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ĮŽaNGos Žodis

Mokslo studija „Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva. Liber Ami-
corum prof. habil. dr. Mindaugui Maksimaičiui“ skiriama Mykolo Rome-
rio universiteto Garbės profesoriaus 80 metų jubiliejui paminėti.

Lietuvos teisės doktrina skaičiuoja jau šeštąjį šimtmetį. Prasidėjusi 
XVI a. iškilių teisės paminklų – Lietuvos Statutų, epochoje, vėliau įgavusi 
naują postūmį įkūrus XVII a. Teisės fakultetą Vilniaus universitete, įmano-
mai puoselėta netgi carinės okupacijos metais, galiausiai naują kokybiškos 
raidos etapą pradėjo atkūrus Lietuvos valstybingumą 1918 m., kai atsi-
rado nevaržomos galimybės plėtoti akademinę teisės mintį tiek Vytauto 
Didžiojo universitete, tiek stengtis įgyvendinti mokslo laimėjimus kuriant 
nacionalinę Pirmosios Respublikos teisinę sistemą. Neįtikėtina, tačiau 
net sovietinės okupacijos metais, griežtų ideologinių ir kitokių suvaržy-
mų sąlygomis, Lietuvos teisės mokslas gebėjo išlaikyti aukštą tyrinėjimų 
lygį, rasti ir įtvirtinti naujas kryptis. 1990 m. atkūrus Nepriklausomybę 
tiek akademinei, tiek praktikų teisininkų bendruomenei iškilo nauji iššū-
kiai dėl įvykusių visuomenės ir santvarkos transformacijų. Pasitelkus teisės 
mokslą, tyrinėjimus buvo imtasi kurti naują, šiuolaikišką Lietuvos teisės 
sistemą, kurioje vis svarbesnį vaidmenį turi ir teisės doktrina. Norint ap-
rėpti šį didingą Lietuvos teisės paveldą tenka grįžti prie istorinių teisės iš-
takų – teisės istorijos, ir, kaip pabrėžia profesoriai Mindaugas Maksimaitis 
ir Vytautas Andriulis, – Lietuvos teisės istorija ne tik turininga, tačiau ir 
pamokanti1. Taigi teisės istorijos visuomeninių reiškinių, santykių refleksi-
ja turėtų ir gali duoti ne tik retrospektyvinį buvusių santykių vertinimą, bet 
ir tapti svarbiu atskaitos tašku sprendžiant esamas visuomeninių reiškinių 
problemas.

Šios mokslo studijos autoriai, atsižvelgdami kartu ir į prof. M. Mak-
simaičio mokslinių tyrinėjimų lauką – Lietuvos teisės bei teisinės minties 
istoriją, teisinius santykius ir aktualius klausimus nusprendė analizuoti 

1  Andriulis, V.; Maksimaitis, M.; Pakalniškis, V.; Pečkaitis, J.; ,Šenavičius A. Lietuvos teisės 
istorija. Vilnius: Justitia, 2002, p. 15.
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retrospektyviai, tikėdamiesi rasti atsakymus į šių laikų analogiškas teisės 
prob lemas, todėl mokslo studijai buvo pasirinkta tokia vienijanti tema – 
„Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva“.

Pats mokslo studijos turinys iš dalies paremtas ir tam tikru tarpdisci-
pliniškumu, nes jau pats teisės istorijos dalykas tai suponuoja, reikalauja 
nagrinėti ne tik atskirus vienos teisės šakos klausimus, bet stengiasi aprėpti 
visą teisės sistemą kaip vientisą darinį, todėl tenka remtis visomis teisės 
šakomis. Tokia apibrėžtis kartu skatina bendrųjų teisės mokslo šakų, kaip 
teisės istorija, teisės teorija, konstitucinė teisė ir kitų, naujų probleminių 
klausimų kėlimą, siejant šių teisės mokslo šakų nagrinėjamas problemas, 
atsižvelgiant ne tik į retrospektyvius problemų aspektus, tačiau ir bandant 
išvesti nagrinėjamų klausimų perspektyvas, galimą poveikį ateičiai. Kartu 
dera pripažinti, kad studijoje iš specialiųjų teisės šakų iš esmės apsiriboja-
ma tik konstitucine teise. Manytume, kad ši apibrėžtis neturėtų sumenkinti 
siekiamų studijos rezultatų, kita vertus, ji paremta pačia leidinio dedikaci-
ja, nes prof. M. Maksimaičio labiausiai vertinami teisės istorijos tyrinėji-
mai kaip tik yra susiję su Lietuvos konstitucionalizmo raida.

Autoriai mokslo studijos struktūrą grindė bendru metodologiniu 
principu ir temos vidine logika: einama nuo bendro prie specialaus, to-
dėl išskirtos dvi dalys – pirmiausiai skiriamas dėmesys istoriniams teisės 
raidos aspektams, o antroje dalyje analizuojami konstitucionalizmo raidos 
ypatumai.

Teisės kaip mokslo dalyko tyrinėjimai itin susiję su metodologinėmis 
pažinimo problemomis. Analizuojamas teisės mokslų tarpdisciplinišku-
mas ir su tuo susijusios teisės mokslo metodologinės problemos. Suvokiant 
teisės sampratų doktrinoje įvairovę, raidą ir jų poveikį teisės sistemai, ana-
lizuojamas teisės tarpdiscipliniškumas ir kylantis naujasis socialinis kons-
truktyvizmas, įtvirtinantis socialinį diskursą, o kartu taip teisės moksle 
atsiranda nauja metodologinė paradigma (D. Beinoravičius). 

Tolesnė istorinė retrospektyva reikalauja atsižvelgti į teisinės kultūros 
pradmenis ir ištakas Lietuvoje, konstatuojama, kad jau viduramžių Lietu-
vos valstybės raida ir teisės plėtra buvo nukreipta į Vakarų teisės tradiciją 
(A. Šenavičius). Nors ši studijos dalis iš pirmo žvilgsnio tarytum skirta tik 
istoriniams aspektams, vis dėlto autoriai, nagrinėdami istorinius Lietuvos 
teisės raidos bruožus, brėžia tam tikrą projekciją į šių laikų teisės proble-
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matiką. Nagrinėjant LDK teisės palikimą svarbu akcentuoti Lietuvos Sta-
tutų laikotarpį, tačiau šie teisės šaltiniai tiek istorikų, tiek kitų socialinių 
ir humanitarinių mokslų atstovų dažnai dar nėra tinkamai įvertinti, ban-
doma palikti tik kaip menamos šlovingos praeities reliktą. Vis dėlto teisės 
istorikų tyrinėjimai gali pagrįsti visai kitokias nuostatas ir čia akivaizdžiai 
retrospektyvi teisės analizė gali siūlyti šiuolaikinės viešosios teisės siste-
minių problemų sprendimus. Studijoje nagrinėjama viešosios teisės kon-
cepcija, būdinga šiuolaikinei Lietuvos teisinei sistemai, atsižvelgiant į Lie-
tuvos Statutuose įtvirtintą viešosios teisės sampratą ir konstatuojant, kad 
šių laikų viešosios teisės vertybinis krūvis skiriasi nuo būdingo LDK teisės 
tradicijai, kai viešoji teisė suvokta kaip individo laisvės prielaida (R. Kaz-
lauskienė). Nagrinėjant tiek šių laikų, tiek LDK teisės sisteminius klausi-
mus lieka svarbus asmens laisvės, autoriteto ir valstybės santykis. Istorinė 
šio klausimo analizė atskleidžia ir Naujiesiems laikams svarbių įžvalgų. 
Nuo XIII iki XVI a. vidurio Lietuvos valstybės teisinėje mintyje autorite-
to viršenybė buvo tautą jungiantis, pozityvus elementas, kuriuo stiprintas 
valstybingumas. Nuo XVI a. tiek valstybėje, tiek teisėje ėmė įsigalėti pri-
vatus interesas, asmens laisvės principas, tapęs primatu teisėje. Toks su-
absoliutintas principas LDK valstybei lėmė pražūtį, nes šis pradas buvo 
skaidantis ir griaunantis valstybę ir viešąjį interesą. XVII–XVIII a. išryš-
kėjęs istorinis poreikis kurti naujo tipo Lietuvos valstybę, derinant abi šias 
priešybes, Abiejų Tautų Respublikai pasirodė jau nebeįveikiama problema 
(A. Vaišvila). Analizuojant LDK teisinį palikimą galima ir reikia nagrinėti 
ne tik sisteminius pokyčius, tačiau ir atskirus visuomeninius santykius, jų 
reguliavimą, kuris galėjo tapti pamatu analogiškų santykių reglamentavi-
mui šiais laikais. Todėl mokslo studijoje nagrinėjami ir ekologinės teisės 
dalykai – miškų ir gyvūnijos apsauga. Analizuojant šių dalykų reglamen-
taciją konstatuojama, kad nors Lietuvos Statutų leidėjų požiūris į miškus 
buvo utilitarinis, tačiau Lietuvos Statutų normų visuma stengtasi derinti 
privatų ir viešąjį interesą ir garantuoti kompleksinę miško, laukinės gyvū-
nijos ir augalijos apsaugą nuo kenksmingų veiksnių (J. Machovenko).

Teisės mokslo pažinimas neįmanomas be mokslo tyrinėjimų apžval-
gos, būklės ir kitų aplinkybių suvokimo. Šiuo tikslu analizuojama reikš-
minga Pirmosios Lietuvos Respublikos teisės doktrinos patirtis, išskiriant 
svarbią teisės sistemos raidai ir doktrinai – romanistiką (S. Vėlyvis). Dė-
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mesio skiriama ir procesinių teisės mokslo šakų būklės nepriklausomoje 
Lietuvoje nagrinėjimui (R. Ažubalytė, E. Tamošiūnienė).

Antroji mokslo studijos dalis skirta konstitucionalizmo raidai. Šioje 
dalyje nagrinėjami tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių konstitucinės tei-
sės klausimai. Lietuvos konstitucinė teisė XX a. pasižymi raidos dinami-
ka, santvarkų kaita, tačiau ilgą laiką mokslo doktrinoje nebuvo išsamiau 
analizuota Lietuvos konstitucionalizmo patirtis ir sąsajos. Mokslo studijoje 
analizuojama prieškario Lietuvos konstitucinės tradicijos įtaka ir reikšmė 
1990 m. atkūrus valstybingumą ir rengiant naująją konstituciją. Šiuo klau-
simu konstatuojama, kad atkuriant valstybingumą 1990 m. kovo 11-osios 
aktais ir rengiant naują konstituciją Lietuvos nepriklausomybės siekis buvo 
siejamas su valstybingumo, kurio konstitucinės formos, valstybės identite-
tas buvo fiksuoti prieškario Lietuvos 1918–1940 m. Lietuvos konstitucinėje 
sąrangoje, tęstinumu (J. Žilys). Analizuojant Lietuvos konstitucinę raidą 
išlieka aktualios 1992 m. konstitucinių aktų priėmimo aplinkybės ir laikas, 
nes šie momentai lemia netgi atskirų faktų, pareigybių teisinį traktavimą 
(E. Kūris).

Konstitucinės raidos analizė iš esmės yra neįmanoma be konstitucinės 
teisės šaltinių raidos nagrinėjimo, tad čia kaip tik praverčia retrospektyvi 
šių šaltinių – tiek prieškario, tiek šių laikų Lietuvos konstitucinių aktų – 
apžvalga. Tokia retrospektyva išryškina šių laikų Lietuvos konstitucinės 
teisės šaltinių raidos ypatybes – dėl Konstitucinio Teismo veiklos tvirtina-
ma nauja konstitucinės teisės šaltinių doktrina, pagal kurią skiriami dviejų 
lygių šaltiniai: konstitucijos teisės šaltiniai, kuriuos sudaro pati Konstituci-
ja ir Konstitucinio Teismo formuojama konstitucinė doktrina, ir konstitu-
cinės teisės šaltiniai, kuriuos sudaro ir kiti šaltiniai (T. Birmontienė).

Konstitucinės teisės raidos tyrimai negali apsiriboti išskirtinai na-
cionaline teise, todėl nagrinėjama ir kitų Vakarų teisės tradicijos šalių 
konstitucinė patirtis. Reikšminga yra 1791 m. Prancūzijos Konstitucijos 
analizė, kurioje įtvirtintas įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios 
santykių modelis – konstitucinio kompromiso rezultatas, įtvirtinęs „legi-
centristinę“ valdžios organizavimo struktūrą. Toks įstatymų leidžiamosios 
ir vykdomosios valdžių sambūvio modelis lėmė tolesnę Europos valstybių 
konstitucinę raidą (E. Jarašiūnas). XX a. viena iš didžiausią įtaką tolesnei 
Europos valstybių konstitucinei raidai turėjusių konstitucijų – 1919 m. 
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Vokietijos Veimaro Konstitucija, pirmoji įtvirtinusi pusiau prezidentinę 
respublikos formą. Retrospektyvi analizė leidžia konstatuoti, kad nepai-
sant Veimaro Respublikos nesėkmės, žvelgiant iš šių dienų perspektyvos, 
Veimaro Konstitucija įkūnijo tokį valstybės valdymo modelį, kuris su tam 
tikromis modifikacijomis įtvirtintas šiuolaikinėse konstitucijose ir sudaro 
sąlygas sėkmingai valstybės raidai (M. Vainiutė). 

Analizuojant konstitucionalizmo raidos aspektus nagrinėjami ir šių 
laikų konstitucinės teisės klausimai – lygiateisiškumo principo įtvirtinimo 
raida Lietuvos konstitucinėje teisėje (V. Sinkevičius).

Mokslo studijoje nagrinėti klausimai istoriniu aspektu brėžia tam tik-
ras šiuolaikinės teisės tyrinėjimų gaires, o to iš esmės ir siekta šiuo leidiniu. 
Kartu ši studija supažindina su reikšmingais mūsų teisės raidos laikotar-
piais, kurie dar nebuvo išsamiau atskleisti teisininkų publikacijose. Au-
toriai tikisi, kad studija bus naudinga ne tik Lietuvos teisės tyrinėjimams 
ateityje, bet ir bus puiki mokomoji priemonė studijuojantiesiems teisės 
istorijos, teisės filosofijos, konstitucinės teisės ir kitų teisės šakų dalykus. 

Autorių vardu  
Gintaras ŠAPoKA
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proFesoriUs  
MiNdaUGas MaksiMaiTis –  
Teisės MoksLo BarUose

Kai kas pelnytai galėtų mus vadinti teisės šventikais: 
kadangi puoselėjame teisingumą bei skelbiame gė-
rio ir lygybės mokslą, atskirdami teisingumą nuo 
neteisingumo, leistiną nuo neleistino, trokšdami, 
kad žmonės taptų geri <...>.

Ulpianas

Doc. dr. Gintaras ŠAPOKA

Kiekvienos valstybės, jos tautos teisės rūmas statomas ant pažinimo 
pamatų – teisės mokslo, dar kitaip romėniška tradicija vadinamo jurispru-
dencija. Ulpianas Justiniano Digestuose jurisprudenciją prilygino dieviškų 
dalykų ir žmogiškosios esmės pažinimui, mokslui, atskleidžiančiam tiesos 
esmę1. Lietuvos teisės mokslas, skaičiuojantis savo gyvavimo šimtmečius, 
gali pasigirti ne tik reikšmingais mokslo darbais, bet ir gausia akademine 
bendruomene, kurioje netrūksta ne tik iškilių mokslininkų, bet ir ryškių 
asmenybių, kurios puoselėja teisės mokslo skelbiamus principus, aktyviai 
dalyvavo ir dalyvauja valstybės atkūrime ir šiuolaikiniame mūsų visuome-
nės gyvenime. Viena iš tokių mūsų teisininkų akademinės bendruomenės 
asmenybių yra mūsų visų itin gerbiamas profesorius habilituotas socialinių 
mokslų daktaras Mindaugas Maksimaitis.

Profesorius M. Maksimaitis gimė 1933 m. birželio 13 d. Kėdainiuose 
tarnautojų šeimoje, tėvas buvo Lietuvos kariuomenės kariškis, o motina 
pedagogė. 1935 m. Maksimaičių šeima persikėlė į Panevėžį. Baigęs pradinę 
mokyklą M. Maksimaitis 1943 m. pradėjo lankyti Panevėžio I berniukų 

1 Iustiniani augusti Digesta seu Pandectae. Imperatoriaus Justiniano Digestai, arba Pan-
dektos: 1 knyga: I–XXII skyriai. Sudarytojai S. Vėlyvis, R. A. Misevičiūtė. Vilnius, 
2010, p.  9.



13

Profesorius Mindaugas Maksimaitis – teisės mokslo baruose

(dabar J. Balčikonio) gimnaziją, o baigęs joje ketvirtą klasę, perėjo į Pane-
vėžio mokytojų seminariją, ją baigė 1951 metais.

Itin gerais pažymiais baigusiam Mokytojų seminariją M. Maksimaičiui 
buvo rekomenduota pratęsti studijas Vilniaus valstybiniame pedagoginia-
me institute. Tokia rekomendacija ir dar stipendijos paskyrimas tarytum 
nesuteikė jokio kito pasirinkimo, nei pedagoginės studijos. Vis dėlto, kaip 
prisimena pats profesorius, tolesnių studijų krypties pasirinkimą lėmė atsi-
tiktinumas ar lemtis. Nuvykęs į Vilnių pateikti stojimo dokumentų, profe-
sorius sutiko jau studijuojantį kraštietį, kuris būsimą profesorių paskatino 
vietoj pedagogikos pasirinkti teisės studijas. Tuo metu dėl sovietinės san-
tvarkos ypatybių, ideologizavimo, teisės studijos nebuvo tokios populiarios, 
tačiau M. Maksimaitis pasiryžo pasirinkti teisininko specialybę ir 1956 m. 
įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Nepaisant buvusių sovieti-
nės santvarkos ir ideologijos suvaržymų, teisės studijos universitete buvo 
įdomios, įsimintinos ir jas tokias darė dėsčiusi profesūra, jų asmenybės – 
K. Jab lonskis, J. Bulavas, K. Domaševičius, o iš jaunosios to meto kartos – 
J. Žeruolis. Visi jie gebėjo esamomis sąlygomis savo studentams perteikti 
žinias, formuoti aukšto lygio būsimų teisininkų kompetenciją. 

Kaip ir visais laikais, teisininkų poreikis buvo didelis, o tuo metu studi-
juojančiųjų kursai buvo negausūs, siekiantys tik keletą dešimčių studentų, 
tad, kaip ir dauguma to meto studentų, M. Maksimaitis jau 1955 m. gruo-
dyje pradėjo teisininko karjerą – dirbti prokuratūroje stažuotoju. Baigus 
studijas universitete ir tapus diplomuotu teisininku, tolesnė darbo veikla 
plėtojosi jau buvusia linkme – tardytojo darbas Kėdainių tarprajoninėje, 
vėliau Vilniaus miesto prokuratūrose. 1958–1959 m. aštuoniems mėne-
siams buvo komandiruotas kelti kvalifikacijos į SSRS prokuratūros Tardy-
tojų tobulinimosi kursus tuometiniame Leningrade. Aktyvi ir sėkminga 
teisininko praktiko veikla, rodėsi, M. Maksimaitį įtraukė ir jau nebegalėjo 
būti minties apie mokslinę veiklą. Vis dėlto pastūmėtas įgimto žingeidu-
mo, o ir motinos, mokslininkės, Lietuvos istorikės, tuo metu dirbusios 
Istorijos institute, paskatintas pasirinko mokslininko kelią. M. Maksimai-
tis 1960 m. įstojo į aspirantūrą, o kadangi tuo metu Vilniaus universiteto 
Teisės fakultete tokių studijų nebuvo, teko būsimą kandidato disertaciją 
rengti Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto Teisės sekto-
riaus aspirantūroje. Būsimi moksliniai tyrinėjimai ir darbo tema, rodos, 
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turėjo vykti tardytojo darbo metu įgytų praktinių žinių pagrindu, sietis 
su baudžiamąja teise ir procesu. Bet ir čia likimas ištiesė ranką, įnešė sa-
vas pataisas. M. Maksimaičio aspirantūros vadovas akademikas J. Bulavas 
sakydamas, kad negalįs tinkamai vadovauti aspirantui, rašančiam darbą iš 
baudžiamosios teisės, pasiūlė susidomėti savo tyrinėjimų sritimi – teisės 
istorija. Anot paties prof. M. Maksimaičio, tokiam vadovo siūlymui nekilo 
minčių prieštarauti ir net atrodė viliojamai, nes tiek tardytojo darbas, tiek 
teisės istorijos studijos, darbas archyvuose ir tyrimai pasirodė labai pana-
šūs: reikia surinkti ir fiksuoti atskirus faktus, juos išanalizuoti, įvertinti ir 
tik po to nustatyti buvusį įvykį, tiesą. Taigi, tiek teisminiame procese, tiek 
teisės istorijos dalyke turėjo būti atliekamas toks pat tyrimas.

Aspirantūros studijoms buvo pasirinkta vis dėlto artima baudžiamajai 
teisei ir procesui tema iš Lietuvos teisės istorijos – analizuota prieškario 
Lietuvos administracinių-karinių ir policinių struktūrų veikla kovojant 
su nusikalstamumu. M. Maksimaitis būdamas aspirantu atsidavė išskirti-
nai tik studijoms ir moksliniams tyrimams, todėl teisės mokslų kandidato 
darbas buvo per trumpą laiką tinkamai parengtas ir jau 1963 m. Vilniaus 
universitete sėkmingai apgintas2. 

Po sėkmingų aspirantūros studijų ir darbo gynybos iš karto buvo pa-
siūlyta dirbti mokslinį pedagoginį darbą Vilniaus universiteto Teisės fakul-
tete. Pradžioje ėjo vyresniojo dėstytojo pareigas Valstybės ir teisės teorijos 
ir istorijos katedroje, tačiau jau 1968 m. buvo suteiktos docento pareigos, 
o vėliau – nuo 1986 m. – profesoriaus. Šalia pedagoginio darbo nuolat ir 
intensyviai buvo dirbama teisės mokslo baruose. Keletą kartų, 1969, 1978 
ir 1984 m., buvo tobulintasi tuo metu svarbiausiame šalies – Maskvos 
M.  Lomonosovo universitete, Kvalifikacijos kėlimo fakultete. Į šiuos se-
mestro trukmės kursus buvo kviečiami tobulintis teisės dalykų dėstytojai 
iš visos Sovietų Sąjungos universitetų. Teisės istorijos kursams vadovavo 
vienas garsiausių to meto teisės istorikų – Z. Černilovskis, jis itin teigiamai 
vertino ir atkreipė visų kursų dalyvių dėmesį į M. Maksimaičio dėstymo 
inovatyvumą: akcentavo pažangų M. Maksimaičio dėstomo teisės istorijos 
dalyko metodą, paremtą ne vien vadovėlio studijavimu, bet ir tiesioginių 

2 Maksimaitis, M. Buržuazinės Lietuvos karinių ir policinių organų vaidmuo slopinant darbo 
žmonių kovą 1919–1926 metais. Disertacija teisės mokslų kandidato laipsniui gauti. Mašin-
raštis. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas, 1963, p. 268.
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teisės šaltinių analize ir taip formuojantį studentų gebėjimą analizuoti ir 
tinkamai vertinti teisinius dalykus.

Maskvoje, tame pačiame M. Lomonosovo universitete, 1984 m. buvo 
apginta savarankiškai parengta teisės mokslų daktaro disertacija „Lietuvos 
valstybė 1919–1940 metais. Istorinis teisinis tyrimas“. Ši disertacija 1993 m. 
gegužės 17 d. buvo nostrifikuota ir suteiktas socialinių mokslų habilituoto 
daktaro mokslo laipsnis, tais pačiais, 1993, metais nostrifikuotas ir Vilniaus 
universiteto tarybos teikimu suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas3.

Profesoriaus pagrindiniu dėstomuoju dalyku universitete nuo pat pra-
džios buvo užsienio valstybių ir teisės istorija. Kaip teigia pats profesorius – 
pedagoginė veikla jam suteikė džiaugsmą, savęs atradimo jausmą ir pilna-
tvę. Ir iš tiesų, ištisos teisininkų kartos prisimindamos savo studijų metus 
profesorių mena kaip itin mylimą ir gerbiamą dėstytoją, pasižymintį ne tik 
puikiu dalyko išmanymu ir gebėjimu perteikti žinias studentams, tačiau ir 
objektyvumu vertinant žinias bei pagarba studentui, ir turbūt retas kuris 
teisininkas – dėstytojas, yra taip tiesiogiai įgyvendinęs studijų procese dar 
romėnų iškeltą vieną pagrindinių teisės principų – humanitas. Profesorius 
visada buvo ir yra studentų vertinamas dėl akademinio sąžiningumo, in-
teligencijos, tolerancijos ir gebėjimo šiltai ir pagarbiai bendrauti. Profeso-
riaus kaip pedagogo išskirtinius bruožus liudija ir tas faktas, kad 1999 m. 
Vilniaus universiteto studentų teisininkų surengtoje apklausoje absoliučia 
balsų dauguma buvo pripažintas objektyviausiu Teisės fakulteto dėstytoju4.

Šalia pedagoginio darbo Vilniaus universitete intensyviai dirbta mokslo 
baruose, 1992–2000 m. profesorius vadovavo Lietuvos filosofijos ir sociolo-
gijos instituto Teisės skyriui, buvo šio instituto vyriausiasis mokslinis bend-
radarbis. Prof. M. Maksimaitis institute subūrė grupę teisės mokslininkų – 
Oną Ruželytę, Vytautą Raudeliūną ir kitus, kurie ėmėsi nagrinėti Lietuvos 
teisės mokslo palikimą, o ypač Mykolo Romerio darbus. Natūralu, kad tyri-
nėjant Pirmosios Respublikos teisės doktriną, teko žvilgsnį kreipti į Vakarus, 
kur karo metais emigravo didžioji dalis prieškario teisininkų. Profesorius 
kartu su O. Ruželyte susidomėjo ir tęsė teisės paveldo tyrimus, susijusius su 

3 Maksimaitis, M. Litovskoe burzhuaznoe gosudarstvo (1919–1940). Istoriko-pravovoe is-
sledovanie. Disertacija na soiskanie uchjonoj stepeni doktora juridicheskikh nauk. Mashi-
nopis. Vilnjuskij universitet, 1983, s. 423.

4 Po teisybei. Studentų teisininkų laikraštis. 1999, Nr.1 (7), p. 16.
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valstybės ir teisės problematika lietuvių išeivijoje. Tuo metu Nepriklauso-
mybę atgavusiai Lietuvai tokie teisės tyrimai buvo itin svarbūs, manyta, kad 
išeivijos teisininkų patirtis bus naudinga atkuriant valstybę ir jos teisę .

Kuriantis naujai socialinių mokslų aukštajai mokyklai – Teisės akade-
mijai (dab. Mykolo Romerio universitetas), 1997 m. M. Maksimaitis buvo 
pakviestas kaip antraeiles eiti Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros 
profesoriaus pareigas ir dėstyti teisės istorijos discipliną. Naujai univer-
sitetinei aukštojo mokslo įstaigai sparčiai plėtojantis vyko ir instituciniai 
pokyčiai, tad netrukus profesorius buvo perkeltas į Tarptautinės teisės ir 
Europos Sąjungos teisės katedrą. Profesorių žavėjo dinamiškas aukštosios 
mokyklos augimas, novatoriškas požiūris į studijas, teikiamas didelis 
dėmesys mokslui, tad netrukus, 1999 m., nuo gruodžio mėnesio ėmė eiti 
jau pagrindines profesoriaus pareigas, o Vilniaus universiteto Valstybės ir 
teisės teorijos ir istorijos katedroje iki 2002 m. ėjo antraeiles pareigas.

Nauja paskata plėtoti pedagoginę, mokslinę ir organizacinę veiklą 
tapo 2000 m. Teisės fakulteto Teisės istorijos katedros įsteigimas. Tų pačių 
metų vasario mėnesį prof. M. Maksimaitis konkurso būdu buvo išrinktas 
katedros vedėju. Teisės fakulteto studijų procese šiai katedrai buvo pavesta 
organizuoti teisės istorijos disciplinų dėstymą bakalauro studijų studen-
tams. Šalia jau dėstytų užsienio teisės istorijos ir Lietuvos teisės istorijos 
disciplinų profesoriaus iniciatyva atsirado ir naujų, viena iš tokių – profe-
soriaus dėstoma Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Kaip katedros 
vedėjas savo kolegas skatino inicijuoti naujas, aktualias tiek teisės mokslui, 
tiek teisininko studijų procesui reikšmingas teisės istorijos disciplinas, taip 
atsirado nauji dalykai: prof. Vytauto Andriulio parengta ir dėstyta Lietuvos 
Statutų teisė, dar vėliau parengta nauja disciplina – Lietuvos teisinės ir po-
litinės minties istorija. Prof. M. Maksimaičiui vadovaujant Teisės istorijos 
katedrai buvo skiriamas dėmesys ir naujai universitete atsiradusiems Eras-
mus studentams. Atvykusius pagal mainų programą užsienio studentus 
buvo siekiama supažindinti su turtinga, bet dar nepakankamai Vakaruose 
žinoma Lietuvos teisės istorija, taip imta dėstyti Lietuvos valstybės ir teisės 
istoriją anglų ir vokiečių kalbomis.

Teisės istorijos katedra ėmėsi vykdyti ir teisės doktorantūros studijų 
programą. Natūraliai katedroje pagal mokslinius interesus ir nagrinėjamus 
teisės raidos laikotarpius buvo pasiskirstyta kuruoti vadovavimą doktoran-
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tams. Prof. M. Maksimaitis ėmėsi vadovauti doktorantams, tyrinėjantiems 
prieškario 1918–1940 m. Lietuvos teisės sistemą, o prof. V. Andriulis ėmėsi 
kuruoti doktorantus, rašančius disertacijas iš viduramžių Lietuvos teisės. 
Kryptinga prof. M. Maksimaičio kaip katedros vedėjo veikla doktorantū-
ros studijose davė svarių rezultatų. Po ilgo laikotarpio teisės istorijos dok-
torantūros studijos vėl tapo populiarios ir sulaukė nemažo studijuojančių-
jų dėmesio. Profesorius visuomet stengdavosi sudominti studentus teisės 
istorijos dalyku, paskatinti juos toliau studijuoti, o ateityje pasirinkti dok-
torantūros studijas. Pats profesorius vadovavo septyniems doktorantams, 
iš jų trys jau yra sėkmingai baigę doktorantūros studijas ir tapę socialinių 
mokslų daktarais. Profesoriui vadovaujant apgintos disertacijos iš prieš-
kario Lietuvos Respublikos – „1918–1940 m. Lietuvos Respublikos tarp-
tautinės sutartys ir jų įtaka nacionalinei teisei“ (dr. Aušra Raišytė), iš teisės 
teorijos srities – „Šiuolaikinės demokratinės valstybės socialinė paskirtis 
ir funkcijos“ (dr. Ernestas Spruogis), iš teisinės kultūros tematikos – „Lie-
tuvos teisinė kultūra ir Antano Kriščiukaičio indėlis“ (dr.  V.  Bumblys). 
Profesoriaus vadovauti ar kuruoti buvę doktorantai sėkmingai tęsia moks-
linį ar praktinį darbą – taip susiformavo nauja teisės istorikų karta. Pro-
fesorius daug dėmesio skyrė ir katedros pedagoginiam bei metodiniam 
darbui, siekta tobulinti studijų procesą, o ypač rūpintasi išleisti tinkamus 
studijoms teisės istorijos disciplinų vadovėlius. Per katedros gyvavimo de-
šimtmetį buvo išleisti jos narių jėgomis parengti Lietuvos teisės istorijos ir 
užsienio teisės istorijos vadovėliai, vadovėlių funkciją atlikusios monogra-
fijos „Lietuvos Statutų (1529, 1566, 1588) šeimos teisė“ ir „Lietuvos teisės 
šaltiniai 1918–1940 metais“, taip pat mokomasis leidinys – susistemintas 
straipsnių ir mokslinių darbų ištraukų rinkinys „Iš Lietuvos teisės ir vals-
tybės istorijos“ ir galiausiai buvo imtasi pirmą kartą rengti Lietuvos tei-
sės istorijos šaltinių chrestomatiją5. 2006 m. universitete pradėjus diegti 

5 Andriulis, V.; Maksimaitis,M.; Pakalniškis, V.; Pečkaitis, J.; Šenavičius, A. Lietuvos teisės is-
torija. Vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2005; Maksimaitis, M. Užsienio teisės istorija. Vadovėlis. 
Antras, pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Justitia, 2002; Maksimaitis, M. Lietuvos 
teisės šaltiniai 1918–1940 metais. Monografija. Vilnius: Justitia, 2001.; Andriulis, V. Lie-
tuvos statutų šeimos teisė: monografija. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003; Ski-
rius, J. (sud.); Šapoka, G. (sud.). Iš Lietuvos teisės ir valstybės istorijos. Vilnius: Lietuvos tei-
sės akademija, 2001; Gelumbauskienė, R.; Šapoka, G. Lietuvos teisės istorijos chrestomatija.
Vilnius: Justitia, 2012.
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elektronines studijas, profesorius subūręs autorių kolektyvą parengė Teisės 
istorijos dalyko elektroninių studijų modulį. Taigi prof. M. Maksimaičiui 
vadovaujant Teisės istorijos katedrai, bene pirmą kartą per visą Lietuvos 
teisės studijų istoriją studentai galėjo disponuoti tokia gausia ir kokybiška 
teisės istorijos studijų mokamąja medžiaga. Teisės istorijos katedros gy-
vavimo dešimtmetis buvo reikšmingas ir Lietuvos teisės istorijos mokslo 
plėtrai. Katedros kolektyvas parašė ir išleido septynias monografijas, devy-
niasdešimt mokslinių straipsnių, įvairaus lygio mokslinėse konferencijose 
perskaitė penkiolika pranešimų. Prie katedros veikusią doktorantūrą baigė 
šeši doktorantai, keturi iš jų parengė ir sėkmingai apgynė teisės daktaro 
disertacijas. Prof. M. Maksimaičio vadovaujamos katedros sėkminga dok-
torantūros ir mokslinė veikla iš esmės grąžino teisės mokslo dėmesį teisės 
istorijos dalykui, o iš profesoriaus suburto katedros kolektyvo ėmėsi for-
muotis nauja teisės istorijos mokykla – ji davė postūmį naujiems Lietuvos 
teisės istorijos tyrinėjimams.

2010 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete siekiant efekty-
vesnio administravimo įvyko reorganizacija ir buvo įsteigta nauja – Teisės 
filosofijos ir istorijos –katedra, šioje katedroje M. Maksimaitis eina profe-
soriaus pareigas. 

Prof. M. Maksimaitis aktyviai dalyvauja Mykolo Romerio universite-
to organizacinėje veikloje, yra universiteto senato narys, Teisės fakulteto 
tarybos narys. Vertindami profesoriaus aukšto lygio mokslininko kvalifi-
kaciją mokslo leidiniai kviečia dalyvauti leidyboje. Profesorius yra MRU 
mokslo darbų leidinio „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos pirmininkas 
ir šio universiteto leidinio „Socialinių mokslų studijos“ bei Vilniaus uni-
versiteto leidinio „Teisė“ redaktorių kolegijų narys. 

1994–1999 m. profesorius buvo pakviestas dirbti Lietuvos mokslo tary-
boje, Mokslininkų kvalifikacijos komisijos nariu, o 2003–2006 m. – Lietuvos 
mokslo tarybos ekspertu, Mokslo prioritetų ir vertinimo komisijos nariu.

2012 m. profesoriaus pedagoginės ir mokslinės veiklos rezultatai buvo 
įvertinti ir vainikuoti iškiliu Mykolo Romerio universiteto Garbės profe-
soriaus vardu. Šis Garbės profesoriaus vardas buvo suteiktas universiteto 
Senato nutarimu už : „<....> nuopelnus kuriant ir plėtojant Lietuvos teisės 
mokslą, ypatingą indėlį į Lietuvos valstybės ir teisės istorijos, konstitucio-
nalizmo raidos, Mykolo Romerio mokslinio palikimo tyrinėjimus, ilgame-
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tę ir kūrybingą pedagoginę veiklą, aukštos teisinės kultūros puoselėjimą 
bei aktyvų teisės studijų Mykolo Romerio universitete plėtojimą <...>“6.

Lietuvos teisės istorijos mokslas jau yra neįsivaizduojamas be prof. 
M.  Maksimaičio asmenybės ir toks teiginys tikrai nėra perdėtas. Sun-
ku būtų tinkamai įvertinti jo itin svarų indėlį į teisės mokslo aruodus. 
Nuostabą ir susižavėjimą kelia profesoriaus mokslinis produktyvumas 
žvelgiant į statistinius faktus: jis yra paskelbęs per 200 mokslo publi-
kacijų, iš jų daugiau nei 10 mokslo monografijų, daugiau nei pusantro 
šimto mokslo straipsnių. Profesorius aktyviai talkininkauja rengiant lie-
tuviškus enciklopedinius leidinius ir juose paskelbė jau 23 straipsnius. 
Prof. M. Maksimaitis yra parašęs pats ar kartu su autorių kolektyvu 13 va-
dovėlių, kaip mokslinis redaktorius yra parengęs spaudai 9 kitų autorių 
leistas knygas, reikšmingiausios iš jų susijusios su Mykolo Romerio as-
menybe. Iškalbingas ir kitas faktas, liudijantis profesoriaus darbų reikšmę 
Lietuvos teisės mokslui – 2007 m. minint seniausio lietuvių kalba leidžia-
mo teisės mokslo leidinio „Teisė“ penkiasdešimtmetį buvo padaryta leidi-
nio mokslinė inventorizacija ir paaiškėjo, kad net du autoriai, o vienas iš 
jų prof. M. Maksimaitis, yra publikavę minėtame leidinyje daugiausiai – 
30 – mokslinių straipsnių7.

Profesoriaus platus mokslinių interesų ratas, tyrinėjimai iš esmės yra 
susiję su naujųjų laikų Lietuvos teisės bei teisinės minties istorija8. Bene 
didžiausias dėmesys šiuose tyrinėjimuose yra skirtas Lietuvos konstitu-
cionalizmo raidai. Šia tema ilgiausiai yra dirbta, didžiulis įdirbis atliktas 
dar sovietmečiu, o pasikeitus santvarkai ir Lietuvai tapus laisvai atsirado 
galimybė minėtą temą nagrinėti, skelbti publikacijas nebejaučiant jokių 
ideologinių suvaržymų. Ko gero, pačiu svarbiausiu profesoriaus darbu mi-
nėta tema galime įvardinti monografiją „Lietuvos valstybės konstitucijų 
istoriją“9. Šioje monografijoje profesorius, remdamasis archyvine medžia-
ga, norminiais teisės aktais ir esamais moksliniais tyrimais, analizavo itin 

6 Mykolo Romerio universiteto senato nutarimas dėl Mykolo Romerio universiteto Gar-
bės profesoriaus vardų suteikimo. 2012, Nr. 1SN-60.

7 Machovenko, J.; Nekrošius, I. „Teisei“ 50 metų. Teisė. 2007, 65: 8.
8 Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis [interaktyvu]. Vilnius, 2006 [žiūrėta 2013-02-10]. 

<http://mindaugasmaksimaitis.home.mruni.eu/?page_id=2>.
9 Maksimaitis, M. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė). Monografija. 

Vilnius: Justitia, 2005, p. 392.
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turiningą prieškario Lietuvos konstitucinę raidą: konstitucijų priėmimo 
aplinkybes ir projektus, valstybingumo įtvirtinimą pirmaisiais konstitu-
ciniais aktais, konstitucinių idėjų kovą ir pačias konstitucijas – nuo de-
mokratine santvarka paremtų konstitucijų iki autoritarinės konstitucijos 
priėmimo. Leidinyje atlikta detali konstitucijų turinio analizė, atsižvelgiant 
į to meto politinius įvykius, valstybės valdžią, ir pateiktas šių konstitucijų 
nuostatų teisinis vertinimas, konstatuojant, kad XX a. pradžios Lietuvos 
konstitucinė raida anaiptol ne visuomet judėjo pažangos, demokratijos 
link, tačiau kartu teigiama, kad konstitucijų kūrėjai vadovaudamiesi savo 
politinėmis nuostatomis, įsitikinimais vis dėlto stengėsi esamomis sąlygo-
mis savo kraštui suteikti ką nors naudinga, saugoti ir ginti Lietuvos vals-
tybingumą. Tokiu solidžiu Lietuvos XX a. pradžios konstitucijų istorijos 
leidiniu gali didžiuotis visa Lietuvos teisininkų bendrija, nes vargu ar kuri 
kita kaimyninė valstybė galėtų pasigirti turinti fiksuotą mokslo leidinyje 
savo konstitucinės raidos istoriją. Konstitucionalizmo raidos klausimai 
analizuoti ir kituose leidiniuose, o iš jų paminėtina monografija, skirta 
Valstybės Tarybai10. 1928 m. įsteigta Valstybės Taryba suvaidino svarbų 
vaidmenį Pirmosios Respublikos teisinėje sistemoje, jos teisėkūros proce-
suose. Minėtoje monografijoje buvo pirmą kartą įvertinta ši konstitucinė 
institucija, atskleidžiant jos kompetenciją, organizaciją ir svarbiausia – re-
miantis archyviniais šaltiniais – Valstybės Tarybos veikla, kuri prieštaringai 
buvo vertinama dar Tarybos gyvavimo laikotarpiu. Prof. M. Maksimaitis 
konstatavo, kad Valstybės Tarybos veikla itin paveikė to meto Lietuvos tei-
sę, siekiant ją atnaujinti, prisidėjo prie teisės novelizacijos ir kodifikacijos. 
Kartu apgailestaujant nurodoma, kad daugiausiai dėl politinių priežasčių, 
šios institucijos kompetencijos jos narių, teisininkų potencialas tinkamai 
nebuvo panaudotas.

Prof. M. Maksimaičio atlikti Lietuvos konstitucionalizmo raidos ty-
rinėjimai vertinami ne tik teisininkų mokslininkų bendrijos – jie sulau-
kė ir visos Lietuvos akademinės bendruomenės pripažinimo ir ypatingo 
įvertinimo. 2007 m. už mokslo darbų ciklą „Lietuvos konstitucionalizmo 
istorijos studijos 1998–2006 m.“ prof. M. Maksimaičiui buvo suteikta Lie-
tuvos Vyriausybės Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijoje, Funda-
10 Maksimaitis, M. Valstybės Taryba Lietuvos teisinėje sistemoje (1928–1940). Monografija. 

Vilnius: Justitia, 2006, p. 181.
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mentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų srityje skiriama Lietuvos 
mokslo premija11.

Žvelgiant į profesoriaus mokslinę veiklą negalima aplenkti ir kitos itin 
ryškios, mūsų universitetui reikšmingos temos – Mykolo Romerio teisinio 
palikimo tyrinėjimų. Galime teigti, kad prof. M. Maksimaitis yra geriau-
sias M. Romerio mokslinių darbų, asmenybės žinovas, todėl kartais vadi-
namas tiesiog geriausiu romeristu Lietuvoje. Paklausus profesorių, kaip ir 
kodėl pasirinko šią temą, jis prisiminė, kad ši pavardė buvo „suskambėjusi“ 
dar mokyklos laikais. Pasirodo, profesoriaus motina Ona Maksimaitienė 
1927 m. buvo baigusi Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakul-
tetą, todėl namuose buvusi dėstytojų vinjetė, kurioje įrašyta ir M. Romerio 
pavardė, bei nuotrauka. Tuomet dar vaiko dėmesį atkreipė neįprasta, su 
umliautu rašyta pavardė ir ilgam užsifiksavo būsimo profesoriaus atmin-
tyje. Vėliau, studijuojant universitete, teko susipažinti jau su M. Romerio 
konstitucinės teisės nuostatomis tarybinę valstybinę teisę dėstant Antanui 
Burkauskui. Anot profesoriaus, netgi sovietmečiu, kai M.  Romeris buvo 
laikomas nepageidaujamu, buržuaziniu elementu, dėstant konstitucinę 
teisę nebuvo ignoruojamas12. Tačiau patys tyrinėjimai minėta linkme pra-
dėti tik 1984 m., kai Vilniaus universitetas ėmėsi leisti knygų seriją, skirtą 
Lietuvos mokslo paminklams. Šios serijos redkolegijos narys kultūros is-
torikas prof. Algirdas Šidlauskas pasiūlė imtis M. Romerio darbų, paana-
lizuoti jo akademines pažiūras. Kaip prisimena profesorius, tuomet rome-
riškos temos imtasi su džiaugsmu, norėtasi praplėsti savo mokslinį akiratį, 
atnaujinti tematiką, tačiau leidinys apie M. Romerį dėl įvairių priežasčių 
taip ir nepasirodė. M. Romerio asmenybė itin sužavėjo pradėjus tyrinėti 
Vilniaus universiteto ir Mokslų akademijos bibliotekose išlikusį jo dieno-
raštį. 1985 m. prof. Z. Namavičius ėmėsi versti M. Romerio dienoraščio 
ištraukas, pradėjo burtis bendraminčiai. Prasidėjus vadinamosios pere-
strojkos metams, jau buvo galima laisviau užsiimti romeriška tematika. 
Profesorius susisiekė su M. Romerio giminėmis, dukromis, vyko į Rokiš-
11 Lietuvos mokslų akademija. 2007 Lietuvos mokslo premijų laureatai [interaktyvus]. Vil-

nius, 2006 [žiūrėta 2013-02-10]. <http://lma.lt/index.php?option=com_k2&view=item
&layout=item&id=115&Itemid=176&lang=lt>.

12 Konstitucija – valstybės gyvenamojo laikotarpio dokumentas. Mokslo Lietuva [inter-
aktyvus]. Vilnius, 2007 [žiūrėta 2013-02-10]. <http://mokslasplius.lt/mokslo-lietu-
va/2006-2011/node/770.html>.
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kį, rinko medžiagą apie M. Romerio personaliją. 1989 m. prof. M. Maksi-
maitis kartu su akademiku J. Bulavu parengė ir išleido dar nepublikuotą 
Lietuvoje M. Romerio darbą „Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir 
jos konstitucinis įvertinimas“. Minėtas leidinys buvo vienas pirmųjų, kuris 
teisiškai įvertino sovietų įvykdytą Lietuvos okupaciją. Tokios studijos lei-
dimas sovietinės okupacijos sąlygomis buvo išties drąsus rengėjų ir leidėjų 
žingsnis13. Devintame dešimtmetyje, kilus Sąjūdžio bangai, M. Romerio 
palikimu susidomėjo ir istorikai. 1991 m. rudenį jauniausi istorikai, Lie-
tuvos istorijos instituto mokslininkai Rimantas Miknys, Egidijus Motieka 
ir kiti Druskininkuose organizavo pirmuosius M. Romerio skaitymus, jie 
susilaukė didžiulio visuomenė dėmesio. Dar 1990 m. prof. M. Maksimaičio 
rūpesčiu (jis ir sudarytojas) buvo parengtas ir išleistas M. Romerio leidi-
nys – „Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos“14. Tai buvo viena pirmų-
jų M. Romerio perleistų knygų, su jo teisės darbais galėjo susipažinti visa 
Lietuvos visuomenė. Pažymėtina, kad šis leidinys nebuvo tik prieškario 
knygos perleidimas. Čia pirmą kartą buvo publikuota M. Romerio Lietu-
vos konstitucinės teisės paskaitų antroji dalis. Be to, į minėtą leidinį buvo 
įtraukta tuo metu dėl Lietuvos politinės padėties itin aktuali M. Romerio 
„Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir jos konstitucinis įvertinimas“. 
Prof. M. Maksimaitis prisidėjo rengiant ir kitus M. Romerio veikalus, pub-
likuojant juos pilna apimtimi ir pirmąjį kartą, tačiau pagrindinis veikalas 
minėta tema pasirodė 2006 m. – mokslo monografija „Mykolas Romeris – 
Lietuvos sūnus“15. Šiame veikale detaliai atskleista sudėtinga, tačiau itin 
ryški M. Romerio asmenybė ir jo mokslininko kelias, akcentuojant jo kaip 
lenkiškosios, bajoriškos Lietuvos atstovo netipišką pasirinkimą, Lietuvos 
nepriklausomybės rėmėją, valstybininką, įsimenantį pedagogą ir patį ryš-
kiausią to laikmečio Lietuvos teisės mokslo atstovą. 

Keičiantis bendrai Lietuvos mokslo politikai atsirado esminių poky-
čių. Profesorius taip pat įsitraukė į mokslo novacijas, ėmėsi projektinės 
veik los. Tęsdamas M. Romerio palikimo tyrinėjimus dalyvavo tarptau-

13 Rėmeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940–1941. Spaudai rengė J. Bulavas , M. Maksimaitis. 
Vilnius: Lituanus, 1989.

14 Rėmeris, M. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Sudarytojas M. Maksimaitis. Vilnius: 
Mintis, 1990.

15 Maksimaitis, M. Mykolas Römeris – Lietuvos sūnus. Monografija. Vilnius: MRU, 2006, p. 317.
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tiniame tarpdisciplininiame projekte „Römeriai Lietuvoje“, o 2010 m. su 
grupe mokslininkų parengė mokslo projektą ir laimėjęs konkursą gavo 
Lietuvos mokslo tarybos nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tau-
ta: paveldas ir tapatumas“ finansavimą. Iš šios programos buvo finansuotas 
prof. M. Maksimaičio vadovaujamas mokslo projektas – „Valstybės ir teisės 
problemos lietuvių išeivijos darbuose“. Projektas buvo sėkmingai įgyven-
dintas, atlikta išeivijos teisininkų darbų analizė, parengtas bibliografinis 
katalogas ir išleista monografija, skirta valstybės ir teisės problematikai 
lietuvių išeivijos spaudoje16.

Prasminga yra tai, kad dar 2005 m. už konstitucionalizmo raidos 
Lietuvoje mokslinius tyrinėjimus Mykolo Romerio universiteto senatas 
prof. M. Maksimaitį paskelbė įsteigtos Profesoriaus Mykolo Römerio pre-
mijos laureatu.

Įvertinus ypatingą indėlį į Lietuvos valstybės ir teisės istorijos, kons-
titucionalizmo raidos, Mykolo Romerio mokslinio palikimo tyrinėjimus, 
ilgametę ir kūrybingą pedagoginę veiklą, aukštos teisinės kultūros puo-
selėjimą bei aktyvų teisės studijų Mykolo Romerio universitete plėtojimą 
2012 m. Mykolo Romerio universiteto senatas prof. M. Maksimaičiui su-
teikė Garbės profesoriaus vardą17.

Sunku būtų apžvelgti visus prof. M. Maksimaičio mokslo darbus, ir 
šių eilučių autorius turi pripažinti, kad tokio tikslo ir neturėjo, – norėta 
atkreipti dėmesį į pagrindines tyrinėjimų kryptis nuoširdžiai tikint, kad 
Profesoriaus mokslo darbai ir ateityje bus nuolat studijuojami ir vertinami.

Teisės mokslas paremtas ne tik mokslo veikalais ir tyrinėjimais – kaip 
kiekviena bendruomenė, teisininkų akademinė visuomenė yra tiek gyva, 
tiek stipri, kiek joje yra asmenybių, mokslo autoritetų. Žvelgdami į profe-
soriaus Mindaugo Maksimaičio mokslinę veiklą, asmenybę, mes galime 
sakyti, kad ji liudija mums svarbiausias vertybes: meilę mokslui, tiesai ir 
darbui, akademinę dorą ir inteligenciją.

16 Maksimaitis, M.; Miliauskaitė, K.; Šapoka, G. Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivi-
jos publikacijose (1944–1990). Monografija. Vilnius: MRU, 2011.

17 Mykolo Romerio universiteto senato nutarimas dėl MRU Garbės profesorių vardų su-
teikimo. 2012 m. birželio 29 d. Nr. 1SN-60.
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apie Teisės paŽiNiMĄ

Prof. dr. Darijus BEINORAVIČIUS

Įvadas

Didėjantis teisės mokslo atvirumas kaimyninėms disciplinoms – ypa-
tingai ekonomikai, sociologijai ir istorijai, darosi vis labiau stebinantis, bet 
neišvengiamas modernios teisės reiškinys. Pasaulyje vykstantys teisė ir 
ekonomika, teisė ir visuomenė judėjimai skatino teisės mokslo tarpdiscipli-
niškumą ir tuo griovė tradicinį teisės formalizmo kurtą izoliaciją. Tai keitė 
požiūrį ir į teisės pirminę funkciją – nuo konfliktų sprendimo transforma-
cija krypsta į teisinį visuomenės reguliavimą. Veikiant individualizmo ir 
realizmo idėjoms, šiandien visuomenės teisinis reguliavimas yra jau ne tik 
teisės mokslo analizės objektas. 

Realizmo ir idealizmo idėjų pripažinimas fundamentaliomis, skatino 
teisės mokslo diskusiją su kitais mokslais. Teisinio instrumentalizmo teo-
rinė paradigma pasuko modernėjimo link: pradėta ieškoti sąsajų su post 
struktūralizmu, teoriniu kriticizmu, kas skatino sociojuridinį diskursą. 
Teisiniam reguliavimui vis griežčiau keliamas realybės atitikties reikalavi-
mas dar ir todėl, kad teisė turi būti veiksminga socialinei realybei, teisė turi 
surasti priežastinį ryšį tarp teisinio reguliavimo ir reguliuojamos visuome-
ninės aplinkos. Galvojant apie visuomenės teisinį reguliavimą tenka kons-
truoti teisės veiksmingumo modelius, kuriuos siūlo istorija, sociologija ir 
teisės ekonomika. 

Kuo labiau stiprėja teisės tarpdiscipliniškumas, tuo daugiau teisės rea-
lizmo epistemiologija keičiama naujuoju socialiniu konstruktyvizmu, kas 
individualizmo metodologiją papildo racionaliu veiksniu – socialiniu dis-
kursu, socialine autorefkeksija ir autoorganizacija1. Ką ši naujoji metodolo-
ginė paradigma reiškia teisės mokslui? Teisės pažinimui teisinis konstruk-
tyvizmas suteikia visuomenės pažinimo priemones ir atmeta numanomos 
1 Teubner, G. Pour une épistémiologie constructiviste du droit/Annales. Paris: Armand Co-

lin, 1992, 6, p. 1150.
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ar nepažinios visuomenės hipotezę. Tai nereiškia, kad teisė turi visiškai 
atspindėti socialinę sistemą, kas sunkiai įmanoma moderniai visuomenei, 
pasižyminčiai didele socialinių sistemų fragmentacija ir skirtumais, tačiau, 
nesiveliant į diskusijas dėl priklausomybės ar nepriklausomybės kitiems 
diskursams, teisnis diskursas orientuotas į pažinimą, nukreipiant kognity-
vią paiešką per autonomines ar heteronomines ir kitas sistemas. 

Socialinių mokslų integracija į moderniosios teisės erdvę nėra neke-
liantis problemų reiškinys: ji neišsprendžia teisinės realybės ir teisės moks-
lo konfliktų bei kuria naują tikrovę, kuri nėra iš esmės nei grynai teisinė, 
nei grynai mokslinė. Teisės sociologijos, teisinės ekonominės analizės ar 
juridinės politologijos disciplinos yra hibridiniai socialinių mokslų dari-
niai. Jie teisę tiria pačiais įvairiausiais socialinių mokslų aspektais, kurie 
apie teisę verčia kalbėti ne tik teisės mokslo, bet ir teisės praktikos diskursu. 

Teisės mokslo suartėjimas su kitais socialiniais mokslais dažnai kriti-
kuojamas: iš vienos pusės, priekaištaujama, kad socialiniai mokslai nežino 
teisės mokslo specifikos, o iš kitos pusės – teisinių kategorijų formalizavi-
mas pernelyg atitrūksta nuo socialinės tikrovės. Šioje diskusijoje galima 
pastebėti tam tikrą istoriją, tam tikras raidos tendencijas. 

1. Kritika – pažinimui būtina sąlyga

Seniausią kritiką, kurioje galima įžvelgti moksliškumo – paaiškinimo 
siekį galime sieti su įstatymo kritika. Įstatymo kritika juridinės technikos 
prasme žinoma jau antikoje, t. y. kai ne bet kuris įstatymas buvo laikomas 
teise. Dėl individualizmo pasaulėžiūros įtakos Renesanso epochoje įstaty-
mui atsiribojus nuo teisės, įstatymas susiduria su įvairiomis legitimumo ir 
kitomis problemomis, todėl XIX a. pabaigoje jį ištinka krizė2. Ideologines 
šios krizės priežastis galime sieti su įstatymo „sakralizavimu“3. Nuo 1789 m. 
Prancūzijos revoliucijos laikų per visą XIX ir XX a. pradžioje viešpatavo 
J. J. Rousseau teiginys, kad įstatymas yra neklaidingas, jo beveik niekas ne-
ginčijo. Teisės viešpatavimas yra įstatymo viešpatavimas: teisėtumo sąvoka 
sutampa su legalumo sąvoka, tai yra su viešosios valdžios ar privačių asme-

2 Bécan, J. C.; Couderc, M. La loi. Paris: Dalloz, 1994, p. 61.
3 Favoreu, L. Konstituciniai teismai. Vilnius: Garnelis, 2001, p. 20.
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nų veiklos atitiktimi parlamento priimtiems įstatymams4. Teisė vis labiau 
tapatinama su parlamento priimtais įstatymais. Tačiau pasak H. Kelseno, jei 
pripažįstama, kad visi įstatymai yra teisė, teisėtumas sulyginamas su legalu-
mu, o tada nebeaišku, kaip būtų galima labiau išplėtoti teisėtumo sąvoką5. 
Pozityvi kritika buvo ir yra įstatymo koncepcijos tobulinimo sąlyga.

Klasikinė įstatymo koncepcija įstatymų leidėjo valdžią išveda iš su-
vereno, tautos ar jos atstovų. Pagal šią koncepciją valdžia juridiškai pri-
pažįstama tik per įstatymų leidžiamosios valdžios pagrįstumą, tiesiogiai 
apeliuojantį į bendrosios valios poreikį. 

Tačiau tokią voliuntaristinę įstatymo koncepciją XX a. pradžioje Va-
karų Europoje sužlugdė nauja viešosios teisės doktrina, kuri išvystė elgesio 
taisyklės objektyvumo koncepciją, pagal kurią formalusis įstatymų leidėjas 
(parlamentas) nebėra teisės kūrėjas. Įstatymų leidėjo valia Vakaruose buvo 
demitizuota6. Netgi voliuntaristinės koncepcijos šalininkai pripažino, kad 
tautos atstovavimo principas, kuriuo vadovaujasi įstatymų leidimo val-
džios organizavimas, šiuo aspektu yra kritikuotinas. Parlamentinė įstaty-
mų leidyba pripažinta kaip nepajėgi išreikšti bendrąją valią ir jos reiškimas 
pripažintas doktrininiu mitu7.

Juridinio įstatymų leidėjo koncepcija atspirties taškų pradeda ieš-
koti sociologinėje įstatymų leidėjo sampratoje. Tokią sampratą, pasak 
E. Durkheimo, atskleidžia bendra sąmonė, todėl „mes turime nagrinėti (ir 
įtvirtinti) socialinius reiškinius, atskirdami juos nuo subjektų, laikančių 
save sąmoningais. Socialiniai faktai ne tik nėra mūsų valios produktai, bet 
patys ją apibrėžia iš šalies“8. Todėl sociologinis įstatymų leidėjas ne pats 
tuos faktus turi nustatyti, bet jiems suteikti įstatymų formą. 

Plėtojant sociologinę įstatymų leidėjo koncepciją, pripažįstama, kad 
valstybė neegzistuoja kaip individualus asmuo (aš niekada nepietavau su 
juridiniu asmeniu), todėl, anot L. Duguit, bendra valia viešosios valdžios 
priedanga neišvengiamai tampa individualių politikų troškimų priešprie-
ša. L. Duguit įstatymą apibrėžia ne pagal autorių, o pagal turinį: „Įstatymas 
4 Ruso, Ž. Ž. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 1979, p. 23.
5 Kelsen, H. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 199.
6 Acquaviva, J. C. La loi dans l’état de droit: la thèse/ l’université de droit, d’économie et des 

sciences d’Aix-Marseille. 1989, p. 59.
7 Bécan, J. C.; Couderc, M., supra note 2, p. 77.
8 Durkheim, E. Sociologijos metodo taisyklės. Vilnius: Vaga, 2001, p. 48.
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yra bendrų poreikių, veikiančių elgesio taisyklių išraiška.“ 9 XX a. pradžioje 
akcentuojamas įstatymų turinys ir tikslas, o ne jo šaltinis ir autorius, todėl 
atsisakoma klasikinės bendrosios valios įstatymo kategorijos. A. Esmeinas, 
L. Duguit įstatymo formos nebelaikė svarbiausiu kriterijumi. „Bet kokia 
taisyklė, net jei ji ir būtų suvereno išleista, nėra įstatymas, jei ji neatspindi 
bendrų poreikių“, – rašė Duguit10.

Tokios mokslinės pažiūros demistifikavo įstatymų leidėjo valią ir par-
lamento veiklos kritika vertė naujai įvertinti bei pagrįsti jo funkcijas. XX a. 
trečiame dešimtmetyje Vakarų Europoje prasidėjo parlamentarizmo kri-
zė11. Kadangi parlamentas savo valdžią gauna iš tautos ir įtvirtina kons-
titucijoje, tai parlamento kompetencija ir turi būti ribojama per įstatymų 
konstitucingumo kontrolę. Dėl to įstatymo leidėjas nėra suverenas ir jo 
valiai gali būti nepritariama.

Kita vertus, įstatymų leidėjo valia yra mitas dar ir dėl to, kad:
1. Parlamentarai negali jos atrasti parlamentiniuose debatuose – kiek-

vienas išreiškia tik savo subjektyvią nuomonę ir nė vienas negali pretenduoti 
išreikšti tai, kas vadinama „įstatymų dvasia“12. Parlamentarai taip pat nėra 
pakankamai kompetentingi: nedaugelis iš parlamentarų yra teisininkai. 

2. Pernelyg didelė asmenų grupė negali veiksmingai užsiimti įstaty-
mų leidyba. Šiandien labai aktualios šiuo klausimu yra Aristotelio mintys: 
„Geriausioji santvarka turėtų susidėti iš demokratijos ir tironijos, kurių 
kai kas iš viso nelaikytų santvarkomis. Teisesni tie, kurie sumaišo daugiau 
[santvarkų], nes iš daugelio susidedanti santvarka yra geresnė. Įstatymų 
santvarka atrodo neturinti jokių monarchijos elementų, tik oligarchinius 
bei demokratinius ir labiau linksta prie oligarchijos.“13 Oligarchijos požy-
miai išryškėja tada, kai įstatymuose išreiškiamos stipresnių, įtakingesnių 
grupių interesai ir tokiu atveju atstovaujamoji demokratinė santvarka iš 
tiesų yra tik fikcija, kurios tikrasis pavadinimas – oligarchija.

3. Įstatymai atsiranda anoniminių procedūrų pagrindu ir dažnai pa-
sižymi netikra, neužbaigta, neaiškia valia, todėl jurisprudencija ir doktri-
9 Duguit, L. L’Etat, le droit législatif et la loi positive. Paris, 1901, p. 5.
10 Ibid., p. 12. 
11 Bécan, J. C.; Couderc, M., supra note 2, p. 79.
12 Commaille, J. L’esprit sociologique des lois. Paris: Presses universitaires de France, 1994, 

p. 53.
13 Aristotelis. Politika. Vilnius: Pradai, 1997, p. 106.
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na tampa tikruoju įstatymų leidėju, užpildančiu tokių įstatymų turinį14. 
Doktrina yra valdoma koncepcijos: jei ji neišreiškia įstatymo turiningųjų 
požymių, tada ir doktrina jų neakcentuoja, o nukreipiama formaliųjų po-
žymių aprašymui. 

Po Antrojo pasaulinio karo įstatymų koncepcijos kritiką papildė įstaty-
mų leidybos praktikos kritika. Bet kokio legalizmo šalininkai palaikė idėją, 
kad įstatymas visada ras savęs tobulinimo išeitį, kol bus įtvirtinta galimybė 
tuos įstatymus leisti ir gausinti jų skaičių priimant įvairias įstatymų pataisas, 
papildymus ir pakeitimus. Tačiau tokia įstatymų leidybos praktika neišven-
giamai pažeidžia įstatymų juridinės technikos principus: įstatymų pasto-
vumo, bendrumo, jų nuoseklumo ir kitus. Kita vertus, demokratijos plėtra 
suponuoja ir įstatymų infliaciją, kuri ypač suaktyvėja socialinių permainų 
laikotarpiu. Priimamų įstatymų gausa, jų dinamiška kaita kuria socialinių 
procesų nestabilumą, mažina žmogaus teisių bei laisvių įtvirtinimą ir veiks-
mingumą15. Dėl įstatymų gausos įstatymas nutolo nuo savo esmės, nes tapo 
labiau specialus, o ne bendras, laikinas, o ne stabilus, įstatymas virto ne teisę 
išreiškiančia taisykle, bet valdymo priemone. Juridinis įstatymas virto poli-
tiniu įstatymu, išreiškiančiu ne visuomenės poreikius, bet valdančių grupių 
valią, kuri išreiškia įtakos grupių interesus. Tokiu būdu stiprėja skirtingų vi-
suomenės grupių priešprieša, visuomeninė tvarka destabilizuojama, nes ji 
nukreipta įtvirtinti ne socialinį kompromisą, bet tam tikrą įtaką.

Tokia įstatymų leidyba yra socialinio skepticizmo priežastis ir pase-
kmė16. Dar J. Locke’as pabrėžė, kad: „pirmasis ir kertinis prigimties įstaty-
mas, kuriam pavaldi net įstatymų leidimo valdžia, yra visuomenės ir (kiek 
tai suderinama su bendru gėriu) kiekvieno jos nario apsauga.“17 Siekiant 
sumažinti socialinį skepticizmą dėl įstatymų leidybos, būtina apsaugoti 
kiekvieno individo poreikius, visų socialinių grupių interesus ir juos de-
rinti. Skirtingų socialinių grupių interesų kompromisas yra vienas iš svar-
biausių įstatymo turiniui keliamų reikalavimų.

Socialiniai mokslai savo empiriniais tyrimais patvirtino įstatymų lei-
dybos socialinės realybės pažinimo poreikį. Visuomenės tvarka pasitelkiant 

14 Bécan, J. C.; Couderc, M., supra note 2, p. 81.
15 Ibid., p. 82.
16 Ibid., p. 42.
17 Lokas, Dž. Esė apie pilietinę valdžią. Vilnius: Mintis, 1992, p. 115.
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sociologijos pažinimą perkeliama į įstatymus, kurie jau nebegali prieštarauti 
bendrai socialinei tvarkai ir išreikšti tik vienos ar kelių įtakingų grupių inte-
resus18. Įstatymų leidybos praktikos sociologinė kritika atvėrė galimybes to-
bulinti šiuolaikinio įstatymo koncepciją ir įstatymų priėmimo procedūrinius 
reikalavimus. XX a. antroje pusėje prasidėjusi polemika tarp teisės sociolo-
gijos pradininko E. Ehrlicho ir H. Kelseno, „Grynosios teisės teorijos“ auto-
riaus, tebelieka itin aktuali šiandien ir kursto diskusijas. Šių diskusijų apibend-
rinimuose pabrėžiama, kad įstatymas privalo atitikti ne tik formaliuosius, bet 
ir įstatymo turinio kriterijus19. Anot G. Hegelio, „įstatymų leidybos vaizdinyje 
<…> svarbu yra ne tik pripažinti, kad įstatymas yra visiems privaloma elge-
sio taisyklė, bet svarbesnis yra vidinis esminis momentas – pažinti turinį jo 
apibrėžtoje visuotinybėje“20. Vadinasi, įstatymai privalo savo turiniu išreikšti 
teisės esmę, todėl siekiama atsigręžti į teisės sampratą, ją plėtoti. 

Apibrėžiant teisę, labai svarbu jos nelaikyti vien tuo, kas nustatoma 
įstatymais, nes tada įstatymas bus ne tik teisės išraiškos forma, bet ir jos 
turinys, t. y. pati teisė. Kitaip tariant, teisė bus nereikalinga, „teise“ bus va-
dinami bet kokie įstatymo formą turintys paliepimai. Tokiu atveju bepras-
miška būtų kalbėti, kas yra teisė, ir šis darbas – teisės ir įstatymo santykis, 
t. y. teisės turinio ir jo formos santykis, – netektų prasmės. Teisę atskyrus 
nuo įstatymo kaip turinį nuo jo formos, galima kalbėti apie tos formos po-
žymius ir turinio keliamus reikalavimus formai. Šiuo aspektu labai svarbu 
yra žinoti, kas yra teisė, ir išskirti jos svarbiausius, esminius požymius. Tei-
sės sampratos nustatymas tampa būtina įstatymų turinio vertinimo prie-
laida. Todėl teisės samprata yra labai svarbi ir aktuali: nuo jos prasideda 
įstatymų kūrimas ir kritika.

Nė viena teisės mokslo srities dalis šiandien taip nestokoja teisės 
mokslinio įdirbio kaip teisės samprata. Suvokti, kas yra teisė, ypač tapo ak-
tualu Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, iškilus būtinybei kurti nacionali-
nę teisinę sistemą, laisvą nuo politinio diktato ir orientuotą į demokratinės 
visuomenės teisinio reguliavimo poreikius. Teisės sampratos aktualumo 
priežastys kelios: visų pirma, ilgai vyravusi etatistinė teisės samprata, tei-

18 Holand, A. L’evaluation législative comme auto-observation du droit et de la societé. Eva-
luation législative et lois expérimentales. Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1993, p. 21.

19 Mader, L. L’évaluation législative. Lausanne: Payot, 1985, p. 150.
20 Hegel, G. W. F. Teisės filosofijos apmatai. Vilnius: Mintis, 2000, p. 317.
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se laikiusi bet kokį valdžios imperatyvą, paverstą privalomo elgesio tai-
sykle. Valiniai politinės valdžios įsakymai, o ne teoriniai samprotavimai 
lėmė, kas yra teisė ir kokios teisės reikia politiniam režimui. Teisės esmės 
klausimai buvo pašalinti iš jurisprudencijos kompetencijos. Atskirta nuo 
autentiškos teisės sampratos jurisprudencija tapo bene labiausiai politinio 
režimo pažeista Lietuvos mokslo sritimi, vienu iš labiausiai ideologizuotų 
visuomenės mokslų.

Antra, perėjimas į kitą vertybių sistemą atskleidžia turėtų teisės defi-
nicijų nepakankamumą. Todėl būtina permąstyti, kaip vertybiniai persio-
rientavimai veikia šiandieninį žmogaus teisių saugumą, dera su vyraujan-
čia Lietuvoje teisės samprata21.

Ir trečia, patiriant etatistinės teisės sampratos įtaką kiekvienas įstaty-
mas buvo laikomas teise. Šiandien suprantamas tokio požiūrio keliamas 
pavojus. Pradėta vertinti, ar įstatymas atitinka konstituciją, teisės princi-
pus. Tik žinodami, kas yra teisė, galėsime žinoti, kokie turi būti įstatymai, 
kad juos galėtume laikyti teisiniais, tik atsakydami, kas yra teisė, galėsime 
suvokti teisės ir įstatymo santykį bei gebėsime spręsti šio santykio keliamas 
problemas. Be šiuolaikinės teisės koncepcijos negalėsime sukurti šiuolaiki-
nio įstatymo koncepcijos ir kartu apibrėžti teisės ir įstatymo santykį.

Lietuvos Respublika, atkūrusi nepriklausomybę, formuodama savąją 
teisės sistemą, kaip ir 1918 m., pasirinko evoliucijos kelią. Tai reiškė, kad 
per 50 okupacijos metų prievarta joje įgyvendinta svetima socialinė, eko-
nominė, kultūrinė sankloda teisės aktais bus keičiama laipsniškai, nuose-
kliai grįžtant į tradiciškai per šimtmečius išsikristalizavusią Lietuvos vals-
tybingumo vakarietiškos civilizacijos raidą22.

Iki sovietų okupacijos mūsų įstatymų leidyba taip pat niekuo nesisky-
rė nuo kitų Europos valstybių įstatymų leidybos23. Teisės sistemos sufor-
mavimo problema, kaip rodo ilgaamžė Europos valstybių teisės sistemini-
mo raida, nėra vienareikšmis ir paprastai išsprendžiamas klausimas.

Naujų įstatymų priėmimo praktika susidūrė su įvairiomis problemo-
mis: įstatymų priėmimo chaotiškumas, padrikumas, jų nestabilumas, ne-

21 Vaišvila, A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000, p. 14.
22 Andriulis, V. Lietuvos Respublikos įstatymų konsolidavimo problema. Projektai, jų išta-

kos ir realizavimo perspektyvos. Teisės problemos. 1998, 3-4: 20. 
23 Kavolis, M. Mūsų įstatymdavystė ir teisdarystė. Lietuva 1918–1938. Kaunas, 1938, p. 334.
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užbaigtumas, neefektyvus leidybos procesas, dalis įstatymų neveikė vien 
todėl, kad valstybės įstaigos nevykdė nurodymų dėl įstatymų įsigaliojimo 
tvarkos nustatymo arba vykdė labai pavėluotai.

2. Teisės sampratos problema

Pasakyti išsamiai, kas yra teisė, apibrėžti jos sąvoką, visada buvo 
prob lemiška. To nepasakytume apie kitus mokslus, nes, kas yra chemija 
ar matematika, nebediskutuojama. Net kvalifikuoti teisininkai yra paty-
rę, kad nors jie ir išmano įstatymus, bet teisėje ir jos ryšiuose su kitais 
dalykais yra nemažai to, ko jie negali paaiškinti ir iki galo nesupranta. 
Tai kodėl teisės mokslas susiduria su tokiomis ypatingomis aplinkybėmis, 
kurioms esant teisės tyrinėjimo objektas yra sunkiai apibrėžiamas? Todėl 
kad teisės samprata yra pažiūrų sistema, kuri lemia visą jos mokslo struk-
tūrą ir problematiką, o svarbiausia – yra lyg metodas, padedantis nau-
jai įvertinti pozityviosios teisės institutus, kitas sąvokas, teorines teisinių 
reiškinių konstrukcijas. Teisės samprata visada susilaukia daug diskusi-
jų, nes, tik suformulavus teisės idėją, galima nustatyti juridinių mokslų 
objektą. Teisės samprata lemia ir proceso taisykles, praktikoje atsirandan-
čias juridines procedūras bei kitus teisinius reiškinius, todėl teisės sam-
prata yra labai svarbi, nes ji yra pagrindas suvokti teisinius reiškinius, juos 
skirti nuo neteisinių. 

Teisės sampratos klausimas visada yra aktualus ir susilauks teisės teo-
retikų dėmesio. Teisės samprata tampa ypač reikalinga, kai teisės impera-
tyvams norima palenkti ne tik teisės taikymą, bet ir teisėkūrą, kai šia sam-
prata užčiuopiamos ir grindžiamos vertybės, galinčios saistyti ir įstatymų 
leidėjo valią24. 

Galima konstatuoti, kad plačioji teisės samprata yra dinamiška, pri-
klausanti nuo natūralių kintančių faktinių situacijų. Ir jau vien todėl teisės 
teorija išliks dinamišku ir diskusijas kurstančiu mokslu.

Pats teisės terminas nėra vienareikšmis: turime žmogaus teisę, pri-
gimtinę teisę, objektinę teisę (teisės normų sistemą), pozityviąją teisę (nu-
statytą valstybės), subjektinę teisę (pareigų vykdymu konkretaus asmens 
susikurtą leistiną elgesį). 
24 Hart, H. L. A. Teisės samprata. Vilnius: Pradai, 1997, p. 11.
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Teisė yra socialinis mokslas. Visuomenės gyvenimas pasižymi įvairo-
ve ir nuomonių pliuralizmu. Teisės samprata taip pat jaučia teisinių idėjų 
pliuralizmą, todėl teisės sampratai reikia atsižvelgti ir į semantinį pliura-
lizmą25. Daugelis autorių sutinka, kad kalbėdami apie teisę ir jos reikšmę 
pastebime dvi ryškiausiai matomas jos apibrėžimo kraštutines kliūtis: pir-
moji – apibrėžimo bendrumas, o kita – terminų įvairiaprasmiškumas26. 
Ieškant teisės apibrėžimo būtina šias kliūtis įveikti, t. y. surasti bendrus 
požymius. Toks universalumo reikalavimas labai apsunkina teisės sampra-
tos paiešką. Be to, teisės antropologija parodo teisės sampratos bendrumo 
ribas, nes įvairiose visuomenėse teisiniai papročiai labai skiriasi. Norint 
tas ribas atverti ieškant bendro požymio, teisės universalizmo koncepcija 
privalo atsižvelgti į teisės istoriją bei lyginamąją teisę. 

Teisė taip pat apima du skirtingus terminus: teisė kalba apie elgesio 
taisyklių sistemą, sukuriančią tam tikrą tvarką visuomenėje, taip pat tas 
pats žodis teisę apibūdina kaip mokslą.

Atsižvelgdami į šias dvi teisės apibrėžimo sritis matome dvi skirtingas 
jų sprendimo perspektyvas. Jeigu elgesio taisyklų sistema diktuoja mokslui 
„natūralias“ tyrimo kryptis, šios dvi teisės sąvokos sutampa ir yra nebe-
diskutuotinos. O jeigu atvirkščiai – teisė kaip mokslas yra nuolat konst-
ruojamas, vystomas, kritikuojamas ir jis veikia teisę kaip elgesio taisyklių 
sistemą. 

Teisė kaip elgesio taisyklių sistema istoriškai susiklostė sekdama vi-
suomenės poreikius, todėl galima sakyti, kad ji yra tokia, kokią ją nustato 
pati visuomenė ir pati jai po to paklūsta. Reikia iškart konstatuoti, kad tei-
sės kaip sistemos definicija išvedama iš stebėjimo (empiriškai). 

Teisė kaip sistema yra kultūros produktas, t. y. visuomenės sukons-
truotas. Nes teisės nėra gyvūnų bendrijoje, kurioje vyrauja jėgos principas. 
Kiekviena visuomenė savo elgesiu pati pripažįsta ir apsibrėžia, kas yra tei-
sė, laikydamasi tam tikrų normų – elgesio taisyklių. 

Tačiau šiuolaikinei visuomenei būdinga tai, kad teisės sistema tapo 
autonomiška. Istoriškai pamažu vyko teisės sekuliarizacija (tam tikrų 

25 Goyard-Fabre, S. L’Etat de droit. Cahiers de philosophie politique et juridique. Centre 
publications de l’université de Caen, 1993, 24: 24.

26 Miaille, M. Définir le droit // Droits / Revue française de théorie juridique (définir le 
droit /2). 1990, 11: 41.
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funkcijų, priklausančių Bažnyčiai, perdavimas valstybės, pasauliečių dis-
pozicijai, t. y. teisės atsiskyrimas nuo religijos), taip pat ir teisės liberali-
zavimas (teisės atskyrimas nuo politikos priklausomybės). Visa tai leido 
kalbėti apie teisės kaip sistemos santykinį savarankiškumą, leido formuotis 
naujam teisės mechanizmui ir naujoms institucijoms bei jas aptarnaujan-
čiam personalui. Interpretuojant M. Weberį galima teigti, kad tokie istori-
niai procesai buvo tarsi socialinių ryšių racionalizavimas27. Labai svarbu 
suvokti tuos procesus, kurie privedė prie tokio rezultato. 

Tokiam rezultatui atsirasti neabejotinai didžiausios įtakos turėjo teisės 
formalizavimas, kurį kontroliuoti išimtinai pradėjo valstybė. Tačiau ta tei-
sinė sistema, kuri pradėjo sparčiai formuotis XVIII a., šiandien susilaukia 
daug radikalių priekaištų. Juos suponavo naujų technologijų vystymasis, 
kuris veikė socialinius procesus ir naują XIX a. pabaigos ideologiją. 

Renesanso epochoje pamažu žmogus imamas suvokti kaip centras, 
kuriame sueina visi žemės ir dangaus ryšiai, dieviškas protas, dvasia. Teo-
loginių požiūrių kaitą lydi ir teisės sampratos pokyčiai. Teisė taip pat turėjo 
būti mąstoma, ji jau nebebuvo nustatyta kaip Kūrimo tvarkos dalis. Kaip 
ir visa kita pasaulyje, ji turėjo būti žmogaus dvasios suvokta, apmąstyta. 

Tokios teisės sampratos tendencijos pastebimos XVI a. Lietuvoje. Re-
nesanso antropocentrizmo propaguojamą žmogaus laisvės, mąstymo sa-
varankiškumo idėjas atspindi priimti trys Statutai. Išliko reikšmingi And-
riaus Volano, Mykolo Lietuvio, Alberto Goštauto, Leono Sapiegos, Petro 
Roizijaus, Petro Skargos, Augustino Rotundo ir kt. darbai, liudijantys, kad 
ano meto teisinė mintis nebuvo etatistinė28. 

Plintant Renesanso ir kitoms gausioms XVI a. idėjoms išaukštinama 
individo laisvė, kuri galima tik valstybėje, kurioje visuomeninis gyveni-
mas remiasi sutartimi, pagal kurią kiekvienas atsisako savo teisių artimo 
naudai. Įstatymas yra tik norminis šios sutarties išreiškimas: „tik įstatymai 
yra tokia jėga, kuri minią sulydo į vieną tautos kūną“29. A. Volanas pabrė-
žė, kad įstatymas privalo visiems būti naudingas ir jokiu būdu netarnauti 
kieno nors valiai: „įstatymai, išleisti pagal karalių įgeidžius, o ne piliečių 
naudai, vykdė tam tikrą piliečių vergiją ir jų priespaudą. <…> Žmonių 

27 Miaille, M., supra note 26, p. 43.
28 Vaišvila, A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 141.
29 Volanas, A. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 152.
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bendruomenėje negalima leisti jokių nuostatų, niekas neturi turėti įstaty-
mo reikšmės, jei negalima remtis vadovaujantis teisingumu ir gėriu, įgimtu 
sveiko proto reikalavimu.“30 Neteisingi įstatymai tol yra ginčijami, kol yra 
atšaukiami arba jų kenksmingas veikimas atšaukiamas liaudies sukilimo. 
Todėl siekiant tikrosios laisvės, negalima pavadinti įstatymu to, ko „nepa-
siūlo pati išmintis ir nenurodo teisingas proto sprendimas“31.

XVI a. Lietuvos teisinės doktrinos pažangumą lėmė tai, kad jos au-
toriai rėmėsi Platono, Aristotelio ir ypač Cicerono principinėmis nuosta-
tomis, kuriose buvo įkūnytos antikinės demokratijos ir krikščionybės hu-
manizmo idėjos. Gebėta susieti antikinę ir krikščioniškąją teisės sampratą, 
kuri vadinta jus naturae, prigimtine teise.

Tačiau prasidėjus reformacijai, iki šiol pripažinta teisinė mąstysena 
pakito. Protestantų teisės samprata prieštaravo katalikiškajai. Vakarų Eu-
ropoje XVI a. pradėjo sklisti bažnyčios reformavimo, jos įtakos ribojimo 
tendencijos. Reformatoriai skeptiškai vertino žmogaus sugebėjimą sukur-
ti žmogiškąjį įstatymą, kuris galėtų atspindėti amžinąjį įstatymą, ir aiškiai 
neigė tai, kad bažnyčios užduotis yra žmogiškojo įstatymo steigtis. Toks 
skepticizmas įgalino atsirasti teisės teorijai – teisiniam pozityvizmui, kuris 
valstybės įstatymą traktuoja kaip moraliai neutralų, kaip priemonę, o ne 
kaip tikslą, kaip būdą, kuriuo suverenas skelbia savo valią ir užtikrina pa-
klusnumą tai valiai. Tokia pat svarbi yra ir kita pusė, teisę išlaisvinusi nuo 
teologinės doktrinos ir tiesioginės bažnyčios įtakos.

Nuo teologinės doktrinos nutolo N. Machiavelli, T. Hobbesas, B. Spi-
noza, H. Grotius, vėliau J. J. Rousseau, J. G. Fichte ir G. F. Hegelis, kurie pri-
gimtinius įstatymus pradėjo kildinti iš proto ir patirties, o ne iš teologijos. 
Šių kelių iš daugelio tos epochos autorių mintys pakankamai iliustruoja 
naujus teisės ir įstatymo santykio pokyčius.

Garsus Nyderlandų teisininkas H. Grotius neabejojo, kad daug kas tei-
sėje priklauso nuo to, ką jis vadino „laisva valia“, t. y. nuo įstatymo įvedimo, 
ir puikiausiai gali būti keičiama neprievartaujant proto. Tačiau kai kurie 
santykiai yra būtini: nei valia, nei autoritetas negali jų pakeisti. Visuotinai 
buvo pripažinta tokia prigimtinės ir pozityviosios teisės koncepcija. Dau-
giau kaip po šimtmečio ji vis dar buvo įprasta, ir tai liudija žodžiai, kuriais 
30 Ibid.
31 Volanas, A., supra note 29, p. 129.
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Ch. Montesquieu pradėjo savo veikalą „Apie įstatymų dvasią“: „Įstatymai 
bendriausia reikšme yra būtini santykiai, kylantys iš daiktų prigimties.“32

H. Grotius modernizavo prigimtinės teisės teoriją, susiedamas ją su 
mokslo, kilusio iš augančios pagarbos matematikai, samprata. Prigimtinės 
teisės sistema buvo linkusi iš anksto išspręsti klausimą, ar vertybės turi 
kokią nors atramą prigimtyje.

Ypač rimtai šią problemą XVII a. kėlė Spinoza, jis savo politinėje te-
orijoje nuosekliai siekė susieti teisę su natūraliais veiksniais ir parodyti, 
kad stipri valdžia privalo būti gera valdžia. Spinoza stengėsi atriboti teisę 
nuo dieviškos, bažnyčios teisės, nes dieviškos teisės „niekas negali žinoti ir 
suprasti“, todėl žmonių kuriami įstatymai negali būti siejami su teise, kuri 
sietųsi su religija33.

Mokslas piršo revoliucinę idėją, kad fizinis pasaulis yra mechaninė 
sistema, kurioje visa, kas atsitinka, gali būti geometriškai paaiškinta tarpu-
savyje susijusių kūnų judėjimu. Didysis šiuo principu grindžiamo moks-
lo triumfas – I. Niutono planetų judėjimo teorija – dar buvo ateityje, bet 
T. Hobbesas suprato principą ir padarė jį savo sistemos centru. Jo požiūriu, 
kiekvienas įvykis yra judėjimas, ir visi gamtiniai reiškiniai turi būti aiški-
nami skaidant sudėtingus reiškinius į juos sudarančius elementarius jude-
sius. Tad T. Hobbesas mėgino visuomeninius reiškinius susieti su gamtos 
mokslais, juos struktūriškai skaidydamas ir analizuodamas. Tikruosius 
įstatymus gali kurti tik protas, eidamas dedukcijos keliu iš aksiomų. O kas 
teisės moksle yra aksioma? Teisė socialinis reiškinys, o visuomenėje pir-
minis elementas yra žmogus, todėl reikia rasti pagrindines žmogaus pri-
gimties ypatybes, kurias nustačius galima kurti visą tikros teisės sistemą. 
Šį darbą turi atlikti valstybė, kuri nustato visuomenines sutartis žmonių 
gerovei užtikrinti – iš žmogaus žvėries padaryti tikrą žmogų34. 

Atkreiptinas dėmesys, kad T. Hobbes išskaido visuomeninius reiški-
nius ir atskiria teisę nuo įstatymo. Teisė suteikia laisvę elgtis arba nesielgti, 
o įstatymas atvirkščiai – įpareigoja atitinkamai elgtis arba nesielgti. Todėl 
teisė skiriasi nuo įstatymo taip, kaip laisvė skiriasi nuo įpareigojimo. Teisė, 
pagal T. Hobbesą, yra laisvė, kurios nepaliečia pilietinis įstatymas, na o pi-

32 Nersesiancas, V. S. Pravo i zakon. Moskva: Nauka, s. 209. 
33 Ibid., p. 231.
34 Hobbes, T. Leviatanas. Vilnius: Pradai, 1999, p. 143.
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lietinis įstatymas yra įpareigojimas, kuris atima prigimtinės teisės siūlomą 
laisvę. Žmogus turi sutikti ir savanoriškai atsisakyti teisės, jei tuo pažeidžia 
kitų žmonių interesus, ir naudotis laisve tik tiek, kiek tai netrukdo kitų 
žmonių laisvei ir gerovei. Įstatymų matas turi būti taisyklė: nedaryk kitam 
to, ko nenorėtum, kad tau darytų35.

Grotius išlaisvino prigimtinį dėsnį nuo jo senojo ryšio su teologija 
tik hipotetiškai, nes negalvojo apie jo mechanizavimą. Prigimtinis dėsnis 
H. Grotius teorijose išliko teologinis. O T. Hobbeso rezultatai buvo visai 
priešingi. T. Hobbesas aukščiausiosios valdžios teorija užbaigia bažnyčios 
pajungimą centrinei valdžiai procesą. Vieningos valstybės jurisdikcijos 
primatas vertė teisę traktuoti kaip pozityvųjį įstatymą. Visa, ką nustato 
valstybės valdžia, yra teisė. Tačiau juridinis pozityvizmas tapo nepajėgus 
moksliškai apibrėžti tam tikrus kriterijus, leidžiančius atriboti teisę nuo 
kitų jai artimų socialinių reiškinių, kaip, pavyzdžiui, teisingumo ir mora-
lės, ir vadovavosi vien tik valdžios autoritetu.

Teisės ir įstatymo santykio pokytis, ypač teisės šaltinių atžvilgiu, ne-
abejotinai išryškėjo, kai nustatyti tam tikrą tvarką pradėjo ne vienas as-
muo – monarchas ar nedidelė asmenų grupė, bet parlamentas, kuriame 
atstovaujami ne pavieniai, bet bendri – tautosinteresai. Šiam principui 
ypač daug dėmesio skyrė J. J. Rouseau, kuris vystydamas visuomeninės 
sutarties teoriją teigė, kad tauta – visi piliečiai – turi dalyvauti įstatymų 
leidybos procese. Nuo XVIII a. pabaigos Vakarų Europos valstybių teisės 
sistema kuriama vadovaujantis šia įstatymo koncepcija. Nepaisant visos 
tautos interesų išraiškos įstatymuose koncepcijos kritikos, tokia įstatymų 
koncepcija tapo vienu iš svarbiausių Vakarų Europos šalių teisinės siste-
mos elementu. 

J. J. Rousseau teisės sampratos problemas bandė spręsti iš tautos su-
vereniteto pozicijos, nepripažindamas jėgos principo. Pačią suvereniteto 
doktriną pagrindė legistai, iškėlę absoliučios monarchijos vaidmenį, kas 
tuo metu, be abejo, buvo socialinės pažangos reiškinys, nes legistai ban-
dė sustiprinti visiems bendrai privalomo įstatymo autoritetą papročiams 
ir kazuistinėms normoms, kurios konkuravo su bendrąja teise ir palaikė 
anarchiją. Legistams rūpėjo pastovus teisinis socialinio bendravimo pa-
grindas – įstatymas, todėl buvo aukštinama šalies įstatymų šaltinio – val-
35 Ibid., p. 141.
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dovo suvereno valios – svarba36. Tokiu būdu senasis „įstatymo“ terminas 
prarado savo buvusią prasmę, nes šiuo terminu pradėta vardinti įsakai tos 
institucijos, kurią konstitucionalizmo pradininkai pavadino savavališka 
valdžia, vykdoma pagal kieno nors valios diktatą. Šiandien įstatymų lei-
dėjai taip vadinami ne todėl, kad leidžia įstatymus, bet įstatymai taip vadi-
nami todėl, kad kyla iš įstatymų leidėjo valios, visiškai neatsižvelgiant į jų 
sprendimų turinį ir formą37.

J. J. Rousseau tenka didžiausia kaltė dėl „valios“ sąvokos įtraukimo į 
politinę vartoseną. Tačiau dažnai primirštama, kad Švietimo epochos au-
torius pažymėjo – kad ta valia būtų teisinga, ji turi būti bendra. Tačiau 
daugumos sprendimai šiuolaikiniuose parlamentuose, žinoma, neprivalo 
turėti būtino bendrumo. Todėl atsiranda bet koks sprendimas, jei tik jis 
padeda didinti skaičių balsų, palaikančių valdžios priemones. Turėdami 
visagalį suverenų parlamentą, neapsiribojantį bendrų taisyklių leidimu, 
turime savavališką valdžią. 

J. J. Rousseau suverenitetą perleido tautai, kuri jį patiki išrinktiems 
atstovams, leidžiantiems įstatymus, todėl įstatymams suteikiamas neginči-
jamas legitimumas, jis šiuo požiūriu tampa „teisėta teise“. Suvereno aktas, 
paremtas visuomenine sutartimi, anot J. J. Rousseau, yra teisingas ir visuo-
tinai naudingas. Įstatymas kaip bendros valios aktas yra teisėta teisė, vie-
nintelis tikras imperatyvas, kurį reformuotoje sąvokų konstrukcijoje pavel-
dėjo demokratijos propaguotojai. Tačiau, kaip teisingai pažymi J. J. Rous-
seau, visuotinė valia skiriasi nuo visų valios, nes visuotinė (bendra) valia 
apima visų bendrus interesus, o visų valia apima tik dalį susumuotų asme-
ninių interesų. Atmetus iš visų valios kraštutinius interesus, liks bendra 
valia. Kitaip tariant, J. J. Rousseau kalba apie socialinio kompromiso užuo-
mazgas – būtinybę ieškoti skirtingoms socialinėms grupėms bendrų inte-
resų, atmetus kraštutiniuosius. Vėliau teisinės valstybės koncepcija išvystė 
socia linio kompromiso sąvoką kaip skirtingų interesų derinimą. 

J. J. Rousseau griežtai kritikuoja organizuotas socialines grupes (po-
litines partijas, visuomenines organizacijas), kurios bando konkuruoti su 
suverenu – tauta. Tokių grupių valia tampa bendra grupės viduje, bet dali-

36 Riomeris, M. Suverenitetas. Vilnius: Pradai, 1995, p. 99.
37 Hayek, F. A. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė. Socialinio teisingumo miražas. III tomas. 

Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 21.
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nė visos valstybės atžvilgiu. Kadangi balsuojančių parlamente mažiau negu 
žmonių valstybėje, atsiranda grėsmė manipuliuoti bendra valia. Kad būtų 
paisoma bendros valios, būtina kiekvienam piliečiui išsakyti savo nuomonę.

Įstatymas, pagal J. J. Rousseau, yra bendros valios aktas. Kadangi 
įstatymas negali išreikšti asmeninių interesų, kurie nesutampa su bendra 
valia, tai įstatymui būdingas bendrumo požymis38. Kai tauta – suverenas 
išreiškia bendrą valią, tai ši atsispindi įstatyme ir tą pačią bendrą valią at-
spindi. J. J. Rousseau mintys demonstruoja naują posūkį aktyvios visuome-
nės link, ragina piliečius aktyviai prisidėti prie įstatymų leidybos procesų, 
išreiškiant bendrą valią.

Naujaisiais laikais teisės ir įstatymo santykis pradėtas vertinti raciona-
lizmo požiūriu. „Reikia užsiiminėti tik tokiais dalykais, kuriuos mūsų pro-
tas sugeba pažinti tikrai ir neabejotinai“, – tvirtino moderniosios filosofi-
jos kūrėjas R. Descartes. Panašiai galvojo ir vienas didžiausių šiuolaikinio 
liberalizmo autoritetų I. Kantas, siūlęs įsteigti tribunolą, kuris „patvirtintų 
teisėtus proto reikalavimus, o kita vertus, galėtų pašalinti visas nepagrįstas 
pretenzijas – ne įsakymais, bet remdamasis amžinais ir nekintamais proto 
dėsniais“39. 

T. Hobbesas, J. J. Rousseau ir kiti filosofai iki I. Kanto teisę traktavo 
empiriškai (analizuojant gamtos ir žmogaus savybes), I. Kantas, J. G. Fich-
te – formaliai (idealaus ir realaus formalizavimas), o G. Hegelis išskyrė 
savitą absoliutų teisės ir įstatymų vertinimą40. Pagal G. Hegelį, juridiniai 
įstatymai, skirtingai nei gamtos įstatymai, nėra absoliutūs. Jiems galima 
pritarti arba su jais konfliktuoti. Konfliktiniais atvejais keliamas klausi-
mas, kas gi yra teisė? G. Hegelis teigia, kad žmogus konfliktiniais atvejais 
teisėje turi ieškoti proto41. Šituo turi užsiimti teisės mokslas. Naujaisiais 
laikais (jiems atstovauja ir G. Hegelio požiūris) teisė ir įstatymas nesuta-
patinami bei nepriešinami vienas kitam, nes įstatymas yra kaip „kvalifi-
kuota“ teisė. 

Tokiai antipozityviai koncepcijai ypač stipriai pastarąjį šimtmetį pra-
dėjo oponuoti juridinis pozityvizmas, atmetęs ne tik prigimtinę teisę, bet 

38 Ruso, Ž. Ž., supra note 4, p. 97.
39 Kantas, I. Politiniai traktatai. Vilnius, 1996, p. 4.
40 Nersesiancas, V. S., supra note 32, s. 289.
41 Hegel, G. W. F., supra note 20, p. 39.
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ir bet kokią metafiziką, tuo nedarydamas skirtumo tarp teisės ir pozity-
viosios įstatymų leidybos (valstybės teisėkūros). Termino „pozityvus“ var-
tojimas teisės atžvilgiu kildinamas iš lotynų positus (nustatyta). Pastangos 
teisę kildinti iš tikslingo sumanymo aiškiai matomos nuo pat šiuolaikinio 
teisinio pozityvizmo pradžios – nuo T. Hobbeso, kad įstatymą jis apibrėžė 
kaip „įsaką to, kuris turi įstatymų leidimo galią“42. Juridinis pozityvizmas 
pagrindė doktriną, kuri pripažino tik valstybės nustatytos, realios veikian-
čios teisės egzistavimą. Bet koks įstatymas pripažįstamas teise: jei jau yra 
įstatymas, jis yra teisė. 

H. J. Bermanas moderniuoju laiko laikotarpį iki Antrojo pasaulinio 
karo, o šiuolaikinį laikotarpį – po 1945 m.43 Pastarąjį šimtmetį pozityviz-
mas tiek Europos vakaruose, tiek rytuose buvo naudingas politinę pergalę 
pasiekusiai valdžiai, kuri įstatymais galėjo išreikšti savo valią nevaržydama 
savęs teisės keliamais kritiškai ir opoziciškai skambančiais „protingumo“, 
„idealumo“, „prigimtiškumo“ ir kitokiais reikalavimais. Juridinis pozity-
vizmas pradėjo naudotis svarbiais gamtos mokslų pasiekimais. Atmesda-
mi „spekuliatyvius“ filosofinius metafizinius metodus, pozityvistai perėjo 
prie realių (pozityviai egzistuojančių) faktų „griežtai mokslinio“ stebėjimo. 
Pozityvizmas atsisakė teorinių abstrakcijų ir užsiėmė pozityviosios teisės 
normų aprašymu bei jų komentavimu, taip pat loginiu formaliu tų normų 
konstravimu bei sisteminimu.

Juridinis pozityvizmas atstovauja koncepcijai, kuri bet kurį įstatymą 
laiko teise. Ir nors teisės istorijoje juridinio pozityvizmo (nustatytos tei-
sės) doktrinos istorija trunka tik akimirką lyginant su natūraliai susifor-
mavusios teisės raida, juridinis pozityvizmas šiais laikais turi reikšmingas 
pozicijas, nes jo raidos metu susiformavo šiandien veikiančios institucijos 
(parlamentas, konstitucinis teismas ir kt.) ir jų veiklos principai, be kurių 
neįsivaizduotume šiandieninės teisinės sistemos. 

Juridinis pozityvizmas, anot pozityvistų, – tai empiriškai stebima ir 
logiškai formaliai oficialiai pripažįstama ir visuotinai privaloma realybė 
(nustatoma atsisakant metafizikos). Būtent privalomume, kurį garantuoja 
sankcija, pozityvistai mato teisės normos prasmę. Teisė turi imperatyvų 

42 Hobbes,T., supra note 34, p. 268.
43 Berman, H. J. Teisė ir revoliucija. Vilnius: Pradai, 1999, p. 18.
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pobūdį ir suprantama, anot J. Austino, kaip suvereno įsakymas44. Jeigu su-
vereno įsakymas yra pozityvus (yra „pozityvioji teisė“), tai kas tada yra 
negatyvu (nepozityvu) „pozityviosios teisės“ atžvilgiu?! Gal tai, kas įstaty-
mais nereguliuojama? Be abejo, į šitą klausimą pozityvizmas negali atsaky-
ti ir pats savo pavadinimu yra absurdiškas. 

Teisinio pozityvizmo šalininkai savo teoriniuose svarstymuose kalbė-
dami apie teisę, neperžengia įstatymų leidybos ribų: visa, kas yra teisė, yra 
susiję su teisės norma (teisiniai santykiai, subjektinės teisės ir pan.), todėl 
teisė yra išvedama iš „teisės normos“ (normatyvizmas), t. y. įstatymų lei-
dybos normos, todėl iš įstatymų normų atsiradusius santykius logiškai ko-
rektiška (ir turime) vadinti ne teisiniais, bet įstatyminiais santykiais. Nor-
matyvizmas visą dėmesį skiria įstatymų formai (ryšys su valstybe, oficia-
lumas, visuotinis privalomumas ir kt.), todėl pozityvioji teisė yra valstybės 
išleistų, oficialių normų (įstatymų) išraiškos forma. Sutapatinus teisę su 
įstatymu, normatyvizmas praranda savo esmę – normos turinį, jos genezę, 
statusą, ryšį su kitomis socialinėmis normomis.

Vadinamosios „pozityviosios teisės“ „pergalę“ iš dalies pripažino ir 
antipozityvistai (G. Hegelio, I. Kanto pasekėjai, egzistencialistai, teisės fe-
nomenologijos, antroplogijos mokyklų atstovai ir kt.). Tačiau, anot jų, tai, 
kas vadinama „teisės pozityvumu“, gali būti aiškinama tik teisės princi-
pų, svarbiausių idėjų kontekste. Šių laikų teisė Vakarų Europoje išgyvena 
dviejų koncepcijų – pozityvizmo ir antipozityvizmo, santykį (Lietuvoje tik 
pastarąjį dešimtmetį). 

Juridinis pozityvizmas buvo neišvengiamai papildytas antipozity-
vizmu, nes, anot V. S. Nersesianco, juridinis pozityvizmas savaime buvo 
nepajėgus apibrėžti savo tiriamojo objekto – „pozityviosios teisės“, nes ne-
gali atsakyti į klausimą, kas yra teisė bendrąja prasme, kas sudaro teisės 
pozityvumą, koks yra teisės pozityvumo mechanizmas ir funkcionavimas, 
jei tai susiję su teise, koks yra „pozityviosios teisės“ turinys?45 Ir tai su-
prantama, nes teise vadinamas įstatymas, kitaip tariant – teisės nėra, o yra 
tik įstatymas. Atsakydami į klausimą, kas yra teisė, pozityvistai atsako, kas 
yra įstatymas, o ne teisė. Todėl į šiuos klausimus pozityvizmo teorija iš 
esmės nepajėgi atsakyti: ji argumentuoja autoritarine logika apeliuodama į 
44 Hart, H. L. A., supra note 24, p. 58.
45 Nersesiancas, V. C., supra note 32, s. 313.
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valdžios valią, kas, be abejo, nėra mokslinis argumentas, nes pati valdžios 
valia (jos genezė, objektyvus turinys, ribos ir kt.) yra problema, reikalau-
janti išsamios mokslinės analizės, todėl problema negali (nepajėgi) būti 
įtikinamu argumentu. 

Atsižvelgiant į nurodytas svarbiausias teisinio pozityvizmo kritines 
pastabas, šių laikų pozityvistai papildo, atnaujina ir vysto teisinį pozityviz-
mą. H. Hartas sukyla prieš teoriją, kurios pagrindinė idėja yra ta, kad teisė 
yra suvereno valios pareiškimai arba grasinimais paremti įsakymai46. Opo-
nuodamas H. Hartui ir jį papildydamas, R. Dvorkinas teisę supranta ne tik 
kaip pozityviosios teisės normas, bet taip pat ir kaip teisės principus, nes 
tais gyvenimo atvejais, kai nėra teisės normos, teismai privalo rasti išeitį – 
vadovautis teisės principais47.

Teisinis pozityvizmas pradeda pripažinti prigimtinės teisės vertybes, 
atsižvelgia į moralės normas. Reikia pasakyti, kad teisės ir įstatymo sky-
rimas nebūtinai turi vadovautis pozityviajai teisei priešinant vien tik pri-
gimtinę teisę. Vienas rimčiausių painiavos šaltinių yra tai, kad teisiniam 
pozityvizmui oponuojančios teorijos suplakamos į vieną ir vienodai įvar-
dijamos klaidinančiu „prigimtinės teisės“ teorijų pavadinimu. Šios klaidos 
daugiausia laikosi pozityvistai, nes jų nuostata teisę leidžia traktuoti kaip 
žmogiškojo arba dieviškojo proto darinį. Prigimtinė teisė reiškia, kad ji yra 
racionaliai nenustatyta, o natūraliai susiformavusi. 

Teisės viršenybės pripažinimas reikalauja įstatymą traktuoti kaip ant-
rinį, teisės suponuotą reiškinį, kurio kompromisas ne bet kokia įstatymų 
leidėjo valia, bet ji priklauso nuo teisės vertinimo, kas yra teisinga ar ne-
teisinga, prieštarauja ar atitinka teisės principams. Teisės viršenybė išliks 
tik tokiu atveju, jei pati dauguma, spręsdama konkrečius klausimus, bus 
saistoma taisyklių, kurių ji negali keisti ad hoc. 

Teisės ir įstatymo skyrimas pagrindžia dvi teisės funkcijas: vertybi-
nę ir aiškinamąją. Per šias funkcijas įstatymas gali būti vertinamas kaip 
teisinis ar neteisinis. Įstatymams keliami turinio reikalavimai: juose turi 
atsispindėti bendras visuomenės interesas – skirtingų socialinių interesų 
kompromisas. Kalbama apie teisinį įstatymą kaip svarbią socialinę vertybę. 

46 Hart, H. L. A., supra note 24, p. 17.
47 Dworkin, R. Taking rights seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 

Press, 1978, p. 68.
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Nuo teisės sampratos priklauso objektyvus įstatymų leidybos pobūdis, jam 
keliami reikalavimai sąlygoja visuomeninio ir politinio gyvenimo organi-
zavimą, numatantį įstatymų leidybos tikslus, turinį ir kt. 

Vienas iš svarbiausių teisės sampratos diskusijų pasiekimų yra tai, kad 
vis daugiau mokslininkų pritaria būtinai teisės požymių paieškai ne tik 
įstatymų leidyboje. Tai skatina tyrinėti teisę įvairiais aspektais, atlikti jos 
kompleksinę analizę. Pradedami kelti klausimai: kuo teisė skiriasi nuo ne-
teisės arba įstatymai nuo neįstatymų? Ieškant atsakymų į šiuos klausimus, 
būtina skirti teisę ir įstatymą. Toks skyrimas šiuolaikinėje teisės filosofijoje 
ir toliau skatina neopozityvizmo raidą.

Istorijoje teisės ir įstatymo santykiui didžiausią reikšmę turėjo pasau-
lėžiūra: antikos kosmocentrinė ir viduramžių teocentrinė pasaulėžiūros 
iškėlė „centro“, t. y. bendrybės viršenybės atskirybei, idėją, todėl teisei kaip 
bendrybei, teisinio mąstymo centrui ir pagrindui negalėjo prieštarauti 
atski rybė – pavienis įstatymas. 

Su Renesansu įsigali individualizmas, sureikšminęs individo svarbą ir jo 
laisvės pagrindu vertinamą subjektyvumą. Dalis tapo svarbesnė už visumą, 
todėl įstatymas tapo mažu, nepriklausomu, svarbiu centru, teisė kaip visuma 
nunyksta, nes bet koks įstatymas tampa teise. Įstatymu siekiama kurti objek-
tyviąją teisę, t. y. tokią teisę, kuri atitiktų visos visuomenės poreikius, bet, 
nunykus teisei ir jos įtakai, įstatymas negali išsilaisvinti iš subjektyvumo: juo 
dažnai įtvirtinami įtakingesnės grupės, klasės interesai ir visuomenės porei-
kių požiūriu tokie įstatymai lieka subjektyvūs, nes yra apriboti subjektyvios 
įstatymų leidėjų valios, kuri konkrečiais atvejais negali būti objektyviai ver-
tinama, nes nuo teisės atsiribojęs įstatymas kaip savarankiškas mažas „cent-
ras“ pats save izoliuoja nuo visos visuomenės poreikių socialinio kompro-
miso paieškos. Toks įstatymas tenkina tik dalies visuomenės poreikius ir šia 
prasme yra subjektyvus ir negali išreikšti objektyviosios teisės. 

3. Samprata – kaip metodas

Šiandien apibrėždami teisę susiduriame su dažnai supriešintais 
interesais, jų konkurencija, su tam tikra jų koordinavimo strategija, kurią 
atlieka valdžia. Valdžia per politiką organizuoja skirtingų socialinių interesų 
derinimą ir teisės kaip nustatomų elgesio taisyklių definicija susiduria su 
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itin sudėtingu procesu, kurio jau valdžia savaime valdyti nepajėgia (nes jei 
veikia savarankiškai, tai savavališkai, ir jau tada politika nebeorganizuoja 
socialinių procesų, o pati juos nustatinėja). Jai reikalinga teorinė pagalba, 
todėl teisės definicija įžengia į mokslo sferą.

Visuotinai pripažįstama, kad mokslus vieną nuo kito riboja jų objekto 
ir metodologijos ypatumai48. Teisei kaip mokslui kyla dvi svarbios proble-
mos: apsibrėžti objektą ir pasirinkti metodą. Pažinimo objektas niekada 
nėra duotas: jis yra nuolat konstruojamas. Šis epistemologinis imperatyvas 
dažnai juristų atmetamas, nes jie dažnai teisės pažinimo objektu laiko juri-
dines normas. Priešingai, galima teigti, kad teisės teorijos objektas yra kur 
kas daugiau negu teisės normos, nes jos yra tik elgesio taisyklės ir jų iš-
dėstymas juridinės technikos reikalavimų pagrindu. Teisė vienija individus, 
kitaip tariant – įtvirtina socialinius ryšius. Teisės teorijos objektas susijęs su 
juridiniu ryšiu, t. y. svarbios ne tik atskiros dalys, bet ir jų struktūriniai jun-
giamieji ryšiai, nes teorija siekia pažinti, kas yra teisė, kodėl žmonės sukuria 
tokį jų elgesį socializuojantį įrankį kaip teisė. Teorinė teisinio žinojimo sritis 
prasideda nuo suvokimo tų ryšių, kurie formuoja konkrečioje visuomenėje 
vyraujančią teisės sampratą, lemia jos turinį ir pobūdį. Ji siekia nustatyti, 
kaip iš biologinių, psichologinių, ekonominių ir kt. žmogaus interesų (ne-
teisinės tikrovės) atsiranda teisinė tikrovė, kas lemia tokią transformaciją49. 
Todėl pati teisės samprata ir apima tuos ryšius, juos įvardina. Teisininko 
teorinis pažinimas turėtų prasidėti nuo šios hipotezės įsisąmoninimo.

Objekto apibūdinimas padeda apibrėžti metodą. Vėlgi jis negali išei-
ties ieškoti per sąsają su teisės normomis, bet priešingai, ieško tarp tų nor-
mų loginių ir socialinio reguliavimo ryšių. Tai sistema būdų ir priemonių, 
kuriais teisės mokslas tiria socialinių interesų transformavimosi į teisinę 
tvarką veiksnius ir sąlygas50.

Taigi tokia teorinė prielaida byloja, kad teisė nėra vien tik kažkas neut-
ralaus ar nenatūralaus: teisė savo dėmesio teismui pateikia prieštaraujan-
čius interesus, todėl juristas nei praktikoje, nei teorijoje negali ignoruoti, 
kad teisė įsiveržia į socialinę erdvę ir kad ši intervencija yra jo paties vyk-
doma. Dėl šių priežasčių teisė yra nuolat besitęsiantis mąstymo procesas, 

48 Piličiauskas, R. Kai kurios teisės mokslų metodologijos problemos. Teisė. 1994, 28: 75.
49 Vaišvila, A. Teisės teorija, supra note 21, p. 26.
50 Ibid., p. 30.
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kai susiduria vis naujos priešingos nuomonės ir skirtingi poreikiai. Teisi-
ninkas turi kiekvienu atveju aktualią situaciją padėti ant teisės sampratos 
svarstyklių. Teisės sampratos privalu nuolat ieškoti ne tik praktikoje, bet, 
kad ji būtų „gyva“, reikia dėl jos diskutuoti ir teorijoje.

Teisės koncepcija yra istorinė. Jos raidos priežasčių turime ieško-
ti istorijoje. Pagal teisės ir įstatymo, t. y. teisės turinio ir formos, santykį 
galima skirti tris teisės sampratos raidos kryptis: pirmoji, teisė atsiradusi 
iš aukščiau, ji yra Dievo žodžio išraiška, arba nuo tada, kai žmogus pa-
keitė Dievą, teisė yra valstybės kūrinys, kurį „lipdo“ žmogus. Dievo arba 
žmogaus pradas turėjo įtakos teologinei teisės ir įstatymo koncepcijai51. 
Antroji kryptis – tai Euklido teisė, kai teisės metodas, pasisavintas iš eks-
perimentinių mokslų, įsikomponuoja pozityvioje dvasioje ir leidžia vienu 
principu sisteminti žinias. Šis principas suponavo silogistinę teisės ir įsta-
tymo koncepciją. Ir trečioji, teisė griežtai atskiriama nuo moralės, kurios 
normos pripažįstamos juridinių normų sistemoje tik tais atvejais, kai jos 
yra garantuojamos valstybine sankcija. Ši kryptis lėmė dichotominę teisės 
ir įstatymo koncepciją52. Teisė čia tiesiog išnyko.

Seniausia teisinės minties istorija siejama su filosofiniu-religiniu pra-
du: teisės pažinimas buvo suprantamas kaip teisingumo pažinimas. Tei-
singumas atsirasdavo iš Dievo tvarkos, kuri pasąmonėje buvo labai stipriai 
įsisąmoninta, arba buvo suvokiamas kaip natūraliai (savaime suprantamas, 
lyg duotas iš prigimties) susiklostęs, pripažįstamas, racionaliai supranta-
mas. Prigimtinė teisė visada buvo traktuojama kaip ideali teisė ir priešina-
ma veikiančiajai. Ideali teisė reikalaudavo teisingumo, kuris būdavo proto 
ir sąžinės nustatomas. Senovės graikai skyrė tai, kas teisinga iš prigimties, 
nuo to, kas numatyta įstatymuose53. Romėnų jurisprudencija davė idealiai 
teisei prigimtinės (natūralios) teisės vardą – jus naturale.

Su Romos imperijos jurisprudencija, kuri jau analizuoja teisinius reiš-
kinius, Europos kultūros kontekste prasideda teisės kaip mokslo pažini-
mas. Prigimtinė teisė buvo veikiančiosios teisės pagrindas, nes veikiančioji 
teisė, būdama realių gyvenimo aplinkybių sūkuryje, dažnai negali paten-
51 Timsit, G. Sept propositions (plus une) pour une définition systémale du droit//  Droits / 

Revue française de théorie juridique (définir le droit /1). 1990, 10: 93.
52 Ibid., p. 93.
53 Leonas, P. Teisės enciklopedija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto 

leidinys, 1931, p. 168.



47

Apie teisės pažinimą

kinti teisingumo reikalavimų. Todėl ji kreipiasi į prigimtinę teisę, kurios 
paskirtis – aiškinti veikiančiosios teisės netobulumus. 

Didelę reikšmę tiek romėnams, tiek vėliau Europos teisei viduramžiais 
turėjo teisinė praktika, todėl juristai kiekvienu atveju turėjo vertinti, kas yra 
teisinga, suvokti, kas gi toji teisė, kokie yra jos keliami reikalavimai, todėl 
vyravo juridinis pliuralizmas, veikė daug konkuruojančių teisės sistemų. 

Vėliau teisė nutraukė ryšius su viduramžių teisės pliuralizmu. T. Hob-
besas teigė, kad natūrali teisė privalo paklusti pozityviajai taisyklei54. Na-
tūralios teisės krizę ženklina XVIII a. revoliucija. Revoliucijos faktoriai 
brandino racionalizmo, arba proto viešpatavimo, idėjas, kurios reiškė pro-
to perleidimą autoritetingai valdžiai, kitaip tariant, protas buvo paliktas ir 
patikėtas valdžiai. Racionalizmas apsiėmė sukurti prigimtinės teisės teoriją 
naujais pagrindais. Pirmasis šios teorijos kūrėjas buvo H. Grotius su savo 
kūriniu „De jure belli ac pacis“, vėliau T. Hobbesas, J. J. Rousseau, E. Kantas 
ir kt.55 Teisės mokslo srityje atsikratyta romėnų teisės dogmų ir pašalintas 
teologinis teisės kildinimo pobūdis.

Teisės sekuliarizacija stiprino valstybės centralizuotą valdžią ir žlugdė 
natūralios teisės koncepciją, eliminavo moralės atributą iš teisės. Kiekvie-
no to laikmečio teisės teoretiko moralinės teisės esmės sąvoka buvo kita ir 
kiekvienas skelbė savarankišką teisės teorijos aksiomą, kuri negalėjo būti 
apriorinė, nes ją sudarė tai, kaip kiekvienas suprato visuomenės tvarkos 
turinį, o tas supratimas buvo priklausomas nuo laiko, vietos ir visuomenės 
gyvenimo sąlygų, kuriomis teoretikas gyveno. Prigimtinės teisės tyrinė-
tojai negalėjo būti nuoseklūs, todėl ėmė tyrinėti veikusiąją ir veikiančiąją 
teisę, norėdami nustatyti teisės veikimo dėsnius. Prigimtinės teisės teorija 
buvo palikta kaip istorinis įvykis ir buvo imtasi istorinio teisės tyrinėjimo. 
Istorinė teisės mokykla teisę kildino iš tautos dvasios, o pačią kilmės eigą 
aiškino analogija su kalbos kilme. 

XIX a. antros pusės teisinė ideologija buvo pagrįsta valstybės vaidmens 
teisėje pabrėžimu. XIX a. teisinę mintį užkariauja teisinis pozityvizmas ir 
tęsiasi iki H. Kelseno, net neatsigręždamas į prigimtinę teisę. Termino „po-
zityvus“ vartojimas teisės atžvilgiu kildinamas iš lotynų positus („nustaty-

54 Peces-Barba Martinez, G. Une définition normative du droit // Droits / Revue française 
de théorie juridique (définir le droit /2). 1990, 11: 52.

55 Leonas, P., supra note 53, p. 170.
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tas“) arba positivus, apibūdinantis žmogaus tikslingos valios kūrinius kaip 
kontrastą tam, kas nėra sukurta, o yra atsiradę gamtiniu, natūraliu būdu. 
Pats pozityvizmas siaurąja prasme reiškia nustatytą teisę, kuri pradėjo būti 
nustatoma vos tik sustiprėjus socialinėms grupėms, kurios pradėjo laikytis 
tam tikrų jų elgesį reglamentuojančių (nustatančių) taisyklių. Šios taisyklės 
nustatomos papročiais, vėliau įstatymais ir teismų precedentais. 

Pastangos teisę kildinti iš tikslingo sumanymo aiškiai matomos nuo 
pat šiuolaikinio pozityvizmo pradžios – nuo T. Hobbeso, nes įstatymą jis 
apibrėžė kaip „įsaką to, kuris turi valdžią“56. Plačiąja prasme teisinio po-
zityvizmo doktriną pagrindė prancūzų filosofas A. Comte’as, o vėliau ją, 
ypač XIX a. ,išplėtojo kiti teoretikai. Pozityvioji teisė (kaip doktrina, tiks-
liau – juridinis pozityvizmas) yra tam tikro išorinio autoriteto nustatyta 
visuma juridinių normų, kurios veikia organizuoto vieneto (dabar vals-
tybės) ribose ir santykiuose tarp organizuotų vienetų57. Pozityvistinis tei-
sės supratimas gana tiksliai atskleistas R. Dworkino. Jo manymu, teisinio 
pozityvizmo (nepriklausomai, ar tai būtų klasikinis J. Austino supratimas, 
ar „švelnusis H. L. A. Harto pozityvizmas“) esmę galima apibūdinti trimis 
tokiais pagrindiniais principais:

1) Teisė yra normų rinkinys, apibrėžiantis, koks elgesys užtraukia tei-
sinę atsakomybę. Šios normos gali būti identifikuotos remiantis specifiniu 
kriterijumi, testais, pagal kuriuos normų atranka vyksta atsižvelgiant ne į 
jų turinį, o į jų kilmę ar būdą, kuriuo jos yra priimtos ar patobulintos. Šie 
kilmės testai gali būti naudojami atskirti galiojančias normas nuo netikrų 
normų (normų, kurias teisininkai ir bylininkai klaidingai laiko normomis) 
ir kitų socialinių normų, kurių visuomenė laikosi, bet kurios nėra užtikri-
namos valstybės jėga, prievarta.

2) Tik galiojančių teisės normų rinkinys yra teisė. Todėl, jei koks nors 
atvejis ar situacija nėra aiškiai apibrėžta tokioje normoje (nėra normoje nieko, 
kas atrodytų tinkama tam atvejui ar pakankamai panašu), tada tokioje situa-
cijoje negali būti taikoma teisė. Susiklosčius minėtai situacijai, byla turi būti 
išnagrinėta kokio nors pareigūno, tokio kaip teisėjas, kuris realizuoja savo 
diskreciją, panaudodamas kažkokius kitokius standartus, kurie nėra laikomi 
teise (yra kažkas „už“ teisės), ir taip sukuria naują normą ar papildo seną.
56 Hayek, F. A., supra note 37, II tomas, p. 73. 
57 Leonas, P., supra note 53, p. 161.
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3) Asmuo turi teisinę pareigą tuomet, kai galiojanti teisės norma rei-
kalauja jo elgtis vienokiu ar kitokiu būdu ar susilaikyti nuo kokio nors 
veiksmo. (Todėl vieno asmens teisės turėjimas atitinkamai suponuoja kito 
asmens pareigą elgtis nustatytu būdu ar susilaikyti nuo tam tikro veiksmo.) 
Nesant tokios galiojančios teisės normos, nėra teisinės pareigos; iš to da-
rytina išvada, kad teisėjas nėra susaistytas teisinės pareigos, kai sprendžia 
ginčą, realizuodamas savo diskreciją58. 

Juridinis pozityvizmas, atmesdamas natūraliąją teisę, atmeta ir em-
pirinių faktų realybę. Egzistuoja tam tikra normatyvinė dimensija, kuri 
skiriasi nuo natūralios dimensijos. Teisinis pozityvizmas stengėsi įrodyti, 
kad jokių pozityvių teisingumo kriterijų nėra, ir iš to jis padarė klaidin-
gą išvadą, kad apskritai negali būti jokių objektyvių teisingumo kriterijų. 
Iš tariamos tokio kriterijaus negalimybės buvo padaryta išvada, jog visos 
teisingumo problemos yra valios, norų ir interesų arba emocijų dalykas59.

Pozityviąją teisę išreiškia tik įstatymas plačiąja prasme, todėl „pozi-
tyviosios teisės“ koncepcija yra neutrali ir yra iš esmės juridinės technikos 
koncepcija60. Kaip mažai teisinis pozityvizmas padeda suprasti, kas yra tei-
sė, aiškiausiai matyti ten, kur tas klausimas aktualiausias – kai tenka teisėjui 
spręsti, kokią taisyklę taikyti konkrečiu atveju. Jei jam nėra duotas joks speci-
finis įstatymų leidėjo nurodymas, ką daryti, tai vien įstatymų leidėjo suteikti 
įgaliojimai spręsti „įstatymo vardu“ jam nepasako, kokiu įstatymu jis privalo 
vadovautis. Teisėją saisto ne tik įstatymų leidėjo taisyklės, bet ir teisės siste-
mos vidiniai reikalavimai, kurie niekada negali pasiekti visiško nuoseklumo, 
nes atsiranda nauji santykiai ir įstatymų leidėjas su jais kartu nespėja. 

Teisę pripažinus tik įstatymų leidėjo valia, ta valia tapo sunkiai ribo-
jama, todėl individo laisvė tapo sunkiai pasiekiamu dalyku, o laisvė pradė-
jo reikšti kolektyvinę bendruomenės laisvę, t. y. demokratiją. Tokiu būdu 
teisinis pozityvizmas taip pat tapo neribotų demokratijos (o kartu ir ne-
demokratinių režimų) galių svarbiausiu ideologiniu ramsčiu61. Tačiau po 
didžiųjų XX a. katastrofų (Antrojo pasaulinio karo), ieškoma naujų juridi-
nio pozityvizmo formų.
58 Dworkin, R., supra note 47, p. 14–45.
59 Hayek, F. A., supra note 37, II tomas, p. 83. 
60 Atias, C. Quelle positivité? Quelle notion de droit? Archives de philosophie du droit. T. 27, 

(“Sources” du droit) Sirey. 1982, p. 209.
61 Hayek, F. A., supra note 37, II tomas, p. 71.
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Šiandien galima skirti mažiausiai keturias santykinai pačias aktualiau-
sias skirtingas teisės filosofijos kryptis: prigimtinė (natūraliosios) teisės teo-
rija, H. Kelseno juridinis pozityvizmas, „empirinis redukcionizmas“ – ame-
rikiečių juridinio realizmo ir Bentamo bei Austino teorijų sąjunga62, na, ir 
„normatyvinis realizmas“, kurį atstovauja Axelis Hagerstromas, Karlas Oli-
vecronas, Alfas Rossas, Herbertas Hartas ir iš dalies Ronaldas Dvorkinas.

Pagal šiandien traktuojamą prigimtinę teisę, teisė atsiranda kaip 
objektyvi elgesio taisyklių visuma, kurią žmogaus protas yra pajėgus atras-
ti. Prigimtinės teisės koncepcija taip pat pripažįsta ir juridinį pozityvizmą 
kaip teisę, bet tik su ta sąlyga, kad juridinis pozityvizmas turi atitikti pri-
gimtinės teisės reikalavimus. Natūralios teisės normos (taip pat juridinio 
pozityvizmo, kuris atitinka natūraliąją teisę, normos) yra tokios, kurios 
atitinka dvasinę, idealią, moralinę realybę.

Pagal H. Kelseno juridinį pozityvizmą, priešingai, nėra natūralios 
(prigimtinės) teisės, o tik egzistuoja ta teisė, kuri kyla iš įstatymų leidėjo. 
Prigimtinės ir pozityviosios teisių skirtumą išsamiai atskleidžia teisės ir 
įstatymo santykis. Prigimtinė teisė yra aukščiau įstatymo, ji jam nubrėžia 
tam tikras kryptis ir kelia reikalavimus, o juridinis pozityvizmas įstatymą 
pripažįsta teise ir neskiria šių dviejų juridinių kategorijų, jas sutapatina. 
H. Kelsenas kurdamas „Grynąją teisės teoriją“ norėjo, kad ji būtų tikras tei-
sės mokslas ir dėl jos „grynumo“ nebūtų siejamas nei su juridine politika, 
nei su teisės filosofija, nei su ideologija. Jo teorija nori „įvertinti teisę tokią, 
kokia ji yra, nei ieškant jos pateisinimo dėl atitikimo teisingumui, nei ją 
diskvalifikuoti kaip neteisingą“63. „Grynoji teisės teorija“ ieško realios ir 
įmanomos, o ne geros teisės. H. Kelseno juridiniame pozityvizme postu-
luojama, kad normos, reguliuojančios žmogaus elgesį, gali kilti iš žmogaus 
valios, o ne iš jo proto64. Kelsenas ir daugelis šiuolaikinių teoretikų primyg-
tinai teigia, kad teisėje būtinai turi būti „fundamentalioji norma“, kuria re-
miantis galima įvertinti kitų tos sistemos normų galiojimą. Dėl to normos 
ir sudaro vientisą sistemą65. 
62 Pattaro, E. Définir le droit droit // Droits / Revue française de théorie juridique (définir 

le droit /2). 1990, 11: 47.
63 Habib, L. L’impur objet de la science du droit // Droits / Revue française de théorie juri-

dique (définir le droit /2). 1990, 11.
64 Kelsen, H., supra note 5, p. 110.
65 Hart, H. L. A., supra note 24, p. 365.



51

Apie teisės pažinimą

Teisės terminas susijęs su veikiančia teise, todėl šis terminas visada 
plačiai siejamas tiek su privaloma teise, tiek su galiojančia teise. Pagal na-
tūralios teisės koncepciją, juridinis pozityvizmas, remdamasis prigimtine 
teise, yra galiojanti teisė dar ir ta prasme, kad ji tampa moraliai privaloma. 
Juridinis pozityvizmas, žinoma, teisę kildina iš įstatymų leidėjo valios, ne-
pripažindamas natūralios teisės.

Pagal „empirinį redukcionizmą“, teisė yra suvereno valia (Bentamo ir 
Austino „Analitinė jurisprudencija“) arba tai, ką pasako teisėjas (ameri-
kietiškasis teisės realizmas). Kitaip tariant, pagal empirinį redukcionizmą, 
teisė yra suvereno sprendimas, kuriuo, anot „Analitinės jurisprudencijos“, 
yra įstatymų leidėjas, o pagal amerikietškąjį teisės realizmą – jam atstovau-
ja teisėjų korpusas. Empirinis redukcionizmas nepripažįsta moraliai pri-
valomo teisės požymio, nes jam veikianti teisė yra įsigaliojusi teisė. Teisė 
galioti pradeda nuo teisėjų arba įstatymų leidėjų sprendimų. Šiems spren-
dimams būtina paklusti, todėl šiam tikslui yra grasinama sankcijomis. Šios 
koncepcijos teisė galioja, jei sprendimus priėmęs subjektas yra pajėgus ste-
bėti savo sprendimų įgyvendinimą, garantuodamas sankcijose numatyto-
mis priemonėmis, pajėgiančiomis bausti nepaklūstančiuosius. 

Ir pagaliau „normatyvinis realizmas“ teisę laiko visuma taisyklių, kurias 
teismas pripažįsta privalomomis. Teisinėje sistemoje numatyta, kad jokia 
norma negali turėti teisės statuso tol, kol teismai, kurie nekontroliuojami 
rea lizuoja savo diskreciją, paskelbia, kad ji tokį statusą turi turėti. Niekas, 
anot H. Harto, negali būti teise, jeigu kas nors šito neįsakė ir kol neįsakė66. 

Normatyvinis realizmas (Upsalos teisės mokyklos realizmas), kaip ir 
empirinis redukcionizmas, nepriima teisės moralinio įpareigojimo ir ga-
liojančia teise pripažįsta tik oficialiai įsigaliojusią teisę. Skirtumas tik tas, 
kad normatyvinis realizmas galiojančios teisės normomis laiko tas, kurios 
priimamos kaip psichologiškai privalomos.

Be abejo, pateiktos keturios konceptualios teisės kryptys tarpusavyje 
šiandien artėja, panašėja, akceptuoja vienos kitų požymius, todėl jų atsky-
rimas yra sąlyginis ir vertinamas kaip šaltinis kitoms teisės mokslo šiuolai-
kinėms įžvalgoms.

XIX a. įsitvirtinęs (ir nors istoriškai gyvuojantis labai trumpai) ir šian-
dien klestintis pozityvizmas yra daugiau nustatomas pagal poreikius. No-
66 Hart, H. L. A., supra note 24, p. 112–113.
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rint, kad tie tenkinami poreikiai būtų socialiniai, o ne stipresnės grupės, 
reikia pabrėžti, kad yra būtinas koncepcijų suartėjimas. Iš esmės trumpai 
apibūdintos šiandien įtakingiausios doktrinos turi ne tik privalumų, bet ir 
trūkumų, todėl jos neišgali gyvuoti pavieniui ir būtinas yra šių doktrinų 
vienijimasis. Pastebima tendencija, kad pozityvioji teisė plėtojasi kaip pri-
gimtinės teisės skelbiamų vertybių konkretinimas ir garantas.

Teisinės valstybės koncepcija ir jos realizavimas yra civilizuotų tautų 
teisinės sąmonės laimėjimas. Valstybę, paklūstančią savo pačios leidžia-
miems įstatymams, nuo XIX a. pradžios imta vadinti vokišku terminu 
Rechtsstaat67. Teisinės valstybės veikimas yra saistomas ne tik jėga, bet 
ir savo pačios išleistais ir pripažintais teisės nuostatais. Teisės valdomos 
valstybės koncepcija nebuvo nauja, todėl teisinės valstybės koncepciją 
galima laikyti kraštutiniam juridiniam pozityvizmui (kuris bet kokio po-
būdžio tik formaliuosius požymius atitinkantį įstatymą laiko teise) opo-
nuojančią doktriną bei teisės pirmenybės prieš įstatymą (arba įstatymo 
turiningųjų požymių pirmenybės prieš formaliuosius) atgimimo koncep-
ciją. Štai A. V. Dicey net nevartodamas teisinės valstybės termino pabrė-
žė, kad „parlamento aktai yra negaliojantys, jeigu jie prieštarauja moralės 
principams“68. O R. von Iheringas teigė: „Kai pati valstybės valdžia laikosi 
savo pačios išleistų įstatymų, ten vietoj savivalės ateina įstatymų lygybė, 
saugumas ir veiksmų nuspėjamumas. Tik kur valstybės valdžia laikosi savo 
pačios nustatytos tvarkos, galiausiai laimi tikrąjį saugumą, tik kur viešpa-
tauja teisė, vyrauja tautos gerovė, klesti prekyba ir amatai.“ 

Taigi teisiniai įstatymai yra svarbiausias teisinės valstybės bruožas ir 
garantas. Teisinėje valstybėje įstatymai turi atitikti teisę, t. y. jai nepriešta-
rauti. Įstatymų prieštaringumas teisei yra vertinamas per dvejopą kontrolę: 
vidinę ir išorinę:

1. Įstatymai apriboti iš vidaus, nes įstatymų leidybos valdžia yra 
tam tikrų socialinių sąlygų produktas ir jos sprendimai priklauso nuo 
visuomenės sprendimų;

2. o iš išorės – kadangi galia leisti įstatymus priklauso nuo pavaldumo, 
kuris ir pats turi ribas69. 

67 Vaišvila, A., supra note 28, p. 71.
68 Dicey, A. V. Konstitucinės teisės studijų įvadas. Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 47.
69 Ibid., p. 56.



53

Apie teisės pažinimą

Vidinė įstatymo kontrolė apeliuoja į socialinio kompromiso įstatyme 
įtvirtinimą. Tai reiškia, kad įstatymas turi atsižvelgti į visų socialinių grupių 
interesus.

Vidinė ir išorinė įstatymų kontrolė leidžia teisinio įstatymo koncepciją 
teisinėje valstybėje plėtoti dar daugiau: įstatymas privalo atitikti jam keliamus 
formaliuosius ir turininguosius požymius. Formalieji požymiai – tai iš esmės 
teisėtumo reikalavimas: visos valstybės institucijos, pareigūnai, piliečiai pri-
valo elgtis griežtai pagal jų veiklą reglamentuojančias teisės normas, valdymo 
institucijų leidžiami įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai turi neprieštarauti 
įstatymams, o šie – Konstitucijai. O turiningieji įstatymo požymiai – tai po-
žymių, apibūdinančių įstatymą jo santykio su teise požiūriu, kompleksas70.

M. Riomeris pastebėjo, kad „formalūs įstatymai, kurie vadinami įsta-
tymais tiktai todėl, kad jie yra įstatymų leidėjo daromi ir kad jie savo galia 
yra sulyginti su įstatymais, bet materialine prasme nėra įstatymai“71. Pa-
tikslindami M. Römerio teiginį mūsų analizuojamos problemos kontekste, 
galime papildyti, kad įstatymai, nevertinami turiningųjų požymių atžvil-
giu, nėra teisiniai, o tik formalūs. 

Teisinėje valstybėje teisinių įstatymų analizė ir jų koncepcijos plėto-
jimas yra susijęs su daugeliu kompleksinių ne tik teisinių, bet politinių, 
ideologinių, vertybinių ir kitokių idėjų. Teisinės valstybės idėja, siekdama 
palenkti valstybę teisei, visada ėjo ir eina kartu su laisvės, demokratijos ir 
žmogaus teisių ginties idėjomis, nes demokratija negali niekuo kitu konk-
retizuotis kaip tik teisės viešpatavimu72.

Demokratinėse valstybėse paprastai pozityviosios teisės koncepcija 
įstatymą apibrėžia kaip parlamento ar pačios tautos konstitucijoje numa-
tytų procedūrų pagrindu išreikštą taisyklę, kuri atspindi tautos valią. Anot 
G. Hegelio, „pilietinėje visuomenėje teisė savyje tampa įstatymu, o ir anks-
tesnė betarpiška ir abstrakti teisės esatis pereina į egzistuojančios visuoti-
nės valios bei žinojimo esaties pripažintinumą“73. 

Visuomeninė tvarka, suvokta žmonių sąmonėje, realiame gyvenime iš-
reiškiama, išsakoma ir apibrėžiama aktais74. Taigi individai teisės aktais įtvir-
70 Vaišvila, A. Teisinės valstybės koncepcija, supra note 28, 337.
71 Römeris, M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose. Vilnius: Pozicija, 1994, p. 29.
72 Vaišvila, A. Teisinės valstybės koncepcija, supra note 28, p. 67.
73 Hegel, G. W. F., supra note 20, p. 327.
74 Bastit, M. Naissance de la loi moderne. Paris: Presse universitaire de France, 1990, p. 157.
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tina potencialias galimybes apibrėžti pageidautiną visuomenės elgesį ir nu-
matyti to elgesio ribas. Be to, individas konkrečiomis gyvenimo aplinkybė-
mis remdamasis teisės aktais individualizuoja tų aktų numatytą elgesio tai-
syklę ir tokiu būdu abstrakti, bendra taisyklė potencialiai konkrečiais atvejais 
gali būti papildoma nauju turiniu, nauja situacija, nauju elgesio niuansu75. 
Kaip teigė Aristotelis, „įstatymas, paaiškinęs tam tikrą atvejį, visa kita palieka 
vadovaujantis teisingiausiu sprendimu nuspręsti ir sutvarkyti patiems“76.

Todėl demokratinėse valstybėse galime kalbėti apie dvi teisinio regulia-
vimo stadijas: pirmoji apima teisės normų aktų apibrėžtas taisykles, o antro-
ji – palieka patiems teisinių santykių subjektams numatyti savo elgesio va-
riantus, kurie neprieštarautų teisės normų aktams. Tačiau antroji stadija, be 
abejo, apeliuoja į bendresnius kriterijus, t. y. ne tik įstatymo nuostatas, bet ir 
į dar svarbesnius teisės principus. Teisinėje valstybėje nuo antrosios stadijos 
pradeda priklausyti ir pirmoji: įstatymų leidėjas teisiniais įstatymais negali 
reguliuoti visuomeninių santykių pažeisdamas bendruosius visuomeninio 
gyvenimo dėsningumus, o kartu ir teisinio pobūdžio, t. y. teisės, principus. 

Demokratijos sąlygomis teisinio reguliavimo stadijos savo reikšmin-
gumu apsikeičia vietomis. Pats įstatymas turi būti saistomas visuomenės 
poreikių, todėl įstatymas, kad jis būtų teisinis, privalo atitikti visuomenės 
poreikius, nubrėžti visuomenei reikalingas elgesio reguliavimo ribas ir 
įtvirtinti socialinį kompromisą. 

Taip pat ir teisinėje praktikoje svarbu tinkamai suvokti ir įvertinti šių 
dviejų stadijų santykį, pagrįsti jų praktinio pritaikomumo, įgyvendinimo 
aspektus, vadinasi, visų pirma šiuos reiškinius svarbu formalizuoti, padėti 
teorinius teisės semiotikos pagrindus.

Lenkijos teisės profesorius Z. Ziembinski pabrėžė, kad analizuojant tei-
sės mokslų semiotines problemas, lenkų teisininkai skiria teisės kalbą, kuria 
formuluojami oficialiai išleidžiami šalies įstatymai, ir juridinę (teisės doktri-
nos) kalbą, kuria teisininkai kalba apie teisę, formuodami teisės normų ga-
liojimo, teisės normų klasifikavimo, jų veiksmingumo pagrindus77. Be abejo, 

75 Jiang, J. Essai de réflexion sur la notion de séparation des pouvoirs. Presses universitaires 
d’Aix-Marseille. 1997-3, p. 1051.

76 Aristotelis, supra note 13, p. 171.
77 Ziembinski, Z. Le langage du droit et le langage juridique: les critères de leur discerne-

ment. Archives de philosophie du droit. T. 19. 1974, p. 26.
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antroji teisės „kalba“ turi būti suprantama plačiau, tai visų teisinių santykių 
subjektų „kalba“, per kurią praktikoje, t. y. realiuose santykiuose, atsispindi 
teisės koncepcija, visuomenės požiūris į teisę, jos bendruosius principus.

Jau minėjome, kad teisė yra visuotinių privalomo elgesio taisyklių, iš-
reiškiančių visuomenės interesus per socialinį kompromisą bei atitinkančių 
teisių ir pareigų pusiausvyrą, sistema. Šių taisyklių sistema, kad egzistuotų, 
be abejo, privalo būti išreikšta, t. y. formalizuota. o tai oficialiai atlikti gali 
tik valstybė ir tik įstatymų bendrąja prasme forma. Tada kalbame apie po-
zityviąją teisę – t. y. valstybės nustatytą ar sankcionuotą teisę. Reikia pažy-
mėti, kad pozityviosios teisės koncepcija teisę iškart susieja su įstatymu, 
t. y. teisės formalizavimu, jos nustatymu. Tik nustatyta teisė tegali turėti 
savo formą – įstatymą bendrąja prasme. 

Kalbėdami apie pozityviąją teisę, teisę kaip objektyvią vertybę materi-
alizuojame ir formalizuojame, todėl tokiai pozityviajai teisei, kuri jau turi 
įstatymo kaip formos požymius, būdingas vienas iš svarbiausių bruožų – 
valstybė ir jos vaidmuo teisei. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad valstybė 
jau yra ne turiningasis, bet formalusis, ne teisės apskritai, bet pozityviosios 
teisės elementas. Tik teisinėje valstybėje pozityvioji teisė gali virsti teisiniu 
įstatymu. Pozityvioji teisė gali virsti teisiniu įstatymu tik tada, jei pozity-
vioji teisė bus ribojama teisės turiningaisiais reikalavimais, įstatymuose 
bus įmontuotas teisės esmę atskleidžiantis jos turinys, derinant skirtingus 
socialinius interesus, siekiant išreikšti socialinį kompromisą bei tolygiai 
paskirstant jį įgyvendinančias teises ir pareigas. 

Minėtas teisės turinys, t. y. teisės samprata, teisinį įstatymą kaip socie-
tarinės teisės koncepcijos formą būtinai įpareigoja, kad tas formos turinys 
būtų vertinamas, aiškinamas, o nebūtų tik valinio pobūdžio, todėl teisinis 
įstatymas – tai ne tik formaliuosius požymius atitinkanti pozityviosios tei-
sės koncepcija, bet ir valdoma turiningųjų, vertybinių kriterijų įstatymo 
samprata. Teisinis įstatymas atitinka klasikinį žmogiškojo įstatymo, kurį 
suformulavo Tomas Akvinietis, apibrėžimą: žmonių įstatymas yra „proto 
įsakas dėl bendrojo gėrio, paskelbtas to, kuris rūpinasi bendruomene“78. O 
šiuolaikinis teisinis įstatymas – tai pirminis visiems privalomas teisės nor-
mų aktas, formuluojantis bendrąsias teisės normas, išreiškiančias visuo-
78 Akvinietis, T. Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 4: “[Lex est] quaedam rationis ordinatio 

ad bonum commune ab eo, qui communitatis curam habet, promulgata”.
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menės skirtingų interesų socialinį kompromisą, priimamas aukščiausios 
valstybės atstovaujamosios institucijos ypatinga įstatymų leidybos tvarka 
arba visos tautos referendumo būdu, turintis aukščiausią teisinę (juridinę) 
galią kitų aktų atžvilgiu bei reguliuojantis svarbiausius visuomenės gyve-
nimo reiškinius. 

Kiekviena koncepcija tampa patikrinta hipoteze tik tada, kai ji pasve-
riama praktikoje ir yra įvertinama eksperimentinės kritikos79. Be abejo, 
vien tik konceptualių teisinio įstatymo veiksmingumo pradų neužtenka, 
nes teisinėje valstybėje teisinio įstatymo numatytos priemonės gali būti 
veiksmingos tik vienu atveju – jei bus reali pati valdžia. Jei bus priiminė-
jami įstatymai, o jų vykdymas paliekamas saviveiklai, tai tokie įstatymai 
bus tik „juridinis judėjimas dėl judėjimo“80. Demokratinė įstatymų leidyba 
reikalauja reguliacinių, teisės normų įgyvendinimo prosedūrinių nuosta-
tų. Visos šios reguliacinės nuostatos, anot H. Kelseno, „yra materialiosios 
konstitucijos dalis, net jei jos kartais turi ne konstitucijos, bet paprastųjų 
įstatymų formą“81. Be to, teisinio įstatymo įtvirtintų vertybių įgyvendini-
mui itin svarbu ne tik pačios įstatymų bei kitų norminių aktų formuluotės, 
bet ir individo poreikiai, visuomenės technologinė aplinka ir kiti kriterijai.

Kalbant apie įstatymams keliamus reikalavimus, teisinio reguliavimo 
ribas, be abejo, pragmatine prasme turime kalbėti apie pozityviosios tei-
sės, kuri įtvirtina prigimtinės teisės vertybes, keliamus reikalavimus. Pasak 
prancūzų teisės filosofo, profesoriaus Ch. Atias, ilgiausiai išlieka tik ta kon-
cepcija, kuri analizuoja pozityviąją teisę, yra praktiškai pritaikoma, kuri 
teisinių faktų analizę sieja su jurisprudencijos tyrinėjimu82. 

Šiandien svarbiausiu teisinio įstatymo kontrolės aspektu pozityviojoje tei-
sėje tampa įstatymų konstitucingumo problema, nes negalioja joks įstatymas 
ar kitas aktas, priešingas konstitucijai. Konstitucija yra pozityviąją teisę išreiš-
kianti vertybė ir jos vertinimas, aiškinimas turi būti traktuojamas per teisės 
sampratos prizmę, vadinasi, ji privalo būti vertinama, išeiti iš pozityviosios 
teisės ribų. Tada konstitucija tampa lanksti, teisės turininguosius, o kartu ir 
vertybinius požymius įprasminantis, aukščiausią galią turintis teisės aktas. 

79 Atias, Ch. Théorie contre arbitraire. Paris: PUF, 1987, p. 33.
80 Vaišvila, A. Socialliberalizmas. Vilnius: 1999, p. 96.
81 Kelsen, H., supra note 5, p. 194.
82 Atias, Ch. Théorie contre arbitraire, supra note 79, p. 105.
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Šiandien Lietuvoje pripažįstama, kad „Konstitucinio Teismo atlieka-
ma veikla verčia kiek kitaip žiūrėti į pačią Konstituciją: ir pas mus įsitvirtina 
požiūris, kad gyvoji šalies Konstitucija – tai Konstitucinio Teismo formuo-
jama doktrina, atskleidžianti Konstitucijos principų ir normų esmę. Todėl 
logiškas ir nuoseklus teiginys, kad nors Konstitucija yra tiesiogiai taikomas 
aktas, realiai jos yra tiek, kiek buvo išaiškinta Konstituciniam Teismui ti-
riant konkrečių teisės aktų atitikimą Konstitucijos nuostatoms.“83 

Konstitucinis teismas tampa viena iš svarbiausių teisinio įstatymo gy-
nimo institucijų, kuri kontroliuoja, ar įstatymų leidėjo leidžiama produk-
cija atitinka vertybinius konstitucijos, t. y. teisinio įstatymo, konceptualius 
reikalavimus. Konstitucinis teismas įstatymų leidėją riboja konceptualiu 
pagrindu, o interesų atstovavimo, jų išraiškos santykio, be abejo, neverti-
na, tačiau negalime menkinti konstitucinio teismo konceptualios kontro-
lės vaidmens, kuris yra itin svarbus, nes, kaip teigė F. A. Hayekas, „šiandien 
vieninteliai, turį jokiais įstatymais nesaistomą galią ir veikią stumiami po-
litinio mechanizmo būtinybių, – yra vadinamieji įstatymų leidėjai. Ši vy-
raujanti demokratijos forma naikina pati save ir norint apginti demokratiją 
nuo jos pačios, būtina jos galias apriboti“. 

Neabejotinai valdžios ribojimo, jos kontrolės plėtojimui šiandien di-
džiausią įtaką daro konstitucinės justicijos instituto raida. Vertinant kons-
titucinės justicijos instituto prigimtį, vieningai pažymima, kad įstatymų 
konstitucingumo tikrinimas, kuris pavedamas konstituciniam teismui, 
visuomet reiškia intervenciją į įstatymų leidėjo veiklą. Svarbiausia yra tai, 
kad tokios intervencijos pasekmės kartais būna esminės: ne tik teisiškai 
įvertinami konkretūs parlamento veiklos rezultatai, bet jie gali būti pripa-
žinti niekiniais.

Vienas iš svarbiausių Konstitucinio Teismo statusą apibrėžiančių po-
žymių yra tie objektai, į kuriuos nukreipiamas Teismo atliekamas tyrimas. 
Pagrindiniai objektai yra nurodyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
102 straipsnio 1 dalyje. 

Konstitucinės kontrolės organų aktų išskirtinumą ir specifiką paste-
bi daugelis mokslininkų. Štai Lenkijos Konstitucinio Tribunolo teisėjas 
prof.  L.  Garlicki konstatuoja: „Šiuolaikinėje praktikoje „negatyviojo įsta-
83 Favoreu, L. Konstituciniai teismai (E. Jarašiūno įžanginis straipsnis). Vilnius: Garnelis, 

2001, p. 13.
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tymų leidėjo“ įvaizdį keičia įvaizdis teismo, kuris veikia ne tik kaip tradi-
cinis, „pozityvusis įstatymų leidėjas», bet ir kaip „konstitucinis įstatymų 
leidėjas.“84 

Šiek tiek abejodami tokiu ryžtingu konstitucinio teismo statuso ver-
tinimu pripažįstame, kad prof. L. Garlicki įžvelgia konstitucinio teismo, 
kaip konstitucijos garanto, vaidmenį teisinėje sistemoje. Tačiau vis dėlto 
nereikėtų užmiršti ir tų politinių teisinių veiksnių, kurie varžo konstitucinį 
teismą ir kurių jis tiesiog negali ignoruoti, nes kitaip gali peržengti savo 
legitimumo ribas. 

Nors H. Harto švelniojo pozityvizmo teoriją nevisiškai galima pride-
rinti prie konkrečių teisinių sistemų praktinių reikmių, tačiau nagrinėjant 
problemą ji yra aktuali. Taigi H. Hartas teigia, kad teisėjų teisėdaros galia: 
„(…) skiriasi nuo įstatymų leidybos institucijos teisėdaros galių: teisėjų 
galios ne tik turi paklusti daugybei jo pasirinkimą susiaurinančių suvaržy-
mų, kurių gali visiškai nepatirti įstatymų leidybos institucija, bet ir, kadan-
gi teisėjas savo galias realizuoja tik spręsdamas konkrečias neatidėliotinas 
bylas, jis negali jų panaudoti įdiegdamas plataus masto reformas arba nau-
jus kodeksus.“85 

Šiuolaikinėje konstitucinės teisės doktrinoje vis labiau įsigali nuomo-
nė, kad be konstitucinės kontrolės organų aktų sunku suprasti ir pagrįs-
ti teisės šaltinių sistemą. Teigiama, kad konstitucinio teisingumo organų 
sprendimai savo teisine galia gali būti prilyginami konstitucijos galiai86. 
Visuma tų bruožų, kuriuos konstitucija ir įstatymas suteikia konstitucinio 
teismo baigiamiesiems aktams, leidžia juos vertinti ne tik kaip aktus, ku-
riais išsprendžiama byla su privalomomis jos dalyviams pasekmėmis, bet 
ir kaip teisės šaltinius. Šie aktai daro esminį poveikį formuojant viešąją 
teisę ir valstybės politiką.

Konstitucinio teismo aktai savo teisine galia yra ne tik lygiaverčiai 
įstatymui, tačiau ir turi tam tikrą prioritetą įstatymų atžvilgiu. Konstituci-
nio teismo nutarimu diskvalifikuojama įstatymo ar kito teisės akto norma. 

84 Garlicki, L. Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej. Warszawa: Państwowe 
wydawnictwo naukowe, 1987, p. 282.

85 Hart, H. L. A., supra note 24, p. 418.
86 Hoffe, O. La justice qui définit le droit//  Droits / Revue française de théorie juridique 

(définir le droit /1). 1990, 10: 26.
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Teismo galių sandūra su įstatymų leidėjo išreikšta valia įstatyme susikerta 
ir tuo atveju, kai remdamasis savo prerogatyvomis teismas sustabdo teisės 
akto veikimą. 

Kita vertus, reguliuodama įstatymų kūrimą, konstitucija gali apibrėžti 
ir būsimųjų įstatymų turinį. Anot Kelseno, „pagrindinių teisių ir laisvių 
katalogas, paprastai esantis šiuolaikinių konstitucijų sudedamąja dalimi, iš 
esmės yra bandymas užkirsti kelią tokiems įstatymams“ ir toks bandymas 
yra efektyvus, jei nustatoma asmeninė tokį įstatymą kuriant dalyvaujančių 
pareigūnų atsakomybė už tokio įstatymo sukūrimą arba jeigu yra numa-
tyta tokių įstatymų ginčijimo ir panaikinimo galimybė87 . Taigi iš esmės ir 
H. Kelsenas numatė procedūrinius įstatymų vertinimo pagrindus ir šiuo 
aspektu H. Kelseno teisės normų sistema yra vertybinio, o ne vien tik va-
linio pobūdžio.

Įvertinti, ar teisės norma neprieštarauja konstitucijai (formalizuotai 
teisei), galima tik visapusiškai išnagrinėjus jos prigimtį, turinį, santykį su 
visu konstituciniu tekstu ar su konkrečia konstitucine norma. Ne tik Lietu-
vos Respublikos Konstitucinis Teismas, bet ir kitų Europos valstybių kons-
tituciniai teismai nuolat susiduria su svarbia dilema: kiek reikia sukaupti 
informacijos, kad būtų galima teigti, jog teisės norma yra neteisėta, t. y. 
prieštarauja konstitucijai. Į šį klausimą tiesiai atsakyti neįmanoma. Aišku, 
galima sakyti, jog konkretų sprendimą konstitucinio teismo teisėjai priims 
tik tuomet, kai visiškai įsitikins, kad teisės normos pobūdis, jos turinys 
konfliktuoja su konstitucija.

Šiuolaikinių valstybių konstitucijos institucionalizuoja specialiuosius 
įstatymų leidybos organus. Gali būti, kad konstitucija tiesiogiai įgalina 
teismus ir administracinius organus kurti tokias normas, kurios tikslin-
gos arba teisingos bei taikytinos konkrečiais atvejais88. Įsigaliojus naujajam 
Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, atsiranda vis daugiau galimybių 
konkrečiais atvejais įvertinti teisinių santykių pobūdį ir pritaikyti jiems 
savarankiškai konkretizuotą dažnai išplėstinį teisės normos reikalavimą. 
Dažnai išplėstinis normos traktavimas vertinamas protingumo kriterijais, 
kurie išplaukia iš įpročių ir teisinių papročių. Šiandien vis garsiau kalbama 
apie augančią teisinių parpočių reikšmę, ir ši aplinkybė siejama su besi-
87 Kelsen, H., supra note 5, p. 193.
88 Ibid., p. 195.
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plečiančia teisės samprata – įstatymų leidėjas vis dažniau traktuoja teisę 
plačiąja prasme, kai žmogus gali tikėtis teisinės gynybos ne tik valstybės 
nustatytoms, bet ir paprotinėms ar net moralinėms normoms89.

Įstatymo leidėjo veikla (bent jau savarankiškai kuriant teisės normas, 
o ne sankcionuojant jau egzistuojančias) yra susijusi su tuo, kad jis turi nu-
matyti daugybę jam nežinomų detalių, kurios pasireikš tik ateityje: intere-
sus, konfliktus, kai susiduria šie interesai, konfliktų aplinkybes ir kiekvie-
nos jų įtaką bei rezultatus, esant vienam ar kitam konflikto sprendimo bū-
dui. Teisinis paprotys, priešingai, remiasi praktika, kai tiek konfliktas, tiek 
jo aplinkybės jau yra išaiškėję, o konflikto vienokio ar kitokio sprendimo 
pasekmės yra beveik akivaizdžios. Natūralu, kad tokie konfliktai dažniau-
siai išsprendžiami be trečiųjų asmenų įsikišimo (toks įsikišimas reikalauja 
laiko ir materialinių sąnaudų), tokiu būdu tik patvirtinant susiklosčiusį 
elgesio variantą. Sprendžiant bet kurį ginčą galima pasiremti tokia laiko 
patvirtinta praktika.

Teisinio įstatymo koncepcija pagrindžia teisės ir įstatymo santykį 
kaip įstatymo santykį su kitais teisės šaltiniais, neignoruodama nė vieno 
iš jų savarankiškos reikšmės. Teisiniam įstatymui vienodai yra svarbūs 
tiek teisinis paprotys, tiek teisinė doktrina, tiek teisinė praktika, nes šie 
savarankiški teisės šaltiniai yra teisinio įstatymo turinį atskleidžiantys ir 
užpildantys šaltiniai, kurie išreiškia pageidautiną socialinę tvarką. Teisės 
šaltinių santykiavimas garantuoja nuolatinį teisinės sistemos ir teisinio 
reguliavimo atvirumą, dinamiškumą ir kartu nuolatinį žmogaus elgesio 
socia lizavimą teisinėmis priemonėmis atsižvelgiant į kintamus žmogaus 
teisių saugos poreikius. 

89 Ziembinski, Z., supra note 77, p. 25.
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<...> nesupratus praeities, neįmanoma nei grįžti 
mūsų nueitu keliu, nei surasti gairių ateičiai.

Harold Joseph Berman

Doc. dr. Antanas ŠENAVIČIUS

Darbą skiriu žymiam teisės tyrėjui profesoriui Mindaugui Maksimaičiui – 
ne vienos kartos Lietuvos teisininkų akademinio padorumo simboliui.

Įvadas

Kiekvienai visuomenei būtina teisė, t. y. juridiškai reali tvarka. Valsty-
bės priešaušryje jai kuriantis, jos reikėjo tiek pat, kiek ir kitose epochose. 
Teisė egzistavo dar iki tol, kol žmogus suvokė turįs galių ją kurti arba keis-
ti. Jos atsiradimą lėmė prekių ir paslaugų mainų plėtojimasis, pirmykštės 
ekonomikos vystymasis, skatinęs ir teisinio reguliavimo poreikį. Teisės 
formavimosi ir raidos kelias nebuvo spontaniškas. Tai buvo ilgas, sudėtin-
gas procesas. 

Lietuvos visuomenės teisinė kultūra, būdama Vakarų civilizacijos da-
limi, formavosi ir plėtojosi Vakarų teisės erdvėje. Kita vertus, nekrikščio-
niškoji Lietuva buvo į Vakarus orientuota, bet nei Rytams, nei Vakarams 
nepriklausanti atskira civilizacija. Lietuvos teisė turėjo ir turi savo istoriją, 
nulemtą valstybingumo tradicijos, sąsajų su kaimynais, visuomenės gyve-
nimo būdo, tautinio charakterio ir istorinės patirties. 

Apie ankstyviausiąją Lietuvos teisę žinių yra nedaug, ji mažai tyrinė-
ta. Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, seniausias nerašytinis teisės šaltinis 
formaliu požiūriu buvo bendroji žmonių sąmonė, įpročiai, papročiai, su-
ponuoti tradicijų, religijos ir kultūros, to meto suvoktos vertybių sistemos. 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo metų dokumentai – laiškai, 



62

Antanas ŠenAvičius

pasiuntinių pranešimai, teisės aktai, sutartys, netiesiogiai teikia žinių apie 
tokių teisinių santykių sferą. Visos žmogaus veiklos formos visuomenėje 
buvo pavaldžios papročiams, kuriems nusižengti buvo draudžiama, o nu-
sižengę – smerkiami. Papročiai apėmė visas gyvenimo sritis, „programavo“ 
gyvenimą kiekvieno kolektyvo nario, privalančio sekti dievais, protėviais, 
vyresniaisiais. Paprotys buvo tai, su kuo visi sutiko ir ką laisva valia gerbė, 
nes jis buvo ne tik privalomas, geras, bet ir teisingas. 

Paprotyje įtvirtinto elgesio socialinis reikšmingumas ir veiksmingu-
mas vėliau suformavo būtinybę užtikrinti tokios elgesio taisyklės įgyven-
dinimą ne tik visuomenės, bet ir valstybės priemonėmis. Visuotinis prita-
rimas papročiui reiškė, kad visuomenė ar valstybė jį tyliai sankcionavo ir 
jis įgijo visuotinai privalomų elgesio taisyklių reikšmę. Galiausiai paprotys 
transformavosi į teisinius papročius ir paprotinę teisę, kurių elgesio nor-
mos buvo traktuojamos kaip elgesio reguliatorius.

Iki rašytinės teisės atsiradimo paprotinė teisė Lietuvoje buvo vyrau-
jantis pozityviosios teisės šaltinis. Ji vystėsi individualios nuosavybės pa-
grindu. Tokiomis aplinkybėmis asmuo ryškėjo kaip teisinis subjektas. Kol 
visuomeniniai santykiai buvo nesudėtingi, papročių teisės visiškai pakako.

Lietuvoje visi teisiniai veiksmai buvo atliekami žodžiu, paprotinės 
teisės normų vykdymas išreiškiamas veiksmais. Sudarius sutartį, būdavo 
susitariama dėl vienokio ar kitokio dienų skaičiaus. Ir tai darydavo kasdien 
iki tos dienos, kada reikėdavo tesėti susitarimą. Vienoks ar kitoks kuni-
gaikščio susitarimas su kitu kunigaikščiu tebuvo reiškiamas žodžiu ir su-
tvirtinamas priesaika kuopos, susirinkusių žmonių akivaizdoje.

Pamažu papročiai nepastebimai keitėsi, taikėsi prie naujų poreikių. 
Kaip ir anksčiau, buvo tikima papročio „žila senove“. Tačiau paprotinę tei-
sę buvo galima keisti. Kiekvieną kartą, kai reikėdavo pasiremti papročiu, jis 
būdavo aiškinamas nesąmoningai apeliuojant ne tik į atmintį, bet ir turint 
galvoje aktualius poreikius, šalių interesus. Remtasi atmintyje išlaikytais 
elgesio pavyzdžiais, papročius išmanančių žmonių aiškinimais, moraline 
sąmone.

Teisiniai papročiai ir paprotinė teisė savo darnumu, nedviprasmišku-
mu ir baigtinumu buvo vidurinių amžių teisės kūrybos veiksnys, priemo-
nė, teikianti galimybę įvairiems visuomenės sluoksniams ir grupėms kurti 
teisę ir ją aiškinti.
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Teisės suvokimas ir genezė

Teisė – gyvas procesas, apimantis jos atsiradimą, vystymąsi, keitimą-
si. Tai dinamiškas, kintantis, tęstinis procesas. Teisė gimsta tautos viduje, 
tačiau tuo pat metu yra veikiama socialinių, ekonominių, politinių ir kitų 
faktorių. Ji esti ne vakuume, ji nėra izoliuota nuo kitų socialinių reiškinių. 
Teisė yra socialinėje erdvėje, todėl jos ir veikiama.

Teisės sampratos, prigimties ir esmės klausimas – viena sudėtingiausių 
jurisprudencijos problemų. „Teisės problema – garantuoti, kad sąmoningos, 
laisva valia veikiančios būtybės netrukdytų viena kitai. Tai reikalinga tam, kad 
kiekvienas naudotųsi savo laisve.“1 Vaizdingiausiai apie teisės termino dau-
giareikšmiškumo problematiką yra rašęs H. L. A. Hartas: „Retas klausimas 
apie žmonių visuomenę yra kartojamas taip primygtinai, kaip klausimas „Kas 
yra teisė?“, ir į retą klausimą rimti mąstytojai atsako taip įvairiai, keistai ir net 
paradoksaliai.“2 Vienintelės, nekvestionuojamos, visus tenkinančios teisės 
sampratos nėra3, nes teisė yra ne tik socialinis, bet ir psichologinis, kultūrinis 
fenomenas, todėl ir neuniversalus reiškinys. Kiekvienoje tautoje ir kultūroje 
teisė reiškiasi skirtingai ir turi skirtingą turinį4. Vienos tautos teisės atsiradi-
mui ir raidai įtakos turi tipinių, visur pasikartojančių veiksnių ir netipinių 
veiksnių sąveika5. Teisės pažinimas yra vienas visuomenės gyvenimo pažini-
mo aspektų; teisė visada yra susijusi su vertybėmis. Dėl to, kad įvairūs visuo-
menės nariai puoselėja skirtingas vertybes, neišvengiamai kyla ginčų. Teisė 
neatsiejama nuo žmonių, kurių elgesį ji reguliuoja, interesų: vienus interesus 
ji atitinka, įtvirtina ir gina, kitų – neatitinka, net siekia juos paminti ar įveikti6. 
S. Arlauskas pažymi, kad teisės išmanymas leidžia žmonėms ir visuomenėms 
kūrybingai bendradarbiauti ir taikingai spręsti kylančius konfliktus7.

Pasak H. J. Bermano, teisė, kaip vertybės ir idėjos, sudaro iš dalies rišlią 
visumą, o kartu siejasi su kokios nors bendruomenės neteisinėmis idėjomis 
ir vertybėmis, t. y. su jos visa ideologija. Teisė yra gyvas procesas, kuriuo pa-
1 Cit. iš: Hayek, F. A. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė. I tomas: Taisyklės ir tvarka. Vilnius: 

Eugrimas, 1998, p. 181.
2 Hart, H. L. A. Teisės samprata. Vilnius: Pradai, 1997, p. 43.
3 Hart, H. L. A., supra note 2, p. 43–80.
4 Kelsen, H. Grynoji teisės teorija. Vilnius: Eugrimas, 2002, p. 23.
5 Zweigert, K.; Kotz H. Lyginamosios teisės įvadas. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 23, 24.
6 Kelsen, H., supra note 4, p. 23.
7 Arlauskas, S. Šiuolaikinės teisės filosofija. Vilnius: Charibdė, 2011, p. 11.
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skirstomos teisės ir pareigos ir šitaip išsprendžiami konfliktai ir sukuriami 
bendradarbiavimo ryšiai. Teisė savo prigimtimi yra ir materiali, ir ideologinė, 
teisė kyla iš apačios į viršų iš visuomenės struktūrų bei papročių, o kartu lei-
džiasi žemyn iš valdovų politikos ir vertybių, padėdama suvienyti apačią ir 
viršų. Teisė yra pertvarkytas paprotys, o ne tik įstatymų kūrėjo valia ir protas8.

Teisė yra būtinas visuomenės atributas; ji, skirtingai negu raštas ir 
įstatymų leidyba, niekada nebuvo išrasta9. Visose ankstyvosiose civilizaci-
jose randame teisę. Individai elgesio taisyklių išmoko kur kas anksčiau, nei 
tokios taisyklės galėjo būti išreikštos žodžiais10. 

Kalbant apie šį etapą, pakanka suprasti, kad taisyklės egzistuoja, atlie-
ka grupės išlikimui būtinąją funkciją ir veiksmingai įtvirtinamos bei per-
duodamos iš kartos į kartą, nors nėra nei „išrastos“, nei išreikštos žodžiais, 
nei tarnauja „tikslui“, kurį kas nors žino. Taisyklė šiame kontekste reiškia 
paprasčiausią nuostatą arba dispoziciją veikti arba neveikti tam tikru būdu, 
ir ji reiškiasi tuo, ką vadiname papročiu. Šiuo savo pavidalu jis yra vienas iš 
veiksmo determinantų, nors nebūtinai turi reikštis kiekviename atskirame 
veiksme, pakanka, kad reikštųsi dauguma atvejų11. 

Iš įvairių daugiatikslių priemonių teisė, po kalbos, yra universaliausias 
įrankis, padedantis tenkinti įvairiausius žmonių tikslus. Ji nebuvo kurta 
kokiam nors žinomam tikslui pasiekti – veikiau ji klostėsi todėl, kad leido 
ja besivadovaujantiems žmonėms efektyviau veikti, siekiant savo tikslų12. 
Teisė kaip žmogaus kūrinys yra bendrosios kultūros elementas, kartu su ja 
istoriškai besivystantis. Anot Carlo Friedricho von Savigny, visa teisė, kaip 
ir kalba, yra tautos dvasios ir kultūros dalis: „teisė atsiranda <...> įpročių 
nusistovėjimo būdu, t. y. visų pirma yra sukuriama kaip tautos tradicijos ir 
tikėjimas, po to tampa teisės mokslų objektu, taigi vidinių tyliai veikiančių 
jėgų, o ne įstatymų leidėjų savivalės dėka.“13 Teisę galima laikyti neatski-

8 Berman, H. J. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis. Vilnius: Pradai, 
1999, p. 20, 727, 725.

9 Hayek, F. A., supra note 1, p. 113–146. 
10 Ibid., p. 115.
11 Hayek, F. A., supra note 1, p. 117.
12 Hayek, F. A., supra note 1, p. 167.
13 Cit. iš: Zweigert, K.; Kotz, H., supra note 5, p. 57; Bumblys, V. Lietuvos teisinė kultūra 

ir Antano Kriščiukaičio indėlis. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: 
Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012, p. 27.
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riama teisinės kultūros, taip pat bendrosios kultūros istorijos dalimi bei re-
zultatu. Teisė atspindi ir išreiškia visą kultūrinių pažiūrų visumą, ji gimsta 
ir vystosi tautos viduje, auga iš kartos į kartą per šimtmečius, turi tęstinį 
pobūdį, savo istoriją14. 

Į teisę reikia žiūrėti kaip į istorinį reiškinį, t. y. kaip į atsirandančią, be-
sikeičiančią, nuolat netapačią pačiai sau. Teisės raida yra jos brendimas rein-
terpretuojant praeitį. Teisė pastovi tik tuo, kad ji yra visuomeninė tvarka, o 
turinio (intereso specifikos) požiūriu – nuolat kintantis procesas, nes teise 
verčiami vis kitų socialinių grupių interesai15. Teisė nėra sustingusi, ji nuo-
latos keičiasi socialinės kaitos procese ir yra šio proceso organiška dalis. Tuo 
pačiu metu teisė išreiškia ir griaunančius, ir kuriančius veiksmus, kurie, pa-
našiai kaip erozija, nenutrūkstamai keičia socialinius santykius16. Tačiau tei-
sė keičiasi lėčiau negu dauguma kitų politinių institutų. Jos tikslas – užtikrin-
ti pastovumą ir tęstinumą. Teisė savo prasmę ir autoritetą gauna iš istorijos 
tos tautos, kuriai ta teisė priklauso: iš tautos papročių, jos institutų dvasios, 
istorinių vertybių. Teisė negali neevoliucionuoti17. Pasak vokiečių teisininko 
Zitelmanno, kiekvienas įstatymas (teisės šaltinis) yra istoriškai nulemtas pra-
eities ir todėl gali būti teisingai suprastas tik istorijai tarpininkaujant18. 

Teisės šaltinius galima suprasti dvejopai: kaip teisės normų atsiradi-
mo, jų išraiškos formas, arba formavimo būdus, ir kaip mūsų žinių apie 
teisę visumą. Pirmuoju atveju – tai kompetentingų valstybės institucijų 
leidžiami norminiai teisės aktai, teismo precedentai ir t. t.; antruoju – tai 
rašytiniai ir kitokie negaliojančios teisės normų paminklai, informacija 
apie tam tikros epochos ar šalies teisės normas ir jomis įkūnytas teisinio 
reguliavimo idėjas, iš kurių sužinome apie kažkada galiojusią teisę. Teisės 
šaltinių specifika yra vienas iš kriterijų, kuriais remiantis klasifikuojamos 
pasaulio teisinės sistemos (arba teisės erdvės, šeimos, tradicijos).

Teisės šeima neatsiejama nuo visuomenės civilizacijos tipo, specifinio 
teisinio mąstymo, pasaulėžiūros. K. Zweigerto ir H. Kotzo nuomone, pa-

14 Berman, H. J., supra note 8, p. 20, 26.
15 Vaišvila, A. Teisės teorija. Trečiasis, pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Justitia, 

2009, p. 24.
16 Šlapkauskas, V. Teisės sociologijos pagrindai. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio uni-

versitetas, 2004, p. 426.
17 Berman, H. J., supra note 8, p. 30, 34.
18 Vaišvila, A., supra note 15, p. 30.
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saulio skirstymas į teisės šeimas yra priklausomas nuo istorinės raidos ir 
pokyčių19. Žinomo teisininko E. Kūrio nuomone, šiuo metu pasaulyje yra 
beveik trys dešimtys teisės šeimų20. 

Tradiciškai skiriamos dvi tradicinės teisės šeimos: bendrosios, arba 
anglosaksų, teisės ir civilinės, arba romanų-germanų, teisės21. Teisinis 
paprotys bendrosios teisės valstybėse laikomas viena iš teisės formų. Kad 
paprotys taptų visuotinai pripažintu, keliami tam tikri reikalavimai. Pa-
protys turi: nenutrūkstamai funkcionuoti ilgą laiką; nebūti jėga primestas; 
neprieštarauti jau esamiems papročiams; būti protingas22. 

Įtakingiausia ir labiausiai paplitusi yra maždaug XII a. Europoje su-
siformavusi civilinės teisės šeima. Jos ištakos – senovės Romos teisė, tiks-
liau – romėnų civilinė teisė (ius civile). Čia paprotys buvo valstybės ku-
riamos teisės pagrindas. Papročio privalomumo pagrindu buvo laikomas 
tylėjimas, išreiškiamas visų pritarimu. 

Bendrosios teisės ir civilinės teisės šeimos dažnai vadinamos vienu 
bendru – Vakarų teisės tradicijos, trunkančios 900 metų, vardu. Teisės tra-
dicija – tai pirmiausia teisės, taip pat religijos, papročių, įpročių ir apskri-
tai kultūros paveldas, formuojantis konkrečias teisines sistemas23. Anot 
H. Bermano, Vakarų teisės institutai, vertybės ir sąvokos buvo sąmoningai 
perduodamos iš kartos į kartą, ir šitaip iš jų susiklostė „tradicija“. Tradicija 
yra ne tik istorinis tęstinumas. Ji yra sąmoningų ir nesąmoningų elementų 
lydinys24. 

„Vakarų teisės tradicija“ nėra geografinis terminas. Pasak H. Bermano, 
„Vakarų negalima surasti vadovaujantis kompasu. Geografinės ribos pade-
da juos surasti, tačiau ilgainiui jos keičiasi. „Vakarai“ yra veikiau kultūrinis 
terminas... Tačiau Vakarai nėra tik idėja; tai yra bendruomenė. [...] Kaip 
istorinė kultūra, kaip civilizacija, Vakarai turi būti skiriami ne tik nuo Rytų, 
bet ir nuo „ikivakarietiškų“ kultūrų, prie kurių Vakarai „grįždavo“ įvairių 

19 Zweigert, K.; Kotz, H., supra note 5, p. 70.
20 Kūris, E. Teisinė valstybė, teisinių sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija. Glen-

don, A. A.; Gordon, M. W.; Osakwe, Ch. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, p. XLIV.
21 Zweigert, K.; Kotz H., supra note 5, p. 238.
22 Glendon, A. A.; Gordon, M. W.; Osakwe, Ch. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 

p. 240, 241.
23 Baublys, L., et al. Teisės teorijos įvadas. Vadovėlis. Vilnius: Mes, 2010, p. 22.
  Berman, H. J., supra note 8, p. 15, 728.
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„renesansų“ laikotarpiais.“25 Vakarai yra ne Graikija, ne Roma ir ne Izrae-
lis, bet Vakarų Europos gyventojai, įkvėpimo ieškoję graikų, romėnų ir he-
brajų tekstuose26. Išskirtinis dėmesys praeities teisei kilo iš suvokimo, jog 
„Vakarų teisės tradicijos šaknys glūdi romėnų teisėje, kurios rūpinimasis 
tvarka, valdymu, įstatymais bei procesu buvo unikalus senovės pasaulyje ir 
kurios šešėlis siekia nūdieną“27.

Vakarų teisės tradicija pradėjo formuotis pripažinus, kad skirtingos 
teisinės sistemos gali varžytis tarpusavyje ir koegzistuoti28. XI a. pabaigoje 
atsirado svarbiausi Vakarų teisės bruožai, teisės sąvokos, institutai ir pro-
cesai. Didžioji teisės dalis buvo kilusi iš papročių, kurie buvo traktuojami 
teisingumo teisės (o ji buvo apibrėžiama kaip protas ir sąžinė) kontekste. 
Įstatymų šaltiniai apėmė ne tik įstatymų leidėjo valią, bet ir bendruomenės 
protą bei sąžinę, jos papročius bei įpročius29.

H. Bermanas išsamiai ištyrė ir apibendrino dešimt pagrindinių Vaka-
rų teisės tradicijos bruožų, juos išdėstė garsiajame savo veikale30. 

Visos Vakarų teisinės erdvės – anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų 
ir kitos (tarp jų ir lietuvių) – turi bendras istorines šaknis, iš kurių išau-
go ne tik bendra terminologija ir bendri metodai, bet ir bendros sąvokos, 
bendri principai ir bendros vertybės31. Teisinė sistema gali būti laikoma 
nacionaline ne todėl, kad įstatymų leidėjai yra formaliai nepriklausomi 
nuo kitos valstybės įstatymų leidėjų, bet todėl, kad jie formuoja (nesvar-
bu, savarankiškai ar ne) autentišką savo visuomenės teisę, nulemtą šios 
visuomenės gyvenimo būdo, jos tautinio charakterio ir istorinės patirties. 
Nepaisant bend rų ištakų, kiekviena Vakarų nacionalinė teisinė šeima turi 
unikalius bruožus, kurie atitinka savitą charakterį ir istoriją tos tautos, ku-
riai ta teisinė šeima priklauso. Tačiau E. Kūrio nuomone, „nacionalinės 
teisinės sistemos autentiškumas nėra jos unikalumas ar išskirtinumas; au-
tentiškumą galima traktuoti kaip teisinės sistemos atitikimą tos konkrečios 
visuomenės prigimčiai ir tiems imperatyvams, kuriuos diktuoja natūrali 

25 Berman, H. J., supra note 8, p. 17.
26 Ibid., p. 18.
27 Glendon, A. A.; Gordon, M. W.; Osakwe, Ch., supra note 22, p. 18.
28 Kūris, E., supra note 20, p. XXIV.
29 Berman, H. J., supra note 8, p. 28.
30 Ibid., p. 23–42.
31 Ibid., p. 704, 705.
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šios visuomenės raida“32. Dažniausiai pabrėžiami nacionalinės teisės šei-
mos, egzistuojančios Vakarų civilizacijoje, skiriamieji bruožai, o bendrieji 
užglaistomi.

Paprotinė teisė – pagoniškos Lietuvos visuomenės  
savarankiška teisės išraiškos forma

Teisinė kultūra – labai plati sąvoka, apimanti daug dedamųjų, visas 
teisinės realybės formas ir apraiškas. Teisinė kultūra reiškia visa, kas na-
tūraliai susiklostė istorijos raidoje ar buvo kryptingai sukurta visuomenės 
teisės srityje. Pasak A. Vaišvilos, teisinė kultūra yra teisės veiksmingumo 
prielaida33. Įvairiose šalyse egzistuoja skirtingos teisinės kultūros, taigi ir 
žmonių santykis su teise yra išreiškiamas ne tokiais pat pavyzdžiais, lūkes-
čiais ir vertinimais. 

Lietuvos visuomenės teisinė kultūra kaip Vakarų civilizacijos dalis 
formavosi ir plėtojosi Vakarų teisės tradicijoje. Lietuvos teisė turi savo is-
toriją, nulemtą valstybingumo tradicijos, sąsajų su kaimynais, visuomenės 
gyvenimo būdo, tautinio charakterio ir istorinės patirties. Tradiciją kaip 
istorinį tęstinumą veikė tiek krašto istorinės sąlygos, tiek geografinė padė-
tis. Nekrikščioniškoji Lietuva buvo į Vakarus orientuota, bet nei Rytams, 
nei Vakarams nepriklausanti atskira civilizacija. Lietuva, būdama geopo-
litinėje kryžkelėje, tegalėjo užsiimti militarine kūryba, nes „visas viešasis 
gyvenimas buvo perdėm nukreiptas į militarizmą, kai vyko didelis tautos 
jėgų įtempimas tikslu apsiginti“34. Mokslinėje literatūroje pripažįstama, 
kad iki Jogailos ir Vytauto laikų Lietuvos didieji kunigaikščiai, pradedant 
karaliumi Mindaugu ir baigiant Algirdu bei Kęstučiu, visą valstybės vidaus 
gyvenimą tvarkė per savo vietininkus ir patikėtinius žodiniais nurodymais 
ir tik retkarčiais susirašinėdavo su užsienio valstybėmis. Su Vakarų valsty-
bėmis – lotyniškai, o kartais ir vokiškai, su Maskvos, Didžiojo Naugardo ir 
kitomis buvusiomis Kijevo Rusios kunigaikštystėmis – jų kalba. Supranta-
ma, kad ir raštinės kaip tokios nebuvo arba ji dar tik kūrėsi. 

32 Kūris, E., supra note 20, p. XVI, XVII, XLII.
33 Vaišvila, A., supra note 15, p. 473.
34 Ivinskis, Z. Lietuvos istorija. Iki Vytauto Didžiojo mirties. Fotografuot. leid. Vilnius: 

Mokslas, 1991, p. 149.
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Lietuvos rašytinė teisė, kaip ir pati Lietuvos valstybė, Vidurio Europos 
regione susiformavo vėliausiai. Teisė kaip socialinis reiškinys formavosi ir 
vystėsi pagoniškos kultūros pagrindu. Teisė įkūnijo savyje tautos šimtme-
čių vystymosi istoriją, tad jos negalima traktuoti taip, tarsi ją sudarytų vien 
matematikos vadovėlių aksiomos ir teoremos.

Apie ankstyviausiąją Lietuvos teisę žinių yra nedaug, ji mažai tyri-
nėta. Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, seniausias nerašytinis teisės šal-
tinis formaliu požiūriu buvo bendroji žmonių sąmonė, įpročiai, papro-
čiai, suponuoti tradicijų, religijos ir kultūros, to meto suvoktos vertybių 
sistemos. 

Įpročiai arba kasdieniai papročiai buvo pritaikyti visiems gyvenimo 
poreikiams: jie nurodė geriausią būdą įkurti ugnį, virti mėsą, sveikinti savo 
kaimyną, auginti vaikus. Grupėje jie buvo vientisi, visuotiniai, imperatyvūs 
ir nekintami. Bėgant laikui, jie darėsi vis labiau priverstiniai, pozityvūs ir 
imperatyvūs. Kai grupė įgijo intelektualinės refleksijos patirties ir pradėjo 
suvokti iš įpročių kylantį socialinį gėrį, jų abipusė jungtis įpročius pavertė 
papročiais – moraliai privalomais įpročiais35. 

Papročiu vadinamas tam tikras iš kartos į kartą visuomenėje perima-
mas įprasto elgesio modelis (nerašyta elgesio taisyklė), kurio laikomasi iš 
įpročio (kaip tradicinės elgesio normos). Jis susidaro dėl daugkartinio kar-
tojimosi palengva ir reguliuoja žmonių laikyseną bei jų tarpusavio santy-
kius įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse. 

Papročiai yra paprasta ir suprantama teisės forma. Kol individai vei-
kia pagal taisykles, nebūtina, kad jie sąmoningai jas suvoktų. Užtenka, kad 
jie žinotų, kaip pagal jas veikti, jiems nebūtina artikuliuotu pavidalu ži-
noti, kad taisyklės yra vienokios arba kitokios. Nors šis, F. A. Hayeko tei-
gimu, „žinojimas, kaip“ padės patikimai orientuotis tik pasikartojančiose 
situacijose, o ne tokiose įprastose situacijose nebus intuityvaus tikrumo 
dėl teisėtų lūkesčių36, tačiau akivaizdu, kad dauguma situacijų nėra labai 
specifinės arba originalios ir teisinį jų vertinimą kasdieniame gyvenime 
paprastai sužinome ne studijuodami įstatymus, o paklusdami savo ir ap-
linkinių nuostatoms, koks įprastas elgesio modelis yra teisingas, t. y. iš pa-
pročio. F. A. Hayekas pripažįsta, kad „tai, kas paskelbiama iš anksto, dažnai 
35 Šlapkauskas, V., supra note 16, p. 355.
36 Hayek, F. A., supra note 1, p. 151.
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tėra netobula formuluotė principų, kurių žmonės labiau paiso veikdami, 
nei gali išreikšti žodžiais“37. Papročiai formuoja lūkesčius, kuriais žmonės 
vadovaujasi veikdami, vadinasi, privaloma bus tokia praktika, kurios, kaip 
tikisi kiekvienas, bus laikomasi38.

Istoriškai paprotys buvo pirmesnė abstraktaus mąstymo išraiška nei 
kalba. Užfiksuoti papročio atsiradimą beveik neįmanoma. Paprotys kilo ne 
iš konkretaus asmens valios, o iš daugelio asmenų pasikartojančių veiks-
mų. Paprotys atsirado ne iš bet kokios praktikos, o iš tos, kuri buvo priim-
tina daugeliui socialinės grupės narių. Pasikeitus gyvenimiškoms aplinky-
bėms arba žmonių požiūriui į jas, papročiai kito.

Pirmosios sąmoningos žmonių pastangos vienaip ar kitaip reguliuoti 
savo elgesį siejamos su giminine gentine visuomene, kai visą gyvenimą 
tvarkė primityvi reguliavimo sistema – tam tikros buities, gyvenimo ir 
sugyvenimo būdo taisyklės, perduodamos iš kartos į kartą. Šios taisyklės 
reiškėsi papročių forma. Visi giminės nariai papročius išmanė, juos laikė 
teisingais ir laikėsi jų dažniausiai savanoriškai. Papročių laikymąsi garan-
tavo jų autoritetas bei žmonių tikėjimas jų teisingumu. O pavieniais pa-
pročių nesilaikymo atvejais bendruomenė disponavo tam tikromis gana 
veiksmingomis priemonėmis – iki gyvybės atėmimo. Pažymėtina, kad 
šiomis pirmosiomis dar neteisinėmis sankcijomis buvo siekiama ne pa-
keisti pažeidėją, o tik apsaugoti bendruomenę nuo asmens, nesilaikančio 
papročių.

Elgesio taisyklės prasidėjo nuo pirmojo nebylaus mainų fakto, kai 
laukinis savo genties teritorijos pakraštyje padėjo dovaną svetimajam, ti-
kėdamasis gauti dovanų mainais, ir taip davė pradžią naujam papročiui. 
Kiekvienu atveju bendros elgesio taisyklės atsirado ne valdovų nurodymu, 
bet susiklosčius papročiams, kuriais galėjo remtis individų lūkesčiai39. 

Papročių ir moralės normų skirtumas sunkiai nustatomas. Paprotys 
dažniausiai yra to meto kultūros, teisingumo ir moralės forma, o moralė ir 
teisingumas – papročio turinys. Sąlygomis, kai socialinė elgsena buvo per-
dėm ritualizuota, papročiai turėjo didžiulę reikšmę. Jie atsirado apibendri-
nus visuomenei reikšmingą besikartojantį elgesį, tapusį pastovia žmonių 

37 Ibid., p. 173.
38 Ibid., p. 148.
39 Ibid., p. 125.



71

Lietuvos teisinės kultūros ištakos

tarpusavio bendravimo forma. Visos žmogaus veiklos formos visuomenė-
je buvo pavaldžios papročiams, kuriems nusižengti buvo draudžiama, o 
nusižengę – smerkiami. Papročiai apėmė visas gyvenimo sritis. Papročiai 
„programavo“ gyvenimą kiekvieno kolektyvo nario, privalančio sekti die-
vais, protėviais, vyresniaisiais. Paprotys buvo tai, su kuo visi sutiko ir ką 
laisva valia gerbė, nes jis ne tik privalomas, geras, bet ir teisingas. Manyta, 
kad paprotys negali būti neteisingas ar blogas. Blogas, nedoras gali būti tik 
papročio pažeidimas arba jo užmiršimas40.

Neatskiriamas papročio požymis buvo jo senumas. Papročio senu-
mas  – jo neginčijamumo, tvarumo rodiklis. Senas paprotys – vadinasi, 
teisingas, geras, šventas paprotys. Papročio nuoroda į jo taikymą senovėje 
suteikdavo jam autoritetą. Paprotys negalėjo būti naujovė – jis egzistavo 
nuo seno. Taigi naujovė kaip reiškinys nebuvo suvokiama. To meto teisė 
buvo nukreipta į praeitį41. 

Papročiai buvo privalomi visiems, papročiams – pavaldūs visi. Papro-
čiai tapo imperatyvais, turinčiais moralinį ir religinį turinį. Kunigaikštis 
gerbė papročius, laikėsi jų ir valdė remdamasis papročiais. Papročiai buvo 
ne tik gajūs, mokėjo prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, bet ir konser-
vatyvūs, kur tik galima išlaikantys ne tik seną formą, bet ir turinį. Pasak 
P. Leono, „kas sunkiai įgyta, tas labai yra branginama; čia glūdi papro-
čių <...> konservatyvizmo priežastis“42. 

Paprotyje įtvirtinto elgesio socialinis reikšmingumas ir veiksmingu-
mas vėliau suformavo būtinybę užtikrinti tokios elgesio taisyklės įgyven-
dinimą ne tik visuomenės, bet ir valstybės priemonėmis. Visuotinis prita-
rimas papročiui reiškė, kad visuomenė ar valstybė jį tyliai sankcionavo ir 
jis įgijo visuotinai privalomų elgesio taisyklių reikšmę. Galiausiai paprotys 
transformavosi į teisinius papročius ir paprotinę teisę, kurių elgesio nor-
mos buvo traktuojamos kaip elgesio reguliatorius.

Tačiau pakartotinumas ir laiko trukmė nėra lemiami, kad paprotys 
taptų teisiniu, nes kai kurie papročiai taip ir lieka neteisiniai, mandagumo 
normomis. Lemiamu veiksniu laikoma valstybių valios išraiška vieną arba 

40 Šenavičius, A. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės teisės bruožai. Istorija. 2002, (52): 15.
41 Ibid.
42 Leonas, P. Teisės enciklopedijos paskaitos. Kaunas: Lietuvos universiteto Teisių fakulteto 

leidinys, 1924, p. 69.
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kitą paprotį laikyti teisiniu, t. y. kai valstybė vienu ar kitu būdu teisinius 
papročius sankcionuoja43. 

Teisinis paprotys yra nerašytinės teisės forma, įstatyme nenustatyta 
visuotinai pripažinta elgesio taisyklė, kuri yra atsiradusi dėl to, kad as-
menys ilgą laiką ja vadovavosi ir jos laikėsi44. Teisinis paprotys nėra fik-
suojamas oficialiuose teisės dokumentuose. Teisiniai papročiai egzistuoja 
kiekvienoje valstybėje. Tačiau tik nedaugelyje valstybių jie yra laikomi ofi-
cialiais (privalomais).

Teisinio papročio samprata yra dviejų kitų sampratų – papročio ir 
teisės sutapimo –laukas. Tai reiškia, kad teisinis paprotys turi turėti visus 
teisės ir papročio bruožus. Teisinį paprotį, kaip specifinį žmonių elgesio 
reguliatorių, apibūdina kiekybiniai požymiai, nusakantys, kiek plačiai ir 
sistemingai elgesio taisyklė yra įgyvendinama, ir kokybiniai požymiai, pa-
rodantys, ar teisės subjektai paplitusią praktiką laiko įpareigojančia45. 

Teisiniai papročiai kinta tokiu pat būdu, kaip ir atsiranda, todėl tiksliai 
užfiksuoti jų pokyčio neįmanoma. Pasikeitus gyvenimiškoms aplinkybėms 
arba žmonių požiūriui į jas, teisiniai papročiai kinta.

Paprotinė teisė kilo iš spontaniško neprievartinio socialinės grupės 
narių elgesio. Pasak A. Vaišvilos, papročio sankcionavimu sukuriama ne 
pati elgesio taisyklė, o tik jos forma – juridinė galia: privalomumas ir vals-
tybės įsipareigojimas garantuoti jos vykdymą. Todėl teisinis paprotys eg-
zistuoja kaip paprotinės elgesio taisyklės ir jį sankcionavusio teisės akto 
vienovė. Tai sudaro paprotinių teisės normų formos specifiką46.

Paprotinė teisė – juridiškai įpareigojančios paprotinio elgesio normos, 
kurios išsivystė gyvenime taikant įprastines jos normas bendruomenėje ar 
atskirose socialinėse grupėse, t. y.: 1) bendraudami vieni su kitais žmonės 
privalėjo tam tikromis aplinkybėmis vienodai elgtis; 2) atsirado tam tikra 
visiems priimtina gero elgesio taisyklė; 3) jos buvo nuolatos laikomasi ilgesnį 
laiką; 4) pamažu susiformavo bendra nuomonė, kad ta elgesio taisyklė atei-
tyje turės būti visiems privaloma, būtina; tad ji įgavo teisinę galią – tapo pa-
43 Vaišvila, A., supra note 15, p. 223, 224, 307, 308 ; Vansevičius, S. Valstybės ir teisės teorija: 

mokomoji priemonė. Vilnius: Justitia, 2000, p. 122.
44 Mizaras, V., et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Justitia, 2009, p. 56.
45 Šimašius, R.; Lastauskienė, G. Teisinio papročio reikšmė teisiniam reguliavimui. 

Jurisprudencija. 2002, 24(16): 205, 206, 212.
46 Vaišvila, A., supra note 15, p. 308.
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protinės teisės norma. Savo prigimtimi paprotinė teisė buvo lokali47. Viena 
kita paprotinės teisės norma galėjo būti kada nors nustatyta žodiniu valdovo 
paliepimu, jos ilgą laiką laikytasi ir ilgainiui ji virto paprotinės teisės norma. 
Tačiau daugumos paprotinės teisės normų niekas niekada jokiu žodiniu pa-
liepimu nebuvo nustatęs. Vėliau paprotinės teisės norma buvo taikoma ne 
todėl, kad užrašyta, bet kad ji iš seno jau buvo teisės norma48. 

Paprotinė teisė yra seniausia pozityviosios teisės forma. Net vadovau-
jantis pozityvistine teisės samprata tenka pripažinti, kad susiformavęs pa-
protys dažnai pirmąkart išreiškia tam tikrą teisės turinį. Dažnai teisiniai 
papročiai įgydavo jau rašytinės teisės, patvirtintos valstybės institucijų, 
reikšmę, juo labiau kad valstybė visuomet stengdavosi perimti ir savo aktais 
įtvirtinti visuotinai priimtas paprotines taisykles. Taisės institutai, tokie, kaip 
nuosavybės neliečiamumas arba pareiga atlyginti padarytą žalą, nėra išrasti, 
juo labiau – valstybės įstatymų leidybos institucijų. Šie institutai ir principai 
atsirado kaip ilgos žmonių praktikos rezultatas, ir, iki suteikiant jiems pozi-
tyviosios teisės statusą, buvo įtvirtinti papročiuose. Todėl papročiai nėra tik 
šaltinis pozityviajai teisėkūrai. Papročiai gali būti laikomi savarankiška teisės 
forma. Nors įstatymų leidyba yra modernesnė teisėkūros forma, teisinio pa-
pročio vaidmuo ir pranašumai neturi būti ignoruojami. 

Senovės romėnai aiškino, kad paprotinė teisė yra tyli tautos valios 
išraiška, o teisinis paprotys – tyliu būdu įvykstąs visuotinis visuomenės 
sutikimas, pritarimas (tacito consensu)49. Kadangi valstybės valdžia tyliai 
sutikdama leido paprotinei teisei veikti, o gyventojai paprotinę teisę vykdė, 
saugojo, tad paprotinė teisė buvo valstybės valdžios pripažįstama; čia buvo 
jos priverčiamumo (imperatyvumo) pagrindas50. Papročių normų impera-
tyvas neišskyrė jokių bendruomenės socialinių grupių, čia visi buvo lygūs 
prieš paprotinę teisę, jos normos vienodai saistė tiek valdovo, tiek ir jo 
valdinių valią51.

Lietuvos teisinė kultūra formavosi iš įvairių visuomenės grupių vi-
dinių ir išorinių visuomeninių ir ekonominių tarpusavio santykių, su 
47 Šenavičius, A., supra note 40, p. 15; Šenavičius, A. Lietuvos teisės tradicijų ištakos. Vie-

šasis administravimas. 2002, 1: 88.
48 Jablonskis, K. Istorija ir jos šaltiniai. Vilnius: Mokslas, 1979, p. 167, 168.
49 Leonas, P., supra note 42, p. 68.
50 Ibid., p. 68.
51 Vaišvila, A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: BĮ UAB „Litimo“, 2000, p. 161.
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papročiais susijusių vertybinių orientacijų, elgesio modelių. Tarpusavio 
santykių elgesio modeliai įgijo normatyvinį matmenį: įpročiai tapo papro-
čiais – daug kartų pasikartojančiais precedentais ir teisiniais papročiais. 
Galiausiai teisinis paprotys buvo transformuotas į paprotinę teisę. Papro-
tinė teisė buvo istoriškai įsigalėjusių bendruomenės vertybių ir papročių 
padarinys. Deja, Lietuvos teisiniai papročiai nėra surinkti, išaiškinti ir į 
reikiamą sistemą suvesti. Didelis Lietuvos teisės pažinimo šaltinių žinovas 
prof. Konstantinas Jablonskis (1892–1960) teigė, kad Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos (toliau – LDK) teisėjai naudojosi užrašytų papročių teisės 
normų rinkiniais, tačiau iki mūsų dienų jie neišlikę52.

Paprotinės teisės veikimas

Iki rašytinės teisės atsiradimo paprotinė teisė Lietuvoje buvo vyraujan-
tis pozityviosios teisės šaltinis. Ji vystėsi individualios nuosavybės pagrindu, 
t. y. klostėsi teisė, žemės valdymą siejanti su prievolėmis, o valdymo sąly-
gas – su prievolių pobūdžiu. Tokiomis aplinkybėmis asmuo ryškėjo kaip tei-
sinis subjektas53. Paprotinė teisė buvo istoriškai pirmoji kunigaikščio valios 
ribojimo teisinė forma, grindžiama vietos teisiniais papročiais ir asmenų, 
darančių sprendimus, nuožiūra. Kol visuomeniniai santykiai buvo nesudė-
tingi, papročių teisės visiškai pakako. Mindaugo ir jo įpėdinių supratimu 
valstybė buvo didžiojo kunigaikščio, jo šeimos nuosavybė. Šeima (giminė) 
tarytum buvo visi krašto gyventojai. Šeimos papročiai tapo valstybės teisi-
niu pamatu. Mindaugui priėmus katalikybę, Lietuvos valstybė buvo pirmą 
kartą pripažinta civilizuotos (krikščioniškos) Europos bendrijos nare, tapo 
tarptautinės teisės subjektu ir pagal jos dėsnius suėjo į kontaktus su kai-
mynais ir kitomis šalimis, recepavo jų dvasinę kultūrą. Lietuva su krikščio-
nių valdovu susilygino su kitomis Europos valstybėmis. Mindaugas skelbė 
valstybinės reikšmės aktus „mūsų karalystės“ vardu dalyvaujant Tarybai, į 
kurią įėjo du jo sūnūs (tretysis – Vaišelga – tada vaidijosi su tėvu) ir artimas 
patarėjas. Ano meto papročiai, t. y. teisė, atitiko Mindaugo veiklos būdus. 

52 Jablonskis, K., supra note 48, p. 168–170.
53 Gudavičius, E. Lietuvos istorija. I tomas: Nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius: Lie-

tuvos rašytojų sąjungos leidykla, Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas Čikagoje, 
1999, p. 88.
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Lietuvos valstybės susidarymo laikotarpiu savo egzistencijai apginti ir 
pastovesniems santykiams su kitomis valstybėmis palaikyti buvo naudoja-
ma ne tik ginklo jėga, bet ir diplomatinės priemonės. Karaliui Mindaugui 
priskiriamuose dokumentuose randame daug romėnų teisės terminų: bona 
mobilia et immobile (kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas), heres, successor 
legitimus (teisėtas paveldėtojas, įpėdinis), iurisdictio (pavaldumas), proprie-
tas (nuosavybė) ir kt.54 Tai sąlyčio su Vakarų Europos teisine kultūra pradžia. 

Po Mindaugo nužudymo (1263 m.) Lietuvos valstybė neteko buvusio 
pripažinimo, tapo daugiau ar mažiau politiškai ir ekonomiškai izoliuota 
nuo Vakarų Europos. Tačiau nepaisant to bei prasidėjusio ir užsitęsusio 
karo su Kryžiuočių ordinu, jai pavyko išplėsti savo teritoriją nuo susiskal-
dymo ir mongolų-totorių antplūdžio užgrobiant nusilpusios Rusios žemes. 
Tai darė ir taikiu būdu – Lietuvos kunigaikščių vedybomis su rusų kuni-
gaikštytėmis, ir karinės prievartos būdais. Dėl to, buvusi iš esmės tautinė 
lietuvių ir jiems artimų genčių valstybė, XIV a. pradžioje ji virto daugiatau-
te, didele ir galinga valstybe – Lietuvos Didžiąja Kunigaikštija, apėmusia 
ne tik lietuvių, bet ir didelę dalį slavų (gudų) apgyventų žemių. LDK tapo 
įvairių tautų ir tikybų valstybe. 

Tuo metu teisiniai santykiai Lietuvoje ir prie jos prijungtose žemėse 
klostėsi pagal natūralius ir savarankiškus bendravimo procesus. Valsty-
binės organizacijos atliko tik sargybinio vaidmenį ir teisės kūrimo srityje 
reiškėsi gana pasyviai – įtvirtindavo esamus santykius, sankcionuodavo 
papročius ir priiminėjo sprendimus konkrečiose bylose55. 

Prie Lietuvos prijungtose slavų žemėse didieji kunigaikščiai nekeitė 
ten buvusios tvarkos ir neįvedė naujovių. Žmonių sąmonėje tai, kas bū-
davo didžiojo kunigaikščio nutariama, įgaudavo tęstinumo ir visuotinio 
privalomumo galią. Priedermė laikytis papročių teisės susijusi ne su su-
sitarimu, o su teisės universalia galia, kuriai paklūsta visi. Taigi paprotinė 
teisė saistė visus. Visų LDK žemių gyventojų teisinėje sąmonėje didysis 
kunigaikštis tapo teisės šaltiniu56. Daliniai kunigaikščiai buvo savarankiški 
savo kunigaikštystėse. Tik pakviesti į karą privalėjo eiti su Lietuva. Lietuva 
54 Chartularium Lithuaniae res gestes magni ducis Gedeminne illustrans. Gedimino laiškai. 

Parengėjas, įvado, komentarų autorius S. C. Rowell. Vilnius: Vaga, 2003, p. 4, 5, 52 ir kt.
55 Andriulis, V. Gedimino diplomatijos dokumentai kaip šaltinis teisės istorijai pažinti. Teisi-

nių institutų raida Lietuvoje XV–XIX a. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Mintis, 1981, p. 35.
56 Lappo, J. Senosios Lietuvos teisinė sąmonė. Vairas. 1934, 10 (1): 435.
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nekeitė ir ten buvusios stačiatikių religijos. Todėl Lietuva buvo patraukli 
rusų žemėms net tuomet, kai jų rytinėje dalyje iškilo Maskvos kunigaikš-
tystė. Neatsitiktinai mokslo literatūroje „pagonių imperija“ metaforiškai 
vadinama „aksominiu okupantu“.

Etninės Lietuvos paprotinės teisės normos skyrėsi nuo jos atskirų 
žemių  – sričių vietinės paprotinės teisės. Iki XVI a. vidurio ji buvo pa-
grindinis teisės šaltinis šiose žemėse. Vietinės paprotinės teisės branduolį 
sudarė normos, susiklosčiusios dar Kijevo Rusios laikais ir nesikeitusios 
kelis šimt mečius57. 

XIII a. pabaigoje prie didžiojo kunigaikščio, kurio valdžia tapo pavel-
dima giminės viduje ir kuris politiškai vienijo valstybę, susiformavo Tary-
ba – patariamoji institucija. Jos sudėtis nebuvo pastovi, į ją įėjo didžiajam 
kunigaikščiui klusnūs žemesnieji kunigaikščiai ir stambiausi kariauninkai. 
Pastarieji tapdavo vietininkais ir pašauktinės kariuomenės būrių vadais 
ir sudarė valstybės administracijos užuomazgą. Tarybos nuomonės atsi-
klausimas stiprino valdovo nutarimų autoritetą. Įsigalėjo palyginti tvirta 
didžiojo kunigaikščio valdžia, kuri politiškai vienijo valstybę. 

Pagoniškoje Lietuvos valstybėje bendruomenės santykius su kuni-
gaikščiu reguliavo paprotinė teisė. Į lauko bendruomenę atvykusį kuni-
gaikštį arba jo vietininką reikėjo priimti kaip didelį svečią: jį ir jo palydo-
vus apnakvydinti, vaišinti, apdovanoti. Išlaidoms padengti bendruomenė 
darė mezliavą, laikydamasi solidarumo: kas daugiau išgalėjo, tas daugiau 
ir davė. Kunigaikščio lankymasis vadintas viešėjimu, kieminėjimu, žmo-
nėjimusi; vėliau jis apibūdinamas vienu žodžiu – pasėdis, nes svečias visa-
da prašomas sėstis ir pasėdėti. Iš vaišingumo papročio atsirado pasėdžio 
prievolė, o dovana valdovui virto doniu – privaloma duokle. Jeigu nebuvo 
pasėdžių, tada gyventojai suveždavo į nurodytas vietas maistą ir pašarą 
(būsimosios pastotės prievolės) arba mokėjo pinigais58. Tačiau tai nebuvo 
papirkimo dovanos ar kyšiai tiesiogine šio žodžio prasme.

57 Machovenko, J. Nelietuviškų žemių teisinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
(XIV–XVIII a.). Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999, p. 10; Ma-
chovenko, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniai. Mokomoji priemonė. 
Vilnius: Justitia, 2000, p. 10 .

58 Jablonskis, K. Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje. 1 dalis. Kaunas, 1941, 
p. 171–178; Jablonskis, K., supra note 48, p. 157, 158, 162, 165; Jurginis, J.; Lukšaitė, I. Lietu-
vos kultūros istorijos bruožai: feodalizmo epocha. Iki XVIII a. Vilnius: Mokslas, 1981, p. 41, 42.
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Lietuvos kunigaikščiai nevengė dovanų ir papirkimų, nes tai buvo 
susiję su politinio ir karinio pobūdžio interesais. Antai Žemaičių kuni-
gaikštis Vykintas (1253 m.) sidabro ir įvairiomis dovanomis palenkė į savo 
pusę jotvingius ir pusę žemaičių. Mindaugas taip pat nemažai pasinaudojo 
papirkimais. Jis dovanomis papirko Ordino magistrą Andrių Štirlanką ir 
prikalbėjo jį nepalaikyti Mindaugui priešiškų Žemaičių kunigaikščių, tar-
pininkauti popiežiaus kurijoje dėl krikšto. Toks diplomatiškas Ordino ma-
gistro papirkimas atvėrė Mindaugui kelią į karaliaus karūną59.

Lankydamasis kunigaikštis teisė, jeigu viena bendruomenė dėl ko 
nors skundė kitą. Ginčus, iškylančius pačioje bendruomenėje, sprendė 
vyrai, susirinkę į kuopą, kurioje vyresnis amžiumi buvo laikomas išmin-
tingesniu. „Duotas žodis“ buvo laikomas šventu, vadinasi, nekeičiamu. 
Solidarumas buvo rodomas ne tik darant mezliavą, bet ir einant į talkas, 
kurios turėjo, be moralinio, ir ūkinį pagrindą. Bendruomenės nariams rū-
pėjo, kad jų skaičius nesumažėtų60.

Lietuviams buvo žinomas bičiuliavimosi paprotys: jeigu kas dovanojo 
kitam bičių spiečių, tai gavęs dovaną tapdavo ne tik bendru bičių savinin-
ku, gaudamas teisę dalytis per pusę medų, bet jie abu tapdavo draugais, 
bičiuliais. Paprotys būdavo pagrįstas priesaika, rankos paspaudimu61.

Lietuvių gentys plačiai taikė mirties bausmę, kuri atsirado kartu su 
teisiniais papročiais. Gimininės santvarkos ir valstybės kūrimo laikotarpiu 
mirties bausmė buvo taikoma remiantis kraujo keršto principu. Pagal jį, 
žmogaus nužudymas užtraukia kraujo kerštą: nusikaltėlis turėjo būti nu-
žudytas ir taip savo krauju sumokėti už nužudytojo kraują. Tuo metu žmo-
gaus gyvybė nebuvo itin vertinama ir nužudymai buvo gana dažni, kaip ir 
jų atpildas – kraujo kerštas. Be to, kerštavimas buvo paplitęs ir dėl daugelio 
mažareikšmių skriaudų.

Pagoniškoje Lietuvoje buvo taikoma paprasta ir kvalifikuota mirties 
bausmė. Pirmoji buvo skiriama už lengvesnius nusikaltimus ir vykdoma 
nusikaltėlį pakariant arba nukertant jam galvą. Kvalifikuota mirties baus-
mė (laužymas ratu, sudeginimas ant laužo) taikyta už šventų vietų išnieki-

59 Žilėnas, A. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės finansų pagrindai. Vilnius: Lietuvos ban-
ko informacijos ir statistikos departamentas, 1996, p. 37.

60 Jurginis, J.; Lukšaitė, I., supra note 60, p. 42.
61 Jablonskis, K., supra note 48, p. 155, 160.
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nimą, lietuvių dievų įžeidimą ir kitus sunkius nusikaltimus. Žmogų mirti 
nuteisdavo genties sueiga ar seniūnas, o nuo XIII a. vidurio – kunigaikš-
tis62. Bausmes įvedė didžiojo kunigaikščio valdžia, bet nusikaltimas asme-
niui dar buvo suvokiamas kaip skriauda ir reguliuojamas kompozicijomis 
(atlyginimu). Už nužudymą buvo mokami pinigai nužudytojo artimie-
siems arba kaltininkas baudžiamas mirties bausme63.

Taigi teisingumas galėjo įvykti tik tuo atveju, jei bausmė apims tokią 
pat vertybę, į kokią buvo pasikėsinta. Nužudymas – tai absoliutus nusikal-
timas, nes jis sunaikina žmogaus gyvybę. 

Ordino kapelionas Petras Dusburgietis (XIII a. pab. – XIV a. pr.) Kry-
žiuočių ordino grobikiškiems žygiams į lietuvių ir prūsų žemes pateisinti 
parašytoje kronikoje64, apimančioje laikotarpį nuo 1190 m. iki 1330 m., už-
simena apie gyvą kraujo keršto paprotį – už nužudymą atkeršijama žudiko 
arba jo giminaičio nužudymu. Prūsų paprotinėje teisėje egzistavo sunki 
bausmė – už pasikėsinimą prieš moterį nusikaltęs buvo deginamas gyvas65. 
Šis iš pirmykštės bendruomenės laikų kilęs paprotys buvo žinomas ir ki-
toms tautoms. 

Senovės lietuvių ir prūsų paprotinėje teisėje daug lėmė nukentėjusiojo 
arba jo artimųjų valia, pagal kurią ir žmogžudys galėjęs likti gyvas. Moty-
vai būdavę įvairūs – pasigailėjimas, piniginis atlyginimas66. 

Mirtimi buvo baudžiami ir politiniai priešininkai, kuriuos laimėjęs 
varžovas nužudydavo tiek imitavęs teismo procesą, tiek ir be teismo. Šiuo 
požiūriu įsimintinas Mindaugo atėjimas į valdžią, kai jo įsakymu įvairiais 
būdais buvo nužudyta daug lietuvių kunigaikščių, įskaitant ir jo brolius bei 
brolėnus67. 

Kaip liudija Livonijos eiliuotoji kronika, kunigaikščiai ir didžiūnai, 
prieš karo žygius duodavę priesaiką, už išdavystę ar genties sueigos nuta-

62 Raudeliūnas, V. Mirties bausmė senovės Lietuvoje. Pozicija. 1997, 2: 8.
63 Andriulis, V. Smurtinė mirtis ir baudžiamoji politika Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-

tės teisėje iki XV a. vidurio. Istorija. 1970, 31: 38, 39.
64 Petras Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika. Vilnius: Vaga, 1985, p. 89.
65 Petras Dusburgietis, supra note 64, p. 362.
66 Pakarklis, P. Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai. Vilnius: Valstybinė enciklopedijų, 

žodynų ir mokslo literatūros leidykla, 1948, p. 117, 118.
67 Gudavičius, E. Mindaugas. Vilnius: Žara, 1998, p. 201, 202, 211; Ivinskis, Z., supra note 

34, p. 163, 165. 
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rimų nevykdymą taip pat galėjo būti nubausti mirties bausme, iš jų galėjo 
būti atimti turtai68. 

Priesaika (su bendrapriesaikiais), o ne varžybinio teismo dvikova 
buvo pagrindinis įrodymo kriterijus. O dalis nulėmė ir labai griežtas baus-
mes už vagystę. Už pirmą ar smulkią vagystę nupjaudavo ausis, stambios 
ir recidyvinės vagystės būdavo baudžiamos mirtimi (tačiau visais atvejais 
reikėjo akivaizdaus įkalčio)69. Priesaika, kurią duodavo šalis su bendra-
priesaikiais, atsirado tada, kai pagausėjo melagingos priesaikos ir pradėta 
nebetikėti vienu prisiekiančiuoju. Bendrapriesaikių skaičius svyravo nuo 
vieno iki keliolikos asmenų. Paprastai kuo byla svarbesnė, sudėtingesnė, 
tuo daugiau buvo skiriama bendrapriesaikių. Šalies ir bendrapriesaikių 
priesaika sudarė vieną neskaidomą priesaiką. Atskirai negalėjo būti nei 
bendrapriesaikių, nei šalies priesaikos. Abi priesaikos sudarė vieną įro-
dymo priemonę. bendrapriesaikiai neprivalėjo žinoti faktų ar aplinkybių 
tikrumo, dėl kurių šalis duodavo priesaiką. Prisiekdami jie reikšdavo gry-
nai subjektyvius įsitikinimus dėl prisiekiančiosios šalies ir jos priesaikos 
patikimumo. Taigi bendrapriesaikių tikslas buvo sustiprinti ir patvirtinti 
prisiekiančiosios šalies priesaiką. Dėl to jie ir buvo vadinami bendraprie-
saikiais arba priesaikos pagalbininkais. 

Prisiekiančiosios šalies bendrapriesaikius priešingoji šalis galėjo pri-
pažinti netinkamais ir visus arba dalį jų nušalinti. Nušalintųjų vieton turėjo 
būti pristatyti nauji, tinkami bendrapriesaikiai. Pripažinus juos tinkamais, 
jie privalėjo prisiekti ta pačia priesaika kaip ir prisiekiančioji šalis.

Bendrapriesaikiai, kaip ir liudytojai, turėjo būti geri, pasitikėjimo verti 
žmonės. Jie galėjo būti tiek kilmingojo, tiek ir paprastojo luomo atstovai.

Šaltiniuose yra duomenų apie bendruomeninį institutą, kaip vagies 
gaudymas, ir kolektyvinės atsakomybės paprotį. Paaiškėjus, jog pavogtas 
žirgas, jautis ar kitoks turtas, apvogtasis turėjo pasikviesti artimiausius 
bendruomenės narius ir sekti pėdomis. Jeigu pėdos vesdavo į kitos bend-
ruomenės lauką, tai toliau sekti turėjo tos bendruomenės nariai. Jiems at-
sisakius tai daryti, užginus galvijus ar kaip kitaip panaikinus pėdsakus, visi 

68 Livländische Reimmchronik. Padeborn: Hrsg. von Leo Meyer, 1876. Vertimas. Rankraš-
tis. Lietuvos istorijos instituto biblioteka, b. 14.

69 Gudavičius, E., supra note 53, p. 89.
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turėjo padengti nukentėjusiajam nuostolius70. Paprotys buvo toks patva-
rus, kad pateko į III Lietuvos Statutą (toliau – LS)71. III Lietuvos Statuto 
XI skyriaus 26 artikule buvo įrašyta bendra atsakomybė už žmogžudžio 
sugavimą tuo atveju, kai nežinomo žmogaus lavonas randamas bendruo-
menės lauke72.

Apie tai, kad Lietuvos valstybėje jau nuo seno buvo paprotinė teisė, 
galima spręsti iš didžiojo kunigaikščio Gedimino pasiuntinio žodžių, pasa-
kytų Rygoje popiežiaus legatų ir prelatų akivaizdoje, kuriais buvo teigiama, 
jog Gediminas „dievų galybe yra prisiekęs, kad jokiu kitu įstatymu nenorė-
tų naudotis, o tik tuo, kuriuo naudodamiesi gyveno jo protėviai“73.

Gediminas 1323 m. laiške domininkonų ordino vienuoliams skelbė, 
kad „<…> pirmiau geležis pavirs vašku, o vanduo į plieną pasikeis, negu 
savo duotą žodį atšauksime“74. Tai liudijimas apie pagoniškoje aplinkoje 
galiojusią priesaiką.

Lietuvoje visi teisiniai veiksmai buvo atliekami žodžiu, paprotinės tei-
sės normų vykdymas išreiškiamas veiksmais, kartais su tam tikromis apei-
gomis, tam tikrais sutartiniais pažymėjimais medžio pagaliukuose, mazge-
liais virvelėje75. Sudarius sutartį, būdavo susitariama dėl vienokio ar kito-
kio dienų skaičiaus. Susitarusieji jau pirmąją dieną įkirsdavo ženklą į medį 
arba užmegzdavo mazgą apyvarse arba juostoje. Ir tai darydavo kasdien iki 
tos dienos, kada reikėdavo tesėti susitarimą76. Vienoks ar kitoks kunigaikš-
čio susitarimas su kitu kunigaikščiu tebuvo reiškiamas žodžiu ir sutvirti-
namas priesaika kuopos, susirinkusių žmonių akivaizdoje77. Parduodant 
žemę buvo įteikiamas vejos gabalas. Ši apeiga buvo ir pačios paprotinės 
teisės normos išreiškimas. Vėliau apeigos su tam tikrais ženklais nyksta, o 
paprotinės teisės normos pradedamos išreikšti žodžiais. Dar vėliau, atsira-

70 Jurginis, J.; Lukšaitė, I., supra note 60, p. 42. 
71 Lappo, I. 1588 m. Lietuvos Statutas. II tomas: Tekstas. Kaunas, 1938, p. 487, 488 (XIV sky-

rius, 9 artikulas).
72 Lappo, I., supra note 71, p. 408.
73 Andriulis, V., supra note 55, p. 35.
74 Chartularium Lithuaniae res gestes magni ducis Gedeminne illustrans. Gedimino laiškai, 

supra note 54, p. 59; Gedimino laiškai. Parengė V. Pašuta ir I. Štal. Vilnius: Mintis, 1966, 
p. 51. 

75 Jablonskis, K., supra note 48, p. 220.
76 Petras Dusburgietis, supra note 64, p. 89.
77 Jablonskis, K., supra note 48, p. 220.
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dus raštui, paprotinės teisės normos buvo surašomos78. Kunigaikščio do-
vanojimai bajorui buvo reiškiami žodžiu. Tuomet, viešpataujant paprotinei 
teisei, kita ko, matyt, ir nereikėjo. 

Pagoniškoje Lietuvoje priesaika turėjo ryškų sakralinį pobūdį. To 
meto visuomenės supratimu, prisiekiantysis negalėjo duoti melagingos 
priesaikos, nes jis užsitrauktų dievų bausmę, kuri jį pasieks šiame arba po-
mirtiniame gyvenime. Reikia pažymėti, kad gyvenantys LDK įvairių tau-
tybių ir tikėjimų žmonės prisiekdavo pagal savo apeigas. 

„Eiliuotosios Livonijos kronikos“, apimančios 1143–1290 metų karo 
žygius, autorius ypač pabrėžė taurų žemaičių paprotį laikytis iškilmingos 
priesaikos. Aprašant 1257 m. žemaičių taikos sutartį su Ryga, nurodoma, 
kaip sutartys būdavo sudaromos ir kaip baudžiamas žodį sulaužęs:

„Tuoj tad dešines savąsias
davė jie tad viršininkui.
Paprotys yra jų krašto:
jei kam kas paduoda ranką,
nors iš trečio būt tas krašto,
taiką turi ans tikriausią,
kartuvių bausme prisiektą.“79

Tai rimtas teisinis ir sakralinis veiksmas. Priesaika lietuvių paproti-
nėje teisėje buvo ypač svarbi, daugiau akcentuojama negu kitų tautų pa-
pročiuose. Taigi senovės Lietuvoje garbės jausmas egzistavo, sutarčių buvo 
laikomasi, „nors iš trečio būt tas krašto“, nors tai priešas ar kaimynas. 

Minėtoje kronikoje rašoma, kad Žemaičių atstovai, sudarydami taiką 
su Livonijos ordinu, priesaiką atlikę delnų sukirtimu. Kronikininkas gyrė 
tokį priesaikos atlikimo būdą, pažymėdamas, kad tai buvo svarbus Žemai-
čių krašto paprotys80. Priesaika buvo sutvirtinamos ir vasalinės, ir tarptau-
tinės sutartys.

Sutartys nebuvo rašomos, nei pasirašomos. Bet tai nereiškia, kad buvo 
tenkinamasi susitarimu. Reikėjo aiškiai žinoti, kad šalys ne tik tarėsi, bet 
tikrai susitarė. Tas susitarimas buvo pažymimas tam tikru veiksmu ar tam 

78 Leonas, P., supra note 42, p. 69.
79 Livländische Reimmchronik. Padeborn: Hrsg. von Leo Meyer, 1876. Vertimas. Rankraš-

tis. Lietuvos istorijos instituto biblioteka, b. 14.
80 Ibid. 
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tikru posakiu. Akto esmę lėmė ritualas. Todėl svarbiausią reikšmę turėjo 
liudininkai, dalyvavę sudarant aktą. Jis buvo skiriamas palyginti ribotam, 
pastoviam ratui žmonių, gyvenančių vienoje vietovėje ir pažįstančių vie-
nas kitą. Liudininkų, buvusių žemės valdos atskyrimo procedūroje, skai-
čius galėjo siekti keliolika žmonių. Kadangi žmogaus statusas buvo ne koks 
nors neesminis išorinis jo požymis, o veiksnys, lemiantis jo prigimtį ir vi-
dines savybes, individo poelgiai buvo geriausias jo socialinio ir luominio 
priklausomumo įrodymas.

Neturėdami paprotinės teisės normų užrašų, vis dėlto galime jas nusta-
tyti iš rašytinių jos pasireiškimų – Sprendimų knygų, į kurias buvo įrašomos 
teismų nagrinėtos bylos, kitų teisės aktų. Yra išlikę daug XV–XVI a. žemės 
pirkimo aktų. Kiekvieno tokio akto pabaigoje yra surašyti keli liudytojai. Liu-
dytojais aktuose nurodomi vien vyrai. Taigi matome aiškų teisinį paprotį, kad 
žemė galėjo būti perleidžiama tik prie liudytojų. Visi jie aktuose vadinami 
geraisiais žmonėmis (bajorai, miestelėnai, amatininkai, valstiečiai ir net vel-
damai). Iš to galima konstatuoti teisinį paprotį, kad liudytojais aktuose ga-
lėjo būti visi gerieji žmonės, nepaisant jų socialinės padėties. Kai kuriuose 
žemės perleidimo aktuose, be liudytojų, yra surašyti žmonės, kurie dalyvavo 
aprodant pirkėjui perkamą žemę. Tai dar vienas teisinis paprotys – perkamos 
žemės aprodymas pirkėjui. Pažymėtina, kad giminė turėjo teisę neleisti par-
duoti tėviškę pašaliečiams. Todėl prieš parduodant buvo klausiama giminių 
sutikino ir, jei jie sutikdavo, būdavo įrašomi akte liudytojais ir vėliau nebe-
galėdavo prieštarauti dėl pardavimo. Viename 1537 m. teismo sprendime 
Viduk lėje nurodoma, kad šalims bylinėjantis ir ginčijantis dėl laukų, pagaliau 
jos pačios tarpusavyje sukirto rankomis. Toliau rašoma, kad jiems tarpusavy-
je susitarus, teismas tik patvirtino susitarimą. Pamatę sukertant rankas, teisė-
jai jau nebeklausinėjo, ar šalys tikrai susitarė, ar tik tariasi ir nori susitaikyti. 
Jie iš rankų sukirtimo suprato, kad susitarimas jau įvyko. Taigi paprotine teise 
susitarimas įvykdavo tam tikru pripažintu veiksmu – rankų sukirtimu81.

Liudytojų parodymai ir priesaika, sprendžiant sudėtingesnius, ilgiau 
trunkančius civilinius santykius, tapo nepakankami. Todėl svarbesnių 
faktų fiksavimui buvo pradėti papildomai taikyti kiekybiniai ir kokybiniai 
įrodinėjimo būdai. Dar XVI a. buvo žinomas paprotys žemės perleidimo 
sutarties būtinu elementu laikyti magaryčias, geriamas smuklėje. Maga-
81 Jablonskis, K., supra note 48, p. 170, 171, 262, 263 ir kt.
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ryčios sutartyje atstodavo šalių ir liudytojų parašus. Kilus ginčui, teismas 
liudytojų klausdavo, ar buvo magaryčios, ar buvo geriama. Arba dalijant 
žemę, nustatant jos ribas, ant kapčių vesdavo berniukus ir juos smarkiai 
prilupdavo, nors ir nebūdavo nusikaltę, kad jie net ir po 30 metų (sutarties 
terminas) atsimintų, jog toje vietoje yra kapčius82. 

Senovės lietuviams svarbiausias teisės normos tvirtumo ir pagrįstumo 
požymis bei garantas buvo jos pirmapradiškumas ir precedentas, reiškęs 
tuo metu normos kildinimą iš „žilos senovės“. Tačiau nereikia manyti, jog 
tikrovėje papročių teisė nekito. Ji kito kartu su visuomene ir patirdavo per-
mainas ir reformas. Žmonių sąmonėje teisės kintamumas buvo suderina-
mas su kartą ir visiems laikams nustatytos tvarkos stabilumu. Nors didžio-
jo kunigaikščio valia ir buvo įstatymas, kuris galėjo kiekvieną kartą keistis 
priklausomai nuo jo valios, iš tikrųjų valdovo valia neturėjo peržengti vei-
kiančių papročių, kurie įvairiose LDK vietose buvo skirtingi.

Dėl to ir didžiojo kunigaikščio valia, kaip įstatymų šaltinis, rytinėse 
LDK srityse veikė labiau priklausomai nuo ten paliktos religijos, kalbos, se-
nosios tvarkos ir senųjų papročių. Didžiojo kunigaikščio Gedimino 1323 m. 
taikos sutartyje su Ordinu, su Revelio (Talino) žemės danų vietininku, vys-
kupais ir Ryga vartojamos „valstybės“ ir „krašto“ sąvokos nėra tapačios. Ge-
dimino valstybei sutartyje atstovauja „Aukštaičių ir Žemaičių kraštas, Psko-
vas ir visi rusų kraštai, kurie yra mūsų valdžioje“83. Taigi iš sutarties matome, 
kad LDK pripažįstamos dvi paprotinės teisės, t. y. Lietuvos ir Rusios kraštų. 
Panaši mintis išdėstyta ir Gedimino 1338 m. prekybos sutartyje su Ordinu84. 

Vadinasi, galima teigti, kad XIV a. pradžioje LDK egzistavo dvi papro-
tinės teisinės sistemos. Jos galiojo pagal teritorinį principą, t. y. lietuviškų 
ir slavų žemių paprotinės teisinės sistemos. Jų jungiamuoju veiksniu buvo 
lietuvių paprotinė teisė, nes ji, kaip valstybės aukščiausioji valdžia bei val-
dymas, buvo valstybę koncentruojantis pradas, jungęs sudedamąsias dalis 
į vieną teritorinį, politinį, o vėliau – ir į ekonominį vienetą85. 

82 Andriulis, V. Dokumentų klastojimas pagal feodalinę Lietuvos teisę. Socialistinė teisė. 
1976, 3: 49.

83 Chartularium Lithuaniae res gestes magni ducis Gedeminne illustrans. Gedimino laiškai, 
supra note 54, p. 73, 79, 81; Gedimino laiškai, supra note 74, p. 69 ir kt.

84 Ibid., p. 259, 261 ir kt.; Ibid., p. 187–193.
85 Andriulis, V. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) XIV a. teisė, jos sistemos. Lie-

tuvos teisės tradicijos. Vilnius, 1997, p. 40, 41.
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Lietuvių teisė daugiausia reiškėsi nustatant centro valdžios ryšius su 
sritinių kunigaikštysčių valdžios aparatu. Šių dviejų skirtingų teisinių sis-
temų galiojimas vienoje valstybėje lėmė neišvengiamą jų integraciją. Pa-
protinė teisė tuo metu buvo pagrindinė rašytiniais aktais nesureguliuota 
teisė Lietuvos valstybėje, o atsitikimas ar konfliktas, t. y. precedentas dėl jo 
taikymo, buvo sprendžiamas remiantis tuo metu suvoktu valstybėje gyve-
nusių tautų teisingumu ir papročiu.

Nerašytoji paprotinė teisė palaipsniui sudarė sąlygas piktnaudžiauti 
pareigūnams, kuriems buvo pavesta rūpintis, kad būtų laikomasi teisės 
reikalavimų. Iki pat 1387 m. visą vidinį LDK gyvenimą normavo ir teisi-
nius santykius lėmė paprotinė teisė kaip reguliavimo sistema ir didžiojo 
kunigaikščio ar jo įgaliotų žemių (sričių) kunigaikščių valia. Pagal to meto 
pozityviąją teisę, tiek teisinis paprotys, tiek valdovo valia turėjo atitikti pri-
gimtinę teisę, nes kitaip ji stokotų teisinės galios ir jos būtų galima ne-
paisyti. Didžiojo kunigaikščio valdžios veiksmai įsigaliojo kaip valdymo ir 
teismo funkcijos (pastaroji – kaip ginčų sprendėja), valdinių santykiuose 
kompozicijos (piniginė kompensacija) įgavo persvarą prieš kraujo kerštą. 
Kol visuomeniniai santykiai buvo nesudėtingi, paprotinės teisės visiškai 
pakako. Paprotinė teisė veikė kaip gyvenimo santykius apibrėžiančių nor-
mų sistema.

Pamažu, nepastebint žmonėms, išlaikant nekintamumo iliuziją, papro-
čiai keitėsi, taikėsi prie naujų poreikių. Paprotys žmonių sąmonėje pamažu 
kito, žmonės juos kūrė, nors šito nesuvokdami. Kaip ir anksčiau, buvo tikima 
papročio „žila senove“. Tačiau paprotinė teisė nebuvo atskirta nuo visuome-
nės ir todėl ją buvo galima keisti. Lietuvos valstybės teisė iki XIV a. pabaigos 
buvo ratio vivens, o ne ratio scripta. Kiekvieną kartą, kai reikėdavo pasiremti 
papročiu, jis būdavo aiškinamas nesąmoningai apeliuojant ne tik į atmintį, 
bet ir turint galvoje aktualius poreikius, šalių interesus. Remtasi atmintyje 
išlaikytais elgesio pavyzdžiais, papročius išmanančių žmonių aiškinimais, 
moraline sąmone. Todėl, prisidengus visuomeninės tvarkos nekintamumo 
ir tradiciškumo skraiste, net tada, kai teisės normos buvo užfiksuotos, prak-
tikoje paprastai laikytasi ne tiek įstatymų privilegijų pavidale raidės, kiek 
papročio dvasios. Dar XVI a. paprotinė teisė buvo taikoma gyvenime. Tai 
liudija ir I LS (1529 m.) pozityviosios teisės normos, išdėstytos šeštojo sky-
riaus „Apie teisėjus“ 25 straipsnyje: „<…> nors visai žemei esame davę rašy-
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tinę teisę, pagal kokią teisę teisėjai turi teisti, tačiau visos teisės negali veikiai 
iki galo susiklostyti, kaip ir ši teisė negalėjo iki galo visų straipsnių turėti. 
Todėl jeigu teisėjai susidurtų su tuo, kas šioje teisėje nebūtų aprašyta, tuomet 
paliekame tai teisėjų nuožiūrai pagal jų sąžinę, kad jie, paminėję Dievą, ir 
tai turėtų nuspręsti pagal seną paprotį. Tačiau skubiai artimiausiame seime 
<…> tuos straipsnius turi paskelbti.“86 

Įdomu, kad ir II LS (1566 m.), ir III LS (1588 m.) leido teisėjams rem-
tis papročiais, teisėjų sąžine. 

Teisiniai papročiai ir paprotinė teisė savo darnumu, nedviprasmišku-
mu ir užbaigtumu buvo vidurinių amžių teisės kūrybos veiksnys, priemo-
nė, teikianti galimybę įvairiems visuomenės sluoksniams ir grupėms kurti 
teisę ir ją aiškinti.

Gedimino diplomatijos dokumentai ir  
prūsų teisės pažinimo šaltiniai

XIV a. pradžioje LDK perėjo į naują, kokybiškai aukštesnį raidos eta-
pą. Išsiplėtė jos teritorija, nusistovėjo didžiojo kunigaikščio valdžia, rezi-
duojanti nuolatine sostine tapusiame Vilniuje. Valdant didžiajam kuni-
gaikščiui Gediminui, aukščiausioji valdžia tapo paveldima tėvo linija – po 
tėvo mirties sostą paprastai užimdavo jo sūnus. Tačiau valstybės etninis, 
politinis nevienalytiškumas mažino valdovo galimybes, dažnai kliudė įgy-
vendinti jo įžvalgius planus.

Rašant apie šio laikotarpio teisinę kultūrą kaip savitą socialinių san-
tykių sritį, be papročių teisės, yra svarbūs jau ir rašytiniai teisės pažinimo 
šaltiniai. Minėti didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo metų doku-
mentai – laiškai, pasiuntinių pranešimai, teisės aktai, sutartys, netiesiogiai 
teikia žinių apie teisinių santykių sferą. Visuotinė ir įprastinė viduramžių 
pažiūra, kad nelaisvas žmogus (vergas) yra laikomas nuosavybe, kurią sa-
vininkas turėdavo teisę pareikalauti jam grąžinti, jeigu vergas pabėgdavo. 
Iš čia visiškai suprantama 1323 m. Gedimino taikos sutartyje įtvirtinta 
nuostata apie pabėgusių vergų sugrąžinimą, kai tik jų bus pareikalauta87. 

86 Valikonytė, I.; Lazutka, St.; Gudavičius, E. Pirmasis Lietuvos Statutas (1529). Vilnius: 
Vaga, 2001, p. 192.

87 Ibid., p. 75, 81, 83; Ibid., p. 73 ir kt.
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Šis teiginys neturėjo nieko bendro su dviejų valstybių politika. Tai liudi-
ja kita sutartyje esanti nuostata: „<…> jei laisvasis žmogus nori keliau-
ti iš vieno krašto į kitą, jis gali tai laisvai daryti“88. Sutartyje nurodoma, 
jog atsiradus neteisybei tarp žmonių, priklausančių sutarties šalims, byla 
turės būti išspręsta remiantis teise to krašto, kuriam priklauso neteisin-
gai pasielgęs asmuo. Tačiau, jeigu sprendimu jie nebus patenkinti – galės 
kreiptis į valdovą to krašto, kuriame buvo padaryta neteisybė. Valdovai 
„turi jiems padėti pasiekti visišką teisingumą“89. Ieškomas kitame krašte 
turtas turi būti grąžinamas. Neribojamas joks prekybos būdas. Gediminas 
sutartyje taip pat garantavo laisvą prekybą LDK ir Livonijoje, teisę tvirtai 
laikytis Rygos teisės. Nusikaltimai turėjo būti ištirti ten, kur buvo padaryti. 
Jei teisiamojo valdovas dėl kokių nors priežasčių teisti negalėjo, turėjo būti 
laikomasi Rygos teisės90.

Gedimino laiškai, būdami tarptautinės teisės aktais, vos prabėgomis 
užsimena apie teismus. Iš jau minėtos 1323 m. taikos sutarties tesužino-
me, jog kilusius nesutarimus nagrinėjo vietos teismai, o nepatenkintieji jų 
sprendimais galėjo kreiptis į valdovą. 1323 m. Gedimino laiške Liubeko, 
Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Štetino ir Gotlando piliečiams pasakyta, kad 
svetur išvykusių pirklių, kaip ir svetimšalių pirklių, tarpusavio ginčai turi 
būti sprendžiami ne ginčo vietose, o pas tų pirklių vyresniuosius. Aukš-
čiausiojo teismo funkcijas vykdė didysis kunigaikštis, turįs „galią duoti nu-
rodymus ir įsakinėti, pasmerkti ir pasigailėti, uždaryti ir atverti“91. 

Gedimino diplomatijos dokumentuose minimi činšas (kaip duoklės 
sinonimas), produktų renta (dešimtinės pavidalu), angarinės prievolės, 
muitai92. Iš šių sąvokų vartosenos matyti, kad Gediminas jas yra perėmęs 
iš savo pirmtakų laikais susiklosčiusios tradicijos. 

Siekdamas, kad daugiau vokiečių pirklių važiuotų į Lietuvą, didysis 
kunigaikštis žadėjo neimti muitų ir netaikyti kelio teisės (iš vežimų iškritu-
sių prekių konfiskavimo netaikymas)93. Šis bendras pažadas konkretizuo-
jamas panaikinant muitus ir rinkliavas. Privilegijos pirkliams buvo sudėti-
88 Ibid., p. 75, 79, 83; Ibid., p. 73 ir kt.
89 Ibid., p. 75, 79, 81; Ibid., p. 71 ir kt.
90 Ibid., p. 75, 79, 81, 83; Ibid., p. 69, 71, 73, 189.
91 Ibid., p. 59, 261; Ibid., p. 367.
92 Ibid., p. 47 ir kt.; Ibid., p. 33, 41, 43, 171 ir kt.
93 Ibid., p. 47 ir kt.; Ibid., p. 32–35, 43.
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nė Gedimino vokiečių kolonizacijos programos dalis. Ši programa numatė 
visų socialinių sluoksnių kolonistų apgyvendinimą Lietuvoje. Laiškuose ir 
1323 m. sutartyje pripažįstama Rygos teisė. Žinoma, visa tai taikoma vo-
kiečių miestiečiams. Lietuvos miestų gyventojų teisės – valstybės vidaus 
reikalas. Tačiau jų interesai, santykiaujant su kitų šalių miestiečiais, jau taip 
pat yra valstybės reikalas. Iš laiškų galima spręsti, kad papilių gyventojai 
atlikinėjo įvairias angarijas94. 

Lietuvos valdovas atvėrė kraštą Vakarams, viešai pabrėždamas jo sa-
varankiškumą ir savitumą. Tai skatino labiau susipažinti su Vakarų teisinės 
kultūros patirtimi.

Gedimino diplomatijos dokumentuose yra minimos atskiros nusikal-
timų rūšys. Antai 1323 m. Rygos miesto tarybos laiške Gediminui yra pa-
minėtas sausumos ir vandens kelių saugumo pažeidimas ir plėšikavimas95. 
Iš 1324 m. popiežiaus legatų pasiuntinių pranešimo sužinome, kad už vals-
tybės paslapčių išdavimą grėsė mirties bausmė96. Šie nuostatai atspindi ne 
tik paprotinę teisę, bet ir baudžiamosios teisės užuomazgas.

Gediminas 1323 m. sausio 25 d. laiške Hanzos miestams nurodo, kad 
asmenys, kenkdami kitiems, paimtiems į jo globą, visų pirma daro nusikal-
timą ne prieš globojamus, bet prieš globotoją, įžeisdami jį kaip karališkąją 
didybę97. Tai įspėjimas tiems, kurie bandys sukliudyti žmonėms atvykti į 
Lietuvą. To meto santykiuose reali atpildo, arba bausmės, įgyvendinimo 
forma buvo represijos prieš bet kuriuos asmenis, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu patekdavo iš priešiško krašto į valdovo rankas. Jie buvo represuoja-
mi, neatsižvelgiant į tai, kad jų elgesys neturėjo nieko bendro su valdovo 
įžeidimu.

1338 m. Lietuvos prekybos sutartis su Livonija kartoja ankstesniųjų 
sutarčių leidimus atvykti į abi šalis prekybos tikslais ir konkretizuoja taikos 
kelią ar zoną, kurioje tikrai šito bus laikomasi. Vagystės atveju teismas turi 
įvykti ten, kur bus vagiama98. Ginčai tarp savųjų svetimoje šalyje nuke-
liami spręsti jų pačių šalyje. Susiginčijus skirtingų šalių pirkliams, ginčas 

94 Ibid., p. 47 ir kt.; Ibid., p. 41.
95 Gedimino laiškai, supra note 74, p. 61, 63.
96 Ibid., p. 123, 135, 143.
97 Ibid., p. 35.
98 Ibid., p. 259 ir kt.; Ibid., p. 187–191.
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sprendžiamas vietoje99. Norint iškelti ieškinį dėl seno dalyko, reikia kreip-
tis į atsakovo valdžią100. Šios normos papildė ir patikslino ankstesnius ak-
tus sudėtingesniais atvejais. Tai rodo, kad net karo sąlygomis funkcionavo 
abipusis teisių garantijų mechanizmas.

Gediminas laiškus Vakarų Europai sutvirtindavo antspaudu: „Paliudi-
jome ir sutvirtinome mūsų antspaudu“, „prikabinome prie šio rašto mūsų 
karališkąjį antspaudą“, „šį laišką sutvirtiname prikabindami mūsų parei-
gas atitinkančius antspaudus“101. Tai yra stereotipas iš bet kurio teisinio 
dokumento, tarptautinės sutarties ar Vakarų Europos privilegijos teksto. 
Todėl čia viskas atitinka išsivysčiusios viduramžių Vakarų Europos tvarką. 
Valdovo antspaudas buvo juridinio asmens atributas. Antspaudas perso-
nifikavo Gediminą kaip valdovą. Ne valstybė personifikavosi savo valdovo 
asmenyje, bet valdovas buvo valstybės įsikūnijimas. Gedimino laikais rašy-
tinis dokumentas įgavo teisinę formą ir statusą, jis tapo teisiniu argumentu.

Gedimino laiškų, aktų bei jo sudarytų tarptautinių sutarčių turinys 
liudija to meto Lietuvos teisinės ir politinės minties brandumą: straips-
niuose apie teritorinius, prekybinius, teisinius, aukščiausios valdžios įsipa-
reigojimus bei garantijas siekiama derinti skirtingas teisines sistemas. Kad 
tai nebuvo vien tik domininkonų bei pranciškonų vienuolių konsultacijų 
išdava, vaizdžiai byloja Gedimino pastabos jo laiškų pabaigoje. Vienuoliai 
pranciškonai ir domininkonai Lietuvoje skleidė rašytinės teisinės kultūros 
sampratos pradmenis.

Dialoge su Vakarais Gediminas rėmėsi Mindaugo karalystės tęstinu-
mo idėja, demonstravo pasiryžimą integruoti kraštą į Vakarų geopolitinę 
erdvę, į katalikiškąjį kontekstą, kartu neužmirštant išlaikyti ir religinę to-
leranciją.

Gedimino laikotarpiu rašytuose dokumentuose randame daug ir įvai-
rių romėnų teisės terminų: damnum (nuostolis, žala), iniuria (skriauda), 
ius civile (civilinė teisė), poena (bauda, bausmė), obligatio (prievolės), pro-
prietas (nuosavybė) ir kt.102 Tai liudija romėnų teisės terminijos plitimą, 
žinojimą bei vartojimą. Romėnų teisė sklido Lietuvon ne tik iš Vakarų, bet 

99 Ibid., p. 259, 261; Ibid., p. 191–193.
100 Ibid., p. 259, 261; Ibid., p. 195.
101 Ibid., p. 47, 52, 75, 95; Ibid., p. 35, 57, 74, 91,195.
102 Gedimino laiškai, supra note 74, p. 23, 35, 167 ir kt.
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ir iš Rytų, per Bizantiją, kuri, žlugus 476 m. Romos valstybei, dar gyvavo 
iki XV a. vidurio kaip Konstantinopolio valdoma Romos imperija. 

Nemažai reikšmės Lietuvos teisinės kultūros formavimuisi turėjo ne 
tik romėnų, bet ir bizantiškoji, germanų, lenkų teisė. 

Taigi XIV a. pr. LDK ir jos valdovų aplinkoje jau buvo žinomos ok-
cidento europiečiams įprastos civilinių santykių reguliavimo teisinės for-
mos ir priemonės. Lietuvoje buvo pradėti diegti Vakarų teisinės kultūros 
pradmenys, tačiau šie lokalūs reiškiniai negalėjo skleistis platesniu teisės 
recepcijos mastu. Ikikrikščioniškos Lietuvos teisė buvo segmentuota ir ne-
vienalytė, o teisinė kultūra apėmė nedaug dedamųjų.

Istoriografijoje įsigalėjo tradicija, kad prūsų istoriją ne tik galima, bet 
netgi būtina lyginti su lietuvių istorija, kad Vakarų Europoje apie prūsus 
sužinota anksčiau, nei apie lietuvius, todėl remdamasis prūsų teisės pa-
žinimo šaltiniais tyrinėtojas gali visapusiškiau atkurti tai, ko trūksta iš 
XIII–XIV a. Lietuvos teisės istorijos laikotarpio103. Tai patvirtina ir toliau 
pateikiami faktai. Užgrobtų prūsų ir kitų vakarinių baltų žemių ryšiai su 
Lietuva nebuvo užmiršti ir karinėje bei diplomatinėje kovoje su Ordinu. 
1358 m. Lietuva derybose su Vokietijos imperatoriumi Karoliu IV reikala-
vo grąžinti kryžiuočių užgrobtas žemes iki Alnos upės, Priegliaus žemupio 
ir jūros104, t. y. Sembą, Nadruvą, Bartą ir kt., Baltijos pajūrį tarp Priegliaus 
ir Dauguvos. 1416 m. Žemaičių delegacija Konstancos bažnytiniame susi-
rinkime, teigė, jog jie, žemaičiai, esą tos pačios – lietuvių tautos, žmonės, 
giminingi prūsams, patekusiems į sunkią kryžiuočių vergiją, kad jiems ir 
toliau taikoma prūsiškoji teisė105. XV a. II pusėje rašęs J. Dlugošas „Lenki-
jos istorijoje“ pabrėžė, kad lietuviai panašūs į senuosius prūsus ir jotvin-
gius religija, papročiais, kalba bei kilme106. 

Šie faktai rodo, kad XIII a. baltų žemėse, t. y. lietuvių, jotvingių, prūsų 
ir kt. gyvenamajame plote, buvo susidaręs dvasinės (religijos, papročių) ir 
materialinės kultūros artumas, beveik tapačios buvo socialinės santvarkos 
formos.

103 Pašuta, V. Lietuvos valstybės susidarymas. Vilnius: Mintis, 1971, p. 75.
104 Kučinskas, A. Kęstutis. Fotografuot. leidimas. Vilnius: Mokslas, 1988, p. 138.
105 Almonaitis, V. Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410 metais. Kaunas: Vytauto Didžiojo 

universiteto leidykla, 1998, p. 161.
106 Zajączkowski, S. Jotvingių problema istoriografijoje. Lietuvos praeitis. I (2): 390–394.
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Tad atsižvelgiant į lietuvių ir prūsų gyvenimo panašumą, prūsų juri-
dinio gyvenimo normų modifikuotą panaudojimą lietuvių žemių teisinėje 
buityje, galima nagrinėti ne tik Didžiąją, bet ir Mažąją Lietuvą aprašan-
čius šaltinius. Beje, Mažąja Lietuva vadiname istorinę sritį, susidariusią iki 
XVI a. pradžios abipus Priegliaus ir Nemuno žemupio iš XIII a. kryžiuočių 
nukariautų baltų žemių. 

Christburgo sutartis yra vienas dokumentų apie Mažosios Lietuvos 
visuomenės gyvenimą ir papročius Vokiečių ordino užkariaujamose Pa-
medės, Varmės, Natangos srityse. Tai taikos sutartis tarp Ordino ir prieš jį 
sukilusių šių sričių gyventojų, pasirašyta 1249 m. Pamedės srities Kišporko 
(vokiečių pavadinto Christburgu) pilyje. Šio vieno vertingiausių Europos 
viduramžių tarptautinės teisės paminklų pirmojoje dalyje aptariama prūsų 
teisė laisvai pirkti ir parduoti, „laisvai naudoti, skolinti, dovanoti“, palikti 
testamentu savo šeimos nariams, artimiesiems giminaičiams kilnojamąjį ir 
nekilnojamąjį turtą107. 

Vadinasi, sutartis visus prūsus dar pripažino esančius laisvais, su 
vienodomis paveldėjimo teisėmis sūnums ir netekėjusioms dukterims, 
turinčiais teisę disponuoti paveldėtu ar nusipirktu turtu, galinčiais dary-
ti testamentus. Sutartis leido ištekančiai dukteriai duoti kraitį, o jaunikiui 
nedraudė dovanos pavidalu pamokėti už žmoną jaunosios tėvams. Tiesa, 
giminystė ir paveldėjimas buvo galimi tik esant bažnytinei santuokai108. 

Paskutinėje sutarties dalyje nurodoma, kad „prūsai privalo patys kas-
met sugabenti dešimtinę <...> iškultą“109.

Sutartis buvo užtvirtinta Ordino vicemagistro priesaika, prūsai „asme-
niškai bendrai prisiekė viską apskritai <...>“. Paskui abi susitariančios pusės 
pasibučiavo. Sutartis buvo parvirtinta čia dalyvavusio vyskupo antspaudu110.

Istorinis teisinės atsakomybės principas ius talionis („akis už akį, dan-
tis už dantį“) kaip esminis baudžiamosios atsakomybės principas aptinka-
mas ir Ordino dokumentuose. Jis iš pradžių turėjo absoliučią reikšmę vi-
sais teisingumo įgyvendinimo atvejais: nusikaltėliui padaroma lygiai tokia 

107 Pakarklis, P., supra note 66, p. 238, 239; Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai, Pašu-
ta, V., supra note 103, p. 97–102.

108 Ibid., p. 239, 240; Ibid., p. 99, 102.
109 Ibid., p. 242; Ibid., p. 116.
110 Pakarklis, P., supra note 66, p. 242.
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pat žala (pagal jos turinį ir formą), kokią jis padarė nukentėjusiajam. Antai 
dokumente, išduotame 1261 m. lietuvių išdavikui Gedūnui, yra rašoma, 
kad jei kas jį užmuš, turės atiduoti ranką už ranką, kaklą už kaklą, o jo 
giminėms suteikiama teisė priimti ar nepriimti piniginę baudą už nužudy-
mą. Tokia baudžiamosios teisė nuostata aptinkama ir 1284 m. dokumente, 
išduotame prūsui Bilvotui: „jeigu gi kas jį, kas tegul neįvyksta, užmuštų 
arba jo narį suluošintų, nusikaltęs tuo tegul atiduos kaklą už kaklą arba 
ranką už ranką. Tačiau tegul priklauso jo tėvų nuožiūrai, priimti ar nepri-
imti už tai pinigus.“111 Taigi taliono principo taikymas priklausė nuo žu-
vusiojo giminių – jie turėjo nuspręsti, priimti ar nepriimti galvinę baudą, 
kurios dydis šiuose dokumentuose nebuvo nustatytas. 

Visiškai priešinga nuostata išdėstyta 1304 m. Salentui Babaugiui iš-
duotame dokumente: „taip pat jei kam norint iš paminėtųjų sutrumpintų 
gyvenimo eigą arba kaip kitaip kankinančiai pakenktų kas nors iš tų, kurie 
ėjo prieš mus apostazės metu, tai tas, kas kaltas nužudymu, turės atiduoti 
ranką už ranką ir kaklą už kaklą.“112

Taigi šiame dokumente aiškiai nustatoma, kad taliono principas turi 
būti taikomas baudžiant tik tuos, kurie sukilimo metu veikė prieš Kryžiuo-
čių ordiną.

Iki šių dienų išliko svarbus dokumentas – 1340 m. surašytas Pamedės 
(Prūsų) teisynas – Jura Prutenorum. Paskutinė šio kodekso redakcija, tu-
rinti 129 straipsnius, datuojama 1433 m. 

Pamedė buvo viena iš vienuolikos prūsų žemių, Ordino kolonizuo-
ta XIII a. pradžioje. Vokiečiai čia sutiko gana energingą vietinių gyvento-
jų pasipriešinimą. Kryžiuočiai naudojo ne tik prievartą, bet ir socialines 
priemones. Viena iš tokių buvo leidimas prūsams naudotis viešajame gy-
venime papročių teisės normomis, kurios buvo kodifikuotos ir priimtos 
1340 m. Pamedės prūsų susirinkime. Iš čia šio Teisyno pavadinimas. Tei-
syne papročių teisė įgavo svetimą juridinę formą, atitinkančią kolonizato-
rių politiką ir interesus. Teisynas buvo skirtas tam tikram pavergtų prūsų 
sluoksniui – laisviesiems prūsams. Jie savo teisine padėtimi buvo atriboti 
nuo kolonizatorių, kitų etninių grupių, turėjusių savo teises, taip pat nuo 
žemesniojo sluoksnio – įbaudžiavintų prūsų, vadinamų valstiečiais. Vo-
111 Ibid., p. 118.
112 Ibid., p. 118.
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kiečiai, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, santykiuose su prūsais 
naudojosi savo teise113. 

Įdomu, kad Teisyne kai kurių nusikaltimų aiškinimo iniciatyvos imasi 
valstybė. Tai nusikaltimai prieš vokiečius, jų teismų darbą, kelių saugumą. 
Nusikaltimuose prieš nuosavybę tai daroma net prieš nukentėjusiojo valią. 
Tuo tarpu kitų teisės pažeidimų atvejais, pavyzdžiui, dėl prūso nužudymo, 
sužalojimo, įžeidimo ir kt., įstatymų leidėjas kelia formalias kliūtis nuken-
tėjusiajam, visaip apsunkindamas teisinių garantijų įgyvendinimą ir palik-
damas teismą nuošalėje kaip ginčo stebėtoją. Ypač pabrėžiama kaimo ben-
druomenės atsakomybė už kai kuriuos jos narių nusikaltimus, aptariami 
priesaikos ir išteisinimo būdai: „<...> kiekvienas išsiteisina prisiekdamas su 
savo ranka“. Radus nusipirktą vogtą daiktą, pirkėjas pirkinio netenka, tačiau 
išsiteisina, jeigu pirkimo faktą patvirtina žmonės, „kurie pirkimą užgėrė“114. 
Vadinasi, jau tais laikais buvo žinomas magaryčių gėrimo paprotys. 

Teisyne yra nemažai lietuvių paprotinės teisės nuostatų, kaip įkaitin-
tos geležies nevartojimas įrodymams išgauti, dvigubai didesnė bausmė už 
moters nužudymą negu už vyro – neaptinkamų kaimyninių kraštų teisėje. 
Numatytos bausmės už vagystes (ypač arklio uodegos nupjovimą), už žemės 
ežiaženklių sunaikinimą, tvorų ir vartų sulaužymą, svetimų galvijų padarytus 
nuostolius javams, pasėliams, daržams. Nustatyta paveldėjimo ir turto daly-
bų tarp brolių tvarka, dukterų ir našlės moters turtinės teisės neatsidalijusio-
je šeimoje. Po vyro mirties našlės buvo atleidžiamos nuo tarnybų trejiems 
metams, nustatytas mažamečių našlaičių (sūnų ir dukterų) teisminis atsto-
vavimas. Atstovais galėjo būti vaikų pasirinkti iš giminaičių globėjai. Našlei 
nebuvo leista paveldėti vyro turtą, tačiau atsidalyti mirusio vyro turtą nuo jo 
brolių ar seserų turėjo teisę, kad galėtų iš jo pragyventi iki gyvos galvos. At-
sidalijusi našlė galėjo disponuoti tik kraičio dydžio turtu ir tik tada, jei buvo 
bevaikė. Jei turėdavo vaikų, disponavimas kraičiu galėjo būti užginčytas115. 

Teisyne yra straipsnių, kuriuose rašoma apie amžių, kurio nesulaukę 
vaikai neprivalo atsakyti pagal įstatymą. Devyneri metai yra laikomi maža-
mečio amžiumi. Už tokio vaiko veiksmus, užmokėdami išpirką, atsako jo 
113 Andriulis, V. Pamedės teisyno (1340 m.) baudžiamoji teisė ir procesas. Socialistinė teisė. 

1978, 1: 49.
114 Pakarklis, P., supra note 66, p. 246; Pakarklis, P. Senasis prūsų teisynas. Chicago: Lietuvių 

literatūros draugija, 1960, p. 15.
115 Ibid., p. 247–249; Ibid., p. 16–27.



93

Lietuvos teisinės kultūros ištakos

tėvai116. Tad lieka neaišku, ar dešimt metų amžius buvo laikomas amžiumi, 
nuo kurio, pagal Teisyną, galėjo būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Teisyne ryškiai iškyla individualaus šeimininko sodyba. Ją saugojo 
teisė: namų užpuolimas – atskira piktadarystės kategorija, jai išsiteisinti 
reikia maksimalaus bendrasiekių (11 žmonių) skaičiaus, piktadarystė kito 
žmogaus namuose baudžiama šešeriopai. Teisynas nedviprasmiškai api-
brėžė individualų valstiečių ūkį – jis yra perkamas ir parduodamas, pre-
tenzijoms į žemę nustatoma senatis.

Galima daryti prielaidą, kad paprotinės teisės normos, kodifikuotos 
Prūsijoje, buvo panašios ir kitose baltų žemėse. Prūsų teisynas 1400 m. vasa-
rio – 1401 m. kovo ir 1406 m. sausio – 1409 m. gegužės mėn. buvo taikytas 
ir Žemaitijoje, kai šis kraštas pagal sutartį buvo užvaldytas Kryžiuočių ordi-
no117. Tai dar kartą patvirtina galimą prūsų ir lietuvių papročių teisės normų 
bendrumą bei rašytinės teisės recepciją, atsiradusią per laikiną okupaciją.

Pabaiga

XIV a. Lietuvos valstybė buvo dviejų pasaulių kryžkelėje: Vakaruo-
se – katalikiškojo, Rytuose – stačiatikiškojo. Lietuvos didieji kunigaikščiai 
turėjo svarstyti alternatyvą: katalikybė ar stačiatikybė? Katalikybės nebuvo 
galima priimti iš kryžiuočių rankų – tai neatitiko tautinių Lietuvos inte-
resų, kad lietuvius ištiktų nugalėtų prūsų ar latvių likimas. Stačiatikybė 
būtų Lietuvą tvirčiau suvienijusi su jos slaviškomis žemėmis, bet nebūtų 
apsaugojusi nuo kryžiuočių agresijos. Konkreti situacija Lietuvos valstybė-
je buvo palankesnė stačiatikybei priimti. 

Viską lėmė politinis Jogailos pasirinkimas. 1385 m. LDK izoliaciją su-
švelnino Krėvos sutartis. Tai buvo Jogailos vedybinis dokumentas. Jis galio-
jo tik tuo atveju, jeigu įvyks Jogailos ir Jadvygos vedybos. 1386 m. Lietuvos 
didysis kunigaikštis Jogaila tapo ir Lenkijos karaliumi. Lietuva, pavėlavusi 
beveik pusantro šimto metų, 1387 m. priėmė krikštą pagal Romos katalikų 
bažnyčios apeigas. Ji buvo paskutinė valstybė Europoje, prisijungusi prie 
Vakarų civilizacijos. Apie tai popiežius Jonas Paulius II rašė: „Pavėluotas 
naujo tikėjimo priėmimas priklausė nuo politinio-institucinio priešišku-
116 Ibid., p. 249; Ibid., p. 27. 
117 Almonaitis, V., supra note 105, p. 123–127, 152–166.
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mo tarp tų, kurie atstovavo krikščioniškajai Europai, ir Lietuvos valdovų, 
kurie jautėsi stiprūs, savarankiški ir pavydulingi savo laisvei ir suverenite-
tui. Šis priešinimasis prasidėjo XIII a. pradžioje ir truko 150 metų.“118 

Iš Vakarų civilizacijos buvo perimta daug dalykų ir pritaikyta vietos 
poreikiams. Vėlyvas krikštas nulėmė, kad Lietuvos valstybė susidūrė jau 
nebe su vienuolynų, o su universitetų, savivaldžių miestų, gotikinių kated-
rų Europa. Krikšto priėmimas ir glaudesnių santykių su Lenkija ir Vakarų 
Europa užmezgimas prisidėjo prie romėnų ir Lenkijos teisės žinojimo bei 
recepcijos Lietuvoje. Padažnėjo užsienio valstybių diplomatų, pirklių ir 
keliautojų apsilankymai Lietuvoje. Nemažiau dažnos turėjo būti ir lietu-
vių išvykos į Vakarus. Antai Prahos universitete lietuvių studentų būta jau 
1389 m., o 1397 m. ten įsteigta speciali lietuvių kolegija. Dalis jų ir Kro-
kuvoje studijavo civilinę, kanonų teisę, mediciną, laisvuosius menus ir kt. 

Rašytinės teisės atsiradimas yra vienas iš svarbiausių valstybės bran-
dos požymių. Nuo XIV a. pabaigos svarbiu Lietuvos valstybės teisės šal-
tiniu, jau rašytiniu, tapo didžiojo kunigaikščio suteikiamos privilegijos – 
privatūs, asmeniški aktai, skiriami tam tikrai žmonių kategorijai, grupei, 
luomui – bajorams, Bažnyčiai (dvasininkams), miestams (miestiečiams), 
tautinėms mažumoms. Pradedant 1387 m., LDK buvo suteikta nemažai 
privilegijų. Jos buvo paplitusios bei teikiamos ir Vakarų Europos valstybė-
se. Jų skirtumas nuo Vakarų buvo tas, kad LDK privilegijas gaudavo visas 
luomas, tuo tarpu kai Vakaruose – pirmiausia pavieniai asmenys, o tik pas-
kui visas luomas, kuriam tie asmenys priklausė.

Taigi, ypatingą reikšmę Lietuvai turėjo Jogailos įvykdytas Lietuvos 
krikštas ir jo Vilniuje 1387 m. vasario mėn. parvirtinti dokumentai, kuriais 
buvo įkurta Vilniaus vyskupija, suteiktos privilegijos lietuvių bajorams ir 
Vilniaus miestiečiams, pripažinta naujųjų katalikų viršenybė prieš senuosius 
krikščionis – LDK stačiatikius („griežtai draudžiame, kad nė vienas lietuvis, 
katros lyties bebūtų, nebūtų moterystės jungiamas su bet katros lyties rusu, 
jeigu šis pirma tikrai nėra paklusęs Romos bažnyčiai“)119. Šiais teisės aktais 
lietuviai buvo įtraukti į Vakarų Europos visuomenės trijų luomų struktūrą.

118 Šv. Tėvo Jono Pauliaus II sveikinimas koliokviumui, skirtam Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejui. La cristianizzazione della Lituania. Vaticano, 1987.

119 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, 1 tomas: Feodalinis laikotarpis. Vilnius: Valstybinė po-
litinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1955, p. 59.
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sisTeMos kriTika Ldk Teisės 
TradiCiJos poŽiŪriU)

Dr. Rūta KAZLAUSKIENĖ

Teisės moksle yra sąvokų, teisininkų vartojamų kaip kažkas savaime 
suprantamo, kurių reikšmė niekam tarsi nekelia abejonių. Tačiau stengian-
tis jas apibūdinti, apibrėžti, aiškėja, kad vienodo jų suvokimo nėra ir kad 
kiekvienas teisininkas jas apibrėžia savaip. Kai kurios šių sąvokų pagrįstai 
laikomos šiuolaikinių valstybių, priklausančių Vakarų teisės tradicijai, tei-
sinių sistemų atributais. Joms, be abejonės, priskirtinos privatinės teisės 
(jus privatum) ir viešosios teisės (jus publicum) kategorijos. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvoje 1940–1989 m. teisės sistema 
formuota neigiant teisės skirstymą į viešąją ir privatinę, kadangi vienas iš so-
cialistinės teisės doktrinos atributų buvo privatinės teisės egzistavimo neigi-
mas. Po žymios V. Lenino frazės dėl nepripažinimo nieko privataus1 XX a. 
pradžioje privatinės teisės mokslų pakilimą tarybiniu laikotarpiu pakeitė jų 
stagnacija, viešasis teisinis reguliavimas mėgintas taikyti visoms visuomeni-
nio gyvenimo sritims. Šio proceso rezultatus galime įvertinti tik dabar, kai 
teisės dualizmo koncepcija Lietuvoje atgijo. XX a. pabaigoje visuomeninių 
santykių pokyčių Lietuvoje išdava tapo teisės sistemos esminis pertvarkymas, 
reintegracija į romanų-germanų teisės šeimą, taigi ir klasikinės teisės skirsty-
mo į viešąją ir privatinę teorijos atgimimas, kuriant efektyvų teisinį mechaniz-
mą, palaikantį balansą tarp viešų interesų ir atskirų asmenų privačių interesų, 
ieškant būdų suderinti socialinio stabilumo poreikį ir individo laisvės siekį. 

Šiuolaikinėje Lietuvos jurisprudencijoje viešosios teisės kategorija 
vartojama dažnai – pavyzdžių galime rasti tiek mokslinėje literatūroje, 
1 Lenin, V. I. o zadachjakh Narkomjusta v uslovijakh novoj ekonomicheskoj politiki. Polnoe 

sobranie sochinenij [On the tasks of People’s Commissariat under the New Economic 
policy. Complete Works]. 44 tomas, p. 398. 
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tiek įstatymų leidyboje, tiek teisės taikymo aktuose. Tačiau viešosios ir pri-
vatinės teisės santykio klausimas lieka atviras: šiuo metu viešosios teisės 
išskyrimo problema akivaizdi klasifikuojant galiojančią teisę, teoriniuose 
tyrinėjimuose, kuriais siekiama tobulinti teisinį reguliavimą, aiškinant tei-
sės normas. 

Būtent teisės mokslo ir teismų praktikos gan dažnas viešosios teisės, 
viešojo intereso kategorijų vartojimas tapo postūmiu aptarti viešosios teisės 
kategorijos probleminius aspektus bei pateikti savitą jos interpretaciją LDK 
teisės tradicijoje kaip šiuolaikinės Lietuvos teisinės sistemos kritiką. ,,Tei-
sininkai dažnokai <...> teiginį dėl teisės istorijos – galiojančios teisės paži-
nimo ir aiškinimo bei būsimos teisės prognozavimo pamato – vertina kaip 
duoklę tradicijai, gražią „ritualinę frazę“, kuriai visi pritaria, bet iš kurios 
nieko realaus neplaukia. Šis mąstymo stereotipas kartu yra svarus indėlis į tą 
būklę, kurią pastaruoju metu kritiškai mąstantys kolegos vis dažniau vadina 
sparčiai plintančiu teisiniu nihilizmu.“2 Vis dėlto Lietuvos teisės tradicijos 
nereiktų menkinti, priešinant momentiniam šiuolaikinės teisinės sistemos 
aktualumui, vertėtų į ją pažvelgti atidžiau ir išlaisvinus iš ,,<...> to meto kon-
junktūros, konteksto <...>“3 ,,<...> „margoje“ luominėje viduramžių teisėje 
atskleisti „grynas“ teisines konstrukcijas <...>“ 4, kurių tyrinėjimas istoriniu 
aspektu leistų ,,<...> mums pamatyti visą tam tikros teisės kelią nuo idėjos 
per normą prie teisinių santykių. Mes turime unikalią galimybę matyti kar-
tu ketinimus, jų įgyvendinimą ir rezultatą, pamatyti visas padarytas klaidas 
ir iš jų pasimokyti“5. ,,Teisinės diskusijos, formuojančios teisinės doktrinos 
turinį, svarba realiai funkcionuojančiai teisei neabejotina“6, tad tiek viešo-
sios teisės kategorijos probleminių aspektų identifikavimas, tiek mėginimas 
pažvelgti į ją iš LDK teisės tradicijos perspektyvos, manytina, naudingas 
ieškant efektyvaus teisinio reguliavimo mechanizmo, grindžiamo balanso 
tarp viešųjų bei atskirų asmenų privačių interesų poreikio. Tai yra, ko gero, 
geriausias akstinas praeities patirties tyrimams. 

2 Machovenko, J. Modernioji ir postmodernioji Lietuvos teisės istorijos mokslo paradig-
ma. Teisė. 2012, 83: 13.

3 Ibid., p. 15.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Lastauskienė, G. Teismų ,,interpretacinis žaismas“ ir jo doktrininės prielaidos. Jurispru-

dencija. 2012, 19 (4): 1343.
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1. Viešosios teisės kategorijos problematika šiuolaikinėje  
Lietuvos teisinėje sistemoje

LDK teisės tradicijos aspektu įvardijant viešosios teisės kategorijos proble-
matiką šiuolaikinėje Lietuvos teisinėje sistemoje, konstatuotina, kad viešosios 
teisės kategorija šiuolaikinėje teisės doktrinoje vartojama kaip daugiareikšmė, 
jos turinys priklauso nuo konteksto, vertybinis krūvis skiriasi nuo būdingo 
LDK teisės tradicijai, kita yra ir praktinė viešosios teisės išskyrimo reikšmė. 

1.1. Viešosios teisės kategorijos daugiareikšmiškumas  
šiuolaikinėje teisės doktrinoje

Realiai funkcionuojančią ir teismų sprendimuose įtvirtinamą teisę 
veikia tai, kaip teisiniame diskurse apibrėžiame viešosios teisės kategoriją, 
,,konkrečių bylų sprendimo taisyklės yra tiesiogiai priklausomos nuo teisi-
nėse diskusijose plėtojamų minčių ir teiginių – kaip vieno iš teismų spren-
dimams įtakos turinčių faktorių“7. Todėl būtina atkreipti dėmesį į viešosios 
teisės kategorijos daugiareikšmiškumą šiuolaikinėje teisės doktrinoje: šis 
terminas naudojamas žymėti tiek tam tikrą teisės normų visumą, koncep-
tualaus teisės normų klasifikavimo rezultatą, tiek visą oficialią valstybės 
teisę, tiek teisės pažinimo būdą, o sekant istorine tradicija – romanų-ger-
manų teisės šeimai priklausančių teisinių sistemų dalį. Minėta aplinkybė 
veikia tiek Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatus, tiek teismų praktiką, juk 
,,teisinė argumentacija nuosekli tik atsižvelgiant į vartojamų žodžių viena-
reikšmiškumą ar daugiareikšmiškumą, taip pat jų vartojimo kontekstą“8. 

Viešosios teisės terminas dažnai žymi romanų-germanų teisinei šeimai 
priklausančių teisinių sistemų dalį. Tokia prasme vartojant viešosios teisės 
sąvoką, teisės skirstymo į viešąją ir privatinę faktu ir jo reikšme romanų-
germanų teisinei šeimai dažniausiai neabejojama9. Šiuo požiūriu viešoji teisė 
7 Lastauskienė, G., supra note 6, p. 1344.
8 Mikelėnienė, D.; Mikelėnas, V. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai. Vil-

nius, 1999, p. 97.
9 Nekrošius, I.; Nekrošius, V.; Vėlyvis, S. Romėnų teisė. Vilnius, 1999, p. 14–15; Glen-

don, M. A.; Gordon, M.; Osakwe, Ch. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius, 1993, p. 102–116; 
David René. Major legal systems in the world today: an introduction to the comparative study 
of law. 3th ed., translated and adapted by John E .C. Brierley. London, 1985, p. 62–63; Lau-
žikas, E.; Mikelėnas, V.; Nekrošius, V. Civilinio proceso teisė. I tomas. Vilnius, 2003, p. 51; 
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suvokiama kaip natūralus, stipriai paveikto romėnų teisės tradicijos istorinio 
teisės vystymosi Vakarų Europoje rezultatas10, kartu pabrėžiant, kad romė-
nų teisė negalėjo būti pavyzdžiu, teisės recepcijos objektu, kuriant naciona-
lines viešosios teisės normas. Beje, kritikuodamas teisės skirstymą į viešąją 
ir privatinę kaip teisės šakų tarpusavio sąveikos organizacijos pagrindą11, 
A.Vaišvila taip pat pripažįsta, kad nūdienos sąlygomis teisė gali būti skirsto-
ma į viešąją ir privačiąją, kai „<...> norima sekti istorine tradicija“12.

Viešosios teisės kategorija teisės mokslininkų darbuose dažnai žymi ir 
kitą prasmę – teisinio mąstymo tipą, jos pažinimo būdą kaip teisinės kul-
tūros išraišką. Viešąją teisę kaip tam tikrą teisinio mąstymo tipą apibūdina 
J. Tichomirovas: ,,viešoji teisė – tai ne aktų ar normų suma, greičiau tai yra 
teisės specifikos visuminis suvokimas <…> srityje, nuo kurios priklauso 
visuomenės, valstybės, organizuotų grupių, įmonių, asociacijų ir piliečių 
egzistavimas, veikimas ir plėtra.“13 Analizuodamas viešosios teisės veiki-
mo sritį, autorius prieina prie išvados, kad ,,<...> viešoji teisė – tai speci-
finis teisės prigimties suvokimas valdžios ir socialinių, politinių institutų 
srityje, pripažįstant jų svarbą užtikrinant visuomenės interesus. Šia prasme 
viešoji teisė yra teisinio mąstymo tipas, teisinės kultūros išraiška“14.

Iš tiesų reiktų pažymėti, kad teisės normų sisteminimo procesas, teisės 
normų grupavimas pagal pasirinktą kriterijų, yra vienas iš teisės pažinimo 
būdų, ,,<...> būdamos dirbtiniais konstruktais, teisės klasifikacijos negali ap-
imti visos kintančios žmonių veiklos įvairovės, kuriai jos taikomos. Tačiau 
tai, kad apibrėžimai visuomet yra problemiški, nes sunku pasakyti, kur jie 
prasideda ir kur baigiasi, ką jie apima ir ko ne, nebūtinai mažina jų naudin-
gumą. Dėl įvairių priežasčių, iš kurių pedagoginės yra toli gražu ne paskuti-
nėje vietoje, skirtumų tarp viešosios ir privatinės teisės <…> nederėtų vaiz-

Saidov, A. Ch. Vvedenie v osnovnye pravovye sistemy sovremennosti [Introduction to the 
major modern legal systems]. Tashkent, 1988; taip pat Saidov, A. Ch. Vvedenie v sravnitel-
noe pravovedenie [Introduction to Comparative Law]. Moskva. 2000; Saidov, A. Ch. Sravni-
telnoe pravovedenie i juridicheskaja geografija mira [Comparative law and legal geography 
of the world]. Moskva, 1993; Marchenko, M. N. Sravnitelnoe pravovedenie [Comparative 
law]. Moskva, 2001; Pravovye sistemy stran mira. Otv. red. Sucharev, A. Ja. Mosk va, 2003. 

10 David René, op. cit., p. 62.
11 Horizontaliuoju (koordinacijos) požiūriu.
12 Vaišvila, A. Teisės teorija. Vilnius, 2000, p. 274.
13 Tichomirov, Ju. A. Publichnoe pravo: uchebnik [Public law. Textbook]. Moskva, 1995, p. 27.
14 Tichomirov, Ju. A., supra note 13, p. 28.
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duoti kaip neįveikiamų arba turinčių jiems imanentiškai būdingą logiką.“15 
A. Malko ir V. Subočevas atkreipia dėmesį į tai, kad ,,privatu“ ir ,,vieša“ egzis-
tuoja, tačiau ne daugiau nei tam tikras modulis, tyrinėjant idealias socialines 
sistemas. Būtent todėl privatinė ir viešoji teisė – dvi idealios (teorinės) teisės 
normų, reglamentuojančių ,,idealias socialines sistemas“, iš anksto progno-
zuotų visuomeninių santykių pavidalu, visumos dalys16. Pasak G. Malcevo, 
tokiai viešosios teisės traktuotei pagrindą suteikia ir klasikinė Romos formu-
luotė – ,,publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod 
ad singulorum utilitatem“, ne atsitiktinai Ulpianas rašė, kad ,,teisės mokymas 
skyla į dvi dalis“ – tik vėliau, komentatorių, teisės pažinimo metodą pradėta 
vertinti kaip pozityviosios teisės dualizmo pagrindą17. 

Pasitaiko, kad teisės moksle18 ir teisės praktikoje viešosios teisės ter-
minas vartojamas pozityviajai arba visai oficialiai valstybės teisei apibrėž-
ti19. Tačiau vis dėlto daugelis Lietuvos ir užsienio mokslininkų viešąją teisę 

15 Glendon, M. A.; Gordon, M.; Osakwe, Ch., supra note 9, p. 113–114.
16 Malko, A. V.; Subochev, V. V. Zakonnye interesy i ikh projavlenija v chastnom i publich-

nom prave [Legal interests and their manifestation in the private and public law.]. Pravo 
i gosudarstvo. 2007, 8: 5.

17 Malcev, G. V. Problema chastnogo i publichnogo prava [The problem of private and public 
law]. Vestnik sociologicheskogo centra. 2003, 3: 35. Be to, G. V. Malcevas mano, kad visos 
paieškos privačios ir viešosios teisės koncepcijų srityje yra teisinio reliatyvizmo išraiška, 
skeptiškas pozityviosios viešosios teisės išskyrimo atžvilgiu: ,,Į kokią teisinės realybės as-
pektą mes beatsigręžtume, visur susiduriame su viešosios ir privatinės teisės sąvokų rea-
lityvumu, santykinumu, su būtinybe esant reikalui jas taikyti, daryti įvairiausias išlygas, 
siekiant išvengti ribos, skiriančios teisingus dalykus nuo neteisingų, kirtimo.“

18 Lietuvoje teisės mokslui tradiciškai remiantis normatyvistiniu požiūriu į teisę (Tiažki-
jus, V. Darbo teisė: teorija ir praktika: monografija. 1 tomas. Vilnius, 2005, p. 39), mano-
ma, kad teisės filosofijos požiūriu teisės skirstymas pagal tai, kieno interesus – valstybės 
ar asmens – gina tam tikros teisės normos, yra santykinis. Jokia valstybė neleido ir ne-
leidžia tokių teisės normų, kuriomis ji nesuinteresuota (Nekrošius, I.; Nekrošius, V.; Vė-
lyvis, S., supra note 9, p. 15). Kiti autoriai nurodo, kad jei valstybė nebūtų suinteresuota 
tam tikra santuokos, šeimos, nuosavybės ir paveldėjimo tvarka, apskritai nebūtų leidžia-
mi teisės aktai, reglamentuojantys šiuos santykius. Bet kuri teisės norma yra patvirtinta 
valstybės, todėl yra oficiali viešosios teisės norma. Taigi ,,teisės skirstymo į viešąją ir 
privatinę problema klaidina. Visa oficiali teisė yra viešoji, nesvarbu, kokių visuomeni-
nių santykių sritį ji reglamentuoja“ (Sorokin, P. A. Elementarnyj uchebnik obschej teorii 
prava v svjazi s teorij gosudarstva [The elementary textbook on general theory of law in 
connection with the theories of the state]. Jaroslavl, 1919, p. 91–93).

19 Pvz., 2006 m. balandžio 26 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-300/2006; LR CK 1.81. str. 3 d., 6.321 str. 4 d.

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=98259&Zd=VIE<0160>+ir+PRIVA+ir+TEIS+ir+INTERES#31z#31z
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suvokia kaip konceptualaus teisės normų skirstymo, klasifikavimo rezulta-
tą20. Šia prasme vartojant viešosios teisės sąvoką neturi esminės reikšmės, 
kokiai teisinei šeimai priskiriama teisinė sistema. Pavyzdžiui, S. Alekseje-
vas nurodo, kad ,,teisės skirstymas į viešąją ir privatinę <…> – konceptua-
laus lygmens skirstymas. Jis susijęs su pačiais teisės pagrindais, jos vieta ir 
vaidmeniu žmonių gyvenime, ją apsprendžiančia vertybių sistema“21. Savo 
esme ,,Viešoji teisė labai svarbaus socialinio fenomeno – valstybės, viešo-
sios valdžios – tąsa <…> “22. A. Kurbatovas, plėtodamas teisės skirstymo į 
privačiąją ir viešąją idėją ginamų interesų pagrindu, viešąją teisę apibrėžia 
kaip teisės normų visumą, reglamentuojančių visuomeninius santykius, 
kuriais realizuojamas viešasis interesas arba atsiranda jo gynimo būtiny-
bė23. Pažymėtina, kad teisės doktrina ligi šiol ieško kriterijų teisės nor-
moms skirstyti į viešąsias ir privatines24. Anot M. Agarkovo, teisės skirsty-
20 Baranauskas, E.; Karulaitytė-Kvainauskienė, I.; Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; Papir-

tis, L. V.; Petrauskaitė, D.; Ruškytė, R.; Vitkevičius, P. Civilinė teisė. Bendroji dalis: vado-
vėlis. Vilnius, 2007, p. 17–19; Mikelėnas, V.; Vileita, A.; Taminskas, A. Lietuvos Respub-
likos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius, 2001, 
p. 88, 93; Mikelėnas, V. Civilinis procesas. I tomas. Vilnius. 1997, p. 15; Loughlin, M. 
The idea of public law. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 155; David René, supra 
note 9, p. 60; Comparative law in the 21st century. edited by Harding, A. and Örücü, E. 
London, 2002, p. 246; Popondopulo, V. F. Chjastnoe i publichnoe pravo kak otrasli pra-
va. Civilisticheskie zapiski [Private and public law as a branch of law. Civilistic notes]. 
Vypusk 2. Moskva, 2002, p. 17–40; Bublik, V. A. Publichno i Chastnopravovye nachala v 
grazhdansko-pravovom regulirovanii vneshneekhonomicheskoj dejatelnosti. Avtoreferat 
disseratacii doktora juridicheskikh nauk [Public and private law in the civil legal regu-
lation of foreign economic activity: summary of the Doctoral Dissertation]. Ekaterin-
burg, 2000, p. 12.

21 Alekseev, S. S. Chastnoe pravo [Private law]. Moskva, 1999, s. 27.
22 Alekseev, S. S. Voskhozhdenie k pravu [Ascent to the law]. Moskva, 2002, p. 547. 
23 Kurbatov, A. Ja. Sochetanie chastnykh i publichnykh interesov pri pravovom regulirovanii 

predprinimatelskoj dejatelnosti [Combination of private and public interests in the legal 
regulation of business]. Moskva, 2001, p. 92. 

24 Bublik, V. А., op. cit., p. 14; Кurbatov, А. Ja., op. cit., p. 89–90; Mashtakov, K. M. Teo-
reticheskie voprosy razgranichenija publichnogo i chastnogo prava [Theoretical questions 
of separation of public and private law]. Volgograd, 2001, p. 9; Vasilev, O. D. Problema 
razdelenija prava na publichnoe i chastnoe v russkoj pozitivistskoj teorii prava v konce XIX – 
nachale XX v.: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchjonoj stepeni kandidata juridicheskikh 
nauk [The problem of law division into the public and private in the Russian positivistic 
theory of law in the late XIX – early XX centuries: summary of the Doctoral Disserta-
tion]. Saratov, 1999; Vasilev, S. V. Chastnoe i publichnoe pravo v Rossii: Istoriko-teoreti-
cheskij analiz. Disseratacija doktora juridicheskikh nauk [Private and public law in Russia: 
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mo į viešąją ir privatinę klausimui ,,labai pasisekė turint omenyje jam skir-
tos mokslinės literatūros kiekį ir kokybę, tačiau nepasisekė turint omenyje 
tai, kad vis dar neprieita prie bendros nuomonės dėl „<...> privatinės ir 
viešosios teisės atribojimo“25, ypač aktyvios paieškos šioje srityje būdingos 
XIX–XX a. pr.26 Šiuo metu yra apie dvi dešimtys įvairių teisės skirstymo į 
viešąją ir privatinę doktrinų. Dauguma jų priskiriamos XIX a.27, kiekviena 
jų stengiamasi savaip pagrįsti minėtą skirstymą28. 

Historical and theoretical analysis. Doctoral Dissertation]. Spb., 2002, p. 21; Gromov, S. A. 
Sochetanie chastnogo i publichnogo prava v rossijskoj sisteme prava: tendencii differenciacii 
i integracii: disseratacija kandidata doktora juridicheskikh nauk [Public and private law in 
the Russian legal system: trends of differentiation and integration. Doctoral Dissertation]. 
Spb., 2004; Dorochin, S. V. Delenie prava na publichnoe i chastnoe: poisk kriteriev [Law di-
vision into public and private: Searching for criteria]. Jurist. 2002, 9: 2–13; Kovjazin, V. V. 
Filosofskie aspekty delenija prava na chastnoe i publichnoe [Philosophical aspects of the 
law division to private and public]. Trudy juridicheskogo fakulteta Severno-Kavkazskogo 
gosudarstvennogo technicheskogo universiteta.Vypusk 7. Sevostopol, 2005, p. 79-93; Tala-
pina, Eh. V.; Gaze, A. O. O publichnom prave na primere Francii i Rossii [On public law: 
the case of France and Russia]. Pravo i gosudarstvo. 2006, 2: 21–30; Goncharuk, O. V. 
Dichotomija prava: Pravo publichnoe ta pravo privatne. Avtoreferat dissertacii na zdobuttja 
naukovogo stupenja kandidata juridichnikh nauk [Dichotomy in law: public and private 
law: summary of the Doctoral Dissertation]. Kiev, 2006; Pershina, I. V. Chastnoe i publi-
chnoe v prave. Urovni i zakonodatelnye kriterii razgranichenija. Zakonotvorcheskaja tech-
nika sovremennoj Rossii [Private and public in law: legislative criteria of differentiation]. 
Tom 2. Nizhnij Novgorod, 2001, p. 92–118. 

25 Agarkov, M. M. Cennost chastnogo prava [Value of private law]. Pravovedenie. 1992, 1: 29.
26 Nesterova, Eh. Eh. Koncepcija razdelenija prava na publichnoe i chastnoe v nemeckoj 

filosofii prava XVIII – XIX vekov [The concept of public and private law in German phi-
losophy of law in XVIII–XIX centuries]. Sbornik nauchnych trudov aspirantov i sois-
katelej – juristov. vyp. 1. Nizhnij Novgorod, 2001, p. 65–77; Golubcov, V. G. Dorevolju-
cionnaja civilistika o prave publichnom i chastnom. Juridicheskaja nauka v sovremennom 
mire [Prerevolutionary civilistics on the public and private Law. Jurisprudence in the 
modern world]. Chast 1. Perm, 2000, p. 55–74; Banchuk, O. A. Problema rozmezhu-
vannja publichnogo prava u pravovij dumci Ukraini XIX – pochatku XX stolittja: avto-
referat dissertacii na zdobuttja naukovogo stupenja kandidata juredichnikh nauk [The 
problem of separation of public and private law in the legal thought of Ukraine in XIX – 
early XX century: summary of the Doctoral Dissertation]. Kiev, 2007.

27 International Encyclopedia of Comparative Law, p. 22–24, Marchenko, M. N. Otli-
chitelnye osobennosti romano-germanskogo prava [Unique features of the Civil law]. 
Vestnik moskovskogo universiteta. 2000, 1: 37.

28 Pagal nusistovėjusią mokslinėje literatūroje klasifikaciją visos teisės koncepcijos, nepai-
sant jų margumo, yra siejamos su dviem pagrindinėm kryptim: materialiąja ir forma-
liąja (materialiosios krypties teorijų šalininkai akcentuoja reguliuojamų visuomeninių 
santykių pobūdį, turinį, t. y. tai, ką reguliuoja vienokia ar kitokia teisės norma arba tei-
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1.2. Viešosios teisės kategorijos problema  
pozityviojoje teisėje ir teismų praktikoje 

Viešosios teisės kategorija rodo sąsają tarp visų teisinės sistemos lyg-
menų – teisinės ideologijos, pozityviosios teisės ir teisinės praktikos: ideo-
loginis konceptas įsitvirtino ir pozityviojoje teisėje, ir teisminėje praktiko-
je. Konstitucinis Teismas davė pradžią teisminėje praktikoje vartoti viešojo 
intereso29, viešosios teisės30 kategorijas, naujas Civilinis, Civilinio proceso 
ir kt. kodeksai – įstatymų leidyboje31. Akivaizdu, kad ir Lietuvoje ,,funda-

sės institutas, o formaliosios krypties – formaliuosius teisinius kriterijus, kuriais vado-
vaujantis ieškoma skiriamosios ribos tarp viešosios ir privatinės teisės). Materialiosios 
krypties teorijoms priskirtina ginamų interesų pobūdžio teorija (klasifikacija pagal tei-
sinio reguliavimo tikslus, pagrindinės išvados: teisė, ginanti viešą interesą, yra vieša, o 
ginanti privataus asmens interesus – privati), reguliuojamų santykių teorija (klasifikacija 
pagal teisinio reguliavimo dalyką, pagrindinės išvados: viešosios teisės reguliavimo da-
lykas gali būti tiek turtiniai, tiek neturtiniai teisiniai santykiai, privatinė teisė reguliuo-
ja turtinius santykius ir tuos iš neturtinių, kurių objektai gali turėti piniginę išraišką). 
Formaliosios krypties teorijoms priskirtinos gynybos iniciatyvos teorija (klasifikacija 
pagal pažeistų teisių gynybą, pagrindinės išvados: privatinių teisių gynybos iniciatyva 
priklauso privatinių teisinių santykių subjektams; viešųjų teisių gynybos iniciatyva pri-
klauso ne tik viešųjų teisinių santykių dalyviams, bet ir kitiems – įgaliotoms valstybės 
institucijoms), subjektų padėties teisiniame santykyje skirtumų teorija (klasifikacija pa-
gal teisinių santykių subjektų ryšių pobūdį, pagrindinės išvados: privatinės teisės srityje 
teisinių santykių subjektai paklūsta valdžiai ir ta prasme lygūs vieni kitiems; vienas iš 
viešosios teisės subjektų turi valdingus įgaliojimus, todėl čia nėra subjektų tarpusavio 
lygybės), teisės normų nurodymų privalomumo teorija (klasifikacija pagal teisės normų 
rūšis, pagrindinės išvados: privatinės teisės santykių valios laisvė realizuojama dispozi-
tyvinėmis teisės normomis; viešosios teisės subjektų valios laisvė realizuojama alterna-
tyvinėmis teisės normomis).

29 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2008 m. birželio 30 d., 
2008 m. spalio 30 d., 2009 m. kovo 2 d., 2008 m. gegužės 20 d., 2008 m. kovo 20 d., 2008 m. 
kovo 15 d., 2008 m. sausio 21 d., 2007 m. lapkričio 23 d., 2007 m. rugsėjo 6 d., 2007 m. liepos 
5 d., 2007 m. gegužės 15 d., 2006 m. gruodžio 21 d., 2006 m. rugsėjo 21 d., 2006 m. gegužės 
31 d., 2005 m. liepos 8 d., 2006 m. kovo 14 d. ir kt. nutarimuose.

30 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. kovo 16 d. (bylos Nr. 11/02), 2003 m. 
lapkričio 17 d. (bylos Nr. 45/01-12/03-15/03-24/03), 2008 m. sausio 21 d. (bylos Nr. 02/06-
23/06-37/06-50/06-31/07), 2008 m. vasario 20 d. (bylos Nr. 19/05) nutarimuose. 

31 Pvz., iš LR CK 1.1. straipsnio analizės matyti, kad įstatymų leidėjas mano viešąją teisę 
reglamentuojant turtinius santykius ,,<...> kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų 
pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie tiesiogiai atsiranda, kai valstybės institu-
cijos atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas pavaldumas) arba įstatymų nustatytas 
asmenims pareigas valstybei ar jos taiko įstatymų nustatytas administracines ar bau-
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mentalioji viešosios ir privatinės teisės dichotomija“<...> išlieka tiek <...> 
teisininkų galvose, <...> tiek teismų sistemose“32: viešosios teisės išskyri-
mo de facto išraiška – administracinių teismų, kurių jurisdikcija skiriasi 
nuo bendrosios kompetencijos teismų, egzistavimas Lietuvos Respublikos 
teisinėje sistemoje. Skirtingai nuo bendrosios kompentencijos teismų, ku-
riuose nagrinėjamos baudžiamosios bylos ir ginčai, kylantys iš civilinių 
teisinių santykių, administraciniuose teismuose sprendžiami ginčai, kurie 
kyla vidaus ir viešojo administravimo, valdymo srityje33.

Viešosios teisės išskyrimo problema siejama ne tik su laisvės ir prie-
vartos santykio, asmens iniciatyvos, autonomijos ir valstybės kišimosi į in-
divido veiklą ribų problemomis, bet ir su pozityviosios teisės sisteminimo 
klausimu: P. Leonas, nurodo, kad: ,,Teisė yra interesų saugojimo ir laisvės 
apribojimo forma, tad pagal formos ypatybes reikia ieškoti požymio, ku-
ris skirstytų teisę į dvi rūšis: viešąją ir privatinę. Viešoji teisė yra teisė, kuri 
tvarko juridinius santykius, kuriuose vienas subjektas yra valstybė, turinti 

džiamąsias sankcijas, įskaitant valstybės mokesčių, kitų privalomų rinkliavų ar įmokų 
valstybei ar jos institucijoms, valstybės biudžeto santykius bei kitokius santykius, ku-
riuos reglamentuoja viešosios teisės normos <...>“. Beje, pozityviojoje teisėje ganėti-
nai dažnos nuorodos į privataus ir viešo kategorijas: viešosios teisės sąvoka vartojama 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.1 str. 2 d., 1.10 str. 2 d., 1.81 str. 3 d., 6.271 str. 
2 d., 6.321 str. 4 d. (2000 m. liepos 18 d. įstatymo Nr.VIII-1864 redakcija); viešojo inte-
reso sąvoka vartojama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 str. 3 d., 41 str. 
2 d., 49 str., 50 str., 83 str. 1 d., 96(1) str., 144 str. 2 d., 146 str. 5 d., 150 str. 2 d., 320 str. 
2 d., 353 str. 2 d., 365 str. 2 d. (2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1480 redakcija); 
viešojo intereso sąvoka – Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
5 str., 56 str. (2012  m.  gruodžio  20  d. įstatymo Nr.  XII-73 redakcija); viešųjų teisių 
sąvoka – Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo 
Nr. VIII-1968 redakcija) 44 str., viešųjų interesų sąvoka – XXXIII skyriuje; valstybės 
interesų sąvoka – Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 str. 1 d. (2002 m. birželio 4 d. 
įstatymo Nr. IX-926 redakcija), visuomenės ir valstybės interesų sąvokos vartojamos 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1 str. (2002 m. kovo 14 d. įstatymo 
Nr. IX-785 redakcija).

32 Glendon, M. A.; Gordon, M.; Osakwe, Ch., supra note 9, p. 114.
33 Kitaip tariant, administraciniai teismai nagrinėja ginčus, kuriuose bent viena iš šalių 

yra valstybė, savivaldybė arba valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, tarnyba, tar-
nautojas, ir kurie kyla šiems subjektams įgyvendinant vykdomosios valdžios funkcijas. 
Tai yra specializuoti teismai, kurie įsteigti skundams (prašymams) dėl viešojo ir vidinio 
administravimo subjektų priimtų administracinių aktų bei veiksmų ar neveikimo (pa-
reigų nevykdymo) nagrinėti. Juose nagrinėjami ginčai viešojo valdymo sferoje, normi-
nių administracinių aktų teisėtumo klausimai, mokestiniai ginčai ir t. t. 
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prievartos valdžią; o privatinė teisė yra teisė, kuri tvarko juridinius santy-
kius, kuriuose abu subjektai yra atskiri asmenys, o jei vienas jų yra vals-
tybė, tai tiktai kaip turto interesų savininkas (iždas).“34 Toliau jis teigia, 
kad ,,Viešoji teisė yra skirstoma į kelias rūšis: a) valstybinė teisė nustato 
valdžios organizaciją bei valdžios ir piliečių santykius; b) administracinė 
teisė nustato valdymo tikslus ir formas; c) finansų teisė tvarko valstybės 
pajamas ir išlaidas; d) baudžiamoji teisė apibrėžia nusikalstamus darbus 
ir bausmes; e) teismo teisė tvarko teismus ir jų veikimą; teismo veikimo 
tvarkymas, arba proceso įstatymas, yra trejopas: civilinis, baudžiamasis ir 
prekybos; f) tarptautinė teisė apibrėžia santykius tarp valstybių ir atski-
rų asmenų padėtį tarptautinės apyvartos srityje; g) bažnytinė teisė apima 
ir juridines bažnyčios nustatytas normas (kanonus), ir juridines normas, 
kuriomis valstybinė valdžia nustato bažnyčios padėtį valstybėje.“35

Viešosios teisės išskyrimą vertinant kaip istoriškai susiklosčiusį, ten-
kinantį tam tikrus praktinius poreikius teisės normų klasifikavimo re-
zultatą, šiuolaikinių Lietuvos teisės mokslininkų įdirbis, tyrinėjant teisės 
sistemą šiuo aspektu, iš tiesų dažniausiai pasireiškia tik vardijimu teisės 
institutų arba teisės šakų, kurie pagal nusistovėjusią tradiciją laikomi vie-
šaisiais36, arba pažymimas tokio skirstymo sąlyginumas37. Tačiau tenka 
sutikti, kad šiuo metu ,,<...> galima tirti ne atskirų teisės šakų priskyri-
mą viešajai arba privatinei teisei, o tik analizuoti viešosios arba privatinės 
teisės normų vyravimą vienoje ar kitoje teisės šakoje“38. Šiuo metu Lietu-
vos teisės doktrina teigia teisės šakas išskirianti pagal reguliavimo dalyką 
34 Leonas, P. Raštai. II tomas. Teisės enciklopedijos paskaitos. Sociologijos paskaitos. Sudary-

tojas Vytautas Andriulis. Vilnius, 2005, p. 171–172.
35 Leonas, P., supra note 34, p. 173–174.
36 Baranauskas, E.; Karulaitytė-Kvainauskienė, I.; Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; Papir-

tis, L. V.; Petrauskaitė, D.; Ruškytė, R.; Vitkevičius, P., supra note 20, p. 18; Vansevičius, 
S. Valstybės ir teisės teorija. Vilnius, 2000, p. 152, p. 160–162; Laužikas, E.; Mikelėnas, 
V.; Nekrošius, V., supra note 9, p. 21, p. 52–54; Mikelėnas, V., supra note 20, p. 19; Mon-
kevičius, E. Žemės teisė. Vilnius, 2000, p. 14; Vaitiekienė, E.; Vidrinskaitė, S. Lietuvos 
konstitucinės teisės įvadas. Vilnius, 2001, p 17; Marcijonas, A.; Sudavičius, B. Mokesčių 
teisė. Vilnius, 2003, p. 29.

37 Birmontienė, T.; Jarašiūnas, E.; Kūris, E.; Maksimaitis, M.; Mesonis, G.; Normantas, A.; 
Pumputis, A.; Vaitiekienė, E.; Vidrinskaitė, S.; Žilys, J. Lietuvos konstitucinė teisė. Vadovėlis 
aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius, 2002, p. 34; Nekrošius, I.; Nekrošius, V.; Vėlyvis, S., 
supra note 9, p. 15.

38 Stonys, A. Viešoji ir privatinė teisė: pamatinės klasifikacijos problemos. Teisė. 2012, 82: 129.
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(objektą) ir metodą39 (dažnai įvardijant jį pagalbiniu kriterijumi)40, tačiau 
būtina pažymėti, kad iš esmės viskas susiveda į teisės reguliavimo dalyką 
(objektą), kadangi nė viena iš teisės šakų neturi vien tik jai būdingo meto-
do41. Šiuolaikinės Lietuvos teisės doktrina iš esmės neišskiria teisės šakos, 
kaip teisės normų visumos, reguliuojančios visuomeninius santykius tuo 
pačiu metodu – savarankišką veiklą (privatinės teisės metodu) arba viešą 
veiklą (viešosios teisės metodu). Esant tokiai padėčiai teisės normos gali 
būti skirstomos (grupuojamos) į teisės šakas ligi begalybės42, o ,,vieni tos 
pačios teisės šakos institutai gali būti priskiriami prie viešosios, kiti – prie 
privačiosios“43. Tas faktas, kad per pastarąjį dešimtmetį tapo įprasta va-
dinti teisės šakomis – civilinės, darbo, šeimos, mokesčių, administracinės, 
baudžiamosios ir kt. – nekeičia realios padėties – teisės skirstymo į teisės 
šakas reliatyvumo, nes iš esmės naudojamas tik vienas klasifikavimo krite-

39 Kai kurie Lietuvos teisės tyrinėtojai pažymi, kad :,,teisinio reguliavimo dalyko ir metodo 
analizė leidžia teigti, kad jie yra idealūs kriterijai, kuriais remiantis teisę galima skirsty-
ti į teisės šakas“ (Bakaveckas, A.; Dziegoraitis, A.; Dziegoraitienė, A.; Gylys, A.; Kales-
nykas, R.; Pranevičienė, B.; Rusinas, E.; Šedbaras, S.; Urmonas, A.; Žilinskas, D. Letuvos 
administracinė teisė: bendroji dalis. Vilnius, 2005, p. 65), kiti nurodo, kad teisės šakos esmę 
šalia minėtų požymių nusako ir principai (Monkevičius, E., supra note 36, p. 13, p. 16–17; 
Baranauskas, E.; Karulaitytė-Kvainauskienė, I.; Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; Papirtis, L. V.; 
Petrauskaitė, D.; Ruškytė, R.; Vitkevičius, P., supra note 20, p. 83). 

40 Birmontienė, T.; Jarašiūnas, E.; Kūris, E.; Maksimaitis, M.; Mesonis, G.; Normantas, A.; 
Pumputis, A.; Vaitiekienė, E.; Vidrinskaitė, S.; Žilys, J., op. cit., p. 25, 33; Marcijonas, 
A.; Sudavičius, B., op. cit., p. 28–29; Tiažkijus, V., supra note 18, p. 39; Marcijonas, A.; 
Sudavičius, B. Ekologinė teisė. Vilnius, 1996. p. 26–28; Vaitiekienė, E.; Vidrinskaitė, S., 
op. cit., p. 12–15; Tartilas, J. Socialinės saugos pagrindai. Vilnius, 2005, p. 17–18, p. 23; 
Bakaveckas, A.; Dziegoraitis, A.; Dziegoraitienė, A.; Gylys, A.; Kalesnykas, R.; Pranevi-
čienė, B.; Rusinas, E.; Šedbaras, S.; Urmonas, A.; Žilinskas, D., op. cit., p. 62–67; Driukas, 
A.; Valančius, V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius, 2005, p. 57–61.

41 Driukas, A.; Valančius, V., op. cit., p. 58–61; Marcijonas, A.; Sudavičius, B., op. cit., p. 29; 
Tiažkijus, V., op. cit., p. 45–47; Monkevičius, E., op. cit., p. 15; Vaitiekienė, E.; Vidrins-
kaitė, S., op. cit., p. 15; Tartilas, J., op. cit., p. 27; Livshic, P. Z. Teorija prava: uchebnik dlja 
studentov juridicheskikh vysshikh uchebnykh zavedenij [Theory of Law]. Moskva, 1994, 
p. 17; Birmontienė, T.; Jarašiūnas, E.; Kūris, E.; Maksimaitis, M.; Mesonis, G.; Norman-
tas, A.; Pumputis, A.; Vaitiekienė, E.; Vidrinskaitė, S.; Žilys, J., op. cit., p. 32. 

42 Panaši situacija yra ir žemesniuose hierarchijos lygmenyse – teisės institutai paprastai 
suvokiami kaip teisės normų, reguliuojančių vienarūšią visuomeninių santykių grupę, 
taigi objektyvių kriterijų teisės institutų išskyrimui iš esmės nėra. 

43 Vaišvila, A., supra note 12, p. 274.
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rijus (reguliavimo dalykas)44, sukuriantis ribinės klasifikacijos, skirstymo 
nariai vienas kito nešalina.

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešosios teisės reguliavimo 
principo (metodo) suvokimas gyvuoja šiuolaikinėje Lietuvos teisės dokt-
rinoje45, juk būtinybė reglamentuoti visuomeninius santykius dviem bū-
dais – centralizuotai (viešosios teisės metodas) ir decentralizuotai (pri-
vatinės teisės metodas) – yra objektyvi, o viešosios teisės išskyrimas yra 
teisinės logikos pasekmė. Viešosios teisės metodą galima apibrėžti kaip 
centralizuotą reguliavimą, kuris daugiausia susijęs su valdžios-pavaldu-
mo santykiais, kai valstybė iš anksto nusistato sau ir kitiems teisės subjek-
tams konkretų elgesio modelį. Tuo tarpu privatinės teisės metodas reiškia 
teisės subjektų autonomiją, kai teisinio santykio atsiradimo iniciatyva pri-
klauso patiems teisinių santykių subjektams, kurie patys sau nustato teises 
ir pareigas – jie gali priimti elgesio modelį, siūlomą įstatymo leidėjo, bet 
laisvi nusistatyti ir kitą. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtų metodų nereikėtų tapatinti su 
atitinkamai imperatyviuoju ir dispozityviuoju, nes dispozityvumas teisės 
teorijos požiūriu suprantamas dvejopai. Visų pirma – kaip teisinio regulia-
vimo metodas, kai teisinio santykio subjektas turi galimybę išsirinkti vieną 
iš kelių galimų elgesio variantų46; šia prasme ganėtinai daug viešosios teisės 
normų yra dispozityvios, o reglamentuojant visuomeninius santykius vie-
šojoje teisėje gali būti taikomas ne tik imperatyvusis, bet ir dispozityvusis 
metodas (tuomet, kai įstatymų leidėjas suteikia galimybę atitinkamiems 
subjektams išsirinkti vieną iš kelių pasiūlytų elgesio modelių). Be to, dispo-
zityvumas suvokiamas ir kita prasme – kaip teisinių santykių subjektų teisė 

44 Paužaitė-Kulvinskienė, J. Administracinė justicija: teorija ir praktika: monografija. Vil-
nius, 2005, p. 30–33; Galginaitis, J.; Stankevičius, R. Draudimo teisė. Vilnius, 2005, 
p. 49–58; Dambrauskienė, G.; Marcijonas, A.; Monkevičius, E.; Petkevičius, P.; Pieslia-
kas, V.; Šatas, J.; Šileikis, E.; Valančius, V.; Vileita, A.; Žalimas, D.; Žalimienė, S. Lietuvos 
teisės pagrindai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius, 2004, p. 36–38; Pieslia-
kas, V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Vilnius, 2006, p. 13.

45 Vansevičius, S., supra note 36, p. 162; Monkevičius, E., supra note 36, p. 14–15; 2006 m. 
lapkričio 14 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-
599/2006; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 kovo 2 d. nutarimas (bylos 
Nr. 28/08); Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymo 8(1) str. (Žin. 2006, Nr. 87-3397).

46 Suchanov, E. A. Grazhdanskoe pravo [Civil law]. I tom. Moskva, 2000, p. 55.

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=98259&Zd=VIE<0160>+ir+PRIVA+ir+TEIS+ir+INTERES#31z#31z
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patiems susitarti dėl jų subjektinių teisių ir pareigų, tuomet ,,dispozityvusis 
metodas reiškia, kad teisės normos teisinių santykių subjektams suteikia 
plačias galimybes pasirinkti konkretų veikimo būdą ar apibrėžti subjek-
tų tarpusavio teises ir pareigas susitarimu“47, ,,<...> reguliuojamo santykio 
dalviams teisės normos nustatytose ribose paliekama galimybė elgtis savo 
nuožiūra, nedraudžiamu būdu pakeisti teisės normos nustatytą elgesio tai-
sklę ar nusistatyti priimtiniausią elgesio taisyklę, neprieštaraujančią teisės 
nustatytiems apribojimams“48, tokia savybė iš tiesų būdinga tik privatinės 
teisės normoms. Viešosios teisės normomis gali būti numatyti alternatyvūs 
teisinių santykių subjektų elgesio variantai, tačiau, priešingai negu privati-
nės teisės atveju, jos nesuteikia teisinių santykių subjektams teisės savaran-
kiškai nusistatyti sau elgesio taisykles, teisinių santykių subjektų teisės ir 
pareigos aiškiai apibrėžtos ir negali būti keičiamos tarpusavio susitarimu, 
teisinių santykių subjektai neturi teisės pakeisti teisės norminiais aktais 
numatyto teisinio reguliavimo tarpusavio susitarimu. Šia prasme viešo-
sios teisės normos negali būti laikomos dispozityviomis: viešosios teisės 
normos apriboja teisinių santykių subjektų valią ir tegali nustatyti baigtinį 
alternatyvių elgesio variantų sąrašą. 

Pažymėtina, kad ta aplinkybė, ar konkretus visuomeninis santykis re-
guliuojamas viešosios, ar privatinės teisės metodu, nėra šiuolaikinės Lie-
tuvos teisės norminių aktų sisteminimo kriterijus, neturi įtakos ir teisės 
normų dėstymo konkrečiuose teisės norminiuose aktuose tvarkai. Siste-
minant teisės aktus, dažniausiai pasitelkiamas teisinio reguliavimo dalyko 
kriterijus, nes šiuolaikiniai teisės norminiai aktai derina viešosios ir pri-
vatinės teisės metodus, reguliuojant visuomeninius santykius, susiklosčiu-
sius tam tikrose srityse. Taigi teisės norminių aktų sistemą lemia subjek-
tyvūs veiksniai, mat jų tekstai iš esmės tvarkomi vadovaujantis praktiniais 
sumetimais. LDK teisės tradicijos tęstinumas šia prasme yra abejotinas: 
antai Lietuvos Statutuose buvo derinami du teisės normų dėstymo kri-
terijai – visų pirma, priklausomai nuo jų priskyrimo viešajai ar privati-

47 Driukas, A.; Valančius, V., supra note 40, p. 59; Vaitiekienė, E.; Vidrinskaitė, S., supra 
note 36, p. 15.

48 Baublys, L; Beinoravičius, D.; Kaluina, A.; Kathrani, P.; Lastauskienė, G.; Miliauskaitė, 
K.; Spruogis, E.; Stankevičius, V.; Venckienė, E. Teisės teorijos įvadas. 2-oji pataisyta ir 
papildyta laida. Vilnius: Leidykla MES, 2012, p. 316.
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nei teisei49, antra – atsižvelgiant į tai, kokią visuomeninių santykių sritį 
jos reglametuoja. Šiuolaikinių teisės norminių aktų tekstuose, t. y. teisės 
normų dėstymo juose tvarkoje, viešosios ir privatinės teisės dichotomija 
neatsispindi. Teisės aktai leidžiami, reglamentuojant konkrečią visuome-
ninių santykių sritį, tačiau tam pačiam teisės norminiam aktui dažniausiai 
nėra būdingas vienas reguliavimo metodas. Taigi vertinant LDK istorinės 
tradicijos aspektu viešosios teisės išskyrimui tenka ne teisės norminių aktų 
sisteminimo, o kita reikšmė. Iš tiesų reikia pripažinti, kad šiuo metu vargu 
ar tikslinga teisės aktus sisteminti, priklausomai nuo to, ar juose yra dės-
tomos viešosios, ar privatinės teisės normos, nes, kaip minėta, iš esmės 
kiekvienas teisės norminis aktas yra kompleksinio pobūdžio – jame dės-
tomos tiek viešosios, tiek privatinės teisės normos. Taigi tokia klasifikacija 
nebūtų tikslinga praktiniu požiūriu, ypač turint omenyje, kad viešosios ir 
privatinės teisės reglamentuojamų visuomeninių santykių sritis laikui bė-
gant kinta, ,,skirtumas tarp viešosios ir privatinės teisės yra ne interesų 
ar santykių skirtumas, o teisinio reguliavimo metodų skirtumas. Nėra to-
kių visuomeninių santykių, kuriems būtų galima taikyti tik vieną iš dvejų 
metodų, nėra tokios socialinio gyvenimo srities, kurios mes negalėtume 
įsivaizduoti reglamentuojamos ir vieno, ir kito tipo.“50 Taigi pragmatiniu 
požiūriu viešosios teisės išskyrimo išdava – tai iš esmės taikytino teisinio 
reguliavimo metodo konkrečiam analizuojamam visuomeniniam santy-
kiui parinkimas ir teorinis pagrindimas. 

Viešąją teisę mėginant apibrėžti per jos teisės normomis reguliuojamą 
konkrečią teisinio reglamentavimo sritį, besiskiriančią nuo privatinės tei-
sės51, Lietuvos teismų praktikoje sprendimas susiveda į konkretaus teisinio 
santykio analizę52. Mokslinėje literatūroje skiriami pagrindiniai aspektai, 

49 Andriulis, V. 1529 metų Lietuvos Statuto sistemos problema teisės sistemos istorinės 
sampratos požiūriu. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė. 1982, 17 (są-
siuvinis 1, išleistas 1983): 15.

50 Pokrovskij, I. A. Istorija rimskogo prava [The history of Roman law]. Spb., 1998, p. 42.
51 Pvz., Vansevičius, S., supra note 36, p. 160; Mikelėnas, V.; Vileita, A.; Taminskas, A., 

supra note 20, p. 59. 
52 LR CK 1.1. str.; Baranauskas, E.; Karulaitytė-Kvainauskienė, I.; Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; 

Papirtis, L. V.; Petrauskaitė, D.; Ruškytė, R.; Vitkevičius, P., supra note 20, p. 16, 84–85. Pvz., 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentare nurodoma, kad ,,santykis yra civilinis ar 
ne, lemia valstybės (savivaldybės) ir kitos teisinio santykio šalies tarpusavio teisinė padėtis 
ir santykio pobūdis <..>“ (Mikelėnas, V.; Vileita, A.; Taminskas, A., supra note 20, p. 58).
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kuriais tradiciškai analizuojami visuomeniniai santykiai, jų reguliavimas, 
siekiant pagrįsti ,,skirtingų standartų taikymą“53, – subjektinis54, ginamojo 
intereso55, šaltinių56 bei proceso ir jo rezultato57. Sprendžiant ginčus teis-
muose problemiškiausiai pasireiškia faktinių bylos aplinkybių teisinis ver-
tinimas būtent ginamų interesų aspektu ir parenkant taikytiną teisę dažnai 
tampa tiesiog priimtos teisinės pozicijos pateisinimo priemone: pamėgi-
nus paaiškinti viešosios teisės kategoriją teoriniu aspektu, tampa akivaiz-
du, kad ji daugiaprasmė, o ,,viešojo intereso“ – dar ir neapibrėžta58. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisės normose įtvirtintos viešojo inte-
reso sąvokos įstatymų leidėjas nepaaiškina, nenurodo norminių požymių, 
kurie padėtų užtikrinti vienodą šios sąvokos aiškinimą, aiškinti šią sąvoką 
iš esmės paliekama teismų praktikai konkrečiose bylose, o ji pateikia ver-
tybinius kriterijus. 

Viešojo intereso samprata pradėta formuoti Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo doktrinos: viešasis interesas čia yra suprantamas 
kaip bet koks asmens ar visuomenės ar visuomenės dalies interesas, kurio 
nepatenkinus būtų pažeistos Konstitucijoje įtvirtintos, saugomos ir gina-
mos vertybės. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose 

53 Stonys, A., supra note 38, p. 122.
54 Privatinės teisės kontekste veikia individualias teises ir pareigas turintys asmenys, o 

viešosios teisės atveju bent vienas iš veikiančiųjų yra viešuosius įgaliojimus (plačiąja 
prasme) turintis ir jais besinaudojantis/pasinaudojęs subjektas.

55 Pirminė klasifikacija į viešąją ir privatinę teisę buvo grindžiama viešojo intereso gynimo 
monopolio suteikimu viešajai teisei.

56 Pagal viešąją teisę administracinio įsako įpareigotas subjektas visiškai nedalyvauja ku-
riant jį įpareigojančią normą, kvalifikuojamuoju požymiu šiuo atveju tampa subjekto 
valios įtaka kuriant jį įpareigojančią normą, kuri savo ruožtu nulemia teisės normos 
įtvirtinimo formą (šaltinį).

57 Viešosios teisės kontekste visų pirma yra orientuojamasi į teisės akto teisėtumo patikri-
nimą, ne individualaus ginčo sprendimą, o atskirose šakose – ir į pažeidėjo nubaudimą 
(proceso pobūdis ir tikslas gali būti įvardijamas kaip galimas klasifikavimo pagrindas).

58 Teisės mokslų teoretikai viešojo intereso sąvoką gvildena šimtmečius ir yra sukūrę daug 
jos interpretacijų, plačiau apie tai: Brazdeikis, A.; Mackonis, A.; Surgailis, Ž.; Klimas, E. 
Viešojo intereso veidai: socialinė, teisinė ir ekonominė problematika. Vilnius: sudarė ir iš-
leido lietuvos laisvosios rinkos institutas ir advokatų kontora LAWIN, 2012; Gumbis, J. 
Public Interest: Problem of Conceptualisation. Socialiniai mokslai. 2006, 1 (51): 7–16; 
Korsakaitė, D. Viešasis interesas valstybinio reguliavimo požiūriu: sampratos analizė ir 
formulavimas. Ekonomika. 2006, 76: 36–53; Trumpulis, U. Viešojo intereso koncepcijų 
įvairovė ir jų vertinimas. Socialinių mokslų studijos. 2010, 4 (8): 217–231.
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akcentuojama, kad viešojo intereso įgyvendinimas yra viena svarbiausių 
pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų59, viešasis interesas 
apibūdinamas kaip bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės 
dalies (taip pat ir atskiro asmens) interesas, kuris yra grindžiamas 
pamatinėmis visuomenės vertybėmis. Šios pamatinės visuomenės vertybės 
(kaip antai visuomenės atvirumas ir darna, teisingumas, asmens teisės ir 
laisvės, teisės viešpatavimas ir pan.) yra įtvirtintos, saugomos ir ginamos 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Pažymima, jog individualus asmens 
interesas taip pat yra Konstitucijos saugoma vertybė, todėl viešasis inte-
resas, kaip bendrasis interesas, privalo būti derinamas su individualiu in-
teresu60. Taip pat pripažįstama, kad tam tikru laikotarpiu visai visuome-
nei bei valstybei iškylantys konkretūs uždaviniai yra dinamiški ir kinta, 
todėl ir viešasis interesas yra kintantis, taigi net tos pačios visuomenės gali 
būti labai įvairus61. Aiškinama, jog dėl šių priežasčių Europos žmogaus 
teisių doktrinoje yra įsitvirtinęs požiūris, kad įstatymo leidėjas gali nus-
tatyti viešojo intereso ribas, tagi vienintelis reikalavimas, keliamas tokiam 
viešojo intereso apibrėžimui, yra jo realus pagrįstumas ir teisėtumas62. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje viešuoju interesu 
laikomas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik 
toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias 
įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Viešasis intere-
sas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, suvokiamas kaip tai, 
kas objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai63. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodo, kad nustatant, ar 
interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenki-

59 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas (bylos 
Nr. 13/96). 

60 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas (bylos 
Nr. 35/03-11/06).

61 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas (bylos 
Nr. 10/02).

62 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas (bylos 
Nr. 13/96).

63 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A146-335/2008, 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-03-11-04, 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-15-1725-
05, 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-742-07 ir kt.
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nus ne tik grupės asmenų, bet ir tam tikro asmens intereso, būtų pažeistos 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos jos saugomos ir ginamos 
vertybės64. Laikomasi nuostatos, jog sprendžiant klausimą, ar byloje yra 
ginamas viešasis interesas, nepakanka vien konstatuoti materialiosios ir 
(ar) procesinės viešosios teisės normų pažeidimą, bet paprastai būtina nu-
statyti, kad šis pažeidimas paveikė vertybes, reikšmingas visuomenei ar jos 
daliai65. Tokia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kaip 
teigiama, ,,<...> patikslina viešojo intereso sąvokos turinį, iš jos eliminuo-
dama vertybes, kurios nėra saugomos ir ginamos Konstitucijos, bei ver-
tybes, kurias nors ir saugo bei gina Konstitucija, tačiau kurios konkrečioje 
byloje objektyviai nėra reikšmingos, reikalingos, vertingos visuomenei ar 
jos daliai. Tai prisideda prie atitinkamų visuomeninių santykių dalyvių 
teisinio tikrumo ir teisinio saugumo “66. 

Taigi viešojo intereso objektas yra ne kas kita, o Konstitucijos nor-
mose įtvirtintos bei principuose išreikštos vertybės67, o teismų praktikoje 
tokių ginamų vertybių spektras yra labai platus – pavyzdžiui, Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad „tiek pažeistų valstybės interesų 
gynimas, tiek ieškinio senaties instituto, kurio paskirtis – užtikrinti civilinių 
santykių stabilumą ir apibrėžtumą, normų taikymas yra viešojo intereso 
dalys <...>“68, iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos ma-
tyti, kad viešuoju interesu šis teismas yra pripažinęs saugomų teritorijų, 
istorijos ir kultūros paveldo objektų69, miškų, aplinkos apsaugą, tinkamą 
nuosavybės teisių atkūrimą70, teritorijų planavimo, statybos procesus sau-

64 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A-146-335-2008.

65 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A662-639/2010.

66 Brazdeikis, A.; Mackonis, A.; Surgailis, Ž.; Klimas, E., supra note 58, p. 31.
67 Trumpulis, U. Žmogaus individualūs interesai kaip viešojo intereso pagrindas. Socialinių 

mokslų studijos. 2010, 2 (6): 133.
68 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. balandžio 28 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010.
69 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. A556-2050/2012, 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A662-3141/2011.

70 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A858-279/2011.
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gomose teritorijose, mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų į valstybės 
(savivaldybių) biudžetą surinkimą71, valstybės paslapties apsaugą72 ir kt. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad viešasis in-
teresas yra neapibrėžtas teisės institutas, kurio turinį kiekvienu konkrečiu 
atveju nustato teismas73, pripažįstama, kad „viešojo intereso sąvoka yra 
vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas analizuojant 
konkrečios bylos faktines aplinkybes ir aiškinant bei taikant joms konkrečias 
teisės normas“74. Kai teisė aiškinama, remiantis vertinamojo pobūdžio są-
vokomis, neretai operuojama fikcijomis, kurios suteikia interpretatoriui iš 
esmės neribotas galimybes, o jeigu jomis naudojamasi neatsakingai, rezul-
tatas sunkiai nuspėjamas: tokiu būdu išplėsti ar susiaurinti viešoji intereso, 
o kartu ir viešosios teisės sąvokos turinį yra ganėtinai paprasta. Taigi at-
kreiptinas dėmesys ir į galimą spekuliatyvų argumentavimą teismų spren-
dimuose, pasitelkiant viešosios teisės ir viešojo intereso sąvokas. Teismai 
viešojo intereso buvimo faktą nustatinėja ad hoc, o viešojo intereso gynimo 
institutas gali būti naudojamas pateisinti valstybės valdžios institucijų kiši-
mąsi į iš esmės bet kurią visuomeninių santykių sritį75. Kai kurie tyrinėtojai, 
pavyzdžiui, K. Charlou76, mano, kad viešosios teisės išskyrimas apskritai 
yra dirbtinio pobūdžio ir leidžia valstybei išvengti civilinės teisinės atsako-
mybės, motyvuojant tuo, kad ginamas viešasis interesas.

Beje, teisės mokslininkų svarstoma, ar minėti vertinamojo pobūdžio 
kriterijai yra pakankami, siūloma aiškiau reglamentuoti viešojo intereso 
sąvoką galiojančiuose teisės norminiuose aktuose: ,,Viešojo intereso ne-
71 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartis administraci-

nėje byloje Nr. A575-424/2012.
72 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje 

byloje Nr. A502-740/2008.
73 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-

3-578/2007.
74 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-

3-555/2010.
75 Vytautas Nekrošius, kritikuodamas pastarojo meto Lietuvos Respublikos civilinio pro-

ceso kodekso pataisas, taip pat nurodo, kad ,,<...> viešojo intereso sam prata yra per 
plati ir sudaranti galimybes valstybės institucijoms be jokio pagrindo kištis į privatinių 
teisinių santykių sferą“ (Nekrošius, V. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese ir 
Konstitucinio Teismo doktrina. Jurisprudencija. 2012, 19(3): 1107).

76 Harlow, C. ,,Public“ and ,,Private“ law: Definition without distinction. The modern law 
review. 1980 May, 43(3): 241–265.



113

Viešosios teisės problema (Lietuvos šiuolaikinės teisinės sistemos kritika LDK teisės tradicijos požiūriu)

apibrėžtumas pozityviojoje teisėje yra labai sudėtinga įstatymų taikymo 
teorinė ir praktinė problema, <...> viešojo intereso gynimo teisinis regla-
mentavimas turėtų būti ir toliau tobulinamas parengiant naujus įstatymus 
ir tikslinant  viešojo intereso gynimo  teisinį reguliavimą galiojančiuose 
teisės aktuose“, teigiama, kad ,,<...> jeigu teisės normos aiškios ir tikslios, 
jos garantuoja numatomumą ir teisinį tikrumą. Tačiau negali būti teisinio 
saugumo ir teisinio tikrumo, jeigu teisės norma yra nepakankamai aiški 
ir tiksli ir jeigu ji gali būti įgyvendinta tik aiškinantis atskirai kiekvieną 
atvejį. Siekiant sumažinti teisės normų, kuriose vartojama viešojo intereso  
sąvoka, nevienareikšmiškumą, įstatymuose galima numatyti  objektyvius 
viešojo intereso kriterijus ir norminius požymius. Taip būtų pasiektas di-
desnis teisinis tikrumas, kuris leistų teisinių santykių subjektams derinti 
savo elgesį su teisės reikalavimais“77. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad viešojo intereso sąvoka paprastai aiškinama pasitelkiant kitas sąvokas: 
„socialiai svarbūs tikslai“, „pamatinės visuomenės vertybės“, „socia linis 
teisingumas“, „pagrindiniai visuomenės interesai“ ar „konstituciškai svar-
bus tikslas“, taigi vėlgi panašaus, vertinamojo pobūdžio sąvokomis, todėl 
svarstytina, ar tikslinga siekti tikslaus viešojo intereso sąvokos apibrėžimo 
pozityviojoje teisėje78, ,,<...> pateikti bendrojo pobūdžio viešojo intereso 

77 Krivka, E. Viešojo intereso gynimas Lietuvoje. Teisinis reglamentavimas: pasiekimai ir 
problemos. Mokslinė praktinė konferencija ,,Teisinės galimybės sprendžiant vartotojų gin-
čus Lietuvoje“. Vilnius. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2008, p. 1–20. 

78 Tokio mėginimo pavyzdžiu galėtų būti įvardytas Lietuvos Respublikos generalinio pro-
kuroro 2006 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. I-11 „Dėl metodinių rekomendacijų viešajam 
interesui ginti patvirtinimo“ bei Lietuvoje dar 2006 m. siūlytas priimti Lietuvos Res-
publikos  viešojo intereso  gynimo civiliniame  ir administraciniame procese  įstatymo 
projektas Nr. XP-1963 ir keli kitų įstatymų pakeitimo bei papildymo projektai, kuriais 
siekta tobulinti viešojo intereso gynimo instituto teisinį reglamentavimą (tai buvo rea-
lus bandymas reglamentuoti įstatyminiame lygmenyje viešojo intereso sąvoką). 2012 m. 
balandžio 4 d. registruotas pasiūlymas dėl viešojo intereso gynimo civiliniame ir ad-
ministraciniame procese įstatymo projekto Nr. XP-1963 pakeitimo, kuriame pateikiama 
tiek viešojo intereso samprata, tiek viešojo intereso požymiai (kriterijai): „Viešasis inte-
resas – tai objektyviai egzistuojantys teisės saugomi ir ginami visuomenės ar jos atskirų 
esminių grupių bendri neindividualizuoti (nepriklausantys konkretiems asmenims) so-
cialiniai poreikiai, kuriuos nulemia visuotinai reikšmingi stabilumo ir pozityvių pokyčių 
visuomenėje (bendrosios gerovės) siekiai. Viešojo intereso pažeidimo objektyvus eg-
zistavimas konstatuojamas atsižvelgiant į kokybinį ir kiekybinį kriterijus: 1) Viešojo in-
tereso objektą – objektyviai reikšmingą, reikalingą, Konstitucijoje įtvirtintą, jos saugomą 
ir ginamą vertybę, kuri buvo ar gali būti pažeista bei kurios apsauga būtų suinteresuotas 
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sąvoką ne tik kad gana sudėtinga, bet ir nėra jokios prasmės (visada liks 
pavojus, kad vienas ar kitas atvejis bus pamirštas), todėl aiškinti šią sąvoką 
turėtų būti palikta vien teismų praktikai, kaip kad yra daugelyje pasaulio 
valstybių <...>“79. Šia prasme taip pat svarbu priminti, kad neįmanoma iš-
vardyti konkrečių viešosios teisės sričių ilgesniam laiko tarpui, kadangi tei-
sės taikymas yra nuolatinis procesas, teisė nuolat transformuojasi, keičiasi: 
Lietuvos teisės istorija rodo, kad toks įvardijimas galimas tik konkrečiam 
momentui konkrečioje visuomenėje. Beje, Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinis Teismas savo nutarimuose yra pažymėjęs, kad viešasis interesas yra 
dinamiškas ir kinta, nes visuomenės poreikiai nėra statiškas reiškinys. To-
dėl ir viešojo intereso ribos nėra statiškos80. 

Taigi pagrindine problema, kai nėra viešąjį interesą apibūdinančių aiš-
kių objektyvių kriterijų, dažniausiai įvardijama atsirandanti pernelyg nea-
pibrėžtos diskrecijos galimybė, tačiau bet kuriuo atveju ,,<...> neįmanoma 
taikyti teisės, nelyginant ir nederinant įvairių vertybių, taigi nepriimant 
jomis grindžiamų sprendimų, nes pati teisė įtvirtina ir saugo bendrąsias, 
žmogiškąsias vertybes. Kadangi taikyti teisę reiškia pasirinkti atitinkamą 
teisės normą, tai taikyti teisę reiškia pasirinkti ir kurią nors teisės įtvirtintą 
ir saugomą vertybę. Taigi teismo sprendimas apima ir teisinį, ir vertybinį 
sprendimą.“81 Kaip minėta, ,,laikui bėgant, vertybių skalė gali keistis <...> 
tad, taikant teisės normas, kurios reguliuoja konkuruojančias vertybes, šis 
konfliktas spręstinas aiškinant teisę“82. 

Taigi viešosios teisės, viešojo intereso kategorijos de facto vartojamos 
teisminėje praktikoje kaip vertinamojo pobūdžio, sąlyginės kategorijos, at-
spindinčios tam tikras vertybines nuostatas. Teismų praktikoje viešosios 
teisės išskyrimas tampa savotiška interpretacija, konkrečios teisės normos 
turinio įvertinimas ginamų interesų aspektu. Tačiau ,,<...> teismo pateiktas 

bet kuris racionalus visuomenės narys; 2) Viešojo intereso masiškumą, identifikuojant 
statistiškai reikšmingą asmenų (reiškėjų) grupę, turinčią bendrąjį (nešališką) interesą, 
kurį suformuoja socialinės sąlygos.“

79 Laužikas, E.; Mikelėnas, V.; Nekrošius, V., supra note 9, 2003, p. 267.
80 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005  m. liepos 8  d. (bylos Nr. 10/02), 

2006 m. rugsėjo 21 d. (Nr. 35/03-11/06), 2007 m. gegužės 15 d. (bylos Nr. 7/04-8/04), 
2008 m. birželio 30 d. (bylos Nr. 38/06) ir kt. nutarimai.

81 Mikelėnienė, D.; Mikelėnas, V., supra note 8, p. 31.
82 Ibid., p. 153.
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teisės aiškinimo variantas nėra ir negali būti vienintelis teisingas. Tą lemia 
pačios aplinkybės, dėl kurių kyla teisės aiškinimo reikalingumas, – žodžių 
daugiareikšmiškumas, skirtingų vertybių pusiausvyros paieškos būtinu-
mas ir kt.“83 Vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismai, parinkdami 
taikytiną teisę ir vertindami teisės normą ginamų interesų aspektu, kartais 
imasi iniciatyvos spręsti tokius klausimus, dėl kurių visuomenėje visuoti-
nio sutarimo apskritai nėra, tačiau ,,<...> teismo procesas nėra pritaikytas 
komplikuotoms, sudėtingoms, politiškai jautrioms problemoms spręsti – 
galioja sprendimo priėmimo slaptumo principas, argumentai, kuriuos tei-
sėjai išsako, svarstydami sprendimo priėmimą, neskelbiami, ne kiekvienas 
suinteresuotas asmuo gali dalyvauti byloje, teisėjai neretai neturi reikia-
mos kvalifikacijos spręsti sudėtingas politinio, ekonominio, socialinio po-
būdžio problemas ir t. t. Būtent įstatymų leidybos procesas, kur diskusijos 
vyksta viešai, interesų grupės gali išreikšti savo poziciją <...>, yra labiau 
pritaikytas politiškai jautrioms problemoms spręsti“84.

2. Viešosios teisės problema:  
šiuolaikinė Lietuvos teisinė sistema versus LDK teisės tradicija

Akivaizdu, kad iš esmės viešosios teisės išskyrimas atspindi konk-
rečios visuomenės vertybes, politinius siekius, ,,<...> viešojo intereso 
neapi brėžtumas yra nulemtas vertybių konkurencijos, požiūrio į vertybes 
kaitos“85, teisės doktrinoje viešosios teisės kategorija dažnai įvardijama 
esanti ideologinio pobūdžio86, teisės dichotomija įvardijama turinti ideo-
loginę prasmę87. Todėl labai svarbu, kokį vertybinį krūvį talpina savyje vie-
šosios teisės kategorija, – nutolimo nuo totalitarinės valstybės santvarkos 
sąlygomis besivystančiai privačių ir viešųjų visuomeninių santykių siste-

83 Mikelėnas, V. Interpretacinis žaismas, arba kaip kurti teisę be parlamento. Jurispruden-
cija. 2009, 2(116): 88.

84 Ibid., p. 89.
85 Pranevičienė, B. Kvaziteismai administracijos kontrolės sistemoje: monografija. Vilnius: 

Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003, p. 29.
86 Guess, R. Public Goods, Private Goods. Princeton: Princeton University Press, 2001, 

p. 152.
87 Baranauskas, E.; Karulaitytė-Kvainauskienė, I.; Kiršienė, J.; Pakalniškis, V.; Papirtis, L. V.; 

Petrauskaitė, D.; Ruškytė, R.; Vitkevičius, P., supra note 20, p. 19.
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mai Lietuvoje būtinas taikytinų teisinio reguliavimo metodų pagrindimas. 
,,Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, nebuvo laiko vertinti vyravusių teisi-
nių koncepcijų ir teorijų tinkamumo <...> visuomeninė santvarka pasikeitė 
greičiau negu susiformavo visuomenės požiūris į praeitį ir dabartį, ir grei-
čiau, negu visuomenė sugebėjo išreikšti savo lūkesčius ir požiūrį į tinkamą 
elgesį teisinėmis taisyklėmis <...>. Bet ne spartūs pozityviosios teisės po-
kyčiai pasirodė esą sunkiausias uždavinys. Paaiškėjo, kad dar sudėtingiau 
buvo susitarti, kaip teisinės taisyklės bus aiškinamos ir taikomos, kokius 
tikslus keliame įstatymų leidėjui <...>.“88 Manytina, kad LDK teisės patirtis 
gali nurodyti vertybinius orientyrus, aiškinant viešosios teisės prigimtį ir 
paskirtį, reikšmingus ir šiuolaikinei Lietuvos teisinei sistemai.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešosios teisės funkcija LDK tradicijo-
je nėra vien organizuoti bendruomenę, – jos pirminė paskirtis iš tiesų yra 
neleisti, kiek tai yra įmanoma, sunaikinti asmeninės laisvės organizuoto-
je bendruomenėje, – įvardijant konkrečias bajoro, miestiečio, dvasiniko89 
laisves, kurios pripažįstamos valstybės ir saugomos viešąja teise, reglamen-
tuojant viešosios valdžios institucijų, užtikrinančių šias laisves, sudarymą 
ir funkcionavimą. Taigi LDK teisės istorija susijusi su Vakarų teisės tradi-
cija, kuriai būdingas ne tik teisinis idealas, įvardijamas ,,teisės viršenybe“, 
bet ir politinis, įvardijamas žodžiu ,,laisvė“. Tačiau būtina pažymėti, kad 
laisvė, kaip terminas, reiškiantis politinį principą, tik iš pirmo žvilgsnio 
gali atrodyti turintis vienodą reikšmę kitų epochų teisinėse sistemose ir, 
dar daugiau, toje pačioje LDK teisinėje sistemoje, tačiau asmenims, pri-
klausantiems skirtingiems luomams. Lietuvos Statutai atspindi siekusio 
dominavimo bajorų luomo atkaklią kovą už tai, kad LDK visuomenėje di-
dėtų prievarta vardan ,,laisvės“, nutylėdami tai, kad turi omenyje visų pir-
ma bajoro laisvę, o prievartą – taikytiną išimtinai kitiems luomams. Galop 
,,laisvė“, kurią jie propogavo ir dėl kurios kovojo, reiškė prievartą kitų luo-
mų atžvilgiu. Tuometinėje LDK visuomenėje būtent tokia bajoro ,,laisvė“ 
buvo užtikrinama teise, fiksuota Lietuvos Statutuose90.
88 Lastauskienė, G., supra note 6, p. 1347.
89 Ar kito valstybės pripažinto luomo ar atskiros socialinės grupės nario.
90 Toliau – I LS (cituojama pagal Pirmasis Lietuvos statutas (1529 m.). Valikonytė, I.; Lazut-

ka, S.; Gudavičius, E. Vilnius: Vaga, 2001); II LS (cituojama pagal Другий (Волинський) 
Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года. Мінск, 2003); III LS (cituojama 
pagal Статутъ Великoго Княжества Литовского. Санкт-Петербург, 1811).
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Pažymėtina, kad LDK viena greta kitos veikė įvairios santykinai sava-
rankiškos teisės sistemos91, įvairūs teisės šaltiniai — žemės, sričių, tautinių 
mažumų privilegijos, privilegijos Bažnyčiai ir Kanonų teisė, privilegijos 
miestams ir Magdeburgo teisė, paprotinės teisės normos, Lietuvos Statu-
tai, Seimo konstitucijos. Tačiau būtent Lietuvos Statutuose, subrandintuo-
se LDK politinės tautos gelmėse, aiškiausiai išreikšta viešosios teisės idėja 
kaip bajoro laisvės prielaida. Viešosios teisės institutus Lietuvos Statutuose 
galima apibrėžti kaip reguliuojančius santykius tarp valstybės (Didžiojo 
kunigaikščio) ir politinės tautos dėl valstybės politikos formavimo, t. y. dėl 
valstybinės valdžios įgyvendinimo principų ir ribų, taip pat politinės tau-
tos dalyvavimo šiame procese.

Pirmoje oficialioje pasaulietinės teisės kodifikacijoje LDK dėl istori-
nio vystymosi ypatybių susiklostė itin palankios sąlygos recepuoti teisės 
dualizmo idėją. LDK lokali valdžia dominavo, tačiau rėmė stiprios pasau-
lietinės LDK idėją kaip priešpriešą Lenkijos karalystės ekspansijai. Todėl 
atsiradus kompromiso poreikiui tarp valstybės, kurią įkūnijo Didysis ku-
nigaikštis, ir bajorų asmeninių interesų, teisės dualizmo idėja tampa itin 
paranki – tuomet Lietuvos Statutuose privatinė teisė iškyla kaip bajoro 
laisvės sfera, o viešajai teisei skirta nustatyti valdžios funkcionavimo ir 
formavimo tvarką, dichotomija ,,laisvas bajoras – valstybė“ suponavo di-
chotomiją ,,privatinė teisė – viešoji teisė“. Šia prasme Lietuvos Statutuose 
teisės dualizmas atspindėjo kompromiso tarp pilietinės tautos ir valstybės 
paiešką (valstybės pripažintų luomų ar atskirų socialinių grupių nariai 
santykyje su valdžios struktūromis pagal Lietuvos Statutus buvo viešosios 
teisės subjektai, viešoji teisė čia yra ta sritis, kur teisinis reguliavimas kyla iš 
politinės sąjungos, centralizuoto elgsenos valdomo metodo, kurio pasek-
mė yra privalomojo pobūdžio teisės normos). 

Kol Valdovo įgalinimai buvo ribojami, tol pavaldinių laisvės aiškiai ne-
buvo aptariamos, o atstovaujamųjų institutų vaidmuo menkas, kai Valdovo 

91 Atsisakius teisės struktūros ir valstybės sampratos stereotipų ir perpratus pliuralistinę 
LDK valstybės ir teisės viziją akivaizdu, kad ,,<...> alternatyvą bajoriškai valstybei sudarė 
savavaldės korporacijos – bažnyčių, miestų, kaimų ir valsčių bendruomenės, taip pat 
religinės ir tautinės (karaimų, totorių, žydų ir romų) bendruomenės, atlikusios savo narių 
atžvilgiu valstybės funkcijas ir teikusios jiems visą kompleksą teisinių paslaugų, kiekviena 
iš jų kūrė ir taikė savo teisę. Vadinasi, toje pačioje teritorijoje greta bajorų teisės egzistavo 
daugybė alternatyvių teisės subsistemų“ (Machovenko, J., supra note 2, p. 11).
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prerogatyvos buvo įtvirtinamos Lietuvos Statutuose92, sudarant atsvarą di-
duomenei, aiškiai apibrėžiamos ir pavaldinių teisės bei laisvės, o atstovau-
jamųjų institutų reikšmė didėja, kartu ryškėja ir takoskyra tarp viešosios 
valdžios funkcijų – tarp įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės93. 

Taigi Valdovas neturėjo monopolijos valdžiai – už jo prerogatyvų ribų 
buvo neliečiamos šlėktos laisvės ir Lietuvos Statutai labai aiškiai apibrėžė 
Valdovo valdžios ribas, gerbti pavaldinių laisves reiškė ieškoti galimybių 
jų gynybai, įstatymiškai jas įtvirtinti ir keisti nuostatas tik esant pritari-
mui. Teisė į gyvybę, laisvę ir nuosavybę buvo saugomos: pagal Lietuvos 
Statutus iš bajoro negalima atimti gyvybę, laisvę ar nuosavybę be teismo, 
o jeigu įstatymas keitėsi, tai buvo daroma atsiklausius tų, kieno teises tai 
lietė. Šia prasme Lietuvos Statutų teisė buvo skirta kompromisui tarp poli-
tinės tautos ir Valdovo interesų pasiekti, esminė teisės dualizmo egzistavi-
mo priežastis išplaukia iš teisės socialinės paskirties, t. y. interesų balanso 
užtikrinimo, – viešosios ir privatinės teisės dualizmas akcentuotas tuomet, 
kai buvo įvardytos bajoro laisvės.

Viešosios teisės kaip pasipriešinimo galimai tironijai, prievartai idėja 
persmelkia Lietuvos Statutus, jos paskirtis istorinėje retrospektyvoje buvo 
apriboti valstybės, kurią įkūnijo Valdovas, galimą savivalę bajoro atžvilgiu. 
,, <...> sekantiems Respublikos gyvenimą iš <..> Vilniaus ar Kijevo nebuvo 
abejonių, kad čionykštė valstybės valdymo forma kur kas pažangesnė nei 
kaimyninių šalių. Toms <...> lietuvių kartoms, kurios stebėjo iš pradžių 
Ivano Rūsčiojo „švelnų“ elgesį su kitaminčiais, po to matė, kaip Osmanai 
pavergė Vengriją ar kaip Habsburgai žlugdė Bohemijos bajoriją, „absoliu-
tizmas“ niekuo nesiskyrė nuo tironijos. <...> vieninteliai tikri pavyzdžiai, 
kuriais rėmėsi, jiems buvo „klerikalinis“ despotizmas Austrijoje, „rytietiš-
kasis“ – Turkijoje ir „barbariškasis“ – Rusijoje.“94 Taigi LDK teisės tradici-
joje viešoji teisė buvo išskiriama būtent kaip laisvės gynimo prielaida.

Tačiau tokia viešosios teisės koncepcija šiuolaikinėje Lietuvos teisės 
doktrinoje kartais pamirštama. A. Vaišvila nurodo, kad ,,<...> to laikotar-
pio95 visuomenėje funkcionavo dvi teisės sampratos: viena iš jų teisę su-

92 I LS, 1 sk., II LS 1 sk., III LS 1 sk.
93 I LS, 1–6 sk., II LS 1–4 sk., III LS 1–4 sk.
94 Norman Davies. Dievo žaislas. Lenkijos istorija. I tomas. Vilnius, 2002, p. 394.
95 Turima omenyje feodalinis laikotarpis.
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prato kaip stipriojo valią, paverstą visuotinai privalomo elgesio taisykle, 
kita – kaip priešingų interesų derinimą kompromisu, preziumuojant san-
tykio dalyvių lygiateisiškumą. Pirmajai atstovavo viešoji teisė, antrajai – 
privačioji teisė (civilinė, arba ,,miesto teisė“ – jus civile)“96. Taigi Lietuvos 
teisės doktrinoje individo laisvė ir viešoji teisė kartais priešinamos, nors 
Lietuvos teisės tradicijoje būtent viešoji teisė buvo individo laisvės garantas 
ir prielaida, kai, taikant centralizuotą reglamentavimo būdą, iš anksto api-
brėžiamos valdžios ribos, užkertant kelią individo asmeninės laisvės srities 
uzurpavimui.

Taigi, sekant Lietuvos teisės tradicija, Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje įtvirtintos vertybės – asmens teisių ir teisėtų interesų apsauga bei 
gynimas ir viešasis interesas – neturėtų būti priešinamos. Aiškinant teisės 
normas turėtų būti taikomas asmens teisių ir teisėtų interesų bei viešojo 
intereso pusiausvyros principas. Šia prasme tikslinga atkreipti dėmesį į 
Konstitucinio Teismo praktiką: Konstitucinis Teismas yra konstatavęs tai, 
kad individo autonominiai interesai ir viešasis interesas negali būti prieši-
nami, juos būtina derinti, čia turi būti užtikrinta teisinga pusiausvyra, taip 
pat yra atkreipęs dėmesį į tai, kad valstybės kišimasis į naudojimąsi žmo-
gaus ir piliečio teisėmis bei laisvėmis pripažįstamas teisėtu ir būtinu, tik jei 
laikomasi apribojimo ir siekiamo teisėto tikslo proporcingumo principo, 
visais atvejais būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp asmens teisės ir viešojo in-
tereso97. Lietuvos administraciniai teismai, nagrinėdami administracines 
bylas bei spręsdami ginčus, vadovaujasi bendraisiais visuomenės ir atskirų 
jos narių (grupės) interesų derinimo ir individo teisių (interesų) suvaržy-
mo proporcingumo principais98. Šių esminių nuostatų laikomasi ir Lietu-
vos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, konkrečioje byloje pasveriama, kuris 

96 Vaišvila, A., supra note 12, p. 133. 
97 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000  m. sausio 7  d. nutarimas (bylos 

Nr. 11/99 ), 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas (bylos Nr. 13/96), 2004 m. gruodžio 13 d. (bylos 
Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03), 2005 m. liepos 8 d. (bylos Nr. 10/02), 2005 m. ge-
gužės 13 d. (bylos Nr. 14/02), 2006 m. kovo 14 d. (bylos Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04), 2006 m. 
rugsėjo 21 d. (Nr. 35/03-11/06), 2007 m. gegužės 15 d. (bylos Nr. 7/04-8/04), 2008 m. birželio 
30 d. (bylos Nr. 38/06), 2008 m. gegužės 20 d. (bylos Nr. 05/07) ir kt. nutarimai.

98 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis administraci-
nėje byloje Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje v. Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracija (bylos Nr. A822-1251/2009).
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interesas gintinas prioritetiškai99, arba jie pripažįstami lygiaverčiais100. Lie-
tuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad būtina kiekvienu 
konkrečiu atveju pasverti ginamas vertybes bei įvertinti kiekvieną iš in-
teresų teisės principų aspektu, pagrindžiant prioritetinį vieno iš interesų 
gynimą arba pripažįstant juos lygiaverčiais101. 

Į Lietuvos šiuolaikinę teisę žvelgiant ne kaip į statišką, o kaip į dina-
mišką reiškinį, pažymėtina, kad siekiama vis daugiau veiklos sričių regla-
mentuoti centralizuotai, neigiant subjektų autonomijos ir teisinio regla-
mentavimo iniciatyvos potencialą. Beje, daugelis teisės mokslininkų pri-
pažįsta, kad ,,viešoji teisė plečiasi ir jos reikšmė šiuolaikiniams visuome-
niniams procesams didėja“102, minėta tendencija būdinga ne tik Lietuvos, 
bet ir kitų šalių teisinėms sistemoms – esminį privatinės teisės nykimą kaip 
šiuolaikinių teisinių sistemų požymį nurodo J. Bermanas, su jam būdingu 
iššūkiu klausdamas, ar galima kalbėti apie privatinę teisę, jei daugiau net 
savo namo negalime laisvai pastatyti?103; kiti tyrinėtojai teigia, jog ,,valsty-
bės kišimasis į kadaise privačiai veiklai priklausiusias sritis skirtumą tarp 
viešosios ir privatinės teisės daro vis labiau neaiškų“104. Mokslinėje literatū-
roje aptinkame sarkastiškus naujadarus: ,,viešoji“ privati teisė105, teigiama, 
kad vyrauja kelios tokios kaitos priežastys: viešosios teisės sritis plečiasi 

99 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. balandžio mėn. 28 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010.

100 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruo-
džio 20 d. nutartis civilinėje byloje Prienų senelių globos namai v. R. P. ir kt., bylos 
Nr.  3K-3-1365/2000; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. 
spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-410/2010. 

101 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišskiria teisinių santykių stabilumo ar teisėtų lūkes-
čių kaip labiau gintinos vertybės, traktuoja jį kaip vieną iš viešųjų interesų ir kiekvienu 
atveju sprendžia, ar ši vertybė turi būti prioritetiškai ginama, tačiau praktikuojantys tei-
sininkai atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 
a priori teikiamas ,,<...> aiškus prioritetas teisėtų lūkesčių apsaugai ir teisinių santykių 
stabilumui, neanalizuojant, kas šiuo stabilumu yra suinteresuotas – fizinis asmuo, ūkio 
subjektas ar valstybė, visuomenė“ (Petravičienė, S. Esminės viešojo intereso gynimo 
problemos. Konferencijos „Viešasis interesas ir jo gynimas“, vykusios 2011-04-08 Vilniuje, 
mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: spaustuvė UAB ,,Pozicija“, 2011, p. 28–33).

102 Vansevičius, S., supra note 36.
103 Berman, Harold J. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis. Iš ang lų k. 

vertė Arvydas Šliogeris. Vilnius: Pradai, 1999, p. 58. 
104 Glendon, M. A.; Gordon, M.; Osakwe, Ch., supra note 15, p. 114.
105 Stonys, A., supra note 38, p. 121–126.
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veikiama politinės valios, artikuliuoto siekio tam tikrus santykius užtikrin-
ti valstybės kontrole ir sankcijas nustatančiomis normomis, o privatinės 
teisės srities plėtimasis įmanomas tik dėl ribotų išteklių (taip esą įgyvendi-
nama ekonominė kainų teorija, pasireiškianti kaip to, kiek yra norima ginti 
interesus tiesiogiai nustatant imperatyvias viešosios teisės normas ir kiek 
yra sutinkama už tai mokėti, pusiausvyra)106. Tačiau atkreiptinas dėmesys 
į tai, kad šiuolaikinės viešosios teisės srities maksimalaus išplėtimo idėja 
nepagrįsta jokiais objektyviais argumentais, o negatyvus požiūris į mak-
simalų asmeninės laisvės plėtimą teisėje grindžiamas dažnai abejotinais 
etiniais postulatais. Šiuolaikinė Lietuvos teisinė sistema su jos pretenzija 
viešosios teisės metodu reguliuoti pernelyg daug žmogaus veiklos sričių iš 
tiesų mažai geba organizuoti visuomenės gyvenimą ir užtikrinti individo 
laisvę organizuotoje bendruomenėje, bent jau daug mažiau negu teigia jos 
šalininkai. Sprendžiant ginčus, linkstama kreiptis į privačius arbitrus, iški-
lo mediatorių poreikis, klasikiniu pavyzdžiu gali būti šiuolaikinės įstatymo 
raidės reikalavimų vykdymo vengimas, kai teisės subjektai jaučiasi konk-
rečiu momentu laimėjusios interesų grupės daugumos aukomis. Minėti 
ir daugelis čia neįvardytų šiuolaikinės Lietuvos teisinės sistemos atributų 
įrodo, kad šiuolaikinė viešosios teisės koncepcija pernelyg nutolusi nuo 
Lietuvos teisės tradicijai būdingos viešosios teisės, kaip individo laisvės 
prielaidos, sampratos.

Beje, tokia LDK teisės tradicijos viešosios teisės koncepcija, kai, taikant 
centralizuotą reglamentavimo būdą, iš anksto apibrėžiamos valdžios ribos, 
jau XVI a. susilaukė tiek pat daug šlovintųjų, kiek ir smerkėjų. Vėliau įvykę 
Abiejų Tautų Respublikos padalijimai absoliutizmo šalininkams davė gau-
sybę medžiagos paremti savo argumentus, o Lietuvos Statutuose įtvirtinti 
laisvamaniški bajorijos idealai kėlė respublikonų ir konstitucionalistų susi-
žavėjimą: ,, <...> kad ir kaip keista, bet <...> bajorijos idealai yra neįtikėtinai 
šiuolaikiški. Kai dauguma europiečių šlovino monarchizmo, absoliutizmo 
ar valstybės valdžios pranašumus, kilmingi Lietuvos valstybės piliečiai kėlė 
į padanges savo „auksinę laisvę“, pasipriešinimo teisę, socialinę sutartį, as-
mens laisvę, valdžios, renkamos visuotiniu pritarimu, principą <...>. Tai 

106 Van Der Eyden. Ton. Public management of society: rediscovering French institutional 
engineering in the European context. 11. los Per. Inc., 2003, p. 53, cituojama pagal Sto-
nys, A., supra note 38, p. 126.



122

Rūta KazlausKienė

šiandieninės liberaliosios demokratijos ideologijos principai. Žinoma, ne-
įtikėtina, kad bajorai juos puoselėjo dėl to, jog už visus anksčiausiai ėmė 
domėtis pažangia politine teorija. Jie tai darė norėdami išlaikyti savo se-
nąsias privilegijas. Bet, šiaip ar taip, tarp jų demokratijos ir šiandieninės 
demokratijos yra ryšys <...> jau vien dėl šios priežasties dabarties istorikas, 
tyrinėjantis Lenkijos ir Lietuvos Respublikos istoriją, turėtų vengti išimtinai 
neigiamų vertinimų, kurių sėklą pasėjo Šviečiamojo amžiaus atstovai ir jų 
apologetai Respubliką pasidalijusiose valstybėse <...>.“107

Taigi atkreiptinas dėmesys į sukurtas istoriografines klišes, kurios, ste-
bėtina, tačiau vis dar veikia mokslininkų, tyrinėjančių LDK teisę, sąmonę. 
XX a. tiek prūsų, tiek rusų mokslininkai (teisininkai, istorikai), LDK žlu-
gimą interpretavę kaip dalį savo valstybių iškilimo, LDK ir Abiejų Tautų 
Respublikos valstybės valdžios formą laikė išsigimėliška, kurią laiku pa-
keitė pažangi, nešanti gėrį jų monarchų valdžia108, taigi dėsninga, kad vie-
šosios teisės institutai Lietuvos Statutuose retai susilaukdavo objektyvaus 
tų valstybių mokslininkų vertinimo. ,,Antai XX a. istoriografijoje pabrė-
žiamos aristokratinių valstybių – LDK ir Abiejų Tautų Respublikos <...> – 
decentralizavimo ir destabilizavimo tendencijos, o antrojoje XVII a. pusė-
je – XVIII a. vykę procesai vertinami kaip labai destruktyvūs (čia turima 
omenyje ne tik Rusijos Imperijos bei sovietmečio teisės istorijos mokykla, 
bet ir tarpukario Lietuvos istoriografija, pvz., K. Avižonio ir A. Šapokos 
darbai <...>.“ Minėtos istoriografinės tradicijos, peršamos LDK prarijusių 
valstybių mokslininkų, atspindį nesunkiai atrandame ir šiuolaikinių Lie-
tuvos teisės mokslinikų vertinimuose: ,,Bet kas buvo Statutai savo turiniu? 
Tai privataus intereso persvaros prieš bendrąjį įtvirtinimas. Tai teisės aktai, 
reikšmingai apriboję valdovo valdžios įgaliojimus ir įtvirtinę toli siekian-
čias bajorų asmens laisves, daugeliu atvejų atleidę juos nuo pareigų. Statu-
tais siekta apriboti valdovo savivalę, kad galėtų savivaliauti kiekvienas, jė-
gos turintis; nusilpus valdovo vykdomajai valdžiai, nėra kam sudrausminti 
savivaliaujančių bajorų. Prasideda visuotinė teisėtumo krizė, pavirtusi į 
visuotinę bendrųjų vertybių krizę. Bendros vertybės – tautos laisvė, ne-
priklausomybė, pagarba teisei, kito žmogaus asmeniui, nuosavybei – buvo 
pavojingai gožiamos bajorų privataus intereso, įvairiais būdais vengta veik-
107 Davies, N., supra note 93, p. 366.
108 Ibid., p. 356. 
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ti bendrųjų vertybių naudai – tarnauti kariuomenėje, mokėti mokesčius, 
vykdyti teismų sprendimus, atlyginti padarytą žalą <…>.“109 

Beje, uoliai kartojant minėtos istoriografinės tradicijos ,,tiesas“, taip 
aiškiai nurodančias LDK žlugimo priežastį, tampa savaime suprantama, kad 
centralizuota valstybė anuomet būtų buvusi akivaizdžiai pranašesnė, tačiau 
ar iš tiesų absoliutizmas pajėgus savaime pašalinti vidinius šalies prieštara-
vimus? ,,Nesibaigiantys sąmyšiai kaimyninėse Osmanų valdose Transilvani-
joje ir Moldavijoje, Didžioji suirutė Maskvos kunigaikštystėje ir galiausiai 
Trisdešimties metų karas Šv. Romos imperijoje – visa bylojo, kad politinis 
gyvenimas absoliutizmo sąlygomis nebuvo stabilesnis <...>.“110 Taigi pritar-
tina E. Machovenko pozicijai, siūlančiam ,,<..> tiems mūsų kolegoms, ku-
rie laikosi teisinės anarchijos, decentralizavimo ir destabilizavimo LDK ir 
ATR vizijos, ,,<...> apmąstyti ir tokį dalyką: kuo baigėsi valdžios stiprinimo 
ir teisinio reguliavimo centralizavimo kelią pasirinkusių LDK ir ATR vals-
tybių oponentų istorija. LDK ir ATR okupavusių Rusijos, Prūsijos ir Aust-
rijos monarchijų, ėjusių minėtu „teisingu“ keliu, pabaiga buvo iš vidaus ki-
lusios 1917–1918 m. revoliucijos, pilietiniai karai ir irimas. Anksčiau už jas 
tuo pačiu „teisingu“ keliu ėjusios Prancūzijos, Ispanijos, Anglijos karalystės 
taip pat neteko absoliutizmo per revoliucijas ir pilietinius karus“, taip pat 
siūlančiam pripažinti, kad ,,<...> yra esminis skirtumas tarp dėl visuomenės 
nepasitenkinimo esama tvarka kilusios revoliucijos ir esamos tvarkos likvi-
davimo okupantų pastangomis“111. Taigi LDK viešosios teisės koncepcijos, 
kaip bajoro laisvės prielaidos, negalime vertinti vienareikšmiškai neigiamai. 

Sekant LDK teisės tradicija, viešosios teisės reguliavimo metodas tu-
rėtų būti taikomas tam, kad iš anksto aiškiai būtų apibrėžiamos valdžios 
ribos, užkertant kelią individo asmeninės laisvės srities uzurpavimui. Šia 
prasme būtina atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teis-
mo pastabą, kad „įstatymų leidžiamajai valdžiai yra suteikta teisė nusta-
tyti  viešojo intereso   ribas konkrečiuose santykiuose“112. Taigi, kaip jau 

109 Vaišvila, A. Žmogaus teisės ir viešasis interesas. Konferencijos „Viešasis interesas ir jo gy-
nimas“, vykusios 2011-04-08, Vilniuje, mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: spaustuvė 
UAB ,,Pozicija“, 2011, p. 13.

110 Davies, N., supra note 93, p. 394.
111 Machovenko, J., supra note 2, p. 12–13.
112 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. (bylos Nr. 13/96), 

2001 m. vasario 22 d. (bylos Nr. 19/99), 2006 m. rugsėjo 21 d. (Nr. 35/03-11/06) nutarimai. 
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minėta, de facto viešosios valdžios ribas šiuolaikinėje Lietuvos teisinėje 
sistemoje nustato įstatymų leidžiamoji valdžia. Belieka tik konstatuoti, kad 
viešosios teisės reguliavimo metodas taikomas labai plačiai visuomeninių 
santykių sričiai.

1990–1996 m. laikotarpiu įvairūs Lietuvos teisėkūros subjektai priėmė 
1350 įstatymų ir daugiau kaip 7 000 poįstatyminių teisės aktų113, šiuolaiki-
nėje Lietuvos Respublikoje teisėkūros proceso rezultatas – tai daugiau nei 
2000 teisės norminių aktų per metus. Ganėtinai dažnai vieno teisės akto 
teisės norma prieštarauja kitai (teisės kolizija), ,,įstatymų kokybę neišven-
giamai menkina visuotinė jų ,,gamyba“ (itin būdinga Lietuvai) <...>“114. 
Dėmesį į įstatymų leidybos netobulumą, pakankamo teisinio apibrėžtu-
mo (formuluočių prasme, o ne ilgalaikės teisinio tikrumo koncepcijos 
prasme), kaip vieno iš pagrindinių teisinės valstybės požymių ir žmogaus 
teisių apsaugos lygio rodiklių, stygių yra atkreipęs Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas 1998 m. kovo 10 d. nutarime, o 2006 m. gegužės 
31 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimuose pažymėjęs, kad ,, <...> teisinis 
reguliavimas negali būti visą laiką vienodas, draudimų ir leidimų santykis 
gali kisti,  inter alia  siekiant užtikrinti viešąjį interesą“. Taigi kalbant apie 
šiuolaikinę Lietuvos teisinę sistemą, neįmanoma numatyti, kiek ilgai galios 
tam tikras teisės norminis aktas – metus, menesį, o gal dieną – ligi tol, 
kol nebus priimtas naujas tuo pačiu klausimu. ,,Lietuvos įstatymų leidybos 
sistemos netobulumas akivaizdus. Įstatymų leidybą tiksliausiai apibūdin-
tų tokie žodžiai: <…> nestabilumas (novus rex, nova lex).“115 Teisės nor-
mos dažnai būna tiksliai suformuluotos rašytiniuose teisės aktuose, tačiau 
taisyklės gali staiga netekti galios. Tokios padėties kuriozas tas, kad yra 
apibrėžtumas formuluočių tikslumo požiūriu konkrečiu laiko momentu, 
tačiau nėra apibrėžtumo ta prasme, ar tas įstatymas galios rytoj. 

LDK teisės istorija mus moko visai kitko. Šiandien daugelis Lietu-
vos Statutų tyrinėtojų liaupsina šį teisės paminklą, tačiau mažai kas pa-
žymi, kur slypi tuometinės teisinės sistemos išmintis – t. y. kiek iš tiesų 
nepriklausoma nuo įstatymo buvo ši sistema, kiek plati buvo asmeninės 

113 Andriulis, V. Lietuvos Respublikos įstatymų konsolidavimo problema. Projektai, jų 
ištakos ir realizavimo perspektyvos. Teisės problemos. 1998, 3-4: 23.

114 Mikelėnienė, D.; Mikelėnas, V., supra note 8, p. 160.
115 Mikelėnienė, D.; Mikelėnas, V., supra note 8, p. 161.



125

Viešosios teisės problema (Lietuvos šiuolaikinės teisinės sistemos kritika LDK teisės tradicijos požiūriu)

bajoro laisvės sritis LDK jos klestėjimo laikotarpiu. Išskirtinė ypatybė ta, 
kad XVI  . LDK buvo savaime suprantama, kad teisę reikia ,,atskleisti“, o 
ne ,,nuleisti iš viršaus“ ir kad nėra nieko, kas galėtų savo valią tapatinti 
su teise. Letuvos teisės tradicijoje Lietuvos Statutai buvo suvokiami kaip 
būdas išreikšti įstatymą, kuris nebūtinai sutapo su valia asmens, kuris juos 
,,suteikė“ – Lietuvos Statutų parengimas tapo iššūkiu, ,,atrandant“ teisę ir 
fiksuojant ją Lietuvos Statutų teisės normose, t. y. raštu fiksuojant prakti-
nėje veikloje jau taikytus principus. 

Lietuvos Statutai, formaliai įvesti Valdovo kaip rašytinė teisė, turinio 
prasme atspindėjo teisėkūros procesą, kurio pagrindas daugiausia yra teisė-
je, taikytoje de facto Lietuvoje, t. y. teisės, kuri formavosi per ganėtinai ilgą 
laiko tarpą. Lietuvos Statutų viešosios teisės normos, raštu tiksliai suformu-
luotos bendro pobūdžio taisyklės, politinės LDK tautos buvo priimtos kaip 
būdas išsaugoti asmenines bajorų laisves, apsauga nuo galimos Valdovo 
tironijos, juose atsispindėjo ilgas istorinis teisės formavimosi procesas, tai 
nebuvo Valdovo ar kito asmens (interesų grupės) vienkartinio apsisprendi-
mo rezultatas. Tokia viešosios teisės idėja ir buvo daugiausia siejama su ta 
laisve, kurią bajorai turėjo savo kasdieniame privačiame gyvenime.

Tokia įstatymo, kaip teisės normos formos, paskirtis šiuolaikinėje Lie-
tuvos teisinėje sistemoje iškrepiama: teisės norminiai aktai dažnai suvokia-
mi kaip tiesioginė asmenų, kurie juos priima, valios išraiška. Lietuvos Sta-
tutų paskirtis pradžioje buvo aprašyti esamą teisinę situaciją, nesiekiant jos 
pakeisti, fiksuojant esamą padėtį, norint ją išsaugoti. Tačiau šiuolaikiniai 
teisės norminiai aktai dažniausiai priimami tam, kad pakeistų esamą situa-
ciją. Teisė šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje yra suvokiama kaip istatymų 
leidybos proceso rezultatas, dar daugiau – kaip grupės žmonių, vadinamų 
įstatymų leidėjais, valios išraiška. 

Vargu ar būtų galima tvirtinti, kad šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje 
būtų išspręstas klausimas, kaip sukurti politinio reprezentavimo sistemą, kad 
būtų adekvačiai atstovaujama nuomonei žmonių, kurie juos išrinko. Svar-
biausias šiuolaikio Lietuvos elektorato uždavinys nėra priimti konkrečius 
politinius sprendimus, greičiau nusprendžiama, kuris iš konkuruojančių 
lyderių priiminės sprendimus, taigi politinių lyderių pretenzijos į teisingo 
sprendimo žinojimą ir teisė veikti atitinkamai tam tikrajam žinojimui – štai 
tikrasis šiuolaikinės Lietuvos Respublikos teisinės sistemos pokyčių variklis. 
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Tuo tarpu visai valstybei svarbių sprendimų priėmimas ir jų įtvirti-
nimas teisės norminiuose aktuose tik grupe žmonių LDK atrodė nenatū-
ralus: Seimo pasiuntiniai, kaip bajorų politiniai reprezentantai, veikė tarsi 
pagal pavedimą (įgaliojimą), atsižvelgiant į įgaliotojų valią. Bajorų pasiun-
tiniams buvo duodamos instrukcijos, kurias deleguotas pasiuntinys priva-
lėjo vykdyti, už kurias jis privalėjo balsuoti, net jeigu jo asmeninė pozicija 
būtų visiškai priešinga, po Seimo atstovai privalėjo pranešti, kas Seime 
buvo nuspręsta116. Seimas turėjo atspindėti politinės tautos valią. Tokia 
atstovavimo samprata buvo LDK konkrečiu istoriniu laikotarpiu. Tačiau 
senieji idealai žūsta, lieka tik terminai, kaip tuščias lukštas, kurį kiekvienas 
gali pripildyti savo prasmės pagal savo skonį. Šiuolaikinės sistemos negali-
ma tapatinti su sistema, kai rinkėjas laisvas rinktis atstovą, duoti jan konk-
rečius įgaliojimus, nurodymus. Vis dėlto į atstovavimo principą dažnai 
apeliuojama ir šiuolaikinėje visuomenėje, kaip į vieną svarbiausių politinės 
sistemos požymų, šis terminas gyvuoja, nors iš tiesų prarado savo istorinę 
reikšmę, nes išsaugojo asociacijas su ryšiu tarp atstovo ir atstovaujamojo. 
Deja, labai nutolta nuo LDK atstovavimo reikšmės. 

Kita vertus, tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad atstovavimo 
principas savaime užtikrina ryšį tarp priimamų teisės norminių aktų turi-
nio ir kiekvieno individo, dalyvavusio, renkant atstovus. Kaip matyti, LDK 
de facto individų dalyvavimas priimant sprendimus nustojo būti realiu ir 
vis labiau panašėjo į tuščią ceremonialą, periodiškai atliekamą seimeliuose. 
Taigi reprezentacinių mechanizmų politiniame LDK gyvenime istorija iš 
esmės yra gera pamoka, kurią būtina įsisavinti: reprezentaciniai institutai 
bus neveikmingi ir tarnaus konkrečiai interesų grupei, jeigu dauguma rin-
kėjų nenorės dalyvauti rinkimuose arba jeigu dalyvaus, tačiau balsuos dėl 
asmeninių paskatų – pagal įtakingo asmens, nuo kurio priklauso, nurody-
mus, ar už piniginį atlygį, mainais į paslaugą ir t. t. Tokie atstovaujamieji 
susirinkimai tampa garantija prieš prastą valdymą, o tik papildomu sraig-
teliu jo mechanizme. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Statutai buvo reikšmingu žingsniu realizuo-
jant idėją, kad viešoji teisė – tai uždara sistema. Tai atitiko tuometinės LDK 
poreikius, kaip jie buvo suvokiami jos politinės tautos: viešoji teisė Lietu-
vos Statutuose yra pasipriešinimo galimai Valdovo tironijai, nepriklauso-
116 III LS, 3 sk., 9 artikulas.
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mybės gynimo priemonė unijos su Lenkijos karalyste sąlygomis, tai bajoro 
laisvių garantas, jos tikslas – nustatyti viešosios valdžios ribas. Viešoji teisė, 
fiksuota Lietuvos Statutuose, išliko bajoro laisvės garantu, nes negalėjo būti 
pakeista staiga, atskiro individo, įskaitant patį Valdovą, senatorius ir kitus 
aukščiausius valstybės urėdus, viešosios teisės normų buvo neįmanoma 
keisti savavališkai pagal užgaidą. Šia prasme būtina pažymėti ir tai, kad 
Lietuvos Statutų teisės kodifikacija iš tiesų buvo vidujai prieštaringa: buvo 
mėginta paversti uždara ir planinga sistema tai, kas ligi šiolei buvo atvira ir 
stichiškai besivystanti sistema. Būdai šiam vidiniam prieštaravimui įveikti 
pasirodė nesą labai efektyvūs – prireikė bendrame LDK ir Lenkijos sei-
me priimamų konstitucijų, leidžiamų Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai117, 
,,<...>Trečiajam Lietuvos Statutui įsigaliojus teisė buvo plėtojama <...> 
atskirai Lietuvai bendrojo LDK ir Lenkijos seimo priimamais aktais, savo 
galia prilygstančiais dabartiniams įstatymams, vadinamais konstitucijo-
mis. Šios konstitucijos buvo skirtos reguliuoti naujai iškilusius socialinius, 
ekonominius santykius ir nekeitė Trečiojo Lietuvos Statuto nuostatų“118, 
konstitucijų ,, nebuvo bandyta inkorporuoti į statutų sistemą ir tenkintasi 
tik jų normų išskaidymu ir pridėjimu prie pakartotinai leidžiamo statuto 
atitinkamų skyrių ir artikulų tekstų“119. Iš 1588 m. Lietuvos Statuto leidi-
mo Peterburge (1811 m.) lenkų ir lygiagrečiai rusų kalba bei žinių apie 
LDK ir Lenkijos seimus (1180–1790 m.) rinkinio120 analizės matyti, kad 
po 1588 m. Lietuvos Statuto nurodytu laikotarpiu tebuvo 19 atvejų121, kai 
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei skirtos konstitucijos turėjo reikšmės 
viešajai teisei. Be to, kaip minėta, minėtos konstitucijos nekeitė esminių 
Lietuvos Statutų viešosios teisės nuostatų, o minėtų teisės aktų priėmimo 
procesas ilgainiui buvo apsunkintas dėl paplitusios liberum veto praktikos. 

Šiuolaikinėje visuomenėje laikoma, kad racionaliausia, greičiausia 
visas negeroves šalinti leidžiant naujus teisės norminius aktus, plečiant 
viešosios teisės metodu reguliuojamų visuomeninių santykių sritį, pamirš-

117 Andriulis, V. Lenkijos-Lietuvos Seimo priimtų konstitucijų galiojimo Lietuvoje klausi-
mu. Teisė. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 1972,10: 143.

118 Andriulis, V. Lietuvos Statutų (1529, 1566, 1588 m.) šeimos teisė. Vilnius, 2003, p. 13.
119 Andriulis, V., supra note 117, p. 8.
120 Ignacy Daniłowicz. Uchwały sejmów polskich i litewskich.
121 1590, 1607, 1611, 1613, 1616, 1621, 1654, 1659, 1661, 1662, 1667, 1670, 1673, 1676, 

1677, 1678, 1683, 1685, 1690 metų konstitucijos.
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tant, kad toks būdas dažnai pernelyg greitas, kad būtų efektyvus, o teisės 
norminio akto poveikis turi gausybę šalutinių efektų, iš tiesų jį dažnai 
sunku numatyti. Teisės norminių aktų leidyba, tiesiogiai susijusi su ne-
didelės žmonių grupės interesais ir nuomone, atspindi valdžioje esančios 
daugumos valią, nors ji nebūtinai yra labiau išmintinga, negu oponentai, 
,,<...> įstatymų leidyba yra politinis procesas, o įstatyme išreiškiamos tiek 
politinės, ideolognės, ekonominės, tiek teisinės aspiracijos. Dažnai įsta-
tymas – tai politinio kompromiso rezultatas, jame dera kelios priešingos 
pozicijos, tačiau jis ne visuomet yra nuoseklus ir logiškas.“122 Taigi minėta-
me procese triumfuoja daugumos atstovai, ir visuomenė paklūsta jų valiai, 
nepriklausomai nuo to, ar šie teisūs, ar ne. Įdomu tai, kad net tuomet, kai 
šie neigiami aspektai akivaizdūs, kritikuojami konkretūs teisės norminiai 
aktai, siūloma priimti naujus, ,,geresnius“, t. y. kritika nenukreipiama į patį 
teisėkūros procesą. Tokį teisėkūros būdą laikant panacėja, pateisinamas vi-
siškas teisės norminių aktų ir teisės tapatinimas. 

Šiuolaikinėje Lietuvos teisinėje sistemoje, deja, teisės apibrėžtumas 
suvokiamas kaip konkreti ir aiški jos išraiška rašytine forma, o visuotinis 
teisės normos pobūdis, deja, suvokiamas ne kaip tikėjimo šia teisės norma 
visuotinumas, o kaip tai, kad ta norma buvo nustatyta tvarka priimta įstaty-
mų leidėjų. Kitaip tariant, iš esmės teisėkūrą vis labiau kontroliuoja viešoji 
valdžia. Įvertinus šiuolaikinės Lietuvos teisinės sistemos būklę istorinėje 
retrospektyvoje, tenka konstatuoti, kad būtent dėl teisės ir teisės norminių 
aktų dažno tapatinimo viešosios teisės reglamentavimo sritis yra pernelyg 
išplėsta, o tokia padėtis vargu ar dera su Lietuvos teisės tradicijoje gyvavu-
siu idealu, t. y. viešosios teisės kaip individo laisvės prielaida. Tačiau teisė 
nėra tik įrankis, kurį galima kurti pagal savo skonį, mėginimai taip traktuoti 
teisę, žinia, baigėsi nesėkme: yra ryškių teisės istorijos liudijimų dėl sąsajos 
tarp teisės ir teisės norminio aktų, viešosios ir privatinės teisės tapatinimo 
ir individo laisvės paneigimo, – žavėjimasis normatyvistine koncepcija so-
vietmečiu, manau, yra geras pavyzdys, kai buvo bergždžia apeliuoti į viešąją 
teisę ginant individo asmeninės laisvės sritį, nes ji tapo tik įrankiu valstybės 
institucijų rankose, sprendžiant jai aktualias problemas. 

Šiuolaikinėje visuomenėje teisės norminis aktas, kai visuomeniniai 
santykiai vis dažniau reglamentuojami viešosios teisės metodu, deja, tapo 
122 Mikelėnienė, D.; Mikelėnas, V., supra note 8, p. 152.



129

Viešosios teisės problema (Lietuvos šiuolaikinės teisinės sistemos kritika LDK teisės tradicijos požiūriu)

įrankiu, būdu pasiekti tokių tikslų, kurių nepavyksta arba tiesiog nenorima 
pasiekti derybų būdu. Šia prasme pasakytina, kad mokslinėje literatūroje 
konstatuojamas ,,<...> teisės, kaip ekonominės ir socialinės politikos ins-
trumento, svarbos didėjimas“123, teigiama, kad ,, <...> teisė yra naudojama 
kaip įvairių socialinių programų ir uždavinių įgyvendinimo priemonė“124, 
akcentuojamas ir tas faktas, kad ,,<...> įstatymų leidėjas gali būti labai 
smarkiai veikiamas asmenų, kurių interesai prieštarauja visos visuomenės 
interesams“125. Tokia agresyvi koncepcija iškreipė politinės Lietuvos bend-
ruomenės kaip vieningos visuomenės idealą: ta visuomenės dalis, kuri 
konkrečiu momentu atsiduria tarp nukentėjusiųjų, priversta taikstytis su 
daugumos priimtų teisės norminių aktų pasekmėmis, jaučiasi neteisingai 
nuskriausta ir dažnai kenčia tokią padėtį tik tam, kad pasinaudotų ja kaip 
priedanga, išsiderant kitus įstatymus, kurie taip pat pažeidžia kažkieno lū-
kesčius. Galima teigti, kad šiuolaikinėje visuomenėje ,,bendra valia“, ,,vie-
šasis interesas“ – terminai, vartojami apgaulei: juk nė vienas sprendimas, 
jeigu jis nėra priimamas bendru sutarimu, konsensusu, nėra bendros, da-
lyvavusiųjų sprendimo priėmime, valios išraiška. Būtent tuomet, kai ne-
įmanoma pasiekti bendro sutarimo ir griebiamasi teisės norminių aktų 
priėmimo kaip priemonės greitai išspręsti konkrečią problemą, tuomet 
viešosios teisės teisinių santykių reglamentavimo metodas taikomas per-
nelyg plačiai visuomeninių santykių sričiai.

Taigi atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors ideologinė viešosios teisės 
koncepcija būdinga šiuolaikinei Lietuvos teisinei sistemai, tačiau dėl anks-
čiau minėtų aplinkybių jos vertybinis krūvis skiriasi nuo būdingo LDK 
teisės tradicijai. Todėl svarbu atsisakyti problemų sprendimo leidžiant 
vis naujus teisės norminius aktus, kuriais visuomeniniai santykiai re-
glamentuojami viešosios teisės metodu ten, kur tai iš tiesų nėra bū-
tina. Nereikėtų a priori daryti išvados esą individams būtina veikti pagal 
valstybės valdžios nurodymą ir reglamentuoti visuomeninius santykius 
viešosios teisės metodu, nepagrįstai plečiant viešosios teisės sritį, stumiant 
užmarštyn Lietuvos teisės tradicijos patirtį, teigiančią viešosios teisės kaip 
individo laisvės prielaidos išskyrimo paskirtį. 

123 Mikelėnas, V., supra note 83, p. 82.
124 Ibid.
125 Lastauskienė, G., supra note 6, p.1356.
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Kiekviena karta siekia vis iš naujo permąstyti savo tautos istoriją ne 
vien dėl to, kad pati savarankiškai įsitikintų, „kaip buvo“, o kad susivoktų, 
kokius kelius rinkosi tauta įvairiais savo gyvavimo periodais, ką jais eida-
ma laimėjo ir ką iš jų kritinio apmąstymo dabarties kartos gali pasiimti į 
dabartį ir ateitį. Dalyvauti šiuose apmąstymuose – tai dalyvauti ir nūdie-
nos problemų sprendimuose, ypač ieškant atsakymų į principinį klausimą: 
kodėl tauta, tam tikru laiku pasigarsinusi stebėtinai aukštais laimėjimais, 
vėliau nusižemina tokiais pat stebėtinai giliais nuopuoliais?

Šiuolaikinis rusų autorius Večislavas Karnacėvičius savo knygoje „Žy-
miausieji istorijos įvykiai“ rašo: „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo vie-
na iš stipriausių to laikmečio Europos valstybių. Tik dabar Lietuva „pažymė-
ta žemėlapyje skaičiumi“, o XIV amžiuje tai buvo šalis, apėmusi šiuolaikinės 
Lietuvos, Baltarusijos ir žymią dalį Ukrainos. Stiprėjanti didžiojo kunigaikš-
čio valdžia, vadovaujant Mindaugui (XIII iki 1263), atvedė Lietuvą į pa-
grindinių jos žemių sujungimą, į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Lietuvių 
kariuomenė pasiekė didžiulių pergalių prieš riterius mūšiuose prie Šiaulių 
(1236) ir Durpės (1260) <…> 1362 m. Algirdas prijungė Kijevo ir Černigovo 
Severskaja teritorijas. Tais pačiais metais sujungtos lietuvių ir rusų karinės 
pajėgos, vadovaujamos Algirdo, prie Mėlynųjų vandenų sumušė Aukso or-
dos kariuomenę <… > Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė tapo vienintele or-
ganizuota jėga Rytų Europoje, pajėgi duoti atkirtį Aukso ordai.“1 Pastarąją 

1 Karnacėvič, V. Vse velichaishyje istoricheskie sobytye. Moskva: Harkov.Fopio, 2008, p. 180.
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lietuvių pergalę prie Mėlynųjų vandenų jis priskiria prie žymiausių Euro-
pos įvykių, pakeitusių pasaulio istoriją.

Panašių vertinimų tiek iš užsieniečių, tiek ir iš Lietuvos autorių susilau-
kia ir kitas lietuvių tautos kūrinys – Lietuvos Statutas (1588), J. Jakubows-
kio 1912 m. pavadintas „amžinai atmintinu kūriniu“2. Statutas formulavo 
ir įtvirtino kai kurias teisinės valstybės idėjas dviem šimtais metų anksčiau, 
negu jos pasirodė Vakarų Europoje, taip pat iš Lenkijos perimtas religinės 
tolerancijos (Varšuvos konfederacijos aktas, 1573 m.) ir parlamentarizmo 
idėjas, kurių tada dar nežinojo Vakarų Europa. Teismuose Lietuvos Statutai 
įtvirtino rungtyninį bylos nagrinėjimo procesą, kuris irgi tuo metu nebuvo 
žinomas Europoje ir ten įsitvirtino tik XIX a.3 Pasak A. Janulaičio, Lietuvos 
teismai ne tik kaltino, bet ir gynė, šalims buvo žinomas kiekvienas teismo 
žingsnis, „ko nebuvo dar kaimynų valstybėse, nei rytuose, nei vakaruo“. Skir-
tingai nuo Lietuvos, Europos Vakaruose tuo metu vyravo tardomasis (inkvizi-
cinis) procesas su paslaptimis, kankinimais, apgaulingais klausimais“4. Lietu-
vos Statutas iki šiol tebevertinamas kaip tuo metu „neturėjęs sau lygių Rytų 
Europoje“5. Lenkų teisininkas Juliusz Makarewiczius Lietuvos Statutą (1588) 
laikė „lenkų teisės kodifikavimo spragų užpildymo šaltiniu“6. 

Šį lietuvių tautos kūrinį per visą XIX a. amžių lenkų ir rusų moksli-
ninkai bandė priskirti rusų arba lenkų kultūrų įtakai, o kai kurie nūdienos 
baltarusių istorikai ir teisininkai, remdamiesi dažniausiai faktu, kad Statu-
tai parašyti baltarusių arba apskritai rusinų kalba, bando aiškinti Lietuvos 
Statutą kaip baltarusių tautos kūrinį arba net savintis pačią LDK7.

Statutai – lietuvių politinės teisinės minties ir baltarusių (arba ru-
sinų) raštijos paminklai. Minėtas J. Jakubowskis (1912 m.) buvo linkęs 
Lietuvos Statutą laikyti „visos Lietuvos bajorų visuomenės kūriniu“, kuria-
me esą sunku atskirti, kas jame grynai lietuviška ir kas gudiška8. Bet kartu 

2 Jakubovskis, J. Tautybių santykiai Lietuvoje prieš Liublino uniją. Kaunas, 1921, p. 66.
3 Janulaitis, A. Vyriausiasis Lietuvos tribunolas. XVI–XVIII a. Kaunas: Valstybės spaustuvė, 

1927, p. 98.
4 Ibid.
5 Šapoka, A. 1588 m. Lietuvos Statutas. Židinys. 1938, 1: 59.
6 Makarewicz, J. Polskie prawo karne. Częśc ogólna. Lwów, 1919, p. 15.
7 Doynar, T. I Statut Velikogo Kniastva Litovskogo 1566 goda. Minsk: Tiasej, 2003, p. 5; 

Čigrin, P. G. Istorija Belarusi s drevnosti do nashikh dnej. Minsk, 2004, p. 184–185.
8 Jakubovskis, J., supra note 2, p. 78, 75.
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pripažino ir galimybę Statute skirti gudišką formą ir jų lietuvišką turinį ir 
kad „lietuvių etninis elementas, kuris pradžioje turėjo tik politinę persvarą 
valstybėje, ilgainiui įsigijo ir kultūrinės persvaros“9. 

Lietuva ir Baltarusija iš tiesų turi teisėtų interesų Lietuvos Statute ne 
tik dėl to, kad ilgą laiką gyveno pagal tą patį Statutą, bet ir dėl jame esa-
mo abiejų kultūrų dalyvavimo, nors tas dalyvavimas skirtingas. To skirtin-
gumo lemiamas veiksnys – politinis. Tai kad Lietuvos Statutai parašyti ne 
lietuvių kalba, nedaro jų nei rusų, nei baltarusių tautų kūriniu taip, kaip 
Vakarų Europoje (Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje …) viduramžiais pa-
rašyti mokslo veikalai lotynų kalba nedarė jų dabartinės Italijos teritorijoje 
kažkada gyvenusios lotynų tautelės kūriniais. Gudų kalba daro juos galbūt 
baltarusių raštijos, bet ne baltarusių politinės, teisinės minties paminklu, 
nes baltarusiai – ne LDK kūrėjai, ne jos šeimininkai, ne jie nustatinėjo 
LDK teisinę tvarką, ne jie kūrė Statutus ir ne jų interesais tie Statutai veikė. 
Lietuvos Statutai – tai pirmiausia lietuvių tautos kaip LDK kūrėjos ir valdy-
tojos politinės, teisinės minties kūriniai, skirti lietuvių sukurtos valstybės 
gyvenimui norminti, valdyti. Lietuvių tauta savo kūryboje tik išmintingai 
pasinaudojo, integravo ir kaimyninių tautų paprotinio elgesio norminimo 
patyrimą, pasinaudojo baltarusių arba apskritai rusinų kalbinėmis rašto 
priemonėmis savo politiniams teisiniams kūriniams objektyvizuoti, savo 
tikslams siekti. Statutus kuria tik tos tautos, kurios tuo metu turi savo vals-
tybę, turi teisę priimti politinius sprendimus ir plėtoti teisinę mintį, tar-
naujančią tautos interesams. 

Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie slavų pulkų dalyvavimus lietuvių 
pergalėse įvairiuose mūšiuose su totoriais ir kryžiuočiais. Tai nebuvo lygia-
teisių sąjungininkų kariuomenės, o nugalėtojo įpareigojimai nugalėtoms 
teritorijoms pristatyti Lietuvos kariuomenei tam tikrą skaičių karių. Slavų 
arba totorių pulkai kovėsi lietuvių pusėje lietuvių kunigaikščių (Algirdo, 
Vytauto ir Jogailos) įpareigoti ir jų vadovaujami. Pats tų žygių rengimas, 
mūšių organizavimas ir pergalių teikiamas pranašumas naudotas Lietuvos 
gerovei. 

-   -   -
Minėti lietuvių tautos laimėjimai liudijo ano meto tautoje slypėjusias 

reikšmingo kūrybingumo potencijas, kuriomis ji atskirose srityse ne tik 
9 Ibid., p. 78.
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nenusileido kitoms tautos, bet ir jas lenkė, joms talkino garantuojant ir 
jų egzistenciją. Todėl „iki šiol istorikus stebina, kaip maža lietuvių tauta, 
nuolat puolama iš Vakarų, sugebėjo tuo pat metu sukurti galingą valstybę 
Rytuose, kur lietuvių ir rusų santykis (kiekybinis – A. V.) Algirdo valdymo 
laikais buvo 1:11“10. 

Kas gi iš tiesų lėmė, kad ta pati neskaitlinga tauta, parodžiusi anks-
tyvaisiais amžiais didžiulę kūrybinę energiją ir veiklumą, sukūrusi vieną 
iš galingiausių Europoje valstybių imperiją – LDK, atrėmusi beveik visos 
krikščioniškos Vakarų Europos remiamo kryžiuočių ordino agresiją iš Va-
karų ir tokią pat totorių mongolų agresiją iš Pietų ir Rytų, parengusi ano 
meto Vakaruose ir Rytuose analogų neturintį teisyną, vėliau prarado savo 
valstybę ir tik beveik po dviejų šimtų metų nelaisvės sugrįžo į laisvų tau-
tų bendriją, per tą laiką patyrusi didelių teritorijos ir kultūrinių vertybių 
nuostolių, ilgai neturėjusi teisės savarankiškai dalyvauti civilizacijos pa-
žangos procese, viešai kalbėti ir rašyti savo kalba ir dėl to galiausiai tapusi 
civilizacijos požiūriu vėluojančia tauta? 

Šis klausimas, manau, tebelieka aktualus ir šiandien, nes šio svaigaus 
iškilimo ir sunkaus nuopuolio priežasčių paieškos gali susisiekti su pana-
šiomis pastangomis ieškant atsakymų ir į nūdienos situacijos lietuvių tau-
tai keliamus klausimus, kaip ji turėtų organizuoti savo dabarties ir ateities 
valstybinį, socialinį gyvenimą, kad išsaugotų tautinio tapatumo, išlikimo 
ir klestėjimo galimybes, kai tauta tampa šiuolaikinio, viską niveliuojančio, 
nebesuvokiančio vertybių, įvairiomis naujovėmis gundančio ir savo pase-
kmėmis nenuspėjamo globalaus proceso dalyve. „Pasaulyje be sienų“ jai 
teks naudotis visiškai neįprastais „ginklais“, grumtis su sunkiai atpažįsta-
mais priešais ir su to paties „pasaulio be sienų“ pažadintomis išcentrinėmis 
jėgomis, kurios verčia lietuvių tautą „išsivaikščiojančia“, savo žemes sveti-
miems išpardavinėjančia, „pasaulio žmonėmis“ tampančia… 

Šiuos klausimus su dideliu susirūpinimu jau nuo XVI a. kėlė ir svars-
tė Andrius Volanas11, Mykolas Lietuvis12, Augustinas Rotundas13, Petras 

10 Jučas, M. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos gairės. Vilnius: Lietuvos dailės mu-
ziejus, 2010, p. 52.

11 Volanas, A. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
12 Mykolas Lietuvis. Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius. Vilnius: Vaga, 1966.
13 Rozmowa polaka z litwinem (1564). Wydał dr. J. Korzeniowski w Krakowie, 1890.
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Skarga14, Petras Roizijus15, Kasparas Pepłowskis16…, o nuo 1918 m. – Ant-
rosios Lietuvos Respublikos filosofai: Vydūnas17, Stasys Šalkauskis18, Anta-
nas Maceina19, ekonomistas Jonas Aleksa,20 epizodiškai Juozas Keliuotis21 
ir daugelis kitų praeities ir dabarties autorių, vedamų susirūpinimo, kad at-
gauta laisvė ir nepriklausomybė vėl nebūtų prarastos kuria nors atvira arba 
sunkiau atpažįstama forma, o pati tauta „neišsivaikščiotų“ ir „neištirptų“ 
atsiveriančiame tautų „babilone“. 

Žinodamas, kad ši tema tiek savo apimtimi, tiek ir istorinių sąveikų 
sudėtingumu greičiau yra stambios monografijos, negu atskiro straipsnio 
tema, autorius nebandė aprėpti neaprėpiamą. Autoriui pirmiausia rūpėjo 
pažvelgti į Lietuvos istoriją per autoriteto ir asmens laisvės santykį, aiški-
nantis, kokios kūrybinės galios ir grėsmės slypėjo šiuose dviejuose verty-
biniuose prioritetuose ir kokiais laimėjimais pasižymėjo lietuvių tauta, kai 
savo veikloje vadovavosi politinio autoriteto, ir kokiais – asmens ir jo lais-
vių viršenybe? Žinant, kad praeitis ir dabartis yra vientisas procesas, toks 
tyrimo aspektas pasirinktas specialiai, siekiant atrasti tautos istoriniame 
patyrime metodologinių priemonių dabarties problemos spręsti. 

Šiais tyrimo aspektais tikimasi užčiuopti kitokius jau žinomų isto-
rinių faktų sisteminimo, apmąstymo pagrindus, o pačią Lietuvos istoriją 
traktuoti ne kaip neutralių faktų seką, o kaip tautos egzistencijos istoriją, 
pačius įvykius, kuriuose dalyvavo tauta, diferencijuoti į tautos galių stipri-
nimo ir į tų galių smukdymo įvykius, kartu aiškintis, kurie istorijos faktai 
priklausė nuo pačios tautos vienokio ar kitokio pasirinkimo ir kurie jai 
buvo primesti istorinės būtinybės ir kaip jų atžvilgiu ji elgėsi rinkdamasi 
priemones jų keliamoms grėsmėms atremti. Šitaip atsiveria galimybė pa-
žvelgti į lietuvių tautos istoriją kompleksiškai, derinant istorinį, teisinį ir 

14 Skarga, P. Kazania Sejmowe, takže wzywanie do pokuty obywatelόw korony Polskiej. 
Warszawa, 1900.

15 Roizijus, P. Lietuvos sprendimai (1563). Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2007.
16 Pepłowski, K. Politica o wolności Polski Pospolity. Poznań, 1611.
17 Vydūnas. Raštai. I tomas. Vilnius: Mintis, 1990.
18 Šalkauskis, S. Lietuvių tauta ir jos ugdymas. Kaunas: Sakalo b-vės leidykla, 1933.
19 Maceina, A. Raštai. Vilnius: Mintis, 1991.
20 Aleksa, J. Lietuvių tautos likimo klausimu. Lietuvos kaimas ir žemės ūkis. Kaunas, 1925; 

Aleksa, J. Lietuviškų gyvenimo kelių beieškant. Lietuvių tautos likimo klausimu. II tomas. 
Kaunas, 1933.

21 Keliuotis, J. Visuomeninis idealas. Visuomeninės filosofijos metmenys. Kaunas, 1935.
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filosofinį požiūrius, atpažįstant praeities ir dabarties tautos patyrimą jun-
giančius veiksnius, kuo gali būti panašūs skirtingi istoriniai laikotarpiai ir 
ką iš jų analizės galima laimėti ateičiai. Tai svarbu tuo atveju, jei į istorijos 
tyrimus žiūrima ir kaip į specialų metodą nūdienos problemoms tyrinėti, 
postuluojant, kad istorinis procesas yra vientisas su nuolat vienaip ar kitaip 
pasikartojančiais ciklais, nors niekada visiškai ir nesutampančiais22. 

Du Lietuvos valstybės istorijos etapai 
Minėtų dviejų prioritetų išskyrimas duoda pagrindo Lietuvos seno-

sios valstybės istoriją padalinti į du didelius periodus: 1) autoriteto virše-
nybės (nuo valstybės susikūrimo iki Žygimanto Augusto mirties (1572 m.) 
ir 2) asmens laisvės viršenybės (nuo 1572 m., kai baigės Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių paveldima dinastija, iki 1795 m. – galutinio valstybės žlugi-
mo). Konkretinant šiuos prioritetus turinio požiūriu, autoriteto viršenybė 
pavirsta bendrojo, arba viešojo, intereso viršenybe, o asmens laisvės virše-
nybė – privataus intereso viršenybe. Toks proceso struktūrizavimas teikia 
galimybių aiškiau matyti, prie kokių egzistencinių pasekmių judėjo tauta, 
išpažindama autoriteto viršenybę, ir prie kokių, judėdama link bajoriškų 
laisvių viršenybės ir jų sureikšminimo. Šiuos du periodus jungiančia gran-
dimi laikysime pirmąsias bajorams suteiktas ir juos į atskirą luomą konso-
lidavusias privilegijas, kuriomis autoriteto viršenybė savo gelmėse formavo 
savo antipodą – asmens laisvės viršenybę ir iš jos kilusias pasekmes.

Bendrojo intereso viršenybė ir jos kuriamoji galia

1. Autoriteto vyravimo stadija

Apie autoritetą, autoritarizmą šiuolaikinės demokratijos požiūriu 
dažnai mėgstama kalbėti abstrakčiai: kaip apie grynai neigiamą, o apie 
asmens laisvę – kaip tarsi grynai teigiamą dalyką, abiem atvejais – šalia 
istorinio proceso. Todėl nepažinus tampa ir vienas, ir kitas: patys savaime 
jokie veikimo būdai nėra nei geri, nei blogi. 

22 Šiuos klausimus autorius kiek kitokiais aspektais yra kėlęs ir kituose savo darbuose: 
Vaišvila, A. Kada pavojingas žygis į Vakarus. Mokslo Lietuva. 1992, 2: 6; Vaišvila, A. 
Lietuva ir asmenybė kryžkelėje. Vilnius, 1992; Vaišvila, A. Teisinės valstybės koncepcija 
Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000 ir kituose.
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Lietuvos valstybės istorija prasideda nuo autoriteto viršenybės, kaip tą 
valstybę kuriančios. Ir tai buvo ne tiek lietuvių tautos laisvas pasirinkimas, 
kiek objektyviai determinuotas gamybos ir jos įrankių elementarumo; jie 
neleido privačiam interesui save realizuoti be esminės paramos iš kitų ben-
dragentainių pusės. Atskiro asmens saugumas visuotinio agresyvumo ir 
jėgos kulto klestėjimo sąlygomis galėjo būti garantuojamas irgi tik veikiant 
kartu. Todėl kolektyvinis veiksmas rezultatyvumo požiūriu pirmavo prieš 
individualias pastangas savo saugumui ir gerovei garantuoti. Kad kolekty-
vinis veiksmas būtų rezultatyvus minėtiems tikslams siekti, jis reikalingas 
dideles žmonių mases integruojančio, drausminančio veiksnio – autoriteto 
ir jo viršenybės, įpareigojančios savo bendriją ir kiekvieną jos narį veikti 
bendrojo saugumo ir bendrosios gerovės interesais, kiek privatus intere-
sas realizuojasi per santykį su bendruoju interesu. Ši autoriteto viršenybė 
buvo įasmeninama Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, pirmiausia Mindaugo, 
Traidenio, Vytenio, Gedimino, Kęstučio, Algirdo, Vytauto ir kitų vardais ir 
veikla, kuri kūrė tautos vieningumą, organizuotumą, drausmę, o jų pagrin-
du – tautos gebėjimą ne tik atremti kaimynų puolimus, bet ir pačiai tokius 
puolimus vykdyti. 

Lietuviai – „karių tauta“
Lietuvių gentys, valdovo autoriteto pagrindu sujungtos į vieną etno-

politinį, karinį vienetą, pirmiausia padidino savo galias ano meto priori-
tetinėje srityje – karyboje. Tauta greit išmoko naudoti besikeičiančius gin-
klus (kartais ir kitų sukurtus), išmoko lanksčios, mąstymu grindžiamos 
mūšių vedimo taktikos (pergalės siekta derinant puolimą su atsitraukimu), 
išmoko pasigaminti karo reikalams būtinų techninių, ekonominių priemo-
nių, greitai statyti tiltus net ir per tokias dideles upes, kaip Dauguvą. Todėl 
jau nuo XII a. pabaigos lietuviai sugebėjo susiburti į didžiulius kariuome-
nės būrius, atlikti tolimus ir dažnai sėkmingus karinius žygius visomis 
kryptimis: šiaurėje – 2000 lietuvių raitelių 1213 m. traukė į tolimą Estijos 
Saremos salą, tais pačiais metais jie sudegino Pskovą, 1220 m. puolė Len-
kiją, tais pačiais metais (1220 m.) plėšė Černigovo kunigaikštystę, po trejų 
metų teriojo Livoniją, pasiekdami Vendenos apylinkes, kitoje vietoje nai-
kino rusų Toropieco sritį, 1226 m. įsiveržia į Smolensko apylinkes, metais 
anksčiau (1225 m.) puola Naugardo ir jo kaimynines žemes. Pastarajame 
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puolime, anot rusų kronikos, būta tokios lietuvių daugybės, „kokios pasau-
lis dar nuo pat savo pradžios nebuvo matęs“ – iš viso 7000 žmonių23. 

XIII–XIV a. lietuviai rytuose kelis kartus buvo apgulę Maskvos Krem-
lių (Algirdo žygiai), pietuose po 1362 m. mūšio prie Mėlynųjų vandenų 
prijungę prie LDK Kijevo, Černigovo žemes, pietvakariuose vykdė puo-
limus prieš Mažąją Lenkiją (lenkų istoriko G. Blaščiko duomenimis, lie-
tuviai 1210–1376 m. net 53 kartus puolė Lenkiją, 38 kartus iki 1306 m., 
daugiausia tų žygių lietuviai atliko vadovaujami didžiojo kunigaikščio 
Traidenio)24, net 55 kartus lietuviai žygiavo į tolimas Prūsijos ir Livoni-
jos vietoves25, kartu išsaugodami gebėjimą atremti gerai ginkluotų ir pla-
čiai krikščioniškos Vakarų Europos remiamų kryžiuočių puolimus. Dėl to 
Livonijos vokiečių metraštis Henriko kronika (1227 m.) vadina lietuvius 
„galingiausia ir karingiausia tauta visame ano meto Pabaltyje… Jie greitais 
arkliais jodinėja rodydami tarsi bėga, bet paskui vėl užpuola“26.

Senovės lietuvių tautos kaip „karių tautos“ apibūdinimas kaimyninių 
valstybių literatūroje, pasak M. Jučo, esąs „chrestomatinis“27. Ir tai sietina 
ne tik su lietuvių kariaunos gebėjimu dažnai vykdyti kaimynų puolimus, 
bet ir pasiekti prieš juos svarbių pergalių, reikšmingų ne tik Lietuvai. Lie-
tuvių pergalės 1236 m. Saulės ir 1260 m. Durbės mūšiuose sulaikė XIII a. 
vokiečių veržimąsi ne tik į lietuvių, bet ir į rusų žemes. Algirdo pergalė 
prie Mėlynųjų vandenų prieš jungtinę Aukso Ordos kariuomenę 1362 m. 
sustabdė mongolų totorių veržimąsi į Vakarus, išgelbėjo nuo mongolų to-
torių vergijos ir daugelį Vakarų Europos tautų. Ši lietuvių pergalė neatsitik-
tinai laikoma įvykiu, pakeitusiu pasaulio istoriją, o ano meto Lietuva – vie-
nintele organizuota jėga Centrinėje Europoje, pajėgia duoti atkirtį Aukso 
Ordai28. Algirdo pergalės reikšmę Vakarų Europai 1922 m. yra nurodęs ir 

23 Ivinskis, Z. Rinktiniai raštai. III tomas. Roma, 1989, p. 8.
24 Jučas, M., supra note 10, p. 37. 
25 Ibid., p. 61.
26 Ivinskis, Z., supra note 23, III tomas, p. 9. Tas faktas, kad šioje Kronikoje paminėtas 

lietuvių kovos būdas „jodinėja rodydami tarsi bėga, bet paskui vėl užpuola“ gali būti 
papildomas argumentas suvokti ir Žalgirio mūšyje lietuvių taktiką apsimesti bėgančiais, 
kad išardžius priešo gretas būtų galima iš naujo pulti priešą kaip labiau pakrikusį. Tai 
rodė, kad lietuviai kariavo ne tik jėga, bet lanksčiu mąstymu.

27 Baronas, D.; Dubonis,; A. Petrauskas, R. Lietuvos istorija XIII a. – 1385. Valstybės iškili-
mas tarp Rytų ir Vakarų. III tomas. Vilnius: Baltos lankos, 2011, p. 374.

28 Karnacėvič, V., supra note 1, p. 180.
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Šveicarijos Friburgo universiteto prof. Girardinas29. Autoriteto viršenybės 
pagrindu įgyjamas tautos galias liudijo ir tas svarbus faktas, kad kryžiuočių 
ir kalavijuočių ordinai, palaikomi Romos popiežiaus ir Vakarų Europos, 
du šimtus metų įnirtingai atakuodami Lietuvą, taip ir nepajėgė jos nuka-
riauti30. Tuo tarpu Lietuva, vesdama šią žūtbūtinę kovą, ne tik sugebėjo 
apginti savo laisvę, bet ir išplėsti savo teritorijas, paversti Lietuvos valstybę 
galinga imperija (LDK): užvaldyti teritorijas kelis kartus didesnes už pačių 
lietuvių etnografinę teritoriją. 

Iš šių skaitlingų karinių žygių lietuviai parsigabendavo ne tik įprasto 
karinio grobio, bet ir didelius būrius belaisvių. Jei tikėsime metraščiu, tai 
lietuvių žygis į Lenkiją (Lenčicą) 1277 m. davęs jiems 40 000 lenkų vergų. 
Pasak rusų Ipatijaus metraščio, lietuviai žygiuose į nelaisvę ėmę mozūrus 
ir lenkus pulkais, todėl belaisvį pardavinėję Lietuvoje ir Gudijoje po grivi-
ną arba mainę belaisvius į arklius ir jaučius31. Belaisviai, verčiami įvairių 
dvarų ir dvarelių nelaisva šeimyna, didino šalies ekonomines galimybes, 
padėjo žymiai lietuvių daliai išsilaisvinti iš kasdieninių ūkio darbų, specia-
liai pasiaukoti kario profesijai ir valstybės valdymui. 

Kad tauta taptų „karių tauta“, svarbių karinių pergalių pasiekian-
čia tauta, ji pirmiausia turėjo būti vieno valdovo griežtai organizuojama, 
drausminama, mokančia privatų interesą pajungti bendrajam32.

29 Draugas. Amerikos lietuvių katalikų laikraštis. 1922 m., rugpjūčio 8 d.
30 Pagal naujausius vokiečių autoriaus Vernerio Paravičinio duomenis 1305–1409 m. or-

dinas surengė 299 plėšikiškus karo žygius į Lietuvą: iki XIV a. vidurio – 90 karo žygių, 
o nuo XIV a. vidurio iki 1409 m. – 209, net ir po Lietuvos krikšto 1387 m. iki 1409 m. 
imtinai kryžiuočiai 64 kartus puolė Lietuvą. Jučas, M., supra note 10, p. 58.

31 Ivinskis, Z., supra note 23, III tomas, p. 8. Pagal kitus šaltinius 1325 m. didysis kuni-
gaikštis Gediminas, išleisdamas už Lenkijos karaliaus Vladislovo I Lokietkos sūnaus 
Kazimiero Didžiojo savo dukrą Aldoną, leidęs jai iškeliauti į Lenkiją kartu su 24 tūks-
tančiais paleistų lenkų belaisvių (J. Rudokas). Veidas. 2013, 4: 40.

32 Apie organizuotumo svarbą pokario Lietuvos kovų sąjūdis, kovojantis prieš sovietų 
okupaciją, 1948 m. savo spaudoje rašė: „Stipri kariška organizacija, neleisdama pavie-
niams asmenims ar jų grupėms nukrypti nuo bendrojo plano, nuo nustatytos veiklos lini-
jos <…> neleidžia jiems užmiršti savo tiesioginių tikslų… organizacijos narys, būdamas 
dalimi didžiulės kariškos bendruomenės ir nuolat jausdamas su ja glaudų kontaktą, yra 
ir morališkai atsparesnis, ir dvasia tvirtesnis …“ Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje. 
Sudarytoja Aurelija Malinauskaitė. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras, 1999, p. 28–29. 



139

Autoriteto ir asmens laisvės vaidmuo kuriant ir griaunant Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę

Nuo plėšikavimo iki imperijos kūrimo
Šiuose lietuvių karo žygiuose reikšmingas Lietuvos ateičiai posūkis 

įvyko XIV a. dėl įžvalgios ir išmintingos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
politikos, kuri lietuvių ekspansijai į rusų žemes, iki tol daugiau turėjusiai 
grobio parsigabenimo tikslą, ėmė teikti naują prasmę – jungti Ordos chanų 
valdomas rusų žemes į Lietuvos valstybę, t. y. panaudoti tiek savo karines 
pergales, tiek ir kitus būdus savo valstybei plėsti ir jos galioms stiprinti33. O 
tai jau reiškė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kūrimą ir lietuvių galios 
kovose su kryžiuočiais didinimą, panaudojant šioje kovoje ir naujai užimtų 
žemių išteklius. Pagrindinę Algirdo kariuomenės masę minėtame mūšyje 
prie Mėlynųjų vandenų sudarė LDK Pietvakarių Rusios gyventojų pulkai 
(Padolės kunigaikščiai Koriatovičiai ir Voluinės kunigaikštis Dimitrijus 
Liubartas Gediminaitis); prieš tai jie talkino Algirdui likviduoti Padneprės 
gyventojų priklausomybę nuo Aukso Ordos ir prijungti tas žemes prie Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Po šios pergalės LDK teritorija išsiplėtė į 
pietus iki Dniepro ir Dniestro žiočių, į LDK sudėtį pateko Padolė, Kijevo ir 
Černigovo žemės34. Garsiajame Žalgirio mūšyje lietuvių pusėje irgi kovėsi 
užimtų rusų žemių (Smolensko) pulkai. Kęstučio laikais „pagrindiniuose 
karo žygiuose į Ordino teritoriją dalyvavo Algirdo atvesti rusų pulkai“35. 

Žygiuota į rytus, norint stipriau smogti Vakarams (Ordinui).

LDK – imperija be pavergimo 
Kai kurie autoriai (pavyzdžiui, Z. Ivinskis, M. Jučas), aiškindami lietu-

vių sėkmės Rytuose priežastis, mano, kad lietuviams tai pavykę padaryti be 
prievartos, nes priešingu atveju juos būtų reikėję laikyti „antžmogiais“, nes 
teritorijos požiūriu lietuvių ir rusų kiekybinis santykis Algirdo valdymo 
laikais, kaip minėta, buvęs 1:11. Lietuviams užimti tuos kraštus padėjusios 
ir neprievartinės priemonės (dažniausiai vedybos)36. Prievarta (arba gra-
sinimas prievarta), nors ir ne visada būdama lemiančiu veiksniu, visada 
buvo svarbus veiksnys užimant ir išlaikant svetimas teritorijas. Nestipraus 

33 Jučas, M., supra note 10, p 50.
34 Karnacėvič, V., supra note 1, p. 181.
35 Jučas, M., supra note 10, p. 61.
36 Jučas, M., supra note 10, p. 52; Ivinskis, Z Lietuvos istorija iki Vytauto Didžiojo mirties. 

Vilnius: Mokslas, 1991, p. 241–243.
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valdovo žemėse neskubama ieškoti ir nuotakų. Be to, dalį tų žemių reikėjo 
atkovoti iš Aukso Ordos. Prievartos vaidmens nesumenkina ir tas faktas, 
kad ano meto Lietuvos didieji kunigaikščiai gebėjo karinę jėgą pergalingai 
derinti ir su išmintinga taktika. 

Lietuviai nekūrė (nes nepajėgė) imperijos tikslu pavergti užimtų že-
mių gyventojus, primesti jiems savo teisinę tvarką, papročius, religiją. 
Laikytasi taisyklės neliesti naujai į Lietuvos valstybę įjungtose teritorijo-
se „senovės“, t. y. nenaikinti ten esamų papročių, savivaldos, neįvedinėti 
naujovių37. Dar ir 1501 m. Voluinės žemės privilegijoje sakoma, kad čia 
veikianti vietos teisė.

Ši taktika, sugebėjusi skirti esminius dalykus nuo antraeilių, leido ne 
tik užkariauti žymiai didesnes teritorijas negu pačios Lietuvos, bet ir pa-
daryti užkariautų žemių gyventojus Lietuvos sąjungininkais, stiprinti tiek 
ekonominę Lietuvos padėtį (duoklių rinkimas), tiek ir didinti Lietuvos ka-
rinę galią, įjungiant slavų pulkus į Lietuvos kariuomenę. 

Nugalėtieji buvo pajungti talkinti Lietuvai įsigyjant naujų nugalėtųjų, 
atremti kitų kaimynų, ypač ordino puolimus, nes toleravimas užimtų že-
mių papročių ir gyvenimo būdo mažino nugalėtųjų pasipriešinimą ir tuo 
lengvino neskaitlingai tautai valdyti žymiai skaitlingesnes tautas ir jų teri-
torijas. Būtent dėl šios taktikos į lietuvių kunigaikščius rusų žemėse žiūrėta 
kaip į mažesnį blogį, kuriam pasiduodant būtų išvengiama didesnio – toto-
rių mongolų jungo, kurio grėsmė Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos žemėms 
tuo metu buvo dienos aktualija. Pasak V. Karnacėvičiaus „lietuviai, lengvai 
priimantys vietos papročius, kalbą ir religiją, išsaugantys vietinių sluoksnių 
privilegijas, atrodė slavų gyventojams labiau priimtini šeimininkai negu 
žiaurūs azijiečiai“38. 1159 m. Minsko kunigaikštis kvietėsi lietuvius talkon 
prieš grėsmę iš Polocko, bet po to Minsko kunigaikščiams greitai tekę pri-
pažinti lietuvių valdžią39. 

Taktika nekeisti užimtų teritorijų vietinės tvarkos, žinoma, nebuvo lietu-
vių kunigaikščių išradimas. Ji buvo žinoma ir plačiai taikoma jau Aleksand ro 
Makedoniečio, kuris „palikdavo nugalėtai tautai ne tik papročius, bet ir jų 
civilinius įstatymus, o kartais net ir ankstesnius valdovus ir sričių valdytojus. 

37 Avižonis, K. Rinktiniai raštai. II tomas. Roma, 1978, p. 24.
38 Кarnacėvič, V., supra note 1, p. 180.
39 Ivinskis, Z., supra note 23, III tomas, p. 7.
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Persijos valdovai sugriovė graikų, babiloniečių ir egiptiečių šventoves, o jis jas 
atstatė. Romėnai viską užkariaudavo, kad sugriautų, jis (Aleksandras) norėjo 
viską užkariauti, kad išsaugotų <…>, jei nugalėtojas grąžins sostą teisėtam 
valdovui, tai šis bus jo sąjungininkas, savo jėgomis stiprins jo galią.“40 Panašiai 
kurį laiką elgėsi ir kryžiuočiai užkariautose lenkų žemėse, jie skelbėsi, kad 
teis vietos gyventojus pagal jų paprotinę teisę. XIII a. viduryje sudarytame 
vokiečių teisyne, vadinamame Elblongo knyga (pagal jo radimo vietą) ir 
skirtame vokiečių užimtų Lenkijos žemių gyventojams teisti, buvo išdėstytos 
svarbiausios lenkų paprotinės teisės normos41.

Kita vertus, rezervuotas Lietuvos suvereniteto išplėtimas slaviškoms 
žemėms, žinoma, gali būti aiškinamas ir lietuvių tautos neskaitlingumu 
(jį galima laikyti net pagrindine priežastimi), dėl kurio tauta objektyviai 
nepajėgė garantuoti gilesnį užimtų žemių įsisavinimą, jas didesniu ar ma-
žesniu laipsniu „lituanizuoti“. Tai būtų reikalavę nuolatinio ir kasdieninio 
lietuvių buvimo tose teritorijose, lietuviškų kolonijų jose steigimo. O tam 
lietuviai dėl to paties savo neskaitlingumo nebuvo pajėgūs ir dėl to buvo 
priversti būti „demokratais“, valdyti užimtas žemes ir per vietinę savivaldą. 

Priemonės, formavusios šį tautos gebėjimą 
Tautos organizuotumui ir drausmei palaikyti privatus, regioninis in-

teresas buvo lenkiamas bendrajam naudojant ir itin griežtas priemones. 
Sakoma, kad 1422 m. Dinaburgo komtūrą pasiekusi žinia, jog Vytautas, 
rengdamasis žygiui į ordino žemes, liepęs visiems vyrams stoti į kariuo-
menę raitiems, o kas neturi žirgo privalo parduoti žmonas, vaikus ir už 
gautus pinigus pirktis žirgą42. Griežtomis priemonėmis buvo palenkiama 
ir dalinių kunigaikščių valia didžiajam kunigaikščiui. Mindaugas tai darė 
naikindamas arba ištremdamas valstybės centralizacijai besipriešinančius 
dalinius kunigaikščius. Vytautas Didysis nepaklusniuosius, prieš jį suki-
lusius kunigaikščius (Naugardo Sieversko kunigaikštį Demetrą Kaributą, 
Kijevo kunigaikštį Vladimirą, Algirdo sūnų, taip pat Padolės kunigaikštį 

40 Montesquieu. Apie įstatymų dvasią. Vilnius: Mintis, 2004, p. 155, 157.
41 Kazimiero Teisynas (1468). J. Jurginio įvadas. Vilnius, 1967, p. 2.
42 Ivinskis, Z. Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ekonominė politika savo dvaruose iki 

XVI amžiaus pusės. Lietuvos praeitis. I tomas. Redaktorius dr. Juozas Stakauskas. Kau-
nas, 1940, p. 9; Avižonis, K., supra note 37, II tomas, p. 24.
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Karijoto sūnų Teodorą, sutikusį tarnauti Vengrijos karaliui, Algirdo sūnų 
Švitrigailą, užgrobusį Vitebską) keitė jam ištikimais vietininkais, kurie 
tapo valstybės aparato vietinės valdžios institucijomis, per kurias didy-
sis Lietuvos kunigaikštis diktavo savo valią toms teritorijoms43. Tokias 
maištingas kunigaikštystes, kaip Polocko, Vitebsko, Smolensko, Vytautas 
tiesiog naikino, o jas valdžiusių kunigaikščių žemes vertė savo domėnu, 
jų pagrindu steigė provincijose naujus valstybės dvarus, tuo didindamas 
valstybės pajamas, o galiausiai – ir valstybės galimybes. Jis konfiskuodavęs 
turtą ir šalindavęs iš pareigų tuos pareigūnus, „kurie praturtėdavo staigiai 
ir neteisėtais būdais“44.

Kitas svarbus autoriteto viršenybei tarnaujantis faktas buvo tai, kad 
pirmaisiais Lietuvos valstybės įsikūrimo metais didieji kunigaikščiai žiūrė-
jo į valstybę, taip pat ir į visas Lietuvos žemės kaip į didžiojo kunigaikščio 
nuosavybę45: asmenys gali naudotis alodinės nuosavybės pagrindu valdo-
momis žemėmis tik tiek, kiek jie ištikimi valdovui ir eina jam karo tarnybą. 
Tuo būdu visi žemės turėtojai buvo paversti ekonomiškai priklausomais 
nuo valdovo valios, pajungti pirmiausia tarnauti bendrajam interesui. 
Vytautas, šauktinių kariuomenę pertvarkydamas į profesionalią bajorų 
kariuomenę, už nuolatinę karinę tarnybą skyrė kariams žemdirbius – vel-
damus, formavo jam ištikimą smulkiųjų šlėktų luomą. Vytautas yra sakęs 
seniūnui Mangirdui: „Šitas yra kilmingas ir bajoras, ne tau, o mums privalo 
tarnauti“46. Pavaldinių paklusnumas Vytauto autoritetui, pasak J. Dlugošo, 
buvęs toks besąlygiškas, kad „tiek liaudis, tiek ir LDK bajorai nedrįsdavę 
net pažvelgti į Vytautą, net išsižioti“47. Istorikai mano, kad net ir tos bajorų 
teisės, kurios jiems prieš tai buvo pripažintos 1387 ir 1413 m. privilegijo-
mis, Vytauto laikais iš esmės buvusios vien „pergamento raidės“48: valdo-
vas nebuvo linkęs ankstesnių kunigaikščių duotomis bajorams privilegijo-
mis riboti savo valdžią. Skirtingas religijas Vytautas irgi vertinęs tik pagal 
jų naudingumą valstybei. Jis nemėgęs Lenkijos tik dėl to, kad ten matė 

43 Lappo, J. Istorinė Vytauto reikšmė. Praeitis. II tomas. Kaunas, 1933, p. 38–39.
44 Ibid., p. 5.
45 Avižonis, K., supra note 37, II tomas, p. 187.
46 Jučas, M., supra note 10, p. 21.
47 Cituota pagal Lappo, J. Istorinė Vytauto reikšmė, supra note 43, p. 44. (art as šaltiniai)
48 Kraszewski, J. Litwa, 1850, II, p. III; Lappo, J. Istorinė Vytauto reikšmė, supra note 43, 

p. 44.
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pastangas aprėžti karaliaus valdžią49, t. y. silpninti valstybę. Todėl Vytauto 
laikais Lietuva buvo pasiekusi savo didybės zenitą, ji buvo išplėtusi savo 
teritoriją nuo Baltijos iki Juodosios jūros, o Vytauto autoritetas Europoje 
buvo plačiai pripažįstamas50.

Daryta visa tai, kas pirmiausia stiprino ne atskirus didikus, ne atskirą 
luomą, o valstybę, kuriamą ir palaikomą visos tautos interesais. Vytauto vi-
daus politika buvo tęsinys ankstesnių Lietuvos kunigaikščių, ypač Kęstučio ir 
Algirdo politikos (1341–1377), ryžtingai užkirtusios kelią po Gedimino mir-
ties skaitlingų Gedimino sūnų ir giminaičių, ypač Jaunučio ir jo šalininkų, 
bandymui savarankiškai tvarkytis savo paveldėtose valdose Rusijoje ir Lietu-
voje ir tuo griauti valstybės vientisumą51. Siekdami ne asmeninės absoliučios 
valdžios, o rūpindamiesi išsaugoti LDK kaip vientisą ir stiprią valstybę, Kęs-
tutis ir Algirdas, tarpusavyje susitarę, veikė bendrai: Kęstutis ėmėsi atsako-
mybės už Lietuvos vakarinių sienų, o Algirdas – už rytinių ir pietryčių sienų 
saugumą įsipareigodami talkinti vienas kitam atremiant tiek kryžiuočių, tiek 
ir mongolų totorių puolimus. Pasak V. Novoselskio, „šis išmintingas Algirdo 
ir Kęstučio valdymas tapo pavyzdžiu kitiems Lietuvos kunigaikščiams“52.

Tais pačiais valstybės stiprinimo tikslais Vytautas siekė puoselėti mies-
tiečių luomą, atskiesti bajorus paprastais žmonėmis. Žygimantas Kęstutai-
tis savo aukščiausius pareigūnus ir artimiausius patarėjus irgi rinkosi ne iš 
didikų, bet iš paprastų žmonių tik todėl, kad manė jais galės labiau remtis 
negu bajorais, keliančiais valdovui reikalavimus, silpninančius autoriteto ir 
bendrojo intereso viršenybę. Iš priešiškų jam didikų, bajorų jis atiminėjo 
dvarus ir juos dalino jam ištikimiems valdininkams, kilusiems iš paprastų 
žmonių. Jis, kaip ir Vytautas, už tarnybą valstybei atleidinėjo nekilmingus 
žmones nuo lažo, sulygino jų teises su bajorų teisėmis, galimas daiktas, dėl 
to vėliau buvo Lietuvos didikų nužudytas53. Gedimino laiškais kviečiami 
užsienio specialistai irgi tikslu stiprinti ne atskirus didikus ar luomus, o 

49 Lappo, J. Istorinė Vytauto reikšmė, supra note 43, p. 43, 49.
50 Pfitzer, J. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas. Kaunas, 1930.
51 Novoselskij, V. V. Istorija Velikogo Kniazhestva Litovskogo ot rozhdenija do Liublinskoj 

unii. Minsk: Lauga, 2012, p. 6.
52 Ibid., p. 5.
53 Vidmantas, Edvardas. Iš Pajūrio valsčiaus ir apskrities istorijos (1294–1918). Šilalės 

kraštas, VII. Vilnius: Margi raštai, 2006, p. 95–96; Rimka, A. Lietuvos visuomenės ūkio 
bruožai. Kaunas, 1925, p. 32–33.
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valstybę, jos ekonominę galią. Šia linkme sąmoningai veikta iki pat XVI a. 
antros pusės, kol baigėsi Lietuvos valdovų dinastija ir buvo pereita prie 
bajorų renkamo Lietuvos didžiojo kunigaikščio.

Autoriteto vyravimo stadijos teisė
Bendrojo intereso (autoriteto) viršenybė reikalavo ir atitinkamos teisės, 

kuria remiantis didieji Lietuvos kunigaikščiai turėjo garantuoti savo val-
džios viršenybę ir kartu formuoti pačią tautą kaip organizuotą ir vieningai 
drausmei pasiduodančią. Tai nebuvo ir negalėjo būti sudėtinga teisė. Pagal 
savo formą XIII–XIV a. vidaus teisė reiškėsi valdovo žodiniais įsakymais ir 
papročių teise. Rašytinė teisė iki pirmųjų privilegijų (iki 1387 m.) egzista-
vo tik kaip tarptautinės sutartys su kryžiuočiais, Livonijos ordinu, lenkais, 
Voluinės kunigaikščiais ir kitais. Iš paprotinės teisės kilo tradicija paklusti 
genties ir karo vadui kaip dvasiniam moraliniam autoritetui, iš kunigaikščio 
valios – operatyvinė žodinė įsakymų teisė, jau tiesiogiai tarnaujanti einamie-
siems autoriteto viršenybės tikslams įgyvendinti – nustatyti tokį pavaldinių 
elgesį, kuris garantuotų jų pavaldumą valdovui ir kartu saugotų pavaldinių 
asmenį, turtą nuo tarpindividinės agresijos valdovo nustatytomis sąlygomis. 

Bet paprotinė teisė turėjo ir kitą prasmę: ji ne tik stiprino valdovo va-
lios viršenybę, bet ir ją ribojo: pirmieji Lietuvos didieji kunigaikščiai skel-
bėsi, kad jie „senovės nepažeidžia ir naujovių neįveda“ („novizny ne vo-
dim i stariny ne narušajem“). Ir tai galiojo ne tik naujai prijungtoms, bet ir 
etnografinėms Lietuvos žemėms. Didysis Lietuvos kunigaikštis Aleksand-
ras dar ir 1492 m. privilegijoje žemaičiams įsipareigojo jokių naujovių ne-
įvedinėti (12 str.). 

Tačiau ši nuostata nebuvo ir negalėjo būti stabili, nes kūrimas valsty-
bės, o vėliau jos vertimas imperija, būtinybė vykdyti radikalias reformas 
(krikščionybės įvedimas) reiškė kartu ir kūrimą naujos politinės sociali-
nės realybės, kuriai kurti ir valdyti nepakako ir negalėjo pakakti papročių 
teisės. Ši pirmiausia rėmėsi visų bendruomenės narių lygybe, tuo tarpu 
situacija vis labiau reikalavo ir tam tikros nelygybės – valdovo aplinkos 
žmonių palankesnio (lyginant su kitais visuomenės nariais) teisinio statu-
so sukūrimo kaip atsilyginimo už paramą valdovui jam imantis radikalių 
reformų. Pavyzdžiui, pats valdovo apsisprendimas priimti krikščionybę ir 
apkrikštyti tautą reiškė ne tik itin radikalią reformą, bet ir radikalų nu-
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krypimą nuo papročių teisės. Neiškeliant valdovo įsakymo viršenybės virš 
papročių teisės ir neturint didesnės bajorų paramos, buvo neįmanoma at-
likti tokios radikalios reformos tautos pasaulėžiūrinėje buitinėje sąmonėje, 
nes ši reforma prieštaravo daugumos nuostatai ginti savo senąjį tikėjimą 
ir su juo susijusius papročius. Papročių teisei turėjo prieštarauti ir jau mi-
nėtas didžiojo kunigaikščio siekis savintis valstybę, pasiskelbti vieninteliu 
visų šalies žemių savininku, pripažinti visus alodine teise valdančius žemių 
savininkus savininkais tik tiek, kiek jie eina karinę tarnybą valdovui, t. y. 
tarnauja bendrajam interesui, stiprina didžiojo kunigaikščio valdžią. O tai 
reiškia, kad papročių teisės buvo galima paisyti tik tiek, kiek ji netrukdė 
kurti centralizuotą valstybę, palenkti privatų interesą bendrajam ir vykdyti 
šia linkme nukreiptas radikalias reformas. 

Todėl tiek krikščionybės įvedimas, tiek ir su ja susijusios pirmosios 
privilegijos buvo pirmasis naujosios teisės konfliktas su papročių teise, 
sprendžiamas ne papročių teisės naudai. Socialinės reformos reikalavo 
kurti kitais principais besiremiančią jau rašytinę teisę, kuri pirmiausia 
remtųsi valdovo valios prioritetu ir tą valią laikytų pagrindiniu naujosios 
teisės šaltiniu.

Administracinės ir baudžiančios teisių pirmumas 
Valdovo kuriama naujoji teisė savo apimties, struktūros ir paties nor-

minimo požiūriu iš pradžių turėjo būti paprasta, neišplėtota, kaip neišplėto-
ti tuo metu buvo tiek valdovo santykiai su pavaldiniais, tiek ir santykiai tarp 
pačių pavaldinių. Visuomenės dauguma Lietuvoje ir lietuvių užimtose že-
mėse dėl santykių nesudėtingumo iš esmės dar ilgai gyveno pagal savo pa-
pročių teisę. Naujų rašytinės teisės normų būtinybė formavosi tik siekiant 
didinti asmens ir nuosavybės teise valdomų žemių, dvarų apsaugą, nusta-
tyti visiems vienodas bausmes, kad jas taikydami teismai vykdytų vienodą 
valdovo baudžiančią politiką. Šios stadijos pozityviosios teisės struktūrai 
būdinga: įsakymas (paliepimas) ir bausmė. Įsakymo paskirtis: nurodyti, 
kas leidžiama daryti ir ką privalu daryti, o bausmė – kokiu blogiu grasoma 
tam, kuris bandytų pasielgti kitaip. O tai reiškia, kad administracinė teisė 
ir baudžianti teisė su jų procesinėmis normomis turėjo būti pagrindinės ir 
vyraujančios teisės normų sistemos besikuriančioje pozityviojoje teisėje. To 
geriausias pavyzdys – Kazimiero teisynas (1468 m.). Jis trumpas ir papras-
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tas ir iš esmės skirtas baudžiančiai teisei, t. y. skirtas paviešinti kai kurias 
baudžiančias sankcijas ir suvienodinti jų taikymo procedūras teismuose, 
taip pat pavienės administracinės teisės normos, nustatančios valdovo bau-
džiančios politikos kai kurias gaires. Pavyzdžiui, Teisyno 12 straipsnio nor-
ma „Piktadarių nereikia gailėtis“ kvalifikuotina kaip administracinės teisės 
norma, nustatanti vieną iš griežtos bausmių politikos principų. 

Teisyną sudarė vos 25 straipsniai, iš jų net 21 straipsnis skirtas bau-
džiančios teisės ir baudžiančiojo proceso normoms, kuriomis nustatomos 
sankcijos ir jų taikymo procedūros nuosavybės turėtojų teisei apsaugoti. 
Apie privatinę arba civilinę teisę čia tėra tik užuominos. J. Jurginis manė, 
kad Teisyno 20, 21 ir 22 straipsniai „priskirtini civilinei teisei, liečiančiai že-
mės valdymą“54. Iš tiesų 20 ir 22 straipsnių normas reikėtų priskirti civilinio 
proceso normoms, nes 20-ame straipsnyje nurodoma, kokių procedūrų rei-
kia laikytis kilus tarp bajorų ginčui dėl žemės: kviesti tekūnus, o kilus ginčui 
dėl kitų reikalų – kvieti teisėjus, taip pat įpareigojama stoti prieš teismą, o 
22 straipsniu teisėjai dar įpareigojami atvykti į „paskirtą vietą“ ir kita. Tuo 
tarpu 21 straipsnio normas jau niekaip negalima priskirti nei civilinei teisei, 
nes civiliniam procesui, nes čia kalbama apie baudžiančiąsias sankcijas ir jų 
taikymo procedūras už savavališką miško kirtimą ir užpuolimus, už kuriuos 
nustatoma administracinė ar net baudžiančioji atsakomybė (įkalinimas ar 
kitokia bausmė): „Jei kas pats imtų savavališkai kirsti (mišką) arba daryti 
užpuolimus, tai (…) kaltei paaiškėjus, įkalinti iki mes, tuo tarpu susižinoję 
su LDK ponų taryba, pažiūrėsime, kokia bausme jį nubausti“ (21 str.). Ši, be 
abejo, baudžiančios teisės norma suformuluota kartu su administracine: „o 
kirtimų (miško) ir užpuolimų daryti negalima“. Paskutinis 25-as straipsnis 
skiriamas grynai administracinei teisei, normuojančiai tiltų priežiūrą ir tai-
symą. Tai galima laikyti tipišku rašytinės teisės aktu, būdingu pradinei auto-
riteto viršenybės epochai. Čia neplečiamos pavaldinių teisės, o tik siekiama 
aiškiau ir veiksmingiau ginti pirmiausia jo pavaldinių nuosavybės teises.

Naujos kokybės rašytinės teisės aktai, be abejo, buvo pirmosios privi-
legijos, kuriose jau buvo ir steigiamųjų (konstitucinių) teisės normų, kurios 
tam tikrose ribose jau plėtė atskiro luomo (bajorų) teises ir jomis ribojo pa-
ties valdovo valią. Kita vertus, kiek pirmosios privilegijos (1387, 1413) buvo 
duotos bajorams autoriteto viršenybės sąlygomis ir kiek jose būta valdovo 
54 Kazimiero teisynas (1468), supra note 41, p. 14.
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valią ribojančių normų, tiek jų praktika, manau, reikėtų abejoti, nes, kaip 
anksčiau minėta, Vytautas į jas nebuvo linkęs rimtai žiūrėti jų vykdymo po-
žiūriu. Duoti apčiuopiamų socialinių teisinių pasekmių šios privilegijos, ma-
tysime, pradėjo tik nuo XVI a. antros pusės, kai į bajorų rankas perėjo teisė 
rinkti valdovą ir nustatinėti jo teisinį statusą pačių bajorų formuluojamais 
pacta conventa principais, t. y. prasidėjo realus perėjimas nuo bendrojo inte-
reso (autoriteto) viršenybės prie privačiojo, luominio intereso viršenybės su 
visomis iš to atsiveriančiomis grėsmėmis Lietuvos valstybei ir pačiai tautai.

Pagrindiniai tautos kūriniai (pasiekimai), laimėti autoriteto 
viršenybės epochoje 
Autoriteto (arba bendrojo intereso) viršenybe besiremiančios lietuvių 

tautos civilizuotumą apibūdino šie principiniai jos kūrybiniai laimėjimai: 
1) Lietuvių genčių suvienijimas ir Lietuvos valstybės sukūrimas XIII a., 

jos pavertimas Didžiąja Lietuvos Kunigaikštyste, t. y. jėga, padariusia tautą 
pajėgią ne tik apginti savo laisvę, bet ir tramdyti kelis šimtmečius vykdytą 
kryžiuočių, kalavijuočių ekspansiją į Rytus, o Aukso Ordos – į Vakarus, taip 
pat gebančią pačiai vykdyti kaimynų puolimus, jais silpninti kaimynų gali-
mybes bent artimiausioje ateityje kelti grėsmę Lietuvos saugumui.

2) Lietuvos apsikrikštijimas 1387 ir 1413 m., iš esmės pakeitęs tautos 
vertybinę pasaulėžiūrinę orientaciją, ideologiškai nuginklavęs kryžiuočių 
agresiją prieš Lietuvą, sulaužęs pagonybės palaikomą Lietuvos kultūrinę, 
politinę izoliaciją nuo krikščioniškųjų Vakarų, susiejęs ateities Lietuvos gy-
venimo būdą su Vakarų Europos kultūrine tradicija55. Pati tautos sukrikš-
čioninimo reforma buvo galima tik autoriteto viršenybės, o ne „bajoriškos 
tolerancijos“ sąlygomis, nes jai įvykdyti reikėjo ir autoriteto, ir prievartos, 
ir gebėjimo suburti tą iniciatyvą palaikančius bajorus, juos suinteresuoti 
reforma. Pirmųjų katalikiškų bažnyčių fundatoriais buvo didieji Lietuvos 
kunigaikščiai, ypač Vytautas, ir jais pasekę didikai. Apie reformos ir jos 
pasekmių radikalumą liudijo ir 1387 m. perėjimas nuo dovanojimo raštų 
atskiriems bajorams prie privilegijų bajorijai kaip luomui, nuo papročių 

55 Kaip anais tolimais viduramžiais, taip ir šiandien Vakarams sunku civilizuotai (lygia-
teisiškai) bendrauti su skirtingų tautų kultūrų įvairove: bendrauti – tai reikalauti iš kitų 
tapti panašiais į Vakarus: viduramžiais – priimti Vakarų krikščionybę, šiandien – vaka-
rietiškai suprantamas žmogaus teises.
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teisės prie rašytinės teisės, nuo empirinio jutiminio prie labiau abstraktaus 
pasaulio suvokimo.

3) Trečias ir, deja, paskutinis bendrojo intereso vyravimo epochos sė-
kmingas kūrinys, nors socialiniu požiūriu ir nevienareikšmiškas (prisidėjo 
prie valstiečių įbaudžiavinimo), buvo 1557 m. Valakų reforma, įvykdyta 
valstybės dvaruose. Ji padarė žemės naudojimą patogesnį, racionales-
nį, įvedė trilaukį žemės apdirbimo būdą, tuo padidino darbo našumą ir 
galiausiai pakėlė valstybės (valdovo) dvarų pajamingumą: iki Valakų re-
formos didysis kunigaikštis iš savo valdų surinkdavo iki 10 000 kapų liet. 
grašių, o po šios reformos – 81 736 kapas grašių56. Tai gerokai sustiprino 
Lietuvos valstybę, padidino jos ekonomines galimybes išlaikyti didesnę 
kariuomenę, ją tinkamiau apginkluoti. Galimas daiktas, kad šios reformos 
sėkmė ekonomiškai prisidėjo ir prie paskutinių sėkmingų karaliaus Stepo-
no Batoro žygių į Rytus XVI a. antroje pusėje. Savo rezultatyviu pavyzdžiu 
Valakų reforma darė pozityvios įtakos ir privačių dvarų ūkio pažangai, 
kiek privatūs dvarai ėmė persitvarkyti pagal reformuotų valstybinių dvarų 
pavyzdį. Valdovas pasirodė galintis ne tik nuogu administraciniu įsakymu, 
bet ir konkrečiu pavyzdžiu tarnauti tautos bendrai gerovei, būti ne tik ad-
ministracinis, bet ir dalykinis autoritetas. 

 Po Valakų reformos įvykdyta 1564–1566 m. administracinė, teisminė 
reforma jau buvo bajorų reforma, pirmiausia vykdyta atskiro luomo in-
teresais. Vėliau ta pati bajorija dėl pabrėžtino luominio savanaudiškumo 
pasirodys nepajėgi atlikti jokios Lietuvai reikšmingos reformos ir dėl to 
darysis pavojinga tiek savo, tiek ir tautos likimui.

2. Individualios laisvės prioritetas, arba lietuvių tautos socialinio 
reikšmingumo nykimo stadija

Nuo bendro intereso viršenybės prie privataus, arba  
kaip valdovas tampa savo vasalų vasalu 

Autoriteto viršenybės stiprinimas kaip savineiga. Kardinalūs poky-
čiai Lietuvos istorijoje įvyko su autoriteto viršenybės transformavimusi į 

56 Dovnor-Zapolskij, М. G. Gosudarstvenoe khozhjajstvo Velikogo Knjazhestva Litovskogo 
pri Jagelonakh. Кiev, 1901, p. 348; Šalčius, P. Raštai. Lietuvos žemės ūkio istorija. Vilnius: 
Margi raštai, 1998, p. 42.
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asmens laisvės arba privataus intereso viršenybę. Ši transformacija vyko 
kaip dialektinis procesas, t. y. tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis au-
toriteto viršenybė siekė save sustiprinti, kartu jomis ji save ir silpnino, kūrė 
prielaidas iškilti savo antipodui – bajorijai, siekusiai bendrojo intereso vir-
šenybę paversti jau privataus, grupinio intereso viršenybe. 

Ši dialektika reiškėsi valdovo suteikiamomis bajorijai privilegijomis 
dalinant bajorijai valstybės žemes, pripažįstant į jas nuosavybės teises, 
tuo subjektyviai siekiant padidinti valdovui ištikimai tarnaujančių bajorų 
skaičių, jais remtis vykdant Lietuvai reikalingas reformas. Pirma iš tokių 
radikalių reformų, giliausiai palietusių lietuvių tautos sąmonę ir būtį, kaip 
minėta, buvo tautos apkrikštijimas. Įvykdyti šią reformą buvo neįmanoma 
be plačios bajorų politinės ir operatyvinės paramos. Todėl neatsitiktinai 
pirmosios privilegijos bajorams kaip luomui ir buvo suteiktos krikščiony-
bės įvedimo metais: 1387 ir 1413 m. 

Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila 1387 m. vasario 20 d. privilegi-
ja patvirtino krikštą priėmusiems Lietuvos bajorams nuosavybės teisę į jų 
paveldėtus miestus, valsčius, kaimus ir namus, laisvai tuo turtu naudotis, 
disponuoti (parduoti, dovanoti, įkeisti). Šios bajorų teisės toliau buvo pa-
tvirtinamos ir plečiamos 1413, 1434 ir ypač 1447 m. privilegijomis. Šalia 
bajorų tėvonijų pirmą kartą leista nuosavybės teise valdyti ne tik paveldė-
tas, bet ir leno teise gautas žemes (beneficijas)57. 1434 m. ir 1447 m. privi-
legijomis bajorų valstiečiai ir pavaldiniai buvo atleisti nuo duoklių didžia-
jam kunigaikščiui, taip pat ir nuo visokių darbų (šienavimo ir kt.) didžiojo 
kunigaikščio dvaruose, išskyrus pilių taisymą bei statymą, kelių tiesimą bei 
taisymą, suteikiant bajorams teisę savintis savo valstiečių darbą ir duok-
les. 1447 m. privilegija valdovas kartu perleido bajorams ir savo teisminę 
funkciją teisti valstiečius, ją perduodamas bajorams, uždraudė valstybės 
urėdams ir tekūnams kištis į bajorų ir valstiečių bylas, pono uždedamos 
baudos valstiečiams išieškomos pono naudai, valdovui draudžiama priimti 
į savo dvarus pabėgusius bajorų valstiečius (15, 14 punktai)58.
57 Beneficija – geradarystė, ankstyvaisiais viduramžiais feodalo savo vasalui už karinę tarny-

bą suteikta žemės valda be paveldėjimo teisės, dažniausiai su teise imti prievoles iš valstie-
čių. Išsivysčiusiame feodalizme beneficijos tapo paveldimos ir pavirto lenais arba feodais; 
lenai žemės valda, kurią vasalas gaudavo iš senjoro su sąlyga, kad atliks karinę tarnybą, 
atliks pinigines ir kitas prievoles. Skirtingai nei beneficijos, lenas buvo paveldimas.

58 Avižonis, K., supra note 37, II tomas, p. 27–36.
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Visa tai gerokai sumažino didžiojo kunigaikščio pajamas, susilpnino 
jo ekonominę galią. Žymi visuomenės dalis – valstiečiai, iki tol ekono-
miškai stiprinę valstybę, dabar paties valdovo nukreipiami ekonomiškai 
stiprinti atskirus bajorus, jų nepriklausomybę nuo valdovo. Iki XIV a. pa-
baigos didieji kunigaikščiai valdė 2/3 visų žemių, o 1569 m. – tik 1/359. Su 
ekonominio suvereniteto žymios dalies išdalijimu pavaldiniams valdovas 
ėmė prarasti ekonomines spaudimo bajorams priemones, kuriomis jis iki 
tol palaikė bajorų drausmę ir paklusnumą. 

Autoriteto viršenybei grėsmę kėlė ir Lietuvos didikų, bajorų teisių su-
lyginimas su Lenkijos bajorų teisėmis (1447 m. privilegija), o rusų (pra-
voslavų) bajorų teisių – su lietuvių (katalikų) bajorų teisėmis (1434 m. 
privilegija). Tai konsolidavo įvairių tautybių, regionų ir tikėjimų bajoriją, 
lengvino jai sutelktomis jėgomis efektyvinti spaudimą valdovui reikalau-
jant naujų teisų ir privilegijų, naikinančių bendrojo intereso viršenybę pri-
vataus intereso viršenybės naudai. 

Bajorų reikšmės didinimo ir valdovo teisminės galios siaurinimo po-
žiūriu reikšmingi buvo 1434 m. privilegijos 1 punktas ir 1447 m. privilegi-
jos 6 ir 7 punktai, garantavę bajorų asmens neliečiamumą, panaikinę dau-
gelyje bylų kolektyvinę atsakomybę: valdovas įsipareigojo bausti bajorus 
tik jų kaltę įrodžius teisme, tik už asmeniškai padarytus teisės pažeidimus 
ir tik pagal Lietuvos įstatymus60. Tai vėliau turėjo didelės reikšmės įsigalint 
nebaudžiamumui ir bajorų savivalei.

Ši valdžios perėjimo į bajorijos rankas tendencija naują kokybę įgi-
jo po 1572 m., t. y. po Žygimanto Augusto mirties, pasibaigus Jogailai-
čių dinastijai, kai „tautos“ suverenitetą perėmė bajorija, pasiruošusi naujai 
renkamam didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui perduoti tik labai 
nežymią dalį jai tekusio suvereniteto. Bajorijos ir jos renkamo valdovo 
santykiai iš pradžių grindžiami Henriko artikulais, vėliau sutartimi pacta 
conventa. Pagal šią sutartį karalius neteko teisės paskirti savo valdžios pa-
veldėtojo, jis pats renkamas, iš jo atimama teisė leisti įstatymus (įstatymus 
59 Bajorai. [žiūrėta 2013-02-07]. <http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bajorai&old

id=4185426>.
60 Ši teisinė garantija vėliau išsiplėtojo į vieną bajorų „aukso laisvės“ principų neminem 

captivabimus nisi jure victum, lengvinusį bajorams išvengti teisinės atsakomybės skatinti 
ir palaikyti plataus masto nebaudžiamumą su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis. 
Avižonis, K., supra note 37, II tomas, p. 31.

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bajorai&oldid=4185426
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bajorai&oldid=4185426
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leidžia Seimas, karalius juos tik pasirašo), jam pripažįstama teisė skelbti 
visuotinį karinį šaukimą į karą tik su Seimo pritarimu, samdomąją kariuo-
menę jis privalo išlaikyti iš valstybės dvarų pajamų, valdovo veiklą kontro-
liuoja nuolat prie jo esantys senatoriai rezidentai; valdovui pažeidus pacta 
conventa, Seimas įgyja teisę pareikšti jam nepasitikėjimą ir pradėti prieš jį 
ginkluotą sukilimą – rokošą61. 

Kadangi su kiekvienu naujai renkamu valdovu į naujai sudaromą pac-
ta conventa bajorai įrašydavo vis naujus valdovo kompetenciją ribojančius 
reikalavimus, tai kiekvienas naujai išrinktas valdovas turėjo vis mažiau ga-
lių daryti bent kiek didesnę įtaką valstybės gyvenimui. Be Seimo pritarimo 
jis netenka teisės net pasirinkti žmonos. Didysis Lietuvos kunigaikštis, ką 
tik buvęs bajorų valdovu, Lietuvos Statuto ir pacta conventa pagrindu pa-
virsta savo vasalų vasalu. Tradiciškai jis dar tebevadinamas valdovu, bet jau 
be valdovui būdingų galių. 

Tai galbūt gali paaiškinti ir pagrindinę priežastį, kodėl Lietuvos Sta-
tutas „neturėjo sau lygių nei Rytuose, nei Vakaruose“, nes Rytuose ir Va-
karuose, kiek tuo metu ten stiprėjo absoliutinės monarchijos, Statuto tipo 
įstatymais siekta ne žavėtis, bet ir juos kritikuoti, net rodyti pavyzdžiu, 
kokiais įstatymais nereikia valstybės valdyti. Absoliutinėse monarchijose 
įstatymai buvo kuriami ne valdovo valdžiai silpninti, o jai stiprinti.

Bajorų teisėkūros paradoksai 
Teisę dalyvauti įstatymų leidyboje bajorai buvo išsireikalavę jau XV a. 

pabaigoje. Aleksandro duota 1492 m. privilegija įstatymų leidybos teisę 
buvo perleidusi ponų tarybai (didikams), o 1507 m. pirmą kartą prabyla-
ma ir apie bajorų atstovų parinkimą, išplėstinius ponų tarybos susirinki-
mus vadinant seimais. 1505 m. Radomo Seime priimta konstitucija Nihil 
novi nustatė, kad be Seimo sutikimo valdovas negali priimti jokių naujų 
įstatymų.

Bet vos tik bajorai ėmė naudotis perimta įstatymų leidybos teise, tuoj 
pat išryškėjo paradoksas: įgiję monopolinę teisę leisti įstatymus, jie pasiro-
dė daugeliu atvejų nepajėgūs ja naudotis. Viena iš to priežasčių – susifor-
mavusi po Liublino unijos Seime nuostata, kad įstatymai (konstitucijos) 

61 Avižonis, K., supra note 37, III tomas, p. 20–34.
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priimami visų ir kiekvieno bajoro pritarimu (cum omnium consensu), ki-
taip sakant, kiekvienas Seime priimamas nutarimas turėjo būti priderintas 
ne tik prie balsų daugumos, bet ir prie kiekvieno atskiro seimo deputato 
subjektyvizmo ar prie jo atsivežtos provincinio seimelio nutarties (nau-
dos). Tai kilo iš bajorų „aukso laisvės“ principo Nihil de me sine me (nieko 
apie mane be manęs, kitaip sakant, niekas negali numatyti bajorui pareigų 
be jo paties sutikimo). Ši atskiro bajoro teisė priešintis Seime daugumos 
valiai62 buvo pavadinta liberum veto: „draudžiu kiekvieno asmens laisvės 
vardu“. Formaliai ji darė kiekvieną bajorą diktatoriumi negatyviąja pras-
me: vienas bajoras galėjo užblokuoti daugumos kūrybą, niekais paversti 
daugelio žmonių darbą ir paversti valstybę nevaldomą. Pildėsi K. Peplovs-
kio įspėjimas (1611 m.): baimė vieno tirono gimdė tūkstančius tironų63. 
Siekta užblokuoti valdovo savivalę, kad savivaliauti galėtų kiekvienas, jėgos 
turintis. Veikta ne prieš tironiją kaip tokią, o tik prieš tradicinę jos formą, 
manant, kad tironijos skleidėjas gali būti tik valdovas. Todėl nuo 1652 m., 
įsigalėjus liberum veto, iki 1764 m., t. y. per 112 metų, sėkmingai darbą bai-
gė (priėmė šaliai vienokį ar kitokį reikalingą sprendimą) vos septyni sei-
mai. XVIII a., pasak A. Šapokos, jau ir suaugęs žmogus negalėjo prisiminti 
sėkmingai pasibaigusio seimo. Augusto III valdymo laikais per 30  metų 
pavykę išgelbėti nuo suirimo vos vieną seimą (1736 m.)64. Dėl vieno iš sei-
mo atstovo veto buvo realiai nutrūkę 18 Seimų65. 

Bet ir priėmus Seime įstatymą, dar nereiškė, kad jis bus vykdomas, 
dar reikėjo reliacinių seimelių pritarimo pavietuose. Jungtinis Seimas ir 
provincijos bajorų seimeliai buvo tarsi dvi viena kitai nepavaldžios institu-
cijos. Mat ir jų santykiams tebegaliojo minėtas nihil de me sine me. Todėl 
Seimo priimtas, bet konkretaus pavieto seimelyje nepatvirtintas įstatymas 
tame paviete negaliojo. 

62 Iš šios bajorų nuostatos šiuolaikinėje Vakarų demokratijoje (ypač teisėkūroje) atsirado 
principas: balsų dauguma nėra teisė (pagrindas) pažeisti mažumos teisę.

63 Pepłowski, K., supra note 16, p. 68; Avižonis, K. Bajorai Lietuvos valstybiniame gyvenime 
Vazų laikais. Kaunas: Lituanistikos instituto Lietuvos istorijos skyriaus leidinys, 1940, 
p. 258.

64 Šapoka, A. Bajoriškoji „demokratija“. Lietuvos praeitis. I tomas. Vilnius-Kaunas, 1941, 
p. 497.

65 Seimas Abiejų Tautų Respublikoje (XVI–XVIII a.). [žiūrėta 2012-09-05]. <http://www3.
lts/inter/w5_show?p-r=1004&p-k=2>.
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Privataus intereso viršenybei prieš bendrąjį įgaunant kraštutinius pa-
vidalus, valstybė vis labiau darėsi nevaldoma, grimzdo į priešpriešas ir su-
maištį. 

Privataus intereso vyravimo epochos teisė
Kaip autoriteto viršenybė kūrė jos specifiką atitinkančią teisę, taip 

tokią pat sau būdingą teisę kūrė ir privataus intereso arba asmens laisvės 
viršenybė. Bajorijos kuriama teisė, pradedant išsireikalautomis iš valdo-
vo privilegijomis ir baigiant sisteminiu jos išplėtojimu – trimis Lietuvos 
Statutais, o vėliau ir – pacta conventa, buvo skirta fiksuoti ir įtvirtinti kiek-
vieną naują bajorijos laimėjimą perimant iš valdovo vis naujas valstybinės 
valdžios sritis. Todėl Lietuvos Statutuose, pradedant Pirmuoju (1529) ir 
baigiant Trečiuoju (1588) jau pirmavo ne baudžiančioji, o konstitucinė tei-
sė (I–III skyriai), teismo teisė (IV sk.), civilinė teisė (V–VIII sk.), kurios 
pirmiausia nustatė valdovo susiaurintą kompetenciją, jo kišimosi į bajorų 
laisvę ribas, legalizavo naujas bajorų laisves teisėkūros, teismų sudarymo, 
teisėjų skyrimo, bajorų asmens, nuosavybės neliečiamumo srityse, taip pat 
išsilaisvinusios bajorijos teisę disponuoti turima privačia nuosavybe į dva-
rus, juose gyvenančius žmones, tos nuosavybės gausinimo normas (pirki-
mo-pardavimo, nuomos, paskolos ir kitokių sutarčių sudarymo, jų vyk-
dymo sąlygas) ir kita. Baudžiančioji teisė, autoriteto viršenybės sąlygomis 
buvusi pirmoje vietoje, nustumiama į pabaigą. Trečiasis Lietuvos Statutas 
jai skiria paskutiniuosius skyrius (III LS XI–XIV), nes bajorijai pirmiausia 
rūpėjo savo teises teigti, o ne jas varžyti, riboti. Statutuose pirmą kartą taip 
aiškiai ir sistemine forma, šiandien sakytume, iškyla „žmogaus teisės“, nors 
tas „žmogus“ čia dar turi bajoro prasmę, o pačios teisės nesavalaikės ir to-
dėl ne į pažangą ir ne į tautos saugumą orientuotos. 

Statutų teisinė reforma, kiek ji vykdyta vieno luomo interesais, kūrė 
valstybės socialinę teisinę tvarką kaip uždarą sistemą: niekas joje neturi 
būti toliau reformuojama, jei tai galėtų kelti grėsmę bajorijos išskirtiniam 
statusui ar atskirų bajorų, ypač didikų, teisėms. Todėl ši reforma buvo 
pirmoji ir paskutinė senosios Lietuvos valstybės teisinė reforma. Jos nu-
statomos tvarkos uždarumui saugoti buvo sukurta dviguba apsaugos sis-
tema: pirma, apsidraudimas nuo grėsmės iš valdovo pusės, atimant iš jo 
teisę be Seimo pritarimo kurti naujus ir keisti senus įstatymus –nihil novi 
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(I ILS, 3 sk. 12 art., III LS, 3 sk., 15 art.); antra, pasirūpinta apsisaugoti net 
ir nuo tokių reformų, kurias galėtų inicijuoti net ir pačių bajorų dauguma. 
Tam turėjo tarnauti minėtoji liberum veto – atskiro bajoro teisė priešintis 
daugumos valiai. Nihil novi ir liberum veto garantavo, kad Lietuva būtų 
patikimai pasmerkta du šimtmečius (XVII ir XVIII) gyventi be esminių 
reformų. Vietoj reformų – fato regimur (valdomi likimo).

Statutų nustatomos tvarkos uždarumui įveikti negalėjo turėti reikš-
mės ir jokia jos kritika, įrodinėjusi vienam luomui tarnaujančio Statuto 
priešingumą teisei. „Teisė, kuri tarnauja vienai pusei arba vienam luomui, 
o kitai pusei kenkia, ją niekina (psuje), negali būti vadinama teise, nes įstaty-
mai visur turi būti naudingi visiems piliečiams“, – rašė Vilniaus akademijos 
rektorius, jėzuitų pamokslininkas Petras Skarga 1580 m.66 Vieno luomo 
interesais kuriama teisė, žinoma, nebuvo naujiena; taip orientuoti tada 
buvo visos Europos įstatymai. Skirtasi tik mastais. Lietuvoje ir Lenkijoje 
valdovo kompetencijos ribojimo mastas buvo tiek toli siekiantis, kad jis 
dezorganizavo valstybinę valdžią, ją išskaidė į daugybę atskirų jėgos cent-
rų, tarpusavyje kovojančių ir vienas kitą silpninančių. Valstybėje neliko 
pareigūno ir institucijos, kurie būtų atsakingi už valstybę kaip visumą, tu-
rėtų pakankamai įgaliojimų ir ryžto garantuoti net ir Statutais nustatytos 
tvarkos funkcionalumą. 

Menkas Statutų teisės veiksmingumas – pačios Statutų teisės problema
Statuto siekis „pažaboti kiekvieno akiplėšos savivalę“ savyje slėpė 

daugelį normų, tam prieštaraujančių, tą pačią savivalę skatinančių, nes 
nustatinėjo tvarką, apsunkinusią baudžiamumą. Tam tarnavo tos Statuto 
procesinės normos, kurios asmens laisvės gynimo pretekstu sąmoningai 
sunkino teisės pažeidėjų patraukimą teisinėn atsakomybėn, pirmiausia 
Statutuose įtvirtinta bajorų teisė neminem captivabimus, nisi jure victum. 
Tai reiškė, kad pagal III Lietuvos Statuto (1588) trečio skyriaus 10 artikulą 
bajoras negali būti suimtas kitaip, kaip tik pagal įstatymą ir tik pašauktas 
į teismą ir čia įrodžius jo kaltę. Bajorą buvo galima suimti ir be teismo tik 
tuo atveju, jei jis užtinkamas nusikaltimo vietoje (in flagranti). Bet jei bajo-
ras suspėjo iš nusikaltimo vietos pabėgti ir per 24 valandas nesurastas arba 

66 Skarga, P., supra note 14, p. 118.
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pasislėpė savo dvare, tai ir per 24 valandas negali būti suimamas be ilgo 
bylinėjimosi teisme (III LS, 4 sk. 30 art.). Pats bylų nagrinėjimas teismuo-
se dėl įvairių juridinių procedūrų kartais trukdavo dešimtmečius, neretai 
anūkai baigdavo sutartimi dar jų senelių pradėtas bylas. Todėl mažiau pa-
siturintis bajoras, pasak Gornickio, nors būtų nužudytas ir jo artimas gimi-
naitis, viso to proceso išeiti ekonomiškai nepajėgiąs ir be teismo stengiasi 
kaip nors susitaikyti su žmogžudžiu, bijodamas ir dėl savo gyvybės67. Be to, 
valstybei nevykdant savo iniciatyva kriminalinio persekiojimo teisminės 
bylos iš esmės buvo suvokiamos tarsi privataus kaltinimo. Jei nužudymo ar 
kito nusikaltimo atveju privatus asmuo nesikreipia į teismą arba neatvyks-
ta į teismą skundui palaikyti, tai byla nenagrinėjama (III LS, sk. IV, str. 24, 
42). Savivaliautojai tai žinodami dažnai pasistengdavo, kad nukentėjusysis 
į teismą neatvyktų, jį kelyje patykoję dažnai taip smarkiai sumušdavo, kad 
šis negalėdavo tęsti kelionės68. 

Be to, nesant pakankamos veiksmingos vykdomosios valdžios, teis-
mų sprendimai buvo palikti be jų vykdymą užtikrinančios tinkamos jėgos. 
Manyta tarsi pats bausmių griežtinimas tramdys savivalę. Šį idealistinį po-
žiūrį į teisę (Statutą) bene ryškiausiai reprezentavo Leono Sapiegos prakal-
ba trečiajam Lietuvos Statutui (1588): „<…> teisės žąslai yra išrasti, kad 
kiekvienas akiplėša būtų pažabotas, kad jis bijodamas teisės, nuo bet kokios 
savivalės susilaikytų, kad negalėtų niekinti ir engti silpnesnio, kad galingas 

67 Cituota pagal Avižonis, K. Bajorai Lietuvos valstybiniame gyvenime Vazų laikais, supra 
note 63, p. 283.

68 1644 m. birželio 22 d. nukentėjusiojo Padubysio (Skaraitiškės) dvarininko atstovui bajo-
rui A. Mamonskiui (Raseinių pavietas) vykstant į Vilnių, į Lietuvos Vyriausiojo Tribu-
nolo posėdį palaikyti ieškinio prieš kaimyninio dvaro Padubysio (Stakauskynės) dvari-
ninką Joną Teofilį Stakauską, A. Mamonskis buvo minėto J. Stakausko ir jo pasalaujan-
čių žmonių kelyje užpultas, smarkiai sumuštas ir dėl sužalojimų nepajėgė tęsti kelionės. 
Panašiai pasielgė ir to paties Raseinių pavieto Bagušaičių dvarelio bajoras M. Vitkevi-
čius. Sužinojęs, kad prieš jį keliantis bylą Padubysio Purviškės bajoras Antanas Gedmi-
nas ruošiasi joti į Vilnių, į Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo posėdį, suruošė jam kelyje 
pasalą, jį šūviu į galvą sužeidė, o nukritusį nuo arklio dar sunkiai sumušė, kad ir šis buvo 
priverstas atsisakyti kelionės į teismą. Teismo jenerolo Saliamono Butkevičiaus abdukci-
nis kvitas, 1644 m. birželio 23 d. Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius, f. 7, 
Žemaičių pilies teismo knyga. 1644 m., l. 966 (1089); Antano Gedmino skundas prieš 
Mykolą Vaitkevičių, 1722 m. balandžio 20 d. Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Senieji 
aktai, Žemaičių pilies teismo knyga. 1722 m., Nr. 14518, l. 387–388.
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ir turtuolis nesavivaliautų.“69 Čia kalbama apie teisę taip, tarsi joje pačio-
je slypėtų pakankamos galios savivalei pažaboti. Apie teisės santykį su ją 
vykdančiu valstybės aparatu, sukuriančiu minėtą teisės galią, Pratarmėje 
neužsimenama. Mąstyta pagal schemą: teisė – gėris (būti teise pakanka 
būti gražiais žodžiais, nors ir negyvais), o jos veikimą garantuojanti val-
džia (valdovas) – blogis (nes reikalauja, kad gražūs žodžiai virstų ir gra-
žiais veiksmais). Vykdomosios valdžios stiprinimas buvo suvokiamas kaip 
didžiausia grėsmė neribotoms bajorų laisvėms. Būtent nuostata: „norime 
teisės, bet menkai veikiančios“ labiausiai prisidėjo, kad praktiniuose žmo-
nių santykiuose mažiausiai būtų Statuto.

Tai buvo būdinga ne tik Leono Sapiegos mąstymui. Tokį mąstymą 
galima atpažinti ne viename Statutų nūdienos komentare, kur dažniausiai 
pabrėžiami įvairūs Statuto nuopelnai, „pažangumas“, „unikalumas“, gebė-
jimas „pralenkti kaimynus“ be ryšio su tuo socialiniu procesu, kuriam Sta-
tutai turėjo įtakos, taip pat nekeliant klausimo, ką Lietuva su jais laimėjo 
ir ką pralaimėjo. Ribota straipsnio apimtis neleidžia šio klausimo plačiau 
išplėtoti. Atkreiptinas dėmesys, kad ir į Pirmojo Lietuvos Statuto komen-
tarą, kurio grupė autorių 2001 m. rašė, kad Statutas buvęs „nukreiptas 
prieš tokias visuomenės piktžaizdes kaip feodalinė „kumščio teisė“, smurtas, 
vagystės“70. Formaliai tikrai taip. Bet šiuo „nukreipimu“ tenkintis – tai kal-
bėti apie Statutą kaip „daiktą savyje“ ir kartu nieko iš esmės apie jį nepa-
sakyti. Bet jei Statutas buvo priimtas ne kaip patraukli deklaracija, ne kaip 
gražių žodžių ar juridinės technikos rinkinys, ar ketinimų „protokolas“, o 
kaip instrumentas, kuriantis privalomą ano meto santykių valdymo prak-
tiką, tai tuo požiūriu jo vertinimas, matyt, galėtų būti ir kitoks. 

To nedarant, ne ką pozityvaus galima laimėti ir iš Statutų tyrinėjimo 
dabarčiai. Tada sunku išvengti klausimo, ar istorija yra tik pasyvus apra-
šinėjimas „kaip buvo“, ar istorija kartu yra ir specialus metodas dabarties 
problemoms spręsti? Sėkmingus bandymus nagrinėti Statutus kartu su 
jų praktika rodė jau XVI–XVII a. minėtų A. Volano, P. Skargos, Mykolo 
Lietuvio, A. Rotundo, K. Peplevskio, J. Chondzinskio ir kitų autorių dar-
bai. Jais, kaip mąstančiais ir apie Statuto socialines pasekmes, manau, gal-

69 Lappo, J. 1588 metų Lietuvos Statutas. II tomas. Tekstas. Kaunas, 1938, p. 15.
70 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičiaus, E. Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.). Vilnius: 

Vaga, 2001, p. 377. 
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būt reikėtų labiau stebėtis negu pačiais Statutais. Minėti autoriai jau tada 
orientavosi į esminius dalykus, todėl juos domino ne Statutai kaip tokie, o 
Statutų vaidmuo stiprinant ar žlugdant tautos atsparos jėgas tautų išlikties 
varžytinėse. Jie pirmiausia žiūrėjo, kuo Statutai buvo Lietuvai, gyvenusiai 
XVI–XVIII a. O šiuo požiūriu Statutuose jie matė dideles grėsmes tautos 
saugumui ir laisvei. Kitoks požiūris į Statutus ėmė formuotis tik žymiai 
vėliau, kai Statutus imta vertinti pagal tai, kaip jų idėjos galėtų koreliuotis 
su XIX a. pabaigos ar nūdienos liberalizmo idėjų sklaida. 

O ano meto Statutų praktika buvo tokia, kad dėl plataus masto ne-
baudžiamumo šalyje klestėjo būtent ta pati „kumščio teisė“, su kuria Sta-
tutas deklaravo kovosiąs. Šį klausimą plačiai nagrinėję Lietuvos istorikai 
A. Šapoka, K. Avižonis, E. Gudavičius ir kiti rašė: „Dėl silpno valstybinio 
baudžiamojo aparato ir apskritai silpnos didžiojo kunigaikščio valdžios kles-
tėjo feodalų savivalė, smurtas ir „kumščio teisė <…>. Teismų nuosprendžiai 
be kitų ir didžiojo kunigaikščio, ir Ponų tarybos buvo vykdomi sunkiai, o 
kartais ir visai nevykdomi <…> Didikai, turėję po kelis tūkstančius savo 
kariuomenės, teismo nuosprendžio vykdytojus sutikdavo ginkluoti, neretai 
apmušdavo, o kartais ir nužudydavo <…> A. Goštautas per savo vietininką 
taip nusako M. Radvilos veiksmus: „žudė ir doras žmonas nuo vyrų atiminė-
jo, ir nekaltas merginas prievartavo, ir daugelį šiaip vyrų bei moterų ir mažų 
vaikų iki mirties primušė, o kitus pagrobę vedė nelaisvėn tartum totoriai, o 
kiti gi atsipirkinėjo lyg nuo priešų.“71 „Teismų aktuose nuolat minima, kaip 
vienas bajoras, užpuolęs savo kaimyno žemę, pagrobia iš laukų ar ganyklų 
pono ar valstiečio galvijus, ypač tinkamus darbui, išsiveda iš kūčių pas save, 
kartu gerokai primuša piemenis bei darbininkus… Šitokia bajorų sauva-
lia iš tikro primena viduramžių Vokietijos kumščio teisės ir riterių plėšikų 
laikus.“72 Tas pats Leonas Sapiega – Lietuvos Statuto (1588 m.) redakto-
rius, valstybės kancleris, kuris taip tikėjo paties Statuto galia tramdyti aki-
plėšas, pats savo savivaliavimu realiai „įrodinėjo“ tos pačios teisės negalią. 
1577 m. jis už Staroselių, Horkių ir Būdų dvarų užpuolimą ir neatvykimą 
į teismą buvo paskelbtas banita73, 1603 m. liepos 3 d. jis įsakęs savo tar-

71 Gudavičius, E.; Lazutka, S. Teisės paminklo jubiliejus. Mokslas ir gyvenimas. 1979, 11: 13.
72 Avižonis, K. Bajorai valstybiniame Lietuvos gyvenime Vazų laikais, supra note 63, 

p. 306–308.
73 Ibid., p. 312.
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nams su kareiviais smurtu užimti bajoro Puciatos dvarus, o juos gynusius 
bajorus įmesti į Ašmenos kalėjimą, prikaustyti juos geležiniais antrankiais 
prie sienos74. Nebaudžiamas nedrausmingumas silpnino ir karinę tarnybą, 
demoralizavo drausminguosius. „Kas pirmas atvyksta į karinio šaukimo 
stovyklą, – rašė 1657 m. J. Chondzinskis, – tas nuskursta, kol kiti susirenka, 
jis praranda maistą ir arklius, o kas neatvyksta, nė vienas nepatiria griežtos 
teisės rankos <…>, nes ponai šlėktos yra laisvi, jiems leista kitus pražudyti 
ir patiems žūti.“75

A. Volanas, kritikuodamas tas Statuto normas, kurios legalizavo ir 
globojo piktnaudžiavimą teise, sunkino procedūras patraukti laisve pik-
tnaudžiaujančius bajorus, peikdamas žmogžudžių baudimą ne mirtimi, o 
pinigais ir trumpalaikiu kalėjimu (už nužudymą 1 metų ir 6 savaičių įka-
linimas), rašė: „į mūsų valstybę atnešta baisi padėtis ir piliečių bendruome-
nėje bjaurus sumišimas, kuris mūsų valstybėje atsirado ne iš svetur, o išlei-
dus tą netikusį įstatymą (turima galvoje 1588 Lietuvos Statutą – A. V.). Dėl 
jo liko labai nedaug bajorų namų, kuriuose nebūtų gedulo, arba kuriuose 
nebūtų našlaičių, kur arba žmona vyro, arba tėvas sūnaus, arba sūnus už-
mušto tėvo neapverktų, nes be saiko išsiplėtė ir išaugo nužudymų savivalė; 
nebaudžiami žmogžudžiai gyvybę išplėšia ir jokios bausmės nebijo. Ar kuris 
nors ne mieliau vienerių metų kalėjimo vargą pakęs ir nežymią pinigų sumą 
sumokės, jei tik turės galimybę įtūžio pagautas įvykdyti savo nusikalstamą 
geidulį? Mes juk dažnai girdime tų pasiutėlių kalbas, kai jie dėl menkiausios 
priežasties kitiems grasina mirtimi, žadėdami už jų mirtį išsipirkti pinigais. 
Argi laisvu laikysi tokį žmogų, kurį bet kas gali nupirkti ir paskersti kaip kokį 
gyvulį? Bet kaip tik mūsų valstybėje tarsi skerdyklose žmogžudžiai žudymui 
superka žmones ir, kad galėtų juos užmušti, sumoka giminėms… Nužudžius 
žmogų, mokestis įbrukamas prievarta, net nepaisant galinčių keršyti už pra-
lietą kraują. Sutiksi ir tokių, kurie geisdami gauti naudos, visai nesikremta 
dėl nusikalstamo saviškių žudymo. Argi nebaisu, kad tokių žmonių mirtis 
pelninga tiems, kuriems ji turėtų būti ypač skaudi?“76 
74 Ibid., p. 311.
75 Chondzinskis, J. Vieno lenko dvasiškio apmąstymai 1657 metais po Viešpaties atsimai-

nymo šventės, už ką Dievas Lenkų Karūną baudžia ir kaip tolimesnės bausmės išvengti 
galėtume. Lukšaitė, I. Lietuvos publicistai valstiečių klausimu XVI–XVII a. Vilnius, 1976, 
p. 181.

76 Volanas, A., supra note 11, p. 82–83, 148.



159

Autoriteto ir asmens laisvės vaidmuo kuriant ir griaunant Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę

Todėl užsieniečiai (A. Cellarius, M. Zeillerus, S. Cefali, Connor ir kt.), 
besilankantys ano meto Lietuvoje ir Lenkijoje, ne žavėjosi Statutu, o grei-
čiau stebėjosi keistomis jo teisės normomis, baudusiomis žudikus, sutei-
kiant jiems teisę išvengti mirties bausmės atsiperkant. Sebestijonas Cefali 
savo 1665 m reliacijoje popiežiui rašė, kad „Lietuvoje ir Lenkijoje įsigalė-
jusi ne laisvė, o savivalė ir tikra prekyba žmogaus krauju“77.

Pažangūs ano meto protai suvokė visos šios sumaišties ir savivalės 
priežastis ir pasekmes, todėl ragino atkreipti dėmesį į Statutų praktinį 
veiksmingumą užtikrinančias priemones – nebaudžiamumą skatinan-
čių normų pakeitimą ir stiprios vykdomosios valdžios būtinumą. Minė-
tas P.  Skarga savo garsiuose „Seimo pamoksluose“ 1580 m. esminiu tei-
sės realumo požymiu laikė ne pačias teisės normas, o jų „gerą vykdymą 
ir baudžiamumą“ („dobrą egzekucyą i karnością opatrzone“)78. Teisė nega-
linti duoti jokios naudos, jei ji nėra užtikrinta „geru vykdymu“79. O tokį 
vykdymą jis siejo su buvimu atitinkamų valstybės institucijų ir pareigū-
nų: „Mokame rašyti, kalbėti, samprotauti, bet nemokame veikti. Neturime 
griežtų, nepaperkamų ir pakankamai galių turinčių valdininkų. Neturime 
institucijų, kurios pažabotų piktavalius ir lenktų juos prie gėrio. Jurisdikci-
ja blogai aprūpinta, išskaidyta ir išsklaidyta. Jos įstaigos viena kitai trukdo 
suvaldyti piktadarius ir akiplėšas, daugelis valdininkų nepajėgia apginti ka-
raliaus ir Dievo autoriteto, kiti [neveiklūs, nes] bijo užsitraukti priešiškumą 
ir neapykantą. Todėl viskas silpsta – taip pat ir teisė, o žmonių papročiuose 
įsigali (zostaje) pyktis ir savivalė.“80 A. Volanas, cituodamas graikų oratorių 
Demosteną, ragino neturėti „vilties, kad įstatymai patys atbėgs ir suteiks 
pagalbą tam, kuris nuskriaustas jų šaukiasi, nes jie yra tik raidės ir raštas“81. 

77 Avižonis, K. Bajorai valstybiniame Lietuvos gyvenime Vazų laikais, supra note 63, p. 265. 
Šiuolaikinė Vakarų teisės tradicija, kiek ji pirmiausia „susirūpinusi“ ne aukos, o teisės 
pažeidėjų teisių apsauga, Lietuvos Statutuose gali rasti nemaža save „padrąsinančių“ 
normų, talkinusių nusikaltėliui išvengti teisinės atsakomybės arba susilaukti simboli-
nių bausmių (šį teisei lojalių žmonių gyvybės nuvertinimą liudija Norvegijos įstatymai, 
pagal kuriuos Breivikas, sąmoningai nužudęs 77 žmones, susilaukė 21 metų įkalinimo 
bausmės gana komfortiškomis bausmės atlikimo sąlygomis). Šia prasme Lietuvos Statu-
tai daugeliu atvejų gali būti šiuolaikinės Vakarų teisės pirmtakais ir mokytojais.

78 Skarga, P., supra note 14, p. 117.
79 Ibid., p. 119.
80 Ibid., p. 120.
81 Volanas, A., supra note 11, p. 175.
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„Nedaug naudos, jei įstatymai bus išleisti kaip reikiant, bet nebus tinkamos 
valdžios, kuri galėtų deramai juos apsaugoti bei ginti“82. 

Tai rodo, kad būtent jie, o ne Statutų autoriai, tada atstovavo Lietuvoje 
pažangiai realistinei teisinei minčiai. Statutų idėjos tarnavo vienos sociali-
nės grupės savanaudiškumui, todėl galėjo būti Statutais, bet negalėjo būti 
teise, kurią A. Volanas, P. Skarga ir kiti tapatino su tarnavimu visos tautos 
saugumui ir laisvei. Vėlesnieji tyrinėtojai rašė tik apie Statutus, jais žavėjosi, 
retai kada užsimindami apie A. Volano, Mykolo Lietuvio, P. Skargos ir kitų 
raštus, kurių idėjos šiandien, manau, skamba gerokai aktualiau negu pačių 
Statutų, nes ir šiandien teisės viršenybės įgyvendinimo pagrindinės pro-
blemos kyla iš neproporcingo teisės ir vykdomosios valdžios santykio, kai 
kuriami įstatymai, nekuriant jų vykdymą garantuoti pajėgiančios valdžios.

Tačiau šių balsų nebuvo kam girdėti. Nuo savanaudiškumo apkurtu-
sios bajorų masės bijojo bet kokio vykdomosios valdžios sustiprėjimo. Į 
kiekvieną raginimą atsižvelgti ir į bendrąjį interesą ir jo pagrindu įvesti 
tvarką žiūrėta kaip į grėsmę bajorijos laisvėms, kaip į valdovo „absoliutiz-
mo“ (absolutum dominimu) grąžinimą. „Visi, kurie kokiu nors būdu bandė 
šią savivalę pažaboti, būdavo apšaukiami laisvių laužytojais <…>, o kiek-
vienas bent kiek valdžios parodęs karalius – tironu.“83 

Privataus intereso (asmens laisvės) viršenybei įgaunant kraštutinius 
pavidalus, gyventa pagal lozungą: nieko valstybei, bet viską iš valstybės. 
Toks bajoras, pasak A. Šapokos, „gyveno tik šia diena, gyveno tik sau, žiūrė-
jo vien savo reikalų. <…> valstybė pasidarė baisiausių išnaudojimų šaltinu. 
Jei XVII a. tik didžiūnai kratėsi bet kokių valstybės uždedamų varžtų, tai 
dabar to kratėsi visa bajorijos masė“84. Statutui beliko visa tai sankcionuoti 
arba beviltiškai stebėti, kaip apie jo „nebuvimą“ liudija visas šis nebaudžia-
mumas. Per asmeninės naudos prizmę žiūrint į valstybę, ji darėsi tarsi nie-
kam nereikalinga: bajorija jau buvo gavusi iš valstybės iš esmės viską, ką 
realiai iš jos galėjo gauti: dvarus ir tuose dvaruose dirbančius valstiečius, 
nuo kriminalinės agresijos daugumą bajorų saugojo jų asmeninė sargyba, 
o didikus – ir jų asmeninė armija. Ekonominės naudos požiūriu valstybė 
turtingesniam bajorui jau kaip ir nieko negalėjo duoti, o galėjo tik imti 

82 Ibid., p. 174.
83 Šapoka, A., Bajoriškoji „demokratija“, supra note 64, p. 503.
84 Ibid.
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(mokesčiai, rinkliavos, reikalavimas rizikuoti mūšio lauke savo gyvybe…). 
Dar mažiau valstybės buvo reikalinga tautos dauguma – beteisiai valstie-
čia-baudžiauninkai, kuriems valstybė nepripažino pagrindinių žmogaus 
teisių, negynė jų nuo bajorijos savivalės, o tik didino jų skurdą ir vargą pa-
pildomomis prievolėmis. Todėl XVIII a. pabaigoje kaimyninėms absoliu-
tinėms monarchijoms neprireikė didesnių pastangų pasidalinti valstybę, 
tapusią nereikalinga jos piliečiams, paversti valstybės nereikalingų piliečių 
neribotą laisvę 200 metų trunkančia tokia pat neribota jų nelaisve. 

Tik visa tai ignoruojant galima Statutų laikotarpio Lietuvos visuomenę 
laikyti „pilietine“, kaip tai daro istorikas A. Bumblauskas: „Lietuvoje net pra-
radus jai valstybingumą 1795 m., susiformavo pilietinė visuomenė. Tai galima 
laikyti ir Statutų subrandintos bajoriškos pilietinės visuomenės paveldu.“85 Ži-
nant, kaip ano meto bajorija žiūrėjo į teisėtumą ir į pačią teisę kaip vertybę, 
kiek bajorija brangino iš pareigos kylančią santarvę ir drausmę, ieškoti tokio-
je visuomenėje pilietiškumo – tai pageidaujamą priimti už esamą. Pilietinė 
visuomenė – tai pirmiausia teisės viršenybę ne tik žodžiu, bet ir veiksmu 
pripažįstanti visuomenė, siekianti savo narių tarpusavio sugyvenimo, bend-
radarbiavimo, šiam tikslui kurianti teisę ir jai savanoriškai paklūstanti86. Tei-
sės be pareigų jokioje epochoje nebuvo pilietiškumo ženklas.

85 Bumblauskas, A. Senosios Lietuvos istorija 1009–1795. Vilnius: R. Paknio leidykla, 
2005, p. 254. 

86 Polinkis nelaikyti teisės vertybe, ja nevaržyti savo elgesio, nuolat kelti socialinį tikslingu-
mą aukščiau teisės ir teisėtumo – tai įprastos nuostatos, kurios gyvos Lietuvoje iki šiol. 
Štai 2013 m. sausio 8–9 d. svarstant klausimą, ar amerikietei čiuožėjai, norinčiai olim-
piadoje atstovauti Lietuvai, reikia suteikti Lietuvos pilietybę, per sociologinę apklau-
są teigiamai pasisakė net du trečdaliai apklaustųjų, vadovaudamiesi vien tik socialiniu 
tikslingumu ir visiškai ignoruodami esamą Lietuvoje dvigubos pilietybės konstitucinį ir 
įstatyminį reguliavimą, tarsi tokio reguliavimo Lietuvoje nebūtų arba jis nesuponuotų 
jokio privalomo mąstymo ir elgesio. Ši Lietuvos piliečių dalis 2013 m. mąstė labai pana-
šiai kaip ir Statuto laikų Lietuvos piliečiai, žinantys, ko nori, ir visiškai nevaržydami savo 
norų esama teise. Bet panašiai mąstant galima tikėtis ir panašaus likimo.
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koMpLeksiNė MiŠkŲ, LaUkiNės 
GyvŪNiJos ir aUGaLiJos TeisiNė 
apsaUGa LieTUvos sTaTUTUose

Prof. dr. Jevgenij MACHOVENKO

Žvelgiant ekologo akimis, miškas yra vientisa sudėtinga ekosistema, 
apimanti ne tik medžius, bet visą laukinę augaliją ir gyvūniją, dirvą, smul-
kius vandens telkinius ir net specifinį mikroklimatą, reikalaujantį komp-
leksinės teisinės apsaugos. Ji vykdoma dviem kryptimis: pirma, kaip visų 
miško ekosistemos elementų apsauga (juk jie visi priklauso vienas nuo kito, 
antai daugelis plėšrių sparnuočių lizduojasi tik ant aukštų 100–200 metų 
amžiaus medžių, todėl siekiant išsaugoti pirmuosius, būtina saugoti ant-
ruosius); antra, kaip miško apsauga nuo įvairių (idealiu atveju – nuo visų) 
jam kenksmingų antropogeninių veiksnių (antai minėtus medžius būtina 
saugoti ne tik nuo iškirtimo, bet ir nuo pakirtimo, padegimo, patvindymo 
ir kt.). Kadangi miškų ekosistemos yra aplinkos dalis, tad pirmųjų apsauga 
suponuoja antrosios apsaugą, ir atvirkščiai. Iš pirmo žvilgsnio dabartinė 
miškų ekosistemų teisinė apsauga atrodo suskaidyta – Lietuvos Respubli-
koje greta Miškų įstatymo ir Aplinkos apsaugos įstatymo šios funkcijos 
vykdymą reglamentuoja Laukinės augalijos įstatymas, Laukinės gyvūnijos 
įstatymas, Medžioklės įstatymas, Mėgėjiškos žūklės įstatymas, Vandens 
įstatymas, Saugomų gyvūnų, augalų grybų rūšių ir bendrijų įstatymas, 
Saugomų teritorijų įstatymas ir kt. Tačiau atsižvelgiant į miško ekosiste-
mos elementų gausą ir jų sąsajų sudėtingumą, miško išteklių naudojimo 
ir saugojimo būdų ir kenksmingų antropogeninių veiksnių gausą, toks di-
ferencijuotas teisinis reguliavimas yra natūralus ir pagrįstas, o atitinkamų 
norminių teisės aktų, sutarčių, precedentų, papročių visuma skirta užtik-
rinti kompleksinę teisinę apsaugą.

Žinoma, visos aplinkos ir jos elementų teisinė apsauga į tokias aukš-
tumas pakilo tik XX a. antrojoje pusėje, prieš tai žmonijai susidūrus su 
milžiniškomis problemomis ir grėsmėmis, palyginus su kuriomis praeitis 
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(bent šiuo aspektu) atrodo laiminga. Didelę reikšmę įtvirtinant ir įgyven-
dinant minėtų objektų kompleksinę teisinę apsaugą turėjo mokslo, švieti-
mo ir ekologinio auklėjimo pažanga, paveikusi teisėkūros subjektų ir masi-
nę žmonių sąmonę. Tačiau jei ne visos aplinkos, tai bent miškų ekosistemų 
kompleksinės apsaugos pavyzdžių turime iš viduramžių ir senovės teisės 
istorijos, nors to meto teisėkūros subjektų motyvacija buvo kitokia nei da-
bar, ir net teisės priešistorėje įmanoma įžvelgti bent tam tikrų rūšių gamtos 
objektų apsaugą, pagrįstą religiniais sumetimais.

Teisės ir viešosios valdžios nežinojusioje visuomenėje elgesio taisyk-
lės buvo kildinamos iš sudievintos gamtos, paskirų laukinės gyvūnijos ir 
augalijos, negyvosios gamtos objektų, gamtos jėgų pasireiškimų (siejamos, 
pavyzdžiui, su kalnu, mišku, vandeniu, ąžuolu, gyvate, ugnimi, perkūnija 
ir pan.). Žinomos įvairios ankstyvosios religinio gyvenimo formos (tote-
mizmas, magija, animizmas, fetišizmas, animatizmas, šamanizmas ir kt.). 
Pavyzdžiui, totemizmą praktikavusi gentis ar giminė turėjo savo pradinin-
ką ir globėją (totemą) – tam tikrą gamtos objektą, iš kurio buvo kildinama 
ta gentis ir giminė, su kuriuo genties ar giminės nariai esą buvo susieti 
simboline giminyste, dvasiniais ir emociniais ryšiais. Vyravo įsitikinimas, 
kad tokio globėjo palankumas žmonėms lemia sėkmingą medžioklę ir kt., 
bet jis galįs ir nepalaikyti, net nubausti, jam nepatinkąs tam tikras elgesys. 
Antai Karpentarijos įlankos pakrantėje (Australijoje) gyvenantys abori-
genai, radę kažkieno nužudytą gyvūną – savo genties ar giminės totemą, 
klausė „Kodėl nužudei šitą žmogų – mano brolį (tėvą, sūnų, seserį ir t. t.)?“ 
ir reikalavo kompozicijos, nes kiekvienas tos rūšies gyvūnas yra kiekvieno 
tos genties ar giminės nario giminaitis, tolygus žmogui1.

1 Vienas iš pirmųjų šią žmonių pasaulėžiūros, religinių įsitikinimų ir socialinių regu-
liatorių raidos stadiją ištyrė ir pagrindė E. Diurkheimas. Be kai kurių kitų jo darbų, 
į lietuvių kalbą yra išverstas „Elementariosios religinio gyvenimo formos: toteminė 
sistema Australijoje“. Totemo kultas buvo aukščiausioji religinė genties ir giminės so-
cialinių elgesio taisyklių sankcija. Jis sankcionavo ir įtvirtindavo giminaičių gyvybės 
neliečiamumą ir keršto už pasikėsinimą į ją paprotį, būtinumą palikti turtą tik šios 
giminės nariams, galimybę įsileisti kitų giminių narius tik pagal susitarimą, santuokos 
ar įvaikinimo procedūrą. Daugmaž ta pačia linkme veikė ir kitos ankstyvosios religi-
nio gyvenimo formos.
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Perėjus nuo ankstyvųjų religinio gyvenimo formų prie politeizmo ar 
monoteizmo, ir nuo socialinių normų bei „mainų teisingumo“2 prie tei-
sės normų ir teisminio teisingumo, religija, moralė ir teisė liko glaudžiai 
susietos, o kai kur net taip susipynusios, kad jas vieną nuo kitos atskirti 
labai sunku. Atsiradusi teisė nuo pat pradžios buvo interpretuojama ir kaip 
tam tikras šventas simbolis. Senovės teisės normos (su retomis išimtimis) 
turėjo religinį pagrindimą, buvo iškeliama jų tariamai dieviška kilmė ir 
sakralinis pobūdis. Šių normų pažeidimas kartu dažniausiai reiškė ir re-
ligijos normos pažeidimą. Teisės taikymą užtikrinusi viešoji valdžia taip 
pat buvo kildinama iš dievų. Tokiomis sąlygomis visai nenuostabu, kad 
pirmojo aplinkos apsaugos įstatymo išleidimas priskiriamas Anuradcha-
pūros (Anuradhapura) – senovės valstybės Šri Lankoje – karaliui (307–
267 m. pr. Kr.) Devanampijatisui (Devanampiya Tissa), su kuriuo siejamas 
ir budizmo Šri Lankoje įdiegimas. Yra įprasta manyti, kad Devanampija-
tisas taip pat įsteigė pirmąjį gamtos rezervatą Michintalio (Mihintale) kal-
ne – jame medžiodamas karalius esą buvo sutikęs vienuolių palydinamą 
princą Machindą (Mahinda). Pasikalbėjęs su pastaruoju, karalius greta 
kitų jausmų pajuto nepaprastą pagarbą kiekvienam gyviui, apsisprendė 
priimti budizmą ir įdiegti jį savo valstybėje, o kalne uždraudė bet kokią 
ūkinę veiklą ir atidavė jį prižiūrėti vienuoliams.

Visai kitokiais motyvais XIII a. berberų karaliai suteikė ypač saugo-
mos teritorijos statusą Iškiolio ežerui ir apylinkei (dabartinio Tuniso teri-

2 Teisės ir viešosios valdžios neturėjusioje visuomenėje taika ir tvarka buvo palaikoma 
abipusiškumo, savitarpiškumo, keitimosi (paslaugomis, daiktais ir pan.) pagrindu. Gre-
ta ekonominės naudos teikiančių arba ekonominę pusiausvyrą palaikančių mainų (pa-
vyzdžiui, nuotakos giminei reikėjo kompensuoti merginos išėjimą į kitą giminę) vyko 
simboliniai ir sakraliniai mainai kaip susitarimo, visuomeninės sutarties išraiška ir pa-
tvirtinimas. Nesilaikymas šio papročio, t. y. atsisakymas duoti ar priimti dovaną ir ati-
tinkamai atsidėkoti, kartais reiškė daugiau nei individų konfliktą – tai būdavo taikingo 
sambūvio griovimas, vedantis gentis prie karo. Senojo Testamento Aštuntojoje (Rutos) 
knygoje kalbama apie tokius susitarimus, patvirtintus simboliniais mainais – kiekviena 
šalis nusiaudavo po vieną batą ir duodavo kitai (Rut 4.7, 4.8). Manytina, iš vėlesnių 
istorijos šaltinių žinoma iškilminga susitarimo formulė „duodu tau, kad tu duotum“ 
(lot. do ut des, sanskr. dadami se, dehi me) atsirado dar tais laikais, kai visuomenė neži-
nojo teisės ir viešosios valdžios, juo labiau – valstybės. Tokiam socialiniam reguliatoriui 
labai tinka terminas „mainų teisingumas“ arba „atlyginimo teisingumas“ (lot. iustitia 
commutativa). Šį žmonių elgesio reguliavimo mechanizmą pirmą kartą aprašė prancūzų 
sociologas ir antropologas Marcelis Maussas. 
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torijoje) – tai buvo jų medžioklės rezervatas, o dabar ten veikia nacionali-
nis parkas (Parc national de l’Ichkeula), kuriam 1980 m. UNESCO suteikė 
pasaulio paveldo (World Heritage) statusą. Tuo pačiu keliu ėjo senovės 
germanų ir slavų teisė ir viduramžių įvairių Europos kraštų teisė. Antai 
1221–1225 m. sudaryto Saksų veidrodžio (Sachsenspiegel) Pirmosios da-
lies II knygos 61 straipsnis nustatė: „§ 2. Tačiau yra trys girios saksų že-
mėje, kur laukiniams gyvūnams, išskyrus lokius, vilkus ir lapes, dovanota 
karaliaus saugoma taika. Jos vadinamos draustiniais [grasinant karaliaus 
bauda] miškais. Viena giria prie Kojinės [Koine, Coyne], antroji – Hartas 
[Hart, Harz], trečioji – Magetchaidė [Magetheide, Magetheyde]. Kas jose 
medžioja, tas privalo sumokėti karaliaus baudą, kuri yra 60 šilingų.“ Ma-
nytina, tokių saugomų teritorijų būta ir Lietuvoje. Prisiminkime Mikalo-
jaus Husoviano žodžius: „Įsakais savo griežtais kunigaikštis stumbres ten 
apsaugo/ Ir savo rūpesčiu jis sergi gėrybes miškų./<...>/ Nors ši tauta ir 
labai turtinga visokių gėrybių,/ Bet ji už viską labiau vertina savo girias./ Ir 
ne dėl to jiems miškai žalieji be galo patinka,/ Kad šeimininkams saviems 
teikia gėrybių gausių./ <…>/ Jeigu kas nors įsigeis malonumo medžioklėj 
patirti/ Ir savo kūną norės girios užgrūdint vargu/ Ar kas didžiuliuos miš-
kuos panorės sveikai laiką praleisti,/ Kad nekamuotų jausmų nuobodulys 
įkyrus, –/ Tas pasijuokti galės iš medikų, ir išgyvens jis/ Ilgus metus, nepra-
šys jųjų pagalbos jokios,/ Ir negadins vidurių jis vaistais, būdamas sveikas;/ 
Juos vartojęs ilgai, tuoj pat nutraukti galės./ Nieko nėra tiems medėjams 
gaivesnio už šaltąją šiaurę,/ Ir tik medžioklė žvėries visas jų penas tėra./ 
Tadgi reikėtų girias, jų žalius tankumynus branginti,/ Žvėris, tuos klajūnus, 
vertint už daug ką labiau.“3

Krikščionybė atėmė iš gamtos objektų senovėje turėtą šventumą – 
Mikalojaus Husoviano požiūris į miškus yra pasaulietinis ir humanistinis. 
Pripažindamas ūkinę miškų vertę ir ekonominę medžioklės ir kitų miš-
ko išteklių eksploatavimo būdų svarbą, poetas ypač pabrėžia rekreacinę 
funkciją – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų, sveikatos atgavimą, emocinę 
atgaivą, ir šie jo „Giesmės“ fragmentai skamba labai moderniai – tokią 
pat miškų paskirtį pripažįsta galiojantys įstatymai. Dėl rašytinių šaltinių 

3 Mikalojus Husovianas. Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę (De statura 
feritate ac venatione bisontis carmen) [interaktyvus]. [žiūrėta 2013-02-10]. <http://anto-
logija.lt/text/mikalojus-husovianas-giesme-apie-stumbra>.

http://antologija.lt/text/mikalojus-husovianas-giesme-apie-stumbra
http://antologija.lt/text/mikalojus-husovianas-giesme-apie-stumbra
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stokos sunku būtų pateikti bent kiek išsamesnę miškų, laukinės gyvūnijos 
ir augalijos apsaugos Lietuvoje iki XVI a. pirmosios pusės viziją, tačiau 
jau Lietuvos Statutai kruopščiam tyrėjui yra gausi ir dėkinga medžiaga, be 
to, nuo tų laikų turime ir teismų praktikos. Tačiau mokslo literatūra na-
grinėjamu klausimu tikrai nėra gausi – iki 2012 m. turėjome tik kelioliką 
puslapių 2001 m. išleistame kolektyviniame Pirmojo Lietuvos Statuto ko-
mentare4 ir 1974 m. publikuotą straipsnį5, kurių autoriai, nekvestionuoda-
mi ir iš esmės nediskutuodami, priskyrė miškų apsaugą nuosavybės teisės 
apsaugai ir „patalpino“ ją privatinės teisės erdvėje.

Kadangi 2009 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios 
teisės katedroje įsteigto Teisės istorijos instituto mokslo tyrimų tema yra 
„XIII–XX a. Lietuvos viešosios teisės istorija“, aplinkos apsaugos Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje problematika, taip pat Lietuvos Statutų normų 
priskyrimo viešajai ir privatinei teisei problema yra mūsų mokslo interesų 
sritis. Pirmajame iš sumanyto ciklo straipsnyje6 pateikėme žemės nuosavy-
bės teisės analizę, taip pat metodologinius Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės viešosios ir privatinės teisės tyrimo dėsnius, apibūdinome Lietuvos 
Statutų viešosios ir privatinės teisės atskyrimo tyrimų būklę, pabrėžėme 
V. Andriulio7 ir R. Kazlauskienės8 darbų reikšmę ir pagrindėme būtinumą 
tęsti tam tikrų visuomeninių santykių priklausymo viešosios ar privatinės 
teisės reguliavimo sričiai tyrimus. Sekančius du straipsnius9 skyrėme miš-
kų (siaurąja prasme) ir laukinės gyvūnijos teisinei apsaugai įgyvendinant 

4 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E. Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.). Vilnius: 
Vaga, 2001.

5 Vansevičius, S. Miškų ūkio teisinis reguliavimas ir gyvūnijos apsauga feodalinėje Lietu-
voje. Socialistinė teisė. 1974, 4.

6 Machovenko, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų žemės nuosavybė kaip vie-
šosios teisės institutas. Teisė. 2011, 78: 28–41.

7 Andriulis, V. 1529 metų Lietuvos Statuto sistemos problema teisės sistemos istorinės 
sampratos požiūriu. Teisė. 1982, 17, sąsiuvinis 1: 5–22.

8 Kazlauskienė, R. Viešoji teisė Lietuvos Statutuose ir jos išliekamoji vertė šiuolaikinei Lie-
tuvos teisinei sistemai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: My-
kolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009.

9 Machovenko, J. Laukinės gyvūnijos teisinė apsauga Lietuvos Statutuose – viešojo ar 
privataus intereso gynimas? Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. 
Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys: Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. 
Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 585–595; Ma-
chovenko, J. Miškų teisinė apsauga Lietuvos Statutuose. Teisė. 2013, 86.
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bajorų medžioklės teisę (žvelgiant į pastarąją kaip į bajorijos viešojo intere-
so tenkinimą)10. Šioje naujoje publikacijoje norėtume apibendrinti atliktų 
tyrimų rezultatus, pasidalinti su skaitytojais naujomis mintimis, pažvelgti 
į Lietuvos Statutų nuostatas kaip užtikrinančias kompleksinę teisinę miško 
ekosistemos apsaugą.

1. Miškų teisės objektai ir subjektai pagal Lietuvos Statutus

Nustatydami ir įgyvendindami diferencijuotą miško ekosistemos ele-
mentų naudojimo teisinį reguliavimą ir apsaugą, teisėkūros subjektai api-
brėžia mišką siauriau nei tai daro ekologai. Antai galiojančio Lietuvos Res-
publikos „Miškų įstatymo“ 2 straipsnis nustato, kad „Miškas – ne mažesnis 
kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje 
augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško 
augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos ir gamtinių veiksnių ne-
tekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie 
vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse ir kapinėse esančios medžių 
grupės, kelio juostose ar geležinkelių želdinių apsaugos zonose įveisti žel-
diniai, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavie-
niai medžiai ir krūmai bei miestuose ir kaimo vietovėse esantys žmogaus 
įveisti parkai nelaikomi mišku. Šių želdinių priežiūrą, apsaugą ir naudoji-
mą reglamentuoja Želdynų įstatymas.“11

Lietuvos Statutuose miško definicijos nėra, ir pirma problema, su ku-
ria susiduria tyrėjai, yra terminologinė – Lietuvos Statutuose vartojami 
10 Tuose ankstesniuose straipsniuose taip pat aptarėme Lietuvos Statutų struktūrą, ku-

riuose normos grupuojamos ne mums dabar įprastu šakiniu principu, o pagal bajorijos 
vertybių reikšmingumą, ir viešosios teisės institutų Lietuvos Statutuose paskirtį – ginti 
privilegijuoto luomo interesus. Jau rašėme, kad istorinėje teisės literatūroje susiaurinus 
viešosios teisės segmentą iki Pirmojo Lietuvos Statuto šešių pirmųjų skyrių ir Antro-
jo bei Trečiojo Lietuvos Statutų keturių pirmųjų skyrių, visi kiti skyriai, t. y. Pirmojo 
Lietuvos Statuto VII–XIII skyriai ir Antrojo bei Trečiojo Statutų V–XIV skyriai, „au-
tomatiškai“ sudaro privatinės teisės segmentą. Reiškia, miško, laukinės augalijos ir gy-
vūnijos išteklių naudojimą reglamentavusios normos, sudariusios dalį IX ir XII skyrių 
Pirmajame Lietuvos Statute bei dalį X ir XIII skyrių Antrajame ir Trečiajame Lietuvos 
Statutuose, priskirtinos privatinei teisei, dėl ko mums kilo abejonė ir noras įsigilinti į 
šią problematiką.

11 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 96-1872 (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais).
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keli panašūs terminai, kuriuos būtina interpretuoti prieš pradedant miškų 
teisinės apsaugos analizę. Pirmajame Lietuvos Statute minimi „giria“, „ši-
las“, „miškelis“ ir „miškas“. Labiausiai paplitęs yra terminas „giria“. Antai 
akademiniame Pirmojo Lietuvos Statuto leidinyje įdėtas žodynas12 rodo, 
kad „giria“ pasitaiko aštuoniuose straipsniuose, tuo tarpu „miškas“ – ketu-
riuose, „šilas“ – viename, „miškelis“ – taip pat viename. Greta šitų terminų 
Antrojo Lietuvos Statuto X skyriaus 17 straipsnyje ir Trečiojo Lietuvos Sta-
tuto X skyriaus 5 straipsnyje suradome terminą „ąžuolynas“13.

Be abejo, pirmiausia verta atskleisti kontekstą, kuriame vartojami šie 
terminai. Pirmajame Lietuvos Statute apie girią kalbama nustatant atsa-
komybę, jei kas nors „be valdovo suteiktiems“ prie savo tėvoninio dva-
ro prijungtų žmones arba žemes, girias, gaudimvietes, ežerus (I skyriaus 
8 straipsnis), arba važiuodamas keliais apsistotų giriose esančiuose valdo-
vo kiemuose ir padarytų ten kokią žalą (I skyriaus 26 straipsnis), taip pat 
reguliuojant medžioklę bei servituto teisių įgyvendinimą giriose (IX sky-
riaus 1, 3, 4, 5, 6 straipsniai) ir įkainuojant įvairias naudmenas (IX skyriaus 
20 straipsnis). „Miškas“ pasitaiko nustatant kaimyninių dvarų ribas miš-
kuose (VIII skyriaus 9 straipsnis), besiginčijant dėl dvarų, žmonių, žemių, 
gaudimviečių, miškų, ežerų, bebrynų nuosavybės teisės (VIII skyriaus 
1 straipsnis), draudžiant užtvindyti ar nušienauti svetimas pievas, iškirsti 
mišką ar suarti laukus (VIII skyriaus 12 straipsnis), įkainuojant įvairias 
naudmenas (IX skyriaus 20 straipsnis). Pastarajame straipsnyje vieninte-
lį kartą pavartotas terminas „šilas“ – „<...> o šilus ir miškus, kurie tiktų 
arimams bei pievoms, turi po tiek pat įkainoti; o girios turi būti įkainotos 
pagal žemės vertę ir naudą, kiek žemė ar giria bus pelninga“14. Cituotas fra-
gmentas suponuoja mintį, kad įstatymų leidėjas suteikė miškams bei šilams 
kitokį nei girioms teisinį statusą, bet kompleksinė visų minėtų nuostatų 
analizė nepatvirtina tokio spėjimo. Antai Pirmojo Lietuvos Statuto I sky-
riaus 8 straipsnis ir VIII skyriaus 1 straipsnis saugoja asmens teises į visokį 
nekilnojamąjį turtą bei pajamų šaltinius ir nepaisant, kad yra skirtinguose 
12 Pirmasis Lietuvos Statutas. Tekstai senąja baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis. 

II tomas. Pirma dalis. Vilnius: Mintis, 1991, p. 331–425.
13 Čia ir toliau Antrojo Lietuvos Statuto skyrių ir straipsnių numeracija pateikiama pagal 

leidinį „Archiwum Komisyi Prawniczej“. Krakow, 1900, t. 7, o Trečiojo Lietuvos Statuto – 
pagal leidinį „Lapo, J. 1588 metų Lietuvos Statutas. T. 2. Tekstas“. Kaunas, 1938. 

14 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 228.



169

Kompleksinė miškų, laukinės gyvūnijos ir augalijos teisinė apsauga Lietuvos Statutuose

skyriuose, priklauso tam pačiam teisės institutui. Tačiau tarp reguliuojamų 
santykių objektų pirmajame matome „girias“, o antrajame – „miškus“.

„Miškelis“ yra vienintelė miško rūšis, kuriai apsaugoti teko sukurti 
atski rą normą – Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 18 straipsnį, nusta-
tantį atsakomybę, kai „kas kam užsiaugintame miškelyje kokią nors žalą 
smurtu tyčia padarytų arba iškirstų“. Čia skiriamoji miško savybė yra „užsi-
augintas“, ir būtent toks miškas pavadintas „miškeliu“. Įdomu, kad minėtas 
straipsnis pasirodė vėlesnėje, vadinamojoje Išplėstinėje, Pirmojo Lietuvos 
Statuto redakcijoje. Jos IX skyrius pasipildė trimis straipsniais: „18 straips-
nis. Kas kam užsiaugintame miškelyje žalą padarytų“, „19 straipsnis. Kas 
kam sodą išvogs“ ir „20 straipsnis. Apie žemės įkainojimą“. Priskyrimas 
prie šios normų grupės suponuoja mintį, kad toks miškelis kilmės ir pa-
skirties požiūriu artimesnis sodui ir dirbamajai žemei nei giriai ir užima 
tarpinę poziciją tarp laukinės gamtos ir žemės ūkio objektų. Tiesa, atsako-
mybės už smurtu padarytą žalą miškeliui ir sodui klausimas sprendžiamas 
lygiai taip pat kaip ir smurtu pasikėsinant į girias, miškus, gaudimvietes, 
bebrynus ir kt. – nustatyta įprasta „smurtinė“, t. y. kompensacija savi-
ninkui padarytos moralinės žalos („skriaudos“ jo garbei) pagal luominę 
nukentėjusiojo padėtį (12 rublių grašių bajorui ir 3 rubliai grašių „žmo-
gynui“ – standartinio didžio kompensacija, skiriama ir kitais smurtavimo 
bei įžeidinėjimo atvejais), ir piniginė bauda, apskaičiuojama pagal iškirsto 
miško kiekį ir kokybę, sumedžioto žvėries rūšį ir skaičių ir pan.

Reiškia, terminai „giria“, „šilas“, „ąžuolynas“ ir „miškas“ vartojami si-
nonimiškai, nepaisant fizinių miškų savybių (medžių rūšies, amžiaus, tan-
kumo ir kt.) ir tik vienas „miškelis“ išskiriamas kaip žmogaus išsiaugintas 
gamtos objektas. Tiesa, saugant miškus nuo iškirtimo ir padegimo, įstaty-
mų leidėjas nebeišskiria ir miškelių: Trečiojo Lietuvos Statuto X skyriaus 5 
ir 17 straipsniuose išvardintos vienodai saugomos visos įstatymų leidėjui 
žinomos miškų rūšys – giria, šilas, miškelis, miškas, ąžuolynas, o 5 straips-
nyje – dar ir „kiti sąžalynai“ („Коli by khto u svоej pushhi i v jakom-kоlvek 
lese, v boru, gai, dubrovakh i inykh zarosljakh zastal chyego choloveka ru-
bajuchi abo vezuchi derevo <...>“15). Pastarasis terminas mums atrodo įdo-
mus ir vertas atidesnio dėmesio. Kaip ir visi kiti prieš tai aptarti terminai, 
jis nėra apibrėžtas Trečiajame Lietuvos Statute, bet jo vartojimas patvirtina 
15 Lapo, J. 1588 metų Lietuvos Statutas, supra note 13, p. 378. 
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(kad ir netiesiogiai) mintį, kylančią kompleksiškai analizuojant trijų Lie-
tuvos Statutų normas – to meto įstatymų leidėjas suprasdavo mišką kitaip 
nei yra nustatyta dabar. Atrodo, Lietuvos Statutų leidėjo požiūriu miškas 
yra žemė, apaugusi medžiais16, nepaisant ploto, pločio, lokalizacijos (lau-
kuose, pakelėse, prie vandens telkinių ir pan.), manytina, tik neišeinant už 
„sveiko proto“ ribų (vargu ar kas nors vadino mišku tris medžius šalia prie-
bučio). Kitaip tariant, miško sąvoka apimdavo ir tai, ką dabartinis įstatymų 
leidėjas laiko mišku, ir didelę dalį tų objektų, kuriuos dabartinis įstaty-
mų leidėjas laiko želdynais, prižiūrimais, saugomais ir naudojamais pagal 
atski rą įstatymą. Kadangi visi trys Lietuvos Statutai nedraudė savininkui 
visai iškirsti medžius ir naudoti plotą pagal naują paskirtį (kaip dirbamąją 
žemę, ganyklą ir pan.), neprašant kokio nors leidimo ar kaip nors forma-
liai keičiant ploto paskirtį, darytina išvada, kad miškas juridiškai egzistavo 
tol, kol buvo medžių, o dėl žmogaus veiklos ar gamtinių veiksnių netekęs 
medžių (kirtavietės, degavietės, aikštės) plotas nevalingai pavirsdavo kito-
mis naudmenomis (žinoma, jei savininkas nenaudos to ploto pagal kitokią 
paskirtį, ir šis vėl apaugs medžiais, jis vėl bus miškas juridine prasme). 

Lietuvos Statutuose minimi ir miškų savininkai – valdovas ir visų 
trijų bajorijos sluoksnių nariai – kunigaikščiai, vadinamieji ponai bajorai 
(stambieji kilmingieji dvarininkai) ir tarnybiniai bajorai (pagal Pirmojo 
Lietuvos Statuto terminiją „žemionys“), o išsiaugintų miškelių – bajorai 
(„šlėktos“) ir valstiečiai („žmogynai“).

Pirmojo Lietuvos Statuto vertimo į lietuvių kalbą ir komentaro au-
torius „ypač stebina straipsnyje fiksuojama valstiečio užsiaugintos girios 
nuosavybė“17, tačiau prisiminkime viduramžių Europoje vyravusią vadi-

16 Dabar tai būtų pavadinta medynu, nes pagal galiojančio Miškų įstatymo 2 straipsnį 
„medynas – miško dalis, kurioje sumedėjusios augalijos ardų sandara yra vienoda, vy-
rauja tam tikra medžių rūšis, augalija yra panašaus amžiaus, turi bendrą augavietę ir 
ši miško dalis šiais rodikliais skiriasi nuo gretimų miško dalių“, tuo tarpu visa „miško 
žemė – apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miš-
ko aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei 
plantacijos) plotas. Miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško 
keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su 
mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip 
pat žemė, skirta miškui įveisti“ (Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Valstybės ži-
nios.1994, Nr. 96-1872 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)).

17 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 334.
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namąją suskaidytos žemės nuosavybės teisės koncepciją, pagal kurią vie-
nas asmuo turėjo tiesioginę, kitas – aukščiausiąją nuosavybės teisę į tą pa-
čią žemę (turima omenyj įvairių rūšių ir paskirties žemė, įskaitant miško 
žemę ir naudmenas – pievas, ganyklas ir kt.). Nuosavybė buvo susieta su 
valdžia ir buvo viešosios teisės institutas. H. Bermanas veikale „Teisė ir re-
voliucija“ pastebėjo, kad „Vienas iš svarbiausių elementų, vienijusių feoda-
linę teisę, buvo jai būdingas politinių ir ekonominių teisių – valdymo teisės 
ir žemės naudojimo bei tvarkymo teisės – derinys. Šiam deriniui įvardyti 
buvo vartojamas lotyniškas žodis dominium, žymėjęs ir kažką panašaus į 
senjoro valdžią, ir kažką panašaus į nuosavybę. „Senjoro valdžia“ – tinka-
mas žodis, jei tariama, kad jis apima jurisdikciją, t. y. teisę vykdyti teismą ir 
skelbti įstatymus. „Feodas ir teisingumas – tai yra tas pat“, – pasakė pran-
cūzų teisininkas Beaumanoiras [Filipas Bomanuaras (Philippe de Beauma-
noir), apie 1282 m. surašęs vieną žymiausių lenų teisės paminklų – Bovė 
kutiumus (Coutumes de Beauvaisis)]. „Nuosavybė“ irgi tinkamas žodis, jei 
nevartojamas žymėti tik tai ribotai prasmei, kuria buvo pirmą kartą pa-
vartotas XVII a. Tuo metu jis žymėjo absoliučią, nedalomą, išskirtinę teisę 
į nuosavybės objektą. Priešingai, feodalinė dominium paprastai būdavo 
įvairiai apribota, padalyta ir subendrinta.“18

Subfeodalizavimo praktika lėmė, kad tas pats asmuo kartu buvo aukš-
čiausiasis žemės savininkas savo vasalų atžvilgiu ir tiesioginis – savo sen-
joro atžvilgiu. Susiklostė žemės savininkų hierarchija, piramidė, apie kurią 
H. Bermanas, nors teisiniu požiūriu ne visai preciziškai, bet, kaip visada, 
raiškiai parašė: „Išskyrus karalių, kuris buvo visų senjoras, kiekvienas sen-
joras būdavo kieno nors vasalas; o dėl subfeodalizacijos bet koks leną tu-
rėjęs vasalas irgi būdavo kieno nors senjoras, išskyrus pačią žemiausią šių 
laiptų pakopą, kur senjoras kaip dvarininkas valdė ne vasalus, o servus ir 
kitus valstiečius.“19 Tiesioginis savininkas turėjo valdyti, naudotis ir dispo-
nuoti žeme taip, kad nebūtų pažeista aukščiausiojo savininko nuosavybės 
teisė į tą žemę. Taigi valstietis įgijo teisę perleisti sklypą arba savo ponui, 
arba kitam to paties pono priklausomam valstiečiui; riteris galėjo perleisti 
dvarą savo senjorui – baronui, arba kitam riteriui, jei šis tarnavo tam pa-

18 Berman, H. J. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis. Vilnius: Pradai, 
1999, p. 413–414.

19 Berman, H. J., supra note 17, p. 404. 
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čiam baronui; baronas – grafui arba tą patį grafą senjoru laikančiam kitam 
baronui ir t. t. 

Pabrėžtinas suskaidytos žemės nuosavybės teisės koncepcijos univer-
salumas. Ji paaiškina žemės nuosavybės santykius tarp priklausomų vals-
tiečių ir jų pono (valstiečiai – tiesioginiai, ponas – aukščiausiasis savinin-
kas), tarp karaliaus ir miestų (miestas – tiesioginis savininkas santykiuose 
su valdovu ir aukščiausiasis – santykiuose su miestiečiais), tarp karaliaus 
ir bažnyčių (valdovas – visų krikščioniškų bažnyčių patronas ir bažnytinės 
žemės aukščiausiasis savininkas, Katalikų ar kuri kita bažnyčia – tiesioginė 
žemės savininkė valdovo atžvilgiu ir aukščiausioji – vyskupijos atžvilgiu, 
ir t. t., nes bažnytinei žemėvaldai taip pat būdingas subfeodalizavimas)20. 
Taigi pagal viduramžių teisę valstiečiai, kad ir baudžiauninkai, buvo tiesio-
giniai žemės ir joje išsiaugintų miškų savininkai ir disponavo jais su sąlyga, 
kad nebūtų pažeista jų pono, kaip aukščiausiojo tos žemės ir miško savi-
ninko, teisė į tą objektą. Nei Lietuvos Statutai, nei 1557 m. Valakų nuosta-
tai, nei kiti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aktai nedraudė ir neribojo 
valstiečio teisės išsiauginti mišką savo žemėje. Buvo svarbu, kad jis vykdy-
tų prievoles ir mokėtų mokesčius nuo tos žemės, o ką jis ten sodins – pušis 
ar kopūstus – buvo jo reikalas.

Bažnyčios, miestiečių ir valstybės miškai Statutuose nėra minimi, bet 
tai nereiškia, kad tokių nebuvo ar su jais susieti visuomeniniai santykiai ne-
gavo teisinio reguliavimo. Dvaro sąvoka apimdavo dirbamąją žemę, miš-
kus, ežerus, pievas ir kitas naudmenas, pastatus, įrankius, gyvulius ir pri-
klausomus valstiečius, o Trečiojo Lietuvos Statuto III skyriaus 33 straipsnis 
„Apie žemės bylas tarp dvasinių ir pasaulietinių luomų“ nustatė, kad baž-
nyčios dvarams galioja tos pačios Statuto normos, kurios nustato bajorų 
dvarų statusą, o ginčai sprendžiami tų pačių bajorų teismų – pakamario, 
žemės (šie du buvo vietos teismai, veikė kiekviename paviete) ir komisarų 
(pastarasis buvo centrinis ir veikė kaip didžiojo kunigaikščio teismo atmai-
na). Reiškia, šioje mūsų publikacijoje aptariamos Lietuvos Statutų normos 
dėl bajorų miškų galiojo ir bažnyčios miškams. Kol miestas neturėjo savi-
valdos pagal Magdeburgo teisę, jis juridiškai nebuvo atskirtas nuo kaimo, 

20 Plačiau žr.: Machovenko, J. Žemės nuosavybės formos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje. Teisė. 2000, 36: 48-58; Machovenko, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajo-
rų žemės nuosavybė kaip viešosios teisės institutas, supra note 6, p. 28-41.
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jo teritorija nebuvo išskiriama iš valsčiaus, o jo gyventojai (išskyrus bajo-
rus ir dvasininkus) priklausė valstiečių luomui, dažnai (ypač miesteliuose) 
turėjo dirbamos žemės ir naudmenų už miesto ribų. Pirmojo Lietuvos Sta-
tuto IX skyriaus 18 straipsnis mums aiškiai parodo, kad valstiečiai (reiškia, 
ir jiems prilyginti mieste gyvenantys amatininkai ir pirkliai) turėjo nuosa-
vus miškus (bent išsiaugintus), kuriuos saugojo Lietuvos Statutai. 

Kiek išsamiau teks pakalbėti apie valstybės miškus. Lietuvos Didžio-
joje Kunigaikštystėje ilgą laiką buvo įprasta tapatinti valstybės ir valdovo 
nuosavybę21. Skirti valstybės ir valdovo dvarus buvo pradėta tik po 1569 m. 
Liublino unijos, valstybės ir valdovo iždai buvo atskirti tik 1589 m. Paja-
mos iš valstybės dvarų ir jų kompleksų, vadinamų seniūnijomis, ėjo tik 
valstybės reikalams, o iš sosto dvarų ir jų kompleksų, vadinamų ekono-
mijomis, – didžiajam kunigaikščiui, jo šeimai ir rūmams išlaikyti. Valsty-

21 Čia nebuvo mūsų krašto ypatybė: visur senovės teisė (kalbėdami apie senovės, viduram-
žių ir moderniąją teisę, turime omenyj kokybinius teisės tipus, o ne tam tikrų laikotar-
pių teisę) neskyrė valdovo privačių reikalų ir jo valdomos valstybės reikalų, privataus 
valdovo ir viešojo ūkio, valdovo asmens ir valstybės pajamų, valdymo aparato, archyvo, 
kanceliarijos ir kt. Iki tam tikro momento tų dalykų neskyrė ir viduramžių teisė, o vė-
liau tą ribą nubrėžus, ji buvo ne itin tiksli ir lengvai peržengiama (Lietuvoje šie daly-
kai buvo bendrais bruožais atriboti 1569–1589 m., o griežčiau – padėjus konstitucinės 
monarchijos pradus 1791 m.). Perėjus prie moderniosios teisės, visose konstitucinėse 
monarchijose konstituciniai aktai, precedentai, papročiai ir doktrina aiškiai apibrėžė 
valdovo kompetenciją viešosios teisės galiojimo erdvėje ir susiaurino ją iki valstybės va-
dovo – aukščiausiosios, bet tik vienos iš daugelio valstybės institucijų – kompetencijos, 
o civiliniai įstatymai, precedentai, papročiai ir doktrina suteikė monarchui privataus gy-
venimo erdvėje tokias pat teises, kokias turi kiekvienas žmogus. Tuo tarpu pagal seno-
vės ir viduramžių teisę monarchas įasmenino valstybę tiek, kad kiekvienas nusikaltimas 
prieš jį laikytas valstybiniu, o kiekvienas nusikaltimas prieš bet kokią valstybės institu-
ciją ar pareigūną laikytas valdovo įžeidimu. Iš valdovo asmens buvo kildinama viskas. 
Prisiminkime 1766 m. Prancūzijos karaliaus Liudviko XV duotą atsakymą į parlamento 
protestą: „Vien tiktai mano asmeny glūdi suvereninė galia, kurios tikrąjį pobūdį sudaro 
konsiliacijos: teisingumo ir išminties dvasia; iš manęs vieno mano teismai turi savo eg-
zistenciją ir galią; šios galios, kurią jie vykdo mano vardu, pilnatvė visuomet lieka many; 
man vienam priklauso įstatymams leisti galia, kuri nuo nieko nepareina ir kuria aš su 
niekuo nepasidalinau <...> Mano tauta (peuple) sutampa su manimi ir tautos teisės bei 
reikalai, kuriuos drįstama skirti nuo valdovo sudarant iš jų kažkokį neva atskirą vienetą, 
savaime yra sutapę su manaisiais ir yra tiktai mano rankose.“ Populiariojoje literatūroje 
tokia savivoka išreiškiama formule „Valstybė – tai aš“ (pranc. L’etat – c’est moi). Kita ver-
tus, kartu valdovas buvo eliminuojamas iš privatinės teisės sferos ir iš jo atimama teisė į 
privatų gyvenimą, pripažinta kiekvienam žmogui, tik ne valdovui.
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bės dvarai buvo dalijami nusipelniusiems bajorams kaip atlyginimas už jų 
nuopelnus ir turėjo paskatinti tolesnei valstybės tarnybai. Laisvi valstybės 
dvarai buvo laikomi vakansijomis, kurių didysis kunigaikštis pats pasilik-
ti negalėjo ir kurias privalėjo išdalyti bajorams pagal bendrą paskyrimo į 
laisvas vietas tvarką. Liublino unijos akto 22 straipsnyje draudžiama dalyti 
bajorams sosto dvarus, tačiau, jeigu kuris bajoro dvaras atitektų didžiajam 
kunigaikščiui kaip išmarinis turtas, didysis kunigaikštis galėjo suteikti tokį 
dvarą kuriam nors bajorui, kad nenukentėtų karo tarnybos interesai. Taigi 
XVI a. viduryje didžiojo kunigaikščio domeno pagrindu susiformavo dvi 
žemės (plačiąja prasme – t. y. apimant dirbamąją žemę, miškus, ežerus, 
pievas ir kitas naudmenas) nuosavybės formos – valstybės ir sosto. Vals-
tybės žeme didysis kunigaikštis disponavo ne kaip jos savininkas, bet kaip 
aukščiausias pareigūnas, įgaliotasis valstybės atstovas. Sosto žemė buvo 
laikoma didžiojo kunigaikščio nuosavybe, bet savininko teisės buvo su-
varžytos, nes didysis kunigaikštis negalėjo mažinti sosto valdų, t. y. nega-
lėjo jų laisvai perleisti kitam. Toks didžiojo kunigaikščio, kaip sosto žemės 
savininko, teisių suvaržymas išplaukė iš didžiojo kunigaikščio ir bajorų 
sutartinių santykių. Bajorų kviečiamas į Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir 
Lenkijos karaliaus sostą ir jų renkamas visuotiniame seime valdovas pasi-
rašydavo pacta konventa, todėl buvo priklausomas nuo bajorų. Sosto žemę 
jis gaudavo ne paveldėjimu, o iš bajorų. Natūralu, kad valdovas negalėjo ja 
laisvai disponuoti. Žinoma, Antrasis Lietuvos Statutas nebuvo pataisytas 
pagal Liublino unijos aktą, o Trečiasis Lietuvos Statutas buvo priimtas atvi-
rai ignoruojant daugelį Unijos akto nuostatų ir Abiejų Tautų Respublikos 
gyvenimo realijų. Atsižvelgiant į visas šitas aplinkybes, galima teigti, kad 
sąvoka „valdovo miškai“ Lietuvos Statutuose apima tiek didžiajam kuni-
gaikščiui priklausančius sosto miškus, tiek jo valdomus valstybės miškus, 
kuriems suteikta vienoda teisinė apsauga.

 
2. Miškų apsaugos įgyvendinant servitutus problema ir  

luominis principas saugojant miškus

Lietuvos Statutai suteikdavo kai kuriems miške esantiems plotams 
savarankišką ūkinę reikšmę turinčių objektų statusą, teisė eksploatuoti 
kuriuos galėjo būti atskirta nuo teisės eksploatuoti mišką ir suteikta ki-
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tiems asmenims (ne miško savininkui). Išanalizavę trijų Lietuvos Statutų 
normas, sudarėme tokių objektų sąrašą: ežerai, pievos, dreviniai medžiai, 
gaudymvietės, bebrynai, apynynai. Jei miškas suprantamas kaip žemė, ap-
augusi medžiais, tai ežerų ir pievų atskiras eksploatavimas pagal jų natūra-
lią paskirtį yra logiškas ir pagrįstas žingsnis (ir dabar ežerai ir pievos nėra 
miško žemė, jų naudojimą ir apsaugą reguliuoja kiti įstatymai22). Dreviniai 
medžiai, gaudymvietės, bebrynai, apynynai neabejotinai yra miško dalys, 
todėl jų eliminavimas iš miško ir atskiras eksploatavimas atrodo jau ne toks 
„natūralus“ žingsnis kaip dviejų pirmųjų objektų atskyrimas. Čia priežastis 
yra jų ypatinga ūkinė vertė, didesnė nei aplink esančių medynų. Juridiš-
kai išskyrus tokius objektus, atsiranda gera perspektyva. Tarkim, siekiant 
atlyginti kam nors už tarnybą, pakanka perleisti jam mišką sau palikus jo 
vertingiausių dalių eksploatavimo teisę arba, atvirkščiai, perleisti tam tik-
ro objekto (pavyzdžiui, bebryno) eksploatavimo teisę sau paliekant visa 
kita. Praktikoje paprastai buvo pasirenkamas antrasis būdas. Pabrėžtina, 
kitiems asmenims būdavo perleidžiama ne nuosavybės teisė į šiuos ypač 
vertingus objektus miške, o jų naudojimo teisė. Geriausiai tai iliustruoja 
Pirmojo Lietuvos Statuto nuostata dėl drevinių medžių, aiškiai nustatanti, 
kad pats medis priklauso miško savininkui: „O kai medis, kuriame būtų jų 
drevės, ar su bitėmis, ar be bičių, nuvirs arba nors medis nenuvirs, gali jie 
avilį su dreve iškelti, o to medžio vainiką ir kelmą palikti girioje tam ponui, 
kieno giria yra.“23 Kiekvieną tokį objektą reikėjo eksploatuoti tiksliai pagal 
jo paskirtį: ežeruose buvo galima žvejoti, o pievose – šienauti, apynynuo-
se – draskyti apynių, o gaudymvietėse ir bebrynuose – medžioti, bet pas-
taruosiuose – tik bebrus. Pievų nebuvo galima, pavyzdžiui, apsodinti me-
džiais ir paversti mišku, o ežere medžioti ar statyti malūną. Kiekvienu atve-
ju teisė eksploatuoti tokį objektą buvo suteikiama kaip tam tikro asmens ar 
jų grupės išimtinė teisė, privilegija, ir įforminama valdovo raštu ar teisiniu 

22 Tiesą tariant, miško ežeras ir jame esančios pievos yra svarbūs veiksniai formuojant jo 
mikroklimatą, gyvūniją ir augaliją – pastarosios yra įvairesnės nei kituose miškuose, be 
to, aptinkama kitokia tam tikrų rūšių gyvūnų ir augalų proporcija. Žvelgiant ekologo 
akimis, ežeras ir pieva miške yra miško ekosistemos elementai. Jų teisinis eliminavi-
mas gali būti pagrįstas ūkiniais sumetimais, bet vargu ar tai padeda saugoti tokius miš-
kus. Čia yra pagrindas diskusijai, kuri būtų didelis nukrypimas nuo mūsų publikacijoje 
sprendžiamų problemų.

23 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 222–223.
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papročiu. Minėtų objektų naudojimą svetimame miške užtikrindavo servi-
tutai, Lietuvos Statutuose vadinami „vkhod“ arba „ukhod“ („įeiga“).

Lietuvos Statutuose detaliai reguliuojamas visas kompleksas šių glau-
džiai susietų visuomeninių santykių. Įstatymų leidėjas akivaizdžiai sten-
giasi suderinti kelių asmenų interesus ir išspręsti du svarbius uždavinius: 
užtikrinti nevaržomą drevinių medžių, vandens telkinių ir pievų eksploa-
tavimą svetimame miške, bet kartu apsaugoti mišką nuo pasikėsinimų įgy-
vendinant servitutus. „<...> Kas nuo seno turi ežerus, pievas arba dreves 
kieno nors girioje, negali dėl ežero, pievų, drevių svetimos girios savintis; 
o tas, kieno girioje būtų ežerai, pievos ir drevės, irgi negali tų svetimų įei-
gų prie savo girios prijungti.“24 Panorėjęs savo mišką iškirsti (pavyzdžiui, 
arimams ar pievoms praplėsti), asmuo privalo palikti drevinius medžius, 
nesužaloti ir ugnimi neapdeginti jų, o „<...> ardamas tą savo lauką neturi 
prie svetimos drevės priarti arčiau negu galės iš vagos medį botkočiu pa-
siekti. O jei priars arčiau to medžio ir dėl to tas medis nudžius, tai tas priva-
lės tą medį apmokėti tam, kieno medis bus“25. Ne visada įstatymų leidėjas 
apsiribodavo žalos kompensavimu – Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 
4 straipsnis nustato: „O kas savo girioje svetimą ežerą išžvejos, tai turi tam, 
kieno ežeras bus, smurtinę mokėti ir mums, valdovui, kartotinę, ir už žu-
vis, dėl ko tas turės drąsos prisiekti, kiek jam žalos žuvimis padaryta. Taip 
pat jeigu kas savo girioje svetimas pievas smurtu nušienaus ir muštynes 
sukels, stumdamas tą iš jo pievų, tai privalės mokėti smurtinę ir mums, 
valdovui, kartotinę; o jeigu muštynės neįvyks, bet kas nors svetimas pievas 
nušienaus, tai šieną privalės su atlygiu grąžinti.“26

Suprasti šią normą įmanoma tik kompleksiškai išanalizavus kitas šio 
skyriaus normas, visų pirma Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 1, 7, 9, 
10, 11, 18 straipsnius ir atitinkamus Antrojo ir Trečiojo Lietuvos Statutų 
straipsnius. Visos minėtos Pirmojo Lietuvos Statuto normos sukonstruotos 
pagal klasikinę viduramžių teisės schemą: teisės pažeidimo27 padarymas 

24 Ibid., p. 223.
25 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 223.
26 Ibid., p. 223–224.
27 Kitaip negu kiti autoriai, vartojantys „nusikaltimo“ ir „nusikaltėlio“ terminus aptariant 

pasikėsinimą į miškus, stengiamės, kiek tai įmanoma, operuoti neutralesniais terminais 
„teisės pažeidimas“ ir „teisės pažeidėjas“. Kadangi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
teisė nežinojo šiuolaikinių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo, administracinio nu-
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sukelia du teisinius padarinius: kompensaciją, mokamą nukentėjusiajam, 
ir bausmę (dažniausiai baudą), atliekamą tą tvarką nustačiusiojo naudai, 
jei šis nenustatė kitaip28. Iš tikrųjų, visose šiose normose matome 12 rublių 
grašių dydžio „smurtinę“ už bajoro garbės įžeidimą smurtu pasikėsinant 
į jo teisę, ir baudą, tokio pat dydžio kaip ir „smurtinė“ (Pirmojo Lietuvos 
Statuto IX skyriaus 7, 10, 11 straipsniai) arba apskaičiuojamą pagal žvė-
rių ar medienos kiekį ir rūšį (Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 1, 9, 
18 straipsniai). Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 1, 7, 10 ir 11 straips-
niuose ši bauda aiškiai nustatyta valdovo naudai. Pirmojo Lietuvos Statuto 
IX skyriaus 9 straipsnyje nepasakyta, kam atitenka bauda, bet pagal ana-
logiją su to paties skyriaus 1 straipsniu galima spėti, kad taip pat valdovui 
(būtų nelogiška manyti, kad už stumbrą ar briedį bauda atitenka valdovui, 
o už bebrą – bajorui). Antrojo Lietuvos Statuto X skyriaus 7, 10, 11 straips-
niuose ir Trečiojo Lietuvos Statuto X skyriaus 7, 10, 11 straipsniuose ne-
bėra 12 rublių grašių dydžio baudos valdovui, o Antrojo Lietuvos Statuto 
X skyriaus 1, 9, 15 straipsniuose ir Trečiojo Lietuvos Statuto X skyriaus 1, 
9, 11, 15 straipsniuose matome „smurtinę“ ir baudą, apskaičiuojamą pagal 
žvėrių ar medienos kiekį ir rūšį, ir, sprendžiant iš konteksto, atitenkan-
čią bajorui. Reiškia, ryškėja tendencija – valstybė palengvina valdančiojo 
luomo narių – ir nukentėjėlių, ir pažeidėjų – padėtį. Dabar nukentėjėliai 
keturiais atvejais greta „smurtinės“ gauna baudą, o pažeidėjai trimis atve-
jais atleisti nuo baudos ir vienu atveju privalo mokėti perpus (nuo 12 iki 

sižengimo sąvokų, kalbėti apie nusikaltimus ar nusižengimus pagal Lietuvos Statutus 
galima tik santykinai, perkeliant į viduramžius aktualias teisės mokslo kategorijas. Apie 
pažeidimų rūšis, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išskiriamas pagal kitokius nei da-
bar kriterijus, skaitytojai gali sužinoti, pavyzdžiui, straipsnyje Vansevičius, S. Nusikalti-
mai ir bausmės Antrajame Lietuvos Statute. 1566 metų Antrasis Lietuvos Statutas. Res-
publikinės mokslinės konferencijos, skirtos Antrojo Lietuvos Statuto 425-osioms metinėms 
pažymėti, medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1993, p. 44–48. Parinkti jų 
atitikmenis šiuolaikinėje teisėje arba bent deramai aprašyti šiuolaikine teisine kalba yra 
sunki mokslo problema, reikalaujanti atskiro tyrimo.

28 Senovės ir viduramžių teisei buvo būdingas siekimas pirmiausia visiškai ar bent iš dalies 
atkurti nukentėjusiojo (ar jo šeimos) materialinę padėtį – kompensuoti nedarbingu-
mą, prarastą turtą, maitintojo netekimą ir kt. Kartu teisės pažeidėjas privalėjo nukentėti 
už viešosios valdžios institucijų nustatytos tvarkos pažeidimą. Būdavo, kad teisėkūros 
subjektas ir baudą skyrė nukentėjusiojo naudai. Kartais teisėkūros subjektas, nustatęs 
kompensaciją, neskyrė bausmės, o kai nukentėjusioji pusė buvo valstybė arba ją perso-
nifikuojantis valdovas – apsiribodavo tik bausme.
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6 rub lių grašių) sumažintą „smurtinę“ (Trečiojo Lietuvos Statuto X sky-
riaus 11 straipsnis). Iš esmes viskas derinasi su bendra valstybės politika – 
XVI a. antrojoje pusėje teisinės bajorijos laisvių garantijos pasiekė savo 
maksimumą, krašte nusistovėjo „bajorų demokratijos“ politinis režimas, 
o didysis kunigaikštis buvo labiau aristokratinės respublikos prezidentas 
negu monarchas, bajorijos vadas, o ne tautos atstovas.

Grįždami prie Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 4 straipsnio, pa-
brėšime, kad nuostata „tai turi tam, kieno ežeras bus, smurtinę mokėti ir 
mums, valdovui, kartotinę, ir už žuvis, dėl ko tas turės drąsos prisiekti, 
kiek jam žalos žuvimis padaryta“ jokių būdu negali būti traktuojama kaip 
trinarė konstrukcija: dvi kompensacijos ir viena bauda už vieną teisės pa-
žeidimą29. Čia tais pačiais veiksmais padaromi du teisės pažeidimai: vienas 
nukreiptas prieš bajoro garbę, kitas – prieš jam suteiktą turto naudojimo 
teisę. Šioje Pirmojo Lietuvos Statuto normoje, kaip ir daugelyje kitų, susi-
pynė viešosios ir privatinės teisės elementai. Nustatydamas „smurtinę“ ir 
baudą valdovui už smurtu išžvejotą ežerą, įstatymų leidėjas gina viešąjį ba-
joro interesą, jo socialinį statusą, vietą socialinės piramidės viršūnėje30, o 
įpareigodamas pažeidėją sumokėti sužvejotos žuvies kainą, jis gina privati-
nį turtinį bajoro interesą. Analogiškai sukonstruota tame pačiame straips-
nyje suformuluota norma dėl nušienautos pievos: „smurtinė“ ir bauda už 
smurtu nušienautą pievą ir įpareigojimas sumokėti be smurto nušienauto 
šieno kainą. Viskas yra logiška ir suprantama.

Be abejo, skaitytojai gali paklausti; kodėl mes sumą, apskaičiuojamą 
pagal žvėrių ar medienos kiekį ir rūšį, laikome bauda, o ne kompensacija? 
Kompensacijos paskirtis yra atstatyti nukentėjusiojo materialinę padėtį, 
todėl kompensacija ir žala turi būti tolygios. Jei išmokama suma mažesnė 
už žalą, pažeidėjas pasipelno, o nukentėjėlis kenčia; jei didesnė – atvirkš-
čiai. Tais atvejais, kai įstatymų leidėjas iš tikrųjų siekia nustatyti teisingą 
žalos atlygį, jis aiškiai formuluoja tą siekį, t. y. vengia fiksuotos sumos ir 

29 Kitame šios publikacijos skirsnyje aptarsime analogišką situaciją dėl Pirmojo Lietuvos 
Statuto IX skyriaus 1 straipsnio (dėl neteisėtos medžioklės), kur kiti tyrėjai įžvelgė tokią 
dirbtinę, viduramžių teisei nežinomą, trinarę konstrukciją.

30 Prisiminkime, bajoro garbės ir orumo klausimai priskiriami viešajai teisei, Lietuvos 
Statutuose apie juos kalbama jau III skyriuje (skirtame bajorijos interesams saugoti), 
aukščiau už šias vertybes yra tik valdovo ir krašto apsaugos reikalai, saugomi kiekvieno 
Statuto I ir II skyriuose.
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pabrėžia, kad žalą reikia deramai nustatyti: antai asmuo privalo mokėti 
„<...> už žuvis, dėl ko tas turės drąsos prisiekti, kiek jam žalos žuvimis 
padaryta“31 (Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 4 straipsnis) arba „ir jei-
gu savo nuostolius prieš jį įrodys, tai turi jam atlyginti“32 (Pirmojo Lietuvos 
Statuto IX skyriaus 5 straipsnis), arba „<...> jei malūnas būtų sugriautas, 
tas pats, kas būtų sugriovęs, iš naujo savo sąskaita [malūną privalo] atsta-
tyti; o jei nenorėtų atstatyti, o būtų dėl to iš naujo pašauktas, tada turi būti 
atliktas iš jo piniginis išieškojimas pagal to atstatymo kainą ir [prarastas] 
pajamas, kas bus įrodyta“33 (Trečiojo Lietuvos Statuto X skyriaus 7 straips-
nis). Baudos paskirtis yra nubausti už pažeidimą, jos dydis priklauso ne 
tik nuo žalos dydžio, bet ir nuo daugelio kitų aplinkybių (nukentėjėlio ir 
pažeidėjo luominė padėtis, pažeidimo pavojingumas ir padarymo aplin-
kybės ir kt.). Labai gerai tai iliustruoja kaip tik Pirmojo Lietuvos Statuto 
IX skyriaus 18 straipsnis, kuriame iškirtęs kito asmens išsiaugintą mišką 
asmuo atsako pagal vieną iš trijų normų: a) jo nesugavus ir nepaėmus įkal-
čio (medžių) – nustatyta „smurtinė“ (12 kapų grašių, jei pažeidėjas yra ba-
joras, ir 3 – jeigu „žmogynas“) ir bauda „už vežimą medžių po aštuonis 
grašius“; b) jos nesugavus, bet paėmus įkaltį – bauda „už kiekvieną medį, 
kuris tiktų tiek klėties, tiek trobos rąstams – po dvylika grašių, o kuris tiktų 
tiek ienoms, tiek ir malkoms, po šešis grašius“; c) su įkalčiu sugavus – „turi 
savo gyvastį išpirkti“34 (t. y. mirties bausmė, jei nesumokės išpirkos pagal 
savo luominę padėtį). Visais šiais atvejais žala yra ta pati, bet matome, kaip 
skiriasi mokamos sumos. Be abejo, čia turime būtent baudą.

Iš cituotų Lietuvos Statutų normų skaitytojai turbūt jau pastebėjo aiškį 
luominį žalos kompensavimo ir bausmės paskyrimo principą. Akivaizdu, 
kad ežerus, pievas ar drevinius medžius bajorų ir didžiojo kunigaikščio 
miškuose eksploatavo valstiečiai („žmogynai“). Taip pat neabejotina, kad 
šiomis teisėmis naudojosi daugelis kartų žmonių: šaltiniuose kalbant apie 
tokias teises pabrėžiama „iš senų laikų“, „pagal paprotį“, „pagal seną privi-
legiją“, XVI a. aktuose daromos nuorodos į XV a. ar net XIV a. valdovus, 
suteikusius ar pripažinusius tokias teises ir pan. Manytina, daugelis šių 

31 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 223–224.
32 Ibid., p. 224.
33 Lapo, J. 1588 metų Lietuvos Statutas, supra note 13, p. 380.
34 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 228.
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teisių buvo suteikta laisviesiems valstiečiams ar jų bendruomenėms dar 
tais laikais, kai tam tikri miškai buvo didžiojo kunigaikščio domene. Per-
leidžiant domeno plotus bajorams ar bažnyčiai, valstiečiams buvo palieka-
mos jų turimos teisės. 

Bajorų miškai buvo ūkinės valstiečių veiklos sritis ir kartu jų ir bajorų 
interesų susikirtimo arena. Būdami bajorų teisės kodeksai, Lietuvos Statu-
tai visus santykius reguliavo per bajorijos interesų prizmę. Apskritai kitų 
luomų narių elgesys Lietuvos Statutuose reguliuojamas tiek, kiek tai liečia 
bajorijos interesus. Aristokratinės valstybės – Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės – piliečiai buvo tik bajorai, jų santykiai su kitų luomų nariais 
buvo viešosios teisės reguliavimo objektas35, ir valstiečių servitutus bajorų 
miškuose užtikrinančios normos taip pat priskirtinos viešajai teisei.

Būdavo, kad objektus bajoro miške eksploatavo ne jo paties, o kito 
bajoro, bažnyčios ar valdovo priklausomi valstiečiai. Todėl buvo aktualu 
nustatyti miško savininko jurisdikcijos šių valstiečių atžvilgiu ribas. Pir-
mojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 5 straipsnis, pavadintas „Kas savo gi-
rioje kieno nors žmogų užkluptų ir sugautų“ nustatė: „O kas savo girioje 
kieno nors žmogų užkluptų bei apgrobtų, tai už tą apgrobimą neprivalės 
atlyginti, tačiau turi tą žmogų ir tą grobinį perduoti ponui, kad laiduotų, ir 
nuvesti į girią prie kelmo, kur grobė, bei savo nuostolius prieš jį įrodinėti. 
Ir jeigu savo nuostolius prieš jį įrodys, tai turi jam atlyginti. O jeigu girioje 
jam žala nepadaryta ir jis be kaltės jį apgrobė, turi tą grobinį jam grąžinti 
ir atlyginti“36. Slaviški terminai „pograbil“ ir „grabezh“, Pirmojo Lietuvos 
Statuto vertėjų ir komentatorių išversti kaip „apgrobė“ ir „grobinys“, neturi 
klaidinti skaitytojų dėl tokių miško savininko veiksmų pobūdžio. Kalbant, 
pavyzdžiui, apie teismo sprendimo vykdymą, Lietuvos Statutuose ir kituo-
se istorijos šaltiniuose vartojami tie patys terminai, kuriuos būtų geriau 
versti kaip „atėmė“ ir „atimtas turtas“. Komentatoriai paaiškino šią normą 
taip: „5 straipsnis griežtai gina girios savininko teises, leisdamas jam savo 
žemėje užkluptą žmogų net atgrobti, t. y. be teismo atimti iš kaltininko jo 

35 Prisiminkime, kad ir Romos imperijoje, iš kurios ir perimta tradicija skirstyti teisę į 
viešąją ir privatinę, viešosios teisės normos reguliavo ne tik valstybės tarnybą, šventyklų, 
kulto tarnų reikalus, bet ir socialinių grupių – patricijų ir plebėjų, vergų ir vergvaldžių 
tarpusavio santykius. 

36 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 224.
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pasisavintas girios gėrybes. Iš tokio įsibrovėlio dažnai dar buvo atimami ir 
jo darbo įrankiai, ir arkliai. Straipsnyje taip pat nurodyta, ir kaip teisėtai 
atgauti visą atlyginimą už padarytą žalą.“37

Norėtume truputį pataisyti komentatorius. Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės teisėje buvo įtvirtintas feodalinis imunitetas – bajoro ar baž-
nyčios dvaro atleidimas nuo valstybės jurisdikcijos (paprastai išreiškiamas 
formule „kieno žemė, to ir valdžia“)38, suponuojantis dvarininko pareigą 
savo valdose palaikyti viešąją tvarką, o dvaro gyventojų atžvilgiu vykdyti 
administracinę ir teisminę valdžią (t. y. vykdyti tai, kas dabar yra vykdoma 
valstybės ir (ar) savivaldybių). 1447 m. Žemės privilegija visiems Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės bajorams žemvaldžiams suteikė tėvoninio teis-
mo39 teisę priklausomų žmonių atžvilgiu (anksčiau tokią teisę turėjo tik 
gavusieji specialius valdovo raštus), 1468 m. Kazimiero teisynas nustatė, 
kaip traukti atsakomybėn kitą poną turinčius valstiečius, o Pirmasis Lie-
tuvos Statutas tik truputį pakeitę tą procedūrą. Privačiose valdose polici-
jos funkcijas vykdė savininko paskirti ir jam atskaitingi žmonės (Trečiojo 
Lietuvos Statuto X skyriaus 5 straipsnyje jie pavadinti „miško sargais“), tad 
sulaikyti miške tą „įsibrovėlį“ ir atimti iš jo miško gerybes ir darbo įran-
kius (t. y. jo padaryto teisės pažeidimo daiktinius įrodymus) buvo ne tik 
miško savininko teisė, bet ir pareiga – jis čia tiesiog vykdė jam valstybės 
perduotą funkciją. Negalime pritarti ir teiginiui, kad buvo leista „be teis-
mo atimti“ miško gerybes ir darbo įrankius. Čia teismas kaip tik numaty-
tas – to „įsibrovėlio“ pono tėvoninis teismas. Juk sulaikytą teisės pažeidėją 
ir visus tuos daiktinius įrodymus reikėjo perduoti ponui, ir dar parodyti 
jam teisės pažeidimo vietą, o šis privalėjo įvykdyti teisingumą ir atlyginti 
žalą (Trečiojo Lietuvos Statuto X skyriaus 5 straipsnis truputį detalizavo šią 

37 Ibid., p. 333.
38 Feodalinis imunitetas nebuvo absoliutus – valstybės žinioje likdavo sunkius baudžia-

muosius nusikaltimus padariusiųjų teisminis persekiojimas ir tam tikrų kategorijų bylų 
nagrinėjimas apeliacine tvarka; taip pat valstybė, perspėjusi apie tai dvaro savininką, 
privalėjo perimti teisingumo vykdymą bylose, kurių dvarininkas nepanorėjo ar buvo 
nepajėgęs išnagrinėti.

39 Tėvoninis teismas – privataus dvaro savininko (bajoro ar bažnyčios) organizuotas 
teis mas to dvaro priklausomų gyventojų (daugiausia valstiečių ir kaimo amatininkų) 
civilinėms ir baudžiamosioms byloms nagrinėti; tėvonija – Lietuvos Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje paveldėjimo būdu įgyta bajoro žemės valda, iš pradžių atitikusi vakarietišką 
alodą, nuo XVI a. pradžios įgijusi daugumą vakarietiško leno požymių.
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procedūrą ir dar nustatė, kad ponui nepanorėjus atlikti teisingumo, reikia 
pakviesti vaznį40 su dviem bajorais kviestiniais tai žalai paliudyti ir toliau 
kreiptis į valstybės teismą įprasta tvarka). 

3. Kova su medžioklės teisės pažeidimais

3.1. Smurtinės medžioklės gaudymvietėse teisiniai padariniai

Akivaizdžiai luominio pobūdžio buvo medžioklės teisė, Lietuvos Sta-
tutuose detaliai reglamentuota ir saugoma kaip valdančiojo luomo pramo-
ga, vienas „riteriškų papročių“, bajorų gyvenimo būdo išraiška. Paprastai 
miške medžioklė buvo vienas iš daugelio galimų jo eksploatavimo būdų, 
jei šis miškas neturėjo gaudymvietės statuso. Gaudymvietė yra miškas, 
bet dažniausiai – tik jo dalis, eksploatuojama būtent kaip medžioklės plo-
tai – tai jos ekonominė paskirtis, pasirinktas ekonomiškai tikslingiausias 
ir įtvirtintas kaip vienintelis teisėtas eksploatavimo būdas. Šioje mūsų pu-
blikacijoje terminas „medžioklės plotai“ vartojamas kitokia prasme, nei 
jis turi pagal galiojančią Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą, kurio 
2 straipsnyje yra pateikti tokie apibrėžimai: „Medžioklės plotai – žemės, 
miškų ir vandens telkinių plotai, kuriuose šio Įstatymo nustatyta tvarka 
gali būti medžiojama“ ir „Bendro naudojimo medžioklės plotai – me-

40 1564–1566 m. vykdant teismų reformą atsirado etatinis teismo pareigūnas prie įsteig-
tų luominių bajorų teismų (pavietų teismų), renkamas pavieto bajorų iš savo tarpo ir 
prisaikinamas, žinomas šaltiniuose kaip vaznys. Teisėjo potvarkiu arba suinteresuoto 
asmens prašymu vaznys oficialiai paliudydavo tam tikrus veiksmus arba įvykius, apžiū-
rėdavo teisės pažeidimo vietą, nustatydavo padarytos žalos dydį ir išduodavo nukentė-
jusiajam raštą, kuriuo pagrindu šis galėtų kreiptis į teismą, išvežiodavo teismo šauki-
mus, padarydavo kratą įtariamojo namuose, sulaikydavo ir atvesdindavo į teismą kalti-
namąjį, paskirdavo turto areštą, stabdė svetimo miško iškirtimą, šienavimą, laukų arimą 
ar derliaus nuėmimą, žiūrėjo tvarkos teisme, pakviesdavo laukiančiuosius pas teisėją, 
prisaikdindavo besibylinėjančiuosius, tarpininkavo bylininkams susitaikant, padėdavo 
susigrąžinti įkeistą dvarą, aprašydavo globėjams valdyti perduodamą turtą, įvesdavo 
bylą laimėjusį asmenį į priteisto turto valdymą vykdant teismo sprendimą ir atlikdavo 
kitus teisėjo pavedimus. Vaznio, kaip oficialaus liudytojo, parodymai teisme buvo sva-
resni už visų kitų asmenų parodymus. Vaznys privalėjo atlikti savo pareigas drauge su jo 
paties iš vietinių gyventojų parinktais kviestiniais, kurie talkino jam ir buvo jo veiksmų 
teisėtumo liudytojai. Greta kelių vaznių kiekviename paviete buvo vyriausiasis vaznys, 
dar vadinamas generolu, tvirtinamas didžiojo kunigaikščio. Nuo 1582 m. pavietų vaz-
niai taip pat aptarnavo Vyriausiojo Lietuvos tribunolą. Didžiojo kunigaikščio teismas 
turėjo savo vaznius ir generolą, bet prireikus naudojosi ir pavietų vaznių paslaugomis.
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džiotojų visuomeninių organizacijų arba pavienių medžiotojų poreikiams 
tenkinti skirti medžioklės plotai“41. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
buvo galima medžioti kiekviename miške, ir šia prasme visi miškai buvo 
medžioklės plotai, tačiau medžioklės teisė miške priklausė tik jo savinin-
kui. Medžioklės teisė didžiojo kunigaikščio miške esančioje gaudymvie-
tėje buvo suteikiama kaip monopolinė tam tikro bajoro teisė, jo privile-
gija, ir buvo atskirta nuo nekilnojamojo turto nuosavybės teisės. Kitaip 
tariant, didysis kunigaikštis likdavo miško savininkas ir galėjo medžioti 
visur miške, išskyrus gaudymvietes, teisę medžioti kuriose buvo perlei-
dęs kitiems asmenims42. Didžiojo kunigaikščio valdose medžioklės teisės 
subjektas galėjo savintis medžioklės rezultatus, t. y. sumedžiotą žvėrį, bet 
jis negalėjo eksploatuoti ir savintis kitų tos gaudymvietės išteklių, pavyz-
džiui, medienos ir nesumedžioto žvėries. Gaudymvietė buvo atleista nuo 
kitų eksploatavimo būdų ir saugoma nuo pasikėsinimų, tačiau čia Lietuvos 
Statutų normos gynė ne nuosavybės teisę į mišką ir laukinius gyvūnus, bet 
viešojo pobūdžio bajorų medžioklės teisę, svarbią jų socialiniam statusui 
palaikyti, todėl priskirtinos viešajai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
bajorų teisei.

Reikia pagirti Pirmojo Lietuvos Statuto vertimo į lietuvių kalbą ir 
komentarų autorius – jie pateikė įdomią medžioklės teisės normų anali-
zę, palygino su atitinkamomis Antrojo ir Trečiojo Lietuvos Statutų, kitų 
kraštų teisės paminklų normomis, panaudojo ir teismų praktiką, Pirmojo 
Lietuvos Statuto IX skyriuje atskleidė esmines nuostatas ir pagrįstai sutel-
kė dėmesį būtent į 1 ir 3 straipsnius. Iš esmės teisingai išvertę 1 straipsnio 
pirmąjį sakinį („Taip pat nustatome: jeigu kas smurtu kieno gaudymvietėse 
medžiotų, tai tam, kieno girioje būtų medžiojęs, turi smurtinę sumokėti 
dvylika rublių grašių, ir mums, valdovui, kartotinę turi sumokėti pagal kai-
ną, kuri žemiau parašyta, kokius žvėris būtų sumedžiojęs“43), autoriai savo 
komentarais įdėjo į ją kiek kitokį turinį: „Jau 1 straipsnyje numatyta gana 
griežta bausmė už smurtinę medžioklę (t. y. vagystę) svetimoje girioje: dvi-
41 Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 65-2634 (su vė-

lesniais pakeitimais ir papildymais). 
42 Dažniausiai gaudymvietės buvo valdovo miškuose, bet būdavo, kad ilgainiui jis visą 

mišką perleisdavo kuriam nors bajorui, ir tada naujas savininkas buvo saistomas mono-
poline kitam asmeniui suteikta medžioklės teise tame miške esančioje gaudymvietėje.

43 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 221.
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guba 12 rublių grašių bauda (girios savininkui ir valdovui) bei sumedžioto 
žvėries (vertės) kainos, kuri nurodyta 2 straipsnyje, atlyginimą.“44

Kaip ir kitais prieš tai mūsų aptartais atvejais, „smurtinė“ čia yra kom-
pensacija, mokama asmeniui, kurio monopolinė teisė medžioti tose gau-
dymvietėse buvo pažeista. Neteisėtai sumedžiotų žvėrių kaina šiuo atveju yra 
bausmė (bauda) ir mokama valdovui. Trinarė konstrukcija – kompensacija 
ir dvi baudos po 12 rublių grašiui nukentėjusiajam ir valdovui – minėta, yra 
dirbtinai sugalvota mokslininkų, tiesiog yra nesusipratimas, turbūt kilęs iš 
žodžio „protiven“ (Pirmojo Lietuvos Statuto tekste lenkų kalba – „tilkosz“), 
išversto kaip „kartotinė“ ir susieto su prieš tai parašyta fraze „<...> jeigu kas 
smurtu kieno gaudymvietėse medžiotų, tai tam, kieno girioje būtų medžio-
jęs, turi smurtinę sumokėti dvylika rublių grašių <...>“45, tuo tarpu sis žodis 
sietinas su kita fraze „<...> turi sumokėti pagal kainą, kuri žemiau parašyta, 
kokius žvėris būtų sumedžiojęs <...>“46 ir verstinas „tiek pat“. Prasmė vi-
siškai aiški – reikia sumokėti tiek pat, kiek yra parašyta 2 straipsnyje, t. y. 
„<...> už stumbrą dvylika rublių grašių, už briedį šeši rubliai grašių <...>“47. 
Kad šitos sumos yra piniginė bauda, patvirtina Pirmojo Lietuvos Statuto 
tekstas senąja lenkų kalba: „<...> ma placicz gwalth dwanascie rubli grossi, 
a vini na krola tilkosz ma placič pot ceną, ktori zvierz będzie polovil, iako ni-
žei napisąno“48 – terminas „vina“ čia gali reikšti tik bausmę, ir akademinio 
leidinio autoriai visiškai teisingai pateikė Pirmojo Lietuvos Statuto žody-
ne būtent šią žodžio reikšmę49. Šio lenkiško teksto pagrindas yra Pirmojo 
Lietuvos Statuto Ališavos nuorašas, pasirodęs, akademinio leidinio autorių 
duomenimis, Lietuvoje arba kaimyniniuose Baltarusijos rajonuose 1550 m. 
ir priklausantis išplėstinei redakcijai, kaip ir Aušros vartų nuorašas, kurio 
skirtybės pateiktos akademinio leidinio išnašose50.

Minėtą trinarę konstrukciją Pirmojo Lietuvos Statuto komentatoriai 
įžvelgė ir kitose to paties skyriaus normose : „7 straipsnyje numatyta įpras-
ta dviguba 12 rublių grašių bauda smurtininkui <...> Toks nusikaltėlis tu-

44 Ibid., p. 331.
45 Ibid., p. 221.
46 Ibid.
47 Ibid., p. 221–222.
48 Pirmasis Lietuvos Statutas, supra note 12, p. 243.
49 Ibid., p. 337.
50 Ibid., p. 9.
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rėjo dar ir nuostolius atlyginti. Panaši bausmė numatyta ir 10 straipsnyje 
už apynynų išdraskymą arba sukapojimą <...> 11 ir 12 straipsniuose nu-
statomos bausmės ir baudos už paukščių pinklių sukapojimą ar sugadini-
mą bei pinklių (tinklų) vogimą: už sukapojimą – įprasta dviguba smurtinė 
po 12 rublių grašių, o už gadinimą ir pinklių vagystę nusikaltėlis privalėjo 
savininkui sumokėti 3 rublius grašių.“51 Iš tikrųjų Pirmojo Lietuvos Sta-
tuto IX skyriaus 7 straipsnyje (pavadintame „Kas kam ežerą ar kūdrą, ar 
tvenkinį išžvejotų“) ši norma išdėstyta taip: „<...> takovyj maet zaplatiti 
kgvalt dvanadcat rublev groshej a korolju dvanadcat rublev groshej, i shkodu 
opraviti, i mlyn zbudovati“52 („<...> toks turi sumokėti smurtinę, dvylika 
rublių grašių, ir karaliui dvylika rublių grašių, bei žalą atlyginti ir malūną 
atstatyti“), bet lenkiškame tekste matome ką kitą: „<...> takovi ma gwalt 
zaplacič dwanascie rubli grossi i szkodą opravicz, i mlin zbudovacz“53 („<...> 
toks turi sumokėti smurtinę, dvylika rublių grašių, bei žalą atlyginti ir ma-
lūną atstatyti“, t. y. čia nėra 12 rublių grašių baudos valdovui). Paaiškinti 
šį dviejų tekstų nesutapimą mums padės jau aptartas vėlesnės Išplėstinės 
Pirmojo Lietuvos Statuto redakcijos IX skyriaus 18 straipsnis („Kas kam 
užsiaugintame miškelyje žalą padarytų“), kuriame taip pat nėra 12 rublių 
grašių baudos valdovui, o bauda, apskaičiuojama pagal medienos kiekį ir 
rūšį, sprendžiant iš konteksto, atitenka miško savininkui. Reiškia, anksčiau 
atskleistas procesas (kad valstybė palengvina valdančiojo luomo narių pa-
dėtį) pasireiškė jau Išplėstinėje Pirmojo Lietuvos Statuto redakcijoje: len-
kiškame Pirmojo Lietuvos Statuto Ališavos nuoraše (jis pasirodė Lietuvoje 
arba kaimyniniuose Baltarusijos rajonuose 1550 m.) ir slaviškame Slucko 
nuoraše (šis surašytas Vilniuje XVI a. devintajame dešimtmetyje54). Pasta-
rasis yra itin vertingas tuo, kad jame matome 15 straipsnių (tarp jų Pirmojo 
Lietuvos Statuto IX skyriaus 18 ir 19 straipsniai), kurių nėra ankstesniuose 
Pirmojo Lietuvos Statuto nuorašuose, o Antrajame Lietuvos Statute jie yra 
truputį kitokia redakcija, bei 14 straipsnių, kurių nėra nei ankstesniuo-
se Pirmojo Lietuvos Statuto nuorašuose, nei Antrajame Lietuvos Statute 

51 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 333.
52 Pirmasis Lietuvos Statutas, supra note 12, p. 250.
53 Ibid., p. 251.
54 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 100–102.
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(tarp jų Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 20 straipsnis)55. Manytina, 
šie straipsniai yra Pirmojo Lietuvos Statuto papildymai, priimti iki 1566 m.

Grįžtant prie Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 1 straipsnio pabrėž-
tina, kad šiuo teisės pažeidimu padaryta žala bajorui yra ne tiek materiali-
nė, kiek moralinė – smurtavimas smarkiai įžeidžia, yra „skriauda“ bajoro 
garbei, todėl sukelia tokią didelę 12 rublių grašių kompensaciją. Minėta, 
šis kompensacijos dydis yra standartinis, skiriamas ir kitais smurtavimo 
bei įžeidinėjimo atvejais. Antai pagal Pirmojo Lietuvos Statuto III skyriaus 
14 straipsnį tiek pat privalo sumokėti bajorą sumušęs bajoras arba miesto 
magistrato narys, pagal VI skyriaus 18 straipsnį – įžeidęs bajorą teisme arba 
padaręs netvarką teismo salėje bajoras ir t. t. Kad siekiama kompensuoti 
būtent moralinę žalą, gerai patvirtina nagrinėjamo skyriaus 11 straipsnis: 
„Taip pat kas kam paukščių pinkles sukapotų ir tai prieš jį teismu būtų įro-
dyta, tas turi sumokėti tam, kieno pinklės, dvylika rublių grašių, o mums, 
valdovui, kartotinę,“56 Žinoma, pinklės nevertos tokios milžiniškos sumos 
(12 rublių grašių = 1200 grašių, palyginimui galima nurodyti, kad tuomet 
vyro darbas žemės ūkyje per metus kainavo 30 grašių, o moters – 15).

Baudos dydis valdovo nustatytas diferencijuotai, atsižvelgiant į žvė-
ries kaip medžioklės objekto patrauklumą. Bet prieš pradedant tokią ana-
lizę, verta pakomentuoti Lietuvos Statutuose vartojamą savitą terminiją, 
nesutampančią su dabar įprastąja. Dabar teisininkai operuoja sąvokomis 
„laukinis gyvūnas – laisvėje gyvenantis arba nelaisvėje laikomas laukinio 
gyvūno rūšies bet kurios biologinio vystymosi stadijos individas“ ir „lau-
kinė gyvūnija – laisvėje ir nelaisvėje gyvenančių laukinių gyvūnų visuma“ 
(Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 2 straipsnis)57, „medžio-
jamieji gyvūnai – laukiniai gyvūnai, kurie Medžioklės Lietuvos Respublikos 
teritorijoje taisyklėse yra priskirti medžiojamiesiems dėl visuomeniniais ir 
asmeniniais tikslais grindžiamos vertės ir atsižvelgiant į šalies medžioklės 
kultūros tradicijas. Medžiojamieji gyvūnai yra ribotos civilinės apyvartos 
objektai“ ir „smulkieji medžiojamieji gyvūnai – visi medžiojamieji gyvū-

55 Statut Velikogo Knjazhestva Litovskogo 1529 goda [Statut of the Grand Duchy of Lithuania 
of 1529]. Pod red. К. I. Jablonskisa. Мinsk: Izdatelstvo Akademii nauk BSSR, 1960, s. 8.

56 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 227.
57 Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas. Valstybės žinios.1997, Nr. 108-2726 

(su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
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nai, išskyrus kanopinius žvėris, rudąsias meškas, vilkus, lūšis ir kurtinius“ 
(Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 2 straipsnis)58. Lietuvos Statu-
tuose yra terminai „žvėris“ (zver), „laukinis žvėris“ (zver dikij), kurių prieš-
prieša yra „naminiai gyvuliai“ (bydlo arba bydlo velikoe i maloe domorosloe) 
ir „galvijai“ (skot arba bydlo velikoe domorosloe) (palyginkime, pavyzdžiui, 
Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 2 straipsnio pavadinimą kanceliarine 
ir senąja lenkų kalbomis: „Cena zverem [dikim]“, „Cena zwierzom dzikiem“ 
ir 8 straipsnio pavadinimą „Navjazka na voly, na korovy i na inshoe bydlo“, 
„Cena abo naviąska na voli i na krovi, i na insse bidlo“). Daugelyje atitin-
kamų Lietuvos Statutų straipsnių „žvėrys“ yra tie, kuriuos mes dabar pa-
vadintume medžiojamaisiais gyvūnais, tačiau kai kur (pavyzdžiui, Pirmojo 
Lietuvos Statuto IX skyriaus 3 straipsnyje) šio termino aiškinimas gali būti 
ir plečiamasis, t. y. terminas gali būti interpretuotas kaip „laukinių gyvūnų“ 
atitikmuo (prie šito klausimo dar grįšime) su viena išlyga – visuose trijuose 
Lietuvos Statutuose žvėrys ir paukščiai pateikiami skyrium, t. y. antrieji eli-
minuoti iš pirmųjų. Tai padaryta ir laukinių, ir naminių paukščių atžvilgiu. 

Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 2 straipsnyje nustatyta tokia ska-
lė (pagal mažėjantį žvėries kaip medžioklės objekto patrauklumą): stumb-
ras, briedis, elnias, lokys, arklys, šernas, stirna, lūšis. Trečiajame Lietuvos 
Statute po lūšies nurodytas sabalas ir kiaunė. Be to, visi trys Lietuvos Statu-
tai atitinkamo skyriaus 9 straipsnyje mini bebrą, prilyginamą (pagal bau-
dos dydį) stumbrui. Iš paukščių visi trys Lietuvos Statutai atitinkamo sky-
riaus 8 straipsnyje mini sakalą ir gulbę, prilyginamus stumbrui (pagal Pir-
mąjį Lietuvos Statutą), briedžiui (sakalas pagal Antrąjį ir Trečiąjį Lietuvos 
Statutus) arba lokiui (gulbė pagal Antrąjį ir Trečiąjį Lietuvos Statutus)59 
(Trečiajame Lietuvos Statute kaip medžioklės objektai minimi dar vilkas ir 
lapė, bet nenustatyta jokios jų „kainos“. Atvirkščiai, susidaro įspūdis, kad 
šie žvėrys yra persekiojami kaip kenkėjai60).

58 Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 65-2634 (su vė-
lesniais pakeitimais ir papildymais).

59 Archiwum Komisyi Prawniczej, supra note 13, p. 189; Lapo, J. 1588 metų Lietuvos Statu-
tas, supra note 13, p. 380–381.

60 Greičiausiai taip ir buvo, nes toks požiūris į šias laukinių gyvūnų rūšis būdingas to meto 
Europoje. Antai šios mūsų publikacijos įvade cituotame Saksų veidrodžio Pirmosios 
dalies II knygos 61 straipsnyje karalius iškilmingai „dovanoja taiką“ visiems laukiniams 
gyvūnams „<...> išskyrus lokius, vilkus ir lapes <...>“.
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Visai kitame (Pirmojo Lietuvos Statuto XII, Antrojo ir Trečiojo Lietu-
vos Statutų XIII) skyriuje „Apie grobimus ir apie atlygius“ yra pora normų, 
aktualių mūsų tyrimo kontekste. Antai Pirmojo Lietuvos Statuto XII sky-
riaus 10 straipsnis („Medžioklinių paukščių kaina“61) nustatė: „<...> Jeigu 
kas iš ko pavogtų sakalą, suopį, didsakalį, didįjį vanagą, skėstsakalį arba 
mažąjį vanagėlį, arba startsakalį, tiems visiems žemiau parašyta kaina: už 
raudonąjį suopį dvylika rublių grašių, o už baltąjį suopį dešimt rublių gra-
šių, už pilkąjį suopį šeši rubliai grašių, už sakalą dvylika rublių grašių, už 
vanagą šeši rubliai grašių, už didsakalį trys rubliai grašių, už tyrsakalį trys 
rubliai grašių, už skėstsakalį trys rubliai grašių, už vanagėlį rublis grašių, 
už startsakalį rublis grašių.“ To paties skyriaus 11 straipsnis („Naminių 
paukščių kaina“) nustatė: „Už žąsiną trys grašiai, už kaplūną šeši grašiai, 
už vištą šeši grašiai, už antį du grašiai, už gaigalą grašis, už karvelį grašis. O 
jeigu kas jaukinę antį, kurią žabangose turi, pavogtų, dvylika kapų grašių; 
o už povę, kas pavogs, trys kapos grašių; o kas pavogs arba užmuš naminę 
gervę, trys kapos grašių; o už naminę gulbę, kas taip pat užmuštų arba pa-
vogtų, dešimt kapų grašių.“62 To paties skyriaus 12 straipsnyje („Kaina už 
šunis“) nustatytos sankcijos už įvairių veislių medžioklinių šunų pavogimą 
ar užmušimą (nuo 3 iki 12 kapų grašių priklausomai nuo veislės).

Pirmojo Lietuvos Statuto teksto į lietuvių kalbą vertimo ir komentaro 
autoriai, palyginę šias normas su atitinkamomis Antrojo ir Trečiojo Lietuvos 
Statutų normomis, atskleidė tokias tendencijas ir padarė tokias išvadas: „<...> 
Svarbiausių medžioklinių šunų bei paukščių kainos per tą pusšimtį metų su-
mažėjo dvigubai, o kai kurių – dar daugiau. Pavyzdžiui, PLS laikais už suopį 
reikėjo mokėti 12 rublių grašių (10 str.), o TLS [Trečiojo Lietuvos Statuto – 
J. M.] – 6 rublius grašių <...> Panašus ir kitų medžioklinių paukščių kainų 
skirtumas. PLS Milano veislės medžioklinis šuo įkainotas 12 rublių grašių 
(12 str.), o TLS – tik 3 rubliais grašių <...> Tai liudija, kad XVI a. antrojoje pu-
sėje Lietuvos valstybės ūkyje įvyko didelės permainos. Medžioklės reikšmė 
smarkiai sumažėjo. XV a. – XVI a. pradžioje, ir ypač ankstyvesniais amžiais, 
buvusi pelninga ūkio šaka XVI a. pabaigoje medžioklė virsta daugiau ponų 

61 Įdomu, kad Pirmojo Lietuvos Statuto tekste senąja lenkų kalba šie paukščiai pavadinti 
tiesiog miško paukščiais („Cena ptakom lesnim“).

62 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 246.
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ir bajorų pramoga.“63 Komentatoriai prisipažino susidūrę su sunkumais in-
terpretuodami šias ir kitas šio skyriaus normas: „Tačiau nevisiškai aišku, ar 
straipsniuose numatytas tik civilinio ieškinio kompensavimas, ar dar ir bau-
da <...> Atlygis Statute visuomet turi ryškų baudžiamąjį atspalvį <...> O kitų 
šios grupės straipsnių pavadinimuose akcentuojamos tik medžioklinių bei 
naminių paukščių, šunų ir javų „kainos“. Todėl negalima vienareikšmiškai 
atsakyti, ar už pavogtus paukščius, šunis ir javus buvo mokama tik Statute 
nurodyta jų kaina (vertė), ar ir atlygis. Lietuvos Metrikoje įrašytose teismų 
bylose tokiais atvejais buvo priteisiama Statuto straipsniuose nurodyta kaina 
su atlygiu, bent jau už javus. Antrojo ir Trečiojo statutų atitinkamų skyrių 
straipsniuose kalbama vien tik apie kainas, net nenurodant, kad jos moka-
mos už pavogtus gyvulius ar paukščius, ir jokie atlygiai neminimi. Taigi PLS 
straipsnių palyginimas su atitinkamais Antrojo ir Trečiojo statutų straips-
niais nepadeda tiksliau atskleisti jų teisinio pobūdžio <...>“64.

Turime čia paprieštarauti kolegoms istorikams: ir Lietuvos Statutų pa-
lyginimas padeda išspręsti minėtą problemą, ir remiantis vien tik Pirmojo 
Lietuvos Statuto tekstu įmanoma tai padaryti, juk pačių cituotų straipsnių 
tekste yra nustatyti ir „atlygiai“ ir „kainos“. Ypač raiškus pavyzdys yra mūsų 
specialiai ištisai pacituotas Pirmojo Lietuvos Statuto XII skyriaus 11 straips-
nis („Naminių paukščių kaina“). Jame matome įprastas žąsino, vištos ir kitų 
naminių paukščių kainas (1–6 grašiai), jei pastarosios ir skyrėsi nuo rinkos 
kainų, tai labai nežymiai. Palyginus su tokiomis kainomis (kurios šiuo atveju 
yra kompensacija už civiliniu deliktu padarytą žalą) sumos už medžioklei 
naudojamus paukščius („jaukinę antį“, „naminę gervę“, „naminę gulbę“) yra 
tikrai milžiniškos – atitinkamai 12, 3 ir 10 kapu grašių, nes tai yra baudos už 
bajoro garbės įžeidimą (tarp kitko, už povę, kuri buvo dvarininko prabangos 
daiktas, taip pat susietas su bajoro garbe, nustatyta taip pat didelė trijų kapų 
grašių bauda). Žinoma, dėl povės galima pasakyti, kad tos trys kapos grašių 
yra jos rinkos kaina, nes ji vežama iš tolo, bet mūsų krašte įprastos antys, 
gervės bei gulbės, kaip prekės turguose, tikrai nevertos nei dvylikos, nei trijų 
kapų grašių. Paskaičiuokime: už 12 kapų grašių 40 sveikų suaugusių vyrų 
(ištisas kaimas) dirbo žemės ūkyje vienerius metus, ir tokią sumą drįstume 
pavadinti anties, kad ir jaukinės, kaina? Ne, čia yra bauda, ir niekas kitas. 
63 Ibid., p. 361.
64 Ibid., p. 360–361.
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Lygiai taip pat Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 2 straipsnyje nu-
statytos sumos nėra turto rinkos kaina – pavyzdžiui, briedienos ir briede-
nos kainos niekada nepasiekdavo tokių „astronomiškų“ sumų (600 grašių). 
Ir čia sumos yra bauda, o pastaroji yra sankcija už pasikėsinimą į valstybės 
nustatytą tvarką, o ne kokių patirtų nuostolių ar padarytos materialinės ža-
los atlyginimas kaip jį supranta privatinė teisė. Apskritai per visą Pirmo-
jo Lietuvos Statuto IX skyrių nerandame žvėries, laukinio ir medžioklinio 
paukščio ar medžioklinio šuns, traktuojamo kaip kilnojamasis turtas, kurio 
sunaikinimas arba sužalojimas būtų vertinamas kaip civilinis deliktas. Šis 
faktas nuturi stebinti skaitytojo. Girios priklausymas tam tikram bajorui ne-
reiškė, kad visas tą girią sudarantis turtas buvo jo nuosavybė. Šiam priklau-
sė teisė eksploatuoti gamtos išteklius ir savintis to eksploatavimo rezultatus, 
pavyzdžiui, sumedžiotą žvėrį. Nesumedžiotas gi žvėris likdavo valstybės 
nuosavybė65. Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriuje ginama ne nuosavybės 
teisė į laukinius gyvūnus, bet būtent bajorų medžioklės teisė. Prisiminkime 
skyriaus pavadinimą – „Apie gaudymvietes, apie girias, apie drevinį medį, 
apie ežerus, apie bebrynus, apie apynynus, apie sakalų lizdus“ – čia išvardin-
ti pajamų ar pramogų šaltiniai, teisė naudotis kuriais dovanojama valdovo 
kaip privilegija. Kas, pavyzdžiui, yra bebrynas? Čia ne upelis ar tvenkinys 
apskritai, čia vieta, kur galima medžioti bebrus. Be bebrų tas upelis ar tven-
kinys gali būti naudojamas žūklavimui ar vandens malūnui dirbti. Jei jis 
ir tam netinka, tada tas upelis ar tvenkinys nieko nevertas ir jei minimas 
dokumentuose, tai tik kaip orientyras nustatant kieno nors dvaro ribas.

3.2. Neteisėta medžioklė valdose, kurios nėra gaudymvietės

Komentuodami Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 1 straipsnio 
pirmąjį sakinį („Taip pat nustatome: jeigu kas smurtu kieno gaudymvie-
tėse medžiotų, tai tam, kieno girioje būtų medžiojęs, turi smurtinę sumo-
kėti dvylika rublių grašių, ir mums, valdovui, kartotinę [minėta, čia turi 
65 Lygiai kaip ir mūsų dienomis – pagal galiojantį Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos 

įstatymo 3 straipsnį („Nuosavybės teisė į laukinę gyvūniją“) „1. Laisvėje gyvenantys 
laukiniai gyvūnai nuosavybės teise priklauso valstybei.

 2. Laisvėje esantys laukiniai gyvūnai, kurie, vadovaujantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų 
reikalavimais, buvo paimti iš buveinių, tampa juos iš buveinių paėmusio asmens nuo-
savybe, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip“ (Valstybės žinios. 1997, Nr. 108-2726 (su 
vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 



191

Kompleksinė miškų, laukinės gyvūnijos ir augalijos teisinė apsauga Lietuvos Statutuose

būti ne „kartotinė“, o „tiek pat“ – J. M.] turi sumokėti pagal kainą, kuri 
žemiau parašyta, kokius žvėris būtų sumedžiojęs“66), vertimo į lietuvių 
kalbą ir komentaro autoriai pažymėjo: „Beje, teismų praktika rodo, kad 
teisėjai dažniausiai apsiribodavo nuosprendžiu, įpareigojusiu tik atlyginti 
žalą.“67 Iš čia galima padaryti skubotą išvadą, kad teisėjai, nepriteisdami 
baudos, atvirai pažeisdavo šią Lietuvos Statuto nuostatą. Nežinodami, ko-
kias konkrečias bylas analizavo komentatoriai (čia jie nepadarė nuorodų 
į šaltinius), drįstume tarti, kad tie teisėjai taikė antrą to paties straipsnio 
sakinį, kuris yra savarankiška teisės norma: „Ir jeigu kas šaulius į svetimą 
žemę, į girią nusiųstų arba pats vogčiomis žvėrį užmuštų, tai, jeigu bus 
prieš jį pagrįstu įrodymu įrodyta, kiek žvėrių užmušta, toks turės žvėris 
apmokėti pagal žemiau užrašytą kainą.“68 Kuo skiriasi šios dvi normos? 
Komentatoriai mano, kad „<...> nusikaltėlis, pasitenkinęs žvėrių svetimoje 
girioje išnovijimu, bet jų nepavogęs (besivaidijantys bajorai pasielgdavo ir 
šitaip), iš tiesų privalėjo tik atlyginti užmuštų žvėrių vertę pagal 2 straips-
nyje nustatytą kainą“69. Tačiau nei vienoje, nei kitoje normoje nematome 
nė žodžio apie sumedžioto žvėries savinimąsi ar nesisavinimą, užtat suran-
dame tokias teisiškai reikšmingas sąvokas kaip „gaudymvietė“, „smurtas“ 
ir „vogčiomis“. Pirmojoje normoje kalbama apie girią, eksploatuojamą bū-
tent kaip gaudymvietė – tai jos ekonominė paskirtis, tinkamiausias eksplo-
atavimo būdas. Medžioklė tokioje girioje yra pasikėsinimas į medžioklės 
monopolį, suteikta tam tikram bajorui, rimtas įžeidimas (gal ir smūgis jo 
ekonominiams interesams). Be to, teisės pažeidimas padaromas nesisle-
piant ir smurtu („lovy kgvaltom polovil“), o smurtiniai pažeidimai Lietu-
vos Statutuose baudžiami griežčiau. Šios dvi aplinkybės ir nulemia tokią 
griežtą sankciją – 1200 grašių bauda. Antrojoje normoje kalbama apie me-
džioklę valdose, kurios nėra gaudymvietės, t. y. kurias verta eksploatuoti 
kitokiais būdais (gamintis malkas, grybauti ir pan.). Žinoma, jose taip pat 
yra laukinių gyvūnų, nuolat ten gyvenančių ar užklydusių iš kitur, kuriuos 
būtų galima sumedžioti (apskritai sunku įsivaizduoti XVI a. miškus visai 
be žvėrių), bet tokia neteisėta medžioklė nėra nukreipta į medžioklės mo-

66 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 221.
67 Ibid., p. 331.
68 Ibid., p. 221.
69 Ibid., p. 331.
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nopolį (kurio šiuo atveju tiesiog nebuvo sutekta bajorui) ir nėra esminė 
grėsmė bajoro ekonominiams interesams. Be to, teisės pažeidimas pada-
romas vogčiomis („ukradom“), prasižengęs asmuo nėra sugautas pažeidi-
mo padarymo vietoje ir jo kaltę tenka įrodinėti, o tokiomis aplinkybėmis 
Statutai baudžia švelniau. Todėl čia pakanka sumokėti kompensaciją. Gera 
iliustracija būtų Pirmojo Lietuvos Statuto to paties skyriaus 11 ir 12 straips-
niai, pagal kuriuos sunaikintų paukščių pinklių savininkas gauna 12 rublių 
grašių kompensaciją, valdovas – tokio pat dydžio baudą, o degutu ar čes-
naku išteptų pinklių savininkas gauna tik 3 rublius grašių kompensaciją, 
o bauda valstybei nėra nustatyta. Lygiai taip pat sukonstruotas ir Pirmojo 
Lietuvos Statuto IX skyriaus 10 straipsnis – už išdraskytus ar sukapotus 
apynynus – po 12 rublių grašių kompensacija savininkui ir bauda valdovui, 
o už nudraskytus, bet nesukapotus apynynus paskirta tik kompensacija. 

Kas yra tie teisės pažeidėjai, traukiami atsakomybėn pagal minėtas 
normas? Komentare skaitome: „<...> PLS [t. y. Pirmasis Lietuvos Statutas – 
J. M.] atleido nuo atsakomybės tokion medžioklėn į svetimas gaudymvietes 
feodalo pasiųstus tarnus („šaulius“). Tokiais atvejais atsakyti privalėjo feo-
dalas taip, tarytum „pats vogčiomis“ žvėrį būtų užmušęs. Tačiau PLS epo-
choje už tokį nusikaltimą teismai vis dėlto persekiojo tarnus, o ne ponus 
<...> Už žvėrių užmušimą svetimoje girioje buvo numatyta netgi mirties 
bausmė, jei toks nusikaltėlis būtų sučiuptas nusikaltimo vietoje, t. y. šalia 
užmuštojo žvėries. Tiesa, XVI a. pirmame trečdalyje teismuose tokie nuo-
sprendžiai labai reti.“70 Visiškai pritardami nuomonei, kad šauliais čia pa-
vadinti tarnai, stebimės, kur čia surastos „gaudymvietės“, ir iš ko darytina 
bendra išvada, kad tie bajoro pasiųsti tarnai atleidžiami nuo atsakomybės? 
Pagal antrą normą tarnai neatsako ne dėl to, kad buvo bajoro pasiųsti, o dėl 
to, kad nebuvo sugauti teisės pažeidimo padarymo vietoje. Nors ir bajoro 
pasiųstas, bet teisės pažeidimo padarymo vietoje sugautas tarnas pagal tre-
čią tame pačiame straipsnyje išdėstytą normą baudžiamas mirties bausme 
(„А estli by strelca pojmano nad zverem, ubitym u pushhi, togdy maet veden 
bytii do vradu, a s uradu maet bytii na smert skazan, jako inshie zlodei“71, 
išvertas kaip „O jeigu šaulį prie žvėries, girioje užmušto, pagautų, tai turi 

70 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 331–332.
71 Pirmasis Lietuvos Statutas, supra note 12, p. 242.
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būti nuvestas pas urėdą ir urėdo turi būti nuteistas mirti kaip kiti vagys“72). 
Čia ne veltui parašyta „kaip kiti piktadariai“ („jako inshie zlodei“), juk tai 
bendras Lietuvos Statutų teisės principas – už priklausomą žmogų atsako 
ponas, bet teisės pažeidimo padarymo vietoje sugautasis atsako pats. Ir pa-
gal Antrojo Lietuvos Statuto X skyriaus 1 straipsnį bei Trečiojo Lietuvos 
Statuto X skyriaus 1 straipsnį sugautas tarnas atsako asmeniškai, tik Tre-
čiajame Lietuvos Statute vietoj mirties bausmės73 nustatyta dviguba žvėries 
kaina ir šešių savaičių kalėjimas74. 

3.3. Teisė vyti pašautąjį žvėrį svetimose valdose ir medžioklė  
kaip bajorų socialinio statuso palaikymas

„Grįžę prie 1 straipsnio komentavimo pastebėsime, kad jame įrašyto 
paskutinio sakinio prasmė nelabai aiški. Matyt, neatsitiktinai Antrojo ir 
Trečiojo statutų rengėjai jo atsisakė. O apskritai, feodalai medžioklės teise 
naudojosi šiurkščiausiu būdu. Jie monopolizavo stambiųjų žvėrių medžio-
klę ir įteisino žvėrių (dažnai ir nepašautų) vijimąsi bet kur, žinoma, ir per 
valstiečių pasėlius. Šitokia „teisė“, kaip viena iš svarbiausių, ir užfiksuo-
ta IX skyriaus 1 straipsnyje.“75 Paskutinis 1 straipsnio sakinys, pasirodęs 
neaiškus komentatoriams, yra šis: „O jeigu kas žvėrį pašautų savo žemėje 
ir tas žvėris į svetimą žemę pabėgtų, tai paskui savo pašautąjį žvėrį turi į 
svetimą žemę eiti“ („А estli by khto zastrelil zver u cvoej zemli, a tot zver 
vshol by v chuzhuju zemlju, togdy za zastrelom svoim maet iti v chuzhuju 
zemlju“)76. Komentatoriai nepaaiškino, kas čia sukelia problemą, bet gali-
ma spėti, kad neaiškumai kyla lyginant su prieš tai įtvirtinta norma, ket-
virtu pirmo straipsnio sakiniu („Ir taip pat kas žvėrį vytųsi savo žemėje, o 
72 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., op. cit., p. 221. Čia matome nekorektišką žo-

džio „zlodei“ vertimą į „vagys“, labiau tiktų „piktadariai“, bet čia, kaip ir daugeliu kitų 
panašių atvejų, reikia atleisti Lietuvos Statuto teksto vertėjams ir komentatoriams – ne-
būdami teisininkai, jie gali tiesiog nematyti to, kas mums krinta į akis.

73 Įdomi nuostata yra Saksų veidrodžio Pirmosios dalies II knygos 61 straipsnyje: „§ 1. 
Kai Dievas sukūrė žmogų, jis davė jam valdžią žuvų ir paukščių, ir visų laukinių gyvūnų 
atžvilgiu. Taigi mes turime įrodymą iš Dievo tuo, kad iš nieko negali būti atimta gyvybė 
arba sveikata dėl šių dalykų [t. y. dėl medžioklės taisyklių pažeidimo]“.

74 Archiwum Komisyi Prawniczej, supra note 13, p. 184; Lapo, J. 1588 metų Lietuvos Statutas, 
supra note 13, p. 375.

75 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 332.
76 Pirmasis Lietuvos Statutas, supra note 12, p. 242.
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tas žvėris į svetimą žemę bėgtų, tai turi tas savo žvėrį ir per svetimą žemę 
vytis ir savo žvėrį gali svetimoje žemėje užmušti“77) – abudu sakiniai ta-
rytum sako tą patį per tą patį, kam gi reikia tokios tautologijos? Teisinin-
ko požiūriu, ketvirtas sakinys yra bendroji, o penktas sakinys – specialioji 
norma. Ir vienu, ir kitu atveju tenka vyti žvėrį, tik antruoju atveju patiks-
linta, kad tas žvėris jau yra medžiotojo pašautas (sužeistas), o pirmuoju 
atveju kalbama apie žvėrį apskritai, nedetalizuojant, sveikas jis ar sužeistas. 
Gerai žinomas faktas, kad konstruojant Pirmojo Lietuvos Statuto straips-
nius plačiai remtasi teismų praktika. Galimas dalykas, penktas sakinys yra 
teismų praktikoje vėliau (jau galiojant Pirmajam Lietuvos Statutui) susi-
formavusi norma, įtraukta į Statutą nepašalinus pirminės normos, kurią ji 
turėjo atstoti. Netiesiogiai tokį spėjimą patvirtina Antrojo Lietuvos Statuto 
X skyriaus 1 straipsnis, kuriame ta „bendroji“ norma jau yra pašalinta ir 
liko tik leidimas per svetimą žemę vyti pašautą (sužeistą) žvėrį. Už tai pasi-
rodė naujas leidimas girios savininkui sumedžioti bet kurį žvėrį, užklydusį 
į girią, net jei ši nėra gaudymvietė. Trečiajame Lietuvos Statute šios nor-
mos nebėra, o vietoj leidimo per svetimą žemę vyti pašautą (sužeistą) žvėrį 
įvestas draudimas tai daryti. Išimties tvarka leista vyti su šunimis vilką bei 
lapę (neparašyta sveiką ar pašautą) su sąlyga, kad nesumindžiotų pasėlių. 
Sunku spręsti, ko pastaruoju atveju daugiau – noro apsaugoti žemvaldžių 
kaimynų interesus ar baimės sužlugdyti bajorų pramogą (šios rūšies me-
džioklės ypatybė ta, kas ji vyksta kaip ilgas žvėries vijimasis nenaudojant 
šaunamojo ginklo, kuriam gali neužtekti nuosavos girios ploto). Trečiojo 
Lietuvos Statuto X skyriaus 18 straipsnis pirmą kartą uždraudė bet kokią 
medžioklę svetimose valdose derliaus nuėmimo jose laikotarpiu.

Be abejo, reikia sutikti, kad „<...> tiek anksčiau, tiek vėliau už PLS 
pasirodžiusiuose feodaliniuose teisynuose, neaptiksime tokio nuodu-
gnaus ir visapusiško miško bei medžioklės teisės normų reglamentavimo... 
Antrojo ir Trečiojo statutų šio skyriaus straipsniuose iš esmės išliko PLS 
tekstai [kiekviename pridėta tik po vieną naują straipsnį – J. M.]. Vadi-
nasi, praėjus net 60 metų, nauja kodifikuotojų karta nelabai ką beturėjo 
pridurti. Tuo tarpu daugelis PLS III, IV ir kitų skyrių straipsnių Antrajame, 
ir ypač – Trečiajame, Statute buvo išplėsti du ar triskart, o juose gerokai 
nuodugniau reglamentuoti tie patys dalykai bei įrašyta daug naujų normų. 
77 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., op. cit., p. 342.
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Visa tai ir rodo, jog aptariamasis PLS skyrius yra tobuliausias, o jo kodifi-
kavimas buvo išsamiausias.“78. Komentatoriai paaiškina tai svarbia minėtų 
objektų ūkine ekonomine reikšme, o mes norėtume priminti žinomą fak-
tą, kad medžioklė viduramžių Europoje buvo svarbus bajoriško gyvenimo 
būdo elementas. Karaliaus ar magnato organizuojama medžioklė – viešojo 
gyvenimo renginys, dvariškio nepakvietimas į kurį reiškė valdovo nema-
lonę, o atsisakymas sudalyvauti – įžeidimą. Atvejai, kai „<...> nusikaltėlis, 
pasitenkinęs žvėrių svetimoje girioje išnovijimu, bet jų nepavogęs (besi-
vaidijantys bajorai pasielgdavo ir šitaip)“79 mūsų visai nestebina, juk ba-
jorui tai ne verslas, bet riteriškų papročių laikymasis, jo socialinio statuso 
palaikymas. „13 bei 14 straipsniai stebina savo švelnumu, žinant, kokia 
svarbi ir kaip aukštai anuomet buvo vertinama bitininkystė. Tuo tarpu už 
drevinių medžių žalojimą (skirtingai nei apynynų) ir net už nekopinėtų 
bičių drevių išplėšimą nusikaltėlis nebaudžiamas net įprasta smurtine, o 
atsiperka paprasta puskapės bauda, t. y. atlygina nuostolius.“80 Bet bitinin-
kystė buvo paprastų žmonių verslas, kurio griovimas kenkė tik ekonomi-
niams jų pono interesams. Sekant Pirmojo Lietuvos Statuto rengėjų logiką 
čia nėra už ką skirti baudą, užtenka kompensacijos, kuri, tarp kitko, nėra 
tokia maža – puskapė grašių81 (t. y. 30), minėta, buvo vyro darbo žemės 
ūkyje per metus įkainis. O už išardytą sakalo ar gulbės lizdą – jau 12 rublių 
grašių kompensacija (IX skyriaus 8 straipsnis), nes medžioklė su sakalais 
ant gulbių buvo viena prestižinių bajoriškų pramogų.

4. Pasikėsinimų į laukinę gyvūniją prevencija ir  
kompleksinė miškų apsauga

Tiek S. Vansevičius, tiek Pirmojo Lietuvos Statuto vertimo į lietuvių 
kalbą ir komentaro autoriai IX skyriaus 3, 4, 6, 9 ir iš dalies 10 straipsnį 
vertina kaip miško, vandens bei pievų naudmenų servitutinio valdymo 
normas. „Jos nuodugniausiai aptariamos 3 straipsnyje, nustačiusiame nau-
78 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 328–329.
79 Ibid., p. 331.
80 Ibid., p. 334.
81 Antrojo ir Trečiojo Lietuvos Statutų X skyriaus 14 straipsnis padidino kompensaciją pri-

klausomai nuo bylos aplinkybių iki dviejų kapų, trijų rublių ir šešių rublių grašių (atitinka-
mai 120, 300, 600 grašių), o už sugautas su daiktiniu įkalčiu vagiui nustatė mirties bausmę.
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dojimosi miškų, pievų bei vandens naudmenomis, dėl kurių susikirsdavo 
kelių savininkų turtiniai interesai, taisykles.“82 Norime pridurti, kad greta 
servitutus saugančių normų į šį straipsnį sujungtos ir normos, skirtos pa-
sikėsinimų į laukinę gyvūniją prevencijai: „<...> Kas turi kieno nors girioje 
savo dreves arba ežerus, arba pievas, o prie pievų lūšnas, važiuoti prie ežero 
jam su velke ir neimti jam šuns nei ragotinės, nei jokios šaudyklės, kuo ga-
lėtų žvėriui žalos padaryti. O kas pievas svetimojoje girioje turi, tas turi savo 
senomis pievomis naudotis, o naujų neturi prisijungti; ir jeigu jo senosios 
pievos apaugtų, tai gali jas vėl sau prasiskinti. O kas turi dreves kieno nors 
girioje, drevininkai <...> gali turėti tik kirvį ir peikeną, kuo dreves apdorotų. 
O į pievas neturi su niekuo eiti, tik su kirviu, kuo brūzgynus praskintų, ir 
su dalgiu, kuo turėtų šienauti. Tačiau tie, kurie ežerus turi <...> leisdama 
jiems iš tos girios malkų savo lūšnoms paimti bei lovius žuvims pasidaryti. 
O tiems, kurie turi pievas, leidžiama stirtą arba žagą, arba daržinę pasidirb-
dinti ar aptverti. Ir drevininkams leidžiama lunką geiniui ar luobus rėčkai ir 
kitiems poreikiams, kad drevininkams jų drevių poreikiams priklauso, kiek 
jiems reikės ir ką galės su savimi, o ne vežimu išvežti, gali iš bet kieno girios, 
kurioje jų drevės bus, paimti <...> O medžių statybai ir malkoms per tas įei-
gas niekas neturi savo poreikiams iš svetimos girios imti <...>.“83 Įstatymų 
leidėjas čia pasirodo puikiai išmanantis žmogaus psichologiją: ginkluotam 
drevininkui ar šienpjoviui sunku susilaikyti pamačius staiga pasitaikiusią 
stirną ar kitą žvėrį, todėl draudžiama net turėti ginklą. Tačiau ginklo są-
voka gali būti per siaurai interpretuota, todėl, stiprindamas šį draudimą, 
įstatymų leidėjas prie negatyvios teisinės konstrukcijos priduria pozityviąją 
ir išvardina visus įrankius, kokius gali su savimi turėti tas drevininkas ar 
šienpjovys. Lygiai taip pat greta bendro draudimo vežimu išvežti medieną ir 
imti medžių statybai ir malkoms matome leidimą pasidirbdinti konkrečius 
dalykus – stirtą arba žagą, arba daržinę ir kt.

Šis ir daugelis kitų šiame mūsų darbe cituotų straipsnių rodo, kad 
Lietuvos Statutų leidėjo akyse miškas nebėra sakralinis dalykas, požiūris į 

82 Valikonytė, I.; Lazutka, S.; Gudavičius, E., supra note 4, p. 335.
83 Ibid., p. 222–223. Iš esmės tą patį nustatė Saksų veidrodžio Pirmosios dalies II knygos 

61 straipsnis: „§ 3. Kas važiuoja per draustinį mišką, pas tą lankas ir arbaletas turi būti 
su neįtempta temple [t. y. neparuoštas šaudymui], jo strėlinė turi būti užsegta, jo kurtų 
veislės šunys ir pėdsekiai turi būti ant pavadėlio ir visi šunys turi būti ant pavadėlio.“ 



197

Kompleksinė miškų, laukinės gyvūnijos ir augalijos teisinė apsauga Lietuvos Statutuose

miškus ir jų išteklius labai pragmatiškas, galima net sakyti utilitarinis. Miš-
kas, laukinė gyvūnija ir augalija tenkina tam tikrus žmonių poreikius, dalis 
jų yra viešojo, dalis – privatinio pobūdžio. Lietuvos Statutų leidėjai aiškiai 
mato tuos poreikius ir stengiasi apsaugoti asmenų teisę į miško ištek lių 
eksploatavimą, ir dar netraktuoja miško kaip gamtos paveldo, nesiekia 
apsaugoti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės. Tačiau konstruodami kai 
kurias normas, įstatymų leidėjai, gal ir nesiekę to, pasikėlė į aukštesnį laip-
tą – nuo tam tikrų miško išteklių apsaugos perėjo prie kompleksinės visų 
miško išteklių apsaugos nuo įvairių jiems kenksmingų žmogaus veiksmų. 
Pirmojo Lietuvos Statuto IX skyriaus 3 straipsnio analizė kaip tik leidžia 
kalbėti apie tokią kompleksinę miško išteklių apsaugą įgyvendinant ser-
vitutus, t. y. miškas saugomas ne tik kaip medžių visuma – saugoma ir jo 
laukinė gyvūnija (tiesą tariant, vargu ar to meto teisės leidėjui rūpėjo ežiai, 
rupūžės ar pelės, bet, pavyzdžiui, minėtame straipsnyje įtvirtintas draudi-
mas imti šunis, skirtas saugoti pirmiausia medžiojamuosius gyvūnus, vo-
lens nolens saugojo ir šiuos gyvūnus).

Kartais įstatymų leidėjas skyrė ypatingą dėmesį tam tikrai laukinių 
gyvūnų ar augalų rūšies apsaugai. Raiškus pavyzdys būtų Pirmojo Lietuvos 
Statuto IX skyriaus 9 straipsnis: „<...> Tas ponas, kurio veldėmėje bebrenai 
būtų, neturi pats nei savo žmonėms leisti nuo senojo lauko išarti tiek toli, 
kiek nuo bebralizdžio galėtų lazdą nusviesti; tiek pat toli neturi ir pievų 
nušienauti bei karklų išskinti.“84 Šios normos pažeidimas sukelia padari-
nius, aprašomus pagal mums jau žinomą schemą – „viena kompensacija“ 
„viena kompensacija + viena bauda“, priklausomai nuo smurto buvimo ar 
nebuvimo: „O jeigu prie bebralizdžių laukus išartų arba pievas nušienautų, 
arba karklus iškirstų ir taip bebrus išvarytų, toks turi mokėti dvyliką rublių 
grašių, o tam bebralizdžiui turi, be to, taip pat ramybę užtikrinti tiek toli, 
kiek galėtų lazdą nusviesti. O jeigu kas smurtu bebrus užmuštų arba kaip 
vagis išvogtų, toks turi smurtinę mokėti, ir kiek bebrų bus užmušęs, tai turi 
mokėti už rudąjį kapą grašių, o už juodąjį dvi kapas grašių.“85 Be abejo, 
toks rūpestingumas turi paprastą priežastį – ekonominius bajorijos intere-
sus, jų pelną prekiaujant bebrena (čia medžioklė jau ne įspūdinga bajoro 
pramoga, o verslas, tiesiog darbas, dirbdamas priklausomų žmonių pono 
84 Ibid., p. 226.
85 Ibid., p. 226.
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naudai). Bet visų tokių normų visuma reiškė tą patį – kompleksinę miško 
išteklių apsaugą.

Deja, Lietuvos Statutai, apsaugoję mišką nuo iškirtimo pasinaudojant 
servitutais, nedraudė pačiam miško savininkui iškirsti jį visai arba dalimis. 
Pirmojo Lietuvos Statuto vertėjai ir komentatoriai lyg įžvelgė tokį draudi-
mą jo IX skyriaus 10 straipsnyje. Visiškai teisingai išvertę „Jeigu kas sveti-
mus apynynus smurtu išdraskytų ar sukapotų, nors ir savo veldėmėje <...>“, 
paskui pakomentavo: „Jame numatyta, kad taip pat baudžiamas net ir tas, 
kuris apynynus „savo veldėmėje“ iškirstų.“86 Tačiau slaviškas šios normas 
tekstas visiškai aiškiai kalba apie svetimus apynynus: „Pak li by khto khme-
lishha kgvaltom podral abo porubal, khotja u svoej dedizne, chuzhie, a v tom 
na nego slushnyj dovod vchinjat, takovoj maet kgvalt zaplatiti, chie khme-
lishha <…>“87 [pabraukta – J. M.]. Pirmojo Lietuvos Statuto tekstas senąja 
lenku kalba taip pat nekvestionuojamas: „Jeslibi chmieliscza gwaltem podral 
abo porąbal, bi tesz i w swoieij dziedziznie czudze, a w tim nąn sluszni do-
vod uczinią, takovi ma placicz gwalt, cziye chmieliscza <...>“88 [pabraukta – 
J. M.]. Lygiai taip pat nėra ribojamas sumedžiotų žvėrių ar sužvejotų žuvų 
kiekis. Galima juos visus sumedžioti ir sužvejoti (jei tai apskritai fiziškai 
įmanoma). Lietuvos Statutai saugoja būtent bajorų teises, ir jei šie sugeba, 
nepažeisdami kitų bajorų teisių, visiškai išnaudoti gamtos išteklius, visa 
apimtimi išnaudoti jiems suteiktą miško, apynyno, gaudymvietės ar ežero 
eksploatavimo teisę, tai nėra teisės pažeidimas. 

Kompleksinę miško apsaugą matome dar Antrojo ir Trečiojo Lietuvos 
Statutų X skyriaus 17 straipsnyje. Konstatavęs, kad gaisrai dar „smarkiai 
kenkia dreviniams medžiams, bitėms, žvėriui ir paukščiams“, įstatymų lei-
dėjas Antrojo Lietuvos Statuto X skyriaus 17 straipsnyje nustatė už tyčia 
ar dėl neatsargumo sukurtą gaisrą mirties bausmę ir žalos kompensaciją 
iš kaltininko turto, o Trečiojo Lietuvos Statuto X skyriaus 17 straipsny-
je panaikino mirties bausmę ir nustatė kompensaciją tik už tyčia padegtą 
mišką. Dėl neatsargumo sukūręs gaisrą asmuo galėjo pasiteisinti priesaika, 
bet atsisakęs prisiekti, privalėjo kompensuoti žalą.

86 Ibid., p. 226, 333.
87 Pirmasis Lietuvos Statutas. Tekstai senąja baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis. 

II tomas. Pirma dalis. Vilnius: Mintis, 1991, p. 252.
88 Ibid., p. 253.
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Pritariame 2011 m. Minske vykusioje konferencijoje išsakytai nuomo-
nei, kad atsakomybę už miškų padegimą reikia nagrinėti bendros valdžių po-
litikos ir socialinės ekonominės aplinkos, kuri keitėsi kaip tik XVI a. viduryje, 
kontekste89. Iš tikrųjų, krašto ekonomikai tai buvo vienas palankiausių lai-
kotarpių per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją. Tačiau žemės 
ūkio raida, intensyvi prekyba ir statyba reiškė padidėjusį spaudimą miškams. 
Medienos, potašo bei dervos poreikis, būtinumas surasti papildomos žemės 
arimams ir pievoms praplėsti, per miškus slenkančios ir ten pat apsinakvojan-
čios ilgos vežimų vilkstinės su ne itin atsargiai pakuriančiais laužus vežėjais 
ir kt. buvo pagrindiniai pavojai miškams, kurių įstatymų leidėjas nebegalėjo 
ignoruoti. Teisinės apsaugos išplėtimas privatiems išsiaugintiems miškams 
Išplėstinėje Pirmojo Lietuvos Statuto redakcijoje, atsakomybės už miško pa-
degimą nustatymas Antrajame Lietuvos Statute, 1567 m. Miško nuostatų pri-
ėmimas valdovo miškų ūkiui sutvarkyti – visa tai buvo nuoseklios vyriausybės 
politikos žingsniai. Sankcijos už miško padegimą sušvelninimas Trečiajame 
Lietuvos Statute mums neatrodo kaip atsitraukimas nuo šios politikos. Ilgai 
dirbdami su Lietuvos Statutais, negalime nepastebėti tam tikro Antrajam Lie-
tuvos Statutui būdingo teisinio reguliavimo maksimalizmo, pasireiškiančio 
ir nustatant griežčiausias sankcijas, ir reikalaujant iš teisėjų nagrinėti bylas 
tik pagal Lietuvos Statutą, ir reikalaujant iš pavieto administracijos sušaukti 
bajorų kariuomenę teismo sprendimui įvykdyti ir kt. Trečiuoju Lietuvos Sta-
tutu užtikrintas teisinis reguliavimas ne tik detalesnis, bet ir pragmatiškesnis, 
labiau atsižvelgiantis į gyvenimo realijas (pvz., teisėjams vėl leista teisti pagal 
įvairius šaltinius ir net kitų kraštų teisę, dėl pasipriešinimo teismo sprendimui 
nutarta kreiptis į Vyriausiąjį Tribunolą ir pan.). Trečiojo Lietuvos Statuto lei-
dėjai mėgina ne tik apsaugoti miškus ir laukinę gyvūniją, bet ir apginti asmenį 
nuo nepagristų kaltinimų, užkirsti kelią miško savininkų piktnaudžiavimams 
ir savivalei. Todėl detalizuota kaltės įrodinėjimo procedūra, patikslinta servi-
tutų įgyvendinimo miškuose tvarka, nustatyta kompensacija už medžioklės 
metu padarytą žalą kaimynų pasėliams.
89 Chelpan, R. V. Pravovoe regulirovanie zaschity lesov ot pozharov na ukrainskikh zeml-

jakh v XVI v. [Legal Regulation on the Protection of Forests Against Fires in the Ukrai-
nian Lands in the 16th Century]. Prablemy gistoryi dzjarzhavy i prava Belarusi. Ma-
tehryjaly mizhnarodnaj navukova-praktychnaj kanferehncyi, prysvechanaj 90-goddzju 
z dnja naradzhehnnja I. А. Jukho. Мinsk, 18–19 sakavikа 2011 г. Мinsk: BDU, 2011, 
s. 109–112.
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,,Teisės istorijos – vienos iš fundamentaliųjų teisės mokslo discipli-
nų – studijos laikomos būtinu aukštojo teisinio išsilavinimo elementu. Bū-
simajam specialistui teisininkui paprastai siekiama suteikti žinių apie teisės 
institutų ir šakų valstybėje ištakas bei raidą ir taip jį parengti galiojančios 
teisės studijoms, padėti suvokti politinių, socialinių, ekonominių bei kitų 
veiksnių poveikį konkrečių teisės institutų evoliucijai, suteikti medžiagos 
lyginamajam pažinimo metodui, pakelti bendrą būsimojo aukštos kva-
lifikacijos teisininko išprusimą. Atsižvelgiama ir į tai, kad teisės istorijos 
žinios būtinos taip pat ir teisininkams praktikams, nes žinoti galiojančio 
teisės akto ištakas būtina aiškinantis jo prasmę pripažintu istoriniu meto-
du; įstatymų leidėjai, norintys išvengti galimų klaidų keisdami atgyvenu-
sias teisės normas, privalo išmanyti visuomenėje vykstančius pokyčius bei 
jų įtvirtinimo teisėje specifiką <...>.“1 Štai, siekdamas, kad teisė taptų aiš-
kesnė ir sutrumpėtų teisminių ginčų trukmė, dar ,,530 m. gruodžio 15 d. 
Justinianas išleido konstituciją Deo Auctores, kuria kreipėsi į Tribonianą, 
įsakydamas šiam asmeniškai sudaryti komisiją, susidedančią išskirtinai iš 
teisininkų, profesorių (antecessores) ir advokatų (togati), užsiimančių pro-
fesine veikla Konstantinopolyje ir Beirute, ir sudaryti kodeksą, kuriame 
būtų nuosekliai išdėstytos anksčiau surinktos ir susistemintos senovės tei-
sininkų mintys. Kompiliatoriai buvo įpareigoti panaikinti pasikartojančias 
ir nebeaktualiais nuostatas, esant būtinybei – iš dalies perrašyti tekstus, 
iš kelių panašių tekstų išrinkti tinkamiausius ir savo nuožiūra nuspręsti, 
kuri iš senovės teisininkų nuomonių yra teisingiausia. Kitaip tariant, kom-
piliatoriams suteikta kompetencija lyginimo metodu ieškoti naujų būdų 

1 Maksimaitis, M. Teisės istorijos akademinių studijų raida Lietuvoje. Jurisprudencija. 
2003, 39 (31): 18.
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per amžius neišspręstoms problemoms aiškinti ir, kita vertus, sutapatin-
ti teisę, kaip socialinį reiškinį, su teisės mokslo (jurisprudencijos) raidos 
rezultatais.“2 Ši citata atspindi glaudų teisės ir jurisprudencijos, tyrinėjan-
čios ir teisės istoriją, santykį.

Ši studija – bandymas tęsti civilinio proceso teisės ir baudžiamojo pro-
ceso teisės tyrimų apžvalgą3, šį kartą trumpai apžvelgiant 1918–1940 m. šių 
teisės mokslo sričių raidą Lietuvoje4. Pradedant kalbėti apie 1918–1940 m. 
teisės šaltinius neįmanoma nepaminėti prof. habil. dr. Mindaugo Mak-
simaičio, kuris stebinančio darbštumo dėka atliko ir publikavo daugybę 
mokslinių tyrimų, skirtų būtent šio Lietuvos teisės raidos etapo analizei. 
Šiame darbe, be 1918–1940 m. šaltinių, daugiausia ir remiamasi Profeso-
riaus Mindaugo Maksimaičio koncepcinėmis įžvalgomis. 

Nors dėmesys teisės istorijos studijoms (bent jau žiūrint į teisės studijų 
planus ir vertinant kitus veiksnius) yra sumažėjęs5, teisininkai taip pat atsai-
nokai žiūri į teisės istoriją ir su ja susijusius tyrimus6, tačiau pliuralistinis po-
žiūris į teisę kaip reiškinį negali apsieiti be istorinei teisės mokyklai būdingo 
teisės suvokimo – kurios ,,šalininkų dėmesio centre buvo ne teisės esmė, ne 
tai, kokia ji yra ar turinti būti, o tai, kaip ta teisė atsiranda, plėtojama ir koks 
jos tolesnis raidos kelias“7. Kaip vaizdžiai apibrėžė vienas iškiliausių Lietuvos 
tarpukario teisės istorikų prof. A. Janulaitis, ,,Teisės istorija – judėjimas, am-
2 Imperatoriaus Justiniano Digestai arba Pandektos: 1 knyga: I-XXii skyriai. Sudarytojai 

S. Vėlyvis, R. A. Misevičiūtė. Vilnius, 2010, p. 5–6. 
3 1990–2010 m. civilinio proceso teisės ir baudžiamojo proceso teisės tyrimų apžvalgos, 

parengtos šio straipsnio autorių, tikimasi, bus greitu laiku publikuotos leidinyje, skirta-
me viešosios teisės tyrimams 1990–2010 m. Viešosios teisės tyrimų apžvalga 1990–2010 
metais buvo pristatyta Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros 
2011 m. vasario 7 d. organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Viešosios teisės tyrimai: 
būklė ir perspektyvos“. 

4 Studijoje daugiausia remiamasi straipsniais, publikuotais ,,Teisėje“. ,,Teisė“ – teisės 
mokslų ir praktikos laikraštis, kurį leido Lietuvos teisininkų draugija 1922–1940 m. 
Buvo išleisti 52 numeriai. Tuo pat metu buvo leidžiami ir kiti žurnalai, kuriuose, be kitos 
informacijos, buvo publikuojami ir straipsniai teisės tema, – „Kriminalistikos žinynas“, 
„Teisininkas“, „Policija“, tačiau jie buvo daugiau specializuoti, t. y. skirti tam tikrai teisi-
nės veiklos sričiai. Pl. žr. Andriulis, V. Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918.II.16–1940.
VI.15) teisinės sistemos kūrimo bruožai. Vilnius, 1998, p. 19–22.

5 Maksimaitis, M. Teisės istorijos akademinių studijų raida Lietuvoje, supra note 1, p. 26.
6 Machovenko, J. Modernioji ir postmodernioji Lietuvos teisės istorijos mokslo paradig-

ma. Teisė. 2011, 80: 13.
7 Maksimaitis, M. Teisės istorijos akademinių studijų raida Lietuvoje, supra note 1, p. 19.
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žinas teisinių dėsnių ir įtaisymų atsiradimas ir nykimas, viso to priežasčių 
ištyrimas; teisės dogmatika – vidaus santykių susekimas ir tyrimas kuriame 
nors laikotarpyje; ji nejudoma, sušalusi, suakmenėjusi, negyva, kaip lavonas 
anatomui.“8 Pasak prof. I. Danilavičiaus, norint kurti naujus įstatymus, pir-
miausia reikia žinoti, kas buvo iki tol9. Kiekvienos naujos epochos teisė, ver-
tinant ją iš istorinio vystymosi pozicijų, yra laiptelis pažangos kelyje.

Kitas, būtent civilinio proceso ir baudžiamojo proceso doktrinos ana-
lizę, o ne jų reguliavimo10 ir taikymo problemų tyrimą, aktualumą lemian-
tis veiksnys yra teisės doktrinos reikšmė. Jei pripažįstame, kad pagrindinės 
funkcinės teisinės sistemos subsistemos yra teisėkūra (institucijos ir proce-
dūros, teisės normos ir šaltiniai), jurisdikcija (teisės taikymas) ir jurispru-
dencija (teisės pažinimas ir mokymas)11, tai teisei ir jos raidai svarbus tam-
pa ir jurisprudencijos bei jos raidos tyrimas. 

Kalbant apie civilinio proceso ir baudžiamojo proceso istorijos tyri-
mus, galinčius apimti tiek mokslo, tiek teisės, tiek asmenybių, reikšmingų 
civilinio proceso ir baudžiamojo proceso mokslui, tyrinėjimus, pasakyti-
na, kad po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, kai teisės istorijos moks-
las nebebuvo varžomas ideologijos12, nebuvo daug mokslinių publikacijų, 
skirtų šiam teisės aspektui13. 

8 Janulaitis, A. Teisės istorijos reikšmė. Teisė. 1924, 6: 36.
9 Skirius, J. Įvadas. Lietuvos teisės ir valstybės istorija. Vilnius: LTU, 2001, p. 6.
10 Atskiri tarpukario civilinio ir baudžiamojo proceso institutų analizės fragmentai buvo ir 

yra analizuojami teisės krypties disertacijose, taip pat kituose moksliniuose tyrimuose. 
Bendra reguliavimo charakteristika pateikiama teisės istorijai skirtuose vadovėliuose, 
mokslo darbuose. Žr. Andriulis, V., et al. Lietuvos teisės istorija. Vadovėlis. Vilnius: Jus-
titia, 2002; Maksimaitis, M.; Vansevičius, S. Lietuvos valstybės ir teisės istorija. Vadovėlis. 
Vilnius: Justitia. 1997; Vansevičius, S. Lietuvos baudžiamoji teisė ir procesas 1919–1940 
metais. Mokomoji priemonė. Vilnius: Justitia. 1996; Andriulis, V. Pirmosios Lietuvos 
Respublikos (1918.II.16–1940.VI.15) teisinės sistemos kūrimo bruožai. Vilnius, 1998; 
Maksimaitis, M. Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 m. Vilnius: Lietuvos teisės akademi-
jos leidybos centras, 2001.

11 Galginaitis, J. Teisinė sistema ir pagrindinės jos subsistemos kaip lyginamosios teisėtyros 
objektas. Teisė. 2002, 44: 31-41. 

12 Maksimaitis, M. Teisės istorijos akademinių studijų raida Lietuvoje, supra note 1, p. 23–25.
13 Pažymėtina, kad beveik kiekviename civilinio proceso teisės ir baudžiamojo proceso 

teisės disertaciniame tyrime yra skiriama dėmesio trumpai nagrinėjamo instituto raidai, 
tačiau šių darbų autoriai istorinį metodą taiko gana fragmentiškai – tiek, kiek istorinės 
raidos tyrimai padeda jiems pasiekti pagrindinius tyrimo tikslus.



203

Civilinė ir baudžiamoji justicija 1918–1940 m.

Be to, kad beveik kiekviename civilinio proceso ir baudžiamojo pro-
ceso teisės disertaciniame tyrime14 yra skiriama dėmesio trumpai nagri-
nėjamo instituto raidai, baudžiamojo proceso srityje pastebimai ryškiau 
panagrinėtas tik prof. E. Palskio mokslinis palikimas15, taip pat publikuota 
keletas darbų, tiesiogiai skirtų 1918–1940 m. baudžiamojo proceso rai-
dai16, gi baudžiamojo proceso teisės tyrimų, atliktų nagrinėjamu laikotar-
piu, analizės ar apžvalgos neteko skaityti. Civilinio proceso srityje anali-
zuojamo laikotarpio moksliniai tyrimai, teisinis reglamentavimas vertinti 
tik atskirų civilinio proceso teisės institutų aspektu, neskiriant dėmesio 
bendriems civilinio proceso teisės srities tyrimams, to laikotarpio teismų 
santvarkai ar teismų darbui.

Šioje studijoje bandoma sujungti dviejų teisenų – civilinės ir baudžia-
mosios – mokslinių tyrimų, publikuotų 1918–1940 m., analizę, taip pat 
analizuoti to meto teisės aktus, skirtus teismo sistemai ir procesui teisme, 
kartu vertinant teisės literatūroje išsakytą kritiką teismų darbui bei siūly-
mus, kaip optimizuoti teismo procesą.

Nepaisant to, kad 1918–1940 m. netgi nebuvo oficialių civilinės ir 
baudžiamosios teisenos įstatymų vertimų, jau nekalbant apie kitas teisėkū-
ros ir teisės taikymo problemas, arba kaip tik dėl to – labai svarbia teisės 
vystymosi dalimi buvo ir teisės mokslo doktrina. Pažymėtina, kad, be labai 
14 Žr., pvz., Stauskienė, E. Teismo vaidmuo vykdymo procese. Daktaro disertacija. Socia-

liniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006; Višinskis, V. 
Teismo sprendimų vykdymo procesinės problemos. Daktaro disertacija. Socialiniai moks-
lai, teisė (01 S). Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 2000; Žalėnienė, I. Atstovavimas civi-
liniame procese (teoriniai ir praktiniai aspektai). Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, 
teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006; Juzukonis, S. Nukentėjusiojo 
teisių apsauga baudžiamajame procese. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė 
(01 S). Vilnius, 2002; Jurgaitis, R. Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma. Daktaro 
disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2004 ir kt.

15 Kurapka, V. E.; Matulienė, S. Profesoriaus Eugenijaus Palskio teorinio palikimo įžvalgos 
ir jų realizacija Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse. Kurapka, V. E., et 
al. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atmi-
nimui). Mokslo studija. Vilnius, 2011; Kurapka, V. E.; Matulienė, S. Eugenijus Palskys ir 
kriminalistikos mokslas: nuo istorijos iki strategijos. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: 
mokslas, studijos, praktika. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2011; Burda, R. Pro-
fesoriaus Eugenijaus Palskio požiūris į įrodymų sampratą. Jurisprudencija. 2005, 75 (67); 
Sakalauskienė, V.; Davidonis, R. Profesoriaus Eugenijaus Palskio mokslinės ir pedagoginės 
veiklos įtaka kriminalistikos plėtrai Lietuvoje. Jurisprudencija. 2005, 75 (67): 58–68.

16 Vansevičius, S. Lietuvos baudžiamoji teisė ir procesas 1919–1940 metais. Vilnius, 1996.
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svarbių Civilinės teisenos įstatymo17 ir Baudžiamojo proceso įstatymo18 
neoficialių vertimų ir keleto teisės studijoms skirtų leidinių, buvo publi-
kuojami ir straipsniai, kurie yra pagrindinis šio darbo objektas. Nagrinė-
jamos publikacijos, be abejo, labai skirtingos tiek savo turiniu, tiek forma. 
Vienos, paprastai skirtos bendrosioms teisenos nuostatoms ar principi-
niams institutams, buvo analitinio pobūdžio19, kitos buvo skirtos civilinės 
teisenos ar baudžiamojo proceso įstatymų bei jų taikymo praktikos anali-
zei, siūlant labai konkrečius identifikuotų problemų sprendimo būdus20, 
trečios gi išreiškė autorių nuomonę ar tiesiog kvietimą diskutuoti apie vie-
nos ar kitos teisenos aktualijas21. 

Šiame tyrime, nagrinėjant baudžiamojo proceso publikacijas, yra at-
siribota nuo kriminalistikos mokslinių tyrimų analizės, nes labai išsamus 
tarpukario kriminalistikos būklės ir raidos tyrimas yra publikuotas prof. 
dr. Eugenijaus Palskio22.
17 Civilinės teisenos įstatymas su visais pakeitimais ir papildymais ir su vyr. tribunolo 

bei rusų senato aiškinimais. Redagavo Č. Butkys; Vyr. Tribunolo sprendimus parinko 
L. Veržbavičius. Kaunas: D. Gutmano knygynas, 1938.

18 Baudžiamojo proceso įstatymas (Bendrieji dėsniai ir pirmoji knyga). Vyriausiojo Tribu-
nolo Pirmininko A. Krikščiukaičio suredaguotas. 1924 m. Teisė. 1924: 6. Teisės priedas: 
3–48; Baudžiamojo proceso įstatymas (Antrosios knygos 1-oji dalis ir 2-osios dalies 1-asis 
ir 2-asis skyrius.). Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio suredaguotas. 
1925 m. Teisė. 1925: 7. Teisės priedas: 49–64; Baudžiamojo proceso įstatymas (Antrosios 
knygos tęsinys: 302–457 str.). Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio sure-
daguotas. 1925 m. Teisė. 1925: 8. Teisės priedas: 65–96; Baudžiamojo proceso įstatymas 
(Projekto tęsinys: 458–658 str.). Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio 
suredaguotas. 1926 m. Teisė. 1926: 9. Teisės priedas: 97–136; Baudžiamojo proceso 
įstatymas (projekto pabaiga). Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio 
suredaguotas. 1926 m. Teisė. 1926: 10. Teisės priedas: 137–179; Baudžiamojo proceso 
įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 
sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo 
proceso teisę. Red. Martynas Kavolis. Kaunas: ,,Literatūros“ knygyno leidimas, 1933.

19 Pvz., Burkevičius, V. Priesaika mūsų teisme. Teisė. 1936, 33: 82–90; Burkevičius, V. Prie-
saika mūsų teisme. Teisė. 1936, 34: 185–192.

20 Pvz., Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40: 
406–428; Mačys, Vl. Teismų darbo palengvinimo ir sutvarkymo reikalu. Teisė. 1922, 4: 
30–36; Fridmanas, B. Kas taisytina mūsų civiliniam procese. Teisė. 1925, 8: 56–59 ir kt.

21 Fridmanas, B. Gyvenimas ir jurisprudencija. Teisė. 1922, 1: 4–46; Leonas, P. Kai kurie 
Lietuvos teismų santvarkos ir baudžiamosios teisenos įstatymų trūkumai. Teisė. 1936, 
33: 20–29 ir kt.

22 Palskys, E. Lietuvos kriminalistikos istorijos apybraižos (1918–1940). Monografinė studi-
ja. Vilnius: LPA, 1995.
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Civilinio proceso ir baudžiamojo proceso teisės ir doktrinos 
radimasis Nepriklausomoje Lietuvoje

Kaip nurodo prof. M. Maksimaitis, ,,Teisės, bet ne savos istorinės, o 
galiojusios iki Pirmojo pasaulinio karo, perimamumas ir tęstinumas kons-
tituciniu lygmeniu Lietuvoje buvo įtvirtintas pirmajame jos konstitucinia-
me akte: atkuriamos valstybės valdžios valia pasinaudoti Lietuvos teritori-
joje galiojusia svetima teise atspindėta 1918 m. lapkričio 2 d. Tarybos pri-
imtuose Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniuose Dės-
niuose, kurių 24 straipsnyje paskelbta apie laikiną veikusiųjų iki Pirmojo 
pasaulinio karo įstatymų išsaugojimą. <...> Tai buvo neišvengiamas jaunos 
valstybės įsipareigojimas: priešingu atveju, ryžusis ignoruoti realiai egzis-
tuojančių visuomeninių santykių teisinį reguliavimą, valstybė neabejoti-
nai būtų patyrusi sunkiai prognozuojamą tų santykių chaosą.“23 Praktiškai 
analogiškas sprendimas buvo priimtas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
nors tiek 1918 m.24, tiek 1990 m. buvo diskutuojama dėl ,,savos“ teisės rai-
dos tęstinumo25, kuris buvo įtvirtintas Lietuvos Nepriklausomybės akte26. 

Taigi, nors ,,atskirų laikytų svarbiausiais, būsimųjų atkuriamos Lie-
tuvos valstybės įstatymų projektų rengimas Lietuvos Taryboje, pirmiau-
sia jos Teisių komisijoje, buvo pradėtas kur kas anksčiau, nei susiklostė 
sąlygos laikinajai Lietuvos vyriausybei sudaryti ir konstitucijai priimti“27, 

23 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m. Jurisprudencija. 2012, 
19 (2): 407.

24 Plačiau apie teorinius ir praktinius bandymus istorinės Lietuvos teisės pasiekimus pa-
naudoti atkuriamos nepriklausomos Lietuvos teisei žr. Maksimaitis, M. Istorinės LDK 
teisės aidas modernioje Lietuvos teisėje. Jurisprudencija. 2012, 19 (3): 843–858.

25 Maksimaitis, M. Nacionalinės ir perimtos teisės koegzistencijos principai tarpukario 
Lietuvoje. Lietuvos teisės tradicijos. Vilnius: Justitia. 1997, p. 138.

26 Sinkevičius, V. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas. Lietu-
vos konstitucinė teisė. Liber Amicorum Juozui Žiliui. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio 
universitetas, 2012, p. 174–181; Mesonis, G. 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės Ak-
tas: politinė valia teisinėje formoje. Regnum est. 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės 
Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Ats. red. G. Mesonis. Mykolo Rome-
rio universitetas, 2010, p. 113.

27 Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Sudarė A. Eidintas ir R. Lopata. Vilnius: 
Mokslas, 1991, p. 285–286; Lietuvos Tarybos Teisininkų komisijos 1918 m. gegužės 28 d. 
raštas Lietuvos Tarybos Prezidiumui. LCV, f 1014, ap. 1, b. 32, lap. 1. Cituota pagal Maksi-
maitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m., supra note 23, p. 406.



206

Rima AžubAlytė, Egidija tAmošiūniEnė

prof. M. Maksimaičio teigimu, ,,šie darbai nereiškė puoselėjamų vilčių vi-
siškai atsiriboti nuo tuo momentu realiai veikusios teisės ir imtis kurti nors 
ir naują, bet grynai lietuvišką teisės sistemą“28.

Visiškai pritartume pozicijai, kad įvertinus visus galimus teisinės sis-
temos kūrimo scenarijus (kurti visiškai naują sistemą, recepuoti iki tol ga-
liojusią ,,svetimą“ ar dar anksčiau galiojusią ,,savą“ teisinę sistemą), buvo 
pasirinktas optimaliausias. Tačiau ir jis nebuvo paprastas: visų pirma, 
neegzistavo bendra teisės sistema, kuri galiotų visoje Lietuvos teritorijo-
je: ,,perimama ikikarinė teisė nebuvo bendra visai valstybės teritorijai, iki 
karo nesudariusiai vieno politinio teritorinio darinio: atskiros atkuriamos 
valstybės teritorijos dalys paveldėjo ilgą laiką jose politiškai viešpatavusių 
užsienio pavergėjų čia diegtus skirtingus teisės šaltinius“29; antra, nepri-
klausoma Lietuva buvo kuriama kaip demokratinė, teise besiremianti vals-
tybė, o ikikarinė teisė nebuvo grindžiama tokiai valstybei būdingais princi-
pais: ,,Lietuva, priėmusi demokratinę valstybės formą, tai formai realizuoti 
ėmė naudotis senais absoliutinės monarchijos ir liberalizmo tendencijos 
prisisunkusiais įstatymais“30, galiojantys įstatymai nebuvo išversti į lietu-
vių kalbą. Nors galima pritarti nuomonei, kad ,,realiai LDK ir atkuriamos 
valstybės teisės sistemas tarpusavyje galėjo sieti <...> kai kurių teisinių 
idėjų bei principų – teisinės valstybės, teisės viršenybės, parlamentarizmo, 
valdžių padalijimo, teismų nepriklausomumo ir atskyrimo nuo administ-
racijos, žmogaus teisių – užuomazgos, nesunkiai aptinkamos senojoje 
LDK teisėje“31 ir ,,tuo pat metu buvusios svetimos galiojusiai carinės Rusi-
jos teisei, grindžiamai legitimizmo, patvaldystės, autokratijos principais32“, 
28 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m., supra note 23, p. 406.
29 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m., supra note 23, p. 407. 

,,Pagrindinėje teritorijos dalyje galiojo bendroji Rusijos imperijos teisė, o Užnemunėje, 
karo išvaka rėse įėjusioje į vadinamosios Lenkijos karalystės sudėtį, taip pat Palangos 
valsčiuje bei Zarasų apskrities dalyje (carizmo metais įjungtose į Kuršo guberniją), 
galiojo kiekvienai šių teritorijų skirtinga privatinė teisė“. Maksimaitis, M. Rusijos teisės 
šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m., supra note 23, p. 407.

30 Kavolis, M. Mūsų įstatymdavystė ir teisdarystė. Lietuva 1918–1938. Kaunas, 1990, 
p. 328. Cituota pagal Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m., 
supra note 23, p. 407.

31 Raulinaitis, P. V. Parlamentarizmas. Klaipėda, 1925, p. 7. Cituota pagal Maksimaitis, M. 
Istorinės LDK teisės aidas modernioje Lietuvos teisėje. Jurisprudencija. 2012, 19(3): 846.

32 Maksimaitis, M. Istorinės LDK teisės aidas modernioje Lietuvos teisėje, supra note 24, 
p. 843–858.
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tačiau vis dėlto recepuota teisė, ,,beveik ištisą šimtmetį organizavusi ir re-
glamentavusi visą teisinį gyvenimą, <...> geriausiai atitiko to meto visuo-
meninio gyvenimo reikmes, krašto gyventojams buvo geriausiai pažįstama 
ir lengviausiai realizuojama“33. Teisingumo sferoje, kaip žinoma, taip pat 
buvo recepuoti ne tik Civilinės teisenos ir Baudžiamojo proceso įstatymai, 
tačiau ir kiti, susiję su šiomis teisenomis įstatymai34. 

Be abejo, recepuoti baudžiamojo proceso ir ypatingai civilinės teisenos 
įstatymai buvo pildomi, keičiami, arba kaip rašo Robinzono J. pateikiama 
Lietuvos įstatymų apžvalga35 remdamasis prof. M. Maksimaitis, gausiai no-
velizuoti36. Recepuotos teisės naudojimą neabejotinai sunkino oficialių jų 
tekstų vertimų į lietuvių kalbą nebuvimas. Deja, iki 1940 m. taip ir nebu-
vo parengtas oficialus procesinių įstatymų vertimas ir lietuviški įstatymų 
tekstai pasirodė tik privačios iniciatyvos dėka. Ką tik atkurtoje valstybėje 
taikant recepuotus teisės aktus buvo susidurta ir su teisinės terminologijos 
problema. Jau minėta, kad oficialių vertimų nebuvo, buvo vadovaujamasi 
tik atskirų autorių parengtais teisės aktų vertimais. ,,Teisės terminijos ir tei-
sės kalbos skurdumas buvo rimta kliūtis ne tik verčiant svetimus įstatymus. 
Ne mažiau jis trikdė savų įstatymų kūrimą, netrukus – ir jų kodifikavimą.“37 
Tuo metu buvo įkurta ir veikė Valstybės Tarybos Terminologinė komisi-
ja, kurios apsvarstyti ir aprobuoti teisės terminai buvo skelbiami „Teisės“ 
žurnale38. Atskirais laikotarpiais Komisijos darbas buvo itin spartus, pavyz-
džiui, 1939 m. Terminologinė komisija savo darbą pradėjo vasario 13 d. ir 
birželio mėn. surengė 25 posėdžius, kuriuose apsvarstė 307 terminus39. Kaip 
33 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m., supra note 23, p. 407.
34 „Pagrindinis to laikotarpio Rusijos imperijos sisteminis teisės šaltinis buvo jos Įstatymų 

sąvadas (lietuviškame vertinyje paprastai vadintas Įstatymų rinkiniu), visa apimtimi 
rusų aneksuotoje Lietuvos teritorijoje įvestas 1840 m., panaikinus joje Lietuvos Statutu 
besiremiančios vadinamosios vietinės teisės galiojimą. 1832 m. priimtuose XV Sąvado 
tomų buvo susistemintos atskirų teisės sričių normos, kiek vėliau, 1885 m., atsiradęs 
Sąvado XVI tomas apėmė procesinius įstatymus“. Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai 
Lietuvoje 1918–1940 m., supra note 23, p. 408.

35 Robinzonas, J. Lietuvos įstatymai. Sistemiška visų paskelbtų ir galiojančių įstatymų, 
įsakymų, taisyklių ir instrukcijų apžvalga. Kaunas, 1940, p. 83–85, 88–90.

36 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m., supra note 23, p. 413.
37 Maksimaitis, M. Prie lietuviškos teisės kalbos ištakų. Jurisprudencija. 2007, 5 (95): 8.
38 Teisės terminai (terminologijos komisijos priimti 1922 m. kovo 9 d. Sąrašas 1. Teisė. 

1922, 1: 53–56.
39 Stravinskas, P. Teisinės terminijos projektas. Teisė. 1939, 48: 384–387.
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matyti iš žurnale skelbiamų terminų, komisija, siekdama įtvirtinti lietuviš-
kąją teisės terminiją, terminų kūrimo procese rėmėsi vokiškais ir rusiškais 
teisės terminais. Atsimintina, kad egzistavo ne tik lietuviško įstatymų teksto 
problema – lietuviškai menkai kalbėjo arba nekalbėjo didelė dalis teismų 
sistemos pareigūnų. Kaip nurodo prof. M. Maksimaitis, ,,nors 1918 m. lap-
kričio 28 d. Valstybės tarybos priimtame Laikinajame Lietuvos teismų ir jų 
darbo sutvarkymo įstatyme buvo nustatyta, jog teismo kalba esanti lietuvių 
kalba, tačiau dėl specialistų trūkumo kai kurie teisėjai, valstybės gynėjai, 
tardytojai ir advokatai, menkai temokėdami lietuviškai, ir toliau mėgino 
kalbėti bei dokumentus rašyti rusiškai“40. Svetimos kalbos teismuose buvo 
atsisakyta Vyriausiajam tribunolui 1920 m. liepos 31 d. nutarime įsakmiai 
nurodžius teismo kalba esant tik lietuvių kalbą41. 

Įstatymų novelizacijos darbai tęsėsi iki pat 1940 m. Prof. M. Maksimai-
tis apibendrindamas lietuviškų įstatymų kūrimo darbus Nepriklausomoje 
Lietuvoje, rašo, kad ,,tik 1939 m. baigiantis, jau nebesitenkinant įsibėgėjan-
čiu svarbiausiųjų – Baudžiamojo ir Civilinio nacionalinių kodeksų projek-
tų rengimo darbu, Lietuvoje imtasi „įstatymų tvarkymo plano“: numatyta 
inventorizuoti dar tebenaudojamus senuosius recepuotus rusų teisės aktus, 
įvertinti jų, atsižvelgus į realią padėtį, tinkamumą tolesniam naudojimui, or-
ganizuoti atnaujintų tekstų vertimą į lietuvių kalbą“42. ,,Teisingumo minis-
terijos kompetencijos srityje veikiančiais įvardyti dešimt rusų įstatymų, iš jų 
„tuo tarpu“ tinkamais naudotis pripažinti Baudžiamasis statutas ir Baudžia-
mosios teisenos bei Civilinės teisenos įstatymai“43. Tačiau dėl prasidėjusios 
okupacijos ir Antrojo pasaulinio karo šie planai liko neįgyvendinti.

Prie įstatymų novelizacijos, jų sisteminimo ir kitų neatidėliotinų dar-
bų pradžioje mažai tegalėjo prisidėti ir patyrę teisininkai, ir teisės moksli-
ninkai, kadangi jų trūko. Situacija pradėjo keistis 1922 m. pradėjus veikti 

40 Maksimaitis, M. Profesoriaus Antano Kriščiukaičio gyvenimo prioritetai: teisė ir gimto-
ji kalba (140-osioms gimimo metinėms). Jurisprudencija. 2004, 60 (52): 7.

41 Lietuvos teismas 1918–1928. Kaunas, 1930, p. 212–213. Cituota pagal Maksimaitis, M. 
Profesoriaus Antano Kriščiukaičio gyvenimo prioritetai: teisė ir gimtoji kalba, supra 
note 40, p. 7.

42 Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m., supra note 23, p. 414–415.
43 Teisingumo ministro 1940 02 02 raštas Ministrui pirmininkui. LCVA. F. 923, ap. 1, b. 

1549, lap. 194. Cituota pagal Maksimaitis, M. Rusijos teisės šaltiniai Lietuvoje 1918–
1940 m., supra note 23, p. 415.
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Lietuvos universitetui (1930 m. jam suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto 
pavadinimas), kuriame buvo įkurtas Socialinių mokslų fakultetas, kurį su-
darė Teisės mokslų bei Istorijos ir filologijos mokslų skyriai44. Steigiamajam 
Seimui 1922 m. kovo 24 d. priėmus Universiteto statutą, Socialinių mokslų 
(sociologijos) fakultetas išskaidytas į du savarankiškus – Teisių ir Humani-
tarinių mokslų – fakultetus. Teisių fakultete buvo numatyta penkiolika ka-
tedrų, tarp jų ir atskiros Civilinio proceso katedra bei Baudžiamojo proce-
so katedra45. Teisės sritis pasižymi tuo, kad tiek studijose, tiek moksle, tiek 
taikant teisę nuolat yra derinamas mokslinis ir praktinis darbas, taigi ir tuo 
metu, tyrinėtojų nuomone, Teisių fakultete darbavosi Lietuvos teisininkų 
elitas: ,,daugelis Fakulteto profesorių ir docentų greta akademinio darbo 
dar ėjo atsakingas pareigas svarbiausiose valstybės institucijose – dirbo 
ministrais, vadovaujančiais ministerijų ir žinybų pareigūnais, sėkmingai 
atstovavo Lietuvos valstybei tarptautiniuose forumuose“46 – būsimų teisi-
ninkų dėstytojai buvo labai įvairiapusiai. Teisių fakultetas per gana trumpą 
laikotarpį Lietuvai išugdė nemažai teisininkų.

Tačiau tik pradėjęs veikti Teisių fakultetas susidūrė su mokslinio 
personalo formavimo problemomis. Pagal universiteto statutą numaty-
ta, „jog, iki susidarant fakulteto tarybai iš ne mažiau nei penkių žmonių, 
profesorius ir docentus fakultetui švietimo ministro teikimu skiria vals-
tybės prezidentas“47. Švietimo ministro teikimu Respublikos Prezidentas 
1922 m. birželio 20 d. aktu į Fakulteto branduolį paskyrė A. Janulaitį, P. Le-
noną, O. Biuchlerį, K. Šalkauskį, A. Tumėną, M. Romerį, S. Bieliackiną. 
„Pagal universiteto statutą (12 str.), Teisių fakulteto mokslo personalas 
buvo skirstomas į vyresnįjį (ordinariniai ir ekstraordinariniai profesoriai, 
docentai ir privatdocentai) ir jaunesnįjį (lektoriai, asistentai) personalą.“48 
Nuo 1924 m. universiteto etatai imti reguliuoti įstatymais. Pirmasis uni-
versiteto etatų įstatymas nustatė Teisių fakultetui 33 vyresniojo (profesorių 
ir docentų) ir vieną jaunesniojo mokslo personalo etatinius vienetus49. 

44 Machovenko, J.; Maksimaitis, M. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641–2007 me-
tais. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 134.

45 Ibid., p. 137–138.
46 Ibid., p. 151.
47 Ibid., p. 138.
48 Ibid., p. 144.
49 Ibid., p. 145.
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Viena vertus, trūkstant literatūros, kita vertus, tikint ,,gyvo“ žodžio 
galia, ,,to meto studijos daugiausia buvo paremtos paskaitų klausymu, 
jose išsakytos ir užrašytos medžiagos studijavimu“. M. Romerio nuomone, 
„paskaita – tai svarbiausias medžiagos šaltinis, studijų žaliava“50. „Klau-
sai, – kalbėjo profesorius, – seki dėstytojo mintį, įsitrauki į mokslo prob-
lemų esmę ir nors negali viso tiksliai sutalpinti sąmoningoje atminty, bet 
kažkur pasąmonės gilumoje, lyg kažkokiuose paslaptinguose psichikos 
sandėliuose, nors pats to nejauti, savaime kraunasi naujų sąvokų ir minčių 
kapitalas, o kai vėliau apie tai girdi ar skaitai, kai paliestas problemas kaž-
kur užtinki, kai egzaminams ruošiesi – iš šio sandėlio tau į sąmonę grįžta 
tai, ką buvai paskaitose girdėjęs ir jau, rodos, užmiršęs.“51 

M. Romerio vertinimu, „universitetas ir jo Teisių fakultetas ne tiktai 
ruošia teisininkus, bet ir veikia teisės mokslą, kuria mokslo literatūrą“52. 
Ypač pirmaisiais teisinių žurnalų leidimo metais publikacijų autoriai 
kviesdavo kolegas diskutuoti, siekdavo ,,<...> sužadinti mūsų apsnūdusią 
juridinę mintį, sukelti ginčų <...>“53 ir taip turtinti kol kas negausią teisės 
doktriną. 

Teisės mokslo arba teorijos reikšmė ne tik teisės studijoms, tačiau ir 
,,gyvosios“ teisės formavimuisi ne visada buvo ir yra vertinama adekvačiai. 
Štai P. Stravinskas prieš beveik 100 metų bandė labai paprastai, lygindamas 
su situacija kitose mokslo srityse, ,,įtikinti“ to meto skeptikus, kad be tei-
sės mokslo neįmanoma normali teisės raida: ,,Kai kurie mūsų teisininkai 
teigia, kad teisės mokslas, teorija ir doktrina teisės praktikai nereikalinga, 
kartais net kenksminga, nes ,,teoretikas“, skrajojąs kažkur dausose, nema-
tydamas žemės, gyvų žmonių ir jų reikalų. Vad. ,,gyvenimo“ teisininkai 
dažnai siūlo užversti knygas ir spręsti teisės bei gyvenimo klausimus ,,savo“ 
protu, savo gyvenimo patyrimu, o kartais net savo ,,intuicija“. Teisininko 
teorininko parengtas įstatymas būsiąs ne visiem suprantamas, o tas teisės 
kūrinys turįs būti visiems aiškus, populiarus. Ši pažiūra klaidinga, ir tokiais 

50 Maksimaitis, M. Akademinės profesoriaus Mykolo Romerio nuostatos (130-osioms 
M. Romerio gimimo metinėms). Jurisprudencija. 2010, 3 (121): 16.

51 [Romeris, M.] Įvadas į bendrosios dalies 1934–1935 m. paskaitas teisininkams (rankraš-
tis). Asmeninis J. Bulavo archyvas. Cituota pagal Maksimaitis, M. Akademinės profeso-
riaus Mykolo Romerio nuostatos, supra note 50, p. 16.

52 Rőmeris, M. „Teisės“ žurnalo penkiolikos metų sukaktis. Teisė. 1937, 37: 1–9.
53 Fridmanas, B. Prigimtinės teisės idėja. Teisė. 1924, 6: 1.
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,,gyvenimiškais metodais“ gali būti mūsų teisinė praktika įstumta į diletan-
tizmą, net į sauvalės šunkelius. Tvirtinimas, kad įstatymams kurti ar jiems 
interpretuoti teisės mokslo ir jo metodų nereikia, yra lygus tvirtinimams, 
kad erdvės tūriui matuoti nereikia geometrijos mokslo, kad sudėtingam 
statiniui pastatyti nereikia fizikos mokslo, kad chirurginiam veiksmui 
atlikti nereikia anatomijos mokslo ir t. t. Šie mokslai, lygiai kaip ir teisės 
mokslas, yra ,,teoriniai“ tol, kol iš knygos dedami į galvą, bet kai jų nuro-
dytais keliais reikia veikti, tai jie tada esti tiek praktiški, jog be jų nežengsi 
nei žingsnio, o jei žengsi, tai pražūsi, nieko doro nenuveikęs.“54 Šiuo metu, 
atrodytų, jau nebereikia įtikinėti mokslo kaip teisės sistemos raidos meto-
dologinio pagrindo svarba, tačiau kartais elgesys teisėkūros, teisės taiky-
mo srityse ar diskusijose dėl teisės aktualijų verčia parašyti tokius žodžius: 
,,<...> visa laimė, kad dauguma Lietuvos teisininkų, besidominčių teisės 
ontologijos klausimais, taip pat yra ir praktikuojantys teisininkai (dažnai 
pasiekę profesinės karjeros aukštumas) – jeigu būtų kitaip, tai kažin ar 
apskritai tų teoretikų kas nors klausytųsi. Teisininkai, kurie domisi teisės 
esme ir teisės filosofija, neabejoja, kad išgryninta ir viešai paskelbta teorinė 
mintis ir diskusija globaliais visai teisei klausimais turi didžiulę reikšmę 
praktiškai taikomai teisei.“55 Siekiant adekvačiai įvertinti galimą doktrinos 
poveikį ką tik tapusios nepriklausoma valstybės teisės sistemai būtina įver-
tinti ir teisės reikšmę kasdieniam gyvenimui. Lietuvai atkūrus nepriklau-
somybę, kaip ir prieš beveik pusšimtį metų paskelbus nepriklausomybę, 
,,nebuvo laiko vertinti vyravusių teisinių koncepcijų ir teorijų tinkamumo. 
Teisė – itin svarbi visuomenės valdymo ir tvarkos užtikrinimo priemonė. 
Teismai turėjo spręsti bylas, dėstytojai turėjo mokyti studentus ir publi-
kuoti mokslinius ir praktiškai pritaikomus darbus apie anksčiau galiojusių 
teisinių nuostatų taikymo galimybes, apie naujai sukurtas taisykles ir apie 
taisykles, kurias būti na sukurti.“56

54 Stravinskas, P. Įstatymų sistemos reikalu. Teisė. 1939, 49: 456. 
55 Lastauskienė, G. Teismų „interpretacinis žaismas“ ir jo doktrininės prielaidos. Jurispru-

dencija. 2012, 19 (4): 1344.
56 Ibid., p. 1348.
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Civilinio ir baudžiamojo proceso įstatymo vertimas ir jo 
konstitucingumo vertinimas (interpretavimas) 

Prieš pradedant kalbėti apie mokslinius tyrimus, būtina dar kartą pri-
minti du didelius darbus, kurie turėjo būti nuveikti (jau apsisprendus, kad 
naujo Civilinės teisenos ir Baudžiamojo proceso įstatymų artimiausiu lai-
ku nebus) – galiojančių procesinių įstatymų vertimas į lietuvių kalbą ir jų 
atitikties Konstitucijai klausimas. 

Kalbant apie proceso įstatymų vertimus, tinka bendra tendencija, t. y. 
faktas, kad ,,tam tikrą privačią iniciatyvą šioje srityje (rusų įstatymų verti-
mo – aut. pastaba) tarpukaryje rodė tik pavieniai teisininkai praktikai. Jie 
parengė ne vieną rusų įstatymų vertimą, jų pačių papildytą atitinkamomis 
nacionalinėmis teisinėmis novelomis“57. Būtent praktikai, paprastai dir-
bantys Vyriausiajame tribunole, parengė civilinio proceso įstatymo ir bau-
džiamojo proceso įstatymo vertimus, juos pildydami novelomis – kartu 
atlikdami ir sudėtingą įstatymų sisteminimo užduotį.

Vienas pirmųjų reikšmingų darbų, be kurių praktiškai buvo neįmanomi 
ne tik baudžiamojo proceso teisės tyrinėjimai, tačiau ir normalus teisinės sis-
temos darbas, buvo baudžiamojo proceso įstatymų vertimas į lietuvių kalbą. 

Žurnalas 1924–1926 m. ,,Teisė“ prie kiekvieno numerio leido prie-
dą, kuriame buvo spausdinamas pirmas, neoficialus, teisingumo ministro 
A. Tumėno pavedimu Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Kriščiukaičio 
lietuviškai suredaguotas Baudžiamojo proceso kodeksas58, kurio rusišku 
tekstu tuomet vadovavosi Lietuvos teismai. Įgaliotas kodeksą neiškreipiant 
57 Krivickas, D. Teisės šaltiniai. Lietuva. Lietuvių enciklopedija. Penkioliktas tomas. Ant-

rasis leidimas. Vil nius, 1991, p. 91–93. Cituota pagal Maksimaitis, M. Rusijos teisės 
šaltiniai Lietuvoje 1918–1940 m., supra note 23, p. 414.

58 Baudžiamojo proceso įstatymas (Bendrieji dėsniai ir pirmoji knyga). Vyriausiojo Tribu-
nolo Pirmininko A. Krikščiukaičio suredaguotas. 1924 m. Teisė. 1924: 6. Teisės priedas, 
p. 3–48; Baudžiamojo proceso įstatymas (Antrosios knygos 1-oji dalis ir 2-osios dalies 
1-asis ir 2-asis skyrius.). Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio suredaguotas. 
1925 m. Teisė. 1925: 7. Teisės priedas, p. 49–64; Baudžiamojo proceso įstatymas (Antrosios 
knygos tęsinys: 302–457 str.). Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio sure-
daguotas. 1925 m. Teisė. 1925: 8. Teisės priedas, p. 65–96; Baudžiamojo proceso įstatymas 
(Projekto tęsinys: 458–658 str.). Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio 
suredaguotas. 1926 m. Teisė. 1926: 9. Teisės priedas, p. 97–136; Baudžiamojo proceso 
įstatymas (projekto pabaiga). Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio sure-
daguotas. 1926 m. Teisė. 1926: 10. Teisės priedas, p. 137–179. 
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jo minties keisti bei papildyti59 A. Kriščiukaitis ne tik pateikė lietuvišką 
įstatymo tekstą, tačiau kartu, kaip nurodo prof. M. Maksimaitis, parengė 
savotišką pavyzdinį baudžiamojo proceso terminų rinkinį, kuris netrukus 
prigijo teisės kalboje60. Beje, įdomu pažymėti, kad 1922 m. Teisės žurnale 
buvo pateikti teisės terminai, kurių absoliuti dauguma buvo susiję su civi-
line ir baudžiamąja teisenomis61.

Šis nelengvas darbas buvo tęsiamas kitų teisės specialistų. 1933 m. 
atskiru leidiniu buvo publikuotas Baudžiamojo proceso įstatymas su ko-
mentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 
sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos 
Krašto baudžiamojo proceso teisę62, redaguotas M. Kavolio, Vyriausiojo 
Tribunolo Valstybės Gynėjo padėjėjo (Įstatymo tekstą ir Rusijos Senato 
sprendimų tezes vertė ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimus pa-
rinko prisiekusiojo advokato padėjėjai Jok. Abramavičius ir dr. jur. S. Frid-
manas). Kaip šio leidinio preambulėje nurodo pats komentaro sudaryto-
jas – ,,gyvename jau 15 Valstybės nepriklausomojo gyvenimo metų, bet 
dar neturime savo kalba parašyto baudžiamojo proceso įstatymo teksto, 
neturime dargi nė pilno ir teisingo jo vertimo“63. Šis komentaras buvo la-
bai naudingas: kaip nurodo pats autorius, įstatymo aiškinimai padalinti į 
tris skyrius: aiškinimai papildomais įstatymais; aiškinimai teismo praktika 
(tiek Rusijos Senato, tiek Vyriausiojo Tribunolo); aiškinimai doktrina ir 
,,paties autoriaus išvedžiojimais“, kurie savo ruožtu apima tiek Didžiosios 
Lietuvos, tiek Klaipėdos Krašto baudžiamojo proceso teisę64. Be to, ,,ko-
mentare jau buvo atsižvelgta į būsimą naują Teismų santvarkos įstatymą 
(1933 m.), kalbant apie teismų instancijas ir ypatingai jų pavadinimus“65.

59 Baudžiamojo proceso įstatymas (Bendrieji dėsniai ir pirmoji knyga). Vyriausiojo Tribunolo 
Pirmininko A. Krikščiukaičio suredaguotas. 1924 m. Teisė. 1924: 6. Teisės priedas, p. 3.

60 Maksimaitis, M. Prie lietuviškos teisės kalbos ištakų, supra note 37, p. 11.
61 Teisės terminai (terminologijos komisijos priimti 1922 m. kovo 9 d.). Sąrašas Nr. 1. Tei-

sė. 1922, 1: 53–54.
62 Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos 

Vyriausiojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos 
Krašto baudžiamojo proceso teisę. Red. Martynas Kavolis. Kaunas: ,,Literatūros“ knygy-
no leidimas, 1933.

63 Kavolis, M. Prakalba. Ibid., p. XVI. 
64 Kavolis, M. Prakalba. Ibid., p. XXII–XXIII. 
65 Kavolis, M. Prakalba. Ibid., p. XIX.
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Įdomu tai, kad jokių bendrų civilinės teisenos įstatymo vertimų ne-
buvo iki pat 1938 m., kai buvo išleistas Č. Butkio, Vyriausiojo Tribunolo 
teisėjo, universiteto dėstytojo atliktas rusų Civilinės teisenos įstatymo lie-
tuviškas vertimas, papildytas vėlesnėmis novelomis bei Lietuvos Vyriau-
siojo Tribunolo ir Rusų Senato aiškinimais66. Šį įstatymą jis laikė tinkamu 
ir tuo atveju, jei Lietuvos nepriklausomybė būtų buvusi atkurta po Antrojo 
pasaulinio karo67.

Įvertinus tai, kad Lietuvoje likę galioti įstatymai, tarp jų ir rusų Civi-
linės teisenos įstatymas ir Baudžiamojo proceso įstatymas, veikė tiek, kiek 
neprieštarauja Konstitucijai68 – teisės taikytojui buvo keliamas uždavinys 
ne tik formaliai žinoti, suvokti ir taikyti įstatymą (kurio, kaip jau buvo iš-
dėstyta anksčiau, oficialaus vertimo į lietuvių kalbą taip pat nebuvo), tačiau 
ir de facto vertinti jo atitiktį Konstitucijai, taigi ir įstatymo tikrąją paskirtį. 
Kaip buvo teigiama Baudžiamojo proceso įstatymo komentaro prakalbo-
je, ,,<..> nors teisinėj literatūroj matome įvairių pažiūrų dėl baudžiamo-
jo proceso uždavinio (teisybės suradimas) ir jam surasti kelių (procesas 
gyvu žodžiu, betarpiškumas, laisvas įrodymų vertinimas ir viešumas), bet 
vis dėlto principe visi sutinkame, kad procesualinės normos nėra žaidimo 
taisyklės, o yra visai tikslingos išminties taisyklės, kurių tam ir reikia, kad 
jų griežtai laikantis būtų išvengta atsitiktinumo kovoj su nusikaltėliais.“69 
Prof. M. Maksimaitis, apibendrindamas įstatymo konstitucingumo verti-
nimo situaciją tarpukario Lietuvoje, nurodo, kad ,,vertinti perimtus įsta-
tymus konstitucingumo atžvilgiu įsakmiai nebuvo pavesta nei kuriai nors 
esamai institucijai, nei tam reikalui buvo įsteigta speciali institucija, taip 
pat nebuvo parengtas konkretus sąrašas įstatymų, kurie pripažįstami ati-
tinkančiais konstituciją arba, atvirkščiai, kurie jai prieštarauja. Vadinasi šį 
klausimą turėjo spręsti pačios tuos įstatymus taikančios institucijos (admi-
66 Supra note 17.
67 Maksimaitis, M. Išeivija – išsilaisvinančiai Lietuvai: nuosavybės santykių modeliavimas. 

Jurisprudencija. 2011, 18 (2): 451.
68 Žr. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinių dėsnių 24 str. Laikinosios 

Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 1; Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinių 
dėsnių 28 str. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 6-24; Lietuvos Valstybės Konsti-
tucijos 106 str. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 100-799; Lietuvos Valstybės Konstitucijos 
107 str. Vyriausybės žinios. 1928, Nr. 275-1778; Lietuvos Konstitucijos 156 str. Vyriausy-
bės žinios. 1938, Nr. 608-4271.

69 Kavolis, M. Prakalba, supra note 62, p. XVI.



215

Civilinė ir baudžiamoji justicija 1918–1940 m.

nistracinės, teisminės) juos taikydamos.“70 Bandant pasiekti realaus ne-
prieštaraujančių Konstitucijai teisės aktų taikymo bylose, ypatingas krūvis 
turėjo tekti teismams: Lietuvos teisingumo ministro Petro Leono teigimu, 
,,patiems teismo darbininkams atsieina svarstyti ir spręsti, ar veikusis prieš 
karą įstatymas tebeveikia“71. Kaip rašė M. Cimkauskas, ,,klausimas, kurie iš 
pirmiau buvusių įstatymų Konstitucijai ir naujiems įstatymams prieštarau-
ja, matyti, paliktas kiekvienu atsitikimu teismo interpretavimui ir jo teisės 
kūrybai“72. M. Romerio teigimu, ,,<...> Teisėjų darbas šiuo atžvilgiu yra 
atsakingas ir turi būti vykdomas su didžiausiu atsargumu. Todėl teisinėje 
valstybėje yra svarbu gerai sutvarkyti teismai ir turėti rimti teisėjų kadrai. 
Bet vargu tai būtų pasiekiama nepasitikėjimu teismais bei teismu ir teismo 
funkcijos sužalojimu, atimant iš teismų teisę aiškinti ir taikyti (tuo pačiu ir 
netaikyti) kai kurių rūšių įstatymus arba kai kuriais atžvilgiais (pavyzdžiui, 
konstitucingumo atžvilgiu) visus (paprastus) įstatymus.“73 Šiai pozicijai 
pritarė ir kiti teisininkai, teigdami, kad būtent teismas turi nustatyti ,,ar 
įstatymas yra įstatymas“. Oponentams, kurie teigė, kad Konstitucija yra tik 
deklaracija, S. Beliackinas atsakė, kad ,,kiekviena įstatymų leidėjo, kaipo 
tokio, valia yra įstatymas, ergo, ir ši deklaracija yra įstatymas. Teismas turi 
spręsti, ar atatinka įstatymas konstitucijai.“74 ,, <...>Teismas privalo taikyti 
tą paprastąjį arba konstitucinį įstatymą, kuris reiškia veikiančiąją (turinčią 
galios) teisės normą“75, t. y. prieštaraujančio konstitucijai įstatymo negali 
taikyti. Prof. M. Romeris šią problemą tyrinėjo išsamiau, nurodydamas, 
kad „joks paprastas įstatymas, išleistas bendrąja tvarka, negalėdamas jo-
kio konstitucijos nuostato pakeisti, tuo pačiu negali jokiam konstitucijos 
nuostatui prieštarauti, o jeigu vis dėlto prieštarauja, tai tuo pačiu yra ne-

70 Maksimaitis, M., supra note 25, p. 144.
71 Apygardų teismams, taikos teisėjams, teismo tardytojams, valstybės gynėjams ir nota-

rams. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 5.
72 Cimkauskas, M. Kuriais įstatymais gyvena Lietuvos Valstybė? Teisė. 1922, 3: 23. Kaip 

pavyzdį autorius nurodo galiojančių Karo įstatų 24 kn. 931 str. 2 p., kuriuo remdamasis 
teismas neprivalo motyvuoti sprendimo dėl kaltės (nekaltumo). Tai, autoriaus manymu, 
prieštarauja įstatymų vyravimo principui, tiek teismo orumo principui ir turi būti laiko-
mas panaikintu. Ibid., p. 26.

73 Romeris, M. Įstatymų konstitucingumas. Teisė. 1925, 7:13.
74 Bieliackinas, S. Šių dienų teismo problemos. IV-ojo Lietuvos teisininkų suvažiavimo 

protokolas. Teisė. 1926, 9: 46–59.
75 Romeris, M. Įstatymų konstitucingumas, supra note 73, p. 10.
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konstitucingas; nekonstitucingas – tai kitaip sakant, neteisėtas, nes konsti-
tucingumas sudaro kvalifikuotą teisėtumo rūšį“76. 

Kita vertus, negalima pamiršti, kad Lietuvoje ne tik kad nebuvo ,,na-
cionalinio“ Baudžiamojo proceso kodekso, tačiau ,,įvairiose teritorijos 
dalyse galiojo skirtingi perimtos teisės šaltiniai, (kas) net teisininkams 
profesionalams kėlė nemažai sunkumų orientuojantis įstatymuose bei po-
įstatyminiuose aktuose, bei jais naudojantis“77, taip pat galiojo ir specialias 
teisenas, pavyzdžiui, procesą kariuomenės, karo lauko teismuose, regu-
liavusios normos. Taigi nuolat buvo aktualus ne tik procesinių įstatymų 
atitikties Konstitucijai, tačiau ir tiek Civilinės teisenos, tiek Baudžiamojo 
proceso įstatymų normų interpretavimo klausimas. Vėliau, 1933 m. Teis-
mų santvarkos įstatymu78 buvo pabandyta suvienodinti įstatymų interpre-
tavimo skirtingumą, pavedant Vyriausiojo Tribunolo visuotiniam susirin-
kimui aiškinti kylančius teisės klausimus ir nustatant, kad šis aiškinimas 
yra privalomas visiems teismams. Vyriausiojo Tribunolo praktikoje būta 
bylų, kuriose buvo ginčijamas atitinkamų įstatymų konstitucingumas. Štai 
byloje buvo keliamas klausimas, ar Vyriausiasis Tribunolas yra Aukščiau-
siasis Teismas, apie kurį kalbama Konstitucijoje, ir atitinkamai, ar jis turi 
jurisdikciją nagrinėti aukštų valstybės pareigūnų baudžiamąsias bylas. 
Vyriausiasis Tribunolas, sistemiškai aiškindamas Konstitucijos nuostatų ir 
baudžiamojo proceso įstatymo prasmę, konstatavo, kad ,,(a) Seimui ne-
pavesta įstatymai aiškinti, ir Seimo nuomonė, reiškiama ne įstatymo for-
ma, teismui neprivaloma; b) Aukščiausiasis Teismas, apie kurį kalba 63 ir 
67 str,. yra vienas ir tas pats ir c) Vyr. Tribunolas šiuo metu yra tas pats 
Aukšč. teismas, apie kurį kalba 63 str.“79

76 Romeris, M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose. Vilnius: Pozicija, 1994, p. 29.
77 Maksimaitis, M. Nacionalinės ir perimtos teisės koegzistencijos principai tarpukario 

Lietuvoje, supra note 25, p. 149. Štai Klaipėdos krašte galiojo Vokietijos 1877 m. vasa-
rio 1 d. redakcijos baudžiamosios teisenos įstatymas (Strafprozzessordnung), papildytas 
1924 m. kovo 22 d. pakeitimais. Žr. Vokietijos valstybės baudžiamosios teisenos tvarka 
(1877 m. vasario 1 d. ir 1924 m. kovo 22 d. redakcija). Išvertė ir dalykų rodyklę sudarė 
L. Nezabitauskis. Kaunas, 1935. 

78 Teismų santvarkos įstatymas. Vyriausybės žinios.1933, Nr. 419-2900, 90–95 str. 
79 Vyriausiojo Tribunolo praktika. Lietuvos Konstitucija. 1, 2, 63, 64 ir 67 str. str. Teisė. 

1925, 7: 65–86.
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Bendrųjų civilinio ir baudžiamojo proceso nuostatų tyrimai 

Prieš aptariant doktrinoje diskutuojamus klausimus tenka trumpai 
apžvelgti teismų kūrimosi Lietuvoje sunkumus, o ypatingai profesionalių 
teisininkų bei kitų išteklių trūkumą. Pirmasis teismų veiklą reglamenta-
vęs įstatymas buvo priimtas 1918 m. lapkričio 28 d.80 Pagal 1 šio įstatymo 
paragrafą „visos bylos, dokumentai ir pinigai, kurie yra esamuose dabar 
Lietuvoje vokiečių okupacijos valdžios teismuose (Friedensgerichte, Be-
zirksgerichte, obergericht, Kriegsgerichte) pereina tųjų asmenų žinion, ku-
rie yra Teisingumo Ministerio tam įgalioti“. Antrajame to paties įstatymo 
paragrafe aptariamas ir įstatymų galiojimas teismui sprendžiant bylas: „Ir 
teismą sutvarkant ir teisiant, tardant ir sprendžiant tiek baudžiamąsias, 
tiek civilines bylas turi galios tie įstatymai, kurie yra buvę <...>.“ Laiki-
nasis Lietuvos Teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas reglamentavo 
teismų sutvarkymą, civilinių bylų nagrinėjimo tvarką, baudžiamųjų bylų 
sprendimo tvarką ir atskirai aptarė baudžiamųjų įstatymų galiojimo klau-
simus. Pagal įstatymo nuostatas Lietuvoje tuo metu veikė Vyriausiasis 
Lietuvos Tribunolas, apygardų teismai ir taikos teisėjai. Taikos teisėjas 
buvo skiriamas kiekvienoje apskrityje ar mieste, jei apskrities ar miesto 
gyventojų skaičius viršydavo 25 000 (§ 6). Nusikaltimų tyrimui buvo ski-
riami teismo tardytojai, o prie apygardos teismo ir Vyriausiojo Tribunolo 
veikė Valstybės gynėjai (prokuratoriai) ir jų padėjėjai (§ 7–8). 

Pagal įstatymo nuostatas baudžiamųjų ir civilinių bylų teismingumas 
buvo paskirstytas tarp taikos teisėjų ir apygardos teismų. Apygardos teis-
mai taip pat veikė kaip apeliacinė instancija dėl taikos teisėjų sprendimų 
(§ 18, § 28), o jų sprendimai šiose bylose buvo galutiniai ir neskundžia-
mi, kasacija dėl jų negalima (§ 19, § 29). Apeliacinės instancijos funkci-
jas dėl apygardų teismų sprendimų vykdė Vyriausiasis Tribunolas, kurio 
sprendimai taip pat buvo galutiniai ir neskundžiami (§ 22, § 32). Iki ne-
buvo išspręstas klausimas dėl prisiekusiųjų rinkimų, Apygardos teismai 
baudžiamąsias bylas nagrinėjo be „prisiekusiųjų sprendėjų (posėdinin-
kų) (§ 31). Įstatymas taip pat reglamentavo teismo mokesčius civilinėse 
bylose, ir nors konkretus jų dydis nebuvo nurodytas, pagal įstatymo § 24 
80 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas. Laikinosios Vyriausybės 

žinios. 1919, Nr. 2-3.
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„mokesniai imami penkis kartus didesni, nei kad buvo imami 1914 me-
tais – prieš karą“. 

Pagrindiniai teismų veiklos principai vėliau buvo aptarti ir 1922 m. 
Lietuvos Valstybės Konstitucijos81 5 skirsnyje. Teismas sprendžia eidamas 
įstatymais Respublikos vardu (Konstitucijos 64 straipsnis). Pagal Konsti-
tucijos 65 straipsnį teismo sprendimas negali būti keičiamas arba naikina-
mas kitaip, kaip tik teismo, įstatymuose nurodyta tvarka. Pagal Konstitu-
cijos 67 straipsnį Aukščiausiasis Teismas visai respublikos teritorijai tėra 
vienas. Teismas visiems piliečiams yra lygus (Konstitucijos 69 straipsnis). 
Šios nuostatos liko nepakitusios ir 1928 m. Konstitucijoje82. 

Praktiškai „pirmieji apygardų teismai įsteigti buvusioms guberni-
joms, t. y. Vilniaus, Gardino, Kauno ir Suvalkų. Deja, Vilniuje ir Gardine 
jie darbo pradėti nespėjo, o Suvalkų apygardos teismui teko iš karto kel-
tis į Marijampolę83“. Kaip jau minėta, buvo jaučiamas didelis profesiona-
lių teisininkų trūkumas – štai „Kauno Apygardos Teismo veikimo plotas 
buvo tada visa Lietuva, išskyrus Užnemunę, o teismo sudėtis pradžioje, su 
pirmininku, tik 3 žmonės. Tik 1920–1921 m. pasiekė nugalėti visas kliū-
tis, teisėjų kolegiją padidinti iki 9 žmonių, ir teismą padalinti į baudž. ir 
civ. skyrius“84. Teisingumo ministerijoje surinktomis žiniomis teismo dar-
buotojų skaičius 1922  m. balandžio pabaigoje Lietuvoje – 157 asmenys, 
109 advokatai85. 1937 m., Teisingumo ministerijos žiniomis, jau buvo 724 
su teisingumo vykdymo sistema susiję asmenys: 146 teisėjai, 42 prokuratū-
ros darbuotojai, 55 tardytojai, 53 dirbantys notariate ir ipotekoje, 70 teismo 
antstolių, 214 advokatų, 96 privatiniai gynėjai ir 48 teismo kandidatai86. 

Pasak prof. M. Romerio, „buvo civilistų, procesualistų ir baudžiamo-
sios teisės praktikos veikėjų saujelė. Toks tebuvo tik pats jų elitas, o anos 
gadynės teisininkų Lietuvoje dauguma tai buvo jauni žmonės, be profesi-
nio stažo, vos prieš patį karą arba karo metu baigę teisių mokslą arba tik-

81 Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 100-799.
82 Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1928, Nr. 275-1778.
83 Andriulis, V.; Maksimaitis, M.; Pakalniškis, V. ir kt. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justi-

tia, 2002, p. 419.
84 Burkevičius, V. A. a. Valdas Mačys. Teisė. 1936, 33: 102–104. 
85 Toliušis, Z. Lietuvos teismų darbuotojai (statistikos medžiaga). Teisė. 1922, 2: 41.
86 Burkevičius, V. Teisininkų „Teisė“ ir kitų specialistų spaudos organai Lietuvoje. Teisė. 

1936, 33: 143. 
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tai jį paragavę, tiktai studentavę karo ir revoliucijos metu Rusijoje“87. Nors 
1922–1944 m. Lietuvos, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitete teisinin-
ko kvalifikaciją įgijo apie 1200 teisininkų88, tačiau ir 1939 m. Teisingumo 
ministras A. Tamošaitis nešykšti priekaištų teismų sistemos pareigūnų 
kompetencijos tobulinimo procesams, nurodydamas, kad „teisėjams, tar-
dytojams ir prokurorams bei jų padėjėjams konstitucija ir įstatymai pave-
da vykdyti ypatingai svarbią teisingumo funkciją, kuris sudaro valstybės 
pamatą. Šią funkciją teisingumo darbininkai gali gerai atlikti tik būdami 
tinkamai šiam darbui pasiruošę, gerai pažindami įstatymus ir juos visiš-
kai nešališkai taikydami konkretiems atsitikimams. Su pasigailėjimu ten-
ka konstatuoti, kad kai kurie teisingumo funkcijos vykdytojai visiškai yra 
apleidę teisės mokslą, visai neskaito net tos negausios teisinės literatūros, 
kuri yra mūsų kalba parašyta; net Vyriausiojo Tribunolo sprendimus bei 
nutarimus ne visi teisingumo darbininkai skaito ir įsisąmonina“89. 

Pagal 1933 m. Teismų santvarkos įstatymo 109 straipsnį teismų vidaus 
ir darbo tvarką nustato teismų statutai: Apygardų teismų statutas, Apeliaci-
nių Rūmų statutas ir Vyriausiojo Tribunolo statutas, o Teisingumo minist-
ras leido aplinkraštį visų teismų darbui suvienodinti ir tvarkai patikrinti90. 
Iš šio aplinkraščio galime susidaryti įspūdį apie to metų teismų veiklos 
prob lemas. Aplinkraštyje daug dėmesio skirta darbo drausmės aptarimui: iš 
teisėjų, teismų pirmininkų reikalauta įstaigų darbo metu būti darbo vietose, 
negalima išvykti be tiesioginio priežiūros organo atsiklausimo iš tarnybos 
vietos, be Teisingumo ministro leidimo teisėjai, prokurorai, tardytojai ir 
teismų kandidatai negalėjo turėti kitų, pašalinių, pareigų bet kurioje įstai-
goje. Aplinkraščiu reikalauta ir ypatingą dėmesį skirti tinkamam protokolo 
surašymui, „nes dėl netinkamo surašymo protokolo ne kartą skaudžiai nu-
kenčia bylos dalyviai, teisėjų darbo kokybė ir teismo orumas“ (Aplinkraščio 
§ 6). Bandyta ir reguliuoti teismų darbo krūvį. Pagal Aplinkraščio § 7 „apy-
gardų ir apylinkių teismuose kiekvienam teisėjui skirti 10–12 posėdžių kas 

87 Romeris, M. „Teisės“ žurnalo penkiolikos metų sukaktis, supra note 52, p. 3.
88 Maksimaitis, M.; Miliauskaitė, K.; Šapoka, G. Valstybės ir teisės problemos lietuvių 

išeivijos publikacijose (1944–1990). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011, p. 9.
89 Teisingumo ministerijos 1939 m. birželio mėn. 2 d. Aplinkraštis Nr. 198 „Visiems 

teisėjams, tardytojams ir prokurorams bei jų padėjėjams“. Teisė. 1939, 46: 17–18.
90 Teisingumo ministerijos 1939 m. aplinkraštis Nr. 194. Visoms Teismo įstaigoms. Teisė. 

1939, 46: 15–17.
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mėnuo. Skiriant posėdžiams bylas, atsižvelgti, kad viename posėdy netektų 
išklausyti be ypatingo reikalo daugiau kaip 30–40 liudytojų.“ Aplinkraštyje 
minimos priemonės, drausminančios tiek teismo proceso dalyvius, tiek tei-
sėjus, siekiant užkirsti kelią proceso vilkinimui. „Tikslu užkirsti bylų vilki-
nimą, atidėtąsias bylas, kai tam nėra kliūčių, skirti į posėdžius be eilės. Bylos 
atidėjimo priežastis turi būti aiškiai nusakyta, kad ir kita teisiamoji sudėtis 
bei kitas teisėjas išsyk susivoktų.“ (Aplinkraščio §12) „Teismų pirmininkai 
bei administratoriai įpareigojami sekti, kad I inst. išspręstose bylose moty-
vuoti sprendimai būtų surašyti įstatais nustatytais terminais, o II inst. bylo-
se jokiu būdu ne vėliau kaip tokiu pat terminu nuo bylos dalyvių pareika-
lavimo motyvuoto sprendimo.“ (Aplinkraščio § 13) „Vengti posėdžių metu 
su bylininkais bylai pašalinių kalbų bei diskusijų, nes tuo dažnai kenkiama 
teismo orumui.“ (Aplinkraščio § 16)

Paminėtina, kad nemažą problemą teisinei sistemai kėlė nelegalūs 
advokatai, arba, kaip juos vadino J. Januška ir V. Burkevičius, rašę šiuo 
klausimu, – ,,šunadvokačiai“91. Advokatams įstatymų buvo keliami išsi-
lavinimo, teisinio darbo stažo, reputacijos reikalavimai, be to, advokatu 
galėjo tapti asmuo, išlaikęs teisėjo egzaminą92. Deja, kaip nurodoma litera-
tūroje, žmonės dažnai kliaudavosi jokio išsilavinimo neturinčiais, atleistais 
iš advokatų ar tarnybos žmonėmis, kurie, apsimetę advokatais, primygti-
nai siūlydavo savo ,,paslaugas“. Straipsniuose, vaizdingai aprašę ,,šuna-
dvokačių“ veiklos metodus, autoriai ieškojo išeičių, kaip užtikrinti, kad 
žmonėms, turintiems teisinių reikalų, būtų prieinama profesionali teisinė 
pagalba. Visų pirma, nurodoma, kad kai kada patys teismai, matydami, 
kad nelegalūs advokatai ne tik kad nepadeda, tačiau ir trukdo žmonėms 
apginti jų teises teismuose, imasi iniciatyvos ir skatina žmones kreiptis į 
,,įsteigtą prie apygardos teismo prisiekusiųjų advokatų konsultaciją, kur 
patarimai duodami ir prašymai rašomi nemokamai, arba – betarpiškai į 
prisiekusius advokatus, jų padėjėjus ar privatinius advokatus, turinčius 
tam teismo liudijimus“93. V. Burkevičius nurodė nemažai pavyzdžių, kaip 

91 Januška, J. Kova su nelegalia advokatūra. Teisė. 1936, 34: 181–184; Burkevičius, V. Nele-
gali advokatūra. Teisė. 1937, 40: 478–483; Burkevičius, V. Kova su nelegalia advokatūra. 
Teisė. 1935, 30: 181–182.

92 Januška, J. Kova su nelegalia advokatūra. Teisė. 1936, 34: 181.
93 Burkevičius, V. Nelegali advokatūra. Teisė. 1937, 40: 481.
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gali būti siekiama teisinės pagalbos prieinamumo: visų pirma, savivaldybių 
iniciatyva steigiamos juridinės konsultacijos, kuriose nemokamai arba už 
prieinamą kainą konsultuodavo ne tik advokatai, tačiau ir kiti teisininkai, 
antra, įvairios labdaros organizacijos, kurios teikdavo teisinę pagalbą atski-
roms grupėms, pvz., suimtoms moterims94, trečia, prisiekusiųjų advoka-
tų padėjėjai organizuodavo juridines konsultacijas ir ,,teisiamųjų gynimą 
baudžiamųjų bylų išvažiuojamose sesijose“95. 

Nepaisant organizacinių, finansinių ir kitų teismų kūrimo sunkumų, 
spaudoje pasirodė publikacijos, kurių autoriams rūpėjo būtent doktrini-
niai teismų sanklodos klausimai. Buvo suvokta, kad kuriant teismų siste-
mą, kuri turėjo užtikrinti teisingą ir nešališką civilinių ir baudžiamųjų bylų 
nagrinėjimą, labai svarbūs buvo jos formavimo pamatiniai dėsniai, nuo 
kurių iš esmės priklauso teisingumo vykdymo (t. y. teisenos) principai: 
klausimas, ar teisėjai turi būti skiriami ar renkami; kaip užtikrinti teisė-
jų nepriklausomumą ir nešališkumą, kaip atskirti teismų administravimą 
(taip pat ir atskiro teisėjo darbo organizavimo bei darbo kultūros vertini-
mą) nuo teismų sprendimų kontrolės, kokias nuožiūros ribas taikant įsta-
tymą bylose numatyti teisėjams ir kiti. 

Taigi, ,,ar renkamas, ar skiriamas turi būti vietos teisėjas, jei žemes-
nysis teismas bus vienasmenis, – ir teismo pirmininkas, – jei tas teismas 
bus kolegialinis <...>?“96 Vl. Mačys straipsnyje pareiškė savo argumentuo-
tą nuomonę dėl teisėjų rinkimo principo ir gero teisėjo darbo santykio: 
,,dėl darbo esmės teisėjai turi būti valstybės įstatymų žinovai <...> be to, 
teisėjui tenka būti ir psichologo rolėje: teisėjas turi dalyką su žmonėmis, 
kurie dalyvauja byloje kaip šalys arba liudininkai; tiek šalys, tiek liudinin-
kai tyčia ar netyčia sako neteisybę, slepia teisybę, o teisėjas privalo ją rasti 
<...> . Gerai išsilavinęs teisėjas, spręsdamas bylą ir sutikęs kokį įstatymų 
nenumatytą gyvenimo įvykį, vadovaujasi analogija, manomojo taikin-
ti straipsnio motyvais, bendra įstatymo dvasia ir čia randa išeitį <...>.“97 
Tačiau šis klausimas yra labai daugiabriaunis, todėl nenuostabu, kad jis 
vėl yra keliamas šiandien, kartas nuo karto atnaujinant įstatymų leidybos 

94 Ibid., p. 482.
95 Ibid. 
96 Mačys, Vl. Skiriamas ar renkamas vietos teisėjas. Teisė. 1922, 1: 39.
97 Ibid., p. 40.



222

Rima AžubAlytė, Egidija tAmošiūniEnė

iniciatyvas, susijusias su visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą ga-
limybėmis98. 

Svarbios teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo garantijos, tokios 
kaip (ne) priklausymas politinėms partijoms, perkėlimo į kitą teismą ga-
limybės (neišdirbus trejų metų) (ne)ribojimas; atleidimo iš pareigų (ne)
ribojimas dėl amžiaus taip pat buvo diskusijų objektas99. P. Leonas api-
bendrindamas tam tikras Lietuvos teismų santvarkos įstatymų normas, 
padarė išvadą, kad įstatymas ,,neapsaugoja teisėjo tarnybos pastovumo ir 
savarankiškumo“100. M. Romeris, vertindamas nepriklausomos Lietuvos 
penkiolikos metų įdirbį teisės srityje, vis dėlto konstatavo, kad „teisėjų 
personalas jau yra mažiau atsitiktinis, teismo pajėgos yra labiau susikonso-
lidavusios, sudariusios savo veikimo tradiciją bei vagą, pasiekusios dides-
nio organizuotumo ir profesinio pastovumo“101. Jo vertinimu, „kasacinio 
teismo įkūrimas, ilgesnį laiką tęsiama profesinė teisėjų atranka, tikslesnis 
teisėjų statuto (jų nepakeičiamumo, ir profesinės funkcionalinės autono-
mijos) sutvarkymas – be abejo, yra reiškiniai teigiami“102. 

Kalbant apie procesui, ypatingai jo bendrųjų nuostatų suvokimui 
ir interpretavimui, reikšmingus mokslo darbus, negalima nepaminėti 
prof. M. Romerio darbų. Civilinio ir baudžiamojo teismo funkcijos ir jų 
vykdymo esminės nuostatos buvo nuosekliai atskleistos jo darbe, kuria-
me apibrėžti esminiai šių funkcijų skirtumai, lemiantys teisenų skirtumus: 
tai procesinis, sankcinis bei pats svarbiausias, prof. M. Romerio požiūriu, 
– konstrukcijos – skirtumas103. Instancinės teismų sistemos, kaip vienin-
telio būdo patikrinti teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą104, teori-
98 Lietuvos Respublikos teismų įstatymo preambulės pakeitimo ir įstatymo papildymo 

III (1) dalimi įstatymo projektas. Nr.   12-1007-01 [interaktyvus]. [žiūrėta 2012-05-28]. 
<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=133335&p_query=&p_tr2=&p_
org=8&p_fix=y>.

99 Teisėjų nepakeičiamumo reikalu. Teisė. 1939, 48: 313–321; Leonas, P. Kai kurie Lietuvos 
teismų santvarkos ir baudžiamosios teisenos įstatymų trūkumai. Teisė. 1936, 33: 20–29.

100 Leonas, P. Kai kurie Lietuvos teismų santvarkos ir baudžiamosios teisenos įstatymų trū-
kumai. Teisė. 1936, 34: 159.

101 Rőmeris, M. ,,Teisės“ žurnalo penkiolikos metų sukaktis, supra note 52, p. 7.
102 Ibid., p. 7.
103 Rőmeris, M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose. Vytauto Didžiojo universiteto 

teisių fakulteto darbai. VI tomas. Red. A. Janulaitis. Kaunas. ,,Spindulio B-vės spaustuvė. 
1931, p. 6–10.

104 Ibid., p. 19.
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niai pagrindai taip pat buvo išnagrinėti prof. M. Romerio. Apeliacijos, kaip 
instancinės teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo teismo sprendimų 
kontrolės rūšies, ir kasacijos, kaip vienintelio teismo sprendimo teisėtumo 
kontrolės metodo105, esminiai principai yra pripažįstami ir šiuolaikinėje 
proceso teisės doktrinoje, be abejo, papildant ir koreguojant šių teismo ins-
tancijų formas, tam tikrus paskirties elementus ir procedūras. Literatūroje 
V. Fridšteino buvo keliamas taip pat labai svarbus klausimas: kaip atriboti 
priežiūros procedūras, numatytas Teismų santvarkos įstatyme, kurių pa-
skirtis buvo susijusi su teisėjų etikos užtikrinimu, nuo apeliacijos, kasacijos 
ir atskirojo skundo kaip teismų sprendimų kontrolės formų106. Teisingas 
atribojimas turėjo lemiamą reikšmę teismų nepriklausomumo ir instanci-
nės sistemos užtikrinimui.

Baudžiamojo proceso teisės kaip ,,gyvos“ teisės vystymuisi reikš-
mingos buvo prof. M. Romerio pastabos apie teismo precedentą, kuris 
šiuolaikinėje Lietuvos teisėje tapo integralia teisės šaltinių sistemos dali-
mi107. Rašydamas apie valdžios aktų teisėtumo (konstitucingumo) kontro-
lės metodą – atsitiktinę teismo kontrolę, prof. M. Romeris nurodė vieną 
teismo precedento paskirties elementą – tai priemonė, užtikrinanti, kad 
žemesnieji teismai netaikytų neteisėtų teisės aktų, jei tokio akto antikons-
titucingumą jau pripažino ir atitinkamai jo netaikė aukštesnės instancijos 
teismas108. Teismo precedentas analizuojamas ir kaip priemonė ,,išplėsti“ 
teismo sprendimo veikimo ribas už konkrečios išspręstos bylos: kaip nu-
rodo prof. M. Romeris, kai kuriose šalyse teismo sprendimams suteikia-
mas ,,ypatingos veikiančiosios teisės rūšies pobūdis, būtent teisės rūšies, 
vadinamos teisėjų teise“109. Šiame, t. y. teisėjų dalyvavimo interpretuojant 
ar kuriant teisę, kontekste, kaip ir šiuo metu110, taip pat vyko diskusijos, 

105 Ibid., p. 46–52.
106 Fridšteinas, V. Dėl skundų priežiūros tvarka. Teisė. 1938, 44: 395–403.
107 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės 

žinios. 2006, Nr. 36-129.
108 Rőmeris, M. Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose, supra note 104, p. 40–42.
109 Ibid., p. 52.
110 Kūris, P. Teismo precedentas kaip teisės šaltinis: oficiali konstitucinė doktrina, teisinio 

mąstymo stereotipai ir kontrargumentai. Jurisprudencija. 2009, 2(116); Baranauskas, 
E. Ar teismui lengva išlikti tik interpretatoriumi? Jurisprudencija. 2009, 2(116); Mike-
lėnas, V. Interpretacinis žaismas, arba kaip kurti teisę be parlamento. Jurisprudencija. 
2009, 2(116); Spruogis, E. Teisės aiškinimo probleminiai aspektai. Jurisprudencija. 2006, 
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interpretuojant nuostatą: ,,Teisėjas daro sprendimus, teklausdamas savo 
sąžinės ir įstatymų.“ O. Büchleris rašė: „Neužmirškime, kad teisingumas 
be teisėtumo neįsigys tos stiprios, švarios formos, kuri yra taip reikalinga 
ne tik naujai kuriamai valstybei. Neužmirškime nuo amžių giriamo lietu-
vių teisingumo ir teisėtumo.“111 Reikšta kritika, kad „daug dar yra likę pas 
mus rusų dvasios: per daug žiūrėti formos, per maža – turinio; per daug 
gerbti teisėtumas, per maža – teisingumas“112. A. Vaitonio įsitikinimu, 
teismai, vykdydami teisingumą, negali peržengti teisėtumo, nurodydamas, 
kad ,,įstatymų vykdyme teisingumas turi pasireikšti teisėtumo ribose“113. 

Analizuojant straipsnius, susijusius su bendraisiais proceso teisės 
klausimais, įdomu pažymėti tai, kad keli autoriai savo straipsnių objektu 
buvo pasirinkę priesaikos teisme institutą: buvo nagrinėjama tiek jos pa-
skirtis, siekiant tiesos baudžiamajame procese, tiek jos procedūros. Viena 
kategoriška pozicija yra ta, kad priesaika yra daugiau deklaratyvi ir for-
mali priemonė, nepasiekianti jau keliamo tikslo – kad prisiekę asmenys 
sakytų tik tiesą114. Kita – kardinaliai priešinga. V. Burkevičiaus įsitikinimu, 
nepaisant, kad daugėja bylų už melavimą teisme (tiek prisiekus, tiek ne-
prisiekus), ,,šios ypatingos priemonės žmogaus sąžinei atgaivinti – šauktis 
Dievo vardo – negalime nė mėginti išsižadėti dabartiniu pereinamuoju, 
sudrumstu ir aiškiai liguistu tautų ir atskiro žmogaus pokarinio gyvenimo 
laikotarpiu“115. Kita vertus, tas pats autorius diskutuoja, kiek prasminga 
tokia priesaika, kokia yra reglamentuota baudžiamojo proceso įstatyme116. 
Vis dėlto 2003 m. įsigaliojusiame Baudžiamojo proceso kodekse ši proce-
dūra – liudytojo, eksperto priesaika, buvo atgaivinta.

8(86); Lastauskienė, G. Turiningasis teisinio teksto aiškinimas – panacėja ar pavojus? 
Jurisprudencija. 2006, 8(86); Lastauskienė, G. Teismų „interpretacinis žaismas“ ir jo 
doktrininės prielaidos. Jurisprudencija. 2012, 19(4): 1343–1359.

111 Büchleris, O. Bokite teisininkai. Teisė. 1922, 3: 28–32. 
112 Ibid., p. 28–32. 
113 Vaitonis, A. Apie teisėjo įsitikinimus teismo darbe. Teisė. 1940, 51: 108.
114 Adomaitis, M. J. Liudytojų priesaika arba iškilmingas pasižadėjimas teismo posėdžiuo-

se. Teisė. 1938, 42: 219–222.
115 Burkevičius, V. Priesaika mūsų teisme. Teisė. 1936, 33: 90.
116 Burkevičius, V. Priesaika mūsų teisme. Teisė. 1936, 34: 185–192.
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Civilinės justicijos problemos ir jų sprendimo būdai  
1918–1940 m.

Tik paskelbus Lietuvos nepriklausomybę nebuvo įmanoma ne tik su-
kurti ir išleisti naujus civilinio proceso įstatymus, bet taip pat ir per trumpą 
laikotarpį aprūpinti šią sritį moksliniais darbais. Vertinant šio laikotarpio 
doktriną, akivaizdu, kad daugelis jos darbų buvo skirti aktualiausių to laiko-
tarpio problemų sprendimui, reaguojant į praktikoje išryškėjusius teisinio 
reglamentavimo trūkumus, aptariant naujai išleistus įstatymus, stengiantis 
nors tokio pobūdžio moksliniais komentarais kompensuoti teisinės litera-
tūros trūkumą. Šioje mokslo studijos dalyje bus vertinami to laikotarpio 
moksliniai darbai, kurių pagrindinis tikslas buvo užpildyti tą vakuumą, ku-
ris susidarė siekiant Rusijos imperijos įstatymus ir iki to susiklosčiusią jų 
taikymo praktiką priderinti prie naujos valstybinės ir socialinės struktūros.

Civilinio proceso paskirtis – ginti pažeistas subjektines teises ir įstaty-
mo saugomus interesus. Tai turi būti padaryta per įmanomai trumpiausią 
terminą. Nors to meto bylinėjimosi mastai lyginant su šių dienų aktuali-
jomis ir nedideli, tačiau veikę apygardos teismai nebuvo pajėgūs užtikrin-
ti teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo per trumpiausią terminą, ka-
dangi juose dirbo tik po keletą teisėjų, o gaunamų bylų skaičius siekdavo 
8–9  tūkstančius. „Kauno apygardos teismas apkrautas darbu ir to darbo 
nepajėgia nugalėti; antai jis tik dabar sprendžia apeliacijos bylas, kurios yra 
įėjusios 1921 metais. Toks dalykas labai kenkia teisingumo sričiai ir tęsiasi 
jau nuo seniai; žmonės dažnai nusiskundžia, kad ilgai reikią laukti, kol byla 
bus sprendžiama apygardos teisme.“117 V. Mačys savo straipsnyje svarstė, 
kad vien naujų teisėjų etatų skaičiaus Kauno apygardos teisme įvedimas 
šios problemos neišspręs, todėl siūlė steigti dar vieną teismą Panevėžyje, 
kurio veiklos teritorija turėjo apimti Panevėžio, Utenos, Rokiškio ir Ežerėnų 
apskrit is, bei dalį Kėdainių apskrities valsčių. Tokiu būdu turėjo būti išspręs-
tas ne tik teismo darbo krūvio, proceso trukmės klausimai, bet „geriau būtų 
prižiūrimi taikos teisėjai, teismo tardytojai, teismo antstoliai ir notarai“118. 
Šis V. Mačio siūlymas paremtas ir samprotavimais, kokiu būdu valstybės 
biudžetas galėtų sutaupyti lėšų naujai steigiamam teismui: „reikėtų uždėti 
117 Mačys, Vl. Teismų darbo palengvinimo ir sutvarkymo reikalu. Teisė. 1922, 4: 30–36. 
118 Ibid., p. 30–36. 
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mokesnis kiekvienam, kuris pralošia bylą teisme: juk kas pralošė bylą teis-
me, tas kaltas tuo, kad jis arba reikalavo, ko neturėjo teisės reikalauti, arba 
geruoju nepildė, ką turėjo išpildyti; dėl to buvo kelta byla ir teismo darbas, 
tai tegu tas, kuris teismo pripažintas neteisingu, ir moka; čia būtų grąžina-
ma valstybei lėšos teismas laikyti.119“ Autorius siūlė tokį mokestį skaičiuoti 
atsižvelgiant į ieškinio sumą, įstatyme aptariant atvejus, kai patenkinama 
tik dalis ieškinio, kai sudaroma taikos sutartis, šio mokesčio sumokėjimo 
kontrolę pavedant teismui. Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą šie auto-
riaus siūlymai atitinka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimų sprendimą 
civilinėse bylose. V. Mačio siūlymai susiję ir su kompetencijos perskirstymu 
tarp apygardų teismų ir taikos teisėjų, numatant, kad „apygardos teismui 
liktų tik apeliacijos instancija vienasmenių teisėjų sprendimams; Vyr. Tri-
bunolas liktų kasacijos instancija, ir jam galima būtų uždėti dar kitos pa-
reigos teismo darbo srity, tos pareigos, kurių dabar niekas neina, kaip antai 
disciplinarinio teismo pareigos, įstatymų aiškintojo valstybės įstaigoms ir 
kt., taip pat sprendžiant bylas pasitelkti prisiekusiuosius advokatus“120. Šis 
autoriaus siūlymas buvo įgyvendintas 1922 m. įsteigus Šiaulių, o 1925 m. ir 
Panevėžio apygardos teismus bei 1924 m. gegužės 16 d. priimtu įstatymu, 
kuriuo Lietuvoje buvo įvestas „naujas, iki to laiko neveikęs institutas – pri-
siekusiųjų advokatų dalyvavimas teismo darbe, bylas sprendžiant“121. 

„Įstatymas sako, kad prisiekusieji advokatai kviečiami teismo sąsta-
tan, nesant pakankamai teisėjų, o faktinai susidarė tokia praktika, kad jie 
buvo kviečiami kiekvienam posėdžiui, ir jiems visuomet buvo duodama 
referuoti, o paskui sprendimams rašyti neproporcionaliai daugiau bylų, 
negu sprendė teisėjai.“122 Advokatai galėjo būti kviečiami tiek civilinėms, 
tiek baudžiamosioms byloms spręsti. Iš M. Cimkausko samprotavimų ga-
lima daryti išvadą, kad įstatymas veikė nepilnus trejus metus123 dėl nepasi-
tikėjimo advokatais, nešališkumo užtikrinimo tais atvejais, kai tam pačiam 
advokatui reikėjo dalyvauti teisme, atstovaujant klientui, dėl to, kad advo-
katai veikė neatlygintinai ir pan. Nepaisant išsakytos kritikos autorius vis 

119 Mačys, Vl. Teismų darbo palengvinimo ir sutvarkymo reikalu, supra note 118, p. 30–36. 
120 Ibid., p. 30–36.
121 Cimkauskas, M. Advokatai teisėjų rolėje. Teisė. 1927, 11: 62–66.
122 Ibid., p. 62–66.
123 Vyriausybės žinios. 1927, Nr. 238. 
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dėlto manė, kad toks institutas buvo teigiamas, „advokatai ir teisėjai virsta 
bendradarbiais viename ir tame pačiame dalyke. Tik viena specialybė labai 
lengvai virsta šablonizmu. Asmuo, pripratęs tiktai taikyti straipsnius, paga-
liau gali virsti paprastu mechaniniu įrankiu. Taip pat, jei asmuo pripratęs 
visuomet ginčytis, viską lengvai užginčyti, nesutinka su sveika nuomone, 
vargu ar gali būti pripažintas tikru dėl teisybės kovotoju. O sujungus tuodu 
elementu, susidaro toks sąstatas, kuris sudaro pusiausvyrą tarp šių dviejų 
prieštaraujančių elementų124“. Advokatai, „nešdami savo prityrimą, gautą 
iš gyvenimo, iš įstatymo ir literatūros studijų, ir apskritai iš savo erudicijos 
į teismo pasitarimo kambarį, jie labai dažnai gali iššaukti iniciatyvą ir nau-
jas mintis ten, kur viešpatavo rutina ir šablonizmas125“. 

Ir to meto visuomenei buvo nesvetimos problemos, susijusios su pro-
ceso trukme. Svarstyta, kaip šias problemas būtų galima spręsti, manant, 
kad vien teisėjų skaičiaus didinimas šių problemų išspręsti negali. „Kas 
metai, bylų skaičiui augant, teismų sprendimai vis labiau užsitęsia. Tai 
jau rimtas konfliktas su galingais ir skubiais gyvenimo reikalavimais.“126 
„Mūsų teismas tik laikinai yra sutvarkytas; dabar jau metas pagalvoti, kaip 
sutvarkyti teismas, kad jis būtų lengvai prieinamas piliečiams ir kad jo dar-
bas eitų sparčiau.“127 

Visi bandymai sąmoningai ir tyčia vilkinti teismo procesą turėtų būti 
varžomi. Už proceso vilkinimą ir nepagrįstai pradėtą procesą turi būti 
taikomos procesinės sankcijos. „Teismo sprendimo esmė glūdi tame, kad 
susiginčijusių šalių priešingose pretenzijose būtų rasta teisybė. Esant nor-
maliniams santykiams tarp teismo ir iškėlusių bylą šalių, turi pasireikšti 
bendros pastangos tai teisybei surasti. Iš tikrųjų esti kaip tik priešingai: 
pačių bylininkų, o kartais ir jų atstovų, dedamos visos pastangos tai teisy-
bei paslėpti.128“ B. Fridmanas siūlė baudomis bausti šalis, piktnaudžiaujan-
čias procesu. Jo nuomone, „pabaudų dėjimas už nesąžiningumą civiliniam 
procese pripažintas juridinėj literatūroj, ir toji sistema būtų tikrai radikali 
priemonė prieš bylų vilkinimą129“. Prie kliūčių, trukdančių proceso eigą ir 
124 Cimkauskas, M. Advokatai teisėjų rolėje, supra note 122, p. 62–66.
125 Ibid.
126 Fridmanas, B. Kas taisytina mūsų civiliniam procese. Teisė. 1925, 8: 56–59.
127 Redakcijos žodis. Teisė. 1922, 1: 1–2. 
128 Fridmanas, B Kas taisytina mūsų civiliniam procese, p. 56–59.
129 Ibid.
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sudarančių sąlygas procesui vilkinti, B. Fridmanas priskyrė ir kelių instan-
cijų sistemą. Autorius siūlė bausti šalis, pateikiančias nepagrįstus apeliaci-
nius skundus, taip pat „kelią į apeliacijos instanciją apsunkinti, „kad juo 
galėtų ateiti tiktai „teisingoji“ šalis130“ – numatant didesnį žyminį mokestį 
už apeliacinius skundus, užkertant kelią dirbtiniam ieškinio kainos ma-
žinimui ir kt. Buvo keliamas ir ieškinių kokybės klausimas, kuris taip pat 
susijęs su proceso kokybe ir trukme: „ieškinių prašymus rašyti nevaržoma. 
Juos surašo kas nori ir kas tik moka šiek tiek rašyti. Dėl jų surašymo į spe-
cialistus – advokatus, tesikreipiama tik kai byla esti nemaža. Todėl ieškinių 
prašymuose dažniausiai teiškeliama tik viena kita aplinkybė ir ne visada 
vykusiai išdėstomas pats prašomasis punktas.131“

K. Šalkauskis kritikavo vieną iš vėlesnių Teismų santvarkos įstatymo 
pakeitimų, kuriuo buvo pašalinta dviejų teismų sistemos kombinacija, 
pakeičiant ją viena – ,,bendros“ ir „taikos justicijos“ sistemos pakeitimas 
vienalyte sistema, kurioje bendros sistemos visai nėra, o pasilieka viena 
taikos justicija, tačiau pašalinamas iš pavadinimo žodis „taikos“132. Auto-
riaus nuomone, „teismų santvarkos įstatymas, panaikinus bendros justi-
cijos sąvoką ir palikus vieną antros rūšies justiciją, turėjo atitinkamai iš-
spręsti klausimą, kaip turi būti pakeistas Civilinės teisenos įstatymas ir kiti 
kodeksai“133. Tai bandyta spręsti Vyriausio Tribunolo išaiškinimais pagal 
Teismų santvarkos įstatymo 95 straipsnį „Vyriausiojo Tribunolo visuotinio 
susirinkimo teisės klausimų aiškinimai skelbiami, kad tie klausimai galė-
tų būti teismų vienodai sprendžiami“, tačiau, anot K. Šalkauskio, tai „ne-
pakankam priemonė sudėtingam įstatymo leidėjo darbui atlikti“134. Prie 
tokių neišspręstų problemų autorius priskyrė ir trečiojo asmens įstojimą 
su savarankiškomis teisėmis, nuostolių atlyginimo užtikrinimą, kai ieškinį 
pareiškia svetimšalis, teisėjo nušalinimą ir kt. 

Teismų darbui kritikos buvo išsakoma ir kitose publikacijose. Pavyz-
džiui, J. Kairys kritikuoja teismų veiklą, kai jie „gavę ieškinio prašymą <...> 
ir matydami, kad prašomi šaukti arba nurodyti liudytojai bei jų dalis gyvena 

130 Ibid.
131 Kairys, J. Dėl Civilinės teisenos įstatymo 1453 straipsnio. Teisė. 1939, 48: 381–382.
132 Šalkauskis, K. Įstatymų kodifikacija. Teisė. 1939, 46: 124.
133 Ibid., p. 125.
134 Ibid., p. 125.
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kitų apylinkės teismų ribose, neskirdami bylų į posėdį pas save ir neišklau-
sę bylininkų esminių pareiškimų civilinėse bylose <....> , siunčia bylas į ati-
tinkamų apylinkių teismus liudytojams apklausti“135. Tokia teismų praktika 
kritikuota dėl papildomų išlaidų byloje dalyvaujantiems asmenims, laiko 
sąnaudų, jei, perdavus bylą kitam apylinkės teismui, paaiškėtų, kad šalys yra 
susitariusios spręsti bylą taikiai, ir, kas svarbiausia, užkertant kelią šalims su-
sižinoti liudytojų parodymus iki pačių šalių apklauso teisme. Todėl siūlyta 
„tiek teisėtumo, tiek tikslingumo bei teisingesnio bylų išsprendimo sumeti-
mais kiekvieną teismingą bylą reikėtų pirmučiausia skirti į posėdį pas save ir 
išklausyti bylininkų esminių pareiškimų ir tik po to, esant reikalui, siųsti bylą 
į kitus teismus ten gyvenantiems liudytojams apklausti“136.

Nors to meto mokslinė literatūra civilinio proceso teisės srityje nėra 
gausi, tačiau akivaizdu, kad daugelis universiteto dėstytojų ir praktikų sky-
rė daug dėmesio ne vien tiktai nacionalinės teisės aktualijoms aptarti. Šioje 
srityje būtina išskirti lyginamuosius teisės tyrimus ar užsienio valstybių 
teisės apžvalgas137. Tokio pobūdžio darbai ypač vertingi dėl lyginamo-
jo tyrimo metodo, pateikiamos bibliografijos, kuri galėjo būti pagrindas 
plėtojant kitus tyrimus ir reikalinga ką tik savarankiška tapusios Lietuvos 
valstybės teisės mokslininkams. „Teisės“ žurnale nuolat buvo skelbiamos ir 
juridinės literatūros naujienos. 

Šioje srityje būtina paminėti ir Baltijos valstybių teisininkų užsimezgu-
sius ryšius. 1931 m. gegužės 21–23 d. Kaune buvo surengtas pirmasis Balti-
jos valstybių teisininkų kongresas, kuriame dalyvavo 26 Latvijos, 7 Estijos ir 
38 Lietuvos atstovai. „Kongreso svarbiausias tikslas buvo: trijų šalių juridinę 
mintį vienyti.“138 Kaip pažymi J. Brazinskas, „kongreso metu buvo padaryti 
pranešimai apie įstatymų leidybą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, perskaityti 
keli referatai ir įsteigtas nuolatinis biuras iš devynių narių, po tris iš kiekvie-
nos valstybės“139. Nors iš pradžių kongresą ketinta rengti nuolat vis kitoje 

135 Kairys, J. Liudytojų klausinėjimo tvarka. Teisė. 1939, 46: 200.
136 Ibid., p. 202.
137 Pvz., Robinzonas, J. Ažvalga. Nauja Lenkijos konkurso teisė. Teisė. 1935, 31: 381–382; 

Rutenbergas, G., Latvių civilinio proceso naujenybės. Teisė. 1935, 32: 466–468; Ruten-
bergas, G. Kelios pastabos prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos Konvencijos dėl savitarpio 
pripažinimo ir vykdymo civilinių bylų teisminių sprendimų. Teisė. 1936, 33: 66–77 ir kt.

138 Brazinskas, J. Pas Latvijos teisininkus. Teisė. 1939, 47: 308. 
139 Ibid., p. 308. 
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valstybėje, tačiau tokie kongresai daugiau nebuvo šaukiami. Tačiau rezul-
tatų davė „nuolatinis biuras, kuris posėdžiaudavo iš eilės kiekvienos vals-
tybės sostinėje ir per savo laiką paruošė kelis bendrus įstatymų projektus 
baudžiamosios ir civilinės teisės srityje, kurių kaip dėl recidyvo pripažinimo, 
sprendimų vykdymo, vekselių ir čekių jau virto veikiančiais įstatymais“140. 
Autorius čia turi galvoje ir 1936 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos konvenciją 
dėl savitarpio pripažinimo ir vykdymo civilinių bylų teisminių sprendimų. 
G. Rutenbergas šią konvenciją vertino kaip svarbų žingsnį Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos teisinio bendradarbiavimo kely141. 

J. Robinzonas viename iš straipsnių142 vertino 1934 m. rugpjūčio 1 d. 
Civilinės teisenos įstatymo 82 ir 821 straipsnių pakeitimus, taip pat šių pa-
keitimų motyvus. Kaip ir daugelyje to meto straipsnių, autorius neapsiri-
bojo tik šių pakeitimų aptarimu. Šis tyrimas paremtas istoriniais tyrinė-
jimais, tikslia pakeistųjų straipsnių teksto analize bei lyginamosios teisės 
metodu svarstoma apie novelės reikšmę ir prasmę. J. Robinzonas pateikęs 
istorinę svarstomojo klausimo raidos pozityviojoje teisėje analizę, remda-
masis Vokietijos ir Austrijos ZPO, daro išvadą, kad „C. T. Į noveliacija ėjo 
nuosekliai visą laiką teisėjo iniciatyvos padidinimo kryptimi“143. Kaip ir po 
2002 m. CPK įsigaliojimo, svarstoma, ar anksčiau (iki J. Robinzono ana-
lizuojamų CTĮ pakeitimų) galėjo teismas, veikiant 368 straipsniui (821), 
nurodyti šalims į jų įrodymų nepakankamumą144. Daroma išvada, kad šie 
neaiškumai buvo pašalinti padarant atitinkamus Civilinės teisenos įstaty-
mo 82 ir 821 straipsnių pakeitimus, „tokiu būdu, teisėjas pats nerinkda-
mas įrodymų, gali paskatinti šalis, kad jos pačios pateiktų įrodymus arba 
juos sustiprintų“145. Minimais pakeitimais CTĮ 82 straipsnis buvo papil-
dytas nurodant, kad „Apylinkės Teisėjas turi rūpintis, kad esminės bylos 
aplinkybės būtų išaiškintos“. J. Robinzono nuomone, „toks pakeitimas turi 
didelę deklaratyvinę reikšmę. Jisai įpareigoja teisėją aktyviai dalyvauti įro-

140 Ibid. 
141 Rutenbergas, G. Kelios pastabos prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos konvencijos dėl savitar-

pio pripažinimo ir vykdymo civilinių bylų teisinių sprendimų. Teisė. 1936, 33: 66–77. 
142 Robinzonas, J. Civilinio teisėjo vaidmuo įrodymų rinkimo procedūroje. Teisė. 1935, 30: 

99–113.
143 Ibid., p. 103.
144 Ibid., p. 108.
145 Ibid.
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dymų rinkimo procese, bet jokiu būdu jo neįpareigoja ieškoti įrodymų“146. 
Autorius, vertindamas šias CTĮ noveles, pateikė ir keletą hipotezių bylinin-
kų dispozicijoje esančių įrodymų atžvilgiu, vertindamas teismo teisę rinkti 
įrodymus savo iniciatyva, straipsnio pabaigoje prieina išvados, kad „pats 
įstatymas tesudaro vien skeletą, nuo teismo praktikos priklausys, kiek jisai 
pasirodys gyvu įrankiu teisybei išaiškinti“147. 

Teismo sprendimų vykdymas civilinėse bylose  
1918–1940 m.

Vykdymo procesas svarbi teisingumo vykdymo dalis, kadangi kai ku-
riais atvejais kalbėti apie teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą galime tik 
tuomet, kai teismo sprendimas realiai yra įvykdytas. Paskelbus Lietuvos 
nepriklausomybę nebuvo galimybės nedelsiant sukurti ir naujos teismo 
sprendimų vykdymo sistemos, todėl išliko galioti ta pati teismo sprendimų 
vykdymo tvarka. Pagal 1918 m. Laikinojo Lietuvos Teismų ir jų darbo su-
tvarkymo įstatymo 13 straipsnį teismo sprendimus ir toliau vykdė teismo 
antstoliai, į pareigas skiriami ir iš jų atleidžiami Apygardos teismo pirmi-
ninko148, o pagal 1933 m. Teismų santvarkos įstatymo149 219 straipsnį teis-
mo antstoliai buvo priskirti prie apylinkės teismų. Pagal Laikinojo Lietuvos 
Teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo 14 straipsnį kai kuriuos vykdymo 
veiksmus buvo galima pavesti atlikti ir policijos pareigūnams. Teismo ants-
tolis buvo viena iš teismo darbuotojų pareigybių, būtent teisme buvo laiko-
mi egzaminai teismo antstolio pareigybei užimti. Tačiau nežiūrint minėtų 
teismo antstolio teisinio statuso bruožų, teismas tiesioginės įtakos jo veiklai 
daryti negalėjo. Teismo funkcija vykdymo procese buvo apribota teismo 
antstolio veiksmų teisėtumo patikrinimu nagrinėjant skundą dėl teismo 
antstolio veiksmų150. Tokios nuomonės laikėsi ir Vl. Mačys, pažymėdamas, 
jog administracinė teismo antstolio veiklos kontrolė priklauso teismo pir-

146 Ibid.
147 Ibid., p. 113.
148 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas. Laikinosios Vyriausybės 

žinios. 1919, Nr. 2/3.
149 Lietuvos teismų santvarkos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1933, Nr. 419/2900.
150 Malešin, D. J. Ispolnitelnoje proizvodstvo (funkciji suda). Moskva: OAO Izdatelskij dom 

„Gorodec“, 2005, p. 32.
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mininkams151. Pagal CTĮ 940 straipsnį teismo antstolis privalėjo pranešti 
teismo pirmininkui apie vykdymo veiksmų pradžią, išieškotojo pasirinktą 
vykdymo būdą, taip pat apie visus sprendimo vykdymo atidėjimus. 

Vertinti, teisėti ar ne teismo antstolio atliekami veiksmai, turėjo pačios 
vykdymo proceso šalys, kurioms suteikta teisė apskųsti teismo antstolio 
veiksmus (CTĮ 962, 1202 ir kt.) ir reikalauti nuostolių, padarytų neteisėtais 
teismo antstolio veiksmais, atlyginimo (CTĮ 953, 1207 str.)152. Reikalavimai 
dėl antstolio veiksmais padarytų nuostolių atlyginimo buvo nagrinėjami 
CTĮ 1331–1336 straipsnių nustatyta tvarka153. Kaip pažymėjo Vl. Mačys154, 
teismas neprivalo rūpintis sprendimo vykdymu, jis į vykdymo procesą įsiki-
ša tik tais atvejais, kai to prašo viena iš vykdymo proceso šalių. Toks požiūris 
aiškiai atspindėjo idėją, kad ir vykdymo procese visa apimti galioja dispozity-
vumo principas. V. L. Isačenko nuomone155, teismo vaidmuo vykdymo pro-
cese pakankamai sudėtingas ir įvairus. Jis skyrė dvi galimas teismo funkcijas 
vykdymo procese: 1) teismo įsikišimas į vykdymo procesą šalių prašymu; 
2) esant tam tikroms įstatyme numatytoms sąlygoms, kai tam tikrus vyk-
dymo veiksmus atlikti pavesta teismo, o ne teismo antstolio kompetencijai. 
Pastariesiems galėtumėm priskirti vykdymo sustabdymą, varžytinių patvir-
tinimą ir pan. Tik teismo nutartimi galėjo būti sustabdomas vykdymas tais 
atvejais, kai buvo pareiškiamas ieškinys dėl turto priklausomybės trečiajam 
asmeniui ir teismas, nagrinėjantis tokią bylą, taikydavo ieškinio užtikrinimo 
priemones (CTĮ 1199 str.), arba, kai pateikus kasacinį skundą, esant atitinka-
mam atsakovo prašymui, kurį išspręsdavo sprendimą priėmęs teismas, buvo 
sustabdomas sprendimo vykdymas (CTĮ 814 2 str. ) ir kitais atvejais. 

Teismo sprendimų vykdymas buvo pavestas ne tik teismo antstoliams, 
bet ir policijai bei valsčių viršaičiams156. Pasak Vl. Mačio, kam bus paves-
ta vykdyti teismo sprendimą, priklausė nuo ieškinio kainos, smulkiuose 
151 Mačys, Vl. Civilinio proceso paskaitos. Kaunas, 1924, p. 315.
152 Vaskovskij, E. V. Učebnik graždanskogo processa. Graždanskij process. Chrestomatija. 

Pod. red. M. K. Treušnikova: Moskva, OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 681.
153 Graždanskij process. Praktičeskij komentarij na vtoruju knigu Ustava graždanskogo 

proizvodstva. Т. V. Sost. Isačenko V. L. S. Peterburg: Tipografija M. Merkuševa, 1907, 
p. 209.

154 Mačys, Vl. Civilinio proceso paskaitos, supra note 152, p. 315.
155 Isačenko, V. L. Russkoje graždanskoje sudoproizvodstvo. Graždanskij process. Chrestoma-

tija. Pod. red. M. K. Treušnikova: Moskva, OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 733.
156 Graždanskij process, supra note 154, p. 147.
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ginčuose sprendimo vykdymo funkcijos tekdavo policijai ir valsčių viršai-
čiams157. Jie teismo sprendimo vykdymo veiksmus atlikdavo vadovauda-
miesi bendrosiomis sprendimų vykdymo taisyklėmis, numatytomis CTĮ, o 
už šių funkcijų atlikimą gaudavo tokį patį atlyginimą kaip ir teismo antsto-
liai. Pagal 1936 m. pakeistą CTĮ 937 straipsnio 2 dalį išieškojimą iš nekil-
nojamojo turto vykdyti pavesta ipotekos teisėjams ir teismo antstoliams.

CTĮ buvo numatytas ir trečiųjų asmenų interesų gynimas vykdymo 
procese. Tretieji asmenys savo teises vykdymo procese galėjo ginti pa-
reikšdami ieškinį dėl turto priklausymo arba skųsti antstolio veiksmus158. 
Kokia forma galėjo būti ginamos trečiojo asmens teisės, priklausė nuo to, 
kokioje vykdymo proceso stadijoje buvo atliekami teismo antstolio veiks-
mai, taip pat nuo to, kokią savo teisių gynimo formą pasirinkdavo trečiasis 
asmuo159. Ieškinio teisenos tvarka trečiasis asmuo savo teises galėjo ginti 
tais atvejais, kai turtas buvo areštuotas ir buvo siekiama jį realizuoti. To-
kiu atveju trečiasis asmuo turėjo įrodyti to turto priklausomybę ne skoli-
ninkui, o trečiajam asmeniui. Skundas taip pat galėjo būti pateiktas tais 
atvejais, kai turtas dar nebuvo areštuotas, bet buvo pradėtas jo aprašymo 
procesas. Ieškinio dėl turto priklausymo padavimas nesustabdydavo nei 
tolesnio vykdymo proceso, nei to turto pardavimo, išskyrus tuos atvejus, 
kai trečiasis asmuo pateikdamas ieškinį prašydavo teismo taikyti ieškinio 
užtikrinimo priemones – turto areštą arba draudimą (CTĮ 1093, 1199 str.). 

Be visų minėtų teismo antstolio veiksmų teisėtumo kontrolės funkcijų 
vykdymo procese, pagal CTĮ teismui buvo pavesta atlikti ir kitus veiksmus: 
piniginių lėšų paskirstymą tais atvejais, kai išieškojimas buvo atliekamas kelių 
asmenų naudai ir gautos sumos nepakakdavo jų visų reikalavimams paten-
kinti (CTĮ 955, 956, 1214–1222 str.); turto pardavimo varžytinėse nuosavybės 
patvirtinimą pirkėjui (CTĮ 1164 str.); teismui taip pat pavesta spręsti klau-
simus, susijusius su teismo sprendimo įvykdymu ieškovo sąskaita tais atve-
jais, kai teismo sprendimu atsakovas įpareigotas atlikti tam tikrus veiksmus, 
tačiau per teismo nustatytą terminą tokių veiksmų neatlieka (CTĮ 934 str., 
12131 str.) ir kt. Teismas, išieškotojo prašymu, taip pat galėjo pareikalauti iš 

157 Mačys, Vl. Civilinio proceso paskaitos, supra note 152, p. 314.
158 Nefedjev, E. A. Učebnik russkogo graždanskogo sudoproizvodstva. Krasnodar: Sovet. Ku-

ban, 2005, p. 392.
159 Isačenko, V. L., supra note 156, p. 735.
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skolininko atvykti į teismą ir nurodyti turtą, iš kurio galėtų būti patenkinti 
visi išieškotojo reikalavimai, be to, siekiant, kad skolininkas įvykdytų priimtą 
teismo sprendimą, išieškotojo prašymu teismas iš jo galėdavo paimti raštelį 
apie jo neišvykimą160. Šis raštelis buvo grąžinamas skolininkui atvykus į teis-
mą ir užfiksavus jo parodymus apie galimybes patenkinti išieškotojo intere-
sus. Išieškotojas galėdavo pakartotinai reikalauti iš skolininko raštelio apie 
neišvykimą išdavimo tol, kol būdavo patenkinami visi jo reikalavimai161. 

Visi minėti teismo veiksmai vykdymo procese galėjo būti atlikti tik 
esant atitinkamam prašymui. Tačiau be atskiro prašymo, teismas pats savo 
iniciatyva vykdymo procese taip pat galėjo atlikti tam tikrus veiksmus. To-
kie veiksmai buvo atliekami realizuojant skolininko turtą varžytinėse. At-
sižvelgiant į realizuojamo turto vertę, kai ši būdavo didesnė kaip 500 rublių 
arba buvo realizuojamas nekilnojamasis turtas, esantis teismo apygardoje, 
varžytinės vykdavo apygardos teisme. Varžytinėse taip pat turėjo dalyvauti 
ir to teismo narys. Kadangi turtas turėjo būti realizuojamas tame apygar-
dos teisme, kurio veiklos teritorijoje tas turtas buvo, teismo antstolį var-
žytinėms vykdyti skirdavo teismo pirmininkas. Varžytinėse dalyvaujantis 
teismo narys nebuvo eilinis stebėtojas, nes jam buvo pavesta spręsti visus 
klausimus, kylančius dėl varžytinių eigos ir tvarkos. Būtent jis turėdavo ne-
leisti dalyvauti varžytinėse neveiksniems ar ribotai veiksniems asmenims, 
taip pat asmenims, kuriems dalyvauti varžytinėse draudė įstatymas162. 
Varžytinėse dalyvaujantis teismo narys pasirašydavo ir varžytinių raštą, 
kuris būdavo perduodamas teismui. Teismas patikrindavo varžytinių eigą 
tik tada, kai turto pirkėjas per septynias dienas į teismo depozitą būdavo 
įmokėjęs visą sumą už perkamą turtą. Tikrindamas varžytinių teisėtumą, 
teismas taip pat išspręsdavo ir skundus, paduotus dėl varžytinių. Teismui 
skundus atmetus arba tokių nesant, turtas teismo nutartimi buvo pripažįs-
tamas pirkėjo nuosavybe (CTĮ 1164 str.). Tokia nutartis buvo pagrindas iš-
duoti pirkėjui pažymą apie turto pardavimą (CTĮ 1165 str.). Už varžytinių 
teisėtumą buvo atsakingas jas vedęs teismo antstolis, kuris, pripažinus jas 
neteisėtomis, turėjo atlyginti padarytą žalą (CTĮ 953 str.).

160 Engelman, I. E. Kurs graždanskogo sudoproizvodstva. Graždanskij process. Chrestomati-
ja. Pod. red. M. K. Treušnikova: Moskva, OAO Izdatelskij dom „Gorodec“, 2005, p. 732.

161 Isačenko, V. L., supra note 156, p. 737.
162  Ibid., p. 717.
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Pagal 1933 m. Lietuvos Respublikos teismų santvarkos įstatymo163 
227 straipsnį teismo antstolių ir jų darbo priežiūra buvo pavesta apygardų 
teismų pirmininkams. Pagal šio įstatymo 228 straipsnį prižiūrėdamas teis-
mo antstolius, apygardos teismo pirmininkas galėjo jiems taikyti draus-
minę atsakomybę – skirti įspėjimus ir papeikimus arba siūlyti teisingumo 
ministrui atleisti iš antstolio pareigų. Po 1933 m. teismų reformos teismo 
sprendimus ir toliau vykdė teismo antstoliai, veikiantys prie apylinkės 
teismų. Teismo antstolis buvo etatinis valstybės tarnautojas, skiriamas į 
pareigas ir atleidžiamas iš jų teisingumo ministro. Teismo antstolių darbą 
prižiūrėjo apygardų teismų pirmininkai164. Tokiai teismo antstolių darbo 
priežiūrai buvo keliami du uždaviniai: „1) neatitinkamas teisei pasielgimas 
konstatuoti, nustatyti ir išaiškinti ir 2) paskirti tuos atitaisymus, kuriuos 
skirti liepia veikiamoji teisė“165. Kaip teismo skiriamas atitaisymas buvo 
suprantamas privalomas pareigos vykdymas, pavyzdžiui, liepiama sumo-
kėti skolą, grąžinti žemės valdymą ir t. t. Jei pareiga negalėjo būti įvykdyta 
in natura, vietoj jos buvo priteisiamas nuostolių atlyginimas. Pirmenybė 
buvo teikiama teismo sprendimo įvykdymui savo noru, tačiau asmeniui, 
nevykdančiam teismo sprendimo, buvo numatytas prievartos mechaniz-
mas: skolininko turto pardavimas, neteisėto valdytojo išvarymas iš žemės 
ir t. t.166 1936 m. kovo 20 d. pakeitus Teismų santvarkos įstatymą167 teis-
mo antstolių veiklą ėmė prižiūrėti nebe apygardos teismo pirmininkas, bet 
apylinkės teisėjas, kuris skirstė teismo antstoliui darbus, nustatė tų darbų 
eiliškumą, be to, jis galėjo pavesti antstoliui dirbti ir apylinkės teismo raš-
tinės darbą. Taigi teismo antstolis buvo apylinkės teisėjo žinioje. Atitin-
kamai buvo pakeisti ir CTĮ 158 ir 942 straipsniai168, nurodant, jog apylin-
kės teismo sprendimus vykdo teismo antstoliai. Prižiūrėdamas antstolius 
apylinkės teisėjas galėjo jiems daryti įspėjimus bei per apygardos teismo 
pirmininką pristatyti teisingumo ministrui atleisti juos iš teismo antstolio 
tarnybos. Teismo antstolį, kai jis negalėjo eiti pareigų, pavadavo apylinkės 

163 Teismų santvarkos įstatymas. Vyriausybės žinios. 1933, Nr. 419-2900.
164 Andriulis, V. Dvidešimt penkeri „Teisininkų kalendoriaus“ metai. Vilnius: VĮ teisinės in-

formacijos centras, 2003, p. 20.
165 Leonas, P. Teisės enciklopedija. Kaunas: VDU Teisių fakulteto leidinys, 1931, p. 198.
166 Ibid., p. 198.
167 Teismų santvarkos įstatymo pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 527-3656.
168 Civilinės teisenos įstatymo pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 527-3657.
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teisėjo įsakymu paskirtas apylinkės teismo sekretorius, sekretoriaus padė-
jėjas arba teismo kandidatas.

Tuo metu Lietuvą veikusi pasaulinė krizė darė įtaką ir teisiniam re-
glamentavimui. „1935 m. spalio 31 d. išleistas įstatymas (V. Ž. 507, 3520), 
kuris žymiai pakeitė skolų mokėjimo išdėstymą terminais; jis ir anksčiau 
buvo žinomas mūsų Civilinio proceso įstatymams, tačiau senosios taisyklės 
išskirtiniais atsitikimais tebuvo taikintinos, tuo tarpu naujas įstatymas teis-
mui leidžia plačiau naudotis naujosiomis taisyklėmis.“169 Analizuodamas 
dabartiniu supratimu teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo 
sąlygas, K. Šalkauskis daro išvadą, kad naujasis įstatymas leido teisėjui iš-
dėstyto teismo sprendimu priteistos skolos mokėjimą ir tais atvejais, kai 
atsakovas turi turto, tačiau šiuo metu neturi galimybės sumokėti visos pri-
teistos skolos. Jis taip pat nurodo, kad teisinio reglamentavimo šioje srityje 
pakeitimai tikslingi, kadangi teismas, spręsdamas dėl skolos išdėstymo, ver-
tina „tiek atsakovo, tiek ieškovo pajėgumą ir reikalus“. Apskritai ši K. Šal-
kauskio publikacija turėjo būti itin naudinga praktiniu požiūriu, kadangi 
joje pateikiami lyginamieji buvusio ir naujesnio įstatymo lyginimai, jo ver-
tinimai, svarstoma dėl teisėjo diskrecijos teisės, aptariami draudimai taikyti 
tokį institutą bei pateikiamos labai konkrečios šio instituto taikymo gairės.

1918–1940 m. laikotarpiu, kaip ir šiuo metu, teismo kontrolės funkci-
jos vykdymo procese buvo pakankamai ribotos. Teismo vykdoma teismo 
antstolių veiksmų teisėtumo kontrolė apsiribojo vykdymo proceso šalių ar 
trečiųjų asmenų skundų ir ieškinių nagrinėjimu, o kiti teismo veiksmai vyk-
dymo procese, t. y. vykdomųjų raštų išdavimas, tam tikrų antstolių veiksmų 
patvirtinimas, tebuvo pagalbinės teismo funkcijos vykdymo procese.

Baudžiamosios justicijos tyrinėjimai 1918–1940 m.

Šioje dalyje bus trumpai apžvelgtos publikacijos baudžiamojo proceso 
problematika ir jose keliamų klausimų svarba baudžiamojo proceso teisės 
doktrinos bei teisės vystymuisi.

Toks intensyvus baudžiamojo proceso teisės virsmo ir tapsmo atitin-
kančia visuomenės ir žmogaus teisių didesnės apsaugos teise, negalėjo apsi-
eiti be tam tikros teisės mokslų doktrinos. Nors M. Kavolis prakalboje prieš 
169 Šalkauskis, K. Skolų mokėjimo palengvinimai. Teisė. 1936, 33: 77–82.
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Baudžiamojo proceso įstatymo vertimą rašė, kad ,, <...> tuo tarpu kai svetur 
matome besidžiaugiant įstatymų pilnumu, plačiai išvystyta teismo praktika 
ir teisinės literatūros gausumu, kurie ten kartais virsta jau sunkiai nugalima 
našta, mes viso to dar nesuspėjome pasigaminti“170, tačiau palaipsniui pra-
dėjo rastis publikacijų, skirtų baudžiamojo proceso doktrininėms ir teisės 
taikymo problemoms. Apžvelgę publikacijas galime skirti kelias pagrindi-
nes sritis, kurioms autoriai teikė santykinai daugiau dėmesio: t. y. rengia-
mojo tyrimo ir teismo proceso optimizavimo klausimai bei asmens teisių 
baudžiamajame procese užtikrinimas, įskaitant ir tam tikrus įrodinėjimo 
proceso aspektus. Tokia tvarka ir bus pateikta tyrimų apžvalga.

Baudžiamojo proceso optimizavimas 

Baudžiamojo proceso trukmės arba, kaip nurodo J. Brazinskas, ,,bau-
džiamosios teisenos lėtumu, ypač po 1935–1936 m. didžiųjų bylų“171, vi-
suomenė ir bylininkai buvo nepatenkinti tiek praėjusiame amžiuje, tiek 
šiuo metu. Analizuojant publikacijas taip pat galima daryti išvadą, kad 
buvo aktualūs proceso funkcijų dermės, tiesiogiai lemiančios tiek proceso 
efektyvumą, tiek asmenų teisių užtikrinimą, klausimai. Taigi baudžiamojo 
proceso literatūroje nemažai dėmesio buvo skiriama baudžiamojo proceso 
optimizavimo klausimams: tiek ikiteisminiame baudžiamosios bylos tyri-
mo (parengimo teismui) etape, tiek nagrinėjant bylą teisme. Nesileidžiant 
į platesnį šių baudžiamosios teisenos etapų teisinio reguliavimo aptarimą, 
būtina pažymėti, kad bent jau proceso paprastinimo paieškų laukas be-
veik sutampa su XX amžiaus pabaigoje XXI amžiaus pradžioje atsinau-
jinusiomis Lietuvos mokslininkų diskusijomis. Pažymėtina, kad Lietuvos 
baudžiamojo proceso teisės raida nebuvo atsieta nuo Europos baudžiamo-
sios teisės ir proceso tendencijų – štai „Teisės“ žurnale buvo skelbiamos 
Tarptautinio Baudžiamojo ir Penitenciarinio Kongreso rezoliucijos, kurio-
se aptariamos baudžiamojo proceso teisės perspektyvos172. Baudžiamojo 

170 Kavolis, M. Prakalba, supra note 62, p. XVII.
171 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu. Teisė. 1937, 40: 407.
172 Žalkauskas, V. Tarptautinio Baudžiamojo ir Penitenciarinio Kongreso, įvykusio 1935 m. 

rugpjūčio mėn. Berlyne, priimtos rezoliucijos. Vertimas. Teisė. 32: 480–487. Tarptauti-
nės Baudžiamosios ir Penitenciarinės Komisijos nusikaltėlių išdavimo reikalu pavyzdi-
nės sutarties projektas. Vertimas. V. Žalkauskas. Teisė. 1932, 22: 128–140. 
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proceso (tiek iki teismo, tiek teisme) greitinimo ir paprastinimo paieškos, 
kurios buvo aktualios tarptautiniu lygiu: t. y. galimybė atmesti kaltinimus, 
kurie neturi reikšmės galutiniam teismo sprendimui, legaliteto principo 
švelninimas, atskirų teismo sprendimų apskundimas tik kartu su galuti-
niu teismo sprendimu ir kitos, lygiai taip buvo diskutuojamos ir Lietuvos 
baudžiamojo proceso specialistų173. Toliau bus analizuojami baudžiamojo 
proceso optimizavimo tyrimai, susiję su ikiteisminiu ir teisminiu baudžia-
mojo proceso etapais.

Kvotos ir rengiamojo tardymo išsamumas ir greitumas

Daugiausiai diskusijų spaudoje sukėlė baudžiamojo proceso įsta-
tymo pakeitimai, susiję su kvotos veiksmų prilyginimu tardymo veiks-
mams. Baudžiamosios teisenos įstatymo 249-5 straipsnis numatė: ,,Kvo-
tos veiksmai yra lygūs rengiamojo tardymo veiksmams.“ Vieni autoriai, 
pavyzdžiui, J. Brazinskas, palaikė šią novelą ir teigė, kad tų pačių veiksmų 
kartojimas policijoje ir pas tardytoją trukdė bylos eigą, vargino žmones 
ir tarsi reikšdavo nepasitikėjimą įvairiais tos pačios valstybės organais174, 
kiti gi, pvz., Al. Bulotienė ir P. Leonas, kėlė klausimą, ar toks sulyginimas 
dera su valstybės funkcijų atskyrimu. Al. Bulotienė teigė, ,,tačiau  sulygini-
mas kvotos veiksmų su tardymo veiksmais ir suteikimas policijai tardymo 
teisių įveda į teisinį gyvenimą visai naują dėsnį, nes policijai, t. y. vykdo-
mosios valdžios organams, pavedama atlikti iš esmės teisinį darbą“175 ir 
atsižvelgiant į tai, kad ,,teismo organų atskyrimas nuo kitų valdymo or-
ganų <...> tapo pagrindiniais juridinio mokslo dėsniais <..>, mažiausias 
tų principų pakeitimas baudžiamojo proceso srityje, kuri tampriausiai 
susijusi su asmens teisėmis ir padėtimi valstybėje, tuoj įgauna principi-
nės reikšmės ir įneša į gyvenimą visą eilę žymių padarinių“.176 Be šio – 

173 Brazinskas, J. Tikslingumo sistema keliant baudžiamąsias bylas. Teisė. 1935, 31: 353–356; 
Žagrakalys, J. Susitaikinimai baudžiamosiose bylose. Teisė. 1935, 32: 431–435; Brazins-
kas J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, p. 406–428.

174 Brazinskas, J. Penkerių metų praktika Baudž. proc. įst. II dal. I skyr. pakeitus. Teisė. 
1934, 28: 361–365.

175 Bulotienė, Al. Rengiamojo tardymo 1929 m. lapkričio12 d. pakeitimo reikšmė. Teisė. 
1935, 30: 114.

176 Ibid., p. 115.
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konstitucinės kilmės argumento, Al. Bulotienės buvo nurodomi ir kiti 
nuogąstavimai, ar suteikimas daugiau įgaliojimų policijai nesumažins 
žmogaus teisių apsaugos lygio baudžiamajame procese. Įvertinant tai, kad  
policijai būdinga hierarchija, o teismo tardytojai yra nepriklausomi, kėlė 
nerimą faktas, kad policijai ir kitiems asmenims ir įstaigoms (kurių buvo 
nemažai numatyta Baudžiamojo proceso įstatyme) buvo galima atlikti se-
kimo (slaptus) veiksmus, nors dažniausiai policijos pareigūnams ir kitiems 
asmenims, kuriems buvo suteikta tokia teisė, buvo būdingas žemesnis 
išsilavinimas, suaugimas su vietos žmonėmis, noras surasti ne tiesą, bet 
kaltininką, prievartos naudojimas, parodymų surašymas pagal trafaretą177. 
Šiai pozicijai pritarė ir P. Leonas, primindamas teismo tardymo atskyrimo 
nuo administracijos genezę Rusijoje ir pridurdamas, kad baudžiamosios 
bylos lemia ,,dėl brangiausių žmogaus gėrybių: jo medžiaginės padėties, jo 
laisvės, o kartais net jo gyvybės“178. Vis dėlto J. Brazinskas po kelerių metų 
ne tik patvirtino savo poziciją, tačiau pasiūlė dar labiau plėsti policijos įga-
liojimus, atkreipdamas dėmesį į pagerėjusį jos darbuotojų išsilavinimą ir 
įgytą patirtį dirbant ,,teismo srities darbą“, ir kartu siūlė policiją priskirti 
Teisingumo ministerijos žinion179.

Kitas svarbus bylų tyrimo aspektas buvo jo greitumas (lėtumas) ir for-
malizmas. P. Veteikis, atkreipęs dėmesį į bylų ,,užsigulėjimą“ pas tardyto-
jus, siūlė kelis sprendimus. Visų pirma tai buvo organizacinio-techninio 
pobūdžio siūlymai, susiję su tardytojų krūvio mažinimu: suvienodinti krū-
vį (skirti tardytojams ne daugiau kaip 10–12 naujų bylų per mėnesį), tar-
dytojus aprūpinti etatiniais raštvedžiais, kurie dirbtų techninį darbą. Kita 
vertus, vėlgi buvo prisimintas jau minėtas anksčiau kvotos pertvarkymas – 
autorius teigia, kad darant 1929 m. lapkričio 12 d. pakeitimus, galvota, kad 
tardytojams nereikės tardymo veiksmų kartoti, tačiau praktiškai paaiškė-
jo, kad kvotos organai, išskyrus policiją, negeba tinkamai atlikti reikiamų 
veiksmų, ir tardytojai juos kartoja. Kiti, autoriaus manymu, svarbūs truk-
džiai optimizuojant tardytojo krūvį yra įstatymo nuostatos, kurios nelei-
džia neišsamios kvotos grąžinti policijai, tačiau suteikia teisę prokurorui 

177 Ibid., p. 114–128.
178 Leonas, P. Kai kurie Lietuvos teismų santvarkos ir baudžiamosios teisės įstatymų 

trūkumai. Teisė. 1936, 34: 157.
179 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, p. 416.
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bylą grąžinti tardymui papildyti. Nors įstatymas tai numato kaip išskirtinę 
priemonę, t. y. tik tada, kai ,,tardymas yra aiškiai nepilnas ir dėl to negali-
ma išvesti teisingos išvados dėl bylos esmės“, tačiau jo teigimu, prokurorai 
grąžina dėl smulkmenų, taip pat siūloma keletas kitų procedūrinių pakei-
timų180. Į šią publikaciją buvo reaguota K. Lauciaus straipsniu – jis, pripa-
žindamas P. Veteikio nurodytas problemas, siūlė ieškoti kitokios išeities – 
pažymėjęs, kad ir policija turi per daug krūvio, nes reaguoja ne tik į tuos 
nusikaltimus, apie kuriuos pati sužino, bet ir prokuratūros pavedimu, siū-
lė jos ,,nespausti“. Įgyvendinus P. Veteikio siūlymus ir nepriimant ar grąži-
nant ,,nepabaigtas“ kvotas, policijos krūvis tik didėtų. Vėlgi buvo priminta, 
kad geriau reiktų spręsti etatų didinimo, kvalifikacijos kėlimo (nes polici-
joje paprastai dirbo ne teisininkai), atlyginimo klausimus181.

Kitas gana plačiai diskutuotas klausimas yra susijęs su privalomo 
baudžiamojo persekiojimo kaip pagrindinio baudžiamosios atsakomybės 
neišvengiamumo idėjos realizavimo instrumento efektyvumo analize. Le-
galiteto ir tikslingumo (oportuniteto) pradų peržiūros būtent tikslingumo 
naudai idėja, siūloma J. Brazinsko182 ir vėliau aktyviai diskutuota 1995–
2002 m.183, plačiai realizuota 2002 m. priimtame Baudžiamojo proceso 
kodekse, kuriame numatyta daug galimybių nutraukti baudžiamąjį proce-
są, nors kaltininkas de facto byloje yra nustatytas ir byla, tikėtina, baigtųsi 
apkaltinamuoju nuosprendžiu184. J. Brazinskas teigė, kad ,,gyvenimo raida 
dažnai įrodo didelį tiek valstybei, tiek paskirų žmonių reikalams, griežto 
persekiojimo kiekvieno nusikalstamojo darbo žalingumą“. Tačiau kartu 
jis pabrėžė, kad tikslingumo principo teigiamas aspektas yra lankstumas 

180 Veteikis, P. Rengiamojo tardymo bylų eigos pagreitinimas. Teisė. 1939, 46: 177–182.
181 Laucius, K. Dėl straipsnio ,,Rengiamojo tardymo pagreitinimas“. Teisė. 1939, 48: 375–380.
182 Brazinskas, J. Tikslingumo sistema keliant baudžiamąsias bylas. Teisė. 1935, 31: 353–

356; Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, 
p. 409–410.

183 Kazlauskas, M.; Goda, G. Supaprastintos procesinės formos problema baudžiamojo pro-
ceso teisėje. Teisė. 1993, 27; Ažubalytė, R. Legalumo ir tikslingumo principai vykdant 
baudžiamąjį persekiojimą: ištakos, raida, tendencijos. Jurisprudencija. 2001, 12 (13); Ažu-
balytė, R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsa-
komybės santykis. Jurisprudencija. 2006, 1(79); Ažubalytė, R. Alternatyvūs baudžiamojo 
konflikto sprendimo būdai nagrinėjant bylą teisme. Jurisprudencija. 2008, 6(108).

184 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 37-1341. 
Pvz., BPK 212 str. 
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taikant įstatymą besikeičiančiam gyvenimui, bet, kita vertus, iš viešojo kal-
tinimo pareigūnų reikalauja žymiai daugiau prityrimo ir takto, nes kitaip 
iš visuomenės galima susilaukti priekaištų dėl atskirų asmenų nelygybės 
pagal įstatymą185. Vienas iš tikslingumo principo legalizavimo siūlomų va-
riantų buvo susitaikymas viešojo kaltinimo bylose. J. Žagrakalys teigė, kad 
plačiausia dirva susitaikinti yra kūno sužalojimų srityse, taip pat įžeidimų 
bylose, turtinių nusikaltimų atvejais. Autorius pabrėžia, kad susitaikymas 
baudžiamojoje byloje yra naudingas ir nukentėjusiajam: ,,nukentėjusieji 
neretai bevelija greičiau gauti nors ir mažesnę sumą, negu teistis ir nežino-
ti, ar pavyks priteistoji suma išieškoti“, ir valstybei: ,,nenaudojamos lėšos, 
reikalingos tyrimui vykdyti“, ir visuomenei: ,,tarp šalių atstatomi geri san-
tykiai, ir tolesnis sugyvenimas vėl eina normalia vaga, iš esamų bylų ne-
beugdomi vienų antriems keršto jausmai, nebekyla nauji nesusipratimai, 
o tai socialiniame gyvenime vaidina labai svarbų vaidmenį“186. Buvo tei-
giama, kad ,,tikslingumo sistemos dėsniai jau ir dabar kontrabandos keliu 
taikomi mūsų teismų praktikoje, tačiau ją reikėtų legalizuoti, nelaukiant 
bendros baudžiamosios teisenos įstatymo reformos“187. Šias įžvalgas ga-
lima laikyti moderniomis – štai susitaikyti viešojo kaltinimo bylose, kaip 
siūlė J. Žagrakalys188, šiuo metu įstatyme nurodytomis sąlygomis galima 
beveik dėl 80 procentų nusikalstamų veikų, numatytų galiojančiame Bau-
džiamajame kodekse189.

Teismo proceso pagrindas, brėžiantis teisminio nagrinėjimo ribas, 
ir dokumentas, kuriuo remiantis kaltinamasis organizuoja savo gynybą, 
yra kaltinamasis aktas. Jo struktūra bei Vyriausiojo Tribunolo išgryninti 
reikalavimai kaltinamojo akto turiniui ir formai buvo aptarti J. Brazins-
ko straipsnyje190. Autorius, plačiai remdamasis Vyriausiojo Tribunolo, 
buvusia Senato praktika bei doktrinos nuostatomis, polemizuoja su Vy-
185 Brazinskas, J. Tikslingumo sistema keliant baudžiamąsias bylas. Teisė. 1935, 31: 353–355.
186 Žagrakalys, J. Susitaikinimai baudžiamosiose bylose. Teisė. 1935, 32: 434–435.
187 Brazinskas, J. Tikslingumo sistema keliant baudžiamąsias bylas, supra note 186, p. 353–

356.
188 Žagrakalys, J. Susitaikinimai baudžiamosiose bylose, supra note 187, p. 431–435.
189 Pl. Apie susitaikymą žr. Ažubalytė, R. Susitarimas (susitaikymas) viešojo kaltinimo bylose 

kaip viena iš diskrecinio baudžiamojo persekiojimo formų. Jurisprudencija. 2006, 6(84). 
Baranskaitė, A. Taikos sutartis baudžiamojoje teisėje. Atleidimas nuo baudžiamosios atsa-
komybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius. Monografija. Vilnius, 2007.

190 Brazinskas, J. Kaltinamųjų aktų turinys ir forma. Teisė. 1937, 37: 42–48.
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riausiuoju Tribunolu dėl kaltinamojo akto reikšmės. Nors, kaip nurodo au-
torius, kaltinamasis aktas, Vyriausiojo Tribunolo nuomone, yra tik ,,pro-
jektas dėl kaltinimo organo, o atžvilgiu teismo procedūros – tik prokuroro 
programa“191, tačiau vis dėlto siūlo prokurorams laikytis ankstesnės prak-
tikos, pagal kurią kaltinamasis aktas ir jo rezoliucinė dalis buvo pakanka-
mai išsamūs: t. y. joje nurodomas ne tik įstatymo straipsnis, tačiau ir pa-
grindiniai faktiniai duomenys, reikalingi kaltinimui pagrįsti (nors jie gana 
plačiai išdėstomi istorinėje kaltinamojo akto dalyje192. Kita vertus, tas pats 
autorius nurodo, kad kaltinamasis aktas negali būti be reikalo apsunkintas 
nereikalingais bylos sprendimui ar neįrodomais duomenimis193.

Straipsniuose taip pat buvo keliama aukštų valstybės pareigūnų pa-
traukimo baudžiamojon atsakomybės neaiškaus reguliavimo problema, 
pavyzdžiui, kaip patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją ar patį Vals-
tybės gynėją. Nors įstatymo norma buvo tarsi aiški: ,,visi valstybės valdi-
ninkai, nusikaltę, eidami savo pareigas, yra traukiami Valstybės gynėjo tąja 
pat tvarka, kaip ir visi kaltinamieji“, tačiau daugybė nesureguliuotų pro-
cedūrinių klausimų trukdė efektyviai ir skaidriai vykdyti baudžiamuosius 
procesus prieš pareigūnus (ypatingai teisėjus ir Valstybės gynėjus) – juos 
savo straipsnyje nurodė bei siūlė taisyti Vl. Mačys194.

Nemažai buvo publikuojama straipsnių, kuriuose buvo gvildenama 
teisėjų, tardytojų, policijos pareigūnų darbo organizavimo, krūvio ir at-
lygio už darbą klausimai, tačiau jie, nors ir labai svarbūs, išlieka daugiau 
vadybiniai ir finansiniai nei teisiniai, todėl čia nebuvo analizuoti. Toks 
reguliavimas, pagal kurį tik policija gali įteikti šaukimą bylų dalyviams 
(1935–1936 m. Kaune tai sudarė 60 proc. policijos gaunamų raštų), ir toks 
darbas pradeda trukdyti atlikti tiesiogines funkcijas, be abejo, jau reikalau-
ja ir teisininkų dėmesio, kurių vienas iš siūlymų buvo pripažinti tinkamu 
šaukimo įteikimu ir dokumentą, siųstą paštu195. Tai ypatinga aktualija ir 
šiais laikais, kai proceso dalyviai tapo dar judesni ir kaltinamųjų bei kitų 
proceso dalyvių teisė žinoti apie vykstantį su jų teisėmis susijusį procesą 

191 Ibid., p. 43.
192 Ibid., p. 47–48.
193 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, p. 423.
194 Mačys, Vl. Dėl valdininkų traukimo atsakomybės. Teisė. 1922, 2: 45–49.
195 St.Vzb. Reikia grąžinti policiją prie tiesioginių pareigų. Teisė. 1938, 43: 330–332.
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yra kur kas sudėtingiau užtikrinama: čia įstatymų leidėjas nevengia pa-
sitelkti ir teisinės fikcijos196: pvz., civilinius ieškovus apie teismo procesą 
informuoti leidžiama per viešosios informacijos priemones arba kaltina-
mąjį – per užsienio valstybės centrinę susižinojimo įstaigą. 

Tinkamas teismo proceso organizavimas – baudžiamojo proceso 
optimizavimo ir žmogaus teisių užtikrinimo prielaida

Įvairiose publikacijose buvo rašoma apie teismo procesą, keliamos 
įvairios teorinės ir praktinės problemos – tačiau visus autorius vienijo no-
ras padėti kuo optimaliau pasiekti baudžiamojo proceso tikslo – nustatyti 
tiesą, tačiau nepažeidžiant kaltinamųjų teisių ir kiek įmanoma apginant 
nukentėjusiųjų teises.

Taigi teismo proceso optimizavimui buvo skirta keletas publikacijų. 
J. Brazinskas straipsnyje siūlo dar kartą sistemiškai peržiūrėti teismo pro-
ceso reguliavimą ir priimti kai kurias, jo nuomone, pateisinamas novelas 
(kurios jau buvo siūlomos Teisingumo ministerijos 1932 m., tačiau teismų 
ir prokurorų buvo nepalankiai sutiktos). Buvo siūloma diskutuoti dėl ape-
liacijos ribojimo kai kurių kategorijų bylose, kita vertus – dėl apeliacinės 
instancijos galių išplėtimo priimant sprendimus, kartais netgi nesilaikant 
apeliacinio skundo ribų; susitaikymo instituto viešojo kaltinimo bylose iš-
plėtimo, kartu imantis didesnės nepilnamečių nukentėjusiųjų teisių apsau-
gos. Siekiant efektyvinti apylinkės teismų darbą J. Brazinskas siūlė papras-
tus, tačiau efektyvius sprendimus: skundėjas turėtų teismui pateikti kelis 
skundo egzempliorius, kurių vienas iš karto siunčiamas kaltinamajam ir jis 
į teismą atvyksta jau žinodamas kaltinimo esmę; taip pat siūlė keisti bau-
džiamojo proceso įstatymo normą, leidžiančią didesnių ar painesnių bylų 
atvejais sprendimo motyvus surašyti per tris dienas po rezoliucijos paskel-
bimo: galiojanti tvarka kartais sutrukdydavo bylininkui paduoti skundą, 
nes nebuvo spėjama surašyti motyvus ir ,,pagaminti nuorašus“, teisėjui taip 
pat nereikėtų gaišti, iš naujo prisimenant sprendimo priėmimo motyvus, 
kartu siūlant be reikalo nekartoti visos bylos medžiagos, surašant trumpus, 

196 Panomariovas, A. Tiesos paieškos priemonė – fikcija, baudžiamojo proceso pavyzdžiu. 
Kurapka, V. E., et al., supra note 15, p. 69.
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aiškius motyvus197. Ši problema, kai teisėjai surašo rezoliuciją, tada rašo 
motyvus, dažnai jų dėl lėšų stygiaus nesiunčia bylininkams, o apskundi-
mo terminui suėjus, sprendimą siunčia vykdyti – buvo pastebėta ir kitų 
teisininkų, kurie siūlė bent jau tarpinį šios problemos sprendimo būdą – 
numatyti aiškesnį priežasčių, dėl kurių turi būti atnaujinti apskundimo ter-
minai, traktavimą198. Kaip žinoma, tokią pačią galimybę, kuri buvo numa-
tyta dabartiniame Baudžiamojo proceso kodekse, Konstitucinis Teismas 
pripažino neatitinkančia Konstitucijos199. Toliau kalbant apie reikalavimus 
teismo sprendimams, būtina paminėti, kad sprendimas turi atitikti ne tik 
formaliuosius, tačiau ir teisinės etikos reikalavimus. Literatūroje J. Mi-
čiulio buvo atkreiptas dėmesys, kad nepaisant to, kad teismo sprendimai 
yra ,,ne vieta teisėjams demonstruoti savo mokslingumą ir erudiciją ra-
šant sprendimus“, tačiau ,,<...> ,,tam tikrus juridinius klausimus svarstant, 
ypačiai įstatymų prasmę, kartais pravartu ir vietoje panaudoti pripažintų 
teoretikų nuomones kaip pagalbinį šaltinį“200. Kitas neigiamas, autoriaus 
nuomone, aspektas yra tas, kad ,,teismo sprendimas panaudojamas pabar-
ti ar papeikti žemesniajai instancijai, deja, ką ir mūsų teismai retkarčiais 
praktikuoja“201. Toks sprendimų turinys gali būti traktuojamas ne tik kaip 
teisėjo vidinio įsitikinimo varžymas, bet ir nepagarbos teismui formavi-
mas – nustačius atitinkamus teisėjų netinkamo elgesio faktus, J. Mičiulio 
įsitikinimu, turėtų būti laikomasi Teismų santvarkos įstatyme numatytų 
drausminės atsakomybės procedūrų. Aukštesnioji instancija, nustačius 
,,ką neteisėto ar netaisyklingo, gali juos panaikinti ir nurodyti, kaip turėjo 
būti padaryta“202.

Atskiras teisininkų diskusijų aspektas buvo susijęs su ,,teismo atpalai-
davimo nuo kaltinimo funkcijų“ klausimu. Visų pirma tai buvo siejama su 
teismo funkcija nutraukti baudžiamąsias bylas – buvo siūloma šią funkciją 

197 Brazinskas J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, 
p. 412–414, 427.

198 Dilys, A. Praleisto apskundimui laiko atstatymas baudžiamosiose bylose. Teisė. 1939, 47: 
244–248. 

199 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 102-3957, atitaisymas – 2006, Nr. 127; 2006, Nr. 137. 

200 Mičiulis, J. Teismų sprendimai. Teisė. 1938, 43: 281.
201 Ibid., p. 282.
202 Ibid., p. 282–283.
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pavesti prokurorui, t. y. jam suteikti teisę nutraukti bylas dėl senaties, am-
nestijos, kaltinamajam mirus, taip pat prokuroro nutarimus nutraukti kvotą 
ar tardymą pirmą kartą paduoti ne Apeliaciniams rūmams, o Apeliacinių 
rūmų prokurorui203. Antras aspektas, beje, dėl panašios nuostatos, buvusios 
iki 2003 m. galiojusiame ir naujame Baudžiamojo proceso kodekse ir nagri-
nėtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo204, yra susijęs su teismo 
įgaliojimais pavesti policijai suteikti reikalingas bylai žinias. Baudžiamojo 
proceso įstatymas, suteikdamas galimybę asmenims pateikti teismui ne tik 
rašytinį, tačiau ir žodinį skundą205, kartu numatė, kad teismai (BTĮ 47 str.) 
gali pavesti policijai suteikti reikalingas bylai žinias. A. Dilio manymu, įsta-
tymas turėtų leisti teismui pavesti policijai ir ,,kvotas rašyti“, nors Vyriau-
siasis Tribunolas išaiškino, kad teismas negali kvotų policijai grąžinti (kai 
nežinoma kaltininko buvimo vieta), o tik žinių pareikalauti. Kita vertus, ši 
problema, kaip nurodo A. Dilys, yra susijusi su tuo, kad kol teismas nepra-
deda bylos, negalima skelbti asmens paieškos, taigi siūloma leisti policijai 
pačiai ieškoti nusikaltėlių ir tik tada teismui perduoti206. 

,,Teisėjas nutarė: bylą sustabdyti ir pavesti policijai surasti kaltina-
mąjį“ – tokiu šabloniniu taikos teisėjo nutarimu pradeda savo straipsnį, 
kuriame nagrinėja problemą, kai, nepavykus įteikti šaukimo kaltinama-
jam, procesas yra stabdomas ir kiek vėliau nutraukiamas ,,dėl pasenėjimo“, 
K. Navasaitis. Siūlomas sprendimas yra jau minėtas anksčiau – laikyti, kad 
šaukimas įteiktas (jei jis buvo siųstas paties kaltinamojo nurodytu adresu), 
ir dėl tam tikrų nusikaltimų teisti be kaltinamojo dalyvavimo (ir to nelai-
kyti bylų teisimu už akių), nes paprastai tai kaltinamieji, nuteisti teismo 
įsakymu ir paprašę jų bylą nagrinėti teisme207. Literatūroje užsimenama 
ir apie galimybę įstatymuose numatyti, kaip rašo autorius, ,,amerikonišką 
bylų sprendimą“, o būtent, sulaikius asmenį, darantį nusikaltimą, tuoj pat 
203 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, p. 421.
204 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas. Valstybės ži-

nios. 1999, Nr. 15-402; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. 
nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 7-254

205 Dilys, A. Apylinkės teismų teisiamoji tvarka yra reikalinga pakeitimų. Teisė. 1938, 43: 288.
206 Ibid., p. 288.
207 Navasaitis, K. Nereikalingas baudž. bylų stabdymas – vilkinimas apylinkės teismuose. 

Teisė. 1935, 32: 459–461. Panašų pasiūlymą, tik susijusį su privataus kaltinimo procesu, 
teikia ir Laucius, K. Reikia pakeisti baudžiamosios teisenos įstatymo 48, 51, 51-1, 59-1, 
76, 77 str. str. Teisė. 1939, 47: 263–268.
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pristatyti jį į teismą, kur jo byla išsprendžiama tuoj pat208. Teismams, nag-
rinėjantiems baudžiamąsias bylas ir skiriantiems bausmes, siūlyta suteikti 
daugiau diskrecijos nustatant reikšmingas aplinkybes, kurios lemtų baus-
mių vykdymo atidėjimą gimdyvėms ir nėščiosioms; ligoniams, asmenims, 
turintiems sunkumų dėl šeimos ir ūkio aplinkybių209.

Kai kuriuose straipsniuose atkreipiamas dėmesys tiesiog į nelabai 
efektyvų teismo darbo nagrinėjant baudžiamąsias bylas organizavimą, pa-
vyzdžiui, ,,teismai, gavę bylą, siunčia į kitus teismus su prašymu apklausti 
liudytojus, nors pradžioj turėtų apklausti bylininkus“210, arba į neoptima-
lius sprendimus, sprendžiant daiktinių įrodymų likimą po teismo spren-
dimo, nesant tikslios tvarkos, siūloma teismams ,,suderinti kriminalinės 
politikos dėsnius ir pažiūras su racionaliu tų vertybių sunaudojimu“211. 

Teismų sprendimų kontrolės formoms buvo skirta palyginti nedaug 
dėmesio: ,,Teisėje“ publikuoti keli straipsniai, skirti apeliacijai, karinių 
teismų nagrinėjamų bylų kasacijai ir bylos atnaujinimui. Apeliacijoje buvo 
siūloma atsisakyti nuostatos, kad prieš teismui darant sprendimą, proku-
roro padėjėjas aiškina įrodymų reikšmę, nurodo tinkamus bylai įstatymus 
ir pareiškia savo nuomonę dėl jų pritaikymo šiam atvejui, nes abejojama, 
ar teismui reikia ,,juriskonsulto“, kuris nėra šalimi212. 

Pulk. Mieželis, išsamiai išnagrinėjęs kasacinės instancijos ištakas ir 
kaimyninių šalių karo teismų sistemą, nurodė kai kuriuos taisytinus da-
lykus karo teismų sprendimų kasacijos sistemoje. 1933 m. Teismų san-
tvarkos įstatymas nustatė, kad Vyriausiasis Tribunolas yra kasacinis teis-
mas visų karinių teismų, kurių sprendimai skundžiami kasacine tvarka, 
byloms. Siekiant užtikrinti, kad kasacinė instancija atsižvelgtų į karo bylų 
specifiką, į Vyriausiojo Tribunolo sudėtį, vieton anksčiau ad hoc siunčiamo 
Kariuomenės delegato į kiekvieną Tribunolo posėdį (kai buvo žiūrimos 
Kariuomenės Teismo bylos), įvestas nuolatinis karo teisėjas, skiriamas iš 
Kariuomenės Teismo teisėjų213. Autorius nurodo tam tikrą tokios teisėjo 

208 Kan. Dėl didesnių bausmių skyrimo. Teisė. 1937, 38: 256.
209 Navasaitis, K. Baudžiamųjų bylų sprendimų vykdymo atidėjimas. Teisė. 1938, 43:  

307–311.
210 Kairys, J. Liudytojų klausinėjimo tvarka, supra note 136, p. 200–202. 
211 Vazbys, St. Kaltės įrodymo sunaikinimo klausimu. Teisė. 1938, 44: 457. 
212 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, p. 415.
213 Tsn. Pulk. Mieželis Kasacinė instancija kariniams teismams. Teisė. 1933: 51–42.
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skyrimo (3 metams) tvarkos ydingumą – visų pirma teisėjas yra skiriamas 
laikinai, kas trejus metus pakeičiant jau patyrusį teisėją nauju; antra, šis tei-
sėjas vykdo kasacinės instancijos teisėjo pareigas, spręsdamas bylas, teis-
mo, į kurį turės (paprastai) sugrįžti po trejų metų, jis yra trimis laipsniais 
žemesnis vyresnumo gradacijos prasme už kitus Vyriausiojo Tribunolo 
teisėjus – šios aplinkybės gali kelti abejonių dėl šio teisėjo nepriklausomu-
mo214. Taip pat keliami klausimai dėl neaiškaus karo bylų kasacijos regulia-
vimo karo metu, dėl neaiškios Vyriausiojo Tribunolo kompetencijos karo 
teismų bylose (dėl atskirųjų skundų, drausmės bylų ir pan.) ir siūloma juos 
tiksliau sureguliuoti.

V. Lurjė išsamiai ir metodiškai išanalizavo teismo klaidos tikimybę 
kaip baudžiamųjų bylų atnaujinimo instituto būtinybės pagrindą, taip pat 
bylos atnaujinimo procedūras215. J. Byla svarstė Vyriausiojo Tribunolo ju-
risdikcijos (apeliacija ar kasacija) sprendžiant nusikaltimų valstybės sau-
gumui klausimą216.

Kalbant apie specialias teisenas, galima teigti, kad iš esmės tarpukariu 
buvo analizuota tik privataus kaltinimo bylų teisena ir mažamečių justici-
jos problematika. 

Privataus kaltinimo institutas, panaikinus kai kurias iki 1918 m. Bau-
džiamojo proceso įstatymo nuostatas, tapo šiek tiek išderintas, ir tai at-
kreipė praktikuojančių teisininkų dėmesį: visų pirma, buvo analizuojamas 
klausimas, ar reikia daryti rengiamąjį tardymą privatinio kaltinimo bylose 
ir ar galima tos rūšies bylas nutraukti dėl įrodymų stokos: buvo išdėsty-
tos principinės privataus kaltinimo proceso nuostatos, privataus kaltintojo 
skundo reikšmė, tardytojo įgaliojimai. Kita vertus, nurodytas Baudžiamojo 
proceso įstatymo nuostatų nesuderinamumas, kurį, atrodytų, reikia spręsti 
tikslinant įstatymą217. Kitame straipsnyje keliama daugiau praktinio po-
būdžio problema – autorius teigia, kad dėl to, kad skundą galima paduoti 
per policiją, tokios bylos yra vilkinamos: daug asmenų susitaiko, tačiau vė-
liau vėl skundžiasi, neatvyksta į teismą, todėl siūloma, kad skundai būtų 

214 Ibid., p. 51–52.
215 Lurjė, V. Baudžiamųjų bylų atnaujinimas. Teisė. 1939, 47: 258–263.
216 Byla, J. Teisimas nusik. darbų prieš valstybės saugumą. Teisė. 1935, 29: 61–66.
217 Ar reikia daryti rengiamąjį tardymą privatinio kaltinimo bylose? Ar galima tos rūšies 

bylas nutraukti dėl įrodymų stokos? Teisė. 1936, 33: 107–112.
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paduodami tik tiesiai teismui, taip pat siūloma leisti sulaikyti asmenis ir 
mažesnių nusikaltimų atvejais218. Atkreipiamas dėmesys ir į nenuoseklų 
tam tikrų panašių nusikaltimų persekiojimo reguliavimą: pavyzdžiui, įžei-
dimo ir šmeižimo persekiojimas skirtingai – vienas gali būti persekiojamas 
viešojo kaltinimo, kitas – privataus kaltinimo tvarka219.

Mažamečių teisenos ypatumai, lemiami nevisiškos tų asmenų bran-
dos, taip pat yra baudžiamojo proceso sritis, kuri nuolat diskutuojama ir 
kuri neretai tampa ne tik konkrečios šalies220, tačiau ir tarptautinės bend-
ruomenės rūpesčiu221. Lietuvos specialistai kėlė bendras problemas, susi-
jusias su nepilnamečiais įtariamaisiais, kaltinamaisiais ir nuteistaisiais. 

J. Kairys iš esmės palaikė tarptautinėje erdvėje besiformuojančius ma-
žamečių teisenos ypatumus, teigdamas, kad ,,bendromis teisinėmis prie-
monėmis kovoti su mažamečių nusikalstamumu neįmanoma“, ir ,,objek-
tyviškumo momentas, kuris dar tebeviešpatauja bendruosiuose baudž. tei-
senos įstatymuose, čia yra užleidęs vietą subjektyviškumui“222. Savo pub-
likacijoje J. Kairys analizuoja pagrindinius bruožus, būdingus mažamečių 
baudžiamajai teisenai, t. y. socialinė tokių procesų orientacija, įskaitant rei-
kalavimą teisėjams, tardytojams ir prokurorams turėti specialių žinių, teis-
mo posėdžių viešumo ribojimas, didesnė teismo diskrecija skiriant baus-
mes ar kitas poveikio priemones, apskundimo ribojimas223 – šios įžvalgos 
atliepia ir šiandienos diskusijas dėl požiūrio į nepilnamečių baudžiamąjį 
procesą ir šio proceso ypatumų. 

Z. Toliušis tyrinėdamas baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio sis-
temą, kuri turi būti veiksminga reaguojant į nepilnamečių nusikaltimus 
ir realiai pakeliama valstybei, rašė, kad ,,atsitiktiniems prasikaltėliams 

218 Laucius, K. Reikia pakeisti baudžiamosios teisenos įstatymo 48, 51, 51-1, 59-1, 76, 77 str. 
Teisė. 1939, 47: 263–268.

219 Laucius, K. Kokia tvarka turi būti persekiojamas valstybės tarnautojų įžeidimas. Teisė. 
1938, 42: 23–237.

220 Toliušis, Z. Mažamečių nusikaltimai ir kova su jais Lietuvoje. Teisė. 1922, 2: 1–12; Kai-
rys, J. Moderniosios mažamečių nusikaltėlių baudžiamosios teisenos bruožai. Teisė. 
1937, 38: 247–249.

221 Žalkauskas, V. Tarptautinio Baudžiamojo ir Penitenciarinio Kongreso, įvykusio 1935 m. 
rugpjūčio mėn. Berlyne, priimtos rezoliucijos. Vertimas. Teisė. 1935, 32: 485–487.

222 Kairys, J. Moderniosios mažamečių nusikaltėlių baudžiamosios teisenos bruožai. Teisė. 
1937, 38: 247.

223 Ibid., p. 247–249.
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reikėtų įvesti nuolatinių globėjų instituciją“224. Jis palaikė gana sunkiai 
net ir dabar (ypatingai visuomenės) pripažįstamą kuo mažesnės inter-
vencijos į mažamečių laisvę idėją. Savo straipsnyje jis pateikia empirinio 
tyrimo duomenis, kurie rodo, kad teismai ,,taupiai“ naudojasi galimybe 
įkalinti nuteistą nepilnametį, o policija – atvirkščiai – gana dažnai nepil-
nametį įtariamąjį suima iki teismo. Z. Toliušio teigimu, ,,beveik 80 proc. 
viso mažamečių kalinių skaičiaus sudaro tardomieji ir tiktai 1/5 nu-
smerktųjų. Ką tai reiškia? Vien tik tai, kad teismas, gerai suprasdamas ir 
matydamas tvirkinamą kalėjimų įtaką mažamečiams, stengiasi griebtis 
tos priemonės tiktai išimtinais atsitikimais ir išleidžia iš kalėjimų ma-
žamečius, pagautus net padariusius stambesnių nusikaltimų“225, ,,ant-
ra vertus, reikia pažymėti, kad plačiai vartojamas pas mus suėmimas 
mažamečių iki teismo (paprastai milicijos) yra smerktinas dalykas“226.  

Baudžiamojo proceso dalyvių teisės, užtikrinančios  
teisingą procesą

Neatsitiktinai nagrinėjamu laikotarpiu daug dėmesio buvo skiriama 
gynėjo dalyvavimui baudžiamojoje byloje ir jo įgaliojimams. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijose ir Baudžiamojo proceso įstatyme numatytos 
teisės į gynybą praktinis realizavimas kėlė nemažai klausimų: daugiausiai 
publikacijose buvo nagrinėjamos teisės į gynybą227 ir nelegalios advoka-
tūros problemos228. Pagrindinis mokslininkų ir praktikų keliamas klausi-
mas buvo susijęs su gynėjo įstojimo į baudžiamąjį procesą momentu (vėl-
gi prisimintinos aštrios diskusijos praėjusio amžiaus devinto dešimtme-

224 Toliušis, Z. Mažamečių nusikaltimai ir kova su jais Lietuvoje. Teisė. 1922, 2: 4.
225 Ibid., p. 8.
226 Ibid., p. 12.
227 Beliackinas, S. Apie kaltinamojo prisipažinimą ir gynimą teisme. Teisė. 1930, 18: 111–

114; Burkevičius, V. Advokato dalyvavimas baudž. bylų rengiamojoje tardymo eigoj. 
Teisė. 1934, 28: 377–378; El. St. Advokatų dalyvavimas rengiamajame tyrime. Teisė. 
1937, 38: 241–246; Zarinas, A. Reikalinga reforma. Teisė. 1928, 13: 35–37. Beliackinas, 
S. Baudžiamųjų bylų gynimas. Kaunas, 1930.

228 Nelegalios advokatūros problematika jau buvo aptarta anksčiau. Žr. Burkevičius, V. 
Kova su nelegalia advokatūra. Teisė. 1935, 30: 181–182; Januška, J. Kova su nelegalia 
advokatūra. Teisė. 1936, 34: 181–184; Burkevičius, V. Nelegali advokatūra. Teisė. 1937, 
40: 478–483.
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čio pabaigoje lygiai tuo pačiu klausimu – ar leisti gynėjui įstoti į procesą 
anksčiau nei surašytas kaltinamoji išvada ir byla perduodama teismui). 
Gynėjas baudžiamajame procese galėjo dalyvauti tik nuo momento, kai 
byla su kaltinamuoju aktu atsidūrusi teisme, ir kaip nurodoma straipsnyje, 
,,rengiamojo tardymo metu, kaltinamasis, ir juo labiau įtariamasis, neturi 
tos teisės, ir <..> paliekamas pats vienas gintis“229. Išanalizavus užsienio 
valstybių patirtį konstatuojama, kad ,,beveik visur, nors ir labai nenoromis 
ir numatant įvairių aprėžimų, pradedama leisti advokatams dalyvauti ren-
giamajame tardyme“230. Autorius nurodo pagrindinius kontrargumentus, 
kurie yra pateikiami pasisakant prieš leidimą gynėjams dalyvauti rengia-
majame tyrime: advokatas vilkins bylą, reikalaudamas papildyti rengiamą-
jį tardymą, padės slėpti nusikaltimo pėdsakus, paskleis tardymo paslaptį, 
gins tik turtingus įtariamuosius ir kaltinamuosius. Straipsnio autorius iš 
karto pateikia atsakymus skeptikams, kad advokatas vis dėlto turi paklusti 
tardytojui ir prokurorui, kurie kontroliuoja tardymą ir gali nevykdyti ne-
pagrįstų prašymų, tardymo paslaptis dažniau yra atskleidžiama kitų proce-
so dalyvių (pvz., liudytojų ir pan.), sprendžiant nepasiturinčiųjų galimybę 
gauti gynėjo pagalbą, reikia svarstyti ir apie ,,valdiškus gynėjus“, kaip buvo 
daroma teismuose231. Paradoksalu, tačiau siūlymas leisti kaltinamąjį ginti 
rengiamojo tardymo metu, o būtent nuo to momento, kai tardytojas laiko 
tardymą baigtu ir kai tardymo medžiagą pateikia kaltinamajam, J. Brazins-
ko kaip tik buvo įvardijamas kaip vienas proceso pagreitinimo instrumen-
tų232. Kol nėra atitinkamų įstatymo pakeitimų, siūloma bent jau užtikrin-
ti Baudžiamojo proceso įstatymo 475 straipsnio, kuriame numatyta, kad 
byloje dalyvaujančių asmenų prašymu tardytojas išduoda jiems protokolų 
ir nutarimų nuorašus, realų vykdymą. Tokiu būdu įtariamasis ar kaltina-
masis, jei jis nesuimtas, bent neoficialiai jau galėtų pasitarti su advokatu233.

Kalbant apie teisę į gynybą, reikia pažymėti, kad neabejotinai dau-
giausiai gynybos institutą tyrinėjo prof. S. Beliackinas Jo publikacijose, be 
bendro teisės į gynybą turinio ir realizavimo procedūrų apibūdinimo234, 
229 El. St. Advokatų dalyvavimas rengiamajam tardyme. Teisė. 1937, 38: 241.
230 Ibid., p. 243.
231 Ibid., p. 244–245.
232 Brazinskas J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, p. 425.
233  El. St., supra note 230, p. 246.
234 Beliackinas, S. Baudžiamųjų bylų gynimas. Kaunas, 1930.
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nagrinėjami ir specifiniai, tačiau svarbūs klausimai, susiję su teisės į gynybą 
užtikrinimu: o būtent gynėjo elgesys situacijoje, kai kaltinamasis nori pri-
sipažinti, nors byloje nėra kaltės įrodymų, ir gynėjo manymu, prisipažini-
mas iš esmės taptų apkaltinamojo nuosprendžio pagrindu235. S. Beliackino 
nuomone, ,,gynėjas gali sulaikyti kaltinamąjį nuo kenksmingų jam aktų, 
bet neturi priešintis, kad kaltinamasis prisipažintų, jeigu jis to sąmoningai 
ir aiškiai nori“, tačiau turi ,,įspėti kaltinamąjį nuo klaidingo ir pragaištingo 
jam žingsnio, t. y. išaiškinti jam, kaip iš tikro yra ir kurios reikšmės turės jo 
prisipažinimas, o jis tada tedaro, kaip sau nori“236. 

Atskira karo bylų teisena, kaip jau minėta anksčiau šioje studijoje, tu-
rėjo įvairių išimčių, tarp jų buvo ir savotiškas teisės į gynybą reguliavimas. 
Karo lauko teismuose gynėjas iš viso nedalyvavo, pulko teismuose, taip 
pat Kariuomenės teisme gynimas buvo leidžiamas ir gynėjas turėjo visas 
nurodytas bendras Baudžiamojo proceso įstatymo teises ir negalėjo gy-
nėjo pareigų atsisakyti237. Tačiau karių bylose dėl atitinkamų nusikaltimų 
gynėjais galėjo būti tik kariai teisininkai. A. Zarinas, nurodęs praktines 
tokio reguliavimo problemas (teisės į gynybą neužtikrinimas, galima karo 
lauko teismo klaida, kita vertus, karių teisininkų trūkumas, nepakankamas 
jų stažas ir kita), siūlė leisti ginti ir lauko teismuose, idant būtų išveng-
ta nepataisomų klaidų teisiant be gynėjo, taip pat leisti prisiekusiesiems 
advokatams dalyvauti visose bylose, taip pat ir visuose karo teismuose238. 
Pripažįstant, kad ,,dabartiniame procese abi šalys padeda teismui atlikti jo 
aukštą uždavinį, kad gynėjo vaidmuo baudž. procese yra ne tik naudingas, 
bet ir labai svarbus, – Vakarų Europoje net rengiamajame tardyme leidžia-
ma gynyba – tai reikia visais būdais remti gynėjo darbas: duoti gynėjams 
teisė laisvai tartis su suimtais klijentais ir t. t.“239

Apibendrinus diskusiją dėl gynėjo dalyvavimo baudžiamajame proce-
se, galima teigti, kad vyravo nuomonė ir siūlymas, kad užtikrinant įtaria-
mojo ir kaltinamojo teises būtina leisti gynėjui dalyvauti ir rengiamajame 
tardyme240 arba bent jau tokią teisę užtikrinti labiausiai pažeidžiamiems 
235 Beliackinas, S. Apie kaltinamojo prisipažinimą ir gynimą teisme. Teisė. 1930, 18: 111–114.
236 Ibid., p. 113.
237 Zarinas, A. Reikalinga reforma. Teisė. 1928, 13: 35–36.
238 Ibid., p. 36–37.
239 Ibid., p. 37.
240 El. St., supra note 230, p. 245.



252

Rima AžubAlytė, Egidija tAmošiūniEnė

įtariamiesiems ir kaltinamiesiems, t. y. nebyliams, kurtiesiems ir nepilna-
mečiams, ir leisti juos ginti nuo momento, kai jie patraukti kaltinamai-
siais241, taip pat valstybės mastu išspęsti atlyginimo advokatui klausimą, 
kai yra užtikrinama neišgalinčių mokėti už advokato paslaugas teisė į tei-
sinę pagalbą242.

Literatūroje atkreiptas dėmesys ir į svarbią – asmens sulaikymo – re-
guliavimo ir taikymo problemą243. Konstitucijos 12 straipsnio, kuriame 
numatyta, kad asmuo gali būti suimtas in flagranti arba teismo organo 
sprendimu ir jam per 48 val. turi būti įteiktas teismo organo nutarimas dėl 
suėmimo ir nurodytas suėmimo pagrindas, įgyvendinimas praktiškai buvo 
sudėtingas ir buvo įvairiai (dažniausiai plečiamai) interpretuojamas. Rea-
guodami į šią problemą, teisininkai siūlė įvairias išeitis, kurios nepažeistų 
Konstitucijos ir asmens teisių, tarp jų ir suderinti Baudžiamojo proceso 
įstatymo nuostatas su Konstitucijoje numatytu 48 val. terminu244, taip pat 
buvo siūloma, kad kardomasis kalinimas būtų įskaitomas į bausmę245. 

Kalbant apie nukentėjusiųjų teisių gynybą, pastebėtina, kad šiam as-
pektui tarpukario literatūroje neskirta daug dėmesio – tačiau išskirtinas 
pozityvus požiūris į moralinės žalos atlyginimo problemą. Autorius pir-
miausia siūlo įvesti į civilinius įstatymus straipsnius, numatančius morali-
nės žalos atlyginimą. Tačiau kol tokio reguliavimo nėra – diskutuoja apie 
teismų nuožiūrą interpretuojant ne tik įstatymo normą, tačiau ir principus: 
o konkrečiai duoda pavyzdį, kai teismas priteisė moralinės žalos atlygini-
mą byloje dėl eismo įvykyje sužaloto vaiko. Kaip rašoma, ši byla baigėsi 
susitaikinimu, tokio sprendimo niekas neskundė, taigi autorius daro išva-
dą, kad įstatymų dvasia neprieštarauja moralinės žalos atlyginimo idėjai246.

Keli straipsniai buvo skirti kitų proceso dalyvių – liudytojų ir kvies-
tinių – statusui ir jų procesinių teisių užtikrinimui. Liudytojų svarba bau-
241 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, p. 425.
242 Leonas, P. Kai kurie Lietuvos teismų santvarkos ir baudžiamosios teisenos įstatymų trū-

kumai. Teisė. 1936, 33: 29; Leonas, P. Kai kurie Lietuvos teismų santvarkos ir baudžia-
mosios teisenos įstatymų trūkumai. Teisė. 1936, 34: 159.

243 Vazbys, St. Asmens neliečiamybė mūsų įstatymų šviesoj. Teisė. 1932, 22: 107–110.
244 Brazinskas, J. Baudžiamosios teisenos įstatymo pakeitimo reikalu, supra note 172, p. 417; 

Vazbys, St. Asmens neliečiamybė mūsų įstatymų šviesoj, supra note 244, p. 107–110.
245 Navasaitis, K. Baudžiamųjų bylų sprendimų vykdymo atidėjimas, supra note 210, 

p. 307–311.
246 El. St. Atlyginimas už moralinę žalą. Teisė. 1938, 44: 395–403, 441.
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džiamajam procesui tradiciškai nebuvo abejojama, tačiau realus liudytojų 
dalyvavimas baudžiamajame procese ir teisingų parodymų davimas, be 
abejo, yra nemažai sunkumų keliantis dalykas. Pagrindinė problema, iš-
skirta St. Vazbio straipsnyje, buvo liudijimo pareigos vengimas, t. y. neat-
vykimas į teismus. Liudytojo dalyvavimas teisme buvo suvokiamas kaip 
kaltinamojo teisės užduoti klausimus liudytojui ir teisėjo galimybės tie-
siogiai ištirti svarbius įrodymus ir kritiškai įvertinti tardymo medžiagoje 
fiksuotus liudytojų parodymus, duotus neprisiekus247. Taigi autorius siūlo 
kelis problemos sprendimo būdus: sureguliuoti liudytojų išlaidų, patirtų 
dėl teismo proceso, atlyginimą; aiškiai nustatyti svarbias priežastis, dėl 
kurių liudytojas teisėtai gali neatvykti į teismo posėdį (nenurodant skir-
tingų priežasčių, leidžiančių neatvykti į skirtingus teismus); bei suderinti 
prieštaraujančius baudžiamojo proceso įstatymo straipsnius, reguliuo-
jančius atvejus, kai galima skaityti ,,teismo posėdyje nestojusių liudytojų 
parodymus“248. Visiškai pritariame autoriui, kuris siūlė įstatymų leidėjui 
atsisakyti ,,konkretizacijos“ metodo ir vardinant svarbias neatvykimo prie-
žastis palikti laisvos nuožiūros teisę teismui pripažinti priežastį svarbia ne-
atvykimo į teismą priežastimi249. Pažymėtina, kad, be pozityvių liudytojų 
atvykimo į teismą užtikrinimo priemonių, buvo taikomos ir baudžiamo-
sios – procesinės bei baudžiamosios atsakomybės – priemonės: už neatvy-
kimą į teismą liudytojas galėjo būti nubaustas bauda, nestojęs prieš teismą 
antrą kartą – policijos galėjo būti atvestas, atsisakęs liudyti – galėjo būti 
baudžiamas areštu iki vieno mėnesio arba bauda250. Buvo diskutuojama 
galimybė keisti baudą areštu, nes nepasiturintieji negalėjo jos sumokėti251.

Taip pat buvo pateiktas siūlymas stenografuoti visus teismo posėdžius 
(ne tik sukėlusius rezonansą visuomenėje)252, kuris atliepia šių dienų ak-
tualiją – fiksuoti teismo posėdžių eigą naudojant garso įrašymo techniką. 

Kviestiniai (BTĮ 108, 109, 114, 144, 315, 320, 323, 331, 468 str.) bau-
džiamajame procese, viena vertus, buvo reikalingi užtikrinti, kad veiksmas 

247 Vazbys, St. Liudytojai. Teisė. 1931, 19: 76.
248 Ibid., p. 77.
249 Vazbys, St. Liudytojai, supra note 248, p. 78.
250 Januška, J. Liudytojų teisman šaukimas ir nestojusių liudytojų baudimas. Teisė. 1936, 36: 

420–421.
251 Ibid, p. 422.
252 Vazbys, St. Liudytojai, supra note 248, p. 78.



254

Rima AžubAlytė, Egidija tAmošiūniEnė

buvo atliktas sąžiningai ir visi jo rezultatai fiksuoti teisingai, tačiau kaip 
nurodo P. Veteikis, jų paskirtis neapsiribojo tik proceso veiksmo teisin-
gumo garantavimu. Tai buvo ir viena galimų visuomenės dalyvavimo tei-
singumo vykdyme formų: ,,Kviestiniai, būdami priešreforminio įstatymo 
visuomenės atstovų baudžiamojoje teisenoje dalyvavimo liekana, būtų tar-
pinis ryšys tarp visuomenės ir atitinkamų teismo bei administracijos val-
dininkų, vedančių bylas bei kvotas.“253 Kviestiniams buvo skirtas pakan-
kamai aktyvus vaidmuo – jie netgi turėjo teisę skųsti tardytojo veiksmus 
teismui (BTĮ 492 str.). Nuo 1929 m. kviestiniai dalyvavo ir atliekant kvotos 
veiksmus – taip siekiant ,,pakelti“, kaip autorius nurodo, nepakankamos 
kompetencijos administracijos darbuotojų atliekamų kvotos veiksmų ko-
kybę. Buvo siūloma, kad kviestiniai liktų dalyvauti tik kvotos veiksmuose 
(dėl anksčiau paminėtos priežasties), o tardymo ir teismo veiksmus, ku-
riuose dalyvauja kviestiniai, apriboti apžiūrėjimu, krata ir poėmiu. Kitais 
atvejais kviestiniams paprastai trūkdavo specialių žinių (pvz., darant la-
vono skrodimą, apžiūrint sąskaitų knygas ir pan.) ir jiems neapmokamos 
dalyvavimo išlaidos254.

Apibendrinimas

Vertinant civilinės ir baudžiamosios justicijos raidą, visų pirma kons-
tatuotina, kad Nepriklausomos Lietuvos teismų sistemos kūrimas buvo 
sąlygotas įvairių nepalankių faktorių – nebuvo nei teisingumo vykdymo 
infrastruktūros, nei oficialių recepuotų įstatymų tekstų vertimų, jų taiky-
mo praktika buvo sunkiai suderinama su naujai sukurtos valstybės sociali-
nėmis ir ekonominėmis sąlygomis, trūko profesionalių teisininkų, o teisės 
mokslas tik pradėjo vystytis ir pradžioje menkai galėjo prisidėti prie teisin-
gumo sistemos plėtros. Tačiau kartu tenka pripažinti, kad per pakankamai 
trumpą laikotarpį Lietuvoje pradėjo veikti stabili teisinių institucijų siste-
ma, kurią savo ruožtu palaikė ir tobulino vis gausėjančios ne tik praktikų, 
tačiau ir mokslininkų pajėgos. 

Būtinybė tobulinti recepuotus svetimos valstybės civilinės teisenos ir 
baudžiamojo proceso įstatymus bei palyginus menki valstybės pajėgumai 
253 Veteikis, P. Kviestiniai baudžiamose bylose. Teisė. 1938, 44: 459.
254 Ibid., p. 463–466.
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tai daryti sistemiškai ir organizuotai lėmė ne tik didelę teismų ir kitų teisės 
taikytojų įtaką formuojant atitinkančią Konstituciją civilinio ir baudžia-
mojo proceso ,,gyvąją“ teisę, tačiau ir reikšmingą teisės mokslininkų bei 
praktikų, kurie savanoriškai įsitraukė į įstatymų vertimo, komentavimo ir 
atskirų problemų tyrimo darbus, indėlį į civilinio ir baudžiamojo proceso 
teisės bei doktrinos raidą. 

Apibendrinus civilinės ir baudžiamosios justicijos tyrimų būklę 
1918–1940 m. galima daryti prielaidą, kad tai, kad per du nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo dešimtmečius nebuvo parengti originalūs procesiniai 
įstatymai, iš dalies galėjo lemti ir ribota mokslo infrastruktūra. Tarpuka-
rio Lietuvoje civilinio proceso ir baudžiamojo proceso teisės doktrina pir-
miausia orientavosi į teisminių institucijų veiklos problemų sprendimą, ta-
čiau tai jokiu būdu nemenkina to laikotarpio mokslinių darbų vertės šioje 
srityje. Civilinio proceso srityje tai buvo įrodinėjimo naštos paskirstymo, 
proceso spartinimo, supaprastinimo, bandymų užkirsti kelią piktnaudžia-
vimui procesu problemų analizė, ypač reikšmingi to laikotarpio lyginamo-
sios civilinio proceso teisės darbai, kurie liudija aukštą to meto mokslinių 
darbų lygį. Tuo tarpu baudžiamajam procesui skirtose publikacijose buvo 
nagrinėjamos labai aktualios praktikai ikiteisminio tyrimo, teismo orga-
nizavimo, gynybos problemos, tačiau konceptualios baudžiamojo proceso 
teisės problemos nebuvo detaliau išnagrinėtos. 
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Prof. dr. Stasys VĖLYVIS

Idėją atkurti carinės Rusijos uždarytą Vilniaus universitetą ir veik-
siantį jame teisės fakultetą su Rymo teisės katedra įgyvendinti sutrukdė 
„agresyvių kaimynų nulemta greita sostinės netektis“ 1. Tačiau ši idėja, ku-
ria nebuvo suabejota dar 1918 m., buvo realizuota Kaune 1920 m. įsteigta-
me Aukštųjų kursų Teisių skyriuje. 

Deja, pirmieji romėnų teisės dėstytojai ne tik nebuvo šios disciplinos 
specialistai, bet ir buvo ne lietuvių tautybės asmenys, kurie dėl daugelio 
priežasčių (lietuviškos teisinės terminijos stokos, lietuvių bendrinės kalbos 
nemokėjimo ar silpno mokėjimo) svaresnio įnašo į šio dalyko dėstymą ir, 
tuo labiau, romėnų teisės istorijos ir dogmos mokslinius tyrimus nepadarė. 
Tačiau negalima nepaminėti, nors ir kuklaus, prof. E. Balogh’o2, D. Geco3, 
M. Finkelšteino4, V. Fridšteino5, P. Stravinsko6, V. Stankevičiaus7, rašiusių 
romėnų privatinės ir viešosios teisės bei galiojusios Lietuvoje rusų teisės 
pasiremiant romėnų teise klausimais, indėlio, taip pat H. Gummerus’o8 į 
lietuvių kalbą išverstų (vertė pris. adv. pad. Petras Juknevičius) paskaitų.

1 Maksimaitis, M.; Vėlyvis, S. Lietuviškos romanistikos pradžia ir jos pionierius Antanas 
Tamošaitis. Jurisprudencija. 2011, 18 (3): 806.

2 Baloghas, E. Teisinė pralaikėjimo palūkanų prigimtis. Lietuvos universiteto Teisių 
fakulteto darbai. 1925/1928, II.

3 Gecas, D. Romėnų teisės orientalizacija. Teisė. 1928: 13.
4 Finkelšteinas, M. Uzufruktas (ususfructus). Teisė. 1931: 19.
5 Fridšteinas, V. Locus regit actus (Civ. teis. ist. 707 str.). Teisė. 1936: 35; Posesorinis 

ieškinys istorijoj, teorijoj ir praktikoj. Teisė. 1936: 33.
6 Stravinskas, P. Res incorporales, kaip skolos išieškojimo objektai. Teisė. 1934: 27.
7 Stankevičius, V. Baudžiamosios teisės istorijos pamatiniai bruožai. Lietuvos universiteto 

Teisių fakulteto darbai. 1932, VI.
8 Gummerus, H. Piniginis ūkio kilimas senovės Romoje. Lietuvos universiteto Teisių fa-

kulteto darbai. 1932, II.
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E. Balogh’as ne tik kad buvo vienas iš pirmųjų (kartu su O. Biuchleriu) 
skaitęs romėnų teisės istorijos ir dogmos kursą, bet ir pirmasis paskelbęs 
nedidelį darbelį iš romėnų privatinės teisės, apie delspinigių (pralaikėji-
mo palūkanų) prigimtį, jų skirtumą nuo nuostolių, atsiradusių laiku ne-
grąžinus skolos, atlyginimo, šių, kaip jis vadina, „pralaikėjimo palūkanų“ 
panašumus ir skirtumus nuo sutartinių palūkanų romėnų teisėje. Priskir-
damas šias palūkanas prie ypatingos įstatymų numatytų palūkanų rūšies, 
autorius nurodo, kad šios rūšies palūkanų sąvoka buvo išplėtota romėnų 
teisės „iudicie bonae fidei“ sprendimuose. Jos skyrėsi nuo sutartinių tuo, 
kad jų suma grindžiama teisėjo teise nustatyti priteistiną sumą, nes nebuvo 
savarankiško ieškinio šioms „palūkanoms“ išieškoti. Kiekvienu konkrečiu 
atveju teisėjai, nustatydami delspinigių dydį, vadovavosi vietos, kur buvo 
sudaryta sutartis, papročiais. Tačiau priteisiamas delspinigių dydis nega-
lėjo viršyti įstatymo nustatyto, t. y. romėnai buvo nustatę, kad skolininkas 
„<...> negalėtų, nedarydamas žalos sau pačiam, atidėti, kiek norėdamas, 
mokamąjį terminą“9. 

Straipsnyje akcentuojama tai, kad romėnai, reguliuodami delspinigių 
mokėjimo klausimus, rėmėsi samprotavimu, kad uždelsus skolos grąžinimą 
skolininkas grąžintų mažiau, negu buvo pasiskolinęs, jei jis tebeprivalėtų grą-
žinti tą sumą, kurią jis privalėjo grąžinti laiku. Romėnai aiškiai skyrė delspi-
nigius nuo nuostolių atlyginimo. Delspinigiai yra mokėtini ir nuo bepalūka-
ninių skolų. „Pralaikėjimo palūkanos“, anot E. Balogh’o, sudaro tą įstatymų 
numatytų palūkanų rūšį, kurią skolininkas privalo mokėti nuo to laiko, kai 
pradeda vėluoti grąžinti skolą10. Jau čia delspinigiai aiškiai atribojami nuo 
nuostolių atlyginimo. Delspinigiai skolininko mokami kaip mokestis (atlygi-
nimas) už paskolinto kapitalo naudojimą. Delspinigiai yra tokie pat kapitalo 
vaisiai kaip ir kitos įstatymų numatytos ir sutartinės palūkanos, nors romė-
nų teisei palūkanų, kaip vaisių, sąvoka buvo svetima11. Šios rūšies palūkanas 
skolininkas turi mokėti kreditoriui, pastarajam net neprivalant įrodyti jokių 
nuostolių. Pagrindines savo nedidelio straipsnio idėjas E. Balogh’as grindė 
ne tik romėnų teisės šaltiniais, bet, svarbiausia, ir tuo metu galiojusiais Eu-
ropos valstybių civiliniais įstatymais, tuo parodydamas neabejotiną romėnų 

9 Baloghas, E., op. cit., p. 5.
10 Baloghas, E., op.cit., p. 6.
11 Ibid.
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teisės įtaką to meto kontinentinei teisei bei pabrėždamas bet kokio romėnų 
teisės tyrimo būtiną sąsają su galiojančia teise. Šio nedidelio straipsnio vertė 
yra lyginamasis tyrimo metodas ir nepaprastai turtinga straipsnio pabaigoje 
pateikta bibliografija, neabejotinai turėjusi didelės naudos jaunos Lietuvos 
valstybės teisės mokslininkams. Tuo pačiu metu Lietuvos universiteto Teisių 
fakulteto darbų šeštoje knygoje buvo atspausdinta ir jau minėta suomio, ro-
mėnų filologijos specialisto H. Gummerus’o paskaita, 1926 m. birželio 2 d. 
skaityta Kaune, Lietuvos universiteto salėje.

Žinoma, šios paskaitos medžiaga nedaug bendro turi su romėnų teise, 
bet padeda skaitytojui suvokti Romos imperijos ūkio vystymosi procesą, jo 
perėjimą iš pirmykštės formos į piniginę arba gal net į „kredito ūkio epo-
chą“. Savo paskaitoje H. Gummerus’as12, remdamasis istorine medžiaga, visų 
pirma M. Porcijaus Katono rašiniu De agri cultura, pabrėžia, kad pasaulio 
tautos, pasiekusios tam tikrą išsivystymo lygį, pradeda vertinti žemės ūkio ir 
pramonės gaminius pinigais, pagal rinkos vertę, o į gamybos įrankius (taip 
pat ir į žemę) žiūrima kaip į kapitalą, tikintis iš to kapitalo gauti procentus.

Pradžioje Romos imperijoje pinigai buvo retai naudojami, o mokesčiai 
miestui ir bažnyčiai, valdininkų algos, taip pat žemės ūkio darbininkų už-
darbis būdavo išmokami in nature, o jau nuo V a. pr. Kr. Romoje kalami 
vario pinigai, kurių panaudojimas, tiesa, dėl savo sunkumo ir nedidelės vario 
metalo vertės buvo labai apribotas. Esant didesnės pinigų sumos poreikiui, 
buvo naudojama užsienio sidabro ir aukso valiuta. Seniausi romėnų sidabro 
pinigai buvo nukalti tik apie 268 m. pr. Kr., kai Romos imperija įsiviešpatavo 
visoje Italijoje iki Apeninų šiaurėje. Taigi apie tą laikmetį pinigai jau yra ver-
tės matas ir tuo pačiu metu šalies gamyba vis daugiau patenka pinigų įtakon, 
o Roma pamažėle įsitraukia į prekių tarptautinių mainų procesą.

Kaip nurodė H. Gummerus’as, piniginis ūkio ir kapitalizmo atsira-
dimas turėjo įtakos romėnų pramonei, žemės ūkiui ir prekybai. Tačiau 
pinigų atsiradimas žymiai mažiau veikė pramonės vystymąsi negu žemės 
ūkį ir prekybą. Nepaisant to, piniginio ūkio atsiradimas iš pradžių atvedė 
prie staigaus ekonominio pakilimo, o ta aplinkybė, kad pinigų galia atro-
dė nepajudinama (tik atrodė), sąlygojo pinigų, kaip vertės mato, mokslinį 
pagrindimą romėnų jurisprudencijoje ir praktinį šio pagrindimo sistema-
tizavimą. Kad toji pinigo „gaivinanti ir palaikanti jėga“ yra apgaulinga, pa-
12 Gummerus H., supra note 8, p. 5.
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rodė pradėję sekti turtų šaltiniai ir silpnėjantys romėnų valstybėje sujungtų 
tautų gyvybės nervai bei pasireiškiantys regreso reiškiniai, grąžinę atgal 
romėnų pasaulį prie seniai išnykusio pirmykščio ūkio.

Taigi pinigai, reikšmingai paskatinę Romos imperijos ūkio suklestė-
jimą, dabar kartu su politiniais ir rasiniais biologiniais faktoriais bei neiš-
spręstomis II ir I šimtmečio pr. Kr. ūkinėmis ir socialinėmis problemomis, 
prisidėjo prie antikinės kultūros nuopuolio. Padaręs tokią išvadą, autorius 
pagrįstai kelia klausimą, ar jo laikmečio visuomenė, abejingai ir nerangiai 
žiūrinti į panašias problemas, gyvenanti painesnėse ir įvairesnėse aplin-
kybėse negu tos, kuriose gyveno antikinės kultūros epochos žmonės, ras 
„laimingą išsprendimą“13, nes žmonių pageidavimai yra tie patys kaip ir 
Romos imperijos gyvavimo epochoje, o ekonomikos dėsniai nėra pakitę 
nuo tų laikų „kai senas Katonas rašė numylėtų pinigų giesmę“.

Dvidešimtojo amžiaus antrosios pusės ir dvidešimt pirmojo amžiaus 
pradžios įvykiai rodo, kad pinigų kulto valdoma visuomenė nepajėgė apsi-
saugoti nuo tų neigiamų pasekmių, kurios ištiko Romos imperiją.

Ką tik aptartus prof. E. Balogh’o ir H. Gummerus’o straipsnius, pa-
skelbtus Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbuose, reikėtų laikyti pir-
maisiais žinių apie romėnų teisę lietuvių kalba šaltiniais. Tiesa, abu darbai 
žinių apie romėnų privatinės teisės reguliuojamus piniginius-kreditinius 
santykius savo apimtimi pakankamai kuklūs, bet negalima neįvertinti to, 
kad tai pirmasis Teisių fakulteto gyvavimo dešimtmetis. Trūksta pedago-
ginio personalo, kai kurių dalykų, iš jų paminėtina tai, kad romėnų teisės 
istorijos ir dogmos kurso programa neišsami, teisės dėstomuosiuose da-
lykuose nelabai nutolstama nuo carinės Rusijos, kurios daugelis įstatymų 
palikti galioti to meto Lietuvoje, ar tų šalių, iš kurių atvykę lektoriai, uni-
versitetų Teisės fakultetuose taikytos dėstymo metodikos.

Nepaisant to, reikia konstatuoti, kad šie straipsniai atkreipė Lietuvos 
teisininkų dėmesį į XX a. pradžioje formaliąją reikšmę praradusią, bet te-
begaliojančią, kaip veikiančios teisės sistemos sudėtinę dalį, romėnų teisę, 
kuria Vakaruose net dogmatinis teisės mokslas, interpretuodamas galio-
jančią teisę, jos institutų tikrajai prasmei išaiškinti turėjo remtis. Ši aplin-
kybė ir paskatino juos imtis šio nelengvo, bet labai reikalingo darbo. Jau 
1928 m. teisės mokslų ir praktikos laikraštyje „Teisė“, leidžiamame Lietu-
13 Ibid.
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vos teisininkų draugijos (Nr. 13), pasirodo D. Geco14 penkiolikos puslapių 
straipsnis „Romėnų teisės orientalizacija“.

D. Gecas, kaip ir daugelis XX a. pirmosios pusės Vakarų Europos ju-
risprudencijos atstovų, veikiamas to meto istorinės teisės mokyklos šali-
ninkų skelbiamų idėjų, stengėsi romėnų teisę išvaduoti iš ilgus metus be-
sitęsiančios izoliacijos, pagrįstos šios teisės ekskliuzyviškumu ir, parodęs 
jos sąsajas su helenistine kultūra, „įsprausti“ ją į senovės kultūros istori-
jos rėmus. Tokie istoriniai tyrinėjimai Vakarų Europoje padėjo rasti ryšį 
tarp Romėnų teisės ir helenistinės kultūros, apėmusios Graikų ir Rytų 
kultūrą, padėjusias sukurti europietišką pasaulėžiūrą. D. Gecas nesche-
matizuoja to istorinio proceso ir nebando įrodinėti, kad Rytų teisinės 
pažiūros veikė Romos teisę tiesiogiai. Pradžioje buvusi tik vieno miesto 
valstybės teisė ir iš savo reguliavimo sferos šalinusi kiekvieną svetimšalį 
(tuo pasireiškė jos ekskliuzyviškumas), ilgainiui ji tampa bendra visiems 
orbis terrarum gyventojams. Ar ji tapo tokia, nekeičiant jos turinio, ar ji 
yra tik konglomeratas įvairių teisės sistemų, veikusių užkariautose Ro-
mos imperijos teritorijose, – tai klausimai, į kuriuos atsakymo ieškoma 
šiame straipsnyje.

Atsakymas į abu klausimus – pagrįstai neigiamas. Teigiamas atsaky-
mas į pirmą klausimą, kaip pabrėžia autorius, logiškai ir istoriškai negali-
mas, o teigiamas atsakymas į antrąjį klausimą neigtų Romėnų teisės, kaip 
sistemos, buvimą, nes reikėtų pripažinti, kad Romos paskutinės formacijos 
teisė yra ne kas kita kaip įvairių vietinių papročių dėmuo. Turint galvoje 
tai, kad romėnų teisei buvo būdinga labai griežta sistema, tampa aišku, kad 
konglomeratas, paprastas atskirų vietinių teisinių papročių dėmuo, neatsi-
žvelgiant į bendrybes ir atskirybes, darko sistemą, daro ją nesuprantamą ir 
nenuoseklią, ko negalima pasakyti apie imperatoriaus Justiniano laikų tei-
sės paminklus. Paprastas kitos tautos ar tautų teisės aktų inkorporavimas 
į nacionalinės teisės sistemą, vertimas paklusti svetimtaučių priimtiems 

14 Dovydas Gecas, filosofas, teisininkas, gerai išmanęs Senojo Įstatymo (Biblijos) penk-
tąją Penkiaknygės knygą, svarbiausią teisės paminklą, taip pat Mišną (teisinių (juris ir 
fas) nuostatų rinkinį, suredaguotą II šimtmetyje po Kr. gimimo). Be jau minėto straips-
nio apie Rytų teisės įtaką romėnų teisei, D. Gecas „Teisės“ laikraštyje 1931 m. paskelbė 
straipsnį „Senasis įstatymas (Biblija), kaip teisės paminklas“, 1933 ir 1934 m. „Mišna ir 
jos paruošimas“, o dar anksčiau, 1929 m., „Teisėje“ paskelbė straipsnį „Apie civilinio 
proceso supratimą“. Apie šio teisininko gyvenimą patikimų žinių turime nedaug.
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teisės aktams, neatsižvelgiant į tautos papročius ir teisines tradicijas, negali 
teigiamai veikti visuomeninių santykių vystymosi.

Romėnų teisės ekskliuzyvinis pobūdis išnyko, kai asmeninis principas 
teisėje buvo pakeistas teritoriniu, t. y. kai žmonių santykius buvo pradėta 
reguliuoti ne žmogaus kilimo vietos teisės normomis, bet jo gyvenamosios 
vietos teisės normomis. Pastarasis principas veikė Eladoje ir jo perkėlimas 
į romėnų teisę buvo pirmasis jos helenizavimo pasireiškimas. Kitas labai 
reikšmingas helenizavimo įtakos romėnų teisei pasireiškimas vyko ne tie-
siogiai per graikų teisę, bet per helenizuotą Rytų teisę, konkrečiai per he-
lenizuotą Egipto teisę. Egipto istorija geriausiai parodo, kaip vietinė teisė 
susiliejo su graikų teise ir kaip toliau ta helenizuota teisė jau veikė romėnų 
teisę. Egipto teisės helenizavimas prasideda Aleksandro Makedoniečio už-
kariavimu (IV a. pr. Kr. pradžia). Tačiau graikų teisės recepcija, kaip tei-
gia D. Gecas, vietinės teisės visiškai nepražudė. Egipto teisiniai papročiai 
tautoje neišnyko15, jie net turėjo šiokios tokios įtakos graikų teisei. Tokia 
teise Egiptas vadovavosi dar du šimtmečius ir po romėnų užkariavimo 
(I m. e. a.), kol imperatorius Karakala 212 m. e. m. Romos pilietybę suteikė 
visiems Romos imperijos gyventojams. Nuo šios imperatoriaus Karakalos 
konstitucijos priėmimo Egiptas pateko į romėnų teisės įtakos sferą, bet tai 
nereiškia, kad nustojo galioti helenizuota Egipto teisė. Atvirkščiai, graikų-
Egipto teisė ir romėnų teisė pradėjo viena kitą veikti. Būtent šis abipusis 
poveikis labiausiai ir domino D. Gecą. Atskleisti šio poveikio procesą ir jo 
pasekmes (ypač graikų-Egipto teisės romėnų teisei) D. Gecas bando per 
atskirus romėnų teisės institutus (prievolių, nuosavybės, šeimos, pavel-
dėjimo, atskirų sutarčių rūšių sudarymo procedūrą, įsūnijimo procedūrą 
ir t. t.). Tačiau geriausiai į iškeltą sau klausimą, kaip vyko romėnų teisės 
orientalizacija, D. Gecas atsako aptardamas tuos institutus, kurių „grynoj 
romėnų teisėj visai nebuvo ir atsirado Justiniano kodifikacijoje, kaip rytų 
teisinių papročių atspindys“16. Tokie institutai yra arra poenalis, depositum 
irregulare, servitutai, nustatyti ipsa lege, ir t. t. Ta pati romėnų teisės orien-
talizacija, kuri keitė galiojusios romėnų teisės institutus ir kūrė naujus, taip 
pat prisidėjo ir prie grynų romėnų teisės institutų žlugimo. Tai labai aiškiai 
matosi detaliau panagrinėjus romėniškąjį mancipatio institutą. Mancipatio, 
15 Gecas, D., supra note 3, p. 3.
16 Ibid., p. 11.
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pradžioje buvusi tik iškilmingu pirkimo-pardavimo aktu, palaipsniui tapo 
nuosavybės perkėlimo aktu, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ta nuosa-
vybės teisė buvo perleidžiama kitam asmeniui. Vėlesniu laikmečiu manci-
patio tampa bet kurios teisės įgijimo forma. Servitutai (ex iure qviritum) 
taip pat galėjo būti perleisti mancipacijos būdu. Kaip žinoma, mancipatio 
procedūra galėjo būti taikoma mortis causa atveju (testamentum per aes et 
libra), perleidžiant turto teisę. Mancipatio procedūra buvo taikoma ir įsū-
nijimo procese, jos pagrindu ir daiktai buvo suskirstyti į res mancipi ir res 
nec mancipi. Šis grynosios romėnų teisės, didelę reikšmę turintis institutas 
imperatorių gadynėje pradeda nykti. Nuosavybės teisei perleisti pakanka 
traditio, paprasto daikto perdavimo. Mancipatio instituto „išstūmimas“ iš 
romėnų teisės prasideda imperatoriaus Konstantino valdymo laikmečiu ir 
tęsiasi dar imperatoriaus Teodosijaus valdymo metu. Prie mancipatio pa-
naikinimo, be helenizavimo, prisidėjo ir pretorių teisės kuriamoji veikla, 
kuri labai jautriai reagavo į imperijos rytų provincijų teisines tradicijas ir 
papročius, pripažindama juos.

D. Gecas supažindino Lietuvos teisininkus su helenizuota Rytų teise ir 
Egipto Ptalomėjų laikmečio teisės įtaka romėnų teisei, pabrėždamas, kad 
imperatoriaus Justiniano valdymo laikmečio teisė, kuria dažniausiai buvo 
remiamasi tiriant romėnų teisę, jau nebe ta „grynoji romėnų teisė“, kurios 
ištakos glūdėjo Romos miesto-valstybės socialinėse ir ekonominėse sąly-
gose. Tai ne izoliuota antikinė teisės sistema, bet labai glaudžiai susieta su 
kitų, romėnų užkariautų tautų teisės sistemomis, jų įtaką patyrusi senovės 
kultūros istorijos dalis. 

Anksčiau aptartus E. Balogho ir H. Gummerus’o straipsnius reikia 
vertinti kaip žinių šaltinį apie atskirų Romos imperijos visuomeninių san-
tykių ar reiškinių reguliavimo teisines priemones, o D. Geco straipsnyje 
dėstoma medžiaga vertinga savo sisteminiu, pagrįstu istoriniu teisės nag-
rinėjimo metodu, požiūriu į antikinio laikmečio kultūros sudėtinę dalį – 
teisę. Savo teiginius autorius grindžia ir romėnų teisės istorijos, ir dogmos 
studijų medžiaga, tuo parodydamas šios antikinės teisės dialektinio vysty-
mosi procesą.

Be abejonės, didžiausias indėlis į lietuviškosios romanistikos (tiek di-
daktikos, tiek mokslinių teisinių tyrinėjimų) srityje priklauso 1930 m. pra-
džioje į vakuojančią docento vietą išrinktam A. Tamošaičiui, kuris, savo 
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pedagoginę-mokslinę veiklą pradėjo vieša paskaita „Svetimų teisių įtaka 
romėnų teisei“, skaityta 1930 m. spalio 21 d. Vytauto Didžiojo universitete17. 
Ši paskaita savo turiniu labai artima D. Geco straipsniui „Romėnų teisės 
orientalizacija“, tačiau, skirtingai nei pastarasis, besirėmęs istoriniu romėnų 
teisės tyrimo metodu ir, kaip daugelis teisės tyrinėtojų, besistengęs įsprausti 
romėnų teisę į senovės kultūros istorijos rėmus, A. Tamošaitis neabsoliu-
tino šio metodo, „nes juo remiantis padarytos išvados nepatenkina kritiš-
kai nusiteikusio žmogaus proto <...> nauji atradimai suteikė daug naujos 
medžiagos, kuri leidžia plačiai vartoti lyginamąjį teisės metodą <...>, kuris 
daug racionališkiau ir tiksliau išaiškina tūlus romėnų teisės institutus“18.

Svetimų teisių įtaka romėnų teisei tiesiogiai priklausė nuo Romos po-
litinės galios augimo, nuo jos ekonominių ir kultūrinių reikalų padidėjimo 
ir jų komplikacijos19. Todėl A. Tamošaitis skiria penkis Romos imperijos 
periodus (karalių, respublikos, interpretacijos, klasiškąjį ir Justiniano), 
skirtingus savo ekonominiu ir kultūriniu lygiu, nuo ko priklauso ir sve-
timų teisinių nuostatų absorbavimo lygis. Būtent Justiniano kodifikacija, 
„kuri yra nelyginant kokia didelė romėnų teisės sintezė ir testamentas, ku-
riuo jie (romėnai) paliko naujoms tautoms per ilgus šimtmečius rūpestin-
gai sukurtą teisę <...> visą savo ir svetimų teisių elitą“20.

Apžvelgęs helenizuotos teisės (graikų-Egipto) įtaką (taikią graikų tei-
sės invaziją į romėnų teisę) atskirais Romos imperijos periodais, A. Ta-
mošaitis nagrinėja kai kurios romėnų teisės (ypač privatinės) institutus, 
kurie atsirado arba buvo transformuoti svetimų teisių įtakos procese. Tai 
visų pirma romėnų teisei ilgą laiką nežinomas tiesioginio atstovavimo ins-
titutas, graikiškosios kilmės longi temporis praescriptionis institutas, globos 
institutas, įsūnijimo, konkubinatas, arra poenalis ir pan. 

A. Tamošaitis daro bendrą išvadą, kad svetimų teisių įtaka romėnų tei-
sei ne visada ir ne visur buvo tiesioginė, kad romėnai neėmė ir nekopijavo 
svetimų įstatymų, ir nerinko ir nedėjo į savo įstatymus svetimų papročių21, 

17 Apie A. Tamošaičio mokslinę-pedagoginę veiklą plačiau žr. M. Maksimaičio ir S. Vėlyvio 
straipsnyje „Lietuviškosios teisinės romanistikos pradžia ir jos pionierius Antanas 
Tamošaitis“, supra note 1.

18 Tamošaitis, A. Svetimų teisių įtaka romėnų teisei. Teisė. 1930, 18 : 56.
19 Ibid.
20 Ibid., p. 59.
21 Ibid., p. 62.



264

Stasys VėlyViS

bet ši įtaka buvo sąlygojama kitų faktorių, kaip antai, graikų filosofijos, ypač 
teisės filosofijos, kurios patys romėnai nesugebėjo sukurti. Taigi Rytų ir 
graikų teisės recepcija, kaip sako A. Tamošaitis, yra buvusi ir tą recepciją 
padarė romėnai. Tačiau ši išvada nesumažina romėnų teisės reikšmės, Ro-
mos teisininkų genialumo, kaip ir romėnų teisės recepcijos moderniškose 
tautose nesumažina tų tautų teisės vertės ir jos mokslininkų genialumo. 

Teisės moksle romėnų teisei ir dabar turi būti paskirta garbinga ir sa-
varankiška vieta, o istorinį-sisteminį šios teisės tyrimo metodą būtina pa-
pildyti lyginamuoju teisės mokslo metodu22.

A. Tamošaičio darbo metais universitete pasirodė jau minėti straips-
niai žurnale „Teisė“, taip pat ir P. F. Žiraro trijų tomų vadovėlio „Romė-
nų teisė“ vertimas į lietuvių kalbą bei 1931/1932 m. m. jo parengta „Ro-
mėnų teisės istorijos“ kurso dviejų dalių, trisdešimties temų, programa23. 
Penkiolika pirmosios programos dalies temų yra skirta romėnų viešosios 
teisės istorijai, o likusios penkiolika temų apima privatinės teisės istori-
ją. Reikia pasakyti, kad programa savo turiniu yra labai išsami, apimanti 
beveik visus Romos imperijos valdžios institutus, funkcionavusius atski-
rais Romos valstybės vystymosi periodais (pirmykštį, respublikos, prin-
cipato, absoliutinės monarchijos, Justiniano valdymo laikmetį). Nemažai 
vietos skiriama romėnų teisės istorijai Vakaruose bei įvairių egzistavusių 
teisės mokyklų sąsajai su romėnų teise. Antroje programos dalyje dėstomi 
klausimai, tiesiogiai susieti su privatinės teisės dogma, jos atskirų institu-
tų istorija. Prof. A. Tamošaičio 1931/1932 m. m. parengta Romėnų teisės 
istorijos programa yra gana originali, dalis joje numatytų dėstyti klausimų 
pasikartoja ir prof. A. Jaščenkos parengtoje Romėnų privatinės teisės dog-
mos programoje24. Galima daryti išvadą, kad, rengdamas Romėnų teisės 
istorijos programą ir dėstydamas šį kursą, prof. A. Tamošaitis neatribojo 
romėnų teisės istorijos nuo dogmos. Romėnų teisės istoriją jam geriausiai 
pavyko atskleisti per atskirų materialios ir proceso teisės institutų vysty-
mosi procesus atskirais Romos imperijos laikotarpiais. Nekyla abejonių, 

22 Ibid.
23 Tamošaitis, A. Romėnų teisės istorija. Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto 

leidinys 1931/32 m. Teisių fakulteto programos Nr. 3.
24 Jaščenka, A. Romėnų teisės dogma. Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto leidi-

nys 1931/32 m. Teisių fakulteto programos Nr. 4.
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kad tiek romėnų teisės istorijos kurso programos, tiek ir vėlesnių prof. 
A. Tamošaičio straipsnių, pasirodžiusių 1935–1937 m., turiniui tiesioginės 
įtakos turėjo vokiečių istorinės teisės mokyklos kūrėjų idėjos (to analizei 
buvo skirta ir jo daktaro disertacija), taip pat jo į lietuvių kalbą išverstas 
P. F. Žiraro darbas „Romėnų teisė“. 

1935 m. pabaigoje „Teisės“ laikraštyje pasirodo dvylikos puslapių 
prof. A. Tamošaičio straipsnis „Liudytojų vaidmuo ir jų kvalifikacijos seno-
joje romėnų jus civile“. Straipsnyje A. Tamošaitis teigia, kad, skirtingai nei 
senojoje jus civile, naujesnėje romėnų teisėje liudininkų vaidmuo buvo labai 
svarbus, nes jie, kaip ir šiuolaikinėje visuomenėje, atliko „įrodymų funkci-
jas“. Bet senojoje romėnų jus civile liudytojai atliko ir teisėjų, ir net teismo 
antstolių vaidmenį, todėl liudytojų procesinė padėtis nelabai skyrėsi nuo 
teisėjų procesinės padėties. Prof. A. Tamošaičio nuomone, legisakcioninio 
proceso dalis in iudicio buvo senesnė net už pačią Romą ir, kaip daugelis kitų 
institutų, buvo pasisavinta iš užkariautų valstybių. Šioje procedūroje ginčai 
būdavo sprendžiami iš esmės. Visai procedūrai vadovavo pačių šalių pasi-
rinkti, geriausiai ginčo aplinkybes žinantys teisėjai, kviečiami ad hoc. Tokie 
galėjo būti tie, kurie dalyvavo sudarant aktą, dėl kurio vėliau kildavo ginčas. 

Kadangi visi senosios romėnų teisės pripažinti civiliniai teisiniai aktai 
būdavo sudaromi dalyvaujant liudytojams (mancipacio, nexum, coemptio, 
conferreatio, testamentum), liudytojai sudarydavo būtiną paties akto ele-
mentą, be kurio pats aktas nesukurdavo jokių teisinių padarinių.

Suprantama, toks liudytojų vaidmuo reikalavo ir specialių liudytojų 
kvalifikacijų. Kadangi liudytojas, kilus ginčui, būdavo ir teisėju, jis turėjo, 
visų pirma, būti teisingas ir drąsus teisingumo gynėjas ir išspręsti ginčą 
taip, kaip šalys savo aktu būdavo sukūrusios tarpusavio teisinius santy-
kius25. Liudytojo-teisėjo ir liudytojo-teismo sprendimo vykdytojo funk-
cijoms atlikti senovės Romoje būdavo reikalingas didelis liudytojo mora-
linis autoritetas. Liudytojas-teismo sprendimo vykdytojas, be moralinio 
autoriteto, turėdavo turėti užtektinai ir fizinių jėgų, kai, vykdant teismo 
sprendimą, ginčo šalis nepasiduodavo moraliniam poveikiui ir reikėda-
vo panaudoti fizinę jėgą. Liudytojais galėjo būti tik romėnai, nes romėnai 
niekada neleisdavo savo priešams panaudoti prieš juos fizinės jėgos. Nors 
25 Tamošaitis, A. Liudytojų vaidmuo ir jų kvalifikacijos senojoje romėnų jus civile. Teisė. 

1935, 32: 395.
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buvo reikalaujama, kad liudytojais būtų tik romėnai, išimtis buvo daroma 
latinams, su kuriais romėnai buvo kraujo giminės ir kurių nevadino hostes 
vardu. Teisė būti liudytojais buvo suteikta tik vadinamiesiems latini prisci, 
veteres ir vėliau jų teises įsigijusiems latini coloniarci, bet ne latini Juniani. 
Be minėtų kvalifikacijų, liudytojas dar turėjo būti garbingas, nepaliestas 
capitis deminationes, būti pilnametis ir t. t.

Kadangi moterys, senovės romėnų požiūriu, neturėjo reikiamo auto-
riteto, kurio pagrindą Romoje sudarė potestas (tėviškoji valdžia), jos būti 
liudytojais taip pat negalėjo. Prof. A. Tamošaitis, apžvelgęs liudytojų insti-
tutus senojoje romėnų jus civile ir liudytojams keliamas kvalifikacijas, daro 
išvadą, kad „<...> liudytojų vaidmuo ir su juo susijusios liudytojų kvalifi-
kacijos nejučiomis susidarė ir pasikeitė taip, kaip beveik visi romėnų teisės 
institutai <...>“26.

Trečiaisiais prof. A. Tamošaičio darbo metais VDU teisių fakultete an-
tikos teisės šaltinių tyrinėjimo srityje įvyko labai svarbią reikšmę romėnų 
teisės mokslui turintis įvykis, į kurį negalėjo nesureaguoti ir prof. A. Ta-
mošaitis. 1939 m. pradžioje italė Norso viename Kairo antikvariate atsi-
tiktinai surado žymaus romėnų teisininko, gyvenusio II m. e. a., Gajaus 
veikalo Institutiones fragmentus, kuriuos ji įsigijo ir parsivežė į Romą. 
Žymus romanistas Arangio-Ruizas drauge su kitais romanistais (Vitelli ir 
Mario Lauria) ir fragmentų savininke juos iššifravo. Atrastieji fragmentai, 
kurie buvo pervadinti Gajaus fragmentu Nr. 1182, sudaro 10 Gajaus Insti-
tutiones kopijos puslapių. Iššifravus atrastus fragmentus pasirodė, kad tie 
fragmentai padeda užpildyti kai kurias žinomo palimpsestinio Veronos 
rankraščio spragas ir sustiprina Veronos rankraščio autentiškumą bei lei-
džia daryti išvadą, kad šis rankraštis parašytas anksčiau už Veronos rank-
raštį ir yra tikslesnis.

Būtent šio rankraščio teksto vertimą bei jo komentarus „Teisės“ lai-
kraščio 33 numeryje ir paskelbė prof. A. Tamošaitis. Šiame straipsnyje ne 
tik trumpai aptariamos dokumento suradimo aplinkybės, bet, svarbiausia, 
kad visi 10 Gajaus Institutiones kopijos puslapių išversti į lietuvių kalbą ir 
atskiri fragmentai komentuojami lyginant su Veronos kopijos tekstu, pa-
aiškinant, kurias Veronos kopijos teksto dalis papildo Gajaus fragmento 
Nr. 1182 atrasti tekstai ir kokių naujų žinių jie suteikia apie Gajaus Insti-
26 Ibid., p. 402.
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tutiones tekstą. Tai pirmiausiai liečia Gajaus Institutiones trečiosios kny-
gos 153, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ir 174 citatas. Likusios keturios 
citatos – tai ketvirtosios knygos 16, 17, 17bis (šios citatos Veronos kopi-
joje iš viso nėra, trūksta net 48 eilučių) citatų kopijos. Taigi, kaip pastebi 
prof. A. Tamošaitis, dalis naujojo dokumento citatų liečia meterialiąją tei-
sę, o kita dalis – procesinę teisę. Teigiamai vertindamas tas citatas, kurios 
liečia materialiąją teisę, prof. A. Tamošaitis pabrėžia, kad naujasis atra-
dimas žymiai svarbesnis romėnų civilinio proceso istorijai pažinti, kuri 
iki šio atradimo buvo didelė spraga seniausiojo romėnų civilinio proceso, 
legis actionum vadinamo, istorijai pažinti. Tai pasakytina apie dvi iki to 
mažiausiai žinomas proceso formas: legis actio per judicis postulationem 
ir legis actio per condictionem. Pasak prof. A. Tamošaičio, „Naujasis doku-
mentas nutraukė uždangą nuo didelės paslapties ir smalsioms romanistų 
akims parodė iki šiol visai paslėptą legis actio per judicis postulationem“. 
Šį savo straipsnį prof. A. Tamošaitis baigia išryškindamas dviejų legisak-
cioninio proceso formų panašumus ir skirtumus, reikšdamas viltį, kad, 
jei tik bus tinkamos sąlygos, tai daugelį čia nepadarytų išvadų iš naujo-
jo dokumento teks padaryti atskiroje brošiūroje, kurioje būtų pateiktas 
ir dokumento tekstas originalo kalba. Deja, likusio laiko neužteko savo 
svajotam tikslui įgyvendinti.

Įdomus savo turiniu nemažos apimties (15 puslapių) 1936 m. dienos 
šviesą išvydęs prof. A. Tamošaičio straipsnis „Romos imperatoriaus Au-
gusto Kadukiniai įstatymai“. Apžvelgęs imperatoriaus Augusto dviejų įsta-
tymų: lex Julija de maritandis ordinibus ir lex Papia Poppaea atsiradimo 
priežastis, jų pagrindines nuostatas bei likimą, prof. A. Tamošaitis, teigda-
mas, kad šių įstatymų išleidimas buvo gana sudėtingas, „nes tam priešinosi 
visuomenė, kuriai gydyti tuos įstatymus leido“27, parodo, kad romėnai į 
tuos įstatymus žiūrėjo „kaip į juos labai varžančius ir visus savo gabumus 
panaudojo tiems įstatymams apeiti“28. Tos aplinkybės bei siekis įgyti tau-
toje populiarumą kovoje su savo konkurentu Licinijumi paskatino impe-
ratorių Konstantiną panaikinti pačias svarbiausias Kadukinių įstatymų 
nuostatas. Vėliau, apie 410 m. imperatorius Teodosijus II panaikino legis 
Papia Poppaeae įstatymo nuostatas, ribojančias vyro ir žmonos tarpusa-
27 Tamošaitis, A. Romos imperatoriaus Augusto Kadukiniai įstatymai. Teisė. 1936, 35: 267.
28 Ibid.
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vio testamentinio paveldėjimo teises, o imperatorius Justinianas galutinai 
panaikino Kadukinius įstatymus. Prof. A. Tamošaičio straipsnio pabaigoje 
daromos išvados, kad vien paprastos įstatymų priemonės, radikalūs įsta-
tymai, neatitinkantys tautos nusistatymo, nepadeda pasiekti įstatymo lei-
dėjo užsibrėžtų tikslų, yra vertingos ir šiandien. Kadukiniai įstatymai ne 
tik neišgelbėjo romėnų tautos nuo mirties, bet dar jai pakenkė, nes „labai 
gerbianti įstatymus tauta išmoko juos apeiti ir nukirto tą šaką, ant kurios ji 
pati laikėsi“29. Tais pačiais metais pasirodė ir kitas, gana didelės apimties, 
prof. A. Tamošaičio straipsnis, liečiantis romėnų šeimos santykių teisinio 
reguliavimo genezę bei jų reguliavimo humanizavimą30. Teikdamas, kad 
teisę galima laikyti humaniška, jei ji tik vertina žmonių asmenybes, nors 
jos sankcija ir būtų griežta, ir kad teisė yra tuo galingesnė ir geresnė, kuo 
daugiau jos dėsniai yra pagrįsti humaniškumu, prof. A. Tamošaitis per 
romėnų šeimos teisės nuostatų, ribojančių „galingųjų apetitus tam, kad 
būtų aprūpinti ir silpnesniųjų interesai“31 (šiuo atveju žmonos ir vaikų), 
analize parodo, kaip nuo seniausiųjų Romos laikų iki Justiniano kodifi-
kacijos keitėsi kai kurie šeimos teisės institutai daugelio šeiminių santy-
kių reguliavimo liberalizavimo kryptimi. Apžvelgęs romėnų šeimos tipus, 
jos vaidmenį atskirais Romos valstybės vystymosi periodais, vyro ir žmo-
nos asmeninius ir turtinius santykius, taip pat tėvų teisinius santykius su 
vaikais bei atskirų romėnų privatinės teisės institutų (manus, cum manu, 
sine manu, confarrea tio, dos, donatio, ante nuptias, donatio propter nuptias, 
repudium, actio rei uxoria, actio ex stipulatu, peculium ir kt.), vystymąsi 
ir įstatymus, humanizuojančius bei varžančius kai kurių šeimos santykių 
teisinį reguliavimą (lex Pompeia, lex Julia de adulteris, 449 m. imperato-
riaus Teodosijaus II ir Valentiano III konstitucija, Justiniano 529–531 metų 
konstitucijas) daroma išvada, kad net ir tie įstatymai, kurie suvaržė romė-
nų visada pripažįstamą santuokos nutraukimą, buvo humaniški dėl to, kad 
jie saugojo tautos interesus, nes šeima grindžiama ne tik sutuoktinių teisė-
mis, bet ir jų pareigomis, taip pat saugojo ir santuokoje gimusių vaikų in-
teresus. Respublikos periodo pabaigoje humaniškumo idėja į romėnų šei-

29 Ibid., p. 268.
30 Tamošaitis, A. Humaniškumo principų įsigalėjimas romėnų šeimos teisėje. Teisė. 1936, 

36: 357.
31 Ibid., p. 358. 
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mos santykius įleido giliai savo šaknis. Lygiagrečiai su paterfamilias teisių 
apribojimu bei pa reigų nustatymu, tiek žmonos, tiek vaikų atžvilgiu, vyko 
pastarųjų teisių pripažinimo procesas, ypač turtinių santykių srityje. To-
dėl tenka sutikti su prof. A. Tamošaičio teiginiu, kad beveik visose šeimos 
santykių srityse humaniškumo principai lėtai, bet tvirtai įsigalėjo. Tai labai 
didelis žmonijos kultūros veiksnys, „nugalėjęs ir suhumanizavęs barbarus, 
užkariavusius Romą“32, ir lėmęs romėnų teisės amžiną gyvenimą. 

Paskutinis mums šiandien žinomas prof. A. Tamošaičio atspausdin-
tas darbas – tai informacija apie Paryžiaus universiteto Teisės fakulteto 
profesoriaus Demogue 1937 m. liepos 19–24 d. tarptautiniame civilinės 
teisės kongrese, vykusiame Paryžiuje, skaitytą pranešimą „Fiducija mo-
derniojoje teisėje“. Prof. A. Tamošaitis, atkartodamas pranešėjo mintis ir 
jas komentuodamas, supažindina Lietuvos teisinę visuomenę su naujau-
siomis to meto moderniojoje teisėje koncepcijomis apie romėnų teisės 
prievolių įvykdymo užtikrinimo institutą, atkreipdamas dėmesį į tai, kad 
vienu atveju fiducija yra neatlygintinas teisės perleidimas, atliekamas tarp 
gyvųjų arba testamentu tokiam asmeniui, kuriam galima perleisti kilno-
jamuosius ir nekilnojamuosius daiktus dovanojimo arba legato pagrindu. 
Kitu atveju „fiducija yra teisinis aktas, kuriuo perkeliama teisė tam tikram 
tikslui pasiekti pačios teisės ir neperleidžiant“ 33. Prof. A. Tamošaitis pa-
brėžia, kad prof. Demogue padarė išvadą, kad tik fiducija, kurios tikslas 
apdovanoti, yra įdomi ir verta didelio įstatymų leidėjo dėmesio, kitu gi 
atveju fiducija perkeliant teisę tam tikram tikslui pasiekti (paprastoji ro-
mėnų teisės fiducija), nors ir nedraudžiama šiuolaikinės teisės, bet labai 
mažai vartojama, nes niekas nenori perleisti daugiau teisių, negu reikia 
numatytam tikslui pasiekti. 

Kalbant apie prieškarinę lietuviškąją romanistiką negalima nepami-
nėti ir J. Smetonos į lietuvių kalbą išversto žymaus vokiečių romanisto Teo-
doro Kippo darbo „Romėnų teisės šaltinių istorija“34. Šio darbo vertimas 
į lietuvių kalbą dienos šviesą išvydo pirmaisiais nepriklausomybės metais, 
o dvidešimtojo amžiaus trečio dešimtmečio pabaigoje pasirodė antrasis 
jo leidimas. Ilgą laiką šis veikalas buvo pagrindinis žinių šaltinis Lietuvos 

32 Ibid., p. 42.
33 Tamošaitis, A. Fiducija moderniojoje teisėje. Teisė. 1937, 35: 40.
34 Kipp, T. Romėnų teisės šaltinių istorija. Kaunas: Akc. „Spindulio“ b-vės spaustuvė, 1939.
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universiteto studentams ne tik apie viešąją ir privatinę romėnų teisę, bet ir 
apie romėnų teisės mokslą bei romėnų teisės kodifikavimo techniką. 

Nors ir neskaitlingas mokslinių darbų palikimas, tačiau jo vertė neįkai-
nojama žiūrint to meto akademinės visuomenės akimis. Tai buvo pagrindi-
nė lietuvių kalba medžiaga studijuojantiesiems romėnų teisės mokslus.



II. 
koNsTiTUCioNaLiZMo  
raidos aspekTai
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1992 M. spaLio 25 d. LieTUvos 
respUBLikos koNsTiTUCiJa 
LieTUvos koNsTiTUCiNio paveLdo 
poLiTiNiUose TeisiNiUose 
koNTeksTUose

Prof. dr. Juozas ŽILYS

Nagrinėjant 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
genezę pagrįstai teigiama, kad ši Konstitucija, išreikšdama šiuolaikinės 
moderniosios demokratijos dėsnius, kartu atspindi ir lietuvių tautos isto-
rinį patyrimą kuriant savo valstybę bei grindžiant valstybingumo raidą sa-
vosiomis konstitucijoms. Apibendrintai viskas pasakyta Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos preambulėje. Čia skelbiama, kad lietuvių tauta prieš 
daugelį amžių sukūrė Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindė Lietu-
vos Statutais ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai 
gynė savo laisvę ir nepriklausomybę. Šiuo atžvilgiu reikia tarti, kad lietuvių 
tauta savo suverenitetą, t. y. laisvę ir nepriklausomybę gynė kovose, kuriose 
konstitucijos buvo ir ginklas, ir politinis teisinis argumentas. 

Apie 1918–1940 m. Lietuvos konstitucingumo vyksmą byloja trys 
laikinosios ir trys nuolatinės konstitucijos. Laikinąją konstitucinę būseną 
ženklino 1918 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstituci-
jos Pamatiniai dėsniai, 1919 m. balandžio 4 d. Lietuvos Valstybės Laikino-
sios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai, 1920 m. birželio 10 d. Steigiamojo 
Seimo patvirtinta Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 m. rug-
pjūčio 1 d. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos Valsty-
bės Konstituciją. Šioje Konstitucijoje išreikštos liberaliosios demokratinės 
idėjos, lietuvių tautos socialiniai politiniai lūkesčiai. 1928 m. gegužės 15 d. 
Lietuvos Valstybės Konstitucija, nors atitinkamu mastu ir išreiškė 1922 m. 
Konstitucijos koncepciją, tačiau reikšmingai didintos Respublikos Prezi-
dento teisės ir išskirtinai – leidžiant įstatymus ir tuo ribojant Seimo galias. 
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1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija  
Lietuvos konstitucinio paveldo politiniuose teisiniuose kontekstuose

1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijoje akivaizdžiai buvo įtvirtintas 
vieno asmens – Respublikos Prezidento autoritetu grindžiamas politinės 
sistemos principas ir tuo pažeistas valstybės valdžių galių pusiausvyros 
fundamentalusis dėsnis. 

1922 m. ir 1938 m. konstitucijų likimas buvo dramatiškas – pirmo-
sios nuolatinės Konstitucijos veikimą nutraukė savosios politinės jėgos, o 
antrosios – svetimos valstybės agresija. Nors šioms konstitucijoms ir teko 
skirtingas istorinis vaidmuo įtvirtinant Lietuvos valstybės konstitucingu-
mo pagrindus, tačiau jos išlieka nepaneigiamais Lietuvos konstitucinės tei-
sės istoriniais šaltiniais. Jų studijas tęsia mokslininkai – teisininkai ir istori-
kai1. Lietuvos konstitucijose skleistos politinės teisinės idėjos nuolatos at-
gyja įvairiomis prasmėmis šiuolaikinėse diskusijose apie valstybę ir teisę2.

Pagrindinis veiksnys, skatinęs šio straipsnio autorių išsamiau atskleis-
ti 1922 m. ir 1938 m. konstitucijų įtaką 1990 m. kovo 11-osios aktams bei 
vėliau rengiant ir priimant Lietuvos Respublikos Konstituciją, buvo tas, 
kad šiuo atžvilgiu nėra paskelbta bent kiek visapusiškiau apibendrinančių 
mokslo darbų. Nepretenduojant į tai, kad tokia spraga šiuo straipsniu už-
pildoma, vis dėlto juo siekiama parodyti, kad Lietuvos konstitucingumo 
raida yra vientisas reiškinys, o Lietuvos konstitucijos juridiškai ir politiškai 
įprasmina valstybingumo ir konstitucijų jungtis. 

1. Konstitucijų klausimas Lietuvos okupacijų sąlygomis. 
Antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo organizacijos ir  

lietuvių išeivija 

1940 m. birželio 15 d. SSRS įvykdžius Lietuvos okupaciją buvo sulau-
žyta Lietuvos konstitucinė santvarka, sunaikintos Lietuvos valstybės struk-
tūros, o galiojusi teisinė sistema pakeista Lietuvą okupavusios valstybės – 
SSRS, teisine tvarka. Prievartos būdu primetus sovietinio tipo santvarką, 
1 Reikia pasakyti, kad šiuo atžvilgiu reikšmingiausius veikalus paskelbė prof. habil. 

dr. Mindaugas Maksimaitis. Vienas iš jų: Maksimaitis, M. Lietuvos valstybės konstitucijų 
istorija: XX a. pirmoji pusė. Monografija. Vilnius: Justitia, 2005.

2 Lapinskas, K. Lietuvos konstitucijų istorinių teisinių sąsajų beieškant. Konstitucija, žmo-
gus, teisinė valstybė. Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 
1998, p. 31–50; Stačiokas, S. Lietuvos Respublikos konstitucinė sistema. Europos Sąjun-
gos valstybių narių konstitucinės sistemos. Mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio uni-
versitetas, 2012, p. 530–565.
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valdžios ir valdymo institucinę sistemą, buvo nutraukta Lietuvos valsty-
bingumo laisva raida. Prof. Mykolas Romeris rašė: „Lietuvos sovietizaci-
ja – tai buvo ne pačios Lietuvos evoliucijos padarinys, bet svetimų, nuslo-
pinusių Lietuvos valstybę pajėgų darbas, kuriam buvo paruošta tam tikra 
neva pačios Lietuvos aktų inscenizacija, o kuris iš tikrųjų rėmėsi brutalia, 
į Lietuvos teritoriją įvesta ginkluota jėga, kurios veikimas buvo dengiamas 
sovietinės quasi demokratijos ir quasi federacijos melu ir klasta.“3

Prasidėjus pirmajai sovietinei okupacijai Lietuvoje kūrėsi pogrindinės 
organizacijos, kurios kėlė lietuvių tautos telkimosi idėjas išlaisvinant Lietu-
vą iš svetimos valstybės pavergimo. Įvairių socialinių grupių, skirtingų pa-
saulėžiūrų žmonės, kurie prasidėjus okupacijai pasitraukė į Vakarus, taip 
pat būrėsi į organizacijas. Jos analizavo situaciją Lietuvoje, siekė visapusiš-
kiau informuoti Vakarų valstybių vyriausybes apie realią padėtį Lietuvoje, 
modeliavo Lietuvos politinę ateitį po okupacijų. Tai buvo išreiškiama įvai-
rių programų, projektų, deklaracijų pavidalu. 

Viena iš tokių organizacijų buvo Lietuvos aktyvistų frontas (LAF), ku-
ris susikūrė jau 1940 metų rudenį. Atsišaukime į Lietuvą rašyta: „Mūsų 
idealas yra visos lietuvių tautos idealas: laisva ir nepriklausoma Lietuva.“ 
LAF programoje skelbta, kad „Nepriklausoma Lietuva bus konstitucinė, 
ūkio srity vyraus privati nuosavybė, bet valstybė kontroliuos gamybą ir pa-
skirstymą Tautos ir valstybės interesų labui (...) nepriklausoma valstybė 
yra tobuliausia organizuota Tautos forma, vienintelė tikros Tautos indi-
vidualybės saugotoja ir būtina sąlyga tautinei kultūrai klestėti (...) tautinė 
kultūra yra stipriausias amžinojo lietuviškumo laidas ir ryškiausias tau-
tinės individualybės rodiklis (...) Tautinės kultūros plėtojimas yra ne tik 
atskirų asmenų, bet ir visos tautinės bendruomenės uždavinys.“4

LAF programa rėmėsi dar prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje pa-
skelbtomis Pranciškaus Būčio, Kazio Pakšto, Stasio Šalkauskio idėjomis 
apie valstybę, tautą, kultūros vaidmenį kuriant tokią socialinę sistemą, 
kurios pagrindas – teisingumas ir demokratija. Šios idėjos buvo apibend-
rintai išreikštos Deklaracijoje „Į organiškosios valstybės kūrybą“5. Lietu-
3 Romeris, M. Lietuvos sovietizacija 1940–1941. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir 

konstitucinis jos įvertinimas. Vilnius: Lituanus, 1989, p. 67. 
4 Liekis, A. Nenugalėtoji Lietuva. Lietuvių pogrindžio vadovybės okupacijų metais (1940–

1953). Dokumentinė apybraiža. 5 knyga. Vilnius: Margi raštai, 2002, p. 139, 140.
5 Naujoji Romuva. 1936 m. vasario 23 d.
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vos ateities programoje orientuotasi į socialinę valstybę, kurios pagrindinė 
funkcija – užtikrinti socialinių santykių darną, socialinį teisingumą. De-
klaracijoje skelbta: „(...) valstybė turėtų būti reformuojama ir organizuoja-
ma taip, kad ji patenkintų visos lietuvių tautos opiausius reikalus ir vyriau-
sius siekimus, kad atitiktų mūsų tautos prigimtį ir jos gyvenimo sąlygas, 
kad neįpratintų lietuvių tautos būti tik iš viršaus diriguojamai – valstybės 
nelaimių valandoje tai pasitarnautų josios priešams – bet kad ji pačią tau-
tą, pačius mūsų krašto gyventojus darytų vis sąmoningesnius, aktyvesnius, 
sumanesnius, sąžiningesnius, ne tik suprantančius, bet giliai jaučiančius 
nepriklausomos valstybės prasmę (...) Šitaip suprantama valstybė turėtų 
būti organizuojama: socialinėje-ekonominėje srityje įvedant korporatyvinę 
santvarką, ideologinėje-kultūrinėje srityje vykdant kultūrinę autonomiją; 
teisinėje-politinėje srityje pertvarkant ir sudarant institucijas, reikalingas 
teisinei valstybei (...) Turėtų būti reformuoti ne visai laimingi ligšioliniai 
mūsų politiniai papročiai, aukštai iškelta politinė dorovė, pareigos bei atsa-
komybės jausmas, asmeninis ir profesinis sąžiningumas, supratimas ir ver-
tinimas bendrų pastoviųjų valstybės reikalų ir bendros viešosios gerovės“.

Prisimintinas 1936 m. lapkričio 2 d. S. Šalkauskio laiškas Respublikos 
Prezidentui Antanui Smetonai, kuriame jis rašė, kad „<...> teisinė visuo-
menės sąmonė negauna įrodymų, kad dabartinis režimas yra konstituci-
nio pobūdžio: atvirkščiai, daug žmonių gyvena su įspūdžiu, kad neteisėta 
vyriausybės padėtis pasidarė permanentinė. Tokia būklė negali neardyti 
pačių teisinės santvarkos pagrindų, nes ji susidariusi gilinant revoliuciją“6. 
S.  Šalkauskis tada siūlė: „1. Visų pirma yra reikalingas griežtas, visiems 
aiškus ir visai lojalus dabartino režimo pakeitimas atsisakant tų valdymo 
principų, kurie yra sudarę dabartinę padėtį. 2. Turėtų būti tuoj sudarytas 
naujas, turįs visuomenės pasitikėjimą autoritetingų asmenų ministerių ka-
binetas darbo pagrindais ir be atodairos į partinį priklausomumą. 3. Taip 
pat yra būtina sušaukti tautos atstovybę, kuri būtų ne fiktyvinis padaras, 
bet tikra tautos interesų reiškėja.“7

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIKO) 1944 m. vasario 
16 d. Deklaracijoje „Į Lietuvių Tautą“ skelbta: „(...) 1. Lietuvių tautos laisvė 
ir Lietuvos valstybės nepriklausomybė yra Tautos egzistencijos ir jos visoke-
6 Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos. Vilnius: Margi raštai, 2000, p. 325. 
7 Ibid., p. 333.
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riopos gerovės būtinoji sąlyga. 2. Suvereni Lietuvos valstybė nei dėl Tarybų 
Sąjungos, nei dėl dabartinės Reicho okupacijos nėra išnykusi, tik savaran-
kiškų valstybės organų veikimas laikinai sustabdytas. 1940 m. birželio 15 d. 
Tarybų Sąjungos okupacijos prievartoje padarytų kitų jėgos ir klastos aktų 
pertrauktas Lietuvos valstybės suverenių organų veikimas 1941 m. birželio 
23 d. tautos sukilimu ir Laikinosios Vyriausybės veikimu buvo laikinai at-
statytas. 3. Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus, ir toliau veikia 1938 m. Lietu-
vos Konstitucija, kol ji teisėtu keliu bus atitinkamai pakeista. 4. Respublikos 
vyriausybė, laikui atėjus, bus sudaryta Vyriausiajame Lietuvos Išlaisvinimo 
komitete koaliciniu pagrindu politinių grupių susitarimu. 5. Demokratinė 
Lietuvos Valstybės santvarka bus suderinta su plačiųjų tautos sluoksnių in-
teresais ir bendromis pokario sąlygomis. 6. Lietuvos Prezidento ir Seimo 
rinkimų įstatymai bus reformuoti pagal demokratinius rinkimų principus.“8

VLIK’o pozicija dėl 1938 m. Lietuvos Konstitucijos ilgainiui keitėsi ir 
dėl politinių partijų bei kitų organizacijų, kurias vienijo VLIK’as, požiūrio 
į šią Konstituciją. Štai 1945 m. birželio 15 d. Valstiečių liaudininkų sąjunga, 
Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga parei-
kalavo nedelsiant paskelbti VLIK’o vardu naują deklaraciją lietuvių tautai 
ir demokratiniam pasauliui, kuri aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytų ne-
priklausomos demokratinės Lietuvos valstybinio susitvarkymo pradus ir 
kartu nustatytų valstybinio tvarkymosi eigą pereinamuoju laikotarpiu. Iš 
VLIK’o reikalauta pašalinti autoritetines grupes – tautininkų partiją ir vie-
šai deklaruoti savo visišką ištikimybę demokratiniams principams ir kad 
būtų kovojama už nepriklausomos demokratinės Lietuvos atkūrimą.“9 

1946 m. liepos 3 d. VLIK’ą sudarančių grupių atstovai pasirašė bendrą 
nutarimą „Dėl 1944 m. vasario 16 d. VLIK’o Deklaracijos paryškinimo“. 
Jame skelbta: „1. Iš visų okupacijų išlaisvintoji Lietuva bus demokratinė 
respublika. 2. Kol bus sušauktas demokratiniu būdu išrinktas Lietuvos Sei-
mas, išlaisvintoji Lietuva bus valdoma pagal Laikinosios valstybės konsti-
tucijos nuostatus; 3. Laikinosios valstybės konstitucijos nuostatus priima 
VLIK’as pagal 1922 m. Lietuvos Konstitucijos principus.“10

8 Liekis, A. Nenugalėtoji Lietuva. Lietuvių pogrindžio vadovybės okupacijų metais (1940–
1953). Dokumentinė apybraiža. 5 knyga, supra note 4, p. 10, 11.

9 Liekis, A. Nenugalėtoji Lietuva. Lietuvių tremtinių vadovybės Vakarų Europoje (1944–
1955). Dokumentinė apybraiža. 6 knyga. Vilnius: Margi raštai, 2002, p. 391.

10 Ibid., p. 397, 398.
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Šiuo nutarimu VLIK’as suformulavo pagrindines savo politines pozi-
cijas dėl Lietuvos kostitucingumo ateities, o reikšmingiausia buvo tai, kad 
ši perspektyva turėtų būti grindžiama vadovaujantis 1922 m. rugpjūčio 
1  d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Šiuo atžvilgiu apibūdinant situaciją 
reikėtų pasakyti ir tai, kad pastarosios VLIK’o nuostatos skyrėsi nuo tų, ku-
rių laikėsi Lietuvos pasiuntiniai, toliau veikiantys Vakaruose, ir kurie savo 
teisinį statusą grindė 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucija11. 

1946 m. liepos 21–26 d. Berne, Šveicarijoje, vykusiame VLIK’o atstovų 
ir Lietuvos pasiuntinių susitikime priimtas nutarimas, kuriame nurodo-
ma: „1. Sudaryti politinį organą, kuris vykdytų vyriausybės funkcijas pa-
gal 1922 m. Lietuvos Konstitucijos dvasią. 2. Sudarius šį organą, VLIK’as 
toliau vykdo Seimo funkcijas kontroliuodamas vykdomojo organo darbus 
ir nustatydamas jo politikos liniją.“12 Šiuo vykdomuoju organu lyg ir buvo 
Lietuvos vyriausybė tremtyje iš septynių narių. 1946 m. lapkričio 2 d. suda-
rius Vykdomąją Tarybą (Vyriausybę) jos egzistavimas greitai nutrūko, nes 
jos pirmininkas Ernestas Galvanauskas emigravo į Madagaskarą, o Stasys 
Lozoraitis atsisakė savo pareigų Vykdomojoje Taryboje vadovauti užsie-
nio reikalams dėl to, kad VLIK’as paskelbė, jog vadovausis ne 1938 m., 
o 1922 m. Konstitucija, taip pat ir dėl to, kad pagal 1938 m. Konstituciją 
diplomatinė tarnyba negali būti pavaldi VLIK’ui13.

1947 m. rugpjūčio 5 d. Paryžiuje vykusioje antroje VLIK’o organi-
zuotoje konferencijoje buvo svarstomi Lietuvos išlaisvinimo, lietuvybės 
išlaikymo svetimuose kraštuose, bendro vadovavimo centro sudarymo ir 
kiti klausimai. Šioje konferencijoje tęsėsi diskusija dėl VLIK’o santykių su 
11 Lietuvos pasiuntiniai, aiškindami savo teisinį statusą, visada rėmėsi Prezidento Anta-

no Smetonos aktu, kuriam prigijo Kybartų akto pavadinimas. Nors šį aktą A. Smetona 
priėmė 1940 m. lapkričio 22 d. jau būdamas Berne, Šveicarijoje, tačiau jo pasirašymo 
data nurodyta 1940 m. birželio 15 d. Akte buvo skelbiama: „I. Remdamasis Lietuvos 
Konstitucija (97 str.), atleidžiu Ministrų Tarybą iš pareigų ir skiriu Stanislovą Lozoraitį 
Ministru Pirmininku. II. Remdamasis Lietuvos Konstitucija (71 str.), pavedu Ministrui 
Pirmininkui mane pavaduoti.“ Buvo remiamasi ir buvusio Lietuvos Respublikos užsie-
nio reikalų ministro J. Urbšio 1940 m. birželio 2 d. telegrama, kuria S. Lozoraitis „jei kas 
ištiktų Lietuvai, paskiriamas „diplomuotu šefu“. Liekis, A. Nenugalėtoji Lietuva. Lietuvių 
pogrindžio vadovybės okupacijų metais (1940–1953). Dokumentinė apybraiža. 5 knyga, 
supra note 4, p. 133. Vėliau dėl Kybartų akto, taip pat dėl J. Urbšio telegramos teisėtumo 
(legalumo) buvo nuolatos diskutuota, reikštos įvairios išvados ir nuomonės. 

12 Ibid., p. 398.
13 Ibid., 398, 399.
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užsienyje funkcionavusio Lietuvos Respublikos diplomatinio korpuso at-
stovais ir „diplomatijos šefu“ St. Lozoraičiu14.

Polemizuojant dėl VLIK’o politinės teisinės prigimties ir jo ištakų pa-
liestas ir 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos konstitucijų klausimas. 
VLIK’o pirmininkas M. Krupavičius savo pranešime kalbėdamas apie 
1922 m. ir 1938 m. konstitucijas sakė: „(...) Kas dėl vienybės, tai nė viena, 
nei kita konstitucija absoliutinės vienybės neduos. 1922 m. Konstitucijos 
principai yra grupių priimta kompromisinė formulė. Pagaliau norėčiau pa-
klausti visų tų, kurie šiuo, sunkiausiu Lietuvos metu, ir buvusias konstitu-
cijas panaudoja nesantaikoms ir skirtumams palaikyti, kokia iš jų nauda 
kryžiuojamai Lietuvai ir jos laisvinimo darbams? Ar mūsų sąlygomis kons-
titucijos nepriklauso prie tos rūšies veiksmų, kuriuos parinks ir nustatys 
išlaisvintos Lietuvos veiksniai, o ne mes šičia tremtyje. Byla dėl konstitu-
cijų Lietuvos laisvinimo darbams yra dalykas abejingas. Nei viena, nei kita 
konstitucija tos Lietuvos laisvinimo bylos, kad kažin kaip iškalbingai ir iš-
radingai ieškotum argumentų, nepalengvins. Konstitucijos byla – politinių 
grupių arkliukas. Joms ji reikalinga gal tik tarpusaviam antagonizmui palai-
kyti (...) laisvosios Lietuvos laikams turėtumėm palikti ir partijų klausimą. Ji 
ir tik ji turi teises iš naujo perarpuot visus politiniai visuomeninius vienetus 
ir vienus palaidot, kitus iškelt ar visai naujus sudaryt (...) Tad čia – tremtyje 
ir šiose aplinkybėse gali būti tik viena partija, būtent Lietuviškoji Partija. 
Tik tai, o ne kitai partijai privalo priklausyti VLIK’as ir Pasiuntiniai.“15

Vykstant Antrajam pasauliniam karui ir Lietuvą okupavus nacistinei 
Vokietijai Lietuvoje kūrėsi antinacinės organizacijos, kurių pagrindinis 

14 VLIK’o ir Lietuvos pasiuntinių konfrontacija tęsėsi ir vėliau. Nors buvo siekiama rasti 
bendrus susitarimus, tačiau jie iš esmės buvo nevaisingi. Tai iliustruoja St. Lozoraičio 
pasiūlymai VLIK’o atstovams J. Norkaičiui ir P. Karveliui, kurie buvo nuvykę į Prancū-
zijos Nicos kurortą derėtis su St. Lozoraičiu dėl VLIK’o ir pasiuntinių santykių. Ir šiuo 
atveju jokio rezultato nepasiekta, nes VLIK’ui buvo visiškai nepriimtini St. Lozoraičio 
pasiūlymai dėl kai kurių susitarimo pagrindų: „1. Lietuvos konstitucija tegali būti pa-
keista atstačius Lietuvos valstybės nepriklausomybę. 2. Lietuvos Diplomatinė Tarnyba 
ir Lietuvos Diplomatijos šefas nėra subordinuojami jokiam veiksniui ir veikia savaran-
kiškai. 3. Santykiai bei susisiekimai su svetimomis vyriausybėmis yra Diplomatinės Tar-
nybos ir Diplomatijos šefo kompetencijoje. 4. VLIK’as nėra Seimas ir neturi jos funk-
cijų“. Liekis, A. Nenugalėtoji Lietuva. Lietuvių pogrindžio vadovybės okupacijų metais 
(1940–1953). Dokumentinė apybraiža. 5 knyga, supra note 4, p. 471. 

15 Ibid., p. 448, 449. 
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tikslas – susidarius palankioms sąlygomis atkurti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Šis siekis vienijo visas šias organizacijas, tačiau skyrėsi nuomonės, 
kokiais politiniais teisiniais pagrindais bus organizuojama atkurtoji nepri-
klausoma Lietuva. Jau 1941 m. gruodžio mėn. įsisteigusi Lietuvos laisvės 
armija (LLA) – karinė, tautinė ir politinė organizacija savo programiniais 
tikslais laikė: „a) Lietuvos laisvės iškovojimą, b) naujos vieningesnės ir ga-
lingesnės tautinės Lietuvos valstybės atstatymą su sostine Vilniumi ir Klai-
pėdos kraštu, c) politinės ir kultūrinės Lietuvos egzistencijos užtikrinimą 
kuo ilgesniems laikams“16. 

1942 m. pavasarį valstiečių liaudininkų, socialdemokratų, tautinin-
kų, nacionalistų iniciatyva buvo įsteigtas Vyriausiasis lietuvių komitetas 
(VLK). Pogrindžio sąlygomis leistame laikraštyje „Nepriklausoma Lietu-
va“ buvo skelbiamos pagrindinės politinės nuostatos: „(...) Lietuvos valsty-
bėje nei viena partija, nei srovė neturės pirmenybės, nes Lietuva bus tvar-
koma objektyviojo teisingumo pagrindu, vykdant kultūringosios žmonijos 
atsiekimus politinės santvarkos (...) socialinio teisingumo (...) modernio-
sios demokratijos principais ir dinamiškosios pažangos metodais.“17

Artėjant Antrojo pasaulinio karo pabaigai ir prasidėjus antrajai SSRS 
okupacijai kūrėsi ginkluoto pasipriešinimo organizacijos, vienijančios 
partizaninio judėjimo struktūras. Štai Lietuvių tautos taryba (LTT) buvo 
užsibrėžusi tikslą: „Remiantis lietuvių tautos istorinėmis-etninėmis žemių 
ir baltų kilmės gyventojais, atkurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniumi.“18 Vyriausiasis Lietuvos atkūrimo komitetas 
(VLAK) Deklaracijoje skelbė: „(...) Valstybės atstatymas, kol Seimo nebus 
priimta ir paskelbta tautos laisvės ir demokratijos siekimams atitinkan-
ti Valstybės Konstitucija, vykdomas pagal šioje deklaracijoje paskelbtus 
nuostatus ir 1922 m. Lietuvos Konstitucijos dvasia.“19

1946 m. birželio 6 d. Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio 
(BDPS) įkūrimo akte apibrėžti pagrindiniai organizacijos tikslai, politinės 
ir ginkluotosios kovos orientyrai. BDPS turėjo vienyti kitų organizacijų 
16 Liekis, A. Nenugalėtoji Lietuva. Lietuvių pogrindžio vadovybės okupacijų metais (1940–

1953). Dokumentinė apybraiža. 5 knyga, supra note 4, p. 348. 
17 Nepriklausoma Lietuva. 1942 m. gruodžio 1 d.
18 Liekis, A. Nenugalėtoji Lietuva. Lietuvių pogrindžio vadovybės okupacijų metais (1940–

1953). Dokumentinė apybraiža. 5 knyga, supra note 4, p. 448.
19 Ibid., p. 458.
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pastangas kovojant su okupaciniu režimu ir rengtis darbui išlaisvintoje 
Lietuvoje. Nors programiniuose tekstuose BDPS konkrečiai nepasisakė dėl 
1922  m. Konstitucijos ar 1938 m. Konstitucijos prioritetų, tačiau reikšti 
bendrieji Lietuvos ateities socialiniai, politiniai ir teisiniai kontūrai.

Retrospektyviai vertinant politinių idėjų raidą dėl prielaidų pasitelkti 
1918–1940 metų Lietuvos Respublikos konstitucinį palikimą atkurtoje ne-
priklausomoje Lietuvos valstybėje, reikėtų išskirtinai akcentuoti Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją, 
kuri buvo priimta visos Lietuvos partizanų atstovų suvažiavime20. Dekla-
racijoje paskelbta, kad LLKS Taryba atstovauja visoms Lietuvos teritorijoje 
esančioms vieningoms vadovaujamoms karinėms visuomeninėms gru-
puotėms ir reiškia lietuvių tautos valią. 

Pagrindinės Deklaracijos nuostatos buvo: „(...) 3. Valstybinė Lietuvos 
santvarka – demokratinė respublika. 4. Suvereninė Lietuvos valdžia pri-
klauso tautai. 5. Lietuvos valdymas vykdomas per laisvais, demokratiniais, 
visuotiniais, lygiais, slaptais rinkimais išrinktą Seimą ir sudarytą Vyriau-
sybę. 6. Nuo okupacijos pabaigos iki susirenkant demokratiniam Lietuvos 
Seimui, įstatymų leidžiamąją galią turi laikinoji Tautos Taryba. 7. Laikinąją 
Lietuvos Tarybą sudaro: visų vieningoje vadovybėje Lietuvoje ir užsienyje 
kovojančių sričių, apygardų, rinktinių, aukštųjų mokyklų, kultūrinių, religi-
nių organizacijų bei sąjūdžių ir tautoje atramą turinčių politinių partijų at-
stovai, prisilaikant proporcingo atstovavimo principo. 8. Atstačius Lietuvos 
Nepriklausomybę, ligi susirenkant Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento 
pareigas eina LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas. 9. Laikinoji Lietuvos 
Vyriausybė sudaroma LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavedimu. 
Vyriausybė atsakinga prieš laikinąją Tautos Tarybą (...). 14. Lietuvos valsty-
bės atstatymas, ligi Seimo bus priimta ir paskelbta žmogaus laisvės ir demo-
kratijos atsiekimus atitinkanti valstybės konstitucija, vykdomas pagal šioje 
Deklaracijoje paskelbtus nuostatus ir 1922 m. Lietuvos Konstitucijos dvasią.“

20 1949 m. vasario 2–22 d. vyko visos Lietuvos partizanų atstovų suvažiavimas, kurio da-
lyviais buvo partizanų ginkluotųjų pajėgų vadai. Atsžvelgiant į sudėtingą situaciją, susi-
klosčiusią telkiant ginkluoto pasipriešinimo struktūras kovai, suvažiavime buvo nutarta 
įkurti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį ir atsisakyti Bendrojo demokratinio pasipriešinimo 
sąjūdžio (BDPS) pavadinimo, kuriuo iki tol buvo apibūdinama ginkluoto pasipriešini-
mo organizacija. Suvažiavime sudaryta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba, kuri 
parengė ir paskelbė Deklaraciją. 
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1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą 
„Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. dekla-
racijos“, kuriame konstatavo, kad „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tary-
ba, priimdama 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją (...) buvo aukščiausia po-
litinė ir karinė struktūra, vadovaujanti šiai kovai, vienintelė teisėta valdžia 
okupuotos Lietuvos teritorijoje.“ Nustatyta, kad ši Deklaracija yra Lietuvos 
valstybės teisės aktas21. 2009 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas 
paskelbė, kad LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Jonas Žemaitis pri-
pažįstamas „kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai 
vykdžiusiu Respublikos Prezidento pareigas“22.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos is-
torinę, politinę, teisinę reikšmę nagrinėjo ir įvertino Lietuvos mokslininkai 
teisininkai. Dainius Žalimas pabrėžia, kad Deklaracija iš esmės išplėtojo 
1946 m. balandžio 23 d. Lietuvos Partizanų Vadų suvažiavimo deklaracijos 
ir 1946 m. birželio 11 d. Vyriausiojo Lietuvos Atstatymo Komiteto (VLAK) 
deklaracijos nuostatas, todėl laikytina pagrindiniu besipriešinančios Lie-
tuvos vadovybės priimtu programiniu dokumentu, įtvirtinusiu Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės atkūrimo principus23.

Vytautas Sinkevičius akcentuoja, kad Deklaracija savo paskirtimi ir 
turiniu savaime yra pirminis konstitucijos šaltinis, priskirtinas prie konsti-
tucinės reikšmės teisės aktų, ir kad ji yra vienas iš Lietuvos nepriklausomos 
valstybės konstitucinių pamatų24. Reikėtų pritarti nuomonei, kad „(...) jei-
gu Deklaracija būtų žinoma Kovo 11-osios Akto rengėjams, ši Deklaracija 
būtų atspindėta Akte taip, kaip jame yra atspindėti 1918 m. vasario 16 d. 
Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezo-
liucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės, kurie Kovo 11-osios 
Akte yra apibūdinti kaip Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas“25.
21 Valstybės žinios.1999, Nr. 11-241.
22 Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. kovo 12 d. Deklaracija „Dėl Jono Žemaičio 

pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 30-1166.
23 Žalimas, D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptau-

tiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės. Monografija. Vilnius: Rosma, 2005, p. 147.
24 Sinkevičius, V. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklara-

cija Lietuvos teisės sistemoje. Regnum est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Ak-
tui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: 
Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, p. 65.

25 Ibid., p. 65, 66.
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Atsižvelgdami į lietuvių tautos istorinį patyrimą, Lietuvos valstybės 
raidą 1954–1955 m. JAV leistame žurnale „Į laisvę“ Lietuvos šviesuoliai 
A. Maceina, Z. Ivinskis, J. Girnius, V. Vaitiekūnas ir kiti paskelbė doku-
mentą „Į pilnutinę demokratiją“, kuriame plačiai apžvelgė Lietuvos politi-
nę praeitį, socialinius, politinius dėsnius, kuriais turėtų būti vadovaujama-
si ateityje klojant demokratinės valstybės pamatus26. Kurdami būsimosios 
Lietuvos viziją konkrečiai neminėjo nei 1922 m., nei 1938 m. konstitucijų, 
tačiau buvo matoma pagrindinė gija – ateities politinėje sistemoje reikia 
išvengti tų negatyvų, kurie buvo veikiant ir vienai, ir kitai konstitucijai. 
Vertindami 1922 m. Konstitucijos galiojimo laikotarpio socialinius politi-
nius reiškinius, rašė, kad „(...) demokratinėje Lietuvoje vykdomoji valdžia 
buvo labai Seimo priklausoma. Seimo ir vyriausybės kompetencijose ne-
buvo pusiausvyros (...) Prezidento priklausomybė nuo Seimo vykdomo-
sios valdžios ir įstatymų leidžiamosios valdžios galių sąveiką vienašališkai 
lenkė Seimo naudai (...) 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo šaknys glūdėjo 
iš dalies vienašališkai vyraujančioje Seimo galioje“27.

Dokumento „Į pilnutinę demokratiją“ autoriai samprotavo, kad atei-
ties Lietuvos demokratinė santvarka tokio valdžios galių vienašališkumo 
turėtų išvengti ir teigė: „Galima įvesti greta seimo dar senatą, sudaromą 
ūkio ir kultūros savivaldybių pagrindu. Senatas atsvertų seimo galių vie-
našališkumą (...) Galima seimo ir vyriausybės galių pusiausvyrą išlaikyti 
ir tuo būdu, kad prezidentas būtų renkamas pačios tautos arba iš seimo ir 
vietos, veikmens ir kultūros savivaldybių atstovų sudaryto ypatingojo su-
sirinkimo, kad prezidentas seimui pasiūlytų kandidatą į ministerius pir-
mininkus, nors seimas galėtų ministerį pirmininką ir iš savo kandidatų 
parinkti, bet kad ministeris pirmininkas kitus ministerius pats pasirinktų 
ir juos tvirtintų tik prezidentas ir kad seimas ministeriui pirmininkui 
nepasitikėjimą pareikšti galėtų tik tuo būdu, kad absoliučia visų seimo 
narių dauguma išrinktų naują ministerį pirmininką. Savaime supranta-
ma, kad tokį seimą, kuris ministeriui pirmininkui išrinkti negalėtų su-
daryti absoliutinės visų seimo balsų daugumos, prezidentas turėtų teisę 
paleisti.“28

26 Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos. Vilnius: Margi raštai, 2000, p. 263–322.
27 Ibid., p. 294.
28 Ibid., p. 294, 295.
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Dokumento autoriai, atkreipę dėmesį į konstitucinę nuostatą, kad 
„Valstybės valdžia yra vienatija ir nedaloma“, buvo įsitikinę, kad tai yra 
totalizmo pradmuo ir sakė: „(...) Totalistinė valstybės valdžios vienatija 
reiškia, kad valdančioji niekingų žmonių bendrija su vienodu cinizmu gali 
piktnaudžiauti tiek įstatymų leidžiamąja, tiek vykdomąja, tiek ir teismo 
valdžią.“29 Siekiant išvengti tokių situacijų buvo siūloma: „Valdžios demo-
kratinė sąranga tik tada gali sklandžiai veikti, kai nei įstatymų leidžiamoji 
valdžia neviešpatauja vykdomajai, nei, atvirkščiai, vykdomoji valdžia savo 
galia neviešpatauja nei seimui, nei teismui. Nei seimas, nei vyriausybė, nei 
teismas skyrium savo galia neturi prasikišti iš kitų dviejų. Valdžios demo-
kratinė sąranga tik tada bus įgalinta sklandžiai funkcionuoti ir valstybė bus 
apsaugota nuo vienašališko valdžios susitelkimo arba seimo, arba vyriau-
sybės rankose, kai seimo, vyriausybės ir teismo sąveika bus pagrįsta tam 
tikra jų kompetencijos pusiausvyra.“30

Apie Lietuvos valstybės būsimąją konstitucinę santvarką, valstybės 
valdžios organizavimo pagrindus ir teisinę sistemą samprotavo pasitraukę 
iš Lietuvos ir Vakaruose gyvenę lietuviai teisininkai. Ilgainiui ėmė ryškėti, 
kad užsienyje gimę ir augę arba ilgus metus jame praleidę ir Lietuvos gyve-
nimo nebepažįstantieji buvę tėvynainiai negalėsią daug patarti. Vis labiau 
imta tikėti, kad laisvos Lietuvos likimas daugiausia priklauso ten likusiems 
ir išaugusiems, tarp kurių esama daug šviesuomenės, specialistų ir patrio-
tų, kad „galutiną nepriklausomos Lietuvos valstybės programą paruoš iš-
silaisvinsimos mūsų valstybės piliečiai, išrinkdami demokratiškai savo at-
stovus į Seimą ir priimdami Lietuvos valstybės konstituciją pagal 1922 m. 
Konstitucijos dėsnius, savo valią ir būsimą tuomet Lietuvos politinę, ūkinę 
ir kultūrinę būklę“31.

Išeivijos dauguma suvokė, kad nebūsią realu ir racionalu atkurti Lie-
tuvos valstybingumą, visiškai atitinkantį tarpukario konstitucines formas, 
jog konstitucija neišvengiamai turėsianti vienaip ar kitaip atspindėti pas-
taraisiais dešimtmečiais šalyje vykusius ekonominius, socialinius, psicho-

29 Ibid., p. 293.
30 Ibid., p. 293.
31 Plg. Maksimaitis, M.; Miliauskaitė, K.; Šapoka, G. Valstybės ir teisės problemos lietuvių 

išeivijos publikacijose (1944–1990). Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011, 
p. 120.



284

Juozas Žilys

loginius ir kitus pokyčius ir naujai iškilusius poreikius. Sykiu ji turėsianti 
atsižvelgti į konstitucinėje raidoje išaiškėjusius trūkumus, nes, matuojant 
teisinio teorinio tobulumo masteliu ir ypač žvelgiant iš laiko perspektyvos, 
ji akivaizdžiai turėjo tobulinimo rezervų32.

Gana vieningai manyta, kad laisvoje Lietuvoje neteksią grįžti prie 
1938 m. Lietuvos Konstitucijos, tikėta, kad laisvę atgavusioje Lietuvoje 
moderniais pagrindais turėsianti būti atkurta demokratinė Lietuvos vals-
tybės santvarka, pirmenybę teikiant Steigiamojo Seimo 1922 m. priimtai 
Lietuvos Valstybės Konstitucijai33.

Įvairiai samprotauta apie pagrindinių valstybės institucijų – Respubli-
kos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės konstitucinių galių ribas ir jų tarpusa-
vio sąveiką. Baimintasi tiek dėl seimokratijos, tiek ir dėl prezidentinės dikta-
tūros prielaidų, kitaip tariant, siekta surasti parlamentinės ir prezidentinės 
demokratijos suderinamumo tam, kad darniai funkcionuotų demokratinė 
valstybės organizacija. Užsiminta apie dvejų rūmų parlamento galimybę. 
Manyta, kad partinė sistema turėtų būti grindžiama „ne pasaulėžiūriniu, o 
valstybės politinių, socialinių, ūkinių uždavinių ir jų vykdymo supratimo 
skirtybių pagrindu“. Aktyviai diskutuota apie administracinio teismo įstei-
gimą. Išeivijoje buvo populiari idėja, kad konstitucinė kontrolė turėtų būti 
pavesta ne bendrosios jurisdikcijos teismams, bet konstituciniam teismui. 

Lietuvių išeivijos teisininkų idėjos apie Lietuvos ateities konstitucinę 
santvarką tapo ypatingai aktualios tada, kai atkūrus nepriklausomą Lietu-
vos valstybę pradėta rengti Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

2. Lietuvos valstybės konstitucijų politinės teisinės reikšmės  
1990 m. kovo 11-osios aktuose

Po to, kai 1990 m. vasario 24 d. vykusiuose Lietuvos TSR Aukščiausio-
sios Tarybos rinkimuose aiškėjo, kad Sąjūdžio remti Aukščiausiosios Tary-
bos kandidatai į deputatus ryškia persvara laimi rinkimus, pradėta intensy-
viai ruoštis būsimiesiems Aukščiausiosios Tarybos posėdžiams, rengti svar-
biausiųjų teisės ir politinių dokumentų projektų tekstus, aktyviai diskutuoti 
dėl jų turinio. Vienas pirmųjų posėdžių, kuriame dalyvavo Sąjūdžio remti 
32 Ibid., p. 127.
33 Ibid., p. 128.
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deputatai, įvyko 1990 m. vasario 28 d. Buvo sudarytos kelios komisijos, tu-
rėjusios koordinuoti pasirengimą pirmajai Aukščiausiosios Tarybos sesijai. 
Viena jų – Lietuvos valstybingumo problemos, kurią sudarė V. Landsbergis, 
R. Ozolas, K. Lapinskas, A. Butkevičius, Č. Stankevičius, turėjo parengti 
valstybės atkūrimo planą ir apibrėžti Aukščiausiosios Tarybos statusą. Taip 
pat buvo sudarytos Aukščiausiosios Tarybos struktūros ir veiklos principų 
(grupei vadovavo Sąjūdžio Seimo statuto autorius A. Abišala), Vyriausybės 
struktūros klausimų ir veiklos principų (vadovas – G. Vagnorius), teisėtvar-
kos ir krašto apsaugos (vadovas Z. Vaišvila) grupės34.

Jau pirmuosiuose darbo grupės, kuri turėjo parengti valstybingumo 
atkūrimo pagrindinius dokumentus, posėdžiuose, buvo diskutuojama 
apie dokumentų eiliškumą, politinius akcentus, fiksuojančius teisinius 
veiksmus atkuriant Nepriklausomybę. Šiuo atžvilgiu neišvengiamai iškilo 
1918–1940 m. Lietuvos valstybės konstitucijų klausimas, t. y. kokiu mastu 
ir kokiomis teisinėmis formomis išreikšti Lietuvos konstitucinio paveldo 
vaidmenį einant į nepriklausomo valstybingumo būvį. Kai kurie tada vy-
kusios diskusijos fragmentai atskleisti žmonių, kurie tiesiogiai dalyvavo 
šiuose darbuose, prisiminimuose, dienoraščiuose. 

Štai R. Ozolo „Pastabose iš užrašų knygelės“ rašoma, kad 1990 m. kovo 
1 d. vykusiame darbo grupės posėdyje preliminariai svarstant pagrindinių 
politinių veiksmų idėjas, būta įvairių nuomonių dėl Lietuvos konstitucijų:

„Landsbergis. 1938 m. Konstitucija sunkiai pritaikoma. Sustabdyti 
1938 m. ir patvirtinti laikinąją 1989 m. (su herbu) Konstituciją. 

Motieka. 1938 m. valyti reikia nedaug. (Supažindinta su pataisom.) 
Andriukaitis. Galima rinktis ne į AT, o į Tautos atstovų susirinkimą. 

Mažuma susirinks į AT, bet neturės daugumos. Konstitucija galėtų būti 
1922 metų. Reikia eliminuoti tarybų valdžią (AT + Konstitucija).

Stankevičius. Kaip neįsiteisinti LTSR struktūrose, bet imti veikti. Tary-
ba renkasi, renka pirmininką, spikerį, paveda eiti pareigas vyriausybės na-
riams, sudaromos komisijos, nenaikinti tarybų valdžios, nustatyti Lietuvos 
statusą, naikinami straipsniai dėl karinės tarnybos, dėl kareivių grąžinimo, 
apibrėžiam savo statusą, komisija dėl santykių su TSRS nustatymo, pakeisti 
straipsnį dėl prievolių TSRS, blokados komisija. 
34 Čepaitis, V. Su Sąjūdžiu už Lietuvą. Nuo 1988 06 03 iki 1990 03 11. Vilnius: Tvermė, 

2007, p. 415.
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II etapas. Laukiam atsakymo ir veikiam. Apsaugos ir sienų komisija, 
sekimo sistemos nuėmimas, paskirt premjerą. 

III etapas. Respublika atkuriama Deklaracija – pagal suvereninę ga-
lią atstatomos buvusios valstybės galios – atkuriama pilnai. Pasiremti 
1922 metų konstitucija. Atkuriam sienas. Kreipimasis į tautines mažumas. 
Seimo Pirmininkas ir Prezidiumas. Kreipimasis į pasaulio valstybes. Nuta-
rimas dėl įstatymų galiojimo. 

Landsbergis. Keitimasis į Seimą – pavojingas. Likti AT kurį laiką – gerai.
Sinkevičius. Svarbiausia išvengti formalios kolizijos. AT turi rinktis. 

Patvirtina mandatus. Renka AT pirmininką. Atkuria vasario 16. Pasiskel-
bia vienintele teisėta valdžia. Ji skelbia panaikinanti 1978 m. konstituciją ir 
priima konstitucinius principus.“35

Prisimindamas, kaip buvo rengiami Nepriklausomybę atkuriantys 
teisės aktai, V. P. Andriukaitis rašo: „Aš labai karštai gyniau nuostatą, kad 
reikia remtis 1922 metų Konstitucija. Bet posėdyje dalyvavęs K. Motieka, 
taip pat kiti nariai ėmė linkti į tai, kad reikia preciziškai laikytis tęstinumo 
ir atkūrimo eigos, tad palaikytina 1938 m. Konstitucijos idėja. Betgi ji – 
visai netinkama. Pradėjome nesutarti. Tada priėjom kompromisą, kad ją 
priimant stabdomos dalys apie Prezidentą, Seimą, Valstybės tarybą ir Vals-
tybės kontrolę, nes jos neatitinka demokratijos principų. Be to, pasiginčiję 
nusprendėme, kad šios Konstitucijos veikimas bus trumpalaikis ir simbo-
liškas dėl pilietybės ir teisių tęstinumo, ypač tų, kurie atsidūrė emigracijoje, 
o po valandos ji bus stabdoma ir vietoj jos priimsime laikinąją Konstituciją 
arba Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą.“36 

1990 m. kovo 5 d. Sąjūdžio remtų deputatų posėdyje grupės supažindi-
no su darbo rezultatais. V. Landsbergis, pranešdamas apie savo darbo grupės 
veiklą pažymėjo, kad „(...) svarbiausias tikslas buvo užtikrinti teisinį vals-
tybės tęstinumą. Pirmieji jos pasiūlymai yra dvejopi. Pirmasis: kol kas turi 
veikti seni įstatymai, nes mes negalime paneigti pastarųjų metų vyksmo. 
Antrasis: pirmajame posėdyje būtina grąžinti 1938 m. Lietuvos Konstituciją, 
panaikinant pasenusius jos straipsnius, arba iš esamos LTSR Konstitucijos 
35 Ozolas, R. Žvaigždės blėsta auštant. Sugyvenimai, arba 1987–1990 metų dienoraščių pus-

lapiai. Vilnius: Vaga, 2007, p. 558.
36 Liutkevičienė, I. Lietuviškas imunitetas: Vytenio Povilo Andriukaičio gyvenimo interviu. 

Andriukaitis, A. Bausmė be nusikaltimo. Atsiminimai. 1973 m. Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2012, p. 256.
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išmėtyti nereikalingus naujoje situacijoje straipsnius. Po 6 mėnesių reikėtų 
sušaukti konstituantą, kuri jau atkurtų valstybę. Manyčiau, kad mūsų tikslas 
yra ne popierinė, o reali nepriklausomybė.“37 Beje, šio posėdžio užrašų frag-
mentuose pastebimi ir kiti V. Landsbergio minčių aspektai38.

Tame pačiame 1990 m. kovo 5 d. posėdyje R. Ozolas užrašė: 
„Plečkaitis. Reiktų alternatyvinių atkūrimo formuluočių. 6 mėnesiai 

būtų pražūtis – padėtis blogės, pasitikėjimas kris. Mūsų, kaip tautos įga-
liotinių susirinkimas čia AT, skelbia, kad jis imasi Lietuvos Respublikos 
atkūrimo realizavimo. 1. Atstato 1918 m. vasario 16 d. deklaraciją. 2. Su-
sistabdo konstituciją. 

Varanauskas. Neaiški gęstanti kreivė. 1938 m. konstitucija netaisytina. 
Ir Dekanozovas taisė. 

Sakalas. Kas esam teisiškai? Jei AT – tik apie mūsų konstituciją. 
Šaltenis. Konstitucinė asamblėja nuostabiai sugalvota. 
ozolas. Reikia eiti į darybas dėl derybų per Vasario 16-osios atkūrimo 

ir TSRS konstitucijos sustabdymą.“39

Intensyviose diskusijose palaipsniui aiškėjo būsimųjų teisės aktų sekos 
ir turinio kontūrai. 1990 m. kovo 6 d. įvyko Sąjūdžio atstovų V. Landsber-
gio, V. Čepaičio, R. Ozolo, Č. Stankevičiaus, A. Butkevičiaus susitikimas su 
Lietuvos Komunistų partijos atstovais G. Kirkilu ir J. Paleckiu. Svarstant 
klausimus, susijusius su kovo 11-ąją turėsiančių įvykti Aukščiausiosios 
Tarybos posėdžių dienotvarke, V. Landsbergis kalbėjo apie pagrindinius 
aktus, kurie turėtų būti priimti, būsimųjų veiksmų seką: „1938 m. Kons-
titucija sustabdoma, vos tik ją priėmus. LTSR konstitucija „išvaloma nuo 
visų ryšių su TSRS ir tampa Laikinuoju Pagrindiniu Įstatymu. Kiti įstaty-

37 Čepaitis, V., supra note 34, p. 415.
38 Štai R. Ozolo užrašuose fiksuojama: „Landsbergis. (...) Reikia konstatuot atkūrimą 

kaip tęstinumą. Atmesti visą įstatymų pavidalu reikštą chaosą. Turėtų kurį laiką 
veikti ir senieji LTSR įstatymai. Turime būti ne kategoriškai teoretiški, o pragmatiški. 
Neturėtume atmesti porą metų vykusio proceso, kuris reiškėsi ir per primestas 
struktūras. Būtume dogmatikai, jei neigtume gegužės 18 d. aktą (...) Po 6 mėn. turėtų 
būti sukurta konstitucinė asamblėja (Atstatomasis Seimas) valstybei atkurti (...) 
galėtume persikrikštyti į Seimą. Bet rinkėjų nėra tiek jau absoliučiai daug (...) Mūsų 
institucija yra tam, kad atvestume iki Seimo (konstitucinės asamblėjos). Galima paskui 
gauti Atstatomojo Seimo įgaliojimus“. Ozolas, R. Žvaigždės blėsta auštant. Sugyvenimai, 
arba 1987–1990 metų dienoraščių puslapiai, supra note 35, p. 560, 561.

39 Ibid., p. 562, 563.
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mai laikinai lieka galioti, jei jie neprieštarauja Laikinajam Pagrindiniam 
Įstatymui.“ G. Kirkilas klausė: „Ar dėl 1938 m. Konstitucijos grąžinimo 
neįklimpsime į diskusijas Aukščiausiojoje Taryboje?“ Č. Stankevičius pa-
stebėjo: „1938 m. Konstitucijos grąžinimas, skelbiant nepriklausomybės 
deklaraciją, reikalingas tarptautinės teisės požiūriu, įtvirtinant valstybės 
tęstinumą. Aukščiausioji Taryba, kaip aukščiausias tautos valios vykdyto-
jas, gali pareikšti apie bet kurio įstatymo sustabdymą.“40

Rengiant aktus, kuriais buvo atkuriama Nepriklausomybė, V. Lands-
bergis aktyviai susirašinėjo su Lietuvos Respublikos atstovu Vašingtone 
ir prie Šventojo Sosto Stasiu Lozoraičiu, kuriam buvo teikiami rengiamų 
dokumentų projektai: „pareiškimas apie save“ – Aukščiausiąją Tarybą; De-
klaracija apie valstybės tęstinumą; Deklaracija apie valstybės konstituciją 
(1938 m.); Įstatymas dėl teisinių valstybės gyvenimo pagrindų (1938 m. 
Konstitucijos laikinas sustabdymas ir Laikinasis Pagrindinis valstybės įsta-
tymas); nutarimas dėl TSRS Liaudies deputatų statuso ir keli kreipimaisi41.

Kai kurie S. Lozoraičio pasiūlymai dėl šių aktų projektų buvo vertingi 
juos tobulinant. Štai 1990 m. kovo 5 d. teletaipo pranešime V. Landsbergiui 
buvo rašoma: „(...) reiktų numatyti taipgi prisidėjimą prie Helsinkio Baigia-
mojo Akto principų, prie Vienos diplomatinės Konvencijos ir pažymėti, jog 
bus respektuojamos visos tarptautinės sutartys, sudarytos iki 1940.VI.15.“42 
Pasisakydamas dėl visų dokumentų projektų tekstų S. Lozoraitis pastebėjo: 
„Vienaip ar kitaip, juos paskelbus, įvyks stiprus lūžis, revoliucinis aktas. 
Kitaip ir negali būti. Yra labai svarbu išeiti iš okupanto primestų struktūrų 
ir galimai greičiau jas pakeisti naujomis. Labai gerai, kad bus pasirūpinta 
bent trumpam atgaivinti 1938 m. Konstituciją ir tuo būdu pabrėžti, kad 
nėra kuriama nauja valstybė, o pašalinamos kliūtys vykdyti lietuvių tau-
tos vardu, visoje valstybės teritorijoje, pilną suverenitetą – nepriklausomai 
nuo kitų valstybių tvarkyti savos valstybės reikalus.“43 Greta to atkreipė 
dėmesį į tai, kad sustabdant 1938 m. Konstitucijos skyrių, reglamentuo-
jančių Respublikos Prezidento, Seimo ir t. t. funkcijas, galiojimą, būtų 
gerai išvardinti atitinkamus Konstitucijos straipsnius, kad išvengus net ir 
40 Čepaitis, V., supra note 34, p. 418, 419.
41 Landsbergis, V. Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų. 

Vilnius: Vaga, 2002, p. 93.
42 Ibid., p. 92.
43 Ibid., p. 94.
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mažiausio nesusipratimo.“44 1990 m. kovo 7 d. Sąjūdžio deputatų darbo 
grupių pasitarime buvo pritarta pagrindinių dokumentų priėmimo sekai: 
1. Priimamas nutarimas dėl Aukščiausiosios Tarybos statuso. 2. Atstato-
mas valstybės tęstinumas. 3. Atstatoma 1938 m. Konstitucija. 4. Priimamas 
Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, sustabdant 1938 m. Konstituciją.

Kovo 8 d. Profesinių sąjungų tarybos rūmuose (dabar Lietuvos Res-
publikos Seimo 3-ieji rūmai) vyko Sąjūdžio Seimo sesija, kurioje nagrinėti 
klausimai, kurie turės būti svarstomi Aukščiausiosios Tarybos pirmuosiuo-
se posėdžiuose. Būta įvairių nuomonių, o Sąjūdžio Seimo tarybos narys 
V. Radžvilas siūlė „neskubėti ir nežaisti 1938 m. Konstitucija“. Sąjūdžio Sei-
mo narys akademikas J. Bulavas pastebėjo, kad būsimųjų dokumentų teks-
tuose pakeisti keli kertiniai Lietuvos valstybingumo aktai – 1920 m. gegužės 
15 d. Steigiamojo Seimo Aktas ir 1922 m. Konstitucija45. Beje, šioje Sąjūdžio 
Seimo sesijoje buvo įkurtas ir Sąjūdžio deputatų klubas, kuris vaidino reikš-
mingą vaidmenį Aukščiausiosios Tarybos veiklos pirmuoju laikotarpiu.

Sąjūdžio deputatų klubo pasitarime, kuris vyko kovo 9 d. vėlyvą vaka-
rą, buvo vėl aptariamos kitą dieną prasidedančių Aukščiausiosios Tarybos 
posėdžių aktualijos. Be visų kitų klausimų diskutuota apie 1938 m. Lietu-
vos Konstitucijos vaidmenį ir reikšmę atkuriant Nepriklausomybę, Lietu-
vos valstybės tęstinumo politinius teisinius aspektus. Projektuojant, kaip 
bus priimami pagrindiniai teisės aktai ir svarstant jų turinį, Č. Stankevičius 
siūlė Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo projektą svars-
tyti ne pastraipsniui, bet kaip visumą ir jį nedelsiant priimti. Argumentuo-
jama buvo tuo, kad prieš tai paskelbus apie 1938 m. Lietuvos Konstitucijos 
veikimo atnaujinimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kartu su-
stabdant kai kurių jos skyrių ir straipsnių galiojimą, diskusijos dėl Laikino-
jo Pagrindinio Įstatymo užsitęstų, o kartu 1938 m. Konstitucijos veikimas 
laiko atžvilgiu užtruktų. Č. Stankevičius sakė: „(...) Čia problema ta, kad 
šitą Konstitucijos projektą galima svarstyti trumpiau arba ilgiau. Jeigu mes 
ilgiau svarstysime, ilgiau galios 1938 m. Konstitucija, kuri sukelia galiojan-
čių įstatymų (neatitikimą) tai Konstitucijai.“46

44 Ibid., 95.
45 Čepaitis, V., supra note 34, p. 421. 
46 Sąjūdžio deputatai aptaria valstybės atkūrimo tvarką. Sąjūdžio deputatų klubo pasitarimas 

1990 m. kovo 9 d. Nepriklausomybės sąsiuviniai. Istorijos ir kultūros žurnalas. 2012, 1: 42.
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Panašiai galvojo ir V. Landsbergis: „Ir štai, kadangi mums tą Konsti-
tuciją (Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą – J. Ž.) reikia 
priimti greitai (...) aš manau, kad nebūtų neteisinga svarstyti tuos du klau-
simus iš karto. 1938 m. Konstitucijos tokį trumpalaikį formalų sugrąžini-
mą ir iš karto – kokia bus ta tikroji Konstitucija, pagal kurią gyvensime. Tą 
išsiaiškinti ir išvengti tų savaites trunkančių debatų. Tada galima sutarti, 
kad priimam 1938-tų ir tą pačią dieną, tame pačiame posėdyje laikinąją. 
Todėl joje neturėtų būti labai daug naujų tokių skyrių ir naujų instituci-
jų, kurios net mums patiems kelia abejonių.“ Atsakydamas į klausimą, ar 
nevertėtų visų pirma padaryti kai kurias pataisas 1938 m. Konstitucijoje, 
V. Landsbergis sakė: „Praktiškai mes negalėtume greitai jos priimti. Mes 
turėtume daug aiškinti, kodėl ta smetoniška konstitucija, ką, ar tai nėra 
Smetonos laikų sugrąžinimas. Mūsų tautoje prasidėtų tiek visokių svarsty-
mų (...) Tada mes turėtume kitokius, sudėtingesnius argumentus vartoti. O 
dabar mes turim diskutuotą, skelbtą, tik dar pakoreguotą variantą (turėtas 
galvoje Konstitucijos projektas, kuris buvo rengiamas 1988, 1989 metais 
ir kurį rėmė Sąjūdis – J. Ž.). Jis lengviau paaiškinamas, todėl mes greit jį 
galim priimti.“47 Vėliau V. Lansbergis rašė: „Čia buvo esminės svarbos da-
lykas, juolab, kad ir Aukščiausiojoje Taryboje, ir Sąjūdžio gretose buvo kai-
riųjų jėgų ir daug kam 1938 m. Konstitucija neatrodė patraukli. Vis dėlto 
mums pavyko susitarti dėl būtinumo užfiksuoti, kad 1940 metų agresija 
panaikino kaip tik 1938 metų Konstitucijos veikimą. Žinoma, šis susitari-
mas iš dalies buvo kuluarinis, viešai net neskelbiamas, tačiau atitinkamas 
įstatymas buvo priimtas.“48 

Pagrindinis politinis teisinis motyvas ir pagrindas, vienijantis 1990 m. 
kovo 11-osios Aukščiausiosios Tarybos aktus, buvo valstybės tęstinumo 
ir identiteto principas, kurio reikšmę tarptautinės teisės kontekste įrodė 
ir pagrindė Lietuvos teisininkai mokslo darbuose49. Šis fundamentalusis 
principas realizuotas ir juo remtasi atkuriant nepriklausomą Lietuvos vals-

47 Ibid., p. 50.
48 Landsbrgis, V. Kovo 11-osios aktų idėjos. Penkeri Lietuvos valstybingumo atkūrimo 

metai. Sud. V. Kašauskienė, red. Č. Bauža. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 
1997, p. 17.

49 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: bendroji dalis. Vilnius: Eugrimas, 1998; Kūris, P. Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atkūrimas ir tarptautinė teisė. Teisės problemos. 1998, 1: 7–17; 
Žalimas, D., supra note 23.
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tybę. 1990 m. kovo 11-osios aktuose remtasi istoriniais dokumentais, ku-
rie ženklino ir įtvirtino Lietuvos valstybingumo ir konstitucingumo raidą. 
Šiuo atžvilgiu lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės konstitucinis paveldas – 
1922 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Valstybės Konstitucija ir 1938 m. gegužės 
12 d. Lietuvos Konstitucija buvo faktoriai, bylojantys apie Lietuvos valsty-
bingumą. Pastebėtina ir tai, kad 1990 m. kovo 11-osios aktuose Lietuvos 
valstybės konstitucijomis vadovautasi ir jos paminėtos skirtinguose politi-
niuose teisiniuose kontekstuose. 

Štai Aukščiausiosios Tarybos Deklaracijoje „Dėl Lietuvos TSR Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“ pabrėžta, kad „Lietuvių tautos ap-
sisprendimu 1918 m. vasario 16 d. atstatytoji nepriklausoma Lietuvos vals-
tybė, įtvirtinusi save 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija ir 
1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija, tapo pasaulio tautų bendrijos pilna-
teise nare ir iki 1940 m. birželio 14 d. reiškė tautos suvereninę galią per Lie-
tuvos valstybės suverenines institucijas“50. Deklaracijoje paminint 1922 m. 
Lietuvos Valstybės Konstituciją, atsigręžiama į Lietuvos konstitucionalizmo 
ištakas ir akcentuojama tai, kad jau tada remtasi demokratinėmis konstituci-
nėmis vertybėmis, kurias pripažino lietuvių tauta ir kuriomis buvo grindžia-
ma Lietuvos konstitucinė santvarka, užtikrinamas valstybės valdžios veiki-
mas pagal tuo metu Europos demokratijoje pripažintus principus. 

Lietuvos valstybės tęstinumo ir identiteto principu vadovautasi ir 
1990 m. kovo 11 d. įstatyme „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“, kuriuo 
buvo numatyta: „1. Konstitucijoje ir kituose teisiniuose norminiuose aktuo-
se vartoti vienintelį oficialų Lietuvos pavadinimą „Lietuvos Respublika“, o 
trumpiau ir sudėtiniuose pavadinimuose – „Lietuva“, „Lietuvos“. 2. Toliau 
vartoti oficialų Lietuvos Respublikos valstybės herbą ir ženklą – Vytį.“51 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. 
Akte „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“ deklaruotas 
valstybės tęstinumas pareiškiant, kad „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 

50 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-220.
51 Ibid., Dar 1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba jau buvo priėmusi 

įstatymą „Pakeisti Lietuvos TSR Konstitucijos 168 ir 169 straipsnius“, kuriuo nustatė, 
kad valstybinė vėliava yra tautinė vėliava,, kurią sudaro audeklas, susidedantis iš trijų 
lygių horizontalių spalvotų juostų: viršutinės – geltonos, vidurinės – žalios, žemutinės – 
raudonos. Tuo pačiu įstatymu numatyta, kad valstybinis himnas – V. Kudirkos „Tautiška 
giesmė“. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1988, Nr. 33-359.
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Taryba, reikšdama tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra at-
statomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suve-
reninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. 
Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Stei-
giamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės 
niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitu-
cinis pamatas“52. Nors šiame Akte ir nepaminėtos Lietuvos konstitucijos, 
tačiau realesnio politinio teisinio poreikio ir nebuvo, nes 1922 m. Lietuvos 
Valstybės Konstitucijos vaidmuo jau buvo akcentuotas prieš tai minėtoje 
Deklaracijoje, o 1938 m. Lietuvos Konstitucijos reikšmė bus atskleista vė-
lesniuose 1990 m. kovo 11 d. dokumentuose53.

1990 m. kovo 11 d. įstatymo „Dėl 1938 m. gegužės 12 dienos Lietu-
vos Konstitucijos galiojimo atstatymo“54 preambulėje Aukščiausioji Taryba 
apibūdino motyvus ir argumentus, kuriais remiantis sprendžiama atkurtos 
valstybės konstitucinių pagrindų aktualija. Pirmoji nuostata buvo ta, kad 
Aukščiausioji Taryba atsižvelgia į „Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
1990 m. vasario 7 d. nutarimą „Dėl 1939 metų Vokietijos-TSRS sutarčių 
ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“55. Antroji nuostata. Konstatuota, kad 
„1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos veikimas buvo neteisėtai 
sustabdytas, TSR Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. įvykdžius agresiją prieš 
nepriklausomą Lietuvos valstybę ir ją aneksavus“. Trečioji nuostata buvo 
ta, kad Aukščiausioji Taryba siekia „atstatyti pažeistas tautos ir Lietuvos 
valstybės suverenines teises“.

Pabrėžus šias istorines politines aplinkybes buvo paskelbta, kad nutrau-
kiamas sovietinių konstitucijų bei SSRS įstatymų galiojimas Lietuvos Respub-

52 Ibid., 1990, Nr. 9-222.
53 Plačiau apie tai žr.: Sinkevičius, V. Kovo 11-oji: Nepriklausomybės atkūrimo teisinė 

konstrukcija. Nepriklausomybės sąsiuviniai. Istorijos ir kultūros žurnalas. 2012, 1: 7–16.
54 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-223.
55 Šiame nutarime buvo paskelbta, kad Lietuvos Liaudies Seimo 1940 metų liepos 21 die-

nos Lietuvos įstojimo į TSRS deklaracija, kaip neišreiškusi lietuvių tautos valios, yra 
neteisėta ir negaliojanti. Pareikšta, kad TSRS 1940 m. rugpjūčio 3 d. įstatymas „Dėl Lie-
tuvos Tarybų Socialistinės Respublikos priėmimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Są-
jungą“ grindžiamas Lietuvos Liaudies Seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaracija, yra netei-
sėtas ir Lietuvos juridiškai nesaisto. Pasiūlyta Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungai 
pradėti dvišales derybas dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo. Lietuvos 
TSR Aukčiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 8-182. 
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likos teritorijoje ir atnaujinamas 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitu-
cijos veikimas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, sustabdant tų skyrių 
ir straipsnių, kurie reglamentuoja Respublikos Prezidento, Seimo, Valstybės 
Tarybos ir Valstybės kontrolės statusą, galiojimą. Nustatyta, kad 1938 m. ge-
gužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymas pats savaime neatku-
ria Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. birželio 15 d. veikusių įstatymų. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į būtinumą 
suderinti atstatytos 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos nuosta-
tas su pakitusiais politiniais, ekonominiais ir kitais visuomeniniais santy-
kiais, priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio 
Įstatymo“56, kuriuo sustabdė 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos 
galiojimą, patvirtino Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą ir 
nustatė, kad Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lietu-
vos įstatymai bei kiti teisės aktai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respubli-
kos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui57.

Pateikdamas Aukščiausiajai Tarybai Kovo 11-osios aktų projektų 
paketą Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Č. V. Stanke-
vičius kalbėjo: „Rengiant šiuos sprendimus, kurie reiškia esminį posūkį 
Lietuvos valstybės gyvenime ir jos ateities gaires ir tikslą, reikėjo išspręs-
ti konstitucinę problemą, kurios sprendimas apima šių trijų aktų visumą 
(...) paskelbus nutarimą dėl Lietuvos valstybės atstatymo, natūraliu būdu 
įsigalioja, tiksliau, pradeda veikti Lietuvos Respublikos 1938 m. gegužės 
12 d. Konstitucija.“58 Pranešėjas apibūdino teisines problemas, kurios gali 
rastis besąlygiškai atstačius 1938 m. Konstituciją ir 1918–1940 m. Lietu-
vos Respublikos įstatymų galiojimą visa apimtimi: „(...) tokia konstitucija 
dar negalėtų būti priimta dėl to, kad mūsų teisinė sistema reikalauja tam 
tikros evoliucijos ir vystymosi, kad atitiktų tikrai demokratiškos Lietuvos 
Respublikos teisinius pamatus“59. Pastebėta ir tai, kad rengiant Laikinojo 

56 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-224.
57 Plačiau apie Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą žr.: Žilys, J. Laikinasis Pagrindinis Įstatymas 

Lietuvos Respublikos konstitucinėje sistemoje. Lietuvos konstitucinė teisė: raida, insti-
tucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio 
universiteto Leidybos centras, 2007, p. 28–95.

58 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmoji sesija. 1990 m. kovo 11 d. posėdžių 
stenogramos. Nr. 1, p. 82.

59 Ibid., p. 83.
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Pagrindinio Įstatymo projektą atsižvelgta ne tik į 1988–1989 m. Sąjūdžio 
iniciatyva rengtus konstitucijos projektus, kuriuos galima adaptuoti to 
meto socialinei politinei tikrovei, bet atitinkamu mastu ir į 1922 m. Lietu-
vos Valstybės Konstituciją.

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis teikdamas bal-
savimui įstatymą „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstituci-
jos galiojimo atstatymo“ tarė: „Tai simbolinis, formalus aktas, susiejantis 
mūsų atkuriamą Lietuvos valstybę su ta, kuri iš tiesų yra amžina Lietuvos 
valstybė, keičianti savo pavidalą savo ir ne savo valia. Tas aktas konkrečiai 
įtvirtina mūsų valstybinį tęstinumą.“60

Pagrįstai sakoma, kad 1938 m. Lietuvos Konstitucijos veikimo atnau-
jinimas buvo labiau teisinio valstybės tęstinumo ir identiteto įtvirtinimo 
reikalas, o ne faktinė realybė. Tai patvirtinta įstatymo „Dėl 1938 metų ge-
gužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“ 4 straipsnio 
nuostata, jog šios Konstitucijos galiojimo atkūrimas „pats savaime neat-
kuria Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. birželio 15 d. veikusių įstatymų“61. 
Akivaizdu, kad 1990 m. kovo mėnesį, kai buvo atkurta nepriklausomybė, 
gyventi pagal 1938 m. Konstituciją būtų buvę sunku ar net neįmanoma62.

Vertindamas 1938 m. Lietuvos Konstitucijos reikšmę 1990 m. kovo 
11-osios aktams E. Kūris teigia: „Tokia ne visa apimtimi atnaujinta 1938 m. 
Konstitucija neturėjo ir negalėjo atlikti savarankiškos teisinės funkcijos, jos 
sugrąžinimas įformino, taigi, „aptarnavo“ politinį apsisprendimą dėl vals-
tybės tęstinumo ir suteikė jam nuoseklumo, nors jos pačios atnaujinimo 
procedūra teisės raidės (tik raidės) požiūriu ir nebuvo nuosekli. Šiuo at-
žvilgiu jos vaidmuo buvo momentinis ir buvo baigtas vos tik jos galiojimas 
buvo „formaliai“ atnaujintas; jokio kito realaus vaidmens ji nė negalėjo 
atlikti, nes daugiau nei penkių dešimtmečių Konstitucija visoje realiai vei-
kiančioje teisės sistemoje būtų buvusi negyvybingas svetimkūnis.“63

60 Ibid., p. 116.
61 Žalimas, D., supra note 23, p. 210.
62 Sinkevičius, V. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklara-

cija Lietuvos teisės sistemoje, supra note 24, p. 14.
63 Kūris, E. Konstitucija, teisėkūra ir konstitucinė kontrolė: retrospekciniai ir metodolo-

giniai svarstymai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai. 
Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. E. Kūris ir E. Masnevaitė. Mokslinis 
red. E. Kūris. Vilnius: UAB „Druka“, p. 60.
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Pratęsiant šį samprotavimą galima būtų pastebėti, kad 1938 m. Lie-
tuvos Konstitucijos teisinio, bet ne politinio istorinio vaidmens klausimas 
atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę, buvo išspręstas įstatyme „Dėl 
Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“, kuriuo sustabdytas 
šios Konstitucijos galiojimas ir patvirtinta laikinoji Konstitucija. Sąvoka 
sustabdymas neimplikavo jokių kitų teisinių pasekmių, o reiškė tik tai, kad 
1938 m. Konstitucija, atlikusi savo istorinį vaidmenį Lietuvos valstybingu-
mo raidoje ir atkuriant nepriklausomybę, perleidžia konstitucinio regu-
liavimo funkciją kitiems politiniams teisiniams faktoriams, kurie išreiškė 
naują politinę teisinę tikrovę.

Reikėtų pastebėti ir tai, kad įsigaliojus 1992 m. spalio 25 d. referen-
dume priimtai Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 1938 m. Konstitucijos 
galiojimo sustabdymas neteko teisinės prasmės, nes pagal principą lex 
posteriori derogat priori 1992 m. Konstitucija, kaip vėlesnis teisės aktas, 
savaime panaikino 1938 m. Konstituciją. Pagal šį principą taip pat nuo 
1992 m. Konstitucijos įsigaliojimo neteko galios ir 1990 m. kovo 11 d. Lie-
tuvos Respublikos įstatymas „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos 
Konstitucijos galiojimo atstatymo“ bei įstatymas „Dėl Lietuvos Respubli-
kos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“, t. y. abu lydintieji konstituciniai ne-
priklausomybės atkūrimo aktai. Tuo tarpu 1990 m. kovo 11 d. Aktas „Dėl 
Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“ neabejotinai yra „sudeda-
moji galiojančios Lietuvos konstitucinės teisės dalis“, o dabartinė Lietuvos 
Respublika Konstitucija plėtoja pagrindines jo nuostatas64.

Visiškai natūralu ir tai, kad polemika apie 1990 m. kovo 11-osios aktų 
teisinę prigimtį, konstrukciją ir jų turinį nuolatos atgimsta istorijoje, poli-
tikoje, teisėje ir išskirtinai – apie 1922 m. ir 1938 m. konstitucijų reikšmes 
atkuriant Nepriklausomybę. Nors šiuo metu tokio pobūdžio svarstymai 
yra tik akademinės srities klausimas, tačiau ir jie išplečia Lietuvos politinės 
istorijos pažinimo galimybes, o tuo labiau, kai jie yra autentiški, išreiškiami 
žmonių, kurie tiesiogiai dalyvavo lemtinguose įvykiuose ir turėjo galimy-
bes daryti jiems atitinkamą poveikį. 

Štai V. P. Andriukaitis kalbėdamas konferencijoje, kuri buvo skirta 
1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos penkerių metų su-
kakčiai ir apibūdindamas Laikinojo Pagrindinio Įstatymo projekto rengimo 
64 Žalimas, D., supra note 23, p. 211.
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peripetijas sakė: „(...) Darbo grupė parengė Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 
redakciją. Šis žingsnis buvo apgalvotas ir pavykęs: tarybinė konstitucinė tei-
sė neturėjo tradicijų, todėl vargu ar buvo galima laukti brandesnio Konsti-
tucijos projekto. Kita vertus, jeigu būtų pateiktas koks nors kitas – visiškai 
naujas Konstitucijos projektas arba būtų atkurta 1938 m. Konstitucija, net-
gi su suspenduotais skyriais ar straipsniais, teisinio chaoso tikrai būtume 
neišvengę. Nepaisant trūkumų, Laikinasis Pagrindinis Įstatymas suteikė 
Aukščiausiosios Tarybos darbams gerą pagreitį toliau taisant, redaguojant, 
adaptuojant senąją įstatymų bazę, pritaikant ją naujiems reikalavimams.“65 

Minėtoje konferencijoje R. Ozolas, atsakydamas į savo paties su-
formuluotą klausimą, ar 1938 m. Konstituciją galima buvo atkurti tiktai 
simboliškai, sakė, kad šis klausimas „(...) yra labai problemiškas (...) Ta-
čiau šiandien, žinoma, valia klausti, ar kartu su Nepriklausomybės aktu 
negalima buvo atkurti 1938 m. Konstitucijos veikimo, pristabdant tik kai 
kuriuos jos straipsnius, kaip tai iš dalies buvo padaryta, nors trumpai ją 
atkuriant.“66 Čia pat pastebėjo, kad „Atstačius 1938 m. Konstitucijos vei-
kimą, valstybės atkūrimas, remiantis okupacijos neteisėtumo koncepcija, 
būtų įvykdytas visiškai nuosekliai, o Konstitucijos nuolatinis veikimas 
būtų aiškiai rodęs pasauliui, jog Lietuva ne tiktai nebe tarybinė, bet ir ne-
pretenduojanti arba net neimplikuojanti jokių neosąjungų su buvusiomis 
„sąjungininkėmis“ (...) 1938 m. Konstitucijos priėmimas bei nedelsiamas 
jos suspendavimas daugiau kaip dvejiems su puse metų įvedė Laikinąjį Pa-
grindinį Įstatymą ir buvo nuolaida visų pirma bręstančiai ir iš tarybinių 
stereotipų besivaduojančiai mūsų pačių sąmonei, politinio išsivadavimo 
to momento konjunktūrai ir per 50 metų suformuotos tarybinės tikrovės 
faktiškumui.“67 Pripažindamas, kad 1938 m. Konstitucijos, nors ir nepilna 
apimtimi, atkūrimas, galėjo sukelti aibę teisinio pobūdžio problemų, ak-
centavo: „(...) imant grynai juridiniu požiūriu, 1938 m. Konstitucijos atkū-
rimas būtų kur kas greičiau pareikalavęs iš mūsų žymiai efektyviau dirbti, 
o 1992 m. Konstituciją mes būtume subrandinę greičiau ir paprasčiau“68.
65 Andriukaitis, V. P. Konstitucinė kolizija Aukščiausiojoje Taryboje. Lietuvos Respublikos 

Konstitucija penkerių metų retrospektyvoje. Konferencijos medžiaga. Sud. D. Blažytė, 
V. Kašauskienė, red. Č. Bauža. Vilnius: LII leidykla, 1988, p. 28, 29.

66 Ozolas, R. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos prielaidos. Ibid., p. 37.
67 Ibid., p. 37, 38.
68 Ibid., p. 38.



297

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija  
Lietuvos konstitucinio paveldo politiniuose teisiniuose kontekstuose

Einant keliu į nepriklausomų valstybių atkūrimą Estijoje ir Latvijoje 
buvo pasirinkti kiek kitokie maršrutai, tačiau bendras bruožas buvo tas, 
kad skelbiant apie valstybės tęstinumą buvo akcentuojamas politinis tei-
sinis prieraišumas konstitucijoms, kurios galiojo iki šių Baltijos valstybių 
okupacijos ir vėlesnės aneksijos. 

Estijos SSR Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 30 d. priėmė rezoliu-
ciją „Dėl Estijos valstybinio statuso“, kurioje paskelbė sovietų valdžią ne-
teisėta nuo jos įvedimo momento, patvirtino, jog Estijos okupacija de jure 
nenutraukė Estijos Respublikos egzistavimo. Tada paskelbtas pereinamasis 
laikotarpis, kuris turėjo pasibaigti tada, kada bus sudarytos Estijos Res-
publikos konstitucinės institucijos. 1990 m. gegužės 8 d. priimtu Estijos 
valstybės simbolių įstatymu „Estijos Sovietų Socialistinės Respublikos“ 
pavadinimas pripažintas negaliojančiu ir paskelbtas naujas oficialus vals-
tybės pavadinimas – „Estijos Respublika“. Laikantis konstitucinio tęsti-
numo principo nuspręsta įgyvendinti 1937 m. Estijos Konstitucijos 1, 2, 
4, 5 ir 6 paragrafus, kurių pirmasis skelbė, kad „Estija yra nepriklausoma 
ir suvereni respublika, kurioje aukščiausioji valdžia priklauso tautai“. Dar 
po savaitės, gegužės 16 d. Aukščiausioji Taryba priėmė „Estijos valdymo 
pagrindų laikinosios tvarkos“ įstatymą ir nuo tada Estijos SSR Konstitu-
cija faktiškai tapo negaliojanti. 1991 m. rugpjūčio 20 d. Estijos Respubli-
kos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą dėl Estijos nepriklausomybės. 
Nepriklausomybės atstatymo akte pabrėžta, kad atkuriama 1918 m. vasa-
rio 24 d. paskelbta Estijos Respublikos nepriklausomybė. 1992 m. birželio 
28 d. referendume buvo priimta nauja Estijos Respublikos Konstitucija69.

1990 m. gegužės 4 d. Latvijos SSR Aukščiausioji Taryba priėmė dekla-
raciją „Dėl Latvijos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo“. Šiame doku-
mente paskelbta, kad atnaujinamas 1922 m. vasario 15 d. Latvijos Respub-
likos Konstitucijos veikimas visoje Latvijos teritorijoje, tačiau iki naujos 
redakcijos Konstitucijos priėmimo sustabdytas šios Konstitucijos veikimas, 
išskyrus tuos straipsnius, kurie gali būti pakeisti tik referendumu („Latvi-
ja yra nepriklausoma demokratinė Respublika“, „Suvereni valdžia Latvijos 
valstybėje priklauso Latvijos liaudžiai“, „Latvijos valstybės teritoriją, nustaty-

69 Plačiau apie tai žr.: Butvilavičius, D. Estijos Respublikos konstitucinė sistema. Europos 
Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos. Mokslo studija. Vilnius: Mykolo Rome-
rio universitetas, 2012, p. 214, 215.
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tą tarptautinėmis sutartimis, sudaro Vidžemė, Latgalė, Kuržemė ir Žiemga-
lė“, „Saeima renkama visuotinių, lygių, tiesioginių rinkimų pagrindu slaptai 
balsuojant ir proporcinių rinkimų būdu“). Deklaracijoje nustatytas Latvijos 
Respublikos atkūrimo de fakto pereinamasis laikotarpis, kuris turėjo baigtis 
Latvijos Respublikos Saeimos sušaukimu. Šiuo laikotarpiu aukščiausią vals-
tybės valdžią turėjo įgyvendinti Latvijos Respublikos Aukščiausioji Taryba. 
Numatyta, kad pereinamuoju laikotarpiu galima taikyti Latvijos SSR Kons-
titucijos normas ir kitus galiojančius teisės aktus tiek, kiek jie neprieštarau-
ja 1922 m. vasario 15 d. Latvijos Respublikos Konstitucijos pagrindinėms 
nuostatoms, akcentuota, kad pereinamuoju laikotarpiu teisę priimti naujus 
teisės aktus arba keisti galiojančiuosius turi tik Latvijos Respublikos Aukš-
čiausioji Taryba. 1991 m. rugpjūčio 21 d. Latvijos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba priėmė konstitucinį įstatymą „Dėl Latvijos Respublikos valstybinio 
statuso“, skelbiantį, kad Latvija yra nepriklausoma demokratinė respublika, 
kurios suvereni valdžia priklauso Latvijos liaudžiai ir kurios teisinį statusą 
nustato 1922 m. vasario 15 d. Latvijos Respublikos Konstitucija70.

Vėliau prisimindamas 1990 m. kovo 11-ąją ir vertindamas Baltijos vals-
tybių kelius į nepriklausomybę V. Landsbergis rašė: „(...) Atmetėme tarybi-
nę konstituciją ir paskelbėme 1938 metų Lietuvos Konstitucijos atstatymą, 
bet tuoj pat ją vėl užšaldėme ir priėmėm Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą kaip 
naują laikiną Konstituciją. To nepadarė nei latviai, nei estai ir vėliau kanki-
nosi, pakliuvę į dviprasmę teisinę padėtį, nes pas juos ir toliau galioja SSRS 
Konstitucija. Estai pareiškė, kad jie yra okupuota šalis, todėl nepriklauso-
ma skelbtis negali, jie tik pradeda pereinamąjį laikotarpį į Nepriklausomybę 
(...) Mūsų linija buvo raiškiai kitokia, ir jos visada laikėmės: Lietuvą okupa-
vo Sovietų Sąjunga, bet ir įjungus į Sovietų Sąjungą prievartos būdu, mūsų 
niekad nepadarė legalia sovietų respublika. Dabar mes atkuriame ir tęsiame 
1940 metais sustabdytą nepriklausomos Lietuvos egzistenciją, dėl to iš karto 
formaliai atstatome 1938 m. Lietuvos Konstituciją. Po to įsivedam naują, da-
bartinę, nors ir laikiną, ir ginamės nuo SSRS tuo, kad jau gyvenam pagal savą 
Nepriklausomos valstybės Konstituciją, o SSRS konstitucija Lietuvoje neturi 
galios. Taip gavom politinį ginklą ir teisinį pagrindą valstybei kurti, nors tas 
pagrindas praktiškai tebebuvo toli gražu netobulas.“71

70 Plačiau apie tai žr.: Žilys, J. Latvijos Respublikos konstitucinė sistema. Ibid., p. 455.
71 Landsbergis, V. Lūžis prie Baltijos. Politinė autobiografija. Vilnius: Vaga, 1997, p. 153.
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3. Lietuvos konstitucinis paveldas naujos Konstitucijos  
projekcijose 

Siekiant parengti vientisą konstitucijos viziją vienas pirmųjų žings-
nių buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
1990 m. lapkričio 7 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
rengimo“72. Šiuo nutarimu buvo sudaryta Konstitucijos projekto rengimo 
darbo grupė, kuriai buvo pavesta parengti Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos koncepciją ir pateikti ją Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui iki 
1990 m. gruodžio 31 dienos73.

Pirmuosiuose darbo grupės posėdžiuose buvo svarstoma būsimosios 
konstitucijos formos ir turinio bendroji koncepcija ir vyravo nuomonė, 
kad šiame etape nereikia teikti prioritetų nei 1922 m., nei 1938 m. konsti-
tucijoms. Apie tai bylojo ir Konstitucijos struktūros apmatai, kuriuos ren-
gė darbo grupės nariai. Štai K. Lapinsko 1990 m. lapkričio 27 d. variante 
pagrindiniais skirsniais turėjo būti: Lietuvos Respublika; Pilietybė; Piliečių 
laisvės, teisės ir pareigos; Pilietinė visuomenė; Seimas, įstatymų leidyba; 
Prezidentas; Vyriausybė ir valstybės administracija; santykiai tarp Seimo 
ir vykdomosios valdžios; teismas; Valstybės kontrolė; Vietos savivalda; Fi-
nansai ir biudžetas; Užsienio politika ir valstybės gynimas; Nepaprastoji 
padėtis; Konstitucinės garantijos (konstitucinės priežiūros institucija, jos 

72 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Ta-
rybos Prezidiumo dokumentų rinkinys. 2, p. 600, 601.

73 Darbo grupės sudėtis buvo tokia: V. Landsbergis (grupės vadovas) – Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas, J. Bulavas – Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, 
A. Dziegoraitis – advokatas, J. Galginaitis – Valstybės teisinės informacijos departamen-
to direktoriaus pavaduotojas, V. Katkus – Užsienio reikalų ministro pavaduotojas, P. Kū-
ris – Teisingumo ministras, K. Lapinskas – Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Z. Nama-
vičius – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas, V. Pakalniškis – Aukščiausiosios 
Tarybos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, A. Paulauskas – Generalinis prokuroras, 
J. Prapiestis – Aukščiausiosios Tarybos teisinės sistemos komisijos pirmininkas, S. Sta-
čiokas – Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto direktorius, Č. V. Stankevičius – 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas, G. Šerkšnys – Aukščiausiosios Tary-
bos Valstybės atkūrimo komisijos pirmininkas, A. Taurantas – Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas, J. Žilys – Aukščiausiosios Tarybos Juridinio skyriaus vedėjas. 

    Pirmuosiuose darbo grupės posėdžiuose dalyvaudavo lietuvių išeivijos atstovas teisi-
ninkas dr. Bronius Nemickas, taip pat amerikietė teisininkė Lowry Wyman bei Barnab 
Johnson.
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sudarymo tvarka, įgaliojimai, veiklos pagrindai); Konstitucijos keitimas; 
Pereinamieji ir baigiamieji nuostatai74.

S. Stačiokas ir P. Kūris 1990 m. gruodžio 3 d. darbo grupės posėdžiui 
įteikė kiek kitokią Konstitucijos struktūros projektą, nors pagrindinės 
orientacijos buvo tapačios. Papildomuose paaiškinimuose atskleisti kons-
titucinių normų turinio fragmentai, kurie rodė autorių pozicijas ir dėl vals-
tybės valdžios institucijų galių realizuojant valdžios prerogatyvas. Siūlyta 
įtvirtinti valdžių atribojimo principą, t. y. nustatyti tokią sistemą, kurio-
je jokia valstybės institucija negalėtų sukoncentruoti visos ir absoliučios 
valdžios, būtų viena kitos kontroliuojama. Aukščiausiuoju valstybės parei-
gūnu turėtų būti Respublikos Prezidentas, kuris atstovautų valstybę tarp-
tautiniuose santykiuose, taip pat turėtų deleguotų įstatymų leidimo teisę 
Konstitucijos numatytose ribose. Prezidentui buvo numatoma teisė paleis-
ti Seimą Konstitucijoje nustatytais atvejais ir skirti naujus rinkimus. Prezi-
dentui priklausė teisė teikti Seimui skirti vyriausybę, taip pat teisė paleisti 
vyriausybę savo iniciatyva arba tais atvejais, kai jai nepasitikėjimą pareiškė 
Seimas ar ji pati atsistatydino. Teismų sistemą turėjo sudaryti Aukščiau-
siasis teismas, apygardų ir vietiniai teismai, taip pat administraciniai, ūki-
niai teismai. Teismų sistemos dalimi turėjo būti prokuratūra. Konstitucinė 
priežiūra buvo priskiriama Konstituciniam teismui, kuris nepriklausytų 
bendrosios kompetencijos teismų struktūrai. 

1990 m. gruodžio 17 d. posėdyje svarstant Konstitucijos struktūros 
klausimus darbo grupės nariai A. Dziegoraitis, A. Paulauskas, G. Šerkšnys, 
taip pat dr. B. Nemickas ir L. Wyman pateikė memorandumą, kurio pagrin-
dinės nuostatos buvo: „1. Dabartinio valstybinio gyvenimo metu netikslinga 
rengti naujos užbaigtos konstitucijos, nes: 1. Lietuvos suvereniteto pilnam 
įgyvendinimui kol kas dar trukdo svetimos valstybės; 2. Naujai priimtos 
Konstitucijos dalys turi būti veiksmingos, o tam dar nėra pilnai sukurtos po-
litinės ir ekonominės valdymo struktūros; 3) Pilnai dar nėra suformuotos 
ir suderintos nepriklausomos valstybės organų sistemos, nesutvarkytas jų 
funkcionavimas ir tinkamai neišryškintas valdžių padalinimas.“ 

Memorandumo autoriai siūlė pradėti konstitucijos kūrimą nuo atski-
rų jos dalių, būtent: „1. Nuo bendrosios dalies ir valstybės sąrangos, o 
74 Šiuo ir kitais atvejais remiamasi dokumentų kopijomis, kurios yra straipsnio autoriaus 

asmeniniame archyve.
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konk rečios nuostatos reguliuotų: a) valstybės formą; b) Lietuvos tautos 
suverenitetą; c) teritorijos vientisumą; d) kalbą, valstybės simboliką, sos-
tinę; e) požiūrį į nepriklausomos Lietuvos Respublikos tarptautines sutar-
tis. 2. Tautoje glūdinčios valdžios galios padalijimas. Valdžios galią vykdo: 
prezidentas, parlamentas, vyriausybė ir teismas. Prezidentas atstovauja ir 
vadovauja valstybei. Prezidentą renka tauta visuotiniu, slaptu, tiesioginiu 
ir lygiu balsavimu. Parlamentas leidžia įstatymus ir yra renkamas visuoti-
niu, lygiu ir slaptu balsavimu ketveriems metams. Pusė parlamento narių 
keičiami kas dveji metai. Prezidentas vadovauja vyriausybei. Prezidentas 
parenka ministrą pirmininką ir paveda jam sudaryti vyriausybę. Vyriau-
sybė reikalinga parlamento pasitikėjimo. Ministras pirmininkas vadovauja 
vyriausybei ir už savo veiklą atsako prezidentui ir parlamentui. Ministras 
vadovauja valstybinės veiklos atitinkamai šakai ir atsako ministrui pirmi-
ninkui, prezidentui ir parlamentui. Teisingumą vykdo tik teismai. Teismas 
yra nepriklausomas. Teisėjus skiria prezidentas Aukščiausiojo teismo pre-
zidiumo, kuriame dalyvauja generalinis prokuroras, teikimu. Teisėjai ski-
riami iki gyvos galvos. Aukščiausiojo teismo prezidiumas sprendžia įstaty-
mų konstitucingumą.“

Memorandume tartum atskirąja G. Šerkšnio ir L. Wyman nuomone 
pareikšta, kad šiuo momentu būtina tik tiksliai apibrėžti „vyriausybės ir 
parlamento kompetencijas, parlamento savikontrolę ir jo kontrolę vyriau-
sybei bei teisminės valdžios vystymąsi, leidžiantį ginti žmogaus teises, at-
liekant parlamento ir vyriausybės veiklos priežiūrą ir vykdant konstituci-
nės priežiūros funkciją“. 

1990 m. gruodžio 17 d. posėdyje buvo pateikti lietuvių išeivijos tei-
sininko prof. Algimanto Gurecko samprotavimai apie būsimosios kons-
titucijos pagrindines nuostatas – Lietuvos valstybę, valstybės sienų kons-
titucinius ir tarptautine teise grindžiamus pagrindus, kurie suformuluoti 
dviejuose dokumentuose. Laiške Oskarui Jusiui, Aukščiausiosios Tarybos 
deputatams V. Pavilioniui, G. Šerkšniui pabrėžta, kad pasiūlymai dėl kons-
titucijos remiasi 1990 m. kovo 11-osios aktais, 1922 m. ir 1938 m. konsti-
tucijomis. Laiške plačiai apžvelgta Lietuvos valstybės kilmė, pagrindinės 
Lietuvos tarptautinės sutartys, Lietuvos valstybės sienų formavimosi ir 
įtvirtinimo aspektai bei kiti klausimai, kurie turėtų būti apibrėžti konstitu-
cijos „Bendruosiuose nuostatuose“. 
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Kitame dokumente prof. A. Gureckas formulavo straipsnius, kuriais 
turėtų būti pradedama konstitucija. Preambulėje rašyta: „Vardan Dievo 
Visagalio, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, siekdama padėti ne-
priklausomai Lietuvos Valstybei tvirtus, demokratinius pamatus, sudaryti 
sąlygas teisingumui ir teisėtumui tarpti ir užtikrinti visų piliečių laisvę, ge-
rovę ir lygybę prieš įstatymus, vykdydama krašto Tautos valią, nustato ir 
skelbia šią Lietuvos Respublikos Konstituciją“. Toliau sekė: „1 straipsnis. 
Lietuvos valstybė yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė respublika. 
2  straipsnis. Valstybės valdžią vykdo Respublikos Prezidentas, Seimas, 
Vyriausybė ir Teismas. 3 straipsnis. Lietuvos Respublika išreiškia ir pratę-
sia Lietuvos valstybingumą. Ji yra 1918 m. vasario 16 d. atstatytos Lietuvos 
Valstybės tęsinys ir Karaliaus Mindaugo įsteigtos Lietuvos Karalystės bei 
vėlesnės Didžiosios Kunigaikštystės pagrindinė įpėdinė, jų teisių ir tradi-
cijų paveldėtoja. Lietuvos Respublikos pagrindus sudaro 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Tarybos nutarimas, 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Sei-
mo rezoliucija ir 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos aktas dėl Lietuvos Valstybės atstatymo. 4 straipsnis. Lietuvos 
Respublikos teritorija vientisa ir nedaloma. Jos sienos nustatytos Lietuvos 
Valstybės laisvai sudarytomis tarptautinėmis sutartimis. Kur nėra sutartos 
sienos, lieka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prieš paskutinį valstybės 
padalinimą galiojusi siena.“75

Darbo grupėje diskutuojant dėl valstybės valdžios institucinių galių 
kai kurių jos narių nuomonės keitėsi. Štai 1991 m. sausio 7 d. vykusiame 
darbo grupės posėdyje buvo svarstomas konstitucijos koncepcijos išsamus 
variantas, kurį parengė K. Lapinskas, Z. Namavičius ir S. Stačiokas. B. Ne-
mickas ir A. Dziegoraitis pateikė naują memorandumą, kuriame konstravo 
kiek kitokias respublikos prezidento, seimo, vyriausybės, teismo kompe-
tencijas. Apibūdinant respublikos prezidento konstitucinį statusą, buvo 
nebenurodoma, kad „prezidentas vadovauja valstybei“, o tiesiog rašyta, 

75 Prieš tai minėtame laiške O. Jusiui, V. Pavilioniui, G. Šerkšniui A. Gureckas teigė: „Sunku 
pasakyti, kiek siūlomas Konstitucijos straipsnis dėl Lietuvos valstybingumo tęstinumo 
gali padėti atremti eventualias lenkų ir gudų pretenzijas į Vilnių. Lietuvos konstitucija 
galioja tik Lietuvai, jos kaimynų ji neliečia, kad ir kas ten būtų įrašyta. Tačiau reikia 
manyti, kad valstybinio tęstinumo pabrėžimas turėtų reikšmingos įtakos pačių lietuvių 
istorinės patirties įsisąmoninimui. O lenkams ir gudams tai dar kartą ryškiai parodytų, 
kad lietuviams Vilnius nėra ir negali būti kokių nors derybų ar kompromisų objektu.“ 
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kad prezidentas atstovauja valstybei ir vykdo konstitucijoje ir įstatymuose 
pavestas pareigas. Prezidentas turėjo būti renkamas ne visuotiniuose rin-
kimuose, bet seime ir gali būti atšauktas konstitucijoje numatyta tvarka. 
Atsisakyta nuostatos, kad prezidentas vadovauja vyriausybei ir to, kad mi-
nistras pirmininkas bei ministrai atsakingi ne tik ministrui pirmininkui, 
parlamentui, bet ir respublikos prezidentui. Suvaržytos prezidento prero-
gatyvos skiriant kai kuriuos aukščiausiuosius pareigūnus numatant, kad 
šiems paskyrimams turi pritarti parlamentas. Numatyta, kad seimą sudaro 
99 nariai, kurių trečdalis turėtų būti keičiami kas metai. Siūlyta įtvirtin-
ti nuostatą, kad seimo nariai „negali užimti valstybės tarnautojo ar kitų 
pareigų, jie taip pat privalo sustabdyti savo veiklą profesijose ir versluo-
se“. Nors prezidento galios vyriausybės atžvilgiu ir buvo ribojamos, tačiau 
numatyta, kad „Išrinkus naują prezidentą ministras pirmininkas atsista-
tydina kartu su vyriausybe, o prezidentas kviečia ministrą pirmininką ir 
paveda jam sudaryti vyriausybę“.

Pakeisdami savo ankstesnę nuostatą apie tai, kad visus teisėjus ski-
ria prezidentas, memorandumo autoriai siūlė palikti prezidento teisę skirti 
Aukščiausiojo teismo teisėjus, tačiau kitų grandžių teisėjus būtų galėjęs 
skirti Aukščiausiojo teismo prezidiumas.

Kitaip buvo projektuojama ir konstitucinė kontrolė. Anot autorių, šią 
funkciją turėtų vykdyti konstitucinė taryba, susidedanti iš 9 narių, kuriuos 
skirtų prezidentas ir tvirtintų seimas. Siūlytas neordinarinis konstitucinės 
kontrolės mechanizmas, nes įstatymų konstitucingumą spręstų konstitu-
cinė taryba kartu su Aukščiausiuoju teismu. Tokiam sudvejintam dariniui 
pavedama respublikos prezidento, seimo narių, Aukščiausiojo teismo tei-
sėjų ir valstybės prievaizdo (gynėjo) atšaukimo prieš laiką funkcija. Valsty-
bės prievaizdui (gynėjui) buvo priskiriami šie įgaliojimai: vykdyti valstybės 
turto valdymo teisėtumą; prižiūrėti valstybės sąmatos vykdymą; vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą tais atvejais, kai kėsintasi į piliečio, visuomenės 
ir valstybės teises ir teisėtus interesus; derinti teisėsaugos organų veiksmus 
kovoje su nusikalstamumu.

Lietuvos konstitucinės sistemos naujadaru buvo ir apkaltos (impič-
mento) procedūra. Ją turėjo įgyvendinti apkaltos teismas, kurį sudarytų trys 
konstitucinės tarybos nariai ir trys Aukščiausiojo teismo teisėjai. Apkaltos 
byla galėjo būti iškelta respublikos prezidentui, seimo nariams, Aukščiau-
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siojo teismo teisėjams, valstybės prievaizdui dėl valstybės išdavimo ar nusi-
kaltimo padarymo. Apkaltos teismas taip pat sprendė, ar nurodyti pareigū-
nai gali eiti savo pareigas, jeigu jie serga sunkia nepagydoma liga. 

Amerikiečiai L. Wyman ir B. Johnson atkakliai įrodinėjo, kad jų siū-
loma konstitucijos versija, kuri rėmėsi JAV konstitucine patirtimi, yra op-
timaliausias kelias Lietuvos konstitucingumo raidai76. Darbo grupėje ne-
buvo pritariama tokiam Lietuvos konstitucinės ateities modeliui, nes jis 
akivaizdžiai nesiderino su kontinentine konstitucine kultūra ir išskirtinai 
su Lietuvos konstitucine tradicija77.

Kai kurie darbo grupės nariai buvo įsitikinę, kad Lietuvos konstituci-
nę ateitį reikia grįsti tik parlamentinės demokratijos vertybėmis (J. Bulavas, 
K. Lapinskas, Č. V. Stankevičius), kiti galvojo, kad parlamentinę demo-
kratiją galima ir būtina suderinti su prezidentinės demokratijos idėjomis 
(A.  Dziegoraitis, J. Žilys, S. Stačiokas, P. Kūris, G. Šerkšnys, Z. Namavi-
čius). Apibendrinant tada vykusių diskusijų esmę galima sakyti, kad tiesio-
giai nedisponuojant 1922 m. ar 1938 m. konstitucijų argumentais, vis dėlto 
šių konstitucijų idėjų dvelksmas buvo akivaizdus. 

Įvertindamas L. Wyman ir B. Johnson parengtą Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos projektą, dr. B. Nemickas savo laiške vienam darbo grupės 
nariui rašė: „Man atrodo, jis pernelyg liberalistiškas ir labai jau perkrautas 
konstitucijai nebūtino balasto. Betgi jame yra ir gerų dalykų, kurie Lietu-
vai tačiau nėra būtini. Mano tezė – konstitucija turi būti nulipdyta iš savo 
molio. Jo tėra maža Lowry projekte (...) žiedžiant konstituciją savasis molis 
turi būti vilgomas taip pat savo markoje (duobė, kūdra linams merkti – 

76 Beje, jų parengtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas vėliau buvo paskelb-
tas spaudoje: Atgimimas. 1992 m. birželio 20–27 d. Konstitucijos projekto 2 straipsnyje 
buvo skelbiama: „Šia Konstitucija Lietuvos žmonės deda Respublikai Vakarų konstituci-
nės demokratijos, politinės išminties, valstybinio ir administracinio valdymo patirties, 
proto, teisingumo, teisėtumo ir teisės pamatus. Žmonės šitaip nurodo, kad konstitucijos 
žodžiams ir teiginiams turi būti suteikta būtent ta prasmė, kurią jiems teikia istoriš-
kai susiklosčiusi Vakarų teisės sampratų vartojimo tradicija ir kaip jie yra juridiškai bei 
moksliškai aiškinami kitose konstitucinėse demokratijose. Žmonės nurodo, kad Lietu-
vos teisės žodžiai ir posakiai negali būti aiškinami svetimų tironų primesta vartosena, jei 
tokia vartosena prieštarauja Vakarų teisinei tradicijai. 

77 Tai iliustruoja darbo grupės posėdžių fragmentai, kurie atskleisti paskelbtuose dieno-
raščiuose: Sinkevičius, V. 1992 metų Konstitucijos rengimas: to laikotarpio užrašų frag-
mentai. Nepriklausomybės sąsiuviniai. Istorijos ir kultūros žurnalas. 2012, 2: 27–29.
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taip aiškinama lietuvių kalbos žodynuose – J. Ž.). Manding, šios sąlygos 
yra būtinos kuriant gyvenimišką Lietuvos Konstituciją.“

Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenys buvo nag-
rinėjami Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. balandžio 14 d. po-
sėdyje. V. Landsbergis pristatydamas Metmenis pažymėjo, kad „Juose bend-
riausiais bruožais apibrėžta būsimosios Lietuvos Respublikos vizija, o kons-
titucijos rengimas yra ne tik teisės, bet ir politinės kovos dalis. Vasario 9 ple-
biscitas – politinis veiksmas, kuriuo pasekė kaimynai – davė ir pirmąjį Kons-
titucijos straipsnį“. Valstybės patarėjas Pranas Kūris akcentavo, kad naujoji 
konstitucija turi remtis valstybės tęstinumu: 1918 m. vasario 16 d. aktu, lai-
kinosiomis ir nuolatinėmis Lietuvos valstybės konstitucijomis, 1990 m. kovo 
11 d. aktu, Laikinuoju Pagrindiniu Įstatymu ir plebiscito rezultatais paremtu 
1991 m. vasario 11 d. konstituciniu įstatymu „Dėl Lietuvos valstybės“. Kons-
titucija turi būti grindžiama šiuolaikinėmis žmogaus ir piliečio teisių sampra-
tomis, įtvirtintomis tarptautiniuose humanitariniuose paktuose.“78

1991 m. balandžio 25 d. darbo grupės posėdyje svarstyti Metmenų 
rengimo baigiamieji klausimai, taip pat pasiūlymai, kurie buvo pateik-
ti Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdyje79. 1991 m. gegužės 1 d. 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, priimdamas 1990 m. lapkričio 7 d. 
nutarimu sudarytos darbo grupės parengtus Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos koncepcijos metmenis, nutarė pranešti Aukščiausiajai Tarybai 
apie grupės atliktą darbą ir paskelbti Metmenis visuomenei svarstyti iki 
1991 m. rugpjūčio 1 d. Apie gautus pasiūlymus ir pastabas turėjo būti pra-
nešta Aukščiausiajai Tarybai ir siūlyti nutarti, kaip toliau turi būti organi-
zuojamas Konstitucijos rengimo darbas80.

Nors Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenų turi-
nį reikėtų analizuoti išsamiau, šiuo atveju atkreipsime dėmesį tik į tuos 
78 „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė Respublika“. Konstitucijos metmenų 

svarstymas AT Prezidiume. Lietuvos aidas. 1991 m. balandžio 15 d.
79 Baigiamajame posėdyje berods dalyvavo: V. Landsbergis (darbo grupės vadovas). 

A. Dziegoraitis, J. Galginaitis, V. Katkus, P. Kūris, K. Lapinskas, Z. Namavičius, A. Pau-
lauskas, J. Prapiestis, S. Stačiokas, Č. V. Stankevičius, G.Šerkšnys, A. Taurantas, J. Žilys. 

80 1991 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutari-
mas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenų“. Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
dokumentų rinkinys. Nr. 3, p. 506. Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos met-
menys paskelbti: Lietuvos aidas.1991 m. gegužės 10 d. 
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charakteringus aspektus, kurie iliustruoja Metmenų autorių tikslą ne tik 
suderinti svarbius Lietuvos konstitucinius reiškinius, bet ir surasti bei pa-
siūlyti naujas konstitucines pozicijas, kurios kultivuojamos šiuolaikinėje 
konstitucinėje kultūroje81.

1. Atsižvelgiant į 1922 m. ir 1938 m. konstitucijose Lietuvos valsty-
bės apibūdinimus („Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė 
Respub lika“ – 1922 m. Konstitucija, „Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma 
suvereninė“ – 1938 m. Konstitucija) siekta visapusiškiau atskleisti suve-
reniteto turinį. Pabrėžiant, kad suverenitetas Lietuvoje priklauso Lietuvos 
tautai, pabrėžiama, kad Tauta suverenitetą realizuoja tiesiogiai referendu-
mo būdu arba per demokratiškai išrinktus savo atstovus į Seimą. Metme-
nyse akcentuota: „Niekas negali varžyti ar apriboti Tautos suvereniteto; 
jokia tautos dalis ar atskiras asmuo negali savintis visai Tautai priklausan-
čių suverenių galių“, „Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę priešintis bet 
kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės suverenumą ir vientisumą“, 
„Valstybės įgaliojimai kyla iš Tautos suvereniteto.“

Pirmą kartą Lietuvos konstituciniuose tekstuose pasakyta, kad „Lietu-
vos tautą sudaro lietuvių kilmės asmenys, taip pat etnografinės Lietuvos te-
ritorijoje nuo seno pastoviai gyvenančių kitų tautybių žmonės, kurie laiko 
save nuolatiniais Lietuvos gyventojais, bei kiti asmenys įstatymo nustatyta 
tvarka įgiję Lietuvos pilietybę“. 

Formuluojant valstybės valdžių padalinimo principą kaip valstybės 
organizavimo pagrindą sakyta, kad valstybės valdžią įgyvendina demokra-
tiniais rinkimais išrinktas Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, 
taip pat Teismas. Skelbta, kad kiekviena valstybės valdžios institucija yra 
savarankiška: Seimas yra vienintelis įstatymų leidėjas, Prezidentui ir Vy-
riausybei tenka vykdomosios valdžios funkcijos, teismas vykdo teisingu-
mą. Greta to pažymėta, kad „Visos valdžios institucijos yra viena su kita 
susijusios, o Konstitucija ir įstatymai nustato jų tarpusavio teisinius san-
tykius, veiklos kontrolės būdus bei formas. Toks valdžios atribojimas ir jų 
atsvaros reiškia, kad jokia valstybės institucija negali sukoncentruoti visos 
ir absoliučios valdžios, yra viena kitos kontroliuojamos“.

81 Plačiau apie Metmenų rengimo politines aplinkybes ir turinį žr.: Žilys, J. Konstitucijos 
koncepcijos metmenys – žingsnis Lietuvos Respublikos konstitucijos link. Justitia. 2001, 
3: 6–8, 24–26; Justitia. 2001, 4-5: 8–12.
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Metmenyse skelbta, kad Lietuvos Respublika yra teisinė valstybė. Pa-
aiškinant teisinės valstybės sampratą deklaruota: „Valstybės veikla ir san-
tykiai su savo piliečiais ir juridiniais asmenimis grindžiami Konstitucija ir 
įstatymais, priimtais demokratine tvarka; valdžios galių ribas nustato Kons-
titucija ir įstatymai; jokie teisiniai aktai ir veiksmai negali prieštarauti Kons-
titucijai; visos valdžios institucijos, pareigūnai ir piliečiai lygūs prieš įstaty-
mus“. Lietuvos konstitucingumo raidoje pirmą kartą postuluota, kad Kons-
titucija yra „vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas – kiekvienas gali ginti savo 
teises ir interesus, remdamasis konkrečiomis Konstitucijos normomis.“ 

Nors apibrėžiant valstybės teritoriją regima sąšauka su 1922 m ir 
1938 m. konstitucijų atitinkamomis nuostatomis, tačiau aprėpiama žymiai 
daugiau šio klausimo aspektų. Formuluota taip: „Lietuvos Respublikos te-
ritorija yra vientisa ir nedaloma, jos valstybinės sienos yra nustatytos Lie-
tuvos valstybės sudarytomis sutartimis ir tik Lietuvos tarptautinių sutarčių 
pagrindu gali būti keičiamos. Lietuvos Respublika pripažįsta esamų sienų 
nepažeidžiamumo principą. Ji įsipareigoja nepažeisti dabartinių jos sienų 
su kaimyninėmis valstybėmis, nors kai kurios faktiškos sienos ir nesutam-
pa su tarptautinėmis sutartimis nustatytomis sienomis. Lietuvos Respubli-
ka yra vieninga (unitarinė) valstybė, todėl jos teritorija negali būti daloma 
į kokius nors kitus valstybinius darinius.“ 

2. Metmenyse formuluojant žmogaus teises ir laisves orientuotasi į 
tarptautinės teisės aktuose įtvirtintą žmogaus teisių ir laisvių šiuolaikinį 
katalogą. Nors teisės ir laisvės siejamos su 1922 m. ir 1938 m. konstitucijų 
atitinkamoms nuostatoms, tačiau kai kurios iš jų buvo originalios, o ki-
toms suteiktas naujas turinys: 1) Žmogaus teisės ir laisvės jam priklauso iš 
prigimties, t. y. jam suteikti jų negali nei valstybė, nei kokia nors partija, nei 
konkretūs pareigūnai. Už teises ir laisves žmogus neprivalo niekam atsily-
ginti. Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus 
negali patirti kitokių apribojimų kaip įstatymų numatytieji ir vien tik to-
dėl, kad liktų apsaugotos kitų žmonių teisės ir laisvės, kadangi žmogus turi 
pareigų visuomenei; 2) mirties bausmė Lietuvos Respublikoje netaikoma; 
3) asmenims, priklausantiems tautinėms, religinėms ir kalbinėms mažu-
moms, negali būti atimama teisė drauge su kitais tokios mažumos nariais 
turėti savo kultūrą, išpažinti ir praktikuoti savo religiją, mokytis ir naudo-
tis savo gimtąja kalba, turėti savo kultūros ir švietimo įstaigas; 4) žmogaus 
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asmuo neliečiamas. Neleistini kankinimai, žiaurus fizinės jėgos ir psichi-
nio poveikio naudojimas. Neleistinos žmogaus garbę ir orumą žeminan-
čios veikos; 5) įsitikinimai laisvai reiškiami bet kuriuo būdu (žodžiu, raštu, 
vaizdu, per spaudą, radiją, TV ir pan.). Kiekvienas gali laisvai rinkti ir pla-
tinti informaciją. Įsitikinimų reiškimo ir informacijos rinkimo bei platini-
mo laisvė gali būti įstatymų ribojama valstybės saugumo, žmogaus garbės 
ir orumo, privataus gyvenimo apsaugos, nusikaltimų išaiškinimo sumeti-
mais; 6) žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės ginamos teisme, laikantis visų 
lygybės prieš įstatymą principo. Kiekvienas turi teisę reikalauti, kad jo bylą 
viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir bešališkas teismas. Kiek-
vienas, patrauktas atsakomybėn, turi teisę į advokato dalyvavimą. Niekas 
negali būti verčiamas duoti parodymus prieš save ar savo šeimos narius. 
Kaltinamasis baudžiamajame procese laikomas nekaltu, kol kitaip teismas 
nenusprendžia. Kiekvienas, kurio teisės ir laisvės buvo pažeistos, turi teisę 
į materialinės ir moralinės žalos atlyginimą.

3. Seimo konstitucinio statuso pagrindinės nuostatos buvo: 1) Sei-
mas  – Lietuvos tautos atstovų susirinkimas, kuriam priklauso išimtinė 
įstatymų leidybos teisė ir aukščiausia valstybinės veiklos kontrolė. Niekas 
kitas, o tik Konstitucija apibrėžia Seimo galios ribas; 2) Seimas susideda 
iš 99 (141) deputatų, renkamų proporcingąja (ar mišria) rinkimų sistema 
ketveriems ar penkeriems metams; 3) Seimas, kaip teisėtas ir vienintelis 
Lietuvos tautos atstovas, niekam nepavaldus ir neatsakingas, todėl jokia 
dingstimi jo veikla negali būti nutraukta ar sustabdyta. Sprendimą dėl 
Seimo paleidimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų priima Seimas; 3) be tra-
dicinių parlamento įgaliojimų buvo siūloma numatyti, kad Seimas rinktų 
Respublikos Prezidentą, turėtų teisę panaikinti Ministrų kabineto aktus ir 
savivaldybių tarybų sprendimus, prieštaraujančius įstatymams; 4) Seimas 
tvirtina Ministro Pirmininko siūlomą Ministrų kabinetą ar jo sudėties pa-
keitimus, priimti Ministrų kabineto atsistatydinimą, taip pat atskirų vy-
riausybės narių atsistatydinimą, pareikštą per Ministrą Pirmininką. 

4. Metmenyse formuluojant Respublikos Prezidento konstitucinį sta-
tusą, nors ir skelbta, kad jis yra aukščiausias valstybės pareigūnas, atsto-
vaujantis Lietuvos Respublikai tarptautiniuose santykiuose, tačiau jo įgalio-
jimai ribojami Seimo ir Vyriausybės konstitucinėmis galiomis. Šiuo atžvil-
giu reikėtų pasakyti, kad buvo ne tik tolinamasi nuo 1938 m. Konstitucijoje 
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skelbiamos doktrinos „valstybės priešakyje yra Respublikos Prezidentas, jis 
vadovauja valstybei“, bet ir ribojamos Respublikos Prezidento galimybės po-
litinėje sistemoje pagal 1922 m. Konstituciją. Siūlyta Respublikos Preziden-
tą rinkti Seime, tačiau numatyta ir alternatyva – Prezidentą renka piliečiai, 
remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. 
Prezidento konstitucinių įgaliojimų apimtis nepriklausė nuo to, kokiu būdu 
jis išrinktas. Vienu atveju Prezidento veiksmus ribojo Seimo pritarimas, iš-
ankstinis pritarimas, o kitais – Vyriausybės pritarimas ar teikimas. Daugumą 
Prezidento teisės aktų – dekretų, turėjo kontrasignuoti Ministras pirminin-
kas ar atitinkamas ministras.

5. Vyriausybės vaidmuo politinėje sistemoje buvo grindžiamas ne Pre-
zidento galiomis jos atžvilgiu, bet atsakingumu Seimui ir Seimo politiniu 
pasitikėjimu: 1) skiriant Ministrą pirmininką Prezidentas turėjo gauti iš-
ankstinį Seimo pritarimą; 2) Ministrų kabinetą tvirtino ne Prezidentas, bet 
Seimas; 3)  atskirų Vyriausybės narių atsistatydinimą priėmė Prezidentas, 
bet Ministras pirmininkas atsistatydinimą teikė Seimui (Prezidentas priima 
atsistatydinimą tik laikotarpiu tarp Seimo sesijų arba kai Seimas negali susi-
rinkti į sesiją); 4) Ministrų kabinetas kiekvienos eilinės sesijos pradžioje tu-
rėjo atsiskaityti už darbą Seimui; 5) Ministrų kabineto aktus ir savivaldybių 
tarybų sprendimus, kurie prieštaravo įstatymams, galėjo panaikinti Seimas. 

6. Viena reikšmingiausių konstitucinės sistemos naujovių, kuri ne-
buvo numatyta nei 1922 m. Konstitucijoje, nei 1938 m. Konstitucijoje, – 
konstitucinės kontrolės institucija: „Lietuvos Respublikoje yra valstybinė 
konstitucinė priežiūros institucija. Jos paskirtis – tikrinti konkrečių įsta-
tymų ir kitų teisinių aktų atitikimą Konstitucijai. Konstitucinę priežiūrą 
vykdo Konstitucinis teismas (konstitucinė taryba), kuris (kuri) susideda iš 
9 narių. Konstitucinį teismą (konstitucinę tarybą) lygiomis dalimis skiria 
Seimas, Prezidentas ir Aukščiausiasis teismas.“

Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenų rengimas 
ir paskelbimas buvo reikšmingas keliais aspektais: 1) Metmenyse išreikštas 
Aukščiausiosios Tarybos siekis pirmą kartą po nepriklausomos valstybės at-
kūrimo įtvirtinti nors bendruosius konstitucinės santvarkos dėsnius, kuriais 
būtų grindžiama būsimoji Lietuvos Respublikos Konstitucija; 2) projektuo-
jant konstitucingumo raidą remtasi Lietuvos Respublikos konstituciniu pa-
veldu – 1922 m. ir 1938 m. Konstitucijomis, tačiau orientuotasi ir į Europos 
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moderniąsias konstitucines sistemas, kuriose adaptuota tarptautinėje teisėje 
pripažinta žmogaus teisių ir laisvių doktrina; 3) esminis klausimas, kuris 
buvo sprendžiamas Metmenyse, – valstybės valdžios organizavimas. Šiuo 
atžvilgiu Metmenyse ne tik matomas prielankumas 1922 m. Lietuvos Vals-
tybės Konstitucijos idėjoms, tačiau eita toliau užtikrinant parlamentinės 
demokratijos vertes. Seimo prioritetinis vaidmuo politinėje sistemoje buvo 
akivaizdus, nes jo konstitucinės prerogatyvos stelbė vykdomosios valdžios – 
Respublikos Prezidento ir Vyriausybės konstitucines galias. 

Metmenų turinį bene išsamiausiai išanalizavo Rytų Mičigano uni-
versiteto prof. Leonas Sabaliūnas straipsnyje „Ar stovės pilis ant smėlio?“, 
kuris buvo paskelbtas JAV leistame mėnraštyje „Akiračiai“, o vėliau spaus-
dintas žurnale „Politika“82. Straipsnyje apibendrintai konstatuojama: „(...) 
Konstitucijos autorius prezidentinė santvarka lyg ir vilioja, tačiau jos rink-
tis jie visgi nesiryžta (...) Koncepcijos metmenys nuo parlamentinės de-
mokratijos lyg ir tolsta, bet prie prezidentinės demokratijos iš tikrųjų ne-
priartėja. Kažin, ar mūsų kūrėjų nepaveikė dabartinės Prancūzijos ir TSRS 
patirtys. Abi valstybės plūduriuoja kažkur tarp vienos ir kitos sistemos.“ 
L. Sabaliūnas kategoriškai neįrodinėjo, kokia valdymo forma būtų priim-
tinesnė Lietuvai, tačiau samprotavo: apsaugant nuo Seimo tironijos reikėtų 
numatyti dvejus Seimo rūmus; svarbesnieji įstatymai turi būti priimami 
3/5 ar 2/3 balsų dauguma; Seimo sudėtis turi būti atnaujinama kas dveji 
metai per pusę; sugriežtinti konstitucinės priežiūros funkcijas; suformuoti 
asmens teisių ir laisvių įgyvendinimo konstitucines garantijas.

Komentuodamas Konstitucijos koncepcijos metmenų turinį S. Stačio-
kas teigė, kad „(...) vienasmeniškos valstybės valdžios organas yra labai bū-
dingas Lietuvos valstybei. Kai luominis pseudoparlamentarizmas sunaiki-
no ir realiąją, ir simbolinę asmenų valdžią, sunyko ir Lietuvos valstybė (...) 
Prezidento institucija pasitarnautų tautos konsolidacijai“. Atsakydamas į 
korespondento klausimą, ar projektuojama Lietuvos Konstitucija turės lie-
tuviškos specifikos, sakė: „Nacionalinę specifiką nelaikyčiau kažin kokiu 
ypatingu bruožu. Kitas dalykas, kad ji turėtų būti susijusi su konstitucingu-
mo tradicijomis. Nacionalinė specifika atsiskleidžia per konstitucines-isto-
rines vertybes (...) Kuriamojoje Konstitucijoje būtina numatyti mechaniz-
mus, kurie sutrukdytų įvykdyti valstybinį perversmą ar kitokį prievartinį 
82 Sabaliūnas, L. Ar stovės pilis ant smėlio? Politika. 1991, 29.



311

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija  
Lietuvos konstitucinio paveldo politiniuose teisiniuose kontekstuose

kėsinimąsi nutraukti Konstitucijos galiojimą (...) Turime Konstitucijoje 
įtvirtinti tokias vertybes, kurios susiformavusios mūsų tautos sąmonėje.“83

Saulius Dambrauskas laiške Lietuvos Respublikos Konstitucijos kon-
cepcijos metmenų rengimo darbo grupės nariams, kritiškai vertindamas 
1938 m. Konstitucijos politines ištakas ir joje įtvirtintą politinę sistemą, 
rašė: „ (...) 1922 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Valstybės Konstitucijos isto-
rinis bei teisinis konceptualumas ne tiktai įtvirtino Lietuvos Respubliką, 
padėjo pamatus demokratiniam-parlamentiniam vystymuisi bei sociali-
nės-demokratinės valstybės formavimui, ir šiandien atspindi svarbiausius 
nūdienos visuomenės reikalavimus ir, su nežymiom pataisom, iš esmės yra 
priimtinas Lietuvos Respublikai, toliau, žinoma, ją tobulinant. Ji pakan-
kamai gera (...) O tai, kad daugiau kaip po 64-ių metų Lietuva sugrįžtų 
prie Steigiamojo Seimo suformuluoto konstitucinio kelio, gali tapti svarbiu 
argumentu, neigiančiu perversmų politiką. Taip pat neliktų įteisintų prece-
dentų, kurie išliktų masalu kiekvienai valstybėje gimstančiai totalitarizmo 
užuomazgai dar kartą išmėginti kelią į valdžią perversmu ir kurie taptų 
nuolatine potencialia grėsme Lietuvos ateičiai.“84

Arvydas Juozaitis samprotavo: „(...) Šiandien mums sunku šalta galva 
svarstyti prezidentinės ir parlamentinės respublikos skirtumus bei privalu-
mus, nes „prezidento“ idėja jau pasėta ir laistoma. Būtų puiku surengti šiuo 
lemiamu klausimu referendumą, ypač prieš priimant naują Konstituciją, 
tačiau tokio referendumo rezultatai jau gali būti žinomi iš anksto. Parla-
mentinės respublikos idėja gali būti net nesuprasta. O juk tokia Respublika 
būtų labiausiai subalansuota, nedidelio krašto politinį žmonių aktyvumą 
skatinanti sistema, kurios integravimas į Europą taptų partijų ir piliečių 
reikalu, o ne prezidento prerogatyva.“85

Gediminas Ilgūnas apskritai pasisakė prieš Respublikos Prezidento 
instituciją, kuri buvo numatyta Metmenyse ir kituose konstitucijų pro-
jektuose: „(...) Lietuvoje nesant demokratinio valdymo tradicijų, valdžios 
sukaupimas vienose rankose toliau stiprintų iš totalitarinių laikų pasiliku-
sias autoritarizmo apraiškas, todėl, kol neišsiugdys demokratinės valdymo 

83 Lietuva verta demokratiškos konstitucijos. Korespondento G. Domino pokalbis su 
vienu iš Metmenų projekto rengėju Stasiu Stačioku. Justitia. 1991 m. rugpjūčio 1–15 d. 

84 S. Dambrausko laiško kopija yra straipsnio autoriaus asmeniniame archyve. 
85 Juozaitis, A. Saiko jausmas. Švyturys. 1991m. balandis.
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struktūros ir demokratinis mąstymas, būsimoje konstitucijoje derėtų apsi-
riboti seimo pirmininko, jo tarybos (dabartinio prezidiumo pavyzdžiu) ir 
vyriausybės vadovo institucijomis. Aukščiausiajam teismui derėtų pavesti 
ir konstitucinio teismo funkcijas.“86

Polemikoje dėl konstitucijos ryškėjo dar viena kryptis, kurios esmė 
buvo ne prieraišumas 1922 m. ar 1938 m. Konstitucijoms, bet toks vals-
tybės valdžios institucijų galių balansas, kuris užtikrintų visuomenės ir 
valstybės demokratinę raidą ir tokiu būdu lemtų žmogaus teisių ir laisvių 
įgyvendinimą ne tik politinėje bet ir socialinėje srityse. Šiuo atžvilgiu buvo 
teigiama: „(...) jeigu po rinkimų valdžia sutelkiama vieno valstybės orga-
no (pavyzdžiui, prezidento ar parlamento) rankose, tai tokia valdžia, kaip 
rodo istorija, neišvengiamai pradeda grėsti žmogaus laisvėms ir teisėms (...) 
kad to neįvyktų, būtina ne tik išorinė valdžios kontrolė – rinkimai, laisva 
spauda (ir nevalstybinis radijas bei televizija), nevaržomai reiškiama viešoji 
nuomonė, bet ir tokia vidinė valdžios struktūra, kuri užkirstų kelią valdžios 
koncentracijai. Svarbiausia – atskiros valstybės aparato dalys turi būti san-
tykinai savarankiškos, kontroliuojančios viena kitą ir neleidžiančios vienai 
jų įsigalėti, pajungiant kitas (...) dar viena didžiulė dabarties Lietuvos poli-
tinės santvarkos yda – tai, kad nėra įtakingos teisminės valdžios, be kurios 
žmonių laisvių ir teisių gynimas iš esmės neįmanomas. Lietuvai būtinas 
konstitucinis teismas arba kita institucija, atliekanti jo funkcijas.“87

Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenis analizavo ir 
užsienio šalių mokslininkai. Štai Amerikos katalikiškojo universiteto Ko-
lumbo teisės mokyklos prof. R. Liudvikowski sakė, kad šis dokumentas „yra 
rezultatas didelių jo kūrėjų pastangų, siekiant pritaikyti esminius Vakarų 
konstitucinio valdymo sistemos principus Lietuvos valstybėje. Esu įsitikinęs, 
kad šios pastangos yra labai sėkmingos“. Vertindamas Metmenis kitų Euro-
pos valstybių konstitucinės teisės kontekste pabrėžė, kad šis projektas yra 
didelis žingsnis nustatant gerai subalansuotą valdžios paskirstymo sistemą, 
tačiau pastebėjo ir tai, kad Prezidentui nesuteikus teisės atitinkamais atvejais 
paleisti Seimo, nukrypstama nuo parlamentinės sistemos: „Jei Prezidentas 
neturės nepriklausomo mandato tiesioginiuose rinkimuose ir teisės paskirti 
kabinetą (...), ši sistema gali prieiti rimtą politinę aklavietę (...) Seimas gali 
86 Ilgūnas, G. Konstitucija ir Lietuvos dabartis. Lietuvos aidas. 1991 m. birželio 21 d. 
87 Nekrašas, E.; Dobryninas, A. Konstitucija ir žmogaus teisė. Atgimimas. 1991 m. liepos mėn.
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priimti nutarimą nepasileisti ir Prezidentas negalės nei paleisti, nei paskirti 
tinkamą kandidatą į Ministro pirmininko postą. Dėl to įstatymų leidybos 
valdžios santykiai su vyriausybe gali būti labai sudėtingi.“ Į šiuos ir kitus 
valstybės valdžios institucijų galių subalansavimo aspektus atkreipė dėmesį 
ir JAV Džordžtauno universiteto prof. Markas V. Tušetas88.

4. Lietuvos konstitucingumo raidos alternatyvų klausimas 

Žinia apie tai, kad Aukščiausioji Taryba imasi konkrečių veiksmų 
spartinant konstitucinę kūrybą, skatino ne tik svarstymus apie konstitu-
cingumo raidą apskritai, tačiau inspiravo ir konkrečių kitų konstitucinių 
projektų gimtį89.

Lietuvos teisininkų ir Lietuvos filosofų draugijų iniciatyva rengtoje Lie-
tuvos Konstitucijoje siekta atskleisti valstybės valdžios institucijų kompeten-
cijas ir jų sąveiką. Visapusiškiau neanalizuojant šio Konstitucijos projekto 
turinio yra prielaidų teigti, kad autoriai rėmėsi ne tik Lietuvos konstituciniu 
paveldu, bet ir kitais lyginamojoje konstitucinėje teisėje žinomais konstituci-
niais reiškiniais, o kai kuriais atžvilgiais JAV konstitucine tradicija. 

Pagal šį projektą Lietuvos Respublikos Seimą sudarytų dveji rūmai – 
Atstovų rūmai ir Seniūnų rūmai. Atstovų rūmų nariai renkami dvejiems 
metams, o Seniūnų rūmų nariai – šešeriems metams. Seniūnų rūmų sudė-
tis vienu trečdaliu atnaujinama kas dveji metai90.

Apibūdinant vykdomosios valdžios konstitucinį statusą skelbta, kad 
vykdomoji valdžia Lietuvos valstybėje priklauso Prezidentui, kuris „pats 
88 Prof. R. Liudvikowski ir prof. M. Tušet pastabos dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

koncepcijos metmenų yra straipsnio autoriaus asmeniniame archyve.
89 Po to, kai 1989 m. kovo 4 d. buvo atkurta Lietuvos teisininkių draugija, jos konstitucinės 

teisės komisija pradėjo rengti nepriklausomos Lietuvos Respublikos Konstitucijos pro-
jektą. Vėliau prie šio darbo prisidėjo Lietuvos filosofų draugija. Šio straipsnio autoriaus 
asmeniniame archyve yra Lietuvos teisininkų draugijos autorių grupės parengtų Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos metmenų pirmasis variantas, kuris pažymėtas 1990 m. 
gegužės mėn. data. Kitas Konstitucijos metmenų variantas pažymėtas 1990 m. spalio 
mėn. data. Šarūnas Vilčinskas sako, kad šis projektas darbo grupėje nebuvo svarstytas 
ir pateiktas Aukščiausiosios Tarybos Teisinės sistemos komisijai. Pastabos ir pasiūlymai 
dėl šio projekto turėjo būti siunčiami Aukščiausiosios Tarybos deputatui Jonui Liaučiui. 
Plačiau apie tai žr.: Vilčinskas, Š. Lietuvos Konstitucijos projekto principai. Vilnius, 1991.

90 Plačiau apie valstybės valdžios institucinę konstrukciją žr.: Vilčinskas, Š. Kokia bus Lie-
tuvos konstitucija? Teisės apžvalga. 1991, 2: 3–6.
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ir savo nuožiūra formuojama vyriausybe vykdo Lietuvos įstatymus“. Pre-
zidentas su Seniūnų rūmų pritarimu ir sutikimu skiria Vyriausybės na-
rius, tarp jų – ministrą pirmininką. Prezidentas renkamas visuotiniuose, 
lygiuose, tiesioginiuose rinkimuose slaptai balsuojant ketveriems metams. 
Projekte įtvirtinta, kad Prezidentas yra aukščiausiasis valstybės pareigū-
nas, vyriausiasis karinių pajėgų vadas, atstovauja Lietuvai be specialių įga-
liojimų, nustato kitų vyriausybės narių įgaliojimus. 

Sekant prezidentinės respublikos pavyzdžiu nebuvo numatytos vyk-
domosios valdžios prerogatyvos prieš laiką nutraukti parlamento kadenci-
ją ir skelbti priešlaikinius rinkimus. Numatant, kad greta Prezidento stei-
giama ir ministro pirmininko pareigybė, tartum orientuotasi į vadinamąją 
mišriąją valstybės valdymo formą. 

Visiškai kitokia politine teisine filosofija rėmėsi Konstitucijos projek-
tas, kurį parengė Lietuvos demokratinės darbo partijos tarybos sudaryta 
komisija, vadovaujama Lietuvos mokslų akademijos nario korespondento 
J. Bulavo91. Nors Konstitucijoje tiesiogiai nenurodomas jos prieraišumas 
91 Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas. Tiesa. 1991 m. balandžio 23 d. Šios Kons-

titucijos projektas rėmėsi Kairiųjų frakcijos Aukščiausiojoje Taryboje programinėmis 
nuostatomis, Lietuvos komunistų partijos (iki Lietuvos demokratinės darbo partijos 
įsteigimo), Lietuvos demokratinės darbo partijos dokumentais. Štai Kairiųjų frakcijos 
Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje programinėse nuostatose deklaruota, kad „Nepri-
klausoma Lietuva – lietuvių tautos valstybingumo tąsa. Tai teisinė ir demokratinė vals-
tybė – parlamentinė respublika, išreiškianti jos piliečių valią ir interesus. Aukščiausias 
valstybinės valdžios organas – parlamentas, kuris ateityje turėtų būti renkamas visuo-
tiniuose, lygiuose, tiesioginiuose rinkimuose ir slaptu balsavimu, proporcinga sistema 
pagal partijų kandidatų į deputatus sąrašus. (...) Lietuvos demokratinės valstybės teisinis 
pamatas – pastovi, priimama piliečių referendumu, Lietuvos Respublikos konstitucija, 
įtvirtinanti laisvės, teisingumo ir santarvės idealus. Konstitucija turi apsaugoti valstybę 
nuo autokratinio režimo pavojaus (...) Kairiųjų frakcija sieks, kad artimiausiu metu būtų 
parengtas Lietuvos konstitucijos projektas, suformuotas Konstitucinis teismas, priimtas 
deputatų atšaukimo įstatymas.“ Tiesa.1990 m. spalio 11 d. 

    Rengiantis neeiliniam LKP suvažiavimui paskelbtas dokumentas „Dėl Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo raidos“. Be visų kitų pagrindinių ir neatidėliotinų veiksmų, turėtų 
būti: „(...) naujos konstitucijos projekto parengimas. Jame turėtų būti aiškiai užfiksuota 
Lietuvos valstybės valdymo forma, valdžių atskyrimo principai (...), projekto svarstymo 
ir Konstitucijos priėmimo procedūros aptarimas, Konstitucinio teismo įstatymo priėmi-
mas“. Tiesa. 1990 m. spalio 17 d. Programiniame pareiškime „Dėl Lietuvos demokratinės 
darbo partijos artimiausių veiklos krypčių“ deklaruota: „(...) aktyviai dalyvauti ruošiant 
naują, demokratinės valstybės pamatus grindžiančią Lietuvos Respublikos Konstituciją; 
siekti, kad būtų įsteigtas Konstitucinis teismas; siūlyti priimti deputatų atšaukimo įstatymą 
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prieškarinėms valstybės konstitucijoms, bet akivaizdu ir tai, kad Lietuvos 
konstitucinio paveldo reiškiniai neignoruojami, jie vienu ar kitu pavidalu 
atsispindi konstituciniame tekste, atitinkamu mastu panaudotos Lietuvos 
Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo kai kurios idėjos, taip pat at-
sižvelgiama į politinius teisinius faktorius, kurie kilo naujose socialinėse 
aplinkybėse. Akcentuojant tai, kad Konstitucijos projekto pagrindas buvo 
parlamentinės demokratijos vertybės, paminėtinos kai kurios charakte-
ringos projekto nuostatos: 1) Lietuvos Respublikos demokratinė parla-
mentinė valstybės santvarka grindžiama funkciniu valdžios suskirstymu 
į tris savarankiškas valstybės organų sistemas – įstatymų leidybos, valdy-
mo ir teismo. Valstybės valdžią vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas su 
Vyriausybe ir teismas; 2) Seimo įgaliojimų laikas – treji metai, deputatų 
skaičius – 141; 3) Seimas renka Seimo Prezidiumą, susidedantį iš Seimo 
Pirmininko, dviejų jo pavaduotojų ir dviejų sekretorių. Prezidiumas api-
būdintas kaip nuolat veikiantis organas, atsiskaitantis Seimui, užtikrina jo 
darbo organizavimą ir atlieka kitus įgaliojimus neperžengdamas įstatymo 
numatytų ribų. Pasibaigus Seimo įgaliojimų laikui Prezidiumas vykdo savo 
įgaliojimus iki naujai išrinktas Seimas sudarys naują Prezidiumą; 4) tuo 
atveju, kai Seimas pareiškė Vyriausybei arba Ministrui pirmininkui ne-
pasitikėjimą, Vyriausybė privalo atsistatydinti arba pasiūlyti Respublikos 
Prezidentui paleisti Seimą. Tokiu atveju Respublikos Prezidentas galėjo 
priimti Vyriausybės atsistatydinimą, siūlyti Seimui naują Ministro pirmi-
ninko kandidatūrą arba paleisti Seimą ir paskirti rinkimus į naują Seimą.

Konstitucijos projekte buvo apibrėžta: „1) Respublikos aukščiausio-
ji vykdomoji ir tvarkomoji valdžia susideda iš Prezidento ir Vyriausybės 
(Ministrų Tarybos); 2) Respublikos Prezidentas renkamas trejiems me-
tams ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės; 3) Prezidentą turėjo 
rinkti rinkikų kolegija, susidedanti iš Seimo deputatų ir aukštesniosios pa-
kopos vietos savivaldybės tarybų deputatų (alternatyva – Prezidentą renka 
tauta tiesioginiu balsavimu); 4) Respublikos Prezidentas aukščiausius vals-
tybės pareigūnus ir teisėjus galėjo paskirti tik tuo atveju, jeigu buvo gau-
tas Seimo pritarimas; 5) Prezidento aktus turėjo kontrasignuoti Ministras 
pirmininkas arba atitinkamas ministras; 6) Respublikos Prezidentas pirma 

bei piliečių peticijos teisės realizavimo nuostatas; siekti aiškiai atriboti įstatymų leidžiamo-
sios, vykdomosios ir teismo valdžios funkcijas“ Tiesa. 1990 m. gruodžio 15 d. 
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laiko galėjo būti pašalintas iš pareigų tik dėl tyčinio sunkaus nusikaltimo 
padarymo, valstybės išdavimo, šiurkštaus Konstitucijos ir įstatymų pažei-
dimo ir priesaikos sulaužymo. Tokį sprendimą galėjo priimti rinkikų kole-
gija (alternatyva – referendumas).“

Vyriausybės konstitucinį statusą apibūdino Konstitucijos projekto šios 
pagrindinės nuostatos: 1) Ministrą pirmininką renka Seimas Respublikos 
Prezidento teikimu; 2) Ministro pirmininko suformuotą Vyriausybę tvir-
tina Seimas; 3) atskirų Vyriausybės narių atsistatydinimą priima Ministras 
pirmininkas ir į jų vietą siūlo Seimui tvirtinti naujus kandidatus; 4) Vy-
riausybė atsakinga Seimui ir jam atsiskaito už savo darbą; Seimui pareiš-
kus nepasitikėjimą atskiru ministru, jis privalo atsistatydinti; 5) Minist rą 
pirmininką, jo pavaduotoją ar ministrą galima patraukti atsakomybėn tik 
gavus Seimo sutikimą. 

Pagal Konstitucijos projektą teismų sistemą turėjo sudaryti Lietuvos 
aukščiausiasis teismas ir rajonų (miestų) teismai. Į šią sistemą taip pat įėjo 
prokuratūra, arbitražas ir Konstitucinis teismas. Teismų teisėjus būtų tu-
rėjęs rinkti Seimas Vyriausybės teikimu dešimčiai metų. Aukščiausiojo 
teismo tarėjus rinktų Seimas penkeriems metams. Miestų ir rajonų teismų 
tarėjus rinktų atitinkamos tarybos penkeriems metams. 

Konstitucijos projekte numatytas Konstitucinis teismas – savarankiš-
kas teisminės valdžios organas, aiškinantis Lietuvos įstatymus, užtikrinan-
tis konstitucinį teisėtumą Lietuvos Respublikoje. Konstitucijos projekte 
apibrėžta Konstitucinio teismo sudarymo tvarka bei kompetencija92.

S. Stačiokas, pasiremdamas 1990 m. kovo 11 d. įstatymo „Dėl 1938 metų 
gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“ nuostata, ku-
ria buvo atnaujintas 1938 m. Konstitucijos veikimas, sustabdant tų skyrių 
ir straipsnių, kurie reglamentavo Respublikos Prezidento, Seimo, Valstybės 
Tarybos ir Valstybės kontrolės statusą, galiojimą, teigė, kad tai buvo ne tik 
simbolinis, bet nuoseklus ir teisiškai pagrįstas žingsnis realizuojant tą kertinę 
nuostatą, kad Lietuva buvo okupuota valstybė, o okupacija tarptautinės tei-
92 Apie Lietuvos demokratinės darbo partijos tarybos sudarytos darbo grupės paskelbto 

Konstitucijos projekto vertinimus žr.: Brazaitytė, V.; Kaganas, I. Kairiųjų konstitucinės 
pratybos. Lietuvos aidas. 1991 m. gegužės 10 d.; Ar būsime laisvos Lietuvos laisvi žmo-
nės? Lietuvos žinios. 1991 m. liepos 25–31 d.; Vilčinskas, Š. Konstitucinės žmogaus teisės 
ir laisvės. Teisės apžvalga. 1991, 3: 3–6; Bernatonis, J. Kokia bus Lietuvos Respublika. 
Teisės apžvalga. 1991, 3: 7–11.
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sės požiūriu nepanaikina tokios valstybės nacionalinių įstatymų galios. Pa-
brėždamas, kad priimdama šį įstatymą Aukščiausioji Taryba pasielgė labai 
įžvalgiai, S. Stačiokas samprotavo, kad pradėtą darbą reikia logiškai tęsti ir 
grįžti prie 1938 m. Konstitucijos idėjos: „(...) Suprantama, negalima pažo-
džiui pakartoti 1938 metų Konstitucijos teksto (...) Tereikia pabrėžti pačios 
Konstitucijos normas, liečiančias Prezidento prioritetinę padėtį konstituci-
niame valdžios mechanizme, ir atitinkamai išplėsti Seimo įgaliojimus, nu-
statyti Prezidento visuotinių rinkimų tvarką Seimui siūlant kandidatūras (...) 
Konstitucijos atstatymas nereikalautų naujų Seimo ir vietinių savivaldybių 
rinkimų iki kadencijos pabaigos. Reikėtų išrinkti tik Prezidentą, kurio ir Sei-
mo įgaliojimo laikas nesutaptų. Aukščiausioji Taryba turėtų būti reorgani-
zuota į Seimą, o jos Prezidiumas – į Valstybės Tarybą.“93

Įvairiai vertintas Aukščiausiosios Tarybos deputatų Zenono Juknevi-
čiaus, Jono Prapiesčio, Teismo ekspertizės instituto direktoriaus Stasio Stačio-
ko ir Aukščiausiosios Tarybos Juridinio skyriaus vedėjo Juozo Žilio straipsnis 
apie Lietuvos valstybės konstitucines tradicijas ir jų tęstinumą94. Straipsnis 
sukėlė platų rezonansą tiek visuomenėje, tiek Aukščiausiojoje Taryboje. Ar-
gumentuodami tuo, kad būtent 1938 m. Lietuvos Konstituciją 1940 m. bruta-
liai sulaužė Lietuvą okupavusi valstybė – SSRS, o 1990 m. kovo 11 d. ši Konsti-
tucija buvo laikinai atstatyta, autoriai siūlė diskutuoti apie tai, kad nauja Lietu-
vos Konstitucija turėtų būti kuriama Lietuvos valstybės ir tuo pačiu – 1938 m. 
Konstitucijos tęstinumo pagrindu. Suvokdami tai, kad 1938 m. Konstitucijos 
politinis teisinis turinys turi būti pakeistas iš esmės, autoriai rašė apie prielai-
das parengti iš esmės reformuotos konstitucijos variantą. 

Pagrindinės nuostatos, kuriomis būtų vadovaujamasi einant šiuo ke-
liu, buvo: 1) neišvengiamai reikia atsisakyti „Tautos vado“ idėjos, kuria 
buvo grindžiamas Prezidento institutas; 2) įtvirtinti prioritetinį Seimo, 
kaip atstovaujamosios ir vienintelės įstatymų leidybos institucijos, kons-
titucinį statusą; 3) nustatant žmogaus teisių ir laisvių katalogą atsižvelgti į 
šiuolaikines šios problemos sampratas; 4) konstitucionalizuoti tautos galių 
tiesioginio įgyvendinimo formas – Seimo, Prezidento, savivaldybių rinki-
mus, referendumą. 

93 Stačiokas, S. Ar ilgai saugosime „tarybas“? Atgimimas. 1991m. spalio 17–24 d. 
94 Juknevičius, Z.; Prapiestis, J.; Stačiokas, S.; Žilys, J. Apie Lietuvos valstybės konstitucines 

tradicijas ir jų tęstinumą. Lietuvos aidas. 1991 m. spalio 19 d. 
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Autoriai projektavo, kad Aukščiausioji Taryba neatidėliotinai galėtų 
sudaryti konstitucijos atstatymo komisiją, kuri parengtų atitinkamą kons-
titucinį tekstą ir pateiktų jį Aukščiausiajai Tarybai. Po to konstitucija turėtų 
būti pateikta referendumui. Tokiu būdu priėmus Konstituciją būtų atkur-
ta Lietuvos Respublikos valdžios sistema ir tuo pačiu panaikinta sovietinė 
politinė teisinė sankloda. Įgyvendinant naujos redakcijos 1938 m. Konsti-
tuciją reikėtų Aukščiausiąją Tarybą iki kadencijos pabaigos reorganizuoti 
į Seimą, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą – į Valstybės Tarybą, o Pre-
zidentą išrinkti kaip ir numatyta 1938 m. Konstitucijos 64 straipsnyje, t. y. 
Tautos atstovų susirinkime.

Iš esmės pritardami straipsnio idėjoms Veronika Brazaitytė ir Isakas 
Kaganas teigė, kad sprendžiant klausimą dėl optimalaus konstitucinio mo-
delio, reikia pasirinkti lietuviškąjį modelį, o tokiu atveju tenka atsigręžti 
į Lietuvos valstybingumo bei Lietuvos konstitucijų tęstinumo principą. 
Vertindami pasiūlymus grįžti prie 1922 m. Konstitucijos nurodė, kad „kai 
kurios šios Konstitucijos normos nėra juridinis pagrindas 1922 m. Konsti-
tucijai atkurti“. Neabejodami tuo, kad 1938 m. Konstitucijos tekstas turėtų 
būti iš esmės pertvarkytas, autoriai buvo įsitikinę, kad yra išlikęs istorinis 
ryšys tarp visų Lietuvos Respublikos konstitucijų, o 1938 m. Konstituci-
ja šiuo požiūriu nėra išimtis, nes „ji tęsė konstitucines Lietuvos tradicijas, 
kartu atspindėdama ir įvertindama tuometinę politinę situaciją“95. 

Modeliuodamas kelią, kuriuo galėtų būti einama į modernią Lietuvos 
konstitucinę santvarką B. Nemickas samprotavo, kad „1938 m. Konstitu-
cija sąrangos požiūriu pralenkia 1922 m. Konstituciją: išsamesnė, geriau 
sutvarkyta. Taigi ji turėtų pirmenybę tapti konstitucijos teksto pamatiniu 
juodraščiu. Tokia atšlaja į 1938 m. Konstituciją jau bylotų Lietuvos konsti-
tucinį tęstinumą, kurio valstybinę reikšmę įtikinančiai pagrindžia ketverto 
samprotavimai“96.

Rimgaudas Geleževičius teigė, kad autorių idėjos yra ne kas kita, o 
subtilus ir meistriškai sukirptas bandymas žūtbūt išvengti naujų rinkimų 
į Steigiamąjį (atkuriamąjį) Seimą, išsaugant dabartinę AT iki kadencijos 
pabaigos ir kartu išsprendžiant opią nuolatinės konstitucijos priėmimo 

95 Brazaitytė, V.; Kaganas, I. Konstitucijos galiojimo tęstinumas. Lietuvos aidas. 1991 m. 
lapkričio 12 d. 

96 Nemickas, B. Lietuvos konstitucinių tradicijų dairantis. Lietuvos aidas. 1992 m. sausio 29 d. 
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(tam AT neturi įgaliojimų) problemą. Anot R. Geleževičiaus, 1938 m. 
Konstitucija šiuo atveju turi suvaidinti „Trojos arklio“ vaidmenį: forma-
liu konstitucinio tęstinumo pretekstu savaip išsprendžiama steigiamosios 
valdžios problema. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad, reformavus Konstituciją 
pagal siūlytą koncepciją, griūva visa 1938 m. konstitucinė konstrukcija, 
kurioje prezidento institucija vaidino pagrindinės ašies vaidmenį. Tai būtų 
visiškai nauja konstitucija, o iš senosios liktų tik pavadinimas. Pritardamas 
idėjai dėl Steigiamojo Seimo rašė, kad „(...) konstitucijos teksto aprobacija 
irgi yra Steigiamojo, o ne paprasto parlamento funkcija (pastarasis tegali 
pateikti tik vieną iš alternatyvių projektų Steigiamajam, ne daugiau) (...)“97.

Reaguodamas į prieš tai minėtą straipsnį apie Lietuvos konstitucines 
tradicijas ir jų tęstinumą Juozas Bernatonis siūlė kitą kelią: „Galbūt taip 
pat būtų logiškas alternatyvus siūlymas – parengti reformuotą Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos, priimtos Steigiamajame Seime 1922 metais, 
tekstą (...) Tuomet iš tikrųjų sugrįžtume prie lietuviško modelio, kurį jau 
pasirinkome prieš 70 metų. Sugrįžtume prie šiuolaikinės demokratijos iš-
takų Lietuvoje tartum aplenkdami demokratinėms valstybėms nebūdingą 
autoritarinio režimo tarpsnį. Juk einame ne atgal, o pirmyn – į nūdienos 
Europą, todėl tiek 1938 m., tiek 1922 m. konstitucinį tekstą būtina refor-
muoti užtikrinant tarptautiniais aktais pripažintas žmogaus teises ir laisves 
bei įtvirtinant šiuolaikinę demokratinės valstybės sampratą.“98

Prof. Mindaugas Maksimaitis samprotavo, kad Lietuvos konstitucinių 
tradicijų užuomazgų reikėtų ieškoti ne 1938 m., bet 1922 m. Konstitucijoje: 
„Neturėtų kelti abejonių faktas, kad Lietuvos valstybės konstitucinių tradici-
jų reikia ieškoti bent jau 1920 m. visos tautos išrinkto Lietuvos Steigiamojo 
Seimo nutarimuose, jo kruopščiai parengtoje ir 1922 m. priimtoje pirmojoje 
Lietuvos Valstybės Konstitucijoje. Joje įtvirtinti demokratiniai valstybės ir 
visuomenės organizavimo ir veiklos principai tebėra reikšmingi ir, svarbiau-
sia, savo raide ir dvasia, kaip nė viena Lietuvos valstybės konstitucija, šis do-
kumentas atitinka šių dienų mūsų visuomenės esmines nuostatas.“99

Akcentuodamas 1938 m. Konstitucijos prigimtį, kuri kyla iš 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo pasekmių ir vėliau įtvirtintų vykdomosios val-

97 Geleževičius, R. Naujas turinys po sena iškaba. Respublika. 1991 m. lapkričio 12 d.
98 Bernatonis, J. Ar diskusija apie Konstituciją baigėsi? Tiesa. 1991 m. spalio 25 d.
99 Maksimaitis, M. Apie konstitucines tradicijas. Lietuvos aidas. 1991 m. lapkričio 5 d.
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džios neproporcingų galių kitų valdžios institucijų atžvilgiu, M. Maksimai-
tis siūlė diskutuoti apie 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos galiojimo 
atstatymą, atsižvelgiant ir į tai, kad ir ji turėtų būti atnaujinta. Einant tokiu 
keliu pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į valdžios sistemos pagrindinių 
grandžių – Seimo ir Vyriausybės (Respublikos Prezidento ir ministrų kabi-
neto) galios subalansavimą ir sąveiką, galbūt – rinkimų sistemos principų 
peržiūrėjimą. 

R. Ozolas kritiškai reagavo į pasiūlymus dėl 1938 m. Konstitucijos at-
kūrimo vienu ar kitu būdu ir sakė: „Bet dar blogiau, kad siūloma priimti ir 
1938 metų Konstituciją. Ir nelabai suprantama: tarsi kieno jau būta nutar-
ta, dabar beliktų parlamentui tik aprobuoti. Iš tiesų. Kodėl tąsyk neatkurti 
1922 metų Konstitucijos? Jeigu juridinio tęstinumo norim. Ir nepraturtinti 
Kunigaikštystės laikų teisės nuostatom? O 1938 m. Konstituciją proteguo-
jam, kad buvo paskutinioji? Bet tąsyk ne teisės, o valstybės tęstinumo norim. 
Autoritarinės valstybės, taip lengvabūdiškai pražudžiusios mus 1940 metais! 
O svarbiausia – tuo atstatymu nubraukiančią visą 1940–1990 metų teisėtvar-
ką, taigi ir visų pagal tą teisę gyvenusių 3,5 mln. žmonių veiklą ir gyvenimą! 
50 metų visa tauta gyveno neteisėtai!? O gal išvis negyveno – kolaboravo?“100

Kaip jau minėjome prieš tai, būta ir tokių vertinimų: „Šiandien spau-
doje, televizijoje, per radiją prasidėjusi diskusija, kurią konstituciją imti 
pagrindu mūsų būsimajai – Steigiamojo Seimo ar 1938 metų, neatsižvel-
giama į gyvenamojo momento realijas. Nė viena jų netinka būti nurašoma 
ar taisoma. 70 ar 50 metų laikotarpis net ir valstybių gyvenime pakanka-
mai ilgas, per tą laiką pasikeičia ne tik gyvenimo sąlygos, bet ir požiūris į 
politiką, ekonomiką, kultūrą, ideologinę padėtį.“101

Kaip bebūtų vertinamas Z. Juknevičiaus, J. Prapiesčio, S. Stačioko, 
J. Žilio tada publikuotas straipsnis apie Lietuvos valstybės konstitucines 
tradicijas ir jų tęstinumą, visais atvejais reikėtų pasakyti, kad juo nebuvo 
kviečiama atkurti politinę sistemą, kuri buvo įtvirtinta 1938 m. Lietuvos 
Konstitucijoje. Šio straipsnio vedančioji idėja buvo Lietuvos konstitucin-
gumo raidos tęstinumas ir jo raiškos formos bei būdai naujojoje politi-
nėje, teisinėje tikrovėje. Negatyvią reakciją į tada formuluotus pasiūlymus 
konstitucinėje kūryboje sukėlė idėjos nedelsiant atkurti Respublikos Pre-
100 Ozolas, R. Ir prisikalbėta, ir namo dar ne laikas. Lietuvos rytas. 1991 m. lapkričio 5 d. 
101 Šaltenis, M. Prezidentinė ar parlamentinė respublika? Tiesa. 1991 m. lapkričio 23 d.
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zidento instituciją nelaukiant naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
priėmimo. Tokia konstitucingumo raidos slinktis daugeliui žmonių buvo 
nepriimtina. Apie tai byloja 1992 m. gegužės 25 d. vadinamojo prezidenti-
nio referendumo rezultatai102. 

5. Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas  
politinėse teisinėse peripetijose ir sankirtose 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenų bei prieš tai 
minėtų konstitucijų projektų viešas paskelbimas ir intensyvėjantis svars-
tymas buvo tik vienas iš veiksnių, skatinantis Aukščiausiąją Tarybą imtis 
konkrečių darbų brėžiant konstitucinės kūrybos maršrutus. Vis labiau aiš-
kėjo, kad Laikinojo Pagrindinio Įstatymo normomis nebeįmanoma užtik-
rinti politinės sistemos darnų funkcionavimą ir reikia kurti naują valstybės 
institucijų sandaros ir kompetencijų modelį, kuris atitiktų parlamentinės 
demokratijos veikimo poreikius. Viena pagrindinių aktualijų buvo visuo-
tinis interesas sukurti tokią valstybės valdžios institucijų struktūrą, kurioje 
valstybės valdžios būtų ne tik atskirtos, galios apribotos, tačiau jos ir bend-
radarbiautų įgyvendinant valstybės vidaus ir išorės funkcijas. 

Šios bei kitos socialinės politinės priežastys sąlygojo tai, kad jau 
1991 m. spalio mėn. pradžioje Aukščiausiojoje Taryboje radosi pasiūlymai 
suvienyti Aukščiausiosios Tarybos deputatų valią ir spartinti konstitucijos 
rengimą. Spalio 22 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje deputatas Rolan-
das Paulauskas pateikė nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos konstitucin-
gumo raidos“ projektą, kuriame buvo siūloma apibūdinti socialines poli-
tines aplinkybes, į kurias turėtų būti atsižvelgiama modeliuojant konstitu-
cijos rengimą, nustatyti konstitucijos projekto rengimo tvarką ir terminus, 
apibrėžti kitus klausimus, kurie gali būti aktualūs šioje veikloje. 

Nors konstitucingumo raidos perspektyvų svarstymas tiesiogiai tar-
tum ir neprovokavo istorinių konstitucinių reiškinių įvertinimo ir jų san-
tykio su dabartimi, tačiau to nebuvo išvengta. Atsakydamas į deputato Al-
bino Januškos klausimą, kaip turėtų būti vertinami pasiūlymai dėl 1938 m. 

102 Apie tai plačiau žr.: Žilys, J. Kai kurie Lietuvos valstybės vadovo konstitucinio instituto 
atkūrimo ir įtvirtinimo veiksniai konstituciniame procese 1988–19992 metais. Prezi-
dentas valstybinės valdžios institucijų sistemoje. Vilnius: Leidykla MES, 2011, p. 39–80.
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Konstitucijos, R. Paulauskas sakė: „O kada yra šnekama apie 1938 metų 
Konstitucijos priėmimą šiandien arba jos galios atstatymą, tai tokiu atveju 
reiktų priminti, kas tai yra 1938 metų Konstitucija, kokiomis sąlygomis 
ji gimė, koks buvo europinis kontekstas, kai ji buvo priimama. Tada visa 
Europa gyveno vadizmo sąlygomis (...) šita Konstitucija buvo nei geresnė, 
nei blogesnė, matyt, už kitų šalių. Bet tai buvo vieno žmogaus valdžios 
koncentravimas, tai buvo maksimali išraiška to, kas buvo pradėta 1926 me-
tais (...) mes galime pasakyti, kad konstitucija, kurią mes priimsim 1992 ar 
1993 metais, vis tiek vadinsis 1993 metų, o ne 1938 metų Konstitucija.“103

Deputatas Liudvikas Narcizas Rasimavičius, vertindamas straipsnį 
„Lietuvos aide“ apie Lietuvos valstybės konstitucines tradicijas ir jų tęstinu-
mą, konstatavo: „Aš manau, kad be reikalo taip sumenkinama ta argumen-
tacija, kuri buvo pateikta ir laikraštyje, ir vakar dienos televizijoje. Aš nei 
už, nei prieš, tačiau argumentacija aiški, teisiškai švari. Ir todėl 1938 metų 
Konstitucijos toks atmetimas, o ne pataisymas, kol kas neargumentuotas. 
Dėl šito reikėtų irgi gerokai padiskutuoti. Na, ir kalbant apie 1938 metų 
Konstituciją, negalima įvertinti jos taip, kaip įvertino tautininkas R. Pau-
lauskas tą tautininkų valdymo 1938 metų laikotarpį.“104

R. Paulauskas, pabrėžė, kad pateiktame nutarimo projekte siūloma 
nustatyti tik konstitucijos rengimo gaires, nesiorientuojama į tai, kokių 
buvusių konstitucijų pagrindu turėtų būti rengiama nauja konstitucija: „O 
vėlgi grįžtant prie 1938 metų Konstitucijos galima ir taip pasakyti: jeigu 
jau mes visi sutinkame, ir straipsnio autoriai taip pat, kad turi būti iš esmės 
pakeista konstitucija, aš sutinku net ir 1938 metų pagrindu rengti naują 
konstituciją. Čia ne taip svarbu. Svarbu, kaip mes ją priiminėsim ir kaip 
rengsim.“105

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis taip pat 
pastebėjo, kad reikia visapusiškai svarstyti pasiūlymus dėl 1938 m. Konsti-
tucijos „pritaikymo dabartinėms sąlygoms“, tuo labiau, kad jos galiojimas 
buvo sustabdytas 1990 m. kovo 11-ąją106.
103 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ketvirtoji sesija. 1991 m. spalio 22 d. posė-

džių stenogramos. Nr. 42, p. 134.
104 Ibid., p. 135, 136.
105 Ibid., p. 136.
106 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ketvirtoji sesija. 1991 m. spalio 30 d. posė-

džių stenogramos. Nr. 43, p. 15.
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Svarstant nutarimo projektą dėl konstitucingumo raidos ir vis grįžtant 
prie aktualijos, kurios konstitucijos – 1922 ar 1938 m. pagrindu turėtų būti 
kuriama naujoji konstitucija, Kęstutis Lapinskas kalbėjo: „Vienas iš tokių 
svarbiausių būsimosios konstitucijos klausimų turbūt yra, kokią valdymo 
formą mes įtvirtinsime, kokią valdymo formą mes Lietuvos Respublikai pa-
sirinksime. Atrodytų, viskas aišku. Yra ir Sąjūdžio suvažiavimo nutarimai, 
kur pasisakoma už parlamentinę respubliką (...), turėtume orientuotis ne į 
1922 metų arba 1938 metų Lietuvos Respublikos konstitucijas, o į pirmąsias 
konstitucijas, kurios kaip tik įtvirtino demokratinius valstybės institutus, 
parlamentarizmą pirmiausia įtvirtino, ir į tai reikėtų turbūt žvelgti kalbant 
apie mūsų naujos konstitucijos tam tikrą modernizmo perspektyvą. Žino-
ma, tai nereiškia, kad mūsų valstybei nereikalingas prezidento institutas. 
Prezidento arba monarchijos, karaliaus, kaip valstybės vadovo, institutas, iš 
tiesų yra bet kurios šiuolaikinės normalios valstybės būtinas institutas, atri-
butas, bet vis dėlto esmė yra, koks tas prezidentas bus, kokiais įgaliojimais, 
autoritariniais, ar vis dėlto, išlaikant ir demokratinės valstybės institucijas, 
demokratines valstybės struktūras ir pirmiausia išlaikant parlamentą, ko, 
deja, daugiau kaip pusę pirmosios Lietuvos Respublikos gyvenimo metų, 
kaip žinot, ir Lietuvos Respublikoje nebuvo. Parlamento neturėjome.“107

Po intensyvių ir aštrių diskusijų 1991 m. lapkričio 5 d. Aukščiausio-
ji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo 
raidos“108. Nutarimo preambulėje buvo pažymėta, kad Lietuva nuėjo sunkų 
valstybės atstatymo etapą, pasibaigusį diplomatiniu Lietuvos Respublikos 
pripažinimu, o tolesni valstybės atkūrimo darbai bus ne mažiau sunkūs ir 
sudėtingi. Akcentuota ir tai, kad susidariusi tarptautinė ir vidaus politinė 
padėtis, stabilus Aukščiausiosios Tarybos bei Vyriausybės darbas, daugu-
mos Lietuvos žmonių nusiteikimas esminiams pokyčiams skatina Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatus, kad ir kokų skirtingų politinių pažiūrų jie 
būtų, visas jėgas skirti tolesniam Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimui, 
valstybės konstitucingumo plėtojimui. Nors Nutarime ir nebuvo akivaiz-
džiau pasisakyta dėl Lietuvos konstitucinio palikimo prioritetų, į kuriuos 
reikėtų orientuotis konstitucinėje kūryboje, tačiau lakoniškai skelbta: “(...) 
Spartus valstybinių struktūrų kitimas, naujų santykių visuomenėje forma-
107 Ibid., p. 23, 24.
108 Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 32-874.
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vimasis turi būti atspindėtas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kuri vi-
sus Lietuvos valstybės raidos etapus pagal tęstinumo principą susietų su 
dabartine valstybingumo raiška.“ 

Įgyvendinant nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo 
raidos“ sudaryta Laikinoji komisija Konstitucijos projektui parengti109. 
Komisijos pirmininku patvirtintas Aukščiausiosios Tarybos deputatas 
K. Lapinskas110. Aukščiausiojoje Taryboje buvo pasiūlymų, kad konstitu-
cijos projektą turėtų rengti ne politiniu, bet profesiniu pagrindu sudarytas 
kolektyvas. Tačiau vyraujant nuomonei, kad konstitucijos rengimas yra 
pačios Aukščiausiosios Tarybos istorinė prerogatyva ir misija, nuspręsta 
eiti kitu keliu. Šiuo atžvilgiu buvo pasiremta ir 1922 m. Steigiamojo Seimo 
patyrimu organizuojant konstitucijos rengimą111. Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas patvirtino Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui pa-
rengti nuostatus, sudarė darbo grupę ir numatė ekspertus112. 

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ne tik apibrėžė Komisijos darbo 
organizavimo pagrindines gaires, bet ir apibūdino kai kurias vertybines 
109 Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimas „Dėl Laikinosios komisijos 

Konstitucijos projektui parengti sudarymo“. Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1992, Nr. 36-978. Laikinoji komisija buvo sudaryta remiantis Aukščiausiosios Tarybos de-
putatų frakcijų proporcingo atstovavimo pagrindu: Vytenis Povilas Andriukaitis (Centro 
frakcija), Zbignevas Balcevičius (Lenkų frakcija), Bronislovas Genzelis (Kairiųjų frakci-
ja), Egidijus Jarašiūnas (Jungtinė Sąjūdžio frakcija), Stasys Kropas (Nuosaikiųjų frakcija), 
Kęstutis Lapinskas (nepriklausantis frakcijoms), Jonas Liaučius (Tautininkų frakcija), Do-
natas Morkūnas (Liberalų frakcija), Kazimieras Motieka (Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninko pavaduotojas), Romualdas Ozolas (Centro frakcija), Rolandas Paulauskas (Tautos 
pažangos frakcija), Liudvikas Narcizas Rasimavičius (Jungtinė Sąjūdžio frakcija), Zita Šli-
čytė (Jungtinė Sąjūdžio frakcija), Aurimas Taurantas (nepriklausantis frakcijoms). 

110 Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Laikinosios komisijos 
Konstitucijos projektui parengti pirmininko patvirtinimo“. Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 3-47.

111 Maksimaitis, M. Lietuvos valstybės konstitucijų istorija, supra note 1, p. 112.
112 Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1992 m. sausio 22 d. nutarimas „Dėl Laikinosios 

komisijos Konstitucijos projektui parengti darbo organizavimo“. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo do-
kumentų rinkinys. Nr. 4, p. 588–590. Darbo grupės sudėtis: Juozas Žilys (darbo grupės 
vadovas), Gediminas Bulotas, Egidijus Kūris, Jūratė Ladauskaitė (sekretorė), Remigijus 
Mockevičius (sekretorius) Algirdas Prapiestis (redaktorius), Vytautas Sinkevičiius, Ša-
rūnas Vilčinskas. Ekspertais paskirti: Juozas Bulavas, Mindaugas Maksimaitis, Zenonas 
Namavičius, Bronius Nemickas, Alvydas Pumputis, Ernestas Raškauskas, Stasys Stačio-
kas, Paulius Žumbakis.
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orientacijas, į kurias turėtų būti atsižvelgiama rengiant konstitucijos pro-
jektą: „Komisija vadovaujasi ilgaamže Lietuvos valstybingumo patirtimi, 
atsižvelgia į Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenis ir 
tarpukario Lietuvos valstybės konstitucijas, taip pat Europos valstybių ir 
kitų šalių konstitucijų demokratines idėjas.“ Nors pastaroji direktyva, su-
prantama, neturėjo teisinės reikšmės, tačiau Prezidiumas ir šiuo atveju ak-
centavo savo politinį nusistatymą konstitucingumo raidoje. 

Kaip ir buvo galima laukti, politinių idėjų, kurias atstovavo Komisijos 
nariai nuo įvairių Aukščiausiosios Tarybos frakcijų, įvairovė reiškėsi jau pir-
muosiuose Komisijos posėdžiuose svarstant bendruosius konstitucijos ren-
gimo klausimus ir pagrindines nuostatas. Visa tai galima pailiustruoti įrašais 
Komisijos posėdžio stenogramose, asmeniniais autoriaus užrašais bei kitais 
šaltiniais113. Štai 1992 m. sausio 27 d. Komisijos posėdžio frag mentai: 

R. Ozolas: Turi būti akcentuojamas ir įgyvendinamas parlamentinės 
respublikos modelis su mažesniais respublikos prezidento įgaliojimais. „Na-
cionalinė valstybė orientuota į save ir atvira pasauliui.“

V. P. Andriukaitis: Reikia orientuotis į parlamentinę respubliką, kuri 
užtikrins normalų gyvenimą. Prezidentinei institucijai neturi būti teikia-
mas prioritetas. Vykdomoji valdžia koncentruojasi vyriausybėje ir premje-
ro rankose. Konstitucinis teismas.

B. Genzelis: Prioritetai parlamentinei respublikai, o Respublikos Pre-
zidentas įgyvendina valstybės reprezentavimo funkcijas. Stipri vyriausybė. 
Konstitucinis teismas. Neatmestina Respublikos Prezidento teisė kai ku-
riais atvejais paleisti parlamentą, tačiau visa tai turi būti preciziškai regla-
mentuota.

E. Jarašiūnas: Reikalinga veiksminga valdžia. 1922 m. Konstitucija 
buvo tik ideali forma. Jos mechaniškai negalime perkelti į šiandieną. Val-
džios turi būti savarankiškos, stiprios, subalansuotos. Respublikos Prezi-
dentas turi turėti galių daryti įtaką parlamento ir vyriausybės veiklai. Įsta-
tymų teisėtumo kontrolė. 

Z. Šličytė: Valdžių padalinimo principas – svarbiausia. Valstybės gal-
va – Respublikos Prezidentas turi turėti konstitucinių galių parlamento ir 
vyriausybės atžvilgiu. Veto teisė – būtina. Respublikos Prezidentas pasira-
113 Sinkevičius, V. 1992 m. Konstitucijos rengimas: to laikotarpio užrašų fragmentai. Ju-

risprudencija. 2012, 19(3): 889–906.
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šo vyriausybės teisės aktus, jam suteiktina ir įstatymų leidimo iniciatyvos 
teisė.

L. N. Rasimavičius: Visos valdžios parlamentui negalima atiduoti. 
Nė viena valdžios šaka negali turėti absoliučios valdžios. Parlamentas turi 
turėti ir teisę prieš laiką nutraukti savo įgaliojimus. Parlamentinės demo-
kratijos trapumas.

D. Morkūnas: Būtina tvirta vykdomoji valdžia. Derinti prezidentinės 
ir parlamentinės demokratijos elementus. Labiausiai priimtini Vokietijos, 
Didžiosios Britanijos modeliai.

K. Motieka: Pagrindinis principas – valdžių atskyrimo ir įgaliojimų 
subalansavimas. Savarankiška teisminė valdžia, kurios kontroliuoti negali-
ma. Prezidento funkcijų nereikėtų jungti su vyriausybės įgaliojimais. 

J. Liaučius: Klausimas dėl parlamentinės ar prezidentinės valdymo 
formos nėra esminis. Svarbu, kad visos valdžios funkcionuotų efektyviai. 
Reikia dvejų rūmų parlamento. Prezidentas turi turėti visus įgaliojimus, 
bet ne parlamento prerogatyvų sąskaita.

Z. Balcevičius: Prioritetai – parlamentinė demokratija. Konstitucinis 
teismas.

A. Taurantas: Parlamentinė respublika, kaip Europos tradicija – 
Konstitucijos pagrindas. Reikia numatyti konkrečius atvejus, kai Seimas 
pats gali nutraukti savo įgaliojimus. Kokių rinkimų sistemos pagrindu bus 
formuojamas Seimas?

K. Lapinskas: Reikia kurti modernios demokratinės valstybės mode-
lį. Stiprinti parlamento statusą kaip atsvarą vykdomajai valdžiai. Ribotos 
prezidento galios parlamento ir vyriausybės atžvilgiu, ypatingai pavojinga 
teisė paleisti parlamentą. Seimo išliekamumo garantijos. Teisminė valdžia – 
stipri ir nepriklausoma. 

Apibendrinant pirmuosiuose Komisijos posėdžiuose reikštus sam-
protavimus dėl konstitucijos turinio buvo akivaizdu, kad dauguma Komi-
sijos narių laikosi parlamentinės demokratijos vertybių ir sieks jas įtvirtinti 
konstitucijos projekte. Darbo grupė, dalyvaujant Komisijos pirmininkui 
K. Lapinskui, rengė preliminarinius konstitucijos projekto skirsnių tekstus, 
kuriuose buvo remiamasi Komisijos narių daugumos mintimis apie kons-
titucinio reguliavimo kryptis, būsimosios valstybės organizacinę sandarą. 
Tie tekstai buvo sumontuoti į vientisą Konstitucijos projektą, kurio data 
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1992 m. vasario 26 d. Pažymėta, kad projektas neplatinamas. K. Lapinskas 
informavo visuomenę apie konstitucijos projekto rengimą Aukščiausioje 
Taryboje vykusioje spaudos konferencijoje ir akcentavo: „Ruošdami tikrą 
demokratinę konstituciją, nė vieno parengto projekto neimame pagrindu, 
nes nenorime teikti prioriteto nė vienai partijai. Vadovaujamės Lietuvos 
valstybingumo tradicijomis, Konstitucijos metmenimis, tarpukario kons-
titucijomis. Studijuojame kitų demokratinių valstybių konstitucijas.“114 

1992 m. kovo 17 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje pranešdamas 
apie Komisijos darbą K. Lapinskas sakė: „(...) Komisija nemanė, jog tikslin-
ga kažkurį iš paskelbtų projektų imti kaip pagrindą savo darbui. Komisija 
pradėjo nuo nulio, nuo tuščios vietos (...) rengiamas iš esmės naujas Kons-
titucijos projektas (...). Principinė nuostata yra ta, kad parlamentinė Komi-
sija turi parengti naują Konstitucijos projektą ir jį teikti Aukščiausiajai Ta-
rybai svarstyti.“115 Atsakydamas į deputato Č. V. Stankevičiaus klausimą, ar 
Komisija „atmetė parengtą koncepciją (Konstitucijos koncepcijos metme-
nis – J. Ž.) Komisijos pirmininkas pabrėžė, kad rengiant šį projektą buvo at-
sižvelgiama į tarpukario Lietuvos 1922 m. ir 1938 m. konstitucijas, „imama 
nemažai teiginių iš Konstitucijos metmenų (...) tačiau kai kurie Komisijos 
nariai pabijojo netgi ir Metmenis paimti kaip mūsų būsimos Konstitucijos 
pagrindą. Todėl, kad nebūtų didelių ginčų, mes nutarėme to neakcentuoti 
viešai, kad išvengtume nesutarimų. Mes siekėme konsensuso.“116 Deputa-
tui Z. Juknevičiui paklausus, ar darbo grupė studijavo Liberalų sąjungos 
Konstitucijos projektą, naudojosi juo, ar „visiškai ignoruojama kita nuo-
monė“, K. Lapinskas vėl pabrėžė: „Ne. Kitos nuomonės mes neignoruo-
jame, bet principinė nuostata yra tokia, kad mes ne imam kaip pagrindo 
jokio paskelbto konstitucijos projekto. Mūsų Komisija sudaryta frakciniu 
principu ir kiekvienas Komisijos narys, jeigu mano reikalinga tos frakcijos, 
kuriai jis atstovauja, paskelbtą projektą arba nuostatas rekomenduoti, tai 

114 Rengiama Lietuvos Konstitucija. Lietuvos aidas. 1992 m. vasario 14 d. Informacija apie 
Konstitucijos rengimą skelbta ir kitur: Godunavičius, A. Ar turėsime šiais metais kons-
tituciją. Respublika. 1992 m. vasario 14 d.; Jaunius, S. Kada gyvensime pagal naują kons-
tituciją. Europa. 1992, 6.

115 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos penktoji sesija. 1992 m. kovo 17 d. posėdžių 
stenogramos. Nr. 52, p. 306.

116 Ibid., p. 307.
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gali daryti. Štai tokia tvarka.“117 Z. Juknevičiaus paminėtą Lietuvos liberalų 
sąjungos valdybos iniciatyva paskelbtą Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos projektą iš esmės rengė S. Stačiokas. Projektas buvo grindžiamas tomis 
idėjomis, kurios buvo deklaruotos mūsų jau minėtoje publikacijoje apie 
Lietuvos konstitucines tradicijas ir jų tęstinumą118.

Laikinojoje komisijoje Konstitucijos projektui parengti kuo toliau, tuo 
akivaizdžiau didėjo takoskyra ne tik dėl atskirų nuostatų, bet ir dėl Konsti-
tucijos kryptingumo apskritai. 1992 m. kovo 31 d. Komisijos narių ryškia 
balsų dauguma aprobavus Konstitucijos projekto preliminarų tekstą ir nu-
tarus teikti jį Aukščiausiajai Tarybai, trys Komisijos nariai – E. Jarašiūnas, 
Z. Šličytė, L. N. Rasimavičius, kurie atstovavo Jungtinę Sąjūdžio frakciją, 
pasiūlė daugelio straipsnių alternatyvas, o vėliau parengė ir alternatyvų 
Konstitucijos projektą. 

1992 m. balandžio 7 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje buvo pa-
teikiamas Laikinosios komisijos parengtas Konstitucijos projektas, tačiau 
pranešėju jau buvo ne tik K. Lapinskas, bet ir E. Jarašiūnas. 
117 Ibid., p. 306, 307.
118 Lietuvos aidas. 1992 m. vasario 25 d. Kartu su Konstitucijos projekto tekstu buvo pa-

skelbtas Lietuvos liberalų sąjungos valdybos kreipimasis į Aukščiausiąją Tarybą, Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumą, Aukščiausiosios Tarybos Valstybės atkūrimo ir kons-
titucijos komisiją, Aukščiausiosios Tarybos sudarytą Laikinąją komisiją Konstitucijos 
projektui parengti, taip pat į Lietuvos politines bei visuomenines organizacijas. Kreipi-
mesi pažymėta, kad Liberalų sąjungos valdyba laiko Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
priėmimą svarbiausiu uždaviniu ir įgyvendina 1991 m. spalio 19 d. vykusios Lietuvos 
liberaliųjų jėgų konferencijos „Lietuva pakeliui į asmens laisvę ir gerovę“ priimtas nuos-
tatas. Atkreiptas dėmesys į tai, kad 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymu 
„Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“ 1938 m. gegužės 12 d. Lie-
tuvos Konstitucijos galiojimas buvo sustabdytas, atsižvelgiant į būtinumą suderinti šios 
Konstitucijos nuostatas su pakitusiais politiniais, ekonominiais ir kitais visuomeniniais 
santykiais, Liberalų sąjunga pasiūlė Aukščiausiosios Tarybos sudarytai Laikinajai ko-
misijai Konstitucijos projektui parengti apsvarstyti Lietuvos Liberalų sąjungos valdy-
bos pateikiamą 1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos naujos redakcijos projektą, 
kuriuo siekiama tęsti Lietuvos Respublikos konstitucingumo tradicijas. Valdyba pabrė-
žė, kad dėl sudėtingos Lietuvos vidaus ir išorės padėties Aukščiausioji Taryba turėtų 
spartinti Konstitucijos svarstymą, pradėti jį tuoj pat po 1992 m. kovo 11 d. ir baigti 
penktoje Aukščiausiosios Tarybos sesijoje. Lietuvos Liberalų sąjungos valdyba kreipėsi 
į visas Lietuvos politines ir visuomenines organizacijas kviesdama išreikšti savo požiūrį 
į šį Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą. 1992 m. balandžio 14 d. Aukščiausio-
sios Tarybos Juridiniame skyriuje buvo užregistruotas Liberalų frakcijos (pirmininkas 
E. Vilkas) teikiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas.
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K. Lapinsko pranešimo pagrindines tezes konspektuotai galima būtų 
apibūdinti taip: 1) vadovautasi demokratiškumo, valdžių padalinimo, isto-
rinio perimamumo principais; 2) Komisija neteikė prioriteto nė vienam iš 
paskelbtų konstitucijos projektų; 3) nekopijuota nė viena 1918–1940 m. Lie-
tuvos valstybės konstitucija; 4) Konstitucijos projekte galima matyti Vaka-
rų Europos valstybių konstitucijų, t. y. kontinentinių konstitucijų modelio, 
įtaką; 5) daug dėmesio skirta tarpukario Lietuvos konstitucijoms – 1922 m. 
demokratiškiausiai Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat perimtos ir 
1938 m. Konstitucijos demokratinės nuostatos, kurios apibūdina žmogaus 
teises, taip pat visuomenės ir valstybės santykius; 6) reikšmingą įtaką darė 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenys; 7) reikia pripa-
žinti, kad paskelbti politinių grupių konstitucijų projektai darė netiesioginę 
įtaką per komisijos narius, kurie atstovavo atitinkamoms politinėms idė-
joms; 8) pastebėtinos ir kai kurios nuostatos, kurios siejasi su JAV Konstitu-
cijos idėjomis, pavyzdžiui, apibrėžiant žmogaus teises bei laisves; 9) Konsti-
tucijos projektas yra originalus, savarankiškas, „netgi sunku būtų nusakyti, 
kurį valdymo modelį jisai įtvirtina – ar parlamentinės respublikos, ar pre-
zidentinės respublikos (...) pabandyta rasti lyg ir tarpinį, vidurio modelį, 
kuris turėtų tenkinti ir vienų, ir kitų valdymo formų šalininkus.“119

E. Jarašiūno pranešimo, kuriame jis apibūdino alternatyvų Konsti-
tucijos modelį, vedančiomis gijomis buvo: 1) rengiant konstituciją, reikia 
galvoti apie konstituciją ne abstrakčiai, o „realiai Lietuvai suvokiant, kad 
konstitucija turėtų būti mūsų valstybinio vystymosi pagrindas, išeinant iš 
tos situacijos, kuri yra dabar, t. y. suvokiant, kad Lietuvoje vyksta didžiulės 
ūkio ir visuomeninio gyvenimo permainos, Lietuvoje nėra susiformavusi 
partinė sistema, politinės partijos yra kišeninės, nėra stabilios parlamen-
tinės daugumos, neaukšta politinė kultūra“; 2) „Konstitucija turėtų būti 
ne vien teisinio ar filosofinio valstybės sandaros modelio paieškos (...) bet 
turėtų padėti Lietuvos valstybingumo vystymuisi; Konstitucija turėtų būti 
užtikrintas ne parlamentinės ar prezidentinės valdymo formos modelis, 
ne vienos ar kitos valdžios dominavimas, bet valdžių gyvybingumas (...) 
valdžių stiprumo požymis yra ne jų tvirtumas, nepajudinamumas, – kaip 
stulpas guli ir ne ką gali padaryti, – tačiau galėjimas priimti sprendimus, 
119 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos penktoji sesija. 19921 m. balandžio 7 d. po-

sėdžių stenogramos. Nr. 53, p. 252, 253.
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galėjimas garantuoti tų sprendimų vykdymą“; 3) prigimtines žmogaus tei-
ses valstybė pripažįsta ir garantuoja, o ne suteikia ar numato; 4) Seimo 
darbingumo garantija yra galimybė surengti Seimo pirmalaikius rinkimus 
Konstitucijoje numatytais atvejais; Konstitucinis teismas; Seimo nariai 
negali būti vyriausybės nariais; 5) turi būti įtvirtintas (...) „veiklaus prezi-
dento principas, t. y. jis turi būti pakankamai savarankiškas, pakankamai 
stiprus, turi teisę priimti sprendimus (...) tai turėtų būti institucija ne re-
prezentacijai“; 6) prezidentui turėtų būti suteikta didesnė laisvė sudarant 
vyriausybę, darant įtaką kitų valstybinės reikšmės klausimų sprendimui; 
7) „vyriausybė turėtų turėti pakankamus įgaliojimus tiek santykiuose su 
administraciniais organais, tiek santykiuose su savivaldybėmis“; 8) per-
mainų laikotarpiu Konstitucija turėtų būti lanksti, lengvai keičiama120.

1992 m. balandžio 14 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdžiuose pra-
sidėjo Konstitucijos projekto pirmasis svarstymas, tęsėsi balandžio 21 d. 
Tada vėl buvo pabrėžti skirtingi požiūriai dėl konstitucijos ir, išskirtinai, – 
dėl valdžios organizavimo konstitucinių pagrindų ir institucinių galių. Ko-
misijos pirmininkas K. Lapinskas paaiškindamas Konstitucijos oficialaus 
projekto esmę sakė: „Konstitucija turėtų būti pakankamai stabili, ji neturė-
tų būti keičiama bet kurios politinės grupuotės įgeidžiu ir nestebintų savo 
lankstumu Lietuvos žmonių, kad po kurio laiko iš tos Konstitucijos galbūt 
ir nieko nebeliktų, kas buvo pradžioje.“121 Reaguodamas į samprotavimus 
apie tai, kad vadinamosios socialinės teisės galėtų būti išreikštos tik bend-
resniu pavidalu, rėmėsi 1922 m. ir 1938 m konstitucijomis, kuriose šios 
teisės suformuluotos visapusiškai ir konkrečiai. Apibūdindamas Konsti-
tucijos projekto koncepciją dėl valstybės valdžios sąrangos ir institucinių 
galių akcentavo: „Pagrindinis dalykas turbūt yra vis dėlto tautos atstovy-
bės, t. y. Seimo, galimybė išlikti stabiliu, garantuoti ir iš tiesų visus tautos 
atstovybės bruožus turinčią konstituciją. Kaip mes garantuosime Seimo 
stabilumą, nuo to didele dalimi priklausys, ar Lietuva išliks demokratinė 
valstybė, ar Lietuvoje galbūt kažkuriuo laikotarpiu bus pereinama prie 
autoritarinio režimo.“122 Paaiškindamas Konstitucijos projekto nuostatas 
dėl valstybės valdžios konstitucinių galių atkreipė dėmesį į tai, kad „(...) 
120 Ibid., p. 258–261.
121 Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos penktoji sesija. 1992 m. balandžio 14 d. posė-

džių stenogramos. Nr. 54, p. 160.
122 Ibid., Nr. 54, p. 162.



331

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija  
Lietuvos konstitucinio paveldo politiniuose teisiniuose kontekstuose

prezidento įgaliojimai gali būti plečiami tiek, kiek bus atitinkamai mažina-
ma vyriausybės kompetencija. Mes prezidentui galime pridėti tam tikros 
valdžios daugiau tik vyriausybės sąskaita, nes ir prezidentas, ir vyriausybė 
atstovauja vykdomajai valdžiai, tai yra dvi vykdomosios valdžios instituci-
jos (...) Dėl konkrečių įgaliojimų, žinoma, galima diskutuoti, galima tartis, 
bet štai ši koncepcija yra principinė“123.

E. Jarašiūnas savo pranešime atskleidė esminius konstitucinio reguliavi-
mo dalykus, kurie skiria Komisijos narių daugumos aprobuotą Konstitucijos 
projektą nuo alternatyvaus Konstitucijos projekto. Visų pirma atkreipė dėme-
sį į skirsnio „Lietuvos Respublika“ nuostatų neatitikimą, skirtingus žmonių 
teisių ir laisvių apibrėžimus. Svarbiausia aktualija – valdžios organizavimo po-
būdis ir institucinės funkcijos. Pasiremdamas Europos valstybių konstitucine 
patirtimi teigė, kad parlamento paleidimo ir pirmalaikių parlamento rinkimų 
prielaidas diktuoja parlamentinės demokratijos raidos patyrimas Europoje ir 
kitose pasaulio šalyse. Valstybės vadovo – prezidento – vaidmenį politinėje 
sistemoje apibūdino taip: „Manyčiau, kad sprenžiant valstybės vadovo, Res-
publikos Prezidento institucijos klausimą, būtina visų pirma pasiekti, kad ši 
institucija būtų realus valstybės vadovas, kuris iš tikrųjų atstovautų valstybei, 
garantuotų valstybės veiksmingumą, užtikrintų valstybės organų glaudžią są-
veiką. Ir antra vertus, kad tai būtų mobili, veiksminga institucija, kuri turėtų 
realią įtaką tiems procesams, kurie vyksta valstybės gyvenime. Tai yra, ne tik 
stebėtų, bet ir aktyviai dalyvautų valstybės gyvenime.“124 

Parlamentines diskusijas nepertraukiamai ir vėl lydėjo Lietuvos kons-
titucinio paveldo motyvas, kuris vienaip ar kitaip iškildavo, kai buvo verti-
namos prieštaringos konstitucinės versijos ir svarstoma, kaip toliau elgtis 
su realiai egzistuojančiais skirtingais konstituciniais modeliais. Problema 
buvo ir tai, kad nebuvo ryškios persvaros tarp tų, kurie rėmė Laikinosios 
komisijos projektą, ir tarp tų, kuriems imponavo alternatyvusis Konstitu-
cijos projektas. Aukščiausioji Taryba turėjo nuspręsti, kuriam projektui 
teikti prioritetą ir jį paskelbti visuomenei svarstyti. 

Šiuo atžvilgiu iliustruojant tada vykusių parlamentinių debatų esmę, 
galima būtų ją visapusiškiau atskleisti pagal Aukščiausiosios Tarybos de-
putatų pareikštas nuomones: 
123 Ibid., Nr. 54, p. 162.
124 Ibid., Nr. 54, p. 167–170.
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1. Pritarti Laikinosios komisijos parengtam Konstitucijos projektui ir 
paskelbti jį visuomenei svarstyti be jokių išlygų.

V. P. Andriukaitis buvo įsitikinęs, kad rengiant konstituciją turi būti 
atsižvelgiama į 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lie-
tuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“ nuostatą „Lietuvos Tarybos 
1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. 
Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valsty-
bės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės kons-
titucinis pamatas“. Pasak V. P. Andriukaičio ši nuostata suponavo tai, kad 
Konstitucijos rengimo komisija orientavosi į parlamentinės demokratijos 
vertybes: „(...) parlamentinė komisija iš tikrųjų teisėtai tobulino ir dirbo 
pasirinkdama 1922 metų Steigiamojo Seimo koncepciją, ją vystė ir kaip 
tik dėjo visas pastangas adaptuoti ir suderinti, ir ieškoti tų variantų ir to 
kompromiso, kuris atitiktų daugelį mūsų šios dienos realijų (...) Centro 
sąjunga remia oficialų pateiktą Komisijos projektą. Siūlo pritarti ir siūlo 
paskelbti jį spaudoje, ir siūlo deputatus kviesti šitam gražiam ir principi-
niam konsensusui.“125

Č. Juršėnas: „Iš karto noriu pasakyti ir savo, ir visos mūsų Lietuvos 
demokratinės darbo partijos frakcijos nuomonę, kad gerbiamojo K. La-
pinsko pateiktas Konstitucijos projektas mums yra priimtinas ir būtent 
tokį projektą, gal su kai kuriom korektūrom, galima būtų pateikti visuome-
nės teismui, t. y visaliaudiniam, visos tautos aptarimui (...) mus gali gelbėti 
ne stipri ranka, o darna.“126

S. G. Ilgūnas: Apibūdinęs Lietuvos valstybės konstitucingumo raidą 
iki SSRS okupacijos ir atsižvelgdamas į tas istorines patirtis sakė: „(...) pre-
zidentinės respublikos kūrimas būtų Steigiamojo Seimo priimtos Konsti-
tucijos svarbiausio pamatinio principo keitimas (...) Konstitucijos rengi-
mo grupės deputato K. Lapinsko pateiktas Konstitucijos projektas atitinka 
svarbiausius Steigiamojo Seimo priimtos Konstitucijos principus, išsaugo 
parlamentinę demokratinę santvarką Lietuvoje, todėl siūlau pritarti šiam 
Konstitucijos projektui.“127

125 Ibid., Nr. 54, p. 187, 188.
126 Ibid., Nr. 54, p. 190,191.
127 Ibid., Nr. 55, p. 54–56.
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2. Aukščiausioji Taryba turėtų nutarti paskelbti spaudoje tiek vieną, 
tiek ir kitą konstitucijų projektą. 

Č. V. Stankevičius: „Kai aš galvoju, kuriame projekte rasčiau daugiau 
priimtinų nuostatų (...), tai aš jų randu daugiau tame projekte, kurį pristatė 
deputatas E. Jarašiūnas, taip pat spaudoje paskelbtame Liberalų projekte, 
Sąjūdžio deputatų teikiamame projekte dėl prezidento institucijos atkūri-
mo (...) Aš manau, kad stabilumo garantas geriau galėtų būti ta institucija, 
kuri gali paveikti tiek Seimą, tiek kabinetą (...) Aš pasisakau už tai, kad 
Aukščiausioji Taryba nutartų savo vardu skelbti viešam svarstymui abu 
parengtus projektus. Nėra jokio pagrindo be išsamaus apsvarstymo, atviro 
svarstymo visuomenėje kurį nors projektą atmesti.“128

A. Sėjūnas: „Labai malonu, kad yra pateikti šie du projektai. Aš ma-
nau, kad iš tikrųjų turėtų būti svarstomi kaip du alternatyvūs projektai, nes 
jie iš principo yra skirtingi. Trijų deputatų pateiktame projekte aš matau, 
kad neužprogramuotas konfliktas tarp Prezidento ir Vyriausybės. Deja, 
pagrindinės grupės pateiktame projekte ryškiai matyti užprogramuotas 
konfliktas, kai niekas negali priimti sprendimo, jeigu Seimas pasidaro ne-
darbingas ir jeigu Seime susidaro tam tikra jėgų persvara (...) Aš manau, 
kad reikia skelbti abu projektus, jie yra lygiaverčiai ir tegul visa mūsų tauta 
sprendžia, kurį variantą reiktų palaikyti.“129 

L. N. Rasimavičius: „Remdamasis 1991 m. lapkričio 5 d. Aukščiau-
siosios Tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo rai-
dos“ nuostata, kad „Konstitucijos projekto rengimas ir paruošimas priimti 
turi būti nuoseklus, jame turi nuolat dalyvauti visuomenė, o svarbiausios 
nuostatos turi būti pateikiamos visuotinoms piliečių apklausoms“ retoriš-
kai klausė: „Tai kaip mes dabar pateiksime vieną, o kitos nepateiksime? 
O kas mums davė teisę pasakyti, kad mes Lietuvą matome grynai teorine 
parlamentine respublika (...) Ar tauta pasisakė už tai? (...) tuo metu, kai 
prasidėjo nuomonių takoskyra šitoje Komisijoje, tai mes labai gailėjomės, 
kad esantys ten liberalai nerėmė liberalų Konstitucijos pozicijos, nes iš es-
mės ten yra tikrai šauni Konstitucija“. Deputatas toliau kalbėjo: „(...) Mes 
turime sukurti tokią respubliką, tokią valdžią, kokios būtent reikia Lietuvai 

128 Ibid., Nr. 54, p. 175, 176.
129 Ibid., Nr. 54, p. 189, 190.
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ir reikia šiandien Lietuvai. Ir tai, ką pavadino, kad tai yra diktatūra, jeigu 
prezidentas turi teisę tam tikromis sąlygomis paleisti arba skelbti rinki-
mus, tai, aš manau, niekas nesiginčys, jog nėra šiuo metu Europoje nesta-
bilesnės ir grynai parlamentinės respublikos kaip Italija (...) reikia paskelb-
ti visuomenei svarstyti du variantus. Jie yra abudu, yra visiškai teisėtai. Tik 
tauta gali į tai atsakyti (...) reikia ieškoti sąlyčio taškų, tiek Sąjūdžiui, tiek 
liberalams, tiek mums, pagaliau netgi ir LDDP paskelbta Konstitucija nėra 
jau taip labai bloga. Čia tai ir būtų darna.“130

P. Varanauskas: „Pateiktus konstitucijų projektus laikau brandžiais, 
ir ne tik šiuos du, taip pat ir Liberalų sąjungos. Tai rodo mūsų valstybės 
politinės kultūros brandą. Liberalų projektas paskelbtas jau spaudoje, o 
šiuos abu reikėtų taip pat spausdinti. Aš asmeniškai esu už prezidentinį 
valdymą (...) dabartinė seimokratija, kaip ją galima pavadinti, arba Aukš-
čiausiosios Tarybos kratija... kol kas nieko gero neduoda (...) Skelbkime abu 
šiuos projektus.“131

L. Milčius įvertindamas Laikinosios komisijos Konstitucijos projektą 
sakė: „Autoriai niekur negalėjo dingti nuo žmonių noro rinkti prezidentą, 
bet tautos mandatą pavertė dekoratyviniu mandatu (...) Pateiktas alterna-
tyvus variantas. Jame valdžių santykis yra išspręstas geriau (...) Aš manau, 
kad projektai turi būti paskelbti spaudoje, na o Lietuvoje yra pakankamai 
žmonių, kurie iš tikrųjų atsirinks pelus nuo grūdų ir priims tai, kas Lietu-
vai yra reikalinga.“132

3. Paskelbti Laikinosios komisijos Konstitucijos projektą su kai kurių 
straipsnių alternatyvomis. 

K. Antanavičius: „(...) remčiau nuostatą, kad mes vis dėlto sugebėtu-
me parengti vieną Konstitucijos variantą, na, su kai kurių straipsnių alter-
natyvomis, o ne teiktume štai du projektus“133.

L. Šepetys: „(...) pirminiu variantu, arba impulsu, galima būtų lai-
kyti deputato K. Lapinsko vadovaujamos grupės paruoštą projektą, kuris 
vertas paskelbimo, ir, pasitarus su rinkėjais, vėliau jo priėmimo (...) prezi-

130 Ibid., Nr. 54, p. 193, 194.
131 Ibid., Nr. 55, p. 56, 57.
132 Ibid., Nr. 55, p. 61.
133 Ibid., Nr. 54, p. 177.
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dentui suteikti reikalingus įgaliojimus būtina, bet (...) svarstymo eigoje jie 
gali kisti, gali ir kokiu nors būdu didėti, bet būtent labai aiškiai ribojami 
(...) siūlau skelbti vieną projektą, o kitų projektų atskirus punktus – kaip 
alternatyvas (...) Tai palengvins visų pirma mūsų rinkėjams, palengvins 
Lietuvos žmonėms (...) reikia čia mums susitarti, kokie punktai yra alter-
natyvūs ir dėl ko.“134

R. Paulauskas: „(...) dėl alternatyvių projektų. Aš juos pirmiausia ver-
tinčiau kaip norą destabilizuoti Aukščiausiosios Tarybos darbą (...) kuo 
greičiau paskelbkime žmonėms tą Konstitucijos projektą, kuris yra pa-
ruoštas Aukščiausiosios Tarybos. Tegu žmonės mato, kad prezidentas ten 
yra ir yra renkamas visų Lietuvos žmonių (...) Tenai nėra įrašyta preziden-
to teisė paleisti Seimą. Aš manau, kad nieko blogo tame nėra, jeigu tokią 
teisę prezidentas turėtų. Ir mes galime kaip alternatyvą žmonėms pateikt, 
kad jie gali pasirinkt: ar prezidentas turi tą teisę, ar neturi tos teisės (...) 
siūlyčiau nubalsuoti Aukščiausiosios Tarybos komisijos paruoštą projektą 
kaip vienintelį projektą, pateikti visuomenės svarstymui ir pateikti alterna-
tyvas, kurias mes rasime reikalingas.“135

4. Atsižvelgiant į tai, kad Aukščiausiojoje Taryboje reiškiamos įvairios 
pozicijos dėl Konstitucijos turinio, reikia siekti suderinti šias nuomones, o pa-
teiktas visuomenei Konstitucijos projektas turėtų atspindėti vieningą Aukš-
čiausiosios Tarybos nusistatymą.

Z. Šličytė teikdama prioritetą alternatyviam Konstitucijos projektui 
buvo įsitikinusi, kad konstitucijos projektai remiasi skirtingomis politi-
nėmis koncepcijomis, todėl atskirų straipsnių alternatyvos problemų ne-
išspręs. Visapusiškai išnagrinėjusi abiejų projektų pagrindinių nuostatų 
sankirtas, sakė: „(...) tai yra principinės nuostatos ir galbūt Aukščiausioji 
Taryba nutars, jog galima kažkokiu būdu vis dėlto mums visiems depu-
tatams kartu apsispręsti, kokias mes priimsime principines nuostatas. O 
ne taip, kaip viena pusė, šaukdama, jog kuriama prezidentinė diktatūra... 
pradės kita pusė šaukti, kad kuriama Seimo diktatūra. O tokių akivaizdžių 
seimokratijos požymių parengtame Konstitucijos projekte yra.“136

134 Ibid., Nr. 55, p. 62. 
135 Ibid., Nr. 55, p. 63.
136 Ibid., Nr. 54, p.181–185.
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V. Žiemelis pastebėjo, kad tiek viename, tiek ir kitame konstitucijos 
projekte yra visiškai priimtinų pozicijų, kurias galima suartinti ir suderinti: 
„Ir manyčiau, aš bent siūlyčiau kolegoms susitarti ir rasti kompromisą, kad 
iš tų dviejų projektų galėtume mes padaryti vieną projektą ir visuomenei 
galėtume paskelbti vieną projektą. Čia esmė.“137 

V. P. Plečkaitis: „(...) nėra visiškai normalu, kad Lietuvos žmonėms 
netgi referendumo keliu siūlomi keli projektai (...) kiekvienas, matyt, no-
rėdamas įsiamžinti savaip, siūlo savo variantus ir nežinia, kaip tam vargšui 
žmogui pasirinkti tuos projektus, jeigu Aukščiausioji Taryba negali apsi-
stoti prie vieno projekto. Aš manau, kad šie nesutarimai dėl konstituci-
jos gilina tam tikrą konfrontaciją pačioje Aukščiausiojoje Taryboje. Tai 
niekam nėra naudinga ir reikalinga (...) Aš manau, kad reikėtų vis dėlto 
visiems tartis ir ieškoti protingo kompromiso (...) raginčiau negilinti konf-
rontacijos ginčuose dėl konstitucijos (...) garbingai svarstykime šitą Kons-
titucijos projektą, priimdami pagrindu gerbiamo K. Lapinsko.“138 

Apibendrinant tada vykusias diskusijas dėl konstitucijos reikia kons-
tatuoti, kad kompromisų nebuvo pasiekta, nes konfrontuojančios deputatų 
grupės atkakliai laikėsi savųjų pozicijų. K. Lapinskas pasiūlė priimti tokį 
Aukščiausiosios Tarybos nutarimą: „1. Pritarti Laikinosios komisijos at-
liktam darbui rengiant Konstitucijos projektą ir pavesti jai atlikti būtiną 
šio projekto taisymą bei redagavimą. 2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
projektą iki 1992 m. gegužės 1 d. paskelbti spaudoje visuomenei svarstyti.“ 

E. Jarašiūnas kalbėjo: „(...) spręsdami vieno ar kito projekto reikalin-
gumą mes turėtume spręsti, kiek jis veikia stabilizuojančiai, kiek jis pa-
deda kaip toks spręsti galimus konfliktus“. Baigiant diskusijas siūlė abudu 
projektus skelbti visuomenei svarstyti, tačiau pastebėjo, kad „tas projektas, 
kuris vis dėlto pasieks tautą, tai būtų tautos santaros Konstitucija, nes ne-
galima iš Konstitucijos padaryti nesantarvės.“139

Posėdžiui pirmininkavęs Aukščiausiosios Tarybos seniūnas Eugenijus 
Gentvilas, remdamasis reglamentinėmis normomis ir atsižvelgdamas į de-
putatų pasiūlymus, siūlė nutarimo projekto antrąjį punktą papildyti fraze, 
kad turi būti skelbiamos ir „dalies Komisijos narių parengtos alternaty-

137 Ibid., Nr. 55, p. 52.
138 Ibid., Nr. 55, p. 59-60.
139 Ibid., Nr. 55, p. 68.
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vios skirsnių redakcijos“, ir pakvietė už tai balsuoti. Balsavime dalyvavo 
100 Aukščiausiosios Tarybos deputatų. Už tokį pasiūlymą balsavo 47 de-
putatai, prieš – 24, susilaikė 29. Taigi šiam pasiūlymui nebuvo pritarta. 
Balsavimo rezultatai dėl Nutarimo buvo tokie: už – 58, prieš – 8, susilaikė – 
20140. Beje, pasirašydamas šio Nutarimo originalą, Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininkas V. Landsbergis pridėjo pastabą „nesutikdamas su tuo, 
kad nutarime nenumatomas alternatyvių tekstų pateikimas“ ir tuo išreiškė 
savo požiūrį į Aukščiausiosios Tarybos politinės daugumos tada priimtą 
sprendimą. Balsavimas Aukščiausiojoje Taryboje akivaizdžiai bylojo apie 
deputatų grupių atitinkamas politines pozicijas dėl konstitucingumo rai-
dos, kurios reiškėsi ir vėliau, kai buvo ieškomi ir atrandami sprendimai dėl 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos. 

Nederėtų pamiršti ir to, kad tuometes diskusijas dėl Konstitucijos spal-
vino 1992 m. gegužės 23 d. turėsiančio įvykti prezidentinio referendumo 
fonas. Šį referendumą paskelbė Aukščiausioji Taryba141. Lietuvos piliečių 
balsavimui buvo pateikti dviejų teisės aktų projektai, kuriuose modeliuotas 
Respublikos Prezidento instituto atkūrimas, apibrėžtas konstitucinis statusas 
Laikinojo Pagrindinio Įstatymo formate142. Laikinosios komisijos parengtas 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas paskelbtas spaudoje143. 

Alternatyvų Konstitucijos projektą parėmė dešiniosios politinės orga-
nizacijos – Lietuvos Sąjūdis, Lietuvos demokratų partija, Lietuvos krikš-
čionių demokratų partija, Lietuvių tautininkų sąjunga. Deklaracijoje dėl 
Lietuvos Konstitucijos buvo skelbiama, kad „sudaroma koalicija Konstitu-
cijos projektui teikti ir siekti, kad jis būtų priimtas“. Bendro Konstitucijos 

140 Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. balandžio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos projekto paskelbimo visuomenei svarstyti“. Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo doku-
mentų rinkinys. Nr. 5, p. 100.

141 Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. kovo 12 d. nutarimas „Dėl referendumo dėl Lietuvos 
Respublikos Prezidento institucijos atstatymo“. Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinios. 1992, Nr. 234. 

142 Pirmieji šių teisės aktų projektai buvo paskelbti dar 1991 m. pabaigoje, vėliau buvo tobu-
linami ir vėl skelbiami. 1992 m. gegužės 7 d. „Lietuvos aide“ buvo paskelbtos paskutinės 
šių teisės aktų versijos: Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento“ 
projektas ir įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakei-
timo ir papildymo atkuriant Lietuvos Respublikos Prezidento instituciją“ projektas.

143 Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 1 d.
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projekto pagrindą turėjo sudaryti: nepriklausomos Lietuvos konstitucinės 
minties tradicijos; Lietuvos liberalų sąjungos vardu paskelbtas projektas; 
Aukščiausiosios Tarybos Konstitucijos rengimo Komisijos narių sąjūdi-
ninkų parengtas Konstitucijos projekto variantas; Sąjūdžio Konstitucinio 
įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos prezidento“ projektas. Pastebėta, kad 
šių projektų nuostatos iš esmės sutampa arba yra artimos, o Lietuvos pilie-
čiai jas parems ir priims144. 1992 m. gegužės 9 d. įvyko demokratinės orien-
tacijos partijų ir judėjimų konferencija, kurioje dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio 
Seimo, Krikščionių demokratų partijos, Demokratų partijos, Lietuvių tau-
tininkų sąjungos, Žaliosios partijos, Lietuvos piliečių chartijos, Darbinin-
kų sąjungos, Žemdirbių sąjūdžio, Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos, 
Politinių kalinių sąjungos tarybų nariai. Konferencijoje svarstyta politinė 
padėtis, pasiruošimas 1992 m. gegužės 23 d. ir 1992 m. birželio 14 d. refe-
rendumams, konstitucingumo raidos bei kiti klausimai145.

Lietuvos liberalų sąjunga tiesiogiai nedalyvavo šiuose renginiuose, ta-
čiau derino savo pozicijas su Sąjūdžiu dėl bendro konstitucijos projekto. 
Kai kurios pozicijos buvo labai artimos146. Buvo svarstoma ir tai, ar nebū-
tų tikslinga 1992 m. gegužės 23 d. referendumui pateikti ir alternatyvųjį 
Konstitucijos projektą. Tačiau toks sprendimas nebuvo priimtas. Lietuvos 
liberalų sąjungos 2-asis kongresas dar 1992 m. balandžio 26 d. buvo pri-
ėmęs rezoliuciją „Dėl rengiamo referendumo dėl prezidento institucijos 
atkūrimo“, kurioje pabrėžė, kad prezidento institucijos atkūrimas turi būti 
tvirtai siejamas su konstituciniu jo įgaliojimų apibrėžimu. Kongresas krei-
pėsi į referendumo rengimo iniciatyvinę grupę ir ragino įtraukti į referen-
dumo klausimą Lietuvos liberalų sąjungos valdybos iniciatyva parengto 
Konstitucijos projekto dalį, apibrėžiančią įstatymų leidžiamąją, teisminę ir 
vykdomąją (įskaitant prezidento) valdžias bei jų kompetencijas. Liberalų 
sąjungos kongresas pareiškė, kad priešingu atveju LLS negalės pritarti šiam 
referendumui. Sąjūdžiui nesutikus su tokio pobūdžio pasiūlymais, nebeli-
ko prielaidų tęsti derybas dėl konstitucijos147.
144 Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 6 d. 
145 Demokratinės orientacijos partijų ir judėjimų konferencija. Lietuvos aidas. 1992 m. ge-

gužės 6 d.
146 Ar turės Lietuva Konstituciją? Į korespondento klausimus atsako Sąjūdžio atsakingasis 

sekretorius Andrius Kubilius. Vilniaus laikraštis. 1992 m. gegužės 7 d.
147 Peškaitis, R. Žaidimų metas. Vilniaus laikraštis. 1992 m. gegužės 7 d.
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Sąjūdžio koalicijos „Už demokratinę Lietuvą“ darbo grupės parengtas 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas buvo paskelbtas spaudoje148. 
Kaip minėjome prieš tai, šio projekto pagrindu buvo Aukščiausiojoje Tary-
boje svarstytas alternatyvusis Konstitucijos projektas. Projekto pagrindinės 
nuostatos buvo artimos Liberalų sąjungos valdybos paskelbtam Konstitucijos 
projektui bei tiems įstatymų projektams, kurie buvo teikiami referendumui. 

Taigi, nuo 1992 m. gegužės mėn. egzistavo dvi skirtingos Lietuvos Res-
publikos konstitucingumo raidos konkrečios koncepcijos. Nors ir viena, ir 
kita buvo grindžiama parlamentinės demokratijos principais ir vertybėmis, 
tačiau akivaizdžiai skyrėsi nuomonės dėl valstybės valdžios institucijų kons-
titucinių galių, kompetencijų sąveikos ir bendradarbiavimo. Tokia buvo po-
litinė tikrovė. Šiuo atžvilgiu diskusija ne tik kad nebuvo baigta, bet plėtėsi ir 
aštrėjo iki tol, kol vis dėlto buvo suvokta, kad naujos Konstitucijos visuotinis 
poreikis stelbia skirtingas ideologijas. Sunkiai pasiekti kompromisai buvo 
vienintelis kelias, kuris vedė į 1992 m. spalio 25 d. referendumą. 

Politinė priešprieša Aukščiausiojoje Taryboje, vadinamoji parlamenti-
nė rezistencija po 1992 m. gegužės 23 d. referendumo, sukūrė tokią situa-
ciją, kai Aukščiausioji Taryba nebegalėjo priimti bent kiek reikšmingesnių 
sprendimų. Vis labiau ryškėjo ne tik neeilinių parlamento rinkimų per-
spektyva, bet ir konstitucijos projektų likimas. 

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas paskelbė pareiškimą, kuriuo 
kreipėsi į Aukščiausiąją Tarybą ir siūlė oponuojančioms Aukščiausiosios 
Tarybos politinėms grupėms „kuo greičiau susitarti tarpusavyje dėl naujų 
rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą datos, geriausia rudens pradžioje taip pat 
dėl rinkimų sistemos“149. 1992 m. birželio 4 d. Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas V. Landsbergis siūlė: „(...) kai ką net labai greitai daryti, kad 
rinktume vieneriems metams Seimą Konstitucijai priimti kai kuriems bū-
tiniems darbams“150. Ši parlamento vadovo mintis bylojo apie tuo metu 
tvyrojusį netikrumą, ar pavyks parengti konstitucijos projektą, bei pateikti 
jį referendumui, ar šį darbą turės tęsti išrinktasis Seimas. 
148 Lietuvos aidas. 1992 m. gegužės 14 d. 
149 Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1992 m. birželio 3 d. pareiškimas. Lietuvos Respub-

likos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
dokumentų rinkinys. 5, p. 444.

150 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos penktoji sesija. 1992 m. birželio 4 d. po sė-
džių stenogramos. Nr. 58, p. 98.
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1992 m. birželio 9 d. Aukščiausiosios Tarybos pareiškime nubrėžta 
konkretesnė Aukščiausiosios Tarybos darbų seka einant į rinkimus, taip 
pat projektuota: „(...) rinkimų dieną pateikti referendumui naujos Kons-
titucijos projektą. Jeigu bendras Konstitucijos projektas nebūtų parengtas, 
konsultaciniam referendumui teikiamos pagrindinių Konstitucijos nuo-
statų (dėl valdžios galių) alternatyvos“. Frakciniu pagrindu sudarytoms 
derinimo komisijoms buvo pavesta pateikti rinkimų įstatymo projekto 
metmenis bei suderintas pagrindines Konstitucijos nuostatas151.

1992 m. birželio 18 d. Aukščiausioji Taryba nustatė, kad rinkimai tu-
rės įvykti 1992 m. spalio 25 d. pagal mišriąją sistemą152. 1992 m. liepos 
9 d. buvo paskelbti rinkimai į Seimą ir nuspręsta skelbti referendumą dėl 
Konstitucijos153.

1992 m. birželio viduryje Aukščiausiojoje Taryboje susidarė neforma-
lios tarpfrakciniu pagrindu veikiančios deputatų grupės, siekiančios ieško-
ti ir rasti bendrų susitarimų prielaidas. Taip pradėjo veikti ir konstitucinių 
problemų derinimo grupė. Jos pastangomis buvo parengtas protokolas, jame 
fiksuotos esminės Konstitucijos nuostatos, kurios buvo priimtinos konf-
rontuojančioms deputatų grupėms. Aukščiausioji Taryba, išvengdama aš-
tresnės polemikos, pritarė šiam protokolui. Jame buvo numatyta, kad sude-
rinto Konstitucijos projekto pagrindas – Konstitucijos rengimo komisijos 
ir Sąjūdžio koalicijos „Už demokratinę Lietuvą“ darbo grupės parengti 
projektai. Deputatai K. Lapinskas ir E. Jarašiūnas privalėjo parengti vieną 
Konstitucijos projekto tekstą ir rugsėjo 3 d. pradėti jį svarstyti Konstituci-
jos problemų derinimo grupėje bei Konstitucijos rengimo Komisijoje154.

Nors iš pirmo žvilgsnio tartum buvo subrandintos prielaidos suderin-
ti pozicijas, skiriančias abiejų konstitucinių projektų rengėjų grupes, tačiau 
poslinkių nebuvo. 1992 m. rugsėjo 17 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje 
151 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 18-517.
152 AukščiausiosiosTarybos 1992 m. birželio 18 d. nutarimas „Dėl pirmalaikių rinkimų į 

Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą (Seimą) sistemos ir datos“. Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 19-552.

153 Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 9 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Sei-
mo rinkimų 1992 m. spalio 25 d.“ Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vy-
riausybės žinios. 1992, Nr. 21-620.

154 Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas „Dėl pritarimo Aukš čiau-
siosios Tarybos konstitucinių problemų derinimo grupės protokolui“. Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 24-708. 
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K. Lapinskas kalbėjo: „(...) Suderintą projektą suderinti nepavyko ir buvo 
dirbama kiekvienos deputatų grupės stovykloje atskirai, prie savų Kons-
titucijos projektų (....) ir todėl parlamentinė Konstitucijos komisija priėjo 
išvadą, kad toliau reikia tęsti Konstitucijos rengimo darbą. Buvo pasirink-
tas naujas radikalus Konstitucijos rengimo būdas: nuspręsta parengti naują 
Konstitucijos projektą.“155 Santaros „Už demokratinę Lietuvą“ pakoreguo-
tas Konstitucijos projektas kaip šio politinio junginio rinkimų programos 
dalis paskelbtas spaudoje156. Šiek tiek pakoreguota Konstitucijos projekto 
versija publikuota pakartotinai157.

Situacija iš tiesų buvo dramatiška ir tartum be konstruktyvių išeičių. 
Atomazga subrendo netikėtai. 1992 m. rugsėjo 29 d. į Aukščiausiosios 
Tarybos Juridinio skyriaus vedėjo kabinetą atėjo visų pagrindinių Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatų frakcijų atstovai pasitarti dėl konstitucijos. 
Pokalbio pabaigoje pasiūlyta Juridinio skyriaus darbuotojams, kurie visą 
laiką dalyvavo rengiant Konstitucijos projektą (J. Žilys, V. Sinkevičius, 
G. Bulotas), parengti naują konstitucinę versiją vadovaujantis egzistuojan-
čiais projektais. Orientyrai buvo aiškūs: Laikinosios komisijos Konstituci-
jos projektas; Santaros „Už demokratinę Lietuvą“ Konstitucijos projektas; 
Aukščiausiosios Tarybos konstitucinių problemų derinimo grupės proto-
kolas, kuriame fiksuotos konstitucinės pozicijos, dėl kurių nekilo aštresnių 
prieštarų. Konstitucijos projektas, kuriame konsolidavosi parlamentinėse 
diskusijose reikštos idėjos ir sumanymai, buvo parengtas. Toliau sekė in-
tensyvus darbas neformaliame kolektyve, į kurią įėjo Laikinosios komisijos 
Konstitucijos projektui parengti nariai, konstitucinių problemų derinimo 
grupės dalyviai, Aukščiausiosios Tarybos Juridinio skyriaus teisininkai158.
155 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos šeštoji sesija. 1992 m. rugsėjo 17 d. posėdžių 

stenogramos. Nr. 64, p. 77.
156 Lietuvos aidas. 1992 m. rugsėjo 11 d. Konstitucijos projektą rengė: Vytautas Ambrazas, 

Egidijus Jarašiūnas (komisijos pirmininkas), Isakas Kaganas, Valdemaras Katkus, 
Zenonas Namavičius, Stasys Stačiokas, Česlovas Vytautas Stankevičius, Juozas Tumelis.

157 Atgimimas. 1992 m. spalio 5 d.
158 Rengiant Konstitucijos projektą nepertraukiamai dirbo Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-

ninkas Vytautas Landsbergis, deputatai Vytenis Povilas Andriukaitis, Petras Giniotas, 
Egidijus Jarašiūnas, Kęstutis Lapinskas, Romualdas Ozolas, Liudvikas Narcizas Rasima-
vičius, Aurimas Taurantas, Eduardas Vilkas, Juridinio skyriaus vedėjas Juozas Žilys ir 
Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Sinkevičius. Posėdžiuose epizodiškai 
dalyvaudavo ir kiti Aukščiausiosios Tarybos deputatai, Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninko patarėjas Šarūnas Adomavičius. 
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Apie suderinto Konstitucijos projekto rengimą Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininkas V. Landsbergis pranešdavo Aukščiausiosios Tarybos po-
sėdžiuose, o po visapusiškų diskusijų 1992 m. spalio 13 d. Aukščiausioji 
Taryba pritarė Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektui159 ir nutarė jį 
pateikti referendumui160.

1992 m. spalio 25 d. vyko Seimo rinkimai ir referendumas dėl Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos, kuriame piliečiai pritarė Konstitucijai. Už ją 
balsavo 56,7 procento visų į rinkėjų sąrašus įrašytų Lietuvos Respublikos 
piliečių. Taip buvo pradėtas Lietuvos konstitucingumo raidos naujas lūkes-
tingas etapas161.

Lietuvos konstitucinis paveldas ir išskirtinai – 1922 m. rugpjūčio 1 d. 
Lietuvos Valstybės Konstitucija bei 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Kons-
titucija ne tik byloja apie Lietuvos konstitucingumo raidos patirtis, bet ir 
skatina atsigręžti į praeitį visada, kai sprendžiamos nūdienos visuomenės 
ir valstybės funkcionavimo aktualijos. Nors tokios respekcijos dažnai ir 
neturi tiesioginių pragmatiškųjų reikšmių, tačiau šiose istorinėse pamoko-
se galima visapusiškiau suprasti demokratijos raidos sėkmes ir nesėkmes 
Lietuvos politinėje istorijoje.

Lietuvos okupacijų laikotarpiu susikūrusios antisovietinio ir antina-
cinio pasipriešinimo lietuvių organizacijos vieningai sutardamos dėl pa-
grindinio tikslo – atkurti demokratinę nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
skirtingai projektavo valstybės konstitucinių pagrindų turinį, valstybės 
valdžios sanklodą, institucinių galių prioritetus. Šiuo atžvilgiu 1922 m. ir 
1938 m. konstitucijos buvo tas faktorius, kuris dažnai ne vienijo, bet sky-
rė politines ideologijas, požiūrius į būsimosios atkurtos nepriklausomos 
valstybės konstitucinę santvarką. Lietuvos išeivijoje modeliuotos ateities 
Lietuvos konstitucinės vizijos atitinkamu mastu darė įtaką sprendžiant, 
159 Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos projekto“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės ži-
nios. 1992, Nr. 31-954.

160 Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos projekto pateikimo referendumui“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-957.

161 Apie Konstitucijos projekto rengimą plačiau žr.: Žilys, J. Kelias į Lietuvos Respublikos 
Konstituciją: pagrindiniai teisiniai politiniai ženklai. Nepriklausomybės sąsiuviniai. Isto-
rijos ir kultūros žurnalas. 2012, 2: 6–25. Prapiestis, J. Žilys, J. Kelias į Lietuvos Respubli-
kos Konstituciją. Lietuvos aidas. 1992 m. spalio 21 d.



343

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija  
Lietuvos konstitucinio paveldo politiniuose teisiniuose kontekstuose

kokiais veiksmais bus atstatoma Nepriklausomybė ir kokie bus Nepriklau-
somybės konstituciniai pamatai. 

Fundamentalioji idėja, pagrindinė politinė teisinė gija, vienijanti 
1990 m. kovo 11-osios aktus, – Lietuvos valstybingumo tęstinumo principas 
bei jokiais atžvilgiais nepaneigiamas lietuvių tautos istoriškai pagrįstas sie-
kis atkurti nepriklausomą demokratinę Valstybę. Įgyvendinant šį uždavinį 
esminiu argumentu buvo 1918–1940 m. Lietuvos konstitucijos kaip valsty-
bės identiteto raiškos konstitucinė forma. Nors 1922 m. ir 1938 m. konsti-
tucijomis remtasi skirtinguose Kovo 11-osios aktų visumos kontekstuose, 
tačiau viena ir kita politiškai ir teisiškai iliustravo praeitį, iš kurios ateina 
lietuvių tauta. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija bylojo apie Lietu-
vos demokratijos genetiką, o 1938 m. Lietuvos Konstitucija – apie prievarta 
nutrauktą laisvą valstybingumo raidą, kuri kovo 11-ąją buvo atnaujinama. 
1990 m. kovo 11 d. aktais atkuriant nepriklausomą Valstybę ir remiantis 
Lietuvos konstitucijomis nebuvo orientuojamasi į tolesnę ateitį, t. y. į tai, 
kuri konstitucija bus prioritetiniu kelrodžiu tada, kai Lietuvos Respublikos 
Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą turės pakeisti nauja Konstitucija. 

Vertinant šiuolaikinės Lietuvos Respublikos Konstitucijos prigimtį 
reikėtų matyti, kad ji remiasi Lietuvos valstybingumo vyksmo optimistine 
ir dramatiškąja patirtimi. Akivaizdu, kad 1918–1940 m. Lietuvos konstitu-
cinis paveldas – 1922 m. ir 1938 m. Konstitucijos, jose formuluotos konsti-
tucinės santvarkos idėjos įvairiais politiniais teisiniais pavidalais atsispindi 
šioje Tautos patvirtintoje Konstitucijoje. Ši Konstitucija, atsiradusi kaip 
politinių teisinių kompromisų rezultatas, suponuoja Tautos ir valdančiųjų 
santarvę, kuri turi būti grindžiama ne vienadieniais politiniais interesais, 
bet ilgalaikiais demokratijos, valstybingumo raidos uždaviniais. 
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Prof. dr. Egidijus KŪRIS

Įžanga

Šiame naratyve aptariamos 1992 m. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos1 įsigaliojimo teisinės aplinkybės. Iš pažiūros šis klausimas atrodo 
neproblemiškas – bent tuo aspektu, kad gerai žinoma, jog 1992 m. spalio 
25 d. referendumu priimta Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. 
Tai dar 1994 m. balandžio 21 d. nutarime konstatavo Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas2. Tiesa, du aktai, esantys Konstitucijos sudedamąją 
dalimi, buvo priimti ir įsigaliojo anksčiau nei „visa“ Konstitucija. Tie du 
aktai – tai 1991 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis įstaty-
mas „Dėl Lietuvos valstybės“ ir 1992 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovieti-
nes Rytų sąjungas“. Tačiau tai, kad abu šie aktai in toto (su atskirais pava-
dinimais, kurių formuluotės šiandien jau neatitinka pakitusių teisėkūros 
technikos standartų, skirtingomis datomis, numeriais bei juos pasirašiu-
sio pareigūno (Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirminin-

1 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vy-
riausybės žinios. 1991, Nr. 6-166 (Lietuvos Respublikos Konstitucinis įstatymas „Dėl 
Lietuvos valstybės“ – Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis); 1992, 
Nr. 18-513 (Lietuvos Respublikos Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesi-
jungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ – Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudeda-
moji dalis); 1992, Nr. 33-1014 (Lietuvos Respublikos Konstitucija); 1992, Nr. 33-1015 
(Lietuvos Respublikos Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo 
tvarkos“ – Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis); Valstybės žinios. 1996, 
Nr. 64-1501; 1996, Nr.122-2863; 2002, Nr. 65-2629; 2003, Nr. 14-540; 2003, Nr. 32-1315; 
2003, Nr. 32-1316; 2004, Nr. 111-4123; 2004, Nr. 111-4124 (Lietuvos Respublikos Kons-
titucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ – Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos sudedamoji dalis); 2006, Nr. 48-1701.

2 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 21 d. nutarimas „Dėl Lie-
tuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso 6 straipsnio antrosios dalies, 11 straips-
nio ir 12 straipsnio antrosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Vals-
tybės žinios. 1994, Nr. 31-562.
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ko) parašais, taip pat specifine struktūra, besiskiriančia nuo Konstituci-
jos skirsnių struktūros) taps būsimos Konstitucijos sudedamąja dalimi, jų 
priėmimo metu buvo nebent galima bandyti numatyti: viena vertus, šių 
aktų pavadinimas (atitinkamai) „Konstituciniu įstatymu“ ir „Konstituci-
niu aktu“ suponavo jų traktavimą kaip tokių, kurių nuostatos turėjo būti 
perkeltos į tuo metu dar tik rengiamą naujos Konstitucijos projektą; kita 
vertus, nebuvo neįmanomas ir toks minėtų aktų nuostatų inkorporavimas 
į „vieningą“ naujos Konstitucijos tekstą, be „pagrindinio teksto“ apimantį 
dar ir „sudedamąją dalį“ (beje, taip pat dinamišką3), kad pati Konstituci-
ja nebūtų paversta sudėtiniu (nors ir kodifikuotu) aktu. Bet išskyrus šias 
dvi išimtis Konstitucija kaip aukščiausiosios galios teisės aktas įsigaliojo 
1992 m. lapkričio 2 d.4 Net jei kas nors suabejotų būtent šia data, tai būtų 
tik nuomonė, nesutampanti su konstitucinėje jurisprudencijoje įtvirtinta 
Konstitucinio Teismo pozicija, taigi su oficialia teise. Magister dixit.

Ankstesniame sakinyje žodis „suabejotų“ parašytas tariamąja nuosa-
ka. O vis dėlto, kaip kartais ironizuojama, esama šalių, turinčių nenuspė-
jamą praeitį. Praeities perrašinėjimo praktika nesvetima ir Lietuvai. Čia 
nereikia iškart įžvelgti asociacijų su George’o Orwello romane „1984“ apra-
šyta Tiesos ministerijos veikla falsifikuojant ankstesnių laikų žiniasklaidą. 
Praeitis visada yra terpė interpretacijai, o istorija (taip pat ir teisės istorija) 
yra interpretacinis mokslas. Vis dėlto interpretuojami yra istorijos faktai, 
vadinasi, norint juos bent kiek patikimai interpretuoti, pirmiau reikia juos 
nustatyti. Čia galioja Markui Twainui priskiriama sentencija. Get your facts 
first and then you can distort them as much as you please. Tokie legislatyvi-
niai sprendimai kaip, pavyzdžiui, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pa-

3 Turimas galvoje Konstitucijos papildymas Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respubli-
kos narystės Europos Sąjungoje“, taip pat šio Konstitucinio akto ir kartu su Konstituci-
jos „pagrindiniu dokumentu“ priimto įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
įsigaliojimo tvarkos“ įtraukimas į Konstitucijos 150 straipsnį 2004 m. liepos 13 d., nuro-
dant, kad jie abu yra Konstitucijos sudedamoji dalis.

4 Tiesa, Konstitucijos 20 straipsnio 3 dalies nuostatos įsigaliojo vėliau (įstatymo „Dėl Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 8 straipsnis). Apie Konstitucijos 
pataisas žr.: Jarašiūnas, E. Konstitucijos stabilumas: kelios mintys apie Konstitucijos 
pataisas. Kn.: Konstituciniai valdžių sandaros principai. Vilnius, 2008; Kūris, E. Konsti-
tucija, teisėkūra ir konstitucinė kontrolė: retrospekciniai ir metodologiniai svarstymai. 
Kn.: Kūris, E. (moksl. red.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir 
iššūkiai. Vilnius, 2012.
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reigybės prilyginimas 1990–1992 m. neegzistavusiai, Lietuvos Respublikos 
Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme5, t. y. laikinojoje konstitucijoje6, ne-
numatytai ir į Lietuvos politinę sistemą bei teisę tik 1992 m. Konstitucijos 
grąžintai valstybės vadovo (Respublikos Prezidento) pareigybei7 arba Lie-
tuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko pripažinimas 
„kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusiu 
Respublikos Prezidento pareigas“8, nėra vien interpretavimo fenomenai: 
tokiais sprendimais praeities faktai ne interpretuojami, bet suklastojami, 
arba (idant nebūtų švaistomasi ką tik parašytu kaip kaltinimas skambančiu 
žodžiu, pavartokime švelnesnį) sukuriami, tarsi jie būtų iš tikrųjų buvę.

Atrodo, kad medžiagos tokiam istorijos perkūrinėjimui yra davusios 
(ar bent turi potencijos duoti) ir 1992 m. Konstitucijos įsigaliojimo teisinės 
aplinkybės. Kodėl tai daroma, čia nesiaiškinama. Šių dalykų nagrinėjimas 
peržengtų grynai teisinės analizės ribas (tačiau tam tikrų užuominų apie 
neteisinius istorijos perrašinėjimo veiksnius nepavyks išvengti). Vis dėlto 
ta aplinkybė, kad viešojoje erdvėje kartais nurodoma Konstitucijos įsiga-
liojimo data yra ne 1992 m. lapkričio 2 d., o lapkričio 6 d., savaip simp-
tomiška, ypač žinant, kad tai ne vienintelė Lietuvos teisės istorijos faktų 
perdirbinėjimo apraiška (pora kitų buvo ką tik paminėtos). Akstinas gilin-
tis į, atrodo, iki šiol didesnių problemų nekėlusias 1992 m. Konstitucijos 
įsigaliojimo aplinkybes buvo nacionalinio transliuotojo LRT televizijos 

5 Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-224; 1990, Nr. 9-245; 1990, Nr. 11-333; 
1990, Nr. 23-556; 1990, Nr. 27-637; 1990, Nr. 27-639; 1990, Nr. 27-641; 1990, Nr. 27-643; 
1990, Nr. 27-645; 1990, Nr. 27-647; 1990, Nr. 27-649; 1990, Nr. 27-651; 1990, Nr. 27-653; 
1990, Nr. 31-752; 1991, Nr. 2-42; 1991, Nr. 8-227; 1991, Nr. 23-596; 1991, Nr. 27-733; 
1991, Nr. 36-980; 1992, Nr. 3-42; 1992, Nr. 7-154; 1992, Nr. 22-634. Neteko galios: Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 33-1015.

6 Kad Laikinasis Pagrindinis Įstatymas buvo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės 
laikinoji konstitucija, pirmą kartą buvo oficialiai konstatuota (ir šiuo atžvilgiu įtvirtinta) 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarime „Dėl Lie-
tuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 1, 9, 10 dalių, 
13 straipsnio 2 dalies, 18 straipsnio 7 dalies ir 22 straipsnio 3, 6, 7 dalių atitikties Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2005, Nr. 63-2235.

7 Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 7, 11, 15 straipsnių pakeitimo ir pa-
pildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 52-1487.

8 Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. kovo 12 d. deklaracija „Dėl Jono Žemaičio pripa-
žinimo Lietuvos valstybės vadovu“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 30-1666.
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2013 m. sausio 27 d. laida „Mūsų laisvės metai – 1992“9. Joje informatyvius 
ir įžvalgius politikų bei teisininkų, dalyvavusių kuriant 1992 m. Konstitu-
cijos projektą, samprotavimus palydėjo diktoriaus balsas už kadro: „Lap-
kričio 6 dieną Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigalioja“. Tai fakto kons-
tatavimas, atvirai prieštaraujantis tam, ką dar 1994 m. konstatavo Kons-
titucinis Teismas ir (pasakysiu užbėgdamas už akių tolesniam dėstymui) 
kas buvo kita forma ir kitu lygmeniu, bet oficialiai konstatuota dar 1992 m.

Toks pareiškimas – ne „atsitiktinė“ laidos rengėjų klaida, lapsus lin-
guae. Jei jis būtų tik klaida, ginčytis su juo moksliniame tekste būtų bergž-
džia ir nesolidu, kaip bergždžia ir nesolidu būtų ginčytis su žmogumi, 
pareiškusiu, kad Žemė yra plokščia arba nesisuka aplink Saulę. Tačiau ži-
nodamas (taip pat ir iš asmeninės patirties), kad žurnalistai tokių „faktų“ 
patys ne(su)kuria, nes vargu ar kada nors juos savarankiškai „atradinėja“, 
autorius nemano, kad neverta bandyti paneigti „nuomonės“, jog Konsti-
tucija įsigaliojo keturiomis dienomis vėliau nei iš tikrųjų įsigaliojo. Tolesnis 
naratyvas skirtas parodyti, kad tikrosios Konstitucijos įsigaliojimo datos re-
vidavimas yra prieštaringas, nenuoseklus ir dirbtinis. Kas ir kodėl imasi to 
revidavimo, galėtų būti jau ne teisės, bet politinės istorijos (pačia plačiausia 
šios sąvokos prasme, apimančia ir asmenybinius aspektus) tyrimo dalykas.

1. Apie lapkričio 2-ąją

Konstitucijos projekto rengimui ir Konstitucijos priėmimui skirtų 
pub likacijų yra ne viena. Praėjus dvidešimčiai metų nuo Konstitucijos pri-
ėmimo pasirodė dar kelios publikacijos, kuriose šis procesas atskleidžia-
mas itin nuosekliai ir pateikiant iki tol neskelbtų detalių10. Jose galutinio 
Konstitucijos projekto rengimas parodomas kaip įtemptas ir prieštaringas 
procesas, kurio rezultatas buvo vos ne referendumo išvakarėse paskelb-
tas Konstitucijos projektas, vargu ar daugelio rinkėjų atidžiai perskaitytas 

9 Mūsų laisvės metai – 1992. <http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/M/1599/musu_laisves_
metai> [žiūrėta 2013-03-27].

10 Prapiestis, J. Valstybingumo atkūrimo ir konstitucinio įtvirtinimo ištakose. Jurispruden-
cija. 2012, 19 (3); Sinkevičius, V. 1992 m. Konstitucijos rengimas: to laikotarpio užrašų 
fragmentai. Kn.: Kūris, E. (moksl. red.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtme-
tis: patirtis ir iššūkiai, 4 išnaša supra. Taip pat žr.: Kūris, E., op. cit., 4 išnaša supra.

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/M/1599/musu_laisves_metai
http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/M/1599/musu_laisves_metai
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prieš balsuojant11. Kita vertus, negalima sakyti, kad balsavimui pateikto 
Konstitucijos projekto esmė buvo elektoratui visiškai nežinoma, nes dis-
kusijos dėl įvairių būsimos Konstitucijos nuostatų (ypač turėjusių įtvirtinti 
valstybės valdymo formą – parlamentinę ar prezidentinę sistemą arba tam 
tikrą parlamentarizmo ir prezidentizmo samplaiką) visuomenėje ir žinia-
sklaidoje virė dvejus metus. Kompromisinį projektą, kuriame buvo sude-
rintos konkuravusių projektų nuostatos, Aukščiausioji Taryba aprobavo 
(pateikdama referendumui) tik 1992 m. spalio 13 d.12, o tuometiniame 
oficioze „Lietuvos aidas“ jis buvo paskelbtas spalio 15 d.13, beje, su klaida, 
kurios atitaisymas tame leidinyje pasirodė tik spalio 21 d.14, taigi likus tik 
keturioms dienoms iki paskelbto referendumo Konstitucijai priimti.15

Konstitucijos 151 straipsnyje nustatyta: „Ši Lietuvos Respublikos 
Konstitucija įsigalioja kitą dieną po referendumo rezultatų oficialaus pa-
skelbimo ir su sąlyga, jeigu referendume jai pritars daugiau kaip pusė 
visų Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę“. Taigi pačioje 
Konstitucijoje jos įsigaliojimas buvo susietas su dviem susijusiomis sąly-
gomis (arba viena sudėtine sąlyga): (i) jai turi pritarti daugiau kaip pusė 
11 Plg. buvusio Aukščiausiosios Tarybos deputato Egidijaus Bičkausko prisipažinimą minė-

toje nacionalinio transliuotojo LRT laidoje „Mūsų laisvės metai – 1992“, 9 išnaša supra.
12 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. I-2965 

„Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-954; Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. I-2968 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos projekto pateikimo referendumui“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-957.

13 Lietuvos aidas. 1992 m. spalio 15 d. Paradoksalu ir ironiška, kad oficialiame biuletenyje 
projektas buvo paskelbtas jau po to, kai referendumas buvo įvykęs, jo galutiniai rezul-
tatai nustatyti ir oficialiai paskelbti, o Konstitucija buvo įsigaliojusi, – 1992 m. lapkričio 
10 d. (Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas 
Nr. I-2968 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto pateikimo referendumui“. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-957).

14 Lietuvos aidas. 1992 m. spalio 21 d.
15 Šio referendumo data buvo nustatyta Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 9 d. 

nutarimu Nr. I-2722 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 1992 m. spalio 25 d. 
(Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 21-620), 
t.  y. dar iki parengiant galutinį Konstitucijos projektą. Tas referendumas buvo bend-
riausiu būdu įvardytas kaip „referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos“; 
„referendumu Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti“ jis oficialiai buvo pavadintas 
vėliau, 1992 m. spalio 13 d. priimtame Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl referendumo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti“ (paskelbimo šaltinį žr. 16 išnašoje infra).
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visų rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių; (ii) Konstitucija 
įsigalioja kitą dieną po to, kai bus oficialiai konstatuotas tas pritarimas. 
Jokių kitų sąlygų, neišskiriant nė Konstitucijos pasirašymo ar oficialaus 
paskelbimo, Konstitucijoje nėra nustatyta. Konstitucijos teisinė galia kyla 
iš jos pačios kaip konstruktyvaus Tautos politinės valios akto teisinės iš-
raiškos, o teisinis faktas, kuriam esant ši galia „aktyvuojasi“, yra nustatyto 
skaičiaus rinkėjų valia – politinis sprendimas. Tą politinį sprendimą pati-
krinti ir konstatuoti turėjo tam tikra valstybės institucija. Pagal 1992 m. 
spalio 13 d. (tą pačią dieną, kai Aukščiausioji Taryba pritarė Konstitucijos 
projektui) priimtą Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl referendumo Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai priimti“16, „bendrojo“ Lietuvos Respublikos 
referendumo įstatymo17atžvilgiu buvusį lex specialis, ir pagal dar anksčiau, 
1992 m. liepos 9 d., priimtą Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstaty-
mą18, į kurį dėl daugelio procesinių santykių (bet ne tik dėl jų) reguliavimo 
įstatyme „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti“ 
buvo daromos nuorodos, institucija, turėjusi įgaliojimus patikrinti ir kons-
tatuoti šį teisinį faktą – Tautos priimtą politinį sprendimą, buvo Lietuvos 
Respublikos vyriausioji rinkimų komisija. To teisinio fakto patikrinimas 
ir konstatavimas – tai Konstitucijos autolegitimacijos ir autolegalizacijos 
patvirtinimas. Kitaip tariant, Vyriausioji rinkimų komisija (tik ji!) turėjo 
įgaliojimus patvirtinti, kad Konstitucija, esanti Tautos suprema potestas iš-
raiška, pati save legitimavo ir legalizavo.

Įstatyme „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai pri-
imti“ buvo tik bendros materialios nuostatos dėl referendumo rezultatų 

16 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
priimti“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-
955; Lietuvos aidas. 1992 m. spalio 15 d. „Šis įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo ir 
galioja 1992 metų spalio 25 dienos referendumo organizavimo ir vykdymo laikotarpiu“ 
(19 straipsnis).

17 Lietuvos [Tarybų Socialistinės]Respublikos referendumo įstatymas. Lietuvos Tarybų So-
cialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1989, Nr. 33-445; 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 31-755; 
1992, Nr. 18-515; Valstybės žinios.1994, Nr. 47-870, Nr. 59-1161, Nr. 89-1716; 1995, 
Nr. 7-144; 1996, Nr. 86-2044; 1997, Nr. 117-3011; 1999, Nr. 19-512; 2000, Nr. 85-2577.

18 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas (iki išdėstymo nauja, 1996 m. birželio 27 d., 
redakcija). Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 22-
635; Nr. 24-710; 1993, Nr. 10-234; Valstybės žinios. 1994, Nr. 89-1718; 1995, Nr. 7-142.

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=810&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=2151&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=5842&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=5930&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=6005&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=15190&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=30768&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=74476&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=110343&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1536&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1536&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1641&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=6077&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=6007&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=15188&b=
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nustatymo. Jo 17 straipsnyje „Referendumo rezultatų nustatymas“ buvo 
nustatyta, kad „Konstitucija laikoma priimta, jeigu referendume jai prita-
rė daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų 
teisę“ (1 dalis), kad „jeigu referendume dalyvavo daugiau kaip pusė visų 
Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, ir Lietuvos Respub-
likos Konstitucijai pritarė daugiau kaip pusė visų dalyvavusių referendu-
me, laikoma, kad įvyko patariamasis referendumas“ (2 dalis), taip pat kad 
„atsižvelgdamas į patariamojo referendumo rezultatus, <...> Seimas nu-
stato tolesnę <...> Konstitucijos rengimo, svarstymo ar priėmimo tvarką“ 
(3 dalis). Referendumo rezultatų nustatymui skirtų procesinių nuostatų 
tame įstatyme nebuvo; reikėjo vadovautis atitinkamomis Seimo rinkimų 
įstatymo nuostatomis. Šiuo atžvilgiu bene svarbiausia buvo Seimo rin-
kimų įstatymo 79 straipsnio „Rinkimų rezultatų paskelbimas“ nuostata, 
kad „galutinius rinkimų rezultatus (išskyrus pakartotinio balsavimo) ne 
vėliau kaip per 7 dienas nuo rinkimų skelbia Vyriausioji rinkimų komisi-
ja“. Taigi ir galutinius referendumo Konstitucijai priimti rezultatus turėjo 
paskelbti Vyriausioji rinkimų komisija per septynias dienas po to, kai bus 
įvykęs referendumas. Galima svarstyti, ar nurodytas terminas turėjo būti 
pradėtas skaičiuoti iškart, kai tik bus uždarytos rinkimų apylinkės, ar nuo 
kitos kalendorinės dienos, tačiau tai ne(be)aktualu, nes Vyriausioji rinki-
mų komisija šio termino neviršijo, net jei skaičiuotume nuo ankstesnio 
atskaitos taško.

Ypač pabrėžtina, kad Seimo rinkimų įstatymas buvo skirtas specifiniam 
konstituciniam teisiniam institutui – rinkimams. Kalbant apie rinkimus, var-
gu ar galima kokia nors tiesioginė analogija su įstatymų leidyba ir teisėkūra 
apskritai. Rinkimų rezultatų paskelbimas ir teisės aktų paskelbimas – skir-
tingi institutai. Turbūt neatsitiktinai Seimo rinkimų įstatyme nebuvo api-
brėžta, kur ar kaip yra skelbiami rinkimų rezultatai. Šiuo atžvilgiu apsiribo-
ta nuostata, kad Vyriausioji rinkimų komisija „skelbia“ rinkimų rezultatus. 
Tai galėjo būti padaryta įvairiais būdais: žodis „skelbia“ čia reiškia iš esmės 
bet kokį oficialų paviešinimą, kad ir per televiziją ar radiją transliuojamoje 
(ar net netransliuojamoje) spaudos konferencijoje, žinoma, su sąlyga, kad 
yra nustatyta tvarka priimtas ir pasirašytas Vyriausiosios rinkimų komisijos 
nutarimas, kuriuo patvirtinami oficialūs rinkimų (o nagrinėjamu atveju per 
extensionem – referendumo Konstitucijai priimti) rezultatai.



351

Vienos fikcijos klausimu

Pirmasis Parkinsono dėsnis skelbia, kad darbas užima visą laiką, kuris 
jam skirtas. Vyriausioji rinkimų komisija rinkėjų balsus skaičiavo beveik 
savaitę ir 1992 m. lapkričio 1 d. paskelbė (atrodo, pirmiausia spaudos kon-
ferencijoje), kad referendume dalyvavo per 75 proc. rinkimų teisę turinčių 
Lietuvos Respublikos piliečių, o iš jų 75,42 proc. balsavo „už“ (56,75 proc. 
bendro rinkėjų skaičiaus). Tiesa, Vyriausiosios rinkimų komisijos nutari-
mas ir jo priedas, referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti 
rezultatų protokolas, pažymėti 1992 m. spalio 31 d. data19, tačiau to nu-
tarimo turinys buvo paviešintas kitą dieną – lapkričio 1 d. Referendumo 
rezultatų nustatymas ir oficialus paskelbimas yra du teisiniai veiksmai, ku-
rie nebūtinai turi sutapti (ir paprastai nesutampa) laike; be to, jau minėtas 
Seimo rinkimų įstatymas (kaip ir įstatymas „Dėl referendumo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai priimti“) nenustatė jokio termino referendumo 
rezultatams nustatyti – tik laiką, per kurį jie turi būti oficialiai paskelbti. 
Taigi „kita diena po referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo“, kai įsi-
galiojo Konstitucija, buvo 1992 m. lapkričio 2 d. Tiksliai atkurti tų dienų 
ir naktų įvykių seką padėtų nuodugni nacionalinio transliuotojo įrašų (ir 
galbūt „Eltos“, tuo metu dar neprivatizuotos, archyvų) peržiūra.

Nagrinėjamu aspektu svarbiausia tai, kad pagal Konstitucijos 
151 straipsnį Konstitucijos įsigaliojimui lemiamą reikšmę turėjo ne pačios 
Konstitucijos, bet referendumo dėl Konstitucijos rezultatų oficialus paskel-
bimas. Konstitucijos 151 straipsnio formuluotė „referendumo rezultatų 
oficialus paskelbimas“ skatina atsižvelgti į tai, kaip toks paskelbimas buvo 
traktuojamas tuometiniuose įstatymuose. Įstatyme „Dėl referendumo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti“ tokios sąvokos nebuvo – tik 
jau aptarta sąvoka „referendumo rezultatų nustatymas“, o Seimo rinkimų 
įstatyme – sąvoka „rinkimų rezultatų paskelbimas“ (abi šios sąvokos buvo 
atitinkamų įstatymų straipsnių antraštėse). Pagal analogiją galima rem-
tis ir lex generalis, t. y. Referendumo įstatymo, nuostatomis – tiek, kiek 
jos nekonkuruoja su lex specialis, – įstatymu „Dėl referendumo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai priimti“ ir (per extensionem) su atitinkamomis 

19 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 1992 m. spalio 31 d. nutarimas 
„Dėl 1992 m. spalio 25 d. referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti re-
zultatų. <http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/referendum/buve-referendumai.html> 
[žiūrėta 2013-03-27].

http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/referendum/buve-referendumai.html
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Seimo rinkimų įstatymo nuostatomis, į kurias daromos nuorodos įstatyme 
„Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti“. Antai Refe-
rendumo įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje buvo nustatyta: „Pranešimą apie 
referendumo rezultatus Respublikoje Respublikos referendumo komisija 
paskelbia spaudoje ne vėliau kaip per tris dienas. Pranešime nurodoma, 
kiek iš viso Respublikos piliečių turėjo teisę dalyvauti referendume, kiek 
jų balsavo, kiek balsavusių pritarė referendumui pateikto įstatymo ar kito 
sprendimo projektui ir kiek jam nepritarė, kiek biuletenių pripažinta ne-
galiojančiais.“ Akivaizdu, kad nuostata dėl trijų dienų, per kurias turi būti 
paskelbti referendumo rezultatai, paskelbiant 1992 m. spalio 25 d. referen-
dumo rezultatus remtis nebuvo galima (nes lex specialis nustatė septynių 
dienų terminą), kaip ir nuostata, kad referendumo rezultatai turi būti pa-
skelbti „spaudoje“. Vis dėlto formuluotę „paskelbia spaudoje“ verta aptarti 
plačiau. Pažodinis jos aiškinimas būtų reiškęs, kad Konstitucijos įsigalioji-
mas būtų buvęs priklausomas nuo neįvardytų spaudos leidinių (jų savinin-
kų, leidėjų, redaktorių) valios. Pagrįstai ar ne, tačiau Seimas, didele balsų 
dauguma („už“ – 85, „prieš“ – 1, susilaikė – 420) priėmęs specialų įstatymą 
„Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti“, siekė iš-
vengti tokio, švelniai tariant, nesusipratimo. Kita vertus, net jei tokio lex 
specialis nebūtų priimta, vargu ar galima daryti prielaidą, kad tokį priklau-
symą būtų toleravusi pati Konstitucija, jei ji, kaip netrukus bus parodyta, 
netoleravo net savo įsigaliojimo priklausymo nuo aukščiausio valstybės 
pareigūno, kuriuo pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą buvo Aukščiausio-
sios Tarybos Pirmininkas (86 straipsnio 1 dalis), vienasmenės valios. Vei-
kiau kaip neabejotinai priimtinesnis būtų buvęs pasirinktas šios formuluo-
tės plečiamasis aiškinimas, kai žodis „spauda“ apima įvairias žiniasklaidos 
priemones (tuo metu žodis „žiniasklaida“ dar nebuvo tapęs lietuvių kalbos 
savastimi – vietoj jo buvo vartojamas žodžių darinys „masinės informaci-
jos priemonės“, beje, pavartotas ir Konstitucijos 44 straipsnyje).

Dar kiti tuo metu galioję teisės aktai, nustatę įstatymų ir kitų teisės aktų 
paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką, šiuo atžvilgiu buvo išvis nerelevantiški, nes 
reglamentavo priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų tekstų, o ne parlamento 

20 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. posėdžio steno-
grama. <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251742> [žiūrėta 
2013-03-27].

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251742
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narių ar rinkėjų balsavimo dėl jų rezultatų paskelbimą, be to, juose nebuvo 
nė užuominos apie referendumu priimtų teisės aktų paskelbimą, juo labiau – 
apie tokio ypatingo teisės akto kaip Konstitucija paskelbimą ir įsigaliojimą. 
Vis dėlto prie tų kitų aktų nerelevantiškumo dar teks grįžti 3 skyriuje.

Šiame kontekste pacituotinas Konstitucijos 154 straipsnis: „Referen-
dumu priimtą Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos 
įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 
pasirašo ir ne vėliau kaip per 15 dienų skelbia Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkas.“ Čia dar kartą pabrėžtina tai, kas ką tik 
konstatuota: Konstitucijos nuostata (151 straipsnis), apibrėžianti minėtas 
dvi susijusias Konstitucijos įsigaliojimo sąlygas (arba vieną sudėtinę sąly-
gą), yra suformuluota atskirai nuo nuostatos, skirtos Konstitucijos promul-
gavimui – pasirašymui ir oficialiam paskelbimui. Jei šis struktūrinis argu-
mentas gali būti vertinamas kaip nevisiškai įtikinamas (nes Konstitucijos 
nuostatos yra vienos su kitomis susijusios ir jų prasminei sąsajai nebūtina, 
kad jos būtų išdėstytos viename straipsnyje), papildomai galima pasitelkti 
argumentą a contrario ir nurodyti Konstitucijos 149 straipsnį, reglamen-
tuojantį Konstitucijos pataisų įsigaliojimą: jame Konstitucijos pataisos 
(įstatymo dėl Konstitucijos keitimo) įsigaliojimas implicitiškai siejamas su 
tuo, kad tokį aktą pasirašo ir oficialiai paskelbia Respublikos Prezidentas 
(2 dalis), o eksplicitiškai – su tuo, kad Respublikos Prezidentui to nepa-
darius, tą aktą pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas (1 dalis); 
be to, dar nustatyta, kad įstatymas dėl Konstitucijos keitimo įsigalioja ne 
anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo jo priėmimo (3 dalis; prie šių nuosta-
tų dar teks grįžti 3 skyriuje). Beje, papildomos argumentacijos galėtų teik-
ti ir tai, kad Konstitucijos 154 straipsnyje nurodyta, jog Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas Konstituciją „skelbia“, tuo tarpu pagal Konstitucijos 
149 straipsnį Respublikos Prezidentas arba Seimo Pirmininkas įstatymus 
dėl Konstitucijos keitimo „oficialiai paskelbia“ (su skirtingomis Konstitu-
cijos 149 ir 154 straipsnių formuluotėmis susijusi argumentacija čia nebus 
plėtojama, bet prie teisinės procesinės, kartu ir semantinės, Konstitucijos 
„skelbimo“ ir „paskelbimo“ skirties dar ne kartą teks grįžti).

Ar toks teisinis konstruktas, kai Konstitucijos įsigaliojimas nebuvo 
susietas su kurios nors vienasmenės politinės institucijos (Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko) veiksmu, buvo sumanytas sąmoningai, ar jis buvo 
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ceitnoto, kurio sąlygomis buvo rengiamas galutinis Konstitucijos projek-
tas, nulemto neapsižiūrėjimo rezultatas, kol kas nėra gerai žinoma. Auto-
rius nesenoje publikacijoje buvo linkęs pirmenybę teikti antrajai versijai21. 
Kita vertus, jam paskelbus tą publikaciją iš kai kurių Konstitucijos projekto 
rengėjų teko išgirsti užuominų, jog pirmoji versija bent nėra atmestina. 
Netiesiogiai tą patvirtino ir pats politikas, tuo metu buvęs Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininku, Vytautas Landsbergis, savo 2012 m. spalio 26 d. pra-
nešime Konstitucijos dvidešimtmečiui skirtoje konferencijoje užsiminęs 
apie spekuliacijas, esą jis galėjęs ar net ketinęs nepasirašyti referendumu 
priimtos Konstitucijos. (Tas pranešimas bus cituojamas ir plačiai analizuo-
jamas 3 skyriuje.) Gali būti, kad tokie viešojoje erdvėje sklandę nuogąsta-
vimai tebuvo pagrindo neturintys gandai ar net insinuacijos, o jų to lai-
kotarpio politinėje atmosferoje, persunktoje įtarimais ir kaltinimais, tikrai 
netrūko. Kita vertus, valdžios perdavimas naujajai politinei daugumai po 
1992 m. Seimo rinkimų toli gražu nebuvo toks sklandus ar bent manda-
gus, kad neleistų daryti prielaidos, jog kas nors iš tikrųjų kūrė ir tokius 
scenarijus. Bet net jei tokie nuogąstavimai buvo gimę iš iracionalaus įta-
rumo ar net piktos valios, vis tiek jie galėjo lemti būtent tokį Konstitucijos 
įsigaliojimo teisinio mechanizmo įtvirtinimą ir būtent tokią Konstitucijos 
įsigaliojimo tvarką. Norėtųsi, kad to proceso dalyviai kada nors atsakytų į 
šį klausimą, net jei jų liudijimai, paskelbti praėjus daugeliui metų, ne visų 
būtų sutikti su didžiausiu pasitikėjimu.

Šiaip ar taip, negalima nematyti tam tikro nenuoseklumo. Tas ne-
nuoseklumas kyla iš sunkumo (tiksliau būtų sakyti „praktinio neįmano-
mumo“) suderinti du pačioje Konstitucijoje nustatytus terminus: Konsti-
tucijos 151 straipsnyje nustatytą „kitos dienos po referendumo rezultatų 
oficialaus paskelbimo“ sąlygą ir 154 straipsnyje nustatytą penkiolikos die-
nų, per kurias Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas 
turėjo pasirašyti ir paskelbti referendumu priimtą Konstituciją (ir įstatymą 
„Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“). Kad ir kaip 
dėliotum, Konstitucijos įsigaliojimas visais atvejais turėjo aplenkti jos pa-
sirašymą ir paskelbimą, nebent Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas būtų 
ją pasirašęs tą dieną, kai Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė oficialius 
referendumo rezultatus, ir iškart paskelbęs, idant kitą dieną po referen-
21 Kūris, E., op. cit., 4 išnaša supra.
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dumo rezultatų oficialaus paskelbimo Konstitucija įsigaliotų jau paskelb-
ta. Tačiau, matyt, neverta nė sakyti, kad jei Konstitucijos pasirašymą buvo 
norima atlikti iškilmingai (kaip Konstitucija, be abejo, nusipelno), tokiam 
scenarijui įgyvendinti tiesiog nebuvo laiko. Be to, aptariamasis hipotetinis 
dviejų teisinę reikšmę turinčių veiksmų atlikimas veik vienu metu būtų 
buvęs itin problemiškas dėl to, kad jei Konstitucija būtų buvusi pasirašyta 
tą dieną, kai buvo paskelbti oficialūs referendumo rezultatai, būtų neaišku, 
kokiu teisiniu pagrindu Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas ją pasirašo, 
nes tą dieną, kai Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė oficialius referen-
dumo rezultatus, Konstitucija dar negaliojo, o Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko įgaliojimai ją pasirašyti įtvirtinti būtent šios, naujosios, Kons-
titucijos 154 straipsnyje (prie klausimo, ar minėti įgaliojimai kilo būtent 
iš naujosios Konstitucijos, ar galbūt ne iš jos, dar teks grįžti 3 skyriuje).
Vadinasi, Konstitucija pagal joje pačioje nustatytą tvarką faktiškai negalėjo 
neįsigalioti – ir įsigaliojo! – dar iki ją pasirašant Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkui. Šis pareigūnas Konstituciją pasirašė 1992 m. lapkričio 6 d.

Šiame kontekste ypatingo dėmesio vertas yra Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. potvarkis dėl Konstitucijos (pa)skel bimo. 
Autoriaus žiniomis, minėtas potvarkis niekur nebuvo paskelbtas (bet, kiek 
žinoma, buvo demonstruojamas vienoje ekspozicijoje 2007 ar 2008  m.). 
Štai jo tekstas:

„Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 154 straipsniu
– skelbiu
Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos įstatymą 

„Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“, kurie buvo 
priimti referendume 1992 metų spalio 25 dieną ir įsigaliojo 1992 metų lap-
kričio 2 dieną“22.

Potvarkyje nurodyta jo data – 1992 m. lapkričio 6 d., t. y. ta diena, kai 
tuometinėje Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdžių salėje (dabar-
tinėje Seimo Konstitucijos salėje), dalyvaujant aukštiems valstybės parei-
gūnams (prie kurių kažkodėl neprisijungė tuometinis Ministras Pirminin-
kas), užsienio valstybių atstovams bei iškiliems svečiams, buvo pasirašyta 
Konstitucija (ir įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsiga-
liojimo tvarkos“). Tačiau potvarkis neturi numerio. Jis išties neeilinis, nes 
22 Cituojama pagal autoriaus turimą potvarkio kopiją.
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buvo nereikalingas pagal jokius to meto teisės aktus, reglamentuojančius 
teisės aktų paskelbimą, taip pat ir pagal pačią Konstituciją, kurioje, kaip 
minėta, apibrėžiamas Konstitucijos pasirašymas ir paskelbimas, o ne dar ir 
paskelbimo „patvarkymas“. Sureikšminti tą potvarkį kaip teisės aktą reikš-
tų pripažinti, kad jis suvaidino ar galėjo suvaidinti kokį nors vaidmenį legi-
timuojant ar legalizuojant Konstituciją, o jis nesuvaidino ir negalėjo suvai-
dinti jokio, nes Konstitucijos negalima legitimuoti ar legalizuoti žemesnės 
teisinės galios aktu. Tačiau tas potvarkis reikšmingas kaip autoritetingos, 
oficialios ir nei tuo metu, nei ilgus metus po to niekieno nekvestionuotos 
pozicijos pareiškimas ir paliudijimas, taigi kaip įrodymas, kaip tuo metu 
buvo suvokiamas Konstitucijos įsigaliojimas. Vertinant iš formaliosios tei-
sės pozicijų, tas potvarkis turėjo atlikti (ar iš tikrųjų atliko, nežinia) lyd-
raščio, siunčiamo oficialiam leidiniui, kuriame buvo numatyta paskelbti 
Konstituciją, funkciją, ne daugiau. Antai Respublikos Prezidentas, pagal 
Konstituciją pasirašantis Seimo priimtus įstatymus, jokių šį pasirašymą 
„papildančių“ ar skelbimą deklaruojančių aktų neleidžia – tiesiog pasirašo 
skelbiąs atitinkamą įstatymą – ir kartu pasirašo tą įstatymą (parašas vienas, 
ne du!) – bei siunčia jį „galutinai“ paskelbti, t. y. išspausdinti, oficialia-
me biuletenyje –„Valstybės žiniose“. Tas leidinys, oficialus biuletenis, tuo 
metu buvo „Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinios“ (dabartinių „Valstybės žinių“ pirmtakas, 1992–1993 m. kurį laiką 
vadintas „Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės žiniomis“), bet įsta-
tymai ir kiti teisės aktai taip pat buvo skelbiami oficioze „Lietuvos aidas“. 
„Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žiniose“ 
Konstitucija buvo paskelbta tik 1992 m. lapkričio 30 d., t. y. jau po to, kai 
buvo susirinkęs naujai išrinktas Seimas, buvo išrinktas Seimo Pirminin-
kas, Seimo Pirmininkas buvo pradėjęs laikinai eiti Respublikos Prezidento 
pareigas ir t. t., „Lietuvos aide“ – anksčiau, 1992 m. lapkričio 10 d. Taigi 
nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 6 d. šalyje galiojo ne tik nepaskelbta, bet ir ne-
pasirašyta Konstitucija, o nuo 1992 m. lapkričio 6 d. iki 1992 m. lapkričio 
30 d. (ar bent iki 10 d.) – galiojo pasirašyta, bet nepaskelbta Konstitucija.

Tai, kad tam tikrą, tegu ir labai trumpą, laiką šalyje galiojo nepaskelb-
ta ir net nepasirašyta Konstitucija, ypač paradoksalu, nes šios Konstitucijos 
7 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad „galioja tik paskelbti įstatymai“. Aiškin-
damas šią nuostatą Konstitucinis Teismas yra inter alia konstatavęs, jog joje 
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„atsispindi konstitucinis principas, kad teisė negali būti nevieša“, o sąvoka 
„įstatymai“ apima „ne tik įstatymo galią turinčius, bet ir kitus teisės aktus“ 
ir „negali būti aiškinama vien pažodžiui“ (Konstitucinio Teismo 2003 m. 
spalio 29 d. nutarimas23). Šiuo aspektu Konstitucijos „pavyzdžio galia“ išties 
nėra didelė24. Kita vertus, ar toks Konstitucijos paskelbimas kaip bet kurio 
įstatymo (kurį turbūt su tam tikra išlyga, jei nesureikšminama Konstitucijos 
154 straipsnio terminija, galima vadinti ir oficialiu paskelbimu) buvo apskri-
tai reikalingas Konstitucijai įsigalioti ir, svarbiausia, valstybinės bendruome-
nės, pilietinės Tautos, būti laikomai įsigaliojusia? Akademiniu vertinimu, tai 
ne tik ir ne tiek teisės mokslo, kiek politikos sociologijos (be kita ko, politinio 
mentaliteto ir politinės kultūros), kitaip tariant, ne tik ir ne tiek Konstitucijos 
formalaus legalumo, kiek jos legitimumo klausimas. Jį galima suformuluo-
ti ir šitaip: ar tomis konkrečiomis istorinėmis ir politinėmis aplinkybėmis 
oficialių referendumo dėl Konstitucijos rezultatų paskelbimas (t. y. oficialus 
konstatavimas, kad referendumas įvyko ir kad reikalaujamas skaičius rinkė-
jų balsavo už Konstituciją) negalėjo ar net neturėjo būti traktuojamas kaip 
būtina ir pakankama sąlyga, kad politinė bendruomenė referendumu priim-
tą Konstituciją akceptuotų kaip galiojančią Konstituciją? Reikia turėti ome-
ny, kad referendumui teiktas Konstitucijos projektas buvo paskelbtas (tegu 
ir su apmaudžia klaida, atitaisyta tik referendumo išvakarėse), taigi būsimos 
Konstitucijos turinys negalėjo būti nežinomas nė vienam, norėjusiam jį ži-
noti. Dėl to (Konstitucijos legitimumo aspektu) 1992 m. spalio 25 d. refe-
rendumo rezultatų oficialų paskelbimą 1992 m. lapkričio 1 d. galima, tegu ir 
su rimtomis formalaus teisinio pobūdžio išlygomis, vertinti ir kaip nuorodą 
į tą anksčiau paskelbtą projektą, kuriame jokių pakeitimų negalėjo būti ir 
nebuvo padaryta. Šiuo atžvilgiu į klausimą, ar tam, kad valstybinė bendruo-
menė, pilietinė Tauta, Konstituciją akceptuotų kaip galiojančią, buvo būti-
na ją paskelbti taip pat, kaip bet kurį įstatymą, galbūt būtų galima atsakyti 
ir neigiamai. Žinoma, toks neigiamas atsakymas yra gerokai pritemptas, jis 
„aptarnauja“ konkrečią situaciją ir bando pateisinti tai, kas formaliu teisiniu 

23 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. spalio 29 d. nutarimas „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl nuostolių, pada-
rytų gamtai pažeidus aplinkos apsaugos įstatymus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2003, Nr. 103-4611.

24 Plačiau žr.: Kūris, E., op. cit., 4 išnaša supra.
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požiūriu yra bent jau kritikuotina. Vis dėlto tokį neigiamą atsakymą galėtų 
toleruoti net teisinė pozityvistinė metodologija: antai „švelniajam pozityviz-
mui“ pagrindus padėjusio Herberto Lionelio Adolphuso Harto schemoje 
toks referendumo dėl Konstitucijos rezultatų oficialus paskelbimas prilygtų 
pripažinimo taisyklės turinio pasikeitimui, o ryškiausio „griežtojo pozity-
vizmo“ atstovo Hanso Kelseno teorija leistų teigti, kad buvo sukurta nauja 
Grundnorm, kurią lemia jau ne aukštesni teisiniai imperatyvai (nes teisinių 
imperatyvų, aukštesnių už aukščiausiąją teisę, tiesiog negali būti per defini-
tionem), bet socialinės ir politinės tikrovės faktas.

Tačiau, be abejo, čia pateiktą aiškinimą galima vertinti ir kaip dirbti-
nį bandymą ex post facto pateisinti prieštaringą, vadinasi, nenusisekusią, 
chronologiją. Gal ir pagrįstai. Nenuoseklumo, net netvarkingumo įspūdžio 
šis aiškinimas nepašalina (bet to nė nesiekiama). Todėl tai, kad 1992 m. 
spalio 25 d. referendumu priimta Konstitucija galėjo įsigalioti ir įsigaliojo 
dar jos (oficialiai) nepaskelbus, anaiptol nereiškia, kad ir toliau turėjo ar 
galėjo būti pasitenkinta vien Konstitucijos projekto paskelbimu prieš refe-
rendumą ir kad Konstitucija apskritai neturėjo būti „dar kartą“ (oficialiai) 
paskelbta po to, kai buvo oficialiai konstatuota, jog ji priimta. Viena vertus, 
paskelbti Konstituciją po jos pasirašymo įpareigojo ji pati, 154 straipsnyje 
expressis verbis nustačiusi Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui atitinka-
mus įgaliojimus. Tačiau jei minėtas pareigūnas dėl kokių nors priežasčių 
(kurios galėjo būti kuo įvairiausios ir tikrai ne visos aiškintinos sąmokslo 
teorijos terminais) nebūtų šios pareigos įvykdęs, Konstitucija vis tiek būtų 
galiojusi, nes jos teisinė galia kyla iš Tautos politinės valios pareiškimo, o ne 
iš vienasmenio kurio nors pareigūno, tegu ir aukščiausio, akto. Kita vertus, 
jei referendumu priimta Konstitucija nebūtų (oficialiai) paskelbta (tegu 
ir vėliau nei įsigaliojo), teisinio aiškumo, kurio reikia teisinių santykių 
sub jektams, ateityje turėsiantiems remtis Konstitucija, vadinasi, ir jos pa-
skelbimo šaltiniu, tikrai nebūtų daugiau. Tačiau šios Konstitucijos (oficia-
laus) paskelbimo forma ir procedūra galėjo būti numatytos ir kitokios nei 
„šiaip“ įstatymų, kuriuos tuo metu (pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą) 
pasirašyti įgaliojimus turėjo Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, tiesa, 
nesuvaržytas jokių griežtų terminų. Tai nieko nebūtų pakeitę iš esmės.

Būtina įvertinti ir tą, deja, nedažnai prisimenamą aplinkybę, kad 
Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme išvis nebuvo nuostatos, kuri savo 
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turiniu būtų atitikusi jau minėtą 1992 m. Konstitucijos 7 straipsnio 2 da-
lies nuostatą „galioja tik paskelbti įstatymai“. Tuo metu dažnas įstatymas 
įsigaliodavo (kaip buvo rašoma juose pačiuose) „nuo priėmimo dienos“ 
(šiuo metu, jau du dešimtmečius galiojant 1992 m. Konstitucijai, tai pasa-
kytina ne apie norminius, o tik apie individualius teisės taikymo aktus, ir 
tai ne apie visus). Ne išimtis šiuo atžvilgiu nė 1992 m. spalio 13 d. priimtas 
įstatymas „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti“, 
įsigaliojęs „nuo jo priėmimo dienos“ (19 straipsnis), bet oficialiame biu-
letenyje paskelbtas tik 1992 m. lapkričio 10 d., t. y. tada, kai ne tik buvo 
įvykęs referendumas Konstitucijai priimti, bet ir jo rezultatai buvo nusta-
tyti ir oficialiai paskelbti, o juos paskelbus – buvo jau įsigaliojusi naujoji 
Konstitucija, be to, pats tas įstatymas jau nė negaliojo, nes, kaip jame buvo 
nustatyta, jis „galioja 1992 metų spalio 25 dienos referendumo organiza-
vimo ir vykdymo laikotarpiu“ (19 straipsnis). Tiesa, įvairiuose spaudos 
leidiniuose minėtas įstatymas buvo paskelbtas anksčiau (pavyzdžiui, ofi-
cioze „Lietuvos aidas“ – 1992 m. spalio 15 d.). Jei atgaline data taikytume 
šių dienų standartus, susidurtume su paradoksalia situacija: galima būtų 
spekuliuoti, esą pagal jau galiojančią naują Konstituciją įstatymas, pagal 
kurį ji buvo priimta, galėjo būti vertinamas kaip antikonstitucinis, nebent 
darytume išlygą, kad paskelbimas oficioze atstojo paskelbimą tuo metu su 
ilgais pertrūkiais leistame oficialiame biuletenyje. Tokia išlyga būtų pagrįs-
ta, nes tuo metu buvo susiklosčiusi tokia praktika. Kita vertus, ta praktika 
nebuvo (ar buvo ne itin nuosekliai) grindžiama formalia statutine teise: to 
meto teisės aktuose, reglamentavusiuose teisės aktų (pa)skel bimą, nebuvo 
nuostatų, kurios leistų vienareikšmiškai teigti, kad įstatymo ar kito teisės 
akto paskelbimas oficioze „Lietuvos aidas“ kaip tik ir buvęs jo oficialiu pa-
skelbimu, su kuriuo turėtų ar galėtų būti siejamas atitinkamo teisės akto 
įsigaliojimas (teisės aktų (pa)skelbimą reglamentavę to meto teisės aktai 
aptariami 3 skyriuje). Tokia padėtis truko iki 1993  m., kai buvo išleis-
tas Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų 
ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“25, pagaliau nustatęs 

25 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (iki išdėstymo nauja, 2002 m. gruodžio 10 d., redak-
cija). Valstybės žinios. 1993, Nr. 12-296; 1996, Nr. 67-1604; 1996, Nr. 125-2894; 1999, 
Nr. 48-1524; 1999, Nr. 60-1949; 2000, Nr. 52-1483; 2001, Nr. 82-2831.
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vieną aiškų teisės aktų oficialaus (pa)skelbimo šaltinį – oficialų biuletenį 
„Valstybės žinios“, taip pat tai, kad teisės aktų galiojimas yra susiejamas 
su jų paskelbimu būtent tame leidinyje, o ne su bet kokiu kitu pavieši-
nimu (išskyrus kai kurias išimtis, pavyzdžiui, kai dėl neatidėliotinumo 
leidžiamas ir kitoks paskelbimas). Čia tenka dar kartą pakartoti, papil-
dyti ir pabrėžti tai, kas ką tik rašyta: vertinti to laikotarpio, kuris daugeliu 
atžvilgiu buvo ne vien politinės, bet ir teisinės raidos lūžio metas, teisines 
realijas iš šių dienų teisėkūros standartų aukštumų būtų rizikinga, neob-
jektyvu, arogantiška ir, matyt, ne itin garbinga. Tuo metu daug kas iš to, 
kas šiandien neabejotinai vertintina kaip nenuoseklumas ar bent teisinės 
precizikos stoka, taip nebuvo suvokiama. Teisėkūros proceso ir kuriamos 
teisės formaliųjų elementų svarbos suvokimas augo palaipsniui. Todėl to 
meto teisėkūros kritika vien dėl to, kad ta teisėkūra nebuvo nuosekli ar 
juo labiau preciziška, nebūtų konstruktyvi. Tačiau negalima ir pernelyg 
sureikšminti tuo metu formaliai galiojusiuose – nes jokiu vėlesniu teisės 
aktu dar nepanaikintuose – teisės aktuose, pirmiausia tuose, kuriuos ne-
priklausomos Lietuvos valstybės teisė paveldėjo iš sovietinės teisės, bet 
ne vien juose, nustatytų teisėkūros proceso formalumų, nes kai kurie iš 
jų neatitiko net gana neaukštų Laikinojo Pagrindinio Įstatymo nustatytų 
standartų. Prie vieno tokio išradingo (šis talpios reikšmės žodis įvardija 
nebūtinai vien tik konstruktyvų veiksmą) ir net paradoksalaus sureikšmi-
nimo bus sugrįžta 3 skyriuje.

Ar buvo galima išvengti aptarto Konstitucijos įsigaliojimo ir promul-
gavimo, t. y. pasirašymo bei (oficialaus) paskelbimo, reglamentavimo ne-
nuoseklumo? Be abejo, taip. Antai buvo galima nustatyti, kad Konstitucija 
įsigalioja ne „kitą dieną po referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo“, 
bet, pavyzdžiui, septintą ar dešimtą dieną po jų oficialaus paskelbimo, o 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas turėtų ją pasirašyti ir paskelbti (gal 
net oficialiai paskelbti) iki tos dienos. Politiniame kraštovaizdyje tai nieko 
nebūtų pakeitę, nes antrasis Seimo rinkimų ratas vyko tik 1992 m. lapkri-
čio 15 d., paskutinis Aukščiausiosios Tarybos posėdis įvyko lapkričio 19 d., 
o naujai išrinktas Seimas į pirmąjį posėdį susirinko tik lapkričio 25 d. Gali-
mas buvo ir kitoks Konstitucijos įsigaliojimo teisinis mechanizmas, pavyz-
džiui, nustatant, kad Konstituciją (oficialiai) paskelbia Vyriausioji rinkimų 
komisija kartu su nutarimu, kuriuo patvirtinami referendumo rezultatai 
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(kad ir kaip tai būtų neįprasta), o ji įsigalioja, pavyzdžiui, kitą dieną po 
to paskelbimo. Turbūt galimi buvo ir kitokie scenarijai. Tačiau visi jie yra 
iš kategorijos „kas būtų, jeigu būtų buvę kitaip“. Nors autorius jau prisi-
pažino šiandien nesąs įsitikinęs, jog įsakmų Konstitucijos įsigaliojimo ne-
susiejimą su joje pačioje numatytu vienašališku Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko veiksmu, jos pasirašymu, nulėmė ceitnotas, kurio sąlygomis 
buvo rengiamas galutinis Konstitucijos projektas, vis dėlto tai, kad buvo 
pasirinktas toks nesusiejimo variantas, kurį turbūt pagrįstai galima laikyti 
itin nenusisekusiu (nes jis sudarė prielaidas kritiškai vertinti teisinę situa-
ciją, susiklosčiusią pirmosiomis dienomis ar net savaitėmis po Konstitu-
cijos įsigaliojimo, ir net nevienodai ją interpretuoti), matyt, paaiškintina 
minėtu ceitnotu. Žinoma, tiesioginiai to proceso dalyviai galėtų šią įžvalgą 
arba patvirtinti, arba pakoreguoti; lieka tikėtis, kad kada nors pasirodys ir 
atitinkami užrašai, prisiminimai ar moksliniai komentarai.

Kita vertus, negalima ignoruoti ir vienos ligi šiol (bent mokslinėje li-
teratūroje) nutylimos Konstitucijos nuostatos. Ji dažnai cituojama, bet be-
veik neanalizuojama26. Konstitucijos preambulėje rašoma:

„LIETUVIŲ TAUTA
<...> atgimusios Lietuvos piliečių valia priima ir skelbia šią
KONSTITUCIJĄ“.
Ką šiame kontekste – ypač atsižvelgiant į didingą Konstitucijos pre-

ambulės stilistiką – reiškia „skelbia“? Manytina, kad šis žodis nėra „teisės 
akto oficialaus paskelbimo“, kaip jis suprantamas „rutiniškų“ teisės aktų 
(pa)skelbimo kontekste, sinonimas, veikiau – Konstitucijos priėmimo kaip 
politinio veiksmo, aukščiausios teisinės galios politinės valios akto (supre-
ma potestas), sudedamoji dalis ar tąsa. Tačiau ši Konstitucijos preambu-
lės formuluotė savaip legitimuoja (ar bent leidžia bandyti tai daryti) tą iš 
pažiūros nenuoseklią situaciją, kai Konstitucija jau galiojo, nors nebuvo 
oficialiai paskelbta – ar tiesiog „paskelbta“, kaip parašyta jos 154 straipsny-
je, – jokio pareigūno ar kolegialios institucijos. Šiuo atžvilgiu Konstitucijos 
154 straipsnio sąvokos „skelbia“ palyginimas su aptariama Konstitucijos 
preambulės nuostata gali būti interpretuojamas kaip leidžiantis manyti, 
kad Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, turintis (pa)skelbti referen-
26 Plg., pvz.: Vainiutė, M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sis-

temai suprasti. Jurisprudencija. 2012, 19 (3).
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dumu priimtą Konstituciją per penkiolika dienų po to, kai yra nustatyta 
tvarka patvirtinta Konstitucijos autolegitimacija ir autolegalizacija, turi 
įgaliojimus paskelbti tai, ką jau yra paskelbusi Tauta, tačiau „paskelbusi“ 
ne ta prasme, kaip ši sąvoka vartojama teisės aktų paskelbimo tvarką regla-
mentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose, bet aukščiausios 
teisinės galios politinio veiksmo prasme.

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. potvar-
kyje nagrinėjamu aspektu reikšminga tai, kad Konstitucijos įsigaliojimas 
niekaip nėra susietas su jos (pa)skelbimu. Priešingai, jame expressis verbis 
konstatuota, jog skelbiama jau įsigaliojusi Konstitucija. Tai matyti ne vien 
iš formuluotės „kurie <...> įsigaliojo 1992 metų lapkričio 2 dieną“, bet ir 
iš potvarkio įžanginės dalies, kurioje pasiremta Konstitucijos 154 straips-
niu, t. y. to straipsnio nuostata pasiremta kaip jau galiojančia aukščiausiąja 
teise. Dar negaliojantys teisės aktai nėra ir negali būti vykdomi, jais nėra 
ir negali būti remiamasi leidžiant teisės aktus, teisės aktų hierarchijoje už-
imančius žemesnę vietą.

Šiuo atžvilgiu informatyvi yra ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
kalba, iškilmingos ceremonijos dalyvių akivaizdoje pasakyta 1992 m. lap-
kričio 6 d. po iškilmingo Konstitucijos pasirašymo. Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininkas, be kita ko, pasakė:

„Dabar, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 154 straipsniu,
skelbiu Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos 

įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“, 
kurie buvo priimti referendume 1992 metų spalio 25 dieną ir įsigaliojo 
1992 metų lapkričio 2 dieną.“27

Šis tekstas identiškas (jei nepaisysime skirtingo žodžio „skelbiu“ pa-
ryškinimo kitokiu šriftu) tos dienos potvarkio tekstui. Autoriui, deja, ne-
žinoma, ar potvarkis buvo pasirašytas prieš iškilmingą ceremoniją, ar po 
jos. Tikėtina, kad po ceremonijos, nes skelbimas turėtų eiti po pasirašymo. 
Tačiau šiuo atveju tai nekeičia reikalo esmės.

Todėl jau minėtas konstatavimas Konstitucinio Teismo 1994 m. ba-
landžio 21 d. nutarime, kad Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d., 
tebuvo visuotinai žinomos aplinkybės konstatavimas (pakartotas ir keliuose 
27 Landsbergis, V. Padėtas kertinis akmuo. Kn.: Landsbergis, V. Kryžkelė: politiniai tekstai 

(1992–1994) ir šiek tiek atsiminimų. Vilnius, 1996, p. 12–13.
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vėlesniuose Konstitucinio Teismo aktuose). Neatsitiktinai tos konstituci-
nės justicijos bylos28 medžiagoje nėra jokio dokumento (ar jo nuorašo), 
kuriuo būtų grindžiama nuostata, jog Konstitucija įsigaliojo būtent tą 
dieną. Konstitucinis Teismas tą teisinį faktą konstatavo kaip visuotinai ži-
nomą aplinkybę. Teisėjai (kai kurie iš jų dalyvavo rengiant Konstitucijos 
projektą) tą aplinkybę tiesiog žinojo. Primintina, kad pagal Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo įstatymo 34 straipsnio 6 dalį aplinkybių, 
Konstitucinio Teismo pripažintų visiems žinomomis, nereikia įrodinėti. 

2. Apie lapkričio 6-ąją (I)

2002 m. spalio 25 d. minint Konstitucijos dešimtąsias metines, Seimo 
narys Vytautas Landsbergis, 1990–1992 m. buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininku, pasakė kalbą sukakčiai skirtame Seimo neeiliniame posėdyje. 
Pagrįstai susiejęs Konstituciją su 1991 m. vasario 9 d. plebiscitu (visuotine 
apklausa), per kurį (kaip konstatuojama Konstitucinio įstatymo „Dėl Lie-
tuvos valstybės“ – Konstitucijos sudedamosios dalies preambulėje) „dau-
giau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų, turinčių aktyviąją rinkimų 
teisę, <...> slaptu balsavimu pasisakė už tai, kad „Lietuvos valstybė būtų 
nepriklausoma demokratinė respublika“, prelegentas pasakė:

„Plebiscitu padarėme stiprų politinį veiksmą. Savo ruožtu juo, kaip 
matome, prasidėjo naujos Konstitucijos priėmimas. Jis užbaigtas paskuti-
niu tos kadencijos referendumu, piliečiams balsavus 1992 m. spalio 25 d., 
ir pasirašymu bei paskelbimu 1992 m. lapkričio 6 d. Tarp vieno ir kito buvo 
skaičiuojami balsai, rašomi protokolai. Atrodytų, kad po 12 dienų turėsime 
dar vieną tikrojo Konstitucijos dešimtmečio minėjimą. Kiek prisimenu, 
net paprasti įstatymai įsigalioja juos paskelbus. Dėl Konstitucijos dabar, 
berods, nutarta kitaip, svarbiausiuoju veiksmu tapo balsavimo pabaiga, 
tarsi balsavimo apylinkių uždarymas spalio 25 d. vakarą.“

Kiek pavyko nustatyti, tai buvo bene pirmasis toks viešas bandymas 
reviduoti iki tol visuotinai pripažįstamą Konstitucijos įsigaliojimo datą, su-
reikšminant Konstitucijos pasirašymą ir šio pasirašymo funkciją iškeliant 
ne tik virš toje kalboje nutylėto oficialaus referendumo rezultatų paskelbi-
mo (nes pasakius „skaičiuojami balsai, rašomi protokolai“ iš tikrųjų mas-
28 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo byla Nr. 6/94.
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kuojama, kad tas „balsų skaičiavimas“ ir „protokolų rašymas“ buvo ne vien 
preliudija į priimtos Konstitucijos pasirašymą, bet būtina ir, kaip jau buvo 
parodyta, pakankama sąlyga jai įsigalioti), po kurio kitą dieną, 1992  m. 
lapkričio 2 d., įsigaliojo Konstitucija, bet ir virš visos Tautos balsavimo 
1992 m. spalio 25 d. Išeitų, kad jei kada nors Seimas pagaliau pasiryžtų 
paskelbti Konstitucijos dieną valstybine švente (visi ligšioliniai bandymai 
baigėsi nerezultatyviai), ta šventė, „tikroji“ Konstitucijos diena, „tikrasis“ 
jos jubiliejus, turėtų būti ne spalio 25 d., bet lapkričio 6 d., nes tą dieną 
Konstituciją pasirašė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. O 1992 m. spa-
lio 25 d., kai Tauta priėmė Konstituciją, būtų tik diena, kai įvyko „balsa-
vimo apylinkių uždarymas“ (beje, „atidarymas“ taip pat). Išeitų, kad tai, 
kas vyko tose apylinkėse prieš jas uždarant, ir tai, kad to vyksmo subjektas 
buvo Tauta, įgyvendinanti savo suverenią galią, yra tarsi antraeilis dalykas. 
Ir dar: prelegentui, atrodo, visiškai nesvarbu, kada Konstitucija įsigaliojo: 
šitaip sudėliojus akcentus, atsisakius „lapkričio 2-osios doktrinos“, Kons-
titucija galėjo įsigalioti lapkričio 6 d., bet galėjo ir vėliau (apie tai plačiau 
3 skyriuje).

Šiandien jokio priimto įstatymo įsigaliojimo diena nesutampa su jo 
priėmimo diena, nors, kaip minėta, 1990–1992 m. tokia „sutapčių prak-
tika“ buvo įprasta, o kartais ir neišvengiama. Laikinasis Pagrindinis Įsta-
tymas, pats įsigaliojęs nuo priėmimo momento, jos nedraudė. Šiandien 
tokia praktika būtų atvirai antikonstitucinė. Įstatymas „Dėl referendumo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti“ tiesiogiai neapibrėžė, kuri 
diena laikytina Konstitucijos priėmimo diena, jei Konstitucija būtų pri-
imta. Tai ir nebuvo būtina, nes Konstitucija pati aiškiai, nedviprasmiškai 
apibrėžė savo įsigaliojimo dieną. Be abejo, Konstitucijos įsigaliojimo die-
na negalėjo sutapti su jos priėmimo diena. Šis negalimumas buvo ne vien 
principinis teisinis, bet ir techninis: nustatyti galutiniams referendumo 
rezultatams visada reikia bent kelių dienų (kaip minėta, Seimo rinkimų 
įstatymas nustatė septynias). Kadangi Konstitucijos įsigaliojimo diena 
negalėjo sutapti su jos priėmimo diena, jos tiesioginiai teisiniai padari-
niai sietini ne su jos priėmimu, bet su įsigaliojimu, nes būtent tą dieną, 
kai įsigalioja nauja konstitucija, pasikeičia Grundnorm – šalies teisinės 
tvarkos pagrindas. Vis dėlto Konstitucijos priėmimo diena turi svarbią 
simbolinę reikšmę: kada buvo ištarta „fiat!“, vadinasi, ir kas ištarė? Kadan-



365

Vienos fikcijos klausimu

gi įstatymas „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priim-
ti“, lex specialis, šios dienos tiesiogiai neapibrėžė, pagal analogiją galima 
remtis lex generalis – „bendruoju“ Referendumo įstatymu, bent iš dalies 
pagrindžiančiu, kodėl Konstitucijos priėmimo diena laikytina ta diena, 
kai referendume balsavo Tauta, o ne kai Tautos priimtą Konstituciją pa-
sirašė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Šio „bendrojo“, dar 1989 m. 
priimto, įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad referendumu 
priimto „įstatymo ar kito sprendimo priėmimo data laikoma referendu-
mo diena“. Beje, ir Aukščiausiosios Tarybos, ir ją pakeitusio Seimo priimti 
įstatymai taip pat „datuojami“ pagal tai, kada jie buvo priimti, o ne pagal 
tai, kada jie buvo pasirašyti, (oficialiai) paskelbti ar įsigaliojo, ir tai nekelia 
jokių prieštaravimų. Bet tai tik papildomi argumentai, galintys netiesio-
giai pastiprinti kitus, kur kas esmingesnius.

Siūlymas atsisakyti „lapkričio 2-osios doktrinos“ ir ją pakeisti „lap-
kričio 6-osios doktrina“ nėra tik „nekaltos“ akademinės idėjos išsakymas. 
Jei jis būtų priimtas, jis sukeltų teisinius padarinius. Čia verta priminti, kad 
Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 21 d. nutarimas, kuriame pirmą 
kartą konstitucinėje jurisprudencijoje buvo konstatuota, kad Konstitucija 
įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d., buvo priimtas konstitucinės justicijos by-
loje, kurioje buvo sprendžiama, nuo kurios dienos valstybė pripažįsta baž-
nytinę santuokos registraciją (kaip nustatyta Konstitucijos 38 straipsnio 
4 dalyje). Žmonėms (sausa teisine kalba – teisinių santykių subjektams) 
svarbu yra ne kada ir kas ištarė „fiat!“, ne tai, ar kieno nors parašas simboli-
zuoja Konstitucijos įsigaliojimą, o jei taip, kieno, – jiems svarbi yra konkreti 
diena, kai pakito aukščiausios galios teisinis reguliavimas, diena, nuo ku-
rios valstybė prisiėmė konstitucinius įsipareigojimus, turinčius reikšmės 
jų subjektinėms teisėms ir lūkesčiams. „Lapkričio 2-osios doktrinos“ atsi-
sakymas ir pakeitimas „lapkričio 6-osios doktrina“ reikštų, kad būtų suda-
rytos prielaidos pakenkti (mažų mažiausiai) kai kurių asmenų, sudariusių 
bažnytinę santuoką (pagal Konstituciją valstybės pripažintą!), pavyzdžiui, 
1992 m. lapkričio 2, 3, 4 ar 5 d., subjektinėms teisėms ir teisėtiems lūkes-
čiams, taip pat subjektinėms teisėms ir teisėtiems lūkesčiams kitų asmenų, 
su pirmaisiais šiuo metu ar anksčiau susijusių pačiais įvairiausiais teisiniais 
santykiais. Bet tai būtų „numanomo pakenkimo minimumas“. Lygiai taip 
pat galėtų būti įsiterpta ir į kuo įvairiausius kitus (su bažnytine santuoka 
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išvis nesusijusius, nes tai, kad pirmą kartą konstitucinėje jurisprudencijo-
je konstatuoti Konstitucijos įsigaliojimo datą prireikė šio, o ne kurio nors 
kito turinio konstitucinės justicijos byloje, yra tik atsitiktinumas) teisinius 
santykius – ir esamus, ir seniai pasibaigusius, kurių subjektai būtų asme-
nys (ir fiziniai, ir juridiniai), tik netiesiogiai susiję su kurių nors asmenų 
1992 m. lapkričio 2, 3, 4 ar 5 d. atliktais veiksmais ar sudarytais sandoriais 
ir galbūt net nenumanantys, kad tokie veiksmai buvo atlikti ar sandoriai 
buvo sudaryti.

Pateiktasis 2002 m. spalio 25 d. kalbos fragmentas disonavo su nese-
niai priimtu Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutarimu, ku-
riame, beje, buvo pagrįsta, kad Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme nu-
matyta Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareigybė nėra prilygintina 
Konstitucijoje numatytai Respublikos Prezidento pareigybei, taip pat kad 
Laikinasis Pagrindinis Įstatymas apskritai neįtvirtino valstybės vadovo 
instituto. Negalima kategoriškai tvirtinti, kad šitaip buvo „atsakyta“ Kons-
tituciniam Teismui, bet paneigti tokios prielaidos irgi negalima. Štai to 
nutarimo doktrininės nuostatos, kurias buvo pabandyta paneigti siūlant 
atsisakyti „lapkričio 2-osios doktrinos“:

„Pagal įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo 
tvarkos“ 4 straipsnį Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir jos 
deputatų įgaliojimai baigiasi nuo tada, kai išrinktas Lietuvos Respublikos 
Seimas susirenka į pirmąjį posėdį. Taigi nuo tada, kai išrinktas Lietuvos 
Respublikos Seimas susirenka į pirmąjį posėdį, pagal Konstituciją nutrūks-
ta ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimai.

Vadinasi, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareigybė 1992 m. 
Konstitucijoje numatyta kaip laikina, ji siejama su ta pereinamąja teisine 
situacija, kai Lietuvos Respublikos Seimas yra išrinktas, bet dar nėra susi-
rinkęs į pirmąjį posėdį. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui Konstituci-
joje nustatytas tik vienas konstitucinis įgaliojimas – pasirašyti ir ne vėliau 
kaip per 15 dienų oficialiai paskelbti referendumu priimtą Konstituciją ir 
įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 
(Konstitucijos 154 straipsnis). 1992 m. lapkričio 6 d. Aukščiausiosios Ta-
rybos Pirmininkas Konstituciją pasirašė.

Naujai išrinktam Lietuvos Respublikos Seimui 1992 m. lapkričio 25 d. 
susirinkus į pirmąjį posėdį, pagal įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos 
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Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 4 straipsnį Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko pareigybės nebeliko.“29

Tai – oficiali konstitucinė doktrina, vadinasi, galiojanti Lietuvos Res-
publikos konstitucinė teisė. Bet, matyt, buvusio Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko ši doktrina neįtikina. Išties, ji labai lakoniška, gerokai glaus-
tesnė nei argumentai, kurie dar bus pateikti ateityje, pranešime, kuriame, 
tikėkimės, tik per tų argumentų gausą išvis neatsiras vietos šiai doktrinai 
bent paminėti (apie tai 3 skyriuje).

Pateiktoje jubiliejinės kalbos citatoje negali nekristi į akis tai, kad 
1992 m. lapkričio 6 d. traktuojama ne tik kaip diena, kai Konstitucija buvo 
pasirašyta, bet ir kaip diena, kai ji buvo paskelbta. Išties, ir jau aptarta-
me Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. potvarkyje 
(kaip minėta, teisiškai nebūtiname), ir cituotoje kalboje, Pirmininko pasa-
kytoje per iškilmingą Konstitucijos pasirašymo ceremoniją, buvo pavarto-
tas žodis „skelbiu“. Tačiau Konstitucijos skelbimas kaip teisės institutas ir 
didesnio (ar platesnio) Konstitucijos promulgavimo instituto, apimančio 
ir jos ex ante (paskelbimo atžvilgiu) pasirašymą, elementas suponuoja ne 
vien deklaravimą, jog Konstitucija skelbiama, bet kur kas daugiau – jis su-
ponuoja ir paskelbimą, t. y. Konstitucijos teksto išspausdinimą atitinkama-
me oficialiame leidinyje, numatytoje periodinėje žiniasklaidos priemonėje 
ar kt. Šiuo atžvilgiu pareiškimas „aš skelbiu“ dar nereiškia „aš paskelbiau“. 
Skelbimas, t. y. paskelbimas, taigi ir visas promulgavimo aktas, yra ne vien-
kartinis veiksmas, o tam tikros trukmės procesas.

Jei ignoruojama ši paprasta teisinė maksima, tuomet galima paklausti: 
o kokio teisinio veiksmo dalis buvo Konstitucijos išspausdinimas oficioze 
„Lietuvos aidas“ 1992 m. lapkričio 10 d. arba „Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žiniose“ – 1992 m. lapkričio 30 d.? Ar 
tas išspausdinimas nebuvo Konstitucijos paskelbimas kaip jos „skelbimo“ 
1992 m. lapkričio 6 d. tąsa – ir kartu naujos aukščiausiosios teisės sukūrimo, 
t. y. Grundnorm pakeitimo, proceso pabaiga? Pacituotos kalbos teiginys, 

29 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutarimas „Dėl Lie-
tuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 7, 11, 15 straipsnių pakeitimo ir papildy-
mo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 bei 4 da-
lių ir Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 20 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 62-2515.
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esą „naujos Konstitucijos priėmimas“ buvo „užbaigtas paskutiniu tos ka-
dencijos referendumu, piliečiams balsavus 1992 m. spalio 25 d., ir pasira-
šymu bei paskelbimu 1992 m. lapkričio 6 d.“, nutyli tai, kad lapkričio 6 d. 
buvo tik viena iš datų ilgoje su naujos aukščiausiosios teisės sukūrimu, t. y. 
su Konstitucijos priėmimu, įsigaliojimu ir paskelbimu, susijusių veiksmų 
ir įvykių grandinėje, o ši grandinė, taip, prasidėjusi 1992 m. spalio 25 d. 
(nors, nelygu požiūrio kampas, šio proceso pradžios datą galima atkelti 
ir bent dvylika dienų anksčiau, į 1992 m. spalio 13 d., kai Aukščiausioji 
Taryba pateikė Konstitucijos projektą referendumui ir specialiu įstatymu 
nustatė jo organizavimo ir vykdymo tvarką), anaiptol nesibaigė tų metų 
lapkričio 6 d. Tad buvusio Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko teiginys 
„tarp vieno ir kito buvo skaičiuojami balsai, rašomi protokolai“, kur „vie-
nas“ yra 1992 m. spalio 25 d., o „kitas“ – tų metų lapkričio 6 d., turėtų būti 
iš esmės patikslintas, pavyzdžiui, taip: „tarp vieno ir kito buvo skaičiuojami 
balsai, rašomi protokolai, pasirašoma įsigaliojusi Konstitucija“, kur „vie-
nas“ yra 1992 m. spalio 25 d., o „kitas“ – tikrai ne 1992 m. lapkričio 6 d., bet 
lapkričio 30 d. ar bent lapkričio 10 d., jei oficiozui suteikiama ne mažesnė 
reikšmė nei oficialiam leidiniui, kaip to laikotarpio teisinė tvarka ir (tai ne 
mažiau svarbu) jos suvokimas leido.

Manyti, kad 1992 m. lapkričio 6 d. (ir tą dieną atlikto iškilmingo akto) 
vertinimas kaip vieno iš naujos aukščiausiosios teisės sukūrimo proceso eta-
pų, bet ne kaip „fiat!“, ne kaip „vainiko“, ne kaip skambiausio baigiamojo 
akordo (iki kurio buvo tik „skaičiuojami balsai, rašomi protokolai“), bent 
kiek sumenkina iškilmingo Konstitucijos pasirašymo akto reikšmę (ir sim-
bolinę, ir formalią teisinę), tolygu manyti, kad tam tikras svarbus aktas tam-
pa lyg ir nesvarbus, jei jis nelaikomas svarbiausiu ar net vieninteliu svarbiu.

Galiausiai, pacituotame jubiliejinės kalbos fragmente svarbus yra 
žodis „dabar“. Pasakyta prelegento: „net paprasti įstatymai įsigalioja juos 
paskelbus. Dėl Konstitucijos dabar, berods, nutarta kitaip“. „Dabar“?! Ką 
reiškia „dabar“? Kas nutarė? Kaip nutarė? Kodėl tas „nutaręs“ subjektas 
neįvardijamas? Jis nuasmenintas tarsi kažkas, kieno vardas yra tabu. O 
svarbiausia – kas toje tezėje nutylėta?

Teisingai: nutylėta tai, kad pats Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas 
1992 m. lapkričio 6 d. kaip tik ir išleido potvarkį, kuriuo Konstitucija pri-
pažįstama galiojančia nuo 1992 m. lapkričio 2 d. Ne tik išleido, bet ir Kons-
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titucijos įsigaliojimą būtent tą dieną skelbiančią kalbą pasakė, o 1996 m. ją 
dar ir išspausdino knygoje. Taigi – anaiptol ne „dabar“ (2002 m.?). Bet – 
jubiliejinėje kalboje nepaminėta, vadinasi, nebuvo?! Buvo.

Jei kas nors įvyko „dabar“, tai štai kas: „dabar“ Pirmininkas persigalvo-
jo, ką padarė tada. „Dabar“ buvo padarytas pirmas bandymas reviduoti šį 
Lietuvos konstitucingumo raidos fragmentą. Ne paskutinis.

3. Apie lapkričio 6-ąją (II)

Vis dėlto toje 2002 m. spalio 25 d. kalboje Konstitucijos įsigaliojimo 
datos revidavimui buvo skirta ne tiek daug dėmesio. Ta kalba, atrodo, 
nepadarė norimo poveikio nei visuomenės nuomonei, nei (bent kol kas) 
istorikų tyrimams, nei teisinei minčiai. Po to Konstitucinis Teismas dar 
keliskart fiksavo 1992 m. lapkričio 2 d. kaip Konstitucijos įsigaliojimo die-
ną30. Sunku įsivaizduoti, kad jis kada nors pakeistų savo poziciją (ir, matyt, 

30 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas (pavadini-
mą ir paskelbimo šaltinį žr. 6 išnašoje supra); Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl kultūros įstaigų 
reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 m. birželio 13 d. redakcija) ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1320 „Dėl Lietuvos ne-
priklausomybės signatarų namų ir Lietuvos menininkų rūmų“ 1, 2.3 ir 2.4 punktų ati-
tikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2005, Nr. 87-3274; Lietuvos 
Respub likos Konstitucinio Teismo 2007 m. kovo 20 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respub-
likos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ 1, 2 punktų, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl minimaliojo 
darbo užmokesčio didinimo“ 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. ba-
landžio 4 d. nutarimo Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ 1, 2 punktų 
(2005 m. balandžio 4 d., 2006 m. kovo 27 d. redakcijos), Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didini-
mo“ 1 punkto (2006 m. kovo 27 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai“. Valstybės žinios. 2007, Nr. 34-1244 (atitaisymas: 2011, Nr. 33); Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 
2008 m. kovo 13 d. rezoliucijos „Dėl Lietuvos kariuomenės organizavimo principų“ penk-
tosios, šeštosios, aštuntosios pastraipų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 
18 d. nutarimu Nr. 620 „Dėl naujos redakcijos Lietuvos Respublikos karo prievolės įsta-
tymo koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos naujos redakcijos Lietuvos Respublikos karo 
prievolės įstatymo koncepcijos 18 punkto nuostatų, Lietuvos Respublikos principinės 
kariuomenės struktūros 2008 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 
2013 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės 
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peržiūrėtų savo 1994 m. balandžio 21 d. nutarimą). Neteko matyti, kad ši 
pozicija būtų sukritikuota mokslinėje teisinėje literatūroje.

Pakeisti status quo buvęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas dar 
kartą pabandė po dešimties metų – 2012 m. spalio 26 d. Seime vykusioje 
Konstitucijos dvidešimtmečiui skirtoje konferencijoje „Lietuvos konstitu-
cingumo raida“. Pranešime „Konstitucija ir rezistencija“31 išdėstyta Kons-
titucijos įsigaliojimo datos revidavimo doktrina argumentuota kur kas 
nuodugniau, pateikti ne atsainūs „kiek prisimenu, net paprasti įstatymai 
įsigalioja juos paskelbus“ tipo samprotavimai (kaip prieš dešimtmetį), bet 
platūs ir, kiek pavyko, sistemingi argumentai su nuorodomis į tam tikrus 
tuo metu galiojusius (ar, kaip pamatysime, bent formaliai nepanaikintus) 
teisės aktus, neva įrodantys, kad „iš tikrųjų“ Konstitucija įsigaliojo ne 
1992 m. lapkričio 2 d., o po keturių dienų – lapkričio 6 d., kai ją pasirašė ir 
paskelbė (tiksliau, deklaravo skelbiąs) Aukščiausiosios Tarybos Pirminin-
kas, t. y. pats prelegentas.

Čia būtina pateikti gana ilgą ištrauką iš to teksto:
„Ligi paskutinio momento veikė ir Pirmininkui nežinomi, gal apskri-

tai sunkiai suvokiami politiniai psichologiniai sindromai, dėl kurių baigia-
mieji Konstitucijos priėmimo ir įsigaliojimo etapai apsivėlė paradoksalio-
mis situacijomis bei kontroversijomis.

tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto, Lietuvos 
Respublikos principinės kariuomenės struktūros 2009 metais, planuojamos principinės 
kariuomenės struktūros 2014 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atlie-
kančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo 3 straips-
nio 2 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 2009, 
Nr. 115-4888; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarimas 
„Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2002 m. birželio 14 d. dekreto Nr. 1806 „Dėl Lietu-
vos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir 
medaliais Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga“ 1 straips-
nio ta apimtimi, kuria Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kry-
žiumi apdovanotas Vladimiras Jakuninas, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 
Lietuvos Respublikos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo nuostatoms“. 
Valstybės žinios. 2010, Nr. 106-5466.

31 Pranešimą žr. Lietuvos Respublikos Seimo arba Vytauto Landsbergio interneto tinklala-
piuose (atitinkamai):<www3.lrs.lt/docs2/VIEZHPTU.PDF> (konferencijos stenograma). 
<http://www.landsbergis.lt/articles/view/1742>[žiūrėta 2013-03-27]. Be to, pranešimas 
(šiek tiek sudarkius tekstą) paskelbtas laikraštyje „Lietuvos žinios“. <http://dev.lzinios.lt/
Komentarai/Konstitucija-ir-rezistencija> [žiūrėta 2013-03-27].

http://www.landsbergis.lt/articles/view/1742
http://dev.lzinios.lt/Komentarai/Konstitucija-ir-rezistencija
http://dev.lzinios.lt/Komentarai/Konstitucija-ir-rezistencija


371

Vienos fikcijos klausimu

Konstituciją lydėjo jai prilyginti papildomi teisiniai aktai, o kai kurie 
poįstatyminiai (įsigaliojimo ir pan.) nuostatai buvo įrašyti tiesiai į Konsti-
tucijos tekstą. Antai čia pat glaudėsi prieš dešimt dienų pasirodęs Įstaty-
mas dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti (kada ji 
„laikoma priimta“) ir tą pačią spalio 25 dieną referendumu priimtas Įstaty-
mas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos.

Iš karto matome, kad Konstitucijos priėmimas ir jos įsigaliojimas – 
juolab abiejų įvykių datos – yra skirtingi dalykai, kitaip net negu papras-
tuose įstatymuose; o konkretus Konstitucijos įsigaliojimas grimzta prieš-
tarybėse.

Antai pati Konstitucija savo 151 straipsniu nustato, kad ji įsigalioja 
kitą dieną po referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo. Specialus Įsta-
tymas „Dėl Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ kažkodėl nieko nesakė apie 
datą, nustatyta tik padėtis po įsigaliojimo. Konstitucijos 71 straipsnis vėlgi 
nustatė, kad referendumu priimtą aktą „ne vėliau kaip per penkias dienas 
privalo pasirašyti ir oficialiai paskelbti Respublikos Prezidentas“, o jei ne – 
įsigalioja vėliau, kai pasirašo ir paskelbia Seimo Pirmininkas.

Tačiau 151 straipsnyje nurodytoji laiko nuostata prieštarauja tos pa-
čios Konstitucijos 7 straipsniui: „galioja tik paskelbti įstatymai“. Paskelbtas 
vien balsavimo rezultatas ir paskelbtas pagrindinio šalies įstatymo teks-
tas – tikrai ne tas pat. Konstitucija po balsavimo – nors jau priimta – dar 
nebuvo paskelbta. Neaišku, ir kaip interpretuotinas balsavimo „rezultatų 
oficialus paskelbimas“. Matyt, ne žodžiu kur nors kam nors, o teisiniu aktu, 
bent jau Vyriausiosios rinkimų komisijos protokolu, kai jis atsiranda vie-
šumoje. Toks aktas būtent ir atsiranda paskelbtas „Lietuvos aide“ 1992 m. 
lapkričio 5 dieną.

Pagal Konstitucijos 151 straipsnį, ji įsigaliojo kitą dieną, ir išties lap-
kričio 6-ąją dabartinėje Konstitucijos salėje įvyko... Ne šioje, dabartinėje 
Konstitucijos salėje iškilmingas Konstitucijos pasirašymo ir paskelbimo – 
promulgacijos aktas. (Ar toks paskelbimas – štai turim, pasirašau, visi 
mato konstituciją ant stalo – yra tolygus paskelbimui spaudoje, nebūčiau 
tikras.32)

32 Seimo interneto tinklalapyje paskelbtame pranešimo tekste (konferencijos stenogramo-
je) šio sakinio nėra. Jis (su mažąja raide parašytu žodžiu „konstitucija“) cituojamas iš 
teksto, paskelbto laikraštyje „Lietuvos žinios“.
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Kodėl Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, kuris pagal naują Kons-
tituciją jau ir laikinasis Prezidentas, savo tos dienos potvarkiu teigia, kad 
abu aktai – Konstitucija ir Įstatymas „Dėl Konstitucijos įsigaliojimo tvar-
kos“, yra būtent įsigalioję lapkričio 2 dieną, šiandien jis negalėtų atsakyti. 
Tegul tiria mokslas. Man visai aiški lapkričio 6-osios promulgacija, o teisi-
ninkai choru kalba bei rašo lapkričio 2-ąją. Bet nei oficialūs protokoliniai 
rezultatai, nei įstatymų tekstai tada dar nebuvo paskelbti. Apie referen-
dumo rezultatų patvirtinimą galbūt lapkričio 2 dieną sužinojo kam nors 
draugiška „Tiesa“ ir tuoj lapkričio 3 d. trinktelėjo skelbimą: „Konstitucija 
įsigaliojo!“ Atleistina, nes dar nebuvo skaitę pačios Konstitucijos, kada ir 
kokiomis sąlygomis ji įsigalioja. Be kita ko, nesilaikyta nė okupacijos laiko-
tarpio tvarkos, dar nepakeistos, kaip skelbiami įsigalioja kokie nors įstaty-
mai. Ne vėliau kaip per dešimt dienų po jų priėmimo skelbiami lietuvių ir 
rusų kalbomis. Tai dar buvo galiojanti norma33.

Istorikams gali pasidaryti įdomu: kodėl tokia sumaištis? Nejau tik dėl 
kelių dienų? Ar buvo sukirsta lažybų? Kol kas pasidalysiu privačia prie-
laida. Piktuose opoziciniuose laikraščiuose tuomet buvo rašoma visokių 
nesąmonių. Rinkimus pralaimintieji valdžios neatiduos! Rengs perversmą, 
laistysis kraujo jūros! Kas netiki, tepasiskaito „Respubliką“. Gal iš gudriau 
įpirštų arba ir savaiminių LKP baimių, ne iš kitur kilo tie visi datų ir įsiga-
liojimų gudravimai: Konstitucija priimta nė balsų iki galo nesuskaičiavus, 
įrašius dieną ir valandą dėl viso ko avansu pačioje Konstitucijoje! Akivaiz-
di reikmė: Konstitucija teįsigalioja kuo greičiau; šalin konstitucines sąly-
gas, nereikia nė valstybės vadovo parašo – o jeigu jis, klastūnas, nesirašys? 
Jeigu nešauks nei seno, nei naujo Seimo? Tegu prisimena ką nors prisime-
nantieji, kodėl taip liūdnai tose datose kapstėmės.

Praėjo 20 metų, turime vis dėlto neblogą ir gelbstinčią Konstituciją, 
kažkur sulindo agitavusieji nebalsuoti už ją – turiu dar tokių patriotinių 
afišų, – bet liko ir prisiminimų apie intrigas, keistus nežinia kieno intere-
sus. Gal kada išaugsime.“

Detalus visų šių argumentų analizavimas ir, deja, paneiginėjimas, 
užimtų kur kas daugiau vietos nei leidžia šio straipsnio apimtis. Vis dėlto 
kai kuriuos kontrargumentus būtina pateikti.
33 Šis teiginys yra tik Seimo interneto tinklalapyje paskelbtame pranešimo tekste (konfe-

rencijos stenogramoje).
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Pirmiausia – bendriausio pobūdžio pastaba. „Liūdnai tose datose 
kapstytis“ nereikėtų ir „sumaišties“ būtų mažiau, jeigu to klausimo nekel-
tų (ir dar taip radikaliai bei atkakliai) pats buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas.

Teisiniai (o dažnai kvaziteisiniai ar pseudoteisiniai) argumentai paci-
tuotoje kalboje pateikiami pramaišiui su parateisiniais ar net atvirai politi-
niais antiteisiniais. Antai tai, kad laikraštyje „Tiesa“ 1992 m. lapkričio 3 d. 
iš tikrųjų buvo įdėta trumputė žinutė „Konstitucija įsigaliojo“34, yra faktas, 
kuriuo įsitikinti gali bet kas, bibliotekoje atsivertęs tų metų šio laikraščio 
komplektą. Bet šio fakto pateikimas su ironišku epitetu „kam nors draugiš-
ka“, žodelis „trinktelėjo“ (palydėtas šauktuku, kurio laikraštyje nėra), kaip 
ir kitaip galvojančius menkinantis „atlaidumas“, esą žinutės paskelbėjai 
„dar nebuvo skaitę pačios Konstitucijos, kada ir kokiomis sąlygomis ji įsi-
galioja“ (bet prieš referendumą viešai paskelbtą projektą turbūt skaitė? negi 
tie, kas norėjo žinoti, kas nustatyta toje Konstitucijoje, turėjo laukti, kol ji 
bus pasirašyta?), ir t. t. – visa tai turi sudaryti įspūdį, kad 1992 m. lapkričio 
2 d. konstatavimas kaip Konstitucijos įsigaliojimo dienos jau tada buvęs 
tarsi kažkoks sąmokslas, „tikrųjų“ įvykių ir „tikrųjų“ teisinių aplinkybių 
falsifikavimas. Falsifikavo, reikia manyti, tuometė opozicija, nes, matyt, tik 
jos laikraščiai buvę „pikti“ ir rašę „visokias nesąmones“, užtat „valstybės 
laikraščiu“ tituluotas oficiozas „Lietuvos aidas“ buvęs nuosaikumo, gera-
noriškumo ir objektyvumo pavyzdys. „Tegu prisimena ką nors prisime-
nantieji“ ir apie tai.

Negali nekristi į akis ir atvirai antiteisininkiška (taigi ir antiteisinė) 
nuostata: „Man visai aiški lapkričio 6-osios promulgacija, o teisininkai 
choru kalba bei rašo lapkričio 2-ąją.“ Bet gal tie teisininkai, kurie „choru 
kalba bei rašo“ (jie tiesiogiai neįvardyti, bet tarp jų neabejotinai patenka 
pirmosios sudėties Konstitucinio Teismo teisėjų „choras“, taip pat ir kitų 
sudėčių teisėjai, ne tik nerevidavę 1994 m. balandžio 21 d. nutarimo dokt-
rinos, bet ją dar kelissyk pakartoję ir tebekartojantys), vis dėlto turi kokių 
nors argumentų? Gal jų turėjo ir pats Pirmininkas, 1992 m. lapkričio 6 d. 
įvardijęs lapkričio 2 d. kaip Konstitucijos įsigaliojimo dieną? Prisimenant 
prieš dešimtį metų pasakytą žodį „dabar“, deja, tenka konstatuoti, kad tei-
sininkai ir visi kiti, neišskiriant nė paties Pirmininko (bent iki Konstituci-
34 Tiesa. 1992 m. lapkričio 3 d.
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jos dešimtmečio proga pasakytos kalbos), 1992 m. lapkričio 2 d. reikšmę 
visą laiką traktavo vienodai, o reviduoti ją bandoma „dabar“, argumentus, 
kurių nenorima girdėti, ir klausimus, į kuriuos nenorima arba nesugebama 
atsakyti, atsainiai atmetant: „Kodėl Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, 
kuris pagal naują Konstituciją jau ir laikinasis Prezidentas, savo tos dienos 
potvarkiu teigia, kad abu aktai, Konstitucija ir Įstatymas dėl Konstitucijos 
įsigaliojimo tvarkos, yra būtent įsigalioję lapkričio 2 dieną, šiandien jis ne-
galėtų atsakyti. Tegul tiria mokslas.“

Ką gi, toks pareiškimas vertas tapti mokslinio tyrimo dalyku, tik, ma-
tyt, ne teisės mokslo, o politikos mokslų, psichologijos, viešųjų ryšių ar 
kitų mokslinės žinijos sričių, ir, tikėkimės, kada nors sulauks tyrėjų dėme-
sio – tada, kai Pirmininko žodžiais tariant, „išaugsime“.

O štai pacituotame pranešime išsakytiems teisiniams ar į teisinius pre-
tenduojantiems argumentams verta ir net būtina paprieštarauti. Bet prieš 
tai darant būtina su kai kuo sutikti.

Antai sunku nesutikti su buvusio Aukščiausiosios Tarybos Pirminin-
ko vertinimu, kad „baigiamieji Konstitucijos priėmimo ir įsigaliojimo eta-
pai apsivėlė paradoksaliomis situacijomis bei kontroversijomis“ (tik juos 
sukėlusiais „sunkiai suvokiamais politiniais psichologiniais sindromais“ 
nebūtinai reikia kaltinti Konstitucijos projekto kūrėjus ar kitus tuometi-
nio Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko politinius oponentus). Autorius 
tuos dalykus yra plačiai aptaręs kitoje publikacijoje35, kurioje pateiktų visų 
pavyzdžių ir argumentų čia nėra reikalo kartoti. Sunku nesutikti ir su pre-
legento pastaba, kad, matyt, be reikalo „Konstituciją lydėjo jai prilyginti 
papildomi teisiniai aktai“, išskyrus neigiamą vertinimą tos aplinkybės, kad 
„kai kurie poįstatyminiai (įsigaliojimo ir pan.) nuostatai buvo įrašyti tie-
siai į Konstitucijos tekstą“: pirma, tai, kas įrašoma „tiesiai į Konstitucijos 
tekstą“, negali būti nei „įstatyminiai“, nei juo labiau „poįstatyminiai nuo-
statai“, nes ipso facto turi aukščiausią teisinę galią (bet tai turbūt atsitikti-
nis šios kritinės pastabos formulavimo netikslumas); antra, šiuo atžvilgiu 
kaip tik buvo būtina, kad Konstitucijos tekste būtų kuo daugiau baigia-
mųjų ir (ypač!) pereinamųjų nuostatų, skirtų teisinei ir faktinei situacijai, 
neišvengiamai turėjusiai susiklostyti iškart po Konstitucijos įsigaliojimo, 
kai Konstitucija buvo „įsodinta“ į neparengtą teisinę terpę ir turėjo ko-
35 Kūris, E., op. cit., 4 išnaša supra.
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egzistuoti su didžiuliu masyvu kitu konstituciniu pagrindu išleistų teisės 
aktų36. Galima sutikti ir su kritika, kad „čia pat glaudėsi prieš dešimt dienų 
pasirodęs Įstatymas „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
priimti <...> ir tą pačią spalio 25 dieną referendumu priimtas Įstatymas 
„Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“. Išties, užuot 
išleidus pirmąjį iš paminėtų aktų, buvo galima padaryti atitinkamas patai-
sas vieninteliame, vieningame ir nuosekliame Referendumo įstatyme, bet 
nebūtų buvę suspėta (beje, kaip galima spręsti iš Seimo posėdžio steno-
gramos, kurioje neužfiksuota, kad Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas 
būtų prieštaravęs to įstatymo priėmimui ar teikęs kokias nors jo projekto 
pataisas, jis pats balsavo už tą lex specialis), o antrąjį paminėtą aktą buvo 
galima ir, matyt, vertėjo inkorporuoti į „pagrindinį“ Konstitucijos teks-
tą: didžiąją dalį – kaip baigiamuosius ar pereinamuosius nuostatus, o kai 
kurias nuostatas, kaip antai įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos įsigaliojimo tvarkos“ 5 straipsnį, kuriame nustatytas Seimo nario 
priesaikos tekstas (kokį tiesioginį ryšį Seimo nario priesaikos turinys turi 
su Konstitucijos įsigaliojimo tvarka?!), – į atitinkamą V skirsnio „Seimas“ 
straipsnį (arba išdėstyti tame skirsnyje atskiru straipsniu). Toks inkorpo-
ravimas būtų buvęs naudingas ir tuo aspektu, kad būtų nesudaryta prielai-
dų tam tikram neapibrėžtumui, kai įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“, pagal savo priėmimo tvarką, turinį bei 
sąsajas su Konstitucijos „pagrindinio“ teksto nuostatomis negalintis ne-
būti Konstitucijos sudedamąja dalimi, vis dėlto nebuvo įvardytas pirmi-
ne (1992 m. spalio 25 d.) redakcija išdėstytame Konstitucijos 150 straips-
nyje; šį neapibrėžtumą Seimas pašalino tik 2004 m. atitinkamai papildęs 
minėtą Konstitucijos straipsnį37 (Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 
tai buvo padaryta anksčiau, 2003 m. spalio 29 d. nutarime38). Dėl specia-
laus įstatymo, skirto vienam vieninteliam 1992 m. spalio 25 d. referendu-
mui, kritikos dar pasakytina, kad prelegentą („kada ji „laikoma priimta““) 
būtų galima net papildyti, nes kai kurių šio įstatymo nuostatų vidinis ne-
36 Ibid.
37 Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respub-

likos narystės Europos Sąjungoje“ ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straipsnio 
papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 111-4123. Žr. ir pastabą 3 išnašoje supra.

38 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. spalio 29 d. nutarimas (pavadinimą 
ir paskelbimo šaltinį žr. 23 išnašoje supra).
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suderinamumas tiesiog rėžia akį. Antai, kaip minėta, pagal šio įstatymo 
17 straipsnio 1 dalį Konstitucija laikoma priimta, „jeigu referendume jai 
pritarė daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rin-
kimų teisę“, o pagal Seimo rinkimų įstatymo 79 straipsnį (į kurį padaryta 
nuoroda lex specialis 16 straipsnyje) „galutinius rinkimų rezultatus (išsky-
rus pakartotinio balsavimo) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo rinkimų skel-
bia Vyriausioji rinkimų komisija“. Vadinasi, per septynias dienas turi būti 
„galutinai“ nustatyta ir tai, kad Konstitucijai referendume pritarė daugiau 
kaip pusė visų Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę. Tačiau 
pagal lex specialis 18 straipsnį „Referendumo pripažinimas negaliojančiu“ 
referendumas turėjo būti „pripažįstamas negaliojančiu, jeigu jo metu buvo 
suklastoti referendumo dokumentai ir įvykdyti kiti neteisėti veiksmai, tu-
rėję esminės įtakos referendumo rezultatams“ (1 dalis), o „skundus dėl 
referendumo pripažinimo negaliojančiu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 
gali pateikti bet kuris pilietis, turintis teisę dalyvauti referendume, politinė 
partija ar visuomeninis politinis judėjimas per 10 dienų po referendumo 
rezultatų“ (2 dalis). Išeitų, kad tokiu labai nesėkmingu atveju Konstitucija 
galėtų įsigalioti (pagal jos pačios 151 straipsnį kitą dieną po referendumo 
rezultatų oficialaus paskelbimo, jei Vyriausioji rinkimų komisija nustaty-
tų, kad Konstitucijai pritarė daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos 
piliečių, turinčių rinkimų teisę), o vėliau, matyt, vėl netekti galios, jei Lie-
tuvos Aukščiausiasis Teismas nustatytų, kad buvo „suklastoti referendumo 
dokumentai“ ar įvykdyti kiti „neteisėti veiksmai, turėję esminės įtakos re-
ferendumo rezultatams“. Kai tai įvyktų ar bent turėtų įvykti, jau galėtų būti 
susiklosčiusi tokia situacija, kai į pirmąjį posėdį būtų susirinkęs naujasis 
Seimas, kurio nariai būtų prisiekę pagal naująją Konstituciją, Seimo Pir-
mininkui būtų pavesta laikinai eiti Respublikos Prezidento pareigas ir t. t. 
Galiausiai, tenka sutikti ir su aiškinimu, kad „Konstitucijos priėmimas ir 
jos įsigaliojimas – juolab abiejų įvykių datos – yra skirtingi dalykai“, taip 
pat su prelegento išsakyta kritika dėl pačios Konstitucijos, nustatančios, 
jog „galioja tik paskelbti įstatymai“, tačiau turėjusios įsigalioti dar iki ją 
pasirašant ir „oficialiai“ paskelbiant, vidinio nenuoseklumo. Tiesa, buvęs 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas dabar, t. y. retroaktyviai, mėgina tą 
nenuoseklumą pašalinti teigdamas, esą Konstitucija įsigaliojo tik ją paskel-
bus („oficialiai“? ar tik „iškilmingu žodžiu“ Aukščiausiosios Tarybos Pre-
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zidiumo posėdžių salėje, dėl ko jis pats „nebūtų tikras“?) ar bent pasirašius 
(tai kada iš tikrųjų?), nors 1992 m. lapkričio 6 d. jo pozicija buvo viena-
reikšmiai priešinga ir atitiko tai, kas expressis verbis nustatyta Konstitucijos 
151 ir 154 straipsniuose. Apie tai rašyta ankstesniuose skyriuose. Tačiau 
autorius, kitaip nei buvęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, nevarto-
tų formuluotės „151 str. nurodytoji laiko nuostata prieštarauja tos pačios 
Konstitucijos 7 straipsniui“, nes, kaip žinoma, Konstitucijoje kaip teisinėje 
realybėje nėra prieštaravimų – jų gali būti (ir, deja, yra) tik jos formuluotė-
se, t. y. teksto klauzulėse (šiuo klausimu esama itin turtingos konstitucinės 
jurisprudencijos). Be to, mėginimas pašalinti vieną vienintelį su Konstitu-
cijos įsigaliojimu susijusių įvykių sekos nenuoseklumą (kaip gi ta Konsti-
tucija galėjo įsigalioti be Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko parašo?!) ir 
kitų nenuoseklumų išryškinimas negali būti vertinamas kitaip nei selek-
tyvus. Kodėl buvusiam aukščiausiam valstybės pareigūnui prireikė imtis 
tokios selekcijos, klausimas ne teisininkams. Vis dėlto negalima paneigti, 
kad čia aptartos prelegento išsakytos kritinės pastabos yra taiklios ir, tegu 
ir su rimtomis išlygomis, turi racionalaus užtaiso.

Bet čia (jei neminėsime kai kurių ne tokių reikšmingų kritinių pasta-
bų) sutikimas baigiasi. Toliau tenka prieštarauti – iš esmės. Pirmiausia dėl 
nutylėjimų. Paminėsiu du iš jų (bet yra daugiau).

Pirma, šiame pranešime, kaip ir dešimtmečiu ankstesnėje kalboje, 
ignoruojama tai, kad Konstitucijos skelbimas (suponuojantis ir jos paskel-
bimą), vadinasi, ir visas jos promulgavimo aktas, yra ne vienkartinis veiks-
mas, o procesas, trunkantis tam tikrą laiką, ir kad tas procesas, kaip jau 
parodyta, nepasibaigė 1992 m. lapkričio 6 d. Bet tai ne naujas nutylėjimas: 
čia (jei taip prieštaringai galima pasakyti apie nutylėjimą) nutylint pakarto-
ta tai, kas buvo nutylint pareikšta Konstitucijos dešimtmečio proga.

Antra, buvo galima tikėtis, kad tokioje plačioje argumentacijoje, kaip 
pateiktoji Konstitucijos dvidešimtmečio proga, prelegentas bent paban-
dys atsakyti į kitą labai svarbų klausimą, natūraliai kylantį, jei aiškinama, 
esą 1992 m. lapkričio 6 d. – iki pasirašymo ir paskelbimo momento, jei 
paskelbimo „momentu“ laikytume žodžių „skelbiu Lietuvos Respublikos 
Konstituciją ir Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos““ ištarimą, – naujoji Konstitucija dar 
negaliojo, nes nebuvo pasirašyta ir paskelbta Aukščiausiosios Tarybos Pir-
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mininko. Tas klausimas yra toks: jei naujoji Konstitucija jos pasirašymo ir 
(pa)skelbimo momentu dar negaliojo, iš kur Pirmininkas įgijo įgaliojimus 
ją pasirašyti ir (pa)skelbti? Iš kokio teisės akto? Negi iš Laikinojo Pagrin-
dinio Įstatymo?! Nes jei jis tų įgaliojimų neįgijo iš esą dar neįsigaliojusios 
Konstitucijos, tai iš kur gi dar?

Bet ar galima taip klausti, žinant, kad Aukščiausiosios Tarybos Pir-
mininkas 1992 m. lapkričio 6 d. potvarkyje pasirėmė būtent Konstitucija – 
jos 154 straipsniu? Jei kvestionuojama „lapkričio 2-osios doktrina“, – ir 
galima, ir reikia. Tas potvarkis yra įrodymas, bet – tam tikros ankstesnės 
pozicijos buvimo, o ne tos pozicijos teisingumo ar pagrįstumo įrodymas. 
Versiją, kad referendumu priimta Konstitucija negaliojo (bent) tol, kol 
1992 m. lapkričio 6 d. jos nepasirašė ir nepaskelbė Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininkas, reikia arba patvirtinti, arba paneigti. Tertium non datur. 
Jei „lapkričio 2-osios doktrinos“ atmetimas pasirodytų esąs pagrįstas, va-
dinasi, potvarkyje įsivėlė klaida (šiandien buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas „negalėtų atsakyti“, bet „tegul tiria mokslas“), o minėto parei-
gūno įgaliojimai pasirašyti ir (pa)skelbti, t. y. promulguoti, Konstituciją kilo 
iš kito konstitucinio lygmens akto, t. y. iš Laikinojo Pagrindinio Įstatymo.

Patikrinkime šią versiją. Pagal Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 
78 straipsnio 2 dalį Aukščiausiosios Tarybos kompetencijai buvo priskirta 
„priimti Lietuvos Respublikos Konstituciją, daryti joje pakeitimus“; pa-
gal 131 straipsnį Laikinasis Pagrindinis Įstatymas galėjo būti keičiamas 
arba „Aukščiausiosios Tarybos sprendimu, priimtu ne mažiau kaip dviejų 
trečdalių bendro Aukščiausiosios Tarybos deputatų skaičiaus dauguma“, 
arba referendumu; pagal 83 straipsnį „įstatymai, Aukščiausiosios Tary-
bos nutarimai ir kitokie aktai skelbiami Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininko pasirašyti“. Užbėgant tolesniam dėstymui už 
akių pasakytina, kad šias nuostatas aiškinant sistemiškai (taip pat siejant 
su kitomis Laikinojo Pagrindinio Įstatymo ir kitų teisės aktų – įstatymų ir 
Aukščiausiosios Tarybos bei jos Prezidiumo nutarimų, nuostatomis), gali-
ma daryti pirminę prielaidą (tik prielaidą, ne išvadą), kad Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko įgaliojimai pasirašyti ir (pa)skelbti, t. y. promulguoti, 
referendumu priimtą Konstituciją galėjo kilti ir iš Laikinojo Pagrindinio 
Įstatymo. Turima galvoje ne vien konkrečios, 1992 m. spalio 25 d. referen-
dumu priimtos Konstitucijos, bet bet kokios hipotetinės Konstitucijos, dėl 
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kurios priėmimo galiojant Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui galėjo būti 
surengtas referendumas, promulgavimas.

Kaip galima pagrįsti minėtą prielaidą? Laikinajame Pagrindiniame 
Įstatyme nebuvo expressis verbis nustatyti nei Aukščiausiosios Tarybos Pir-
mininko įgaliojimai pasirašyti referendumu priimtą Konstituciją, nei įga-
liojimai ją pasirašius (pa)skelbti. Apie referendumu priimtų aktų pasirašy-
mą jame neužsiminta. Situacijos aiškesnės nepadaro nė ordinarinis teisinis 
reguliavimas – įstatymai, tuo metu reglamentavę referendumo Konstitu-
cijai priimti rezultatų nustatymą ir šiuo arba kitais referendumais priimtų 
aktų (pa)skelbimą. Antai įstatyme „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai priimti“, kuris buvo skirtas vien 1992 m. spalio 25 d. refe-
rendumui ir „bendrojo“ Referendumo įstatymo atžvilgiu buvo lex specialis, 
išvis nebuvo nuostatų, skirtų šiuo referendumu priimtos (jei ji būtų priim-
ta) Konstitucijos pasirašymui ir (pa)skelbimui. Seimo rinkimų įstatymas, į 
kurį buvo daromos nuorodos minėtame lex specialis ir kurio procesinėmis 
nuostatomis reikėjo remtis nustatant šio vienintelio referendumo rezulta-
tus, šiuo klausimu irgi nieko nenustatė (apie tai buvo rašyta 1 skyriuje); 
geriausiu atveju juo galima buvo (ir reikėjo) vadovautis paskelbiant (t. y. 
paviešinant) oficialius referendumo rezultatus, bet ne pačią referendumu 
priimtą Konstituciją. Buvo dar trečias (jau minėtas) panašius santykius re-
guliavęs įstatymas – „bendrasis“ Referendumo įstatymas, skirtas visiems 
referendumams, išskyrus 1992 m. spalio 25 d., t. y. lex generalis, priimtas 
dar 1989 m. ir (kaip ir daugybė kitų teisės aktų) nepriklausomos Lietuvos 
paveldėtas iš sovietmečio. Jei jame būtų buvę relevantiškų nuostatų, apta-
riamoje teisinėje situacijoje jomis būtų buvę galima vadovautis pagal ana-
logiją ir šitaip ad hoc užpildyti lex specialis esančią teisės spragą. Tačiau ir 
šis įstatymas nagrinėjamu atžvilgiu iš esmės negalėjo duoti jokios naudos, 
nes jame buvo tik blanketinė nuostata, kad „referendumu priimtas <...> 
įstatymas ar kitas sprendimas skelbiamas <...> įstatymų skelbimo nusta-
tyta tvarka“, – labai nerangi formuluotė, kurią galima interpretuoti ir kaip 
reiškiančią, jog ta „įstatymų skelbimo nustatyta tvarka“ galėjo būti apibrėž-
ta ne įstatymu, bet poįstatyminiu aktu. Išties, įvairūs poįstatyminiai aktai, 
ir paveldėti iš sovietmečio, ir išleisti nepriklausomos Lietuvos institucijų 
(Aukščiausiosios Tarybos ar jos Prezidiumo), nustatė tam tikrą įstatymų ir 
kitų teisės aktų skelbimo tvarką (šiuose aktuose nustatytas teisinis regulia-
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vimas dar bus aptariamas smulkiau). Bet svarbiausia tai, kad juose visuose 
kaip tik ir buvo nutylėta, kas ir kaip pasirašo ir (pa)skelbia referendumu 
priimtus aktus ar kitus sprendimus. Tai buvo anaiptol ne nereikšminga tei-
sės spraga: juk turi kas nors pasirašyti ir (pa)skelbti referendumu priimtą 
aktą, bet įstatymai, deja, tiesiogiai nenustatė, kas.

Tačiau Laikinasis Pagrindinis Įstatymas buvo konstitucija, tegu ir lai-
kinoji. Jei jis ko nors nenustatė expressis verbis, jame vis tiek turėjo glūdė-
ti atsakymo į kilusią konstitucinę problemą užuomazgos – gairės, nuro-
dančios, kaip tą problemą spręsti. Žinoma, tuo metu konstitucionalistinė 
mintis Lietuvoje dar nesivadovavo principinėmis nuostatomis, kad kons-
titucinis reguliavimas yra ne vien eksplicitinis, bet ir implicitinis, taip pat 
kad jame (kitaip nei ordinarinėje teisėje) nėra spragų, be to, nebuvo ir ins-
titucinio bei procedūrinio teisės aktų atitikties Laikinajam Pagrindiniam 
Įstatymui mechanizmo, taigi nebuvo ir prielaidų toms principinėms nuo-
statoms su(si)formuoti. Bet tai, kad konstitucionalistinė logika dar tik sky-
nėsi kelią į Lietuvos teisinę (ir politinę) mintį, nė kiek nesumenkina pačios 
konstitucionalistinės logikos svarbos ir taikymo galimybės. Tad pabandy-
kime pritaikyti šias šiandien didesnių prieštaravimų lyg ir nesulaukiančias 
konstitucionalizmo maksimas nagrinėjamai teisinei situacijai. Jei ordina-
rinės teisės aktai nebuvo sureguliavę referendumu priimtos Konstitucijos 
pasirašymo ir (pa)skelbimo santykių, tai toli gražu nereiškia, kad prireikus 
pasirašyti ir (pa)skelbti tokią Konstituciją, nereikėjo vadovautis Laikina-
jame Pagrindiniame Įstatyme įtvirtintu implicitiniu reguliavimu, žinoma, 
jei daroma prielaida, kad tuo metu galiojo būtent Laikinasis Pagrindinis 
Įstatymas, o ne naujoji Konstitucija. Tokiu atveju galima teigti, kad šią 
ordinarinės teisės spragą savaip užpildė Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 
nuostatos, pagal kurias įgaliojimus pasirašyti Aukščiausiosios Tarybos – o 
juk pagal Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 78 straipsnio 2 dalies 1 punk-
tą Aukščiausioji Taryba turėjo įgaliojimus „priimti Lietuvos Respublikos 
Konstituciją, daryti joje pakeitimus“! – aktus turėjo jos Pirmininkas.

Čia pateiktam aiškinimui tikrai nepritartų dalis Lietuvos konstituci-
nės teisės specialistų. Tačiau jis ir nepretenduoja į „vienintelio teisingo“ 
aiškinimo statusą. Tiesiog pabandyta parodyti, kad (buvo) galimas ir toks 
aiškinimas, leidžiantis patikrinti iškeltą versiją. Išties, jis galėtų būti buvęs 
aktualus, jei 1992 m. (ar kitu metu, kai galiojo laikinoji konstitucija, t. y. 
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Laikinasis Pagrindinis Įstatymas) referendumu būtų priimta ne tokia Kons-
titucija, kokia buvo priimta 1992 m. spalio 25 d. referendumu, bet tokia, 
kurioje pačioje nebūtų jokių nuostatų, apibrėžiančių, kas ją turi pasirašyti 
ir (oficialiai) paskelbti, t. y. promulguoti, kada ji įsigalioja, ir t. t. Tokiu 
atveju atsakymas į kilusį klausimą galėjo būti ir: Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas. Nes – kas gi kitas?

Vis dėlto čia yra vienas „bet“. Net jei laikytume, kad Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą apskritai turėjo 
įgaliojimus pasirašyti ir (pa)skelbti, t. y. promulguoti, referendumu priimtą 
Konstituciją, tai dar savaime nereiškia, kad tokius įgaliojimus pagal Laikiną-
jį Pagrindinį Įstatymą jis turėjo ir dėl 1992 m. spalio 25 d. referendumu pri-
imtos Konstitucijos. Pagal čia pateikiamą aiškinimą šio pareigūno įgaliojimai 
pasirašyti ir (pa)skelbti referendumu priimtą aktą, taip pat ir Konstituciją, 
laikinajame Pagrindiniame Įstatyme buvo įtvirtinti implicitiškai. Gali būti, 
kad šis pareigūnas pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą tikrai būtų galėjęs 
pasirašyti ir (pa)skelbti hipotetinę kokią nors kitą Konstituciją, kuri būtų 
buvusi priimta referendumu tuo metu, kai galiojo Laikinasis Pagrindinis 
Įstatymas. Tokį šių įgaliojimų kildinimą iš Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 
turėjo lemti tai, ar pačioje referendumu priimamoje Konstitucijoje nebūtų 
nustatyta eksplicitinio reguliavimo, kuris konkuruotų su aptariamuoju im-
plicitiniu, įtvirtintu Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme. Jei toks ekspliciti-
nis reguliavimas būtų joje nustatytas, būtų sunku įtikinamai paaiškinti, ko-
dėl vadovaujamasi ne juo, o Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme nustatytu 
implicitiniu reguliavimu. O jei dar toje – kol kas vis dar hipotetinėje – refe-
rendumu priimamoje Konstitucijoje būtų ne vien expressis verbis nustatyta, 
kas ją turi pasirašyti ir (pa)skelbti, bet ir įtvirtintas šios Konstitucijos au-
tolegitimacijos ir autolegalizacijos mechanizmas, apimantis jos įsigaliojimo 
datos apibrėžimą (tai, kad jai įsigaliojus Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, 
t. y. laikinoji ankstesnė konstitucija, netenka galios, galėtų ir nebūti eksplici-
tiškai nustatyta), rėmimasis Laikinuoju Pagrindiniu Įstatymu po naujojoje 
Konstitucijoje nustatytos įsigaliojimo datos taptų teisiškai negalimas.

Dabar nuo hipotezės, nuo grynos teorijos pereikime prie 1992 m. tei-
sinės tikrovės. Kaip jau buvo parodyta 1 skyriuje, 1992 m. spalio 25 d. re-
ferendumu priimtoje Konstitucijoje buvo (ir yra) ir nuostata, apibrėžianti, 
koks pareigūnas turi pasirašyti ir (pa)skelbti šią priimtą Konstituciją (kaip 
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ir pagal čia pateiktą Laikinojo Pagrindinio Įstatymo implicitinių nuostatų 
aiškinimą, tas pareigūnas buvo Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas), ir 
nuostata, apibrėžianti laiką, per kurį jis privalo tai padaryti, ir – svarbiau-
sia! – nuostata, pagal kurią Konstitucija įsigalioja nepriklausomai nuo to, ar 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas pasirašys šią Konstituciją, ar ne (kad 
ir kokios būtų iš tikrųjų neįvykusio jos nepasirašymo priežastys), t. y. jos 
autolegitimacijos ir autolegalizacijos nuostata. Jei esant tokioms įsakmioms 
Konstitucijos nuostatoms Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimai 
pasirašyti ir (pa)skelbti 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtą Konsti-
tuciją būtų kildinami ne iš jos pačios, kodėl Konstitucijoje apskritai (buvo) 
reikalingas 154 straipsnis, nustatęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
pareigą pasirašyti ir skelbti Konstituciją? O kodėl joje yra 151 straipsnis, 
apibrėžiantis Konstitucijos įsigaliojimą? Juk jei Konstitucijos pasirašymo 
ir (pa)skelbimo momentu ji dar negaliojo (kaip bando įrodyti buvęs Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkas), tai tuo metu negaliojo ir jos 151 bei 
154 straipsniai, o Konstituciją pasirašius ir paskelbus, jie formaliai galioja, 
bet niekaip negali būti įgyvendinti, kadangi Konstitucija jau galioja ir jau 
yra pasirašyta ir paskelbta (bent yra deklaruotas jos paskelbimas). Išeitų, 
kad Konstitucijos projekto rengėjai į Konstituciją įrašė dvi tik iš pažiūros 
svarbias nuostatas, kurios ir formaliosios teisės, ir praktinio veikimo po-
žiūriu yra beprasmės, fiktyvios, tuščios, atvirai klaidina visuomenę ir kom-
promituoja pačią Konstituciją, tuo tarpu (jei laikomės vis dar tikrinamos 
prielaidos) nagrinėjamu aspektu „iš tikrųjų“ prasmingas yra tik Laikinaja-
me Pagrindiniame Įstatyme esą implicitiškai įtvirtintas reguliavimas, kad 
įgaliojimus pasirašyti ir (pa)skelbti referendumu priimtą Konstituciją turi 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Tačiau tas implicitinis reguliavimas, 
net jei jo ir būta, negalėjo būti taikomas šiai Konstitucijai. Jo taikymo šios 
Konstitucijos pasirašymui ir (pa)skelbimui galimybę visiškai paneigė pats 
Konstituciją priėmęs subjektas – Tauta, referendume balsavusi už naująją 
Konstituciją – su jos 151 ir 154 straipsniais.

Todėl prielaidą, kad Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimai 
promulguoti, t. y. pasirašyti ir (pa)skelbti, 1992 m. spalio 25 d. referendumu 
priimtą Konstituciją, tenka atmesti. Gal ji eventualiai ir galėjo būti teisinga 
kokios nors kitos, hipotetinės referendumu priimtos Konstitucijos atžvilgiu, 
tačiau – ne šios.



383

Vienos fikcijos klausimu

Apskritai paėmus, mintis, jog Konstitucijos tekstas sukonstruotas 
taip, kad pirmąkart valstybėje prireikus taikyti jos nuostatas (dėl įsigalio-
jimo ir promulgavimo), Konstitucija turėjo būti aiškinama contra legem, 
yra gana iracionali. Apie tokią contra legem galimybę 1992 m. spalio ir lap-
kričio mėnesiais, atrodo, nepagalvojo niekas. Apie tai buvo pagalvota tik 
2002 m., o ypač 2012 m., bet tarp pagalvojusiųjų (jei jų buvo ne vienas) 
tikriausiai nebuvo „teisininkų choro“ atstovų. Jokie travaux préparatoires 
tokios interpretacijos nepatvirtina. Vis dėlto, idant pašalintume visas abe-
jones, pabandykime dar kartą, nors tai, atrodo, jau neįmanoma.

Truputį modifikuokime pirminę prielaidą. Ją tikrinant ligi šiol buvo 
vadovaujamasi nuostata, kad įgaliojimai pasirašyti Konstituciją ir įgalioji-
mai ją (pa)skelbti turėjo turėti tą patį konstitucinį pagrindą: jie turėjo kilti 
iš vieno aukščiausios teisinės galios akto – jei ne iš 1992 m. spalio 25 d. 
referendumu priimtos, bet 1992 m. lapkričio 6 d. neva dar negaliojusios 
Konstitucijos, tai iš Laikinojo Pagrindinio Įstatymo, kurį ši Konstitucija 
pakeitė. Einant šiuo keliu galiausiai teko atmesti pačią pirminę prielaidą. 
Bet galbūt ši nuostata turėtų būti pakoreguota atsiejant Konstitucijos pa-
sirašymą ir paskelbimą? Gal dėl to, kad Konstitucijos (pa)skelbimas nėra 
įmanomas be jos pasirašymo (nes skelbiami tik pasirašyti teisės aktai), tas 
(pa)skelbimas nelaikytinas savarankišku teisiniu veiksmu ir Konstitucijos 
įsigaliojimą reikėtų sieti vien su jos pasirašymu? Kitaip tariant, ar nėra 
taip, kad svarbiausias teisinis veiksmas yra Konstitucijos pasirašymas, o ne 
jos (pa)skelbimas, juoba kad buvęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, 
siūlydamas atsisakyti „lapkričio 2-osios doktrinos“ ir ją pakeisti „lapkri-
čio 6-osios doktrina“ prisipažino nesąs „tikras“, ar vien žodžio „skelbiu“ 
ištarimas tuometinėje Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdžių sa-
lėje buvo Konstitucijos paskelbimas, ar dar reikėjo, kad ji būtų paskelbta 
„spaudoje“. Taigi „tikroji“ galutinio Konstitucijos paskelbimo data nėra 
vienareikšmė. Vadinasi, nėra vienareikšmė ir jos įsigaliojimo data. Tiesa, 
Konstitucijos paskelbimo ir įsigaliojimo kontekste paminėjus „spaudą“, 
kyla papildomų klausimų. Pavyzdžiui, kokiame „spaudos“ leidinyje turėtų 
būti paskelbta Konstitucija, kad įsigaliotų? Ar galėtų tas spaudos leidinys 
būti „kam nors draugiška „Tiesa““? Ir kas buvo tas jokiuose rinkimuose 
nerinktas, bet, matyt, galingiausias valstybėje asmuo (laikraščio ar kito 
leidinio savininkas, redaktorius ar dar kas nors), nuo kurio (tikriausiai) 
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vienasmenio sprendimo priklausė, kurią dieną įsigalios Tautos referendu-
mu priimta Konstitucija (jei ji galėjo įsigalioti tik paskelbta)?! Tačiau jei 
Konstitucijos paskelbimą atsietume nuo jos pasirašymo, o Konstitucijos 
įsigaliojimą susietume vien su jos pasirašymu ir paskelbimo deklaravimu 
tuometinėje Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo salėje, viskas tarsi susto-
ja į savo vietas: 1992 m. lapkričio 6 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirminin-
kas, įgyvendindamas Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme (laikantis prie-
laidos, kad jis tuo metu vis dar galiojo) implicitiškai nustatytus įgaliojimus, 
pasirašė dar neįsigaliojusią Konstituciją, deklaravo ją skelbiąs – ir Kons-
titucija įsigaliojo. Kada ji buvo baigta skelbti (išspausdinta kokiame nors 
leidinyje), t. y. kada baigėsi promulgavimo aktas, nėra taip svarbu – svarbu, 
kada jis buvo iškilmingai pradėtas, t. y. kada buvo ištarta „fiat!“.

Imkime jau aptartą Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 1996 m. 
lapkričio 6 d. potvarkį, tiksliau jo formuluotę „remdamasis Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 154 straipsniu“. Jau cituotos Aukščiausiosios Tary-
bos Pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. kalbos, kurioje jis pareiškė skelbiąs 
Konstituciją, baigiamasis sakinys, einąs iškart po šio skelbimo deklaravi-
mo, yra toks: „Dėkoju visiems dalyvavusiems šiame iškilmingame akte ir 
prašau Aukščiausiosios Tarybos sekretorių p. Liudviką Sabutį paimti savo 
žinion pasirašytąjį specialų Konstitucijos egzempliorių ir pasirūpinti jo 
saugojimu.“ Galima daryti prielaidą (o gal ir išvadą), kad Pirmininkas pir-
miau pasirašė Konstituciją, o po to pasakė minėtą kalbą. Keli tos ceremoni-
jos dalyviai paklausti negalėjo tiksliai atsiminti, kada Pirmininkas pasirašė 
Konstituciją – prieš kalbą ar, pavyzdžiui, ją įpusėjus, bet prieš skelbimo 
deklaravimą; tikrai ne po skelbimo deklaravimo, nes vargu ar įmanoma, 
jog Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas būtų deklaravęs, jog skelbia dar 
nepasirašytą Konstituciją (minėtą prielaidą leistų patikrinti nacionalinio 
transliuotojo įrašų peržiūra). Bet svarbiausia buvo tai, kad pasirašyta ir 
„žodžiu paskelbta“ Konstitucija, kurios „specialų egzempliorių“ Aukščiau-
siosios Tarybos sekretorius paėmė žinion ir kurio saugojimu pradėjo rū-
pintis, dar negalėjo būti laikoma promulguota – iš tikrųjų ji dar nebuvo 
paskelbta. Paskelbimas kaip baigtinis aktas suponuoja paskelbto akto teks-
to, kurio dalimi yra tapęs ir pasirašiusio pareigūno parašas, prieinamumą. 
Kokius teisinius padarinius gali sukelti parašas ant Konstitucijos, kuris 
pats nėra paskelbtas?



385

Vienos fikcijos klausimu

Jei, modifikavę pirminę prielaidą, laikytumės nuostatos, kad Konsti-
tucijos pasirašymas gali būti atsietas nuo jos paskelbimo, o Konstitucijos 
įsigaliojimas susietas vien su jos pasirašymu ir paskelbimo deklaravimu 
per iškilmingą ceremoniją, tektų pripažinti, kad Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas, įgyvendindamas paskutines akimirkas tebegaliojančiame Lai-
kinajame Pagrindiniame Įstatyme implicitiškai įtvirtintus įgaliojimus, pa-
sirašė dar neįsigaliojusią Konstituciją, deklaravo ją skelbiąs, Konstitucija 
nuo šio momento įsigaliojo ir panaikino Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 
teisinę galią, o paskelbta kokiame nors spaudos leidinyje, taigi baigta pa-
skelbti, ji buvo jau tada, kai galiojo. Išeitų, kad Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas pradėjo promulguoti Konstituciją pagal Laikinąjį Pagrindinį 
Įstatymą, o promulgavimas buvo baigtas galiojant vis dar promulguojamai 
Konstitucijai, bet pačiam Pirmininkui jokių veiksmų pagal „jau galiojan-
čią“ Konstituciją neatlikus.

Tačiau promulgavimo institutas yra vientisas ir vieningas; jis apima ir 
teisės akto pasirašymą, ir jo (oficialų) paskelbimą. Tai nereiškia, kad akto 
pasirašymas ir paskelbimas turi sutapti laike: pasirašymas yra ankstesnis už 
paskelbimą, o tarp abiejų veiksmų gali prabėgti ilgesnis arba trumpesnis 
laiko tarpas. Bet šis nesutapimas laike neišardo promulgavimo instituto vie-
ningumo ir nepaneigia jo vientisumo. Nežinia, ar kada nors kur nors yra 
buvęs toks teisinis reguliavimas, kad vienas šio „dvinario“ promulgavimo 
instituto elementas kiltų iš akto, kuris tuoj tuoj neteks teisinės galios, o kitas, 
bent iš dalies, – iš paties promulguojamo (dar nebaigto promulguoti) akto.

Promulgavimo kaip teisės instituto turinio negalima perdarinėti kaip 
kam patinka. Negalima dirbtinai atskirti jo dviejų elementų – teisės akto 
pasirašymo ir jo (oficialaus) paskelbimo. Lygiai taip pat negalima dirbti-
nai suskaidyti atitinkamų įgaliojimų šaltinį į „ankstesnį“ ir „vėlesnį“. Va-
dinasi, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko įgaliojimai ir pasirašyti, ir 
(pa)skelbti 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtą Konstituciją turėjo 
kilti arba iš Laikinojo Pagrindinio Įstatymo (tai jau paneigta), arba iš nau-
josios Konstitucijos.

Čia aptariama modifikuota pirminė prielaida, kuri suskaido Konstitu-
cijos promulgavimo procesą į dalis, kai viena šio proceso dalis vyksta „pa-
gal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą“, o kita – „pagal vis dar promulguojamą 
Konstituciją“ (skelbtą, bet dar lyg ir nepaskelbtą), – tai paskutinis šiaudas, 
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kurio dar galėtų bandyti griebtis „lapkričio 6-osios doktrina“. Bet ši prielai-
da yra tokia pritempta, tokia dirbtinė, tokia beveik ar net išvis nesupranta-
ma, tokia prieštaraujanti visiems teisės aiškinimo kanonams, įskaitant tei-
sėkūros subjekto (šiuo atveju Konstitucijos projekto kūrėjų) racionalumo 
ir sąžiningumo prezumpcijas, kad iš tikrųjų skatina galvoti apie kažkokius 
„sunkiai suvokiamus politinius psichologinius sindromus“, tačiau aiškintis 
tokius dalykus turėtų būti jau ne teisininkų reikalas.

Taigi kad ir kaip išradingai būtų stengiamasi rekonstruoti Konstitu-
cijos pasirašymo procedūros teisinę esmę, niekaip nepavyksta nei paro-
dyti, nei juo labiau įrodyti, esą pagrindas Tautos referendumu priimtos 
Konstitucijos įsigaliojimui buvo padėtas būtent šios procedūros metu. 
Toks „parodymas“ arba „įrodymas“ įmanomas tik tada, kai Konstitucijos 
promulgavimas teisiškai sukarikatūrinamas jį dirbtinai suskaidžius į atski-
rus veiksmus veiksmelius, grindžiamus ne ta pačia aukščiausiąja teise, o 
pačios taikytinos aukščiausiosios teisės legitimumas ir legalumas gali būti 
kiekvienu momentu kvestionuojamas. Tokia mūsų konstitucinės praeities 
rekonstravimo kaina ne tik yra per didelė; abejotina, ar tai, ką už tą kainą 
gautume, apskritai yra kokia nors vertybė. Ar ne paprasčiau ir sąžiningiau 
tiesiog pripažinti tą akivaizdžią aplinkybę, kad veiksmų ir įvykių grandi-
nėje, apimančioje ir galutinio Konstitucijos projekto rengimą, ir Konsti-
tucijos priėmimą, įsigaliojimą, pasirašymą bei paskelbimą, būta teisinio 
nenuoseklumo, kurį galima paaiškinti ir bent iš dalies pateisinti to laiko-
tarpio politinėmis įtampomis? Tuomet ši tema būtų ne tiek teisininkų, kiek 
politikos istorikų ir politologų tyrimo dalykas. O bandymai sumeistrauti 
teisinį pagrindimą tam, kas nepagrindžiama, yra ne tik revizionistiniai, bet 
ir neperspektyvūs.

Bet grįžkime prie kitų aptariamajame pranešime išsakytų teisinių ar į 
teisinius pretenduojančių argumentų. Antai teisės požiūriu negali neiššaukti 
prieštaravimo (labai kategoriško!) buvusio Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninko rėmimasis Konstitucijos 71 straipsniu. Čia šį straipsnį verta pacituoti 
visą, o ne selektyviai, kaip tai padarė prelegentas, formuluotę „referendu-
mu priimtą įstatymą ar kitą aktą“ išradingai (anaiptol ne pozityvia šio žo-
džio pras me) redukavęs į „referendumu priimtą aktą“. Taigi, Konstitucijos 
71 straipsnyje nustatyta, kad „Respublikos Prezidentas Seimo priimtą įsta-
tymą ne vėliau kaip per dešimt dienų po įteikimo arba pasirašo ir oficialiai 
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paskelbia, arba motyvuotai grąžina Seimui pakartotinai svarstyti“ (1 dalis); 
„jeigu nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos Prezidentas ne-
grąžina ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir ofi-
cialiai paskelbia Seimo Pirmininkas“ (2 dalis); „referendumu priimtą įsta-
tymą ar kitą aktą ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pasirašyti ir oficialiai 
paskelbti Respublikos Prezidentas“ (3 dalis); „jeigu nurodytu laiku tokio 
įstatymo Respublikos Prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia, įstatymas įsiga-
lioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas“ (4 dalis). 
Šis Konstitucijos straipsnis neturi būti atsiejamas nuo kito – prieš jį išdėsty-
to – Konstitucijos straipsnio, būtent 70 straipsnio, kuriame nustatyta, kad 
„Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskel-
bia Lietuvos Respublikos Prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenustatoma 
vėlesnė įsigaliojimo diena“ (1 dalis), ir kad „kitus Seimo priimtus aktus ir 
Seimo statutą pasirašo Seimo Pirmininkas“, o jie „įsigalioja kitą dieną po jų 
paskelbimo, jeigu pačiais aktais nenustatoma kita įsigaliojimo tvarka“ (2 da-
lis). Kaip ne kartą ir ne du yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas (bet apie tai 
rašoma ir teisės pradžiamokslį kremtantiems skirtoje mokomojoje literatū-
roje), Konstitucijos 71 straipsnis (jį aiškinant sistemiškai) įtvirtina įstatymų 
ir kitų teisės aktų promulgavimo ir veto institutus. Svarbiausia, jis yra skirtas 
įstatymų leidybai, o ne Konstitucijos priėmimui ar taisymui. Konstitucijos pa-
taisų promulgavimui (bet ne vetavimui, nes nei Respublikos Prezidentas, nei 
tam tikrais Konstitucijoje apibrėžtais atvejais jo įgaliojimus vykdantis Seimo 
Pirmininkas neturi konstitucinės teisės vetuoti Konstitucijos pataisos – ati-
tinkamas pareigūnas turi tik įgaliojimus ją promulguoti, t. y. pasirašyti ir ofi-
cialiai paskelbti įstatymą dėl Konstitucijos keitimo!) yra skirtas kitas Konsti-
tucijos straipsnis – 149-asis, kuriame (čia pakartojama tai, kas jau buvo rašyta 
1 skyriuje) nustatyta, kad: „priimtą įstatymą dėl Konstitucijos keitimo pasi-
rašo Respublikos Prezidentas ir ne vėliau kaip per 5 dienas oficialiai paskel-
bia“ (1 dalis); „jeigu nurodytu laiku tokio įstatymo Respublikos Prezidentas 
nepasirašo ir nepaskelbia, šis įstatymas įsigalioja, kai jį pasirašo ir oficialiai 
paskelbia Seimo Pirmininkas“ (2 dalis); „įstatymas dėl Konstitucijos keitimo 
įsigalioja ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo jo priėmimo“ (3 dalis). Ta-
čiau net ir šis, 149-asis, straipsnis nėra skirtas šios Konstitucijos paskelbimui 
po to, kai ji buvo priimta referendumu. Tą paskelbimą reglamentuoja jau 
plačiai analizuoti Konstitucijos 151 ir 154 straipsniai.
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Tiesą sakant, apskritai neaišku (bent kol kas), kodėl įrodinėjant, esą 
Konstitucija įsigaliojo ne anksčiau kaip 1992 m. lapkričio 6 d., buvusiam 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui apskritai prireikė remtis Konstituci-
jos 71 straipsniu (ne tik dėl to, kad jis, kaip parodyta 1 skyriuje, panaudotas 
kaip argumentas a contrario, padeda įrodyti kaip tik priešingą dalyką). Juk 
jei Konstitucija iki jos pasirašymo 1992 m. lapkričio 6 d. negaliojo, vadi-
nasi, turėjo negalioti ir jos 71 straipsnis. Čia galima tik priminti tai, kas jau 
rašyta: iš ilgos nenuoseklumų sekos mėginama selektyviai pašalinti vieną 
vienintelį, bet tokio pašalinimo neįmanoma atlikti nesukuriant naujų, dar 
didesnių, nesuderinamumų.

Tenka paprieštarauti ir dėl to, kaip buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas interpretuoja Vyriausiosios rinkimų komisijos nutarimo ir 
jo priedo, referendumo rezultatų protokolo, paviešinimo aplinkybes ir to 
paviešinimo teisinę reikšmę. Minėta, kad Vyriausioji rinkimų komisija 
1992 m. lapkričio 1 d. paviešino (atrodo, paskelbė spaudos konferencijoje) 
referendumo Konstitucijai priimti rezultatus, leidžiančius konstatuoti, kad 
Konstitucija buvo priimta; nors komisijos nutarimas ir jo priedas, referen-
dumo rezultatų protokolas, pažymėti 1992 m. spalio 31 d. data (protokole 
net sekundės tikslumu nurodytas jo surašymo laikas: 17:55:4939), jis buvo 
paviešintas kitą dieną – lapkričio 1 d. Todėl argumentas, esą referendumo 
rezultatų oficialus paskelbimas galimas tik tada, kai Vyriausiosios rinkimų 
komisijos protokolas (gal nutarimas?) „atsiranda viešumoje“, o tokiu „atsi-
radimu viešumoje“ laikytinas tik jo paskelbimas oficioze „Lietuvos aidas“ 
1992 m. lapkričio 5 d., neatlaiko kritikos ir išvis nevertintinas kaip rimtas. 
Negi iki to paskelbimo niekas nežinojo referendumo rezultatų? Iš kur tada 
juos sužinojo, prelegento žodžiais tariant, „kam nors draugiška „Tiesa““, 
dar lapkričio 3 d. paviešinusi (pasak prelegento, „trinktelėjusi“– su jo prira-
šytu šauktuku) svarbiausius skaičius? Gal sužinojo per spaudos konferen-
ciją, gal iš televizijos ar radijo laidų, gal dar iš kur nors. Beje, preliminarius 
referendumo rezultatus paviešino Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmi-
ninkas, kalbėjęs ne bet kur! – Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 29 d. 
posėdyje ir, be kita ko, prognozavęs, kad galutiniai referendumo rezultatai 
nuo preliminarių skirsis nežymiai (taip ir buvo). Tame Aukščiausiosios 
Tarybos posėdyje komisijos pirmininko net buvo paklausta, „ar nebūtų 
39 Protokolo 2 ir 3 puslapiuose nurodytas 3 sekundėmis vėlesnis laikas – 17:55:52.
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galima duomenis dėl oficialaus Konstitucijos priėmimo paskelbti rytojaus 
dienos spaudoje ir per masinės informacijos priemones“, bet jis atsakė 
neigiamai, nes „rytoj vakare mes tik pradedam skaičiuoti balsus, gautus iš 
užsienio“40. Juk (pusiau juokais) referendumo, ir dar tokio svarbaus, galu-
tiniai rezultatai ir juos įforminę Vyriausiosios rinkimų komisijos nutari-
mas bei jo priedas, referendumo rezultatų protokolas, negalėjo būti ir ne-
buvo traktuojami kaip tokia valstybės, tarnybinė ar dar didesnė paslaptis, 
kurios šiukštu nevalia paviešinti, kol tų dokumentų nepaskelbs oficiozas 
„Lietuvos aidas“. Be to, kaip minėta, Aukščiausioji Taryba, priimdama lex 
specialis – Įstatymą „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
priimti“, siekė nesudaryti prielaidų situacijai, kai Konstitucijos įsigalioji-
mas būtų tapęs priklausomas nuo spaudos leidinių (jų savininkų, leidėjų, 
redaktorių) valios. Kita vertus, jei Vyriausiosios rinkimų komisijos nutari-
mas (prelegentas sako „protokolas“) būtų laikomas paskelbtu tik 1992 m. 
lapkričio 5 d., kai tai padarė oficiozas „Lietuvos aidas“ (net jei to nutari-
mo turinys buvo iki tos datos kitaip paviešintas turbūt ne vienoje žinias-
klaidos priemonėje), tektų konstatuoti, kad Vyriausioji rinkimų komisija 
(savo arba ne savo valia) neįvykdė Seimo rinkimų įstatymo 79 straipsnyje 
(į kurį padaryta nuoroda įstatymo „Dėl referendumo Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai priimti“ 16 straipsnyje) jai nustatytos pareigos galutinius 
referendumo rezultatus paskelbti ne vėliau kaip per septynias dienas nuo 
referendumo, nes tas terminas (skaičiuojant nuo vėliausio galimo atskaitos 
taško) baigėsi kartu su lapkričio 1 d.

Ir dar tuo pačiu klausimu. Jei jau laikoma, kad Vyriausiosios rinkimų 
komisijos nutarimas (prelegentas, kaip minėta, sako „protokolas“) buvo 
paskelbtas tik 1992 m. lapkričio 5 d. oficioze „Lietuvos aidas“, tai tikslumas 
reikalauja pasakyti, kad būtent tame „Lietuvos aido“ numeryje minėtas nu-
tarimas buvo paskelbtas ne visas: jis paskelbtas be priedo – referendumo 
rezultatų protokolo, kuriame nurodyti referendumo rezultatai pagal vien-
mandates rinkimų apygardas, sudarytas Seimo nariams rinkti, o jį pasirašė 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, komisijos 
sekretorius ir dvidešimt komisijos narių (iš dvidešimt vieno). Ar buvo ko-

40 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 29 d. posėdžio steno-
grama. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251744> [žiūrėta 
2013-03-27]. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251744
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kiame nors leidinyje „oficialiai“ paskelbtas visas komisijos nutarimas (su 
priedu), nežinia. Seimo internetinėje duomenų bazėje tokio dokumento 
aptikti nepavyko, tačiau Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinkla-
lapyje jis visuotinai prieinamas (be abejo, ne nuo 1992 m. lapkričio, kai 
internetas Lietuvoje dar tik žengė pirmuosius žingsnius).

Negalima nepaprieštarauti ir buvusio Aukščiausiosios Tarybos Pir-
mininko teiginiui, esą „nesilaikyta nė okupacijos laikotarpio tvarkos, dar 
nepakeistos, kaip skelbiami įsigalioja kokie nors įstatymai. Ne vėliau kaip 
per dešimt dienų po jų priėmimo skelbiami lietuvių ir rusų kalbomis. Tai 
dar buvo galiojanti norma“. Jei tai pašaipa, tai labai neskoninga. Bet vei-
kiausiai – ne pašaipa, o argumentas. Apeliavimas į „okupacijos laikotarpio 
tvarką“, pagal kurią teisės aktai turėjo įsigalioti tik po to, kai jie būdavo 
paskelbiami ir rusų kalba, kaip į savotišką ultima ratio, ką čia ir sakyti, yra 
labai originalus, ypač kai tai daro žmogus, 1990 m. kovo 11 d. pirmasis pa-
sirašęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktą „Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo“41.

Tačiau pažiūrėkime, kokia buvo ta tvarka. Konstitucijos paskelbimo 
santykiams savo turiniu artimiausius santykius tuo metu reguliavęs „oku-
pacijos laikotarpio“ teisės aktas buvo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1980 m. spalio 29 d. įsakas Nr. X-617 „Dėl Lietuvos TSR įstaty-
mų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimų ir kitokių aktų, Lietu-
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakų ir nutarimų skelbimo 
ir įsigaliojimo tvarkos“42. Žinoma, pagal 1990 m. kovo 11 d. priimto Lietu-
vos Respublikos įstatymo „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“43 1 straipsnį 
minėto Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimo pavadinime ir teks-
te reikėjo santrumpą „TSR“ pakeisti žodžiu „Respublikos“ (linksnis galėjo 
įvairuoti), o „trumpiau ir sudėtiniuose pavadinimuose“ – išvis išbraukti; tai 
41 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos 

valstybės atstatymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1990, Nr. 9-222.

42 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1980 m. spalio 29 d. įsakas Nr. X-617 
„Dėl Lietuvos TSR įstatymų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimų ir kitokių 
aktų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakų ir nutarimų skelbimo ir 
įsigaliojimo tvarkos“. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
ir Vyriausybės žinios. 1980, Nr. 30-428.

43 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“. Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-221.
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padarius įsaką pasirašę pareigūnai buvo nurodomi tie patys, tik jų pareigos 
buvo nurodomos be „TSR“: Lietuvos Respublikos (po 1990 m. kovo 11 d. – 
turbūt?) Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas A. Barkauskas 
ir Lietuvos Respublikos (po 1990 m. kovo 11 d. – turbūt?) Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo sekretorius S. Naujalis. Istorijos perrašinėjimo temos 
kontekste tai gana komiški, bet, deja, tipiški pavyzdžiai. Štai to (dabar jau) 
„Lietuvos Respublikos“ Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsako 1 punkte 
ir buvo nustatyta, kad (po 1990 m. kovo 11 d. „TSR“ visur reikia keisti į „Res-
publikos“) „Lietuvos TSR įstatymai, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimai ir kitokie aktai, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu-
mo įsakai ir nutarimai ne vėliau kaip per dešimt dienų po jų priėmimo, Lie-
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko ir sekretoriaus 
pasirašyti, skelbiami lietuvių ir rusų kalbomis“. Aiškinimas, esą ši klauzulė, 
kurią – selektyviai ne visą! – pacitavo buvęs Aukščiausiosios Tarybos Pir-
mininkas, buvo „galiojanti norma“, yra blefavimas, matyt, tikintis, kad šio iš 
archyvo ištraukto įsako niekas neskaitys. O ji nebuvo traktuojama kaip galio-
janti norma ir nebuvo galiojanti norma.

Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad tas „Lietuvos Respublikos“ Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas formaliai buvo panaikintas tik 
1993  m. balandžio 6 d. įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir 
kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (22 straipsnio 2 punktas; 
beje, tame punkte įrašyta „TSR“). Tačiau tai toli gražu nereiškia, kad kaip 
„galiojanti norma“ turėjo būti traktuojama kiekviena to įsako klauzulė, kad 
ir kas joje būtų nustatyta, o ypač klauzulė, pagal kurią Lietuvos valstybės 
įstatymas ar kitas teisės aktas negalėjo įsigalioti, kol nebuvo paskelbtas ir 
rusų kalba. Ne mažiau abejonių jau tuo metu kėlė ir kitos to įsako „galio-
jančios normos“, ir jo forma. Antai pagal jį Aukščiausiosios Tarybos nuta-
rimus būtų turėjęs pasirašinėti ne vien jos Pirmininkas (kuris kartu buvo 
ir Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo vadovas, bet nebuvo tituluojamas 
„Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininku“, nes tokios atskiros pa-
reigybės nė nebuvo, o nesant Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko jos Pre-
zidiumui turėjo vadovauti Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduo-
tojas), bet ir sekretorius, tačiau buvęs Aukščiausiosios Tarybos Pirminin-
kas (ex officio ir jos Prezidiumo vadovas) geriau nei bet kas kitas turi žinoti, 
kad Aukščiausiosios Tarybos nutarimus pasirašydavo vien jos Pirminin-
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kas, nes taip buvo nustatyta Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 83 straipsny-
je. Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas buvo visiškai kitokios prigimties ir paskirties institucija nei 
jo sovietmečio pirmtakas ir turėjo iš esmės kitokius įgaliojimus; jis galėjo 
leisti tik „nenormatyvinius įsakus“ (bei „priimti nutarimus“) ir neturėjo 
įgaliojimų reglamentuoti įstatymų ir kitų teisės aktų, juo labiau Konstituci-
jos, (pa)skelbimo (plg. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 84, 85 straipsnius).

Liūdnai ironiška yra tai, kad pacituotoji Aukščiausiosios Tarybos Pre-
zidiumo įsako nuostata nebuvo kažkoks originalios teisėkūros rezultatas, o 
tik sukonkretino ir detalizavo tai, kas buvo nustatyta 1978 m. Lietuvos TSR 
Konstitucijos 103 straipsnyje, kuris, savo ruožtu, atkartojo (ne pažodžiui) 
tai, ką buvo nustačiusi 1977 m. „visasąjunginė Konstitucija“ – vadinamoji 
Brežnevo Konstitucija. Nors 1990 m. kovo 11 d. buvo iškilmingai paskelb-
ta, kad sovietinė Konstitucija Lietuvoje negalioja44, dabar, atrodo, norima 
įteigti, kad jos nuostatų sukonkretinimas ir detalizavimas poįstatyminiame 
1980 m. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo akte teisinės galios nebuvo 
praradęs, net nepaisant 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo 
„Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“ 3 straipsnio 
nuostatos, kad „Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lie-
tuvoje įstatymai bei kiti teisės aktai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respub-
likos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui“, pagal kurio 7 straipsnio 1 dalį 
valstybinė kalba Lietuvos Respublikoje buvo lietuvių kalba (prie šio klau-
simo netrukus bus grįžta).

Na, jei teigiama, esą ši Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1980 m. 
spalio 29 d. įsako (tegu tiesiogiai ir nepaminėto) klauzulė buvo „galio-
janti norma“, tai gal galima kaip „galiojančiomis normomis“ pasiremti ir 
kitomis jo klauzulėmis, pavyzdžiui, 2 punktu, pagal kurį (ir čia „TSR“ vi-
sur reikia keisti žodžiu „Respublikos“) „Lietuvos TSR įstatymai. Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimai ir kitokie aktai turi būti paskelbti 
„Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žiniose“, „Tiesos“ ir 
„Sovetskaja Litva“ laikraščiuose“? Dėl „Sovetskaja Litva“ pasakytina, kad 
tuo metu laikraštis tokiu pavadinimu jau nebuvo leidžiamas (jis buvo per-
vadintas į „Echo Litvy“), o dėl „Tiesos“ Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninkas, akivaizdu, turėjo ypatingų rezervacijų, nes neigė jos teisę anksčiau 
44 Plačiau žr.: Kūris, E., op. cit., 4 išnaša supra, p. 60–62.
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už oficiozą „Lietuvos aidas“ informuoti visuomenę apie tai, jog Vyriausioji 
rinkimų komisija patvirtino galutinius referendumo Konstitucijai priim-
ti rezultatus ir Konstitucija buvo priimta. Matyt, tos rezervacijos buvo ir 
politiškai, ir teisiškai pagrįstos, nes vienu iš paskutinių sovietinio laikotar-
pio teisės aktų, reglamentavusių inter alia oficialių dokumentų skelbimą, 
būtent Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos ir Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto biuro 
1990 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. XI-3716/51 „Dėl „Valstybės žinių“ sa-
vaitraščio pertvarkymo, „Tiesos“, „Sovetskaja Litva“ ir „Kurjer Wilenski“ 
laikraščių statuso“45, buvo nutarta, „remiantis „Tiesos“ laikraščio įkūrimo 
ir jo gyvavimo istorija, taip pat tuo, kad jis visą laiką priklausė partiniam 
biudžetui, ir būtinumu atriboti jį nuo oficialių valstybinės spaudos funk-
cijų, ateityje laikyti šį laikraštį Lietuvos Komunistų partijos laikraščiu“ 
(2 punktas). „Sovetskaja Litva“ ir „Kurjer Wilenski“ tapo „Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraščiais“ 
(3 punktas), o iki tol ėjusį savaitraštį „Valstybės žinios“ buvo nutarta per-
tvarkyti į laikraštį, skirtą „oficialioms valstybinės spaudos funkcijoms vyk-
dyti“ (1 punktas). Netrukus kitu (jau ne okupacinės, bet nepriklausomos 
Lietuvos valdžios) aktu – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1990 m. balandžio 30 d. nutarimu I-175 „Dėl laikraščio „Vals-
tybės žinios“ reorganizavimo“46 tas leidinys (iki pertvarkymo buvęs leidi-
niu „Tarybų darbas“47) buvo reorganizuotas į „valstybinį laikraštį“ (t. y. ofi-
ciozą) „Lietuvos aidas“ (jo antraštėje buvo rašoma „Valstybės laikraštis“). 
Dar vėlesniame akte, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pre-

45 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto biu-
ro 1990 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. XI-3716/51 „Dėl „Valstybės žinių“ savaitraščio 
pertvarkymo, „Tiesos“, „Sovetskaja Litva“ ir „Kurjer Wilenski“ laikraščių statuso“. Lietu-
vos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1989, 
Nr. 34-472. Parašyta būtent taip: „Wilenski“, nors pagal lenkų kalbos rašybos taisykles 
turėtų būti „Wileński“.

46 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. balandžio 30 d. nu-
tarimas Nr. I-175 „Dėl laikraščio „Valstybės žinios“ reorganizavimo“. Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 14-401.

47 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
1989 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. XI-3368/257 „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraščio“. Lietuvos Tarybų Socialistinės Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1989, Nr. 34-469.



394

Egidijus Kūris

zidiumo 1990 m. rugsėjo 24 d. nutarime Nr. I-597 „Dėl Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios Tarybos priimtų įstatymų skelbimo“48, buvo nustatyta, 
kad Aukščiausiosios Tarybos priimti įstatymai turi būti skelbiami „Lietu-
vos aido“, „Echo Litvy“ ir „Kurjer Vilenski“49 laikraščiuose arba jų prie-
duose kitą dieną po dokumentų įteikimo redakcijoms (bet, pastebėkime, 
šioje nuostatoje nėra jokios eksplicitinės sąsajos tarp įstatymų paskelbimo, 
inter alia rusų arba lenkų kalbomis leidžiamuose leidiniuose, ir įsigalioji-
mo, juo labiau kad „dokumentai“ galėjo būti įteikiami trims skirtingoms 
redakcijoms ne vieną dieną). Galiausiai, Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. lapkričio 13 d. nutarime Nr. I-1991 
„Dėl „Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinių“ 
leidimo“50 nustatė: „Prenumeruojamą leidinį „Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios“ nuo 1992 m. sausio 1 d. leisti 
4 kartus per mėnesį lietuvių ir rusų kalbomis. Nuo 1992 m. sausio 1 d. ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį leisti Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinių“ variantą anglų kalba.“ (1 punktas)

Tai anaiptol ne visi „okupacijos laikotarpio“ ir ankstyvojo pookupaci-
nio laikotarpio aktai, reglamentavę teisės aktų (pa)skelbimą. Tačiau Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkas savo teiginiui apie kitą nei visuotinai 
manoma Konstitucijos įsigaliojimo datą pagrįsti pasirinko citatą net ne iš 
čia paminėto Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. lapkričio 13 d. 
nutarimo (pagal kurį prenumeruojamas leidinys „Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios“ turėjo būti leidžiamas ir 
rusų kalba, tiesa, expressis verbis nenustačius, ar jame turi būti skelbiami 
visi tie teisės aktai, kurie buvo skelbiami lietuvių kalba), bet iš Aukščiau-
siosios Tarybos Prezidiumo 1980 m. spalio 29 d. įsako, kurio nuostatos 
(kaip minėta, detalizuojančios ir sukonkretinančios sovietinėje Konstitu-

48 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. rugsėjo 24 d. nu-
tarimas Nr. I-597 „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtų įstaty-
mų skelbimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, 
Nr. 28-681.

49 Parašyta „Vilenski“, o ne „Wileński“ ir net ne „Wilenski“.
50 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. lapkričio 13 d. nu-

tarimas Nr. I-1991 „Dėl „Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinių“ leidimo“. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vy-
riausybės žinios. 1991, Nr. 33-911.
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cijoje nustatytą teisinį reguliavimą) po tiekos naujų aktų išleidimo ir lei-
dinių reorganizavimo apskritai negalėjo būti taikomos 1992 m. pabaigoje, 
jos – net formaliai nepanaikintos – nebuvo „galiojančios normos“ pagal 
turinį! Beje, būtent šio iš teisinės nebūties ištraukto įsako sureikšminimas 
(matyt, manant, kad kiti argumentai gali būti įvertinti kaip nepakankamai 
svarūs) liudija vieno kertinių akmenų, ant kurių laikosi bet kuri nuosekli 
demokratinės valstybės teisės sistema, – teisinio reguliavimo hierarchijos 
imperatyvo ignoravimą. Teisininkui tikrai turėtų kilti klausimų dėl šio 
įsako taikymo (trečiaisiais atkurtos nepriklausomybės metais!), kaip an-
tai klausimas, koks yra šio įsako, poįstatyminio akto, santykis su įvairiais 
įstatymais (ir priimtais po nepriklausomybės atkūrimo, ir likusiais iš „oku-
pacijos laikotarpio“), pavyzdžiui, su 1990 m. vasario 9 d. priimtu, tų metų 
kovo 1 d. įsigaliojusiu ir iki 1996 m. vidurio galiojusiu (po 1990 m. kovo 
11 d. „Tarybų Socialistinės“ reikia išbraukti) Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymu51. 
Neatitikčių būtų galima aptikti ne vieną ir net ne dešimt, tačiau jos čia 
nebus aptariamos.

Svarbiausia, nė viename iš čia paminėtų aktų – nei „okupacinio laiko-
tarpio“, nei pookupaciniuose – nė neužsimenama apie referendumu priimtų 
aktų (pa)skelbimą. Nė viename iš jų neužsimenama apie naujos Konstituci-
jos priėmimą ir (pa)skelbimą. Visi tie aktai, neišskiriant nė Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo 1980 m. spalio 29 d. įsako, yra išvis nerelevantiški po 
1992 m. spalio 25 d. susiklosčiusiai teisinei ir faktinei situacijai. O buvu-
sio Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko „argumentas“ dėl Konstitucijos 
skelbimo rusų kalba kaip jos įsigaliojimo sąlygos išvis pritrenkia: išeitų, kad 
Konstitucijos įsigaliojimas, kad ir ką šiuo klausimu nustatytų ji pati, buvo 
priklausomas ne vien nuo to atitinkamo leidinio, „Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinių“, darbo organizavimo bei 
spartos52, bet ir nuo to, kaip greitai Konstitucija būtų išversta į rusų kalbą. 
(O kas, jei būtų išversta su klaidomis?) Tas argumentas dirbtinis, išgalvotas. 
51 Lietuvos [Tarybų Socialistinės] Respublikos spaudos ir kitų masinės informacijos prie-

monių įstatymas. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 7-163.

52 Tai ne spekuliatyvi prielaida, juo labiau ne priekabių ieškojimas. Žr. pastabą 13 išnašoje 
supra apie tai, kad oficialiame biuletenyje Konstitucijos projektas buvo paskelbtas jau po 
to, kai buvo įvykęs referendumas Konstitucijai priimti.
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Jis dar labiau šokiruoja dėl to, kad Konstitucijoje, esą turėjusioje įsigalioti tik 
po to, kai bus išversta į rusų kalbą ir šia nevalstybine kalba paskelbta „Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinių“ rusiškame 
„variante“, įtvirtinta, jog valstybinė kalba yra lietuvių kalba (14 straipsnis). 
Net jei darytume prielaidą (kurią, atrodo, jau pavyko paneigti įvairiais as-
pektais), kad iki Konstitucijos pasirašymo 1992 m. lapkričio 6 d. ji nebu-
vo įsigaliojusi, tektų dar kartą pri(si)minti, kad lietuvių kalba buvo vals-
tybinė kalba Lietuvos Respublikoje ir pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą 
(7 straipsnio 1 dalis).

Susidaro įspūdis, kad politiniame diskurse leidžiama selektyviai ma-
nipuliuoti vienais faktais ir nutylėti kitus, o bandant pagrįsti tam tikrą po-
litinį interesą – lengva ranka aukoti ir logiką (ne vien teisinę). Tokiame dis-
kurse argumentai turi nusileisti interesui. Bet šios politinio diskurso (net 
jei tai politinis diskursas apie teisės dalykus) savybės aiškinimasis išeitų už 
grynai teisinės analizės ribų. Vis dėlto tam tikri prelegento teiginiai išduo-
da tai, vardan kokio intereso yra ne tik interpretuojami tikri teisės istorijos 
faktai, bet ir sukuriami nauji, t. y. praeities faktai tiesiog sufabrikuojami.

Paskutinis pacituotos buvusio Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
pranešimo ištraukos teiginys (išsakytas „piktų opozicinių laikraščių“ ra-
šomų „visokių nesąmonių“ kontekste), kuriam negalima nepaprieštarauti, 
yra šis: „nereikia nė valstybės vadovo parašo“. Sena istorija: nuo 2000 m. 
būta daug įvairių bandymų ex post facto įtvirtinti Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko pareigybę kaip valstybės vadovo, nors Laikinasis Pagrindinis 
Įstatymas, kurio kūrėjai racionaliai ir apdairiai įvertino Lietuvos 1940 m. 
patirtį, valstybės vadovo išvis nenumatė, ypač turint galvoje, kad jis buvo 
priimtas buvusiai metropolijai nepripažįstant nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimo, grasinant ir net jėga bandant užgniaužti jos ištrūkimą 
iš okupacijos. Teisiniai argumentai, kodėl Aukščiausiosios Tarybos Pirmi-
ninkas pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą nebuvo valstybės vadovas, o 
pagal 1992 m. Konstituciją negali būti prilygintas Respublikos Prezidentui, 
plačiai išdėstyti jau minėtame Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. 
nutarime. Tie argumentai negirdimi, nes jų nenorima girdėti.

Tačiau aptariamajame 2012 m. spalio 26 d. pranešime suformuluota 
ir anksčiau, regis, viešai neišsakyta mintis: „Aukščiausiosios Tarybos Pir-
mininkas, kuris pagal naują Konstituciją jau ir laikinasis Prezidentas“. Tai 
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nauja! Pirmiausia pasakytina, kad po žodžių „Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas, kuris pagal naują Konstituciją jau ir laikinasis Prezidentas“ 
eina žodžiai „savo tos dienos potvarkiu“. Jei rimtai traktuotume legendą, 
kad minėtą potvarkį pasirašė „Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, kuris 
pagal naują Konstituciją jau ir laikinasis Prezidentas“, neaišku, ar Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininkas tapo „laikinuoju Prezidentu“ pasirašyda-
mas tą potvarkį, ar pasirašydamas Konstituciją, arkada nors vėliau, o jei 
taip, tai kada. Ar tai galėjo įvykti tada, kai Konstitucija buvo paskelbta, 
pavyzdžiui, oficioze „Lietuvos aidas“ 1992 m. lapkričio 10 d.? Kaip minėta, 
oficialiame biuletenyje ji buvo išspausdinta tik 1992 m. lapkričio 30 d., t. y. 
tada, kai Lietuvoje jau buvo kitas „laikinasis Prezidentas“ – šias pareigas 
laikinai ėjo 1992 m. spalio 25 d.–lapkričio 15 d. rinkimuose išrinktas Sei-
mo Pirmininkas. Vadinasi, Konstitucija turėjo įsigalioti ir Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas „laikinuoju Prezidentu“ turėjo tapti arba 1992 m. 
lapkričio 10 d., arba keturiomis dienomis anksčiau – lapkričio 6 d. Pats 
buvęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, jo paties prisipažinimu, dėl 
tikslios Konstitucijos įsigaliojimo datos, vadinasi, ir dėl tapimo „laikinuoju 
Prezidentu“, bent šiandien (kitaip nei 1992 m. lapkričio 6 d.), „nebūtų tik-
ras“. Kadangi atsisakius „lapkričio 2-osios doktrinos“, tiksli Konstitucijos 
įsigaliojimo data tampa nebeaiški, nežinoma, ne ką labiau apibrėžta yra ir 
diena (juo labiau tikslus momentas), nuo kurios Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas esą tapo „laikinuoju Prezidentu“. Tačiau jubiliejinio praneši-
mo teksto fragmentas „Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, kuris pagal 
naują Konstituciją jau ir laikinasis Prezidentas, savo tos dienos potvarkiu“ 
rodo, kad pirmenybė teikiama 1992 m. lapkričio 6 d. Tą patvirtina ir „lap-
kričio 2-osios doktrinos“ kritikos leitmotyvas: Konstitucijos įsigaliojimui 
buvo reikalingas „fiat!“.

Apskritai paėmus, formuluotė „laikinasis Prezidentas“ yra šiek tiek 
klaidinanti ir turėtų būti patikslinta. Nėra Konstitucijoje tokios formuluo-
tės. Konstitucijos 89 straipsnis (jis netrukus bus pacituotas visas) apibrėžia 
dvi teisines situacijas: (i) Respublikos Prezidentui mirus, atsistatydinus, 
pašalinus jį iš pareigų apkaltos proceso tvarka ar tada, kai Seimas nutaria, 
kad Respublikos Prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų, jo 
pareigas laikinai eina Seimo Pirmininkas; (ii) Respublikos Prezidentą, lai-
kinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, 
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tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas. „Laikinasis Prezidentas“, kasdie-
niame diskurse vartojama supaprastinta ir šiuo atžvilgiu žargoninė formu-
luotė, gali reikšti arba laikiną Respublikos Prezidento pareigų ėjimą, kai 
Respublikos Prezidento nėra, arba laikiną Respublikos Prezidento pavada-
vimą, kai Respublikos Prezidentas yra, bet negali eiti pareigų dėl Konstitu-
cijos 89 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių. Manytina, ši supaprastin-
ta formuluotė (kurios išguiti iš kasdienio neprofesionalaus žodyno, matyt, 
nepavyktų, todėl nė nereikia bandyti to daryti) sietina tik su pirmąja tei-
sine situacija, kai Seimo Pirmininkas laikinai eina Respublikos Prezidento 
pareigas, nes visuotiniuose rinkimuose išrinkto Respublikos Prezidento 
nėra arba nebėra, ir dėl to laikino pareigų ėjimo Respublika „vis tiek“ turi 
Prezidentą: juo yra Seimo Pirmininkas, kuris – tai labai svarbu! – laikinai 
nėra visavertis Seimo Pirmininkas, negali būti Seimo atstatydintas kaip 
praradęs pasitikėjimą ir tik nominaliai vadintinas Seimo Pirmininku (bū-
tinai priduriant „laikinai einantis Respublikos Prezidento pareigas“ arba 
net išvis nepaminint Seimo Pirmininko pareigybės), nes laikinai netenka 
savo įgaliojimų Seime; kita vertus, toks nominalus Seimo Pirmininkas tuo 
laikotarpiu tam tikrus Respublikos Prezidento įgaliojimus gali vykdyti tik 
Seimo sutikimu (89 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu antroji teisinė situacija, 
kai Seimo Pirmininkas „laikinai pavaduoja“ Respublikos Prezidentą greta 
savo pagrindinių pareigų, tik iš tolo gali būti lyginama su pirmąja, nes to-
kiu atveju Seimo Pirmininko įgaliojimų apimtis nėra nė kiek sumažėjusi. 
Tačiau pabrėžtina, kad ir vienu, ir kitu atveju atitinkami įgaliojimai nusta-
tyti pagal Konstituciją išrinkto Seimo Pirmininkui.

Šiame kontekste paminėtina, kad pagal įstatymo „Dėl Lietuvos Res-
pub likos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ (tiesa, tuo metu dar neįvar-
dyto Konstitucijos 150 straipsnyje kaip Konstitucijos sudedamoji dalis, 
bet, kaip minėta, neabejotinai ja buvusio ir iki atitinkamo šio straipsnio 
papildymo 2004 m.) 6 straipsnio 1 dalį „laikotarpiu, kol dar nėra Respub-
likos Prezidento, ši teisinė situacija tolygi tai, kuri yra numatyta Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 89 straipsnyje“53. Tame straipsnyje nustatyta, 

53 Taip pat nustatyta, kad „prireikus Seimas gali pratęsti 89 straipsnyje numatytus termi-
nus daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma, bet ne ilgiau kaip keturiems 
mėnesiams“ (įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 
6 straipsnio 2 dalis).



399

Vienos fikcijos klausimu

kad: „Respublikos Prezidentui mirus, atsistatydinus, pašalinus jį iš parei-
gų apkaltos proceso tvarka ar tada, kai Seimas nutaria, kad Respublikos 
Prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų, jo pareigas laikinai 
eina Seimo Pirmininkas“, kuris „šiuo atveju <...> netenka savo įgaliojimų 
Seime, kur jo pareigas Seimo pavedimu laikinai eina jo pavaduotojas“, tuo 
tarpu Seimas „išvardytais atvejais <...> ne vėliau kaip per 10 dienų priva-
lo paskirti Respublikos Prezidento rinkimus, kurie turi būti surengti ne 
vėliau kaip per du mėnesius“, o „Seimui negalint susirinkti ir paskelbti 
Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimus skelbia Vyriausybė“ (1 dalis); 
„Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl 
to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas“ 
(2 dalis); „laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmi-
ninkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų 
be Seimo sutikimo“, o Seimas „tuo laikotarpiu <...> negali svarstyti klau-
simo dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku“ (3 dalis); „jokiais kitais atve-
jais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Res-
publikos Prezidento įgaliojimų“ (4 dalis).Vadinasi, įstatymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 6 straipsnio 1 dalyje esanti 
nuoroda į Konstitucijos 89 straipsnį iš tikrųjų yra nuoroda į šio straipsnio 
1 dalį, nes 2 dalis skirta situacijai, kai Respublikos Prezidentas yra, tik dėl 
šioje (2-ojoje) dalyje nurodytų aplinkybių negali eiti pareigų.

Jei, kaip tvirtina buvęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, jis tam 
tikrą laiką po Konstitucijos įsigaliojimo buvo „laikinuoju Prezidentu“, t. y. 
„laikinai einančiu Respublikos Prezidento pareigas“, nesuvokiama, kodėl 
tokiu atveju Aukščiausioji Taryba nepriėmė nutarimo (ar kokio nors kito 
akto), kuriuo Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui būtų pavedusi laikinai 
eiti Respublikos Prezidento pareigas54. Čia paminėtina, kad Aukščiausioji 
Taryba po 1992 m. spalio 25 d. referendumo dar posėdžiavo iki 1992 m. 
lapkričio 19 d. įskaitytinai, o įgaliojimus išlaikė tol, kol naujai išrinktas Sei-
mas lapkričio 25 d. susirinko į pirmąjį posėdį. Per tą laiką Aukščiausioji 

54 Plg.: Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. I-3 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Prezidento pareigų laikino ėjimo“. Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės 
žinios. 1992, Nr. 35-1064; Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 6 d. nutarimą 
Nr. IX-2100 „Dėl pavedimo laikinai eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas ir pave-
dimo laikinai eiti Seimo Pirmininko pareigas“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 51-1697.
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Taryba ne tik nepriėmė tokio nutarimo ar kito akto, bet ir per dešimt die-
nų nuo to tariamo laikino Respublikos Prezidento pareigų ėjimo pradžios 
(kurią, kaip parodyta, nelengva būtų vienareikšmiškai nustatyti) nepaskel-
bė Respublikos Prezidento rinkimų, nors to įsakmiai reikalauja Konstitu-
cijos 89 straipsnio 1 dalis55.

Maža to, nė vienas Aukščiausiosios Tarybos tuo laikotarpiu priimtas 
įstatymas nebuvo pasirašytas „Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko, laiki-
nai einančio Respublikos Prezidento pareigas“ ar pan. To ir negalėjo būti 
tuo metu, nes tada dar niekas (gal net pats Pirmininkas) nežinojo, kad vals-
tybėje, pasirodo, jau yra „laikinasis Prezidentas“. Nebūna taip, kad valstybė 
turi prezidentą (tegu laikiną), o niekas to nežino. Juo labiau – jis pats.

Galiausiai, jei Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas skelbiasi tam tik-
rą laiką buvęs „laikinuoju Prezidentu“, jis, kaip minėta, pagal Konstituci-
jos 89 straipsnio 1 dalį turėjo būti netekęs savo įgaliojimų Seime. Tačiau 
pakanka pasklaidyti 1992 m. spalio 29 d. ir lapkričio 19 d. posėdžių ste-
nogramas, kad įsitikintume, jog save „laikinuoju Prezidentu“ ex post fac-
to paskelbęs Pirmininkas savo įgaliojimais Seime naudojosi – pristatinėjo 
teisės aktų projektus, teikė pasiūlymus dėl kitų Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų pateiktų teisės aktų projektų, padarė pranešimą (ne Konstitucijos 
84 straipsnio 18 punkte numatytą Respublikos Prezidento metinį praneši-
mą apie padėtį Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką), 
net baigė Aukščiausiosios Tarybos sesiją ir, beje, nėkart nepatikslino kitų 
Aukščiausiosios Tarybos deputatų ar nepaprieštaravo, kad jie jį vadina ne 
„Prezidentu“ ar „laikinuoju Prezidentu“, bet „Aukščiausiosios Tarybos de-
putatu“, kuriuo jis, be abejo, ir buvo 1992 m. spalio 29 d. pagal dar galiojusį 
Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, o 1992 m. lapkričio 19 d. – pagal jau įsiga-
liojusią naująją Konstituciją.

Čia tenka dar kartą grįžti prie jau įvairiais aspektais aptarto Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. potvarkio dėl Konsti-
tucijos (pa)skelbimo. Konstitucijos dvidešimtmečiui skirto pranešimo 

55  Plg.: Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. I-11 „Dėl Respub-
likos Prezidento rinkimų paskyrimo“. Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės žinios. 
1992, Nr. 36-1092; Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 15 d. nutarimą 
Nr. IX-2138 „Dėl Respublikos Prezidento rinkimų paskyrimo“. Valstybės žinios. 2004, 
Nr. 56-1933.
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teksto fragmente „Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, kuris pagal naują 
Konstituciją jau ir laikinasis Prezidentas, savo tos dienos potvarkiu“ esa-
ma sugestijos, kad Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas pasirašydamas tą 
potvarkį pagal naują Konstituciją jau buvo „laikinasis Prezidentas“. Tokiu 
atveju Konstitucija turėjo įsigalioti iki potvarkio pasirašymo (vadinasi, per 
ceremoniją ištarus žodį „skelbiu“). Tačiau pagal Konstitucijos 85 straipsnį 
Respublikos Prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus, leidžia 
aktus-dekretus. Ne potvarkius. Vertinant vien formaliosios teisės požiūriu, 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas išleido ne dekretą, o potvarkį turbūt 
todėl, kad Konstitucijos pasirašymo ir skelbimo (promulgavimo) įgalioji-
mai Konstitucijos 154 straipsnyje yra nustatyti ne Respublikos Prezidentui 
(„nuolatiniam“ ar „laikinajam“), o expressis verbis Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkui (dar kartą žr. 2 skyriuje pateiktą Konstitucinio Teismo 2002 m. 
birželio 19 d. nutarimo ištrauką), kuris nei pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstaty-
mą, nei pagal kokius nors kitus aktus dekretų neleisdavo. Bet dėl to, kad lai-
kinai eidamas Respublikos Prezidento pareigas (jei taip iš tikrųjų būtų buvę) 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas turėjo būti netekęs savo įgaliojimų 
Seime, jis turėjo ne tik laikinai būti, bet ir būti tituluojamas (ir save tituluoti) 
ne Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku, o „laikinai einančiu Respublikos 
Prezidento pareigas“. Vadinasi, net pasirašęs Konstituciją kaip Aukščiau-
siosios Tarybos Pirmininkas ir kaip Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas 
deklaravęs jos (pa)skelbimą (kaip reikalauja Konstitucijos 154 straipsnis), 
tačiau nutaręs išleisti dar kokį nors aktą dėl jos (pa)skel bimo, jis (jei, kaip 
implikuoja formuluotė „Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, kuris pagal 
naują Konstituciją jau ir laikinasis Prezidentas, savo tos dienos potvarkiu“, 
Konstitucija iš tikrųjų galiojo nuo žodžio „skelbiu“ ištarimo tuometinėje 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo salėje) turėjo išleisti ne potvarkį, o 
dekretą. Šitaip aiškinant tas faktiškai išleistas potvarkis turėtų būti laiko-
mas neatitinkančiu Konstitucijos 85 straipsnio (bent) pagal formą. Tačiau 
situaciją išgelbėja tai, kad, kaip minėta, tas potvarkis buvo teisiškai nereika-
lingas, kaip nereikalingas būtų koks nors papildomas Respublikos Preziden-
to, pasirašančio Seimo priimtą įstatymą ir kartu (tuo pačiu parašu) – kad 
skelbia tą įstatymą, dekretas dėl to įstatymo paskelbimo. Bet tai formalioji 
pusė. O ne formalus teisinis, bet faktine politine to meto situacija grindžia-
mas aiškinimas, kodėl tame potvarkyje, liudijančiame tuo metu niekieno 
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nekvestionuojamą (ir dar ilgai po to nekvestionuotą) poziciją, nėra žodžių 
„laikinai einantis Respublikos Prezidento pareigas“, matyt, galėtų būti toks: 
1992 m. lapkričio 6 d. šalyje niekas, neišskiriant nė Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko, nežinojo, kad esą jau yra „laikinasis Prezidentas“, – ir nežinojo 
šito iki pat 1992 m. lapkričio 25 d., kai naujai išrinktas Seimas, susirinkęs į 
pirmąjį posėdį, nutarimu pavedė Respublikos Prezidento pareigas laikinai 
eiti ką tik išrinktam naujojo Seimo Pirmininkui, iš šių pareigų nieko ne-
atleisdamas. Juk jei Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas būtų tikrai tuo 
metu buvęs „laikinuoju Prezidentu“, atitinkamų įgaliojimų nutrūkimas tu-
rėjo būti kaip nors užfiksuotas. Tačiau kaip nebuvo užfiksuota jų menamos 
pradžios momentas, nebuvo užfiksuotas ir jų menamos pabaigos momen-
tas. Tai anaiptol ne Aukščiausiosios Tarybos ar ją pakeitusio Seimo neapsi-
žiūrėjimo rezultatas, kadangi nebuvo įmanoma užfiksuoti to, ko nebuvo ir 
negalėjo būti.

Šiame kontekste verta dar kartą pacituoti Konstitucijos 89 straipsnio 
4 dalį: „Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms 
negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų.“ Vis dėlto ši Kons-
titucijos nuostata nagrinėjamai teisinei ir faktinei situacijai negali būti 
pritaikoma, nes ji draudžia Konstitucijoje nenustatytais pagrindais vykdyti 
Respublikos Prezidento įgaliojimus, bet ne atgaline data aiškinti, esą asmuo 
juos vykdęs, nors iš tikrųjų nevykdė. Ši nuostata turi užkirsti kelią valdžios 
uzurpavimui, bet ne istorijos falsifikavimui. Istorijos falsifikavimui kelio 
negali užkirsti jokia Konstitucija. Ji net negali apsiginti nuo to, kad ją pačią 
kas nors ims ir atgaline data sufabrikuos jos dvidešimtmečio proga.

Vietoj pabaigos

Jei buvęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas savo proginėse kalbo-
se, skirtose Konstitucijos jubiliejams, būtų tik nurodęs įvairius su Konsti-
tucijos priėmimu, pasirašymu, (pa)skelbimu ir įsigaliojimu susijusius tei-
sės aktų prieštaravimus ar šių procesų netolygumus, net juos kritikavęs, 
tai būtų sveikintina. Konstitucijas kuria žmonės, o Lietuvos Respublikos 
1992 m. Konstituciją kūrė susipriešinę (bet vis dėlto radę bendrą kalbą) ir 
skubantys žmonės. Vis dėlto galutinis „produktas“, nepaisant jau ne kartą 
minėto ceitnoto ir kitų nepalankių aplinkybių, išėjo gana kokybiškas, nors 
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įvairių teksto netikslumų neišvengta. Svarbiausia, kad Konstitucija sukūrė 
savo nuostatų nuolatinio tobulinimo ne vien per Konstitucijos pataisas, 
bet ir per galiojančių nuostatų nuolatinį aiškinimą vykdant teisės aktų 
konstitucingumo kontrolę, institucines ir procesines prielaidas. Kai kurie 
Konstitucijos teksto neapibrėžtumai ir klauzulių nesuderinamumai jau yra 
pašalinti sistemiškai ir teleologiškai aiškinant jos nuostatas, kai kurie dar 
turės būti pašalinti oficialiai aiškinant Konstituciją.

Deja, aprašytasis bandymas reviduoti Konstitucijos įsigaliojimo datą 
nėra konstitucinio reguliavimo kritika, nukreipta į pozityvaus rezultato 
siekimą. Tai politiškai motyvuotas veikimas. Jis destruktyvus, nes bando ne 
konstruoti ateitį, bet rekonstruoti praeitį – sukurti regimybę, kad joje buvo 
tai, ko iš tikrųjų nebuvo. Jis grindžiamas faktų selekcionavimu, manipulia-
vimu jais ir kai kurių akivaizdžių, bet tam tikro politinio intereso neatitin-
kančių teisės istorijos faktų neigimu, vadinasi, ir oponentų statymu į tokią 
padėtį, kai racionalus kontrargumentavimas revizionistiniams teiginiams 
tampa labai sunkus. Išties, kaip galima kontrargumentuoti tokiam pareiš-
kimui (čia jį tenka pacituoti dar kartą): „Kodėl Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas, kuris pagal naują Konstituciją jau ir laikinasis Prezidentas, 
savo tos dienos potvarkiu teigia, kad abu aktai, Konstitucija ir Įstatymas dėl 
Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos, yra būtent įsigalioję lapkričio 2 dieną, 
šiandien jis negalėtų atsakyti. Tegul tiria mokslas. Man visai aiški lapkričio 
6-osios promulgacija, o teisininkai choru kalba bei rašo lapkričio 2-ąją.“?!

Šiaip ar taip, čia pabandyta išsakyti tam tikrus kontrargumentus. Ma-
tyt, kai kurie iš jų dar turėtų būti sustiprinti ar apginti tolesnėje diskusijoje. 
Be to, kai kurie kontrargumentai remiasi prielaidomis, kurias dar reikėtų 
patikrinti fonotekose ir archyvuose, taip pat kreipiantis į žmones, tiesiogiai 
dalyvavusius rengiant galutinį Konstitucijos projektą. Čia verta dar kartą 
pacituoti buvusį Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką: „Tegul prisimena ką 
nors prisimenantieji, kodėl taip liūdnai tose datose kapstėmės.“

Vis dėlto nelengva suprasti tą motyvą (ne teisinį, bet politinį ir psicho-
loginį), kuris skatina buvusį aukščiausią valstybės pareigūną praėjus dviem 
dešimtmečiams nuo Konstitucijos įsigaliojimo bandyti reviduoti jo datą, 
kartu ir visą Konstitucijos įsigaliojimo procesą bei kontekstą – priešingai 
„teisininkų chorui“ (bet ne vien jų). Juk nuodugni fiksuotų teisės istorijos 
faktų analizė (kurios čia pateikti tik tam tikri fragmentai) vis tiek kada nors 
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atskleistų, kad tai, ką tokiu kreivu interpretavimu taip atkakliai bandoma 
sukurti, yra fikcija. Energija, sunaudota šios fikcijos kūrimui, galėjo būti 
vaisingai panaudota konstruktyviai kūrybai.

Henry’is Haroldas Welchas Pearsonas (1870–1916) amžiams įėjo į 
botanikos istoriją, 1913 m. įkūręs vieną įžymiausių pasaulyje Kirstenbošo 
(Kirstenbosch) botanikos sodą (Keiptaunas, Pietų Afrikos Respublika). Po 
to jis pagyveno tik trejus metus ir buvo tame sode palaidotas. Gražesnę 
vietą sunku rasti: gėlės, kalnai, šaltinis – ir nedidelis antkapio akmuo po 
išlakiu Atlaso kedru. Tame akmenyje po iškiliojo botaniko pavarde bei gi-
mimo ir mirties metais iškalta: If ye seek his monument, look around you. 
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koNsTiTUCiNės Teisės ŠaLTiNiŲ 
dokTriNos raidos BrUoŽai

Prof. dr. Toma BIRMONTIENĖ

1. Įvadas

Pagrindinis teisės šaltinis – konstitucija, jos teisinė samprata lemia pa-
čios konstitucinės teisės ir teisės šaltinių sampratą bei raidą. XX ir XXI am-
žių sandūroje Lietuvai atkūrus valstybingumą, priėmus 1992 m. Lietuvos 
Respublikos Konstituciją, įvyko esminiai teisės raidos pokyčiai. Teisė, ypač 
konstitucinė, išsivadavo iš šūkių ir ideologinių dogmų įtakos, buvo grąžinti 
pirminiai jos tikslai įtvirtinti demokratinius valstybės institutus ir valdžių 
padalijimu grindžiamus jų veikimo pagrindus, saugoti žmogaus teises, ga-
rantuoti valstybingumo išsaugojimą. 

Nagrinėjant teisės šaltinių raidą matyti, kad ją lemia Europos valsty-
bių teisės suartėjimas dėl didėjančios tarptautinių ir viršvalstybinių teisės 
instrumentų įtakos, ypač ryškios žmogaus teisių srityje. Kontinentinės ir 
bendrosios teisės sistemų konstitucinės tradicijos šiuo metu patiria kon-
vergencinius pokyčius ir tai ypač akivaizdžiai rodo teisės šaltinių raida. 
Kontinentinės teisės sistemose vis didesnis vaidmuo tenka precedentui, o 
bendrosios teisės tradicijos teisės sistemose – statutinei teisei. Teisės siste-
mų suartėjimo pokyčius patyrė ir Lietuvos teisė.

Lietuvos teisės ir ypač konstitucinės teisės šaltinių raidai didžiausią 
įtaką darė ir tebedaro konstitucinės kontrolės instituto įsteigimas, oficia-
liosios konstitucinės doktrinos plėtra, kartu ir naujos konstitucinės teisės 
sampratos formavimasis. 

2. Kai kurie konstitucinės teisės šaltinių istoriniai bruožai

Prie reikšmingiausių istorinių Lietuvos konstitucinės teisės dokumen-
tų priskirtini Lietuvos Statutai (1529, 1566, 1588 m.), turėję įtakos ne tik 
Lietuvos, bet ir kitų valstybių teisei. Šie teisės šaltiniai to meto Europos 
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valstybių teisėje išsiskyrė sistemiškumu ir tuo, kad nustatė konstitucinės 
teisės nuostatas, įtvirtinusias svarbias valstybės gyvenimo sritis, taip pat 
tam tikrus demokratinius žmogaus teisių principus. 

Tarpukario Lietuvoje (1918–1940 m. Lietuvos Respublikoje) konstitu-
cinė teisė buvo plėtojama – priimta ne viena laikinoji ar nuolatinė konsti-
tucija1, konstitucinės teisės institutus detalizuojantys įstatymai. Tuo laiko-
tarpiu itin svariai prie konstitucinės teisės mokslo formavimosi prisidėjo 
M. Romeris. Jis laikomas Lietuvos konstitucinės teisės mokslo pradininku 
ir vienu žymiausių jo kūrėju. 

Pritartume M. Maksimaičio nuomonei, kad savo prioritetą teisės šal-
tinių sistemoje fiksavo visos tarpukario Lietuvoje galiojusios konstitucijos, 
nepaisant kai kurių jų legitimumo problemų. Visus konstitucingumo rei-
kalavimus atitiko tik 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija2. 

Tarpukario konstitucijos įvairiu lygmeniu reglamentavo teisės šaltinių 
(įstatymų ir kai kurių kitų teisės aktų – tarptautinių sutarčių, Prezidento 
aktų) teisėkūros procesą – svarstymą, priėmimą (vetavimą) ir skelbimą, 
subjektus, įgaliotus priimti atitinkamus teisės aktus, ir ligi Nepriklauso-
mybės atkūrimo galiojusių įstatymų tolesnio taikymo sąlygas – jie, kaip 
ir vėliau priimti įstatymai, negalėjo prieštarauti konstitucijų nuostatoms. 
Tačiau iki 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos priėmimo priimamų 
naujų įstatymų konstitucingumas, t. y. atitiktis priimamai naujai konsti-
tucijai, kaip būtina jų galiojimo sąlyga, nebuvo deklaruojamas. 1922 m. 
Lietuvos Valstybės Konstitucijoje (3 straipsnis) buvo įtvirtintas bendrasis 
principas, kad negalioja joks įstatymas, priešingas Konstitucijai, tačiau ne-
buvo sukurtas įstatymų konstitucingumo patikros mechanizmas, konsti-
tucinė teisės šaltinių kontrolė tarpukario konstitucijose nebuvo įtvirtinta3.

1 1918 m. vasario 16 d. aktas; 1918 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pama-
tiniai dėsniai; 1919 m. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai; 
1920 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija; 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitu-
cija; 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija; 1938 m. Lietuvos Konstitucija. 

2 Maksimaitis, M. Įstatymų konstitucingumas Lietuvos tarpukario konstitucijose ir jo 
kontrolės forma. Konstitucinė jurisprudencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
biuletenis. 2012, 2 (26): 277; Maksimaitis, M. Konstitucijų legitimumo problemos tarpu-
kario Lietuvoje. Konstitucinė jurisprudencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
biuletenis. 2013,1 (29): 339–351.

3 Plačiau apie įstatymų konstitucingumo problemas tarpukario konstitucijose žr.: Maksi-
maitis, M. Įstatymų konstitucingumas Lietuvos tarpukario konstitucijose ir jo kontrolės 
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1918 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos 
pamatinių dėsnių nuostatose (5, 6, 11, 30 ir kiti straipsniai) minimi „lai-
kinieji įstatymai“, kuriuos priima Valstybės Taryba (tarp Valstybės Tary-
bos sesijų – ir Ministrų Kabinetas), o skelbia Valstybės Tarybos Prezidiu-
mas; 26  straipsnyje įvardijamas įstatymas Steigiamajam Seimui rinkti; 
24  straipsnyje nustatyta, kad srityse, kuriose Lietuvos Valstybės nėra iš-
leistų naujų įstatymų, laikinai galioja įstatymai, „buvę prieš karą“, kiek jie 
neprieštarauja Laikinosios Konstitucijos pamatiniams dėsniams. 

1919 m. redakcijos Laikinosios Konstitucijos pamatinių dėsnių nuosta-
tose laikinieji įstatymai nebeminimi, vartojama tiesiog įstatymų sąvoka: įsta-
tymus leidžia Valstybės Taryba, o skelbia Valstybės Prezidentas; tarp jos sesi-
jų įstatymus, priimtus Ministrų Kabineto, gali leisti ir Valstybės Prezidentas 
(9, 13, 15, 17 straipsniai). Valstybės Prezidentas galėjo vetuoti įstatymą, t. y. 
grąžinti Valstybės Tarybai dar kartą svarstyti (17 straipsnis). Šių Pamatinių 
dėsnių 26 straipsnyje (kaip ir ankstesnės redakcijos šiame straipsnyje) įvar-
dytas ir konkretus įstatymas – Steigiamojo Seimo rinkimų, o 12 straipsnyje 
nurodomas ir kitas teisės šaltinis – Valstybės Prezidento aktas, kuris turi būti 
kontrasignuojamas Ministro Pirmininko ar atitinkamo kito ministro. 

1920 m. Laikinojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje išliko nuostata, 
kad iki šios Konstitucijos paskelbimo dienos veikusieji įstatymai galioja, jei-
gu jai neprieštarauja (3 straipsnis). Veikusiųjų įstatymų sąvoka turėjo apimti 
visus iki šios Konstitucijos priimtus įstatymus, tarp jų ir priimtuosius jau at-
kūrus valstybingumą. Steigiamasis Seimas turėjo įgaliojimus leisti įstatymus. 
Konstitucijos 18 straipsnyje buvo nustatyta, kad Laikinoji Konstitucija, kaip 
ir visi įstatymai, įsigalioja nuo paskelbimo Vyriausybės organe dienos.

Steigiamojo Seimo 1922 m. priimtoje Lietuvos Valstybės Konstituci-
joje daug išsamiau formuluojami reikalavimai teisės šaltiniams – įstaty-
mams. Konstitucijos 3 straipsnyje deklaruojamas svarbus įstatymų kons-
titucingumo reikalavimas, o 106 straipsnyje iš esmės atkartojamos anks-
tesnių konstitucijų nuostatos, kad iki šios Konstitucijos paskelbimo galioję 
įstatymai, kurie neprieštarauja Konstitucijos nuostatoms ir nebus pakeisti 
ar panaikinti įstatymais, lieka galioti.

forma. Konstitucinė jurisprudencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biulete-
nis. 2012, 2 (26): 277–287; Žilys, J. Konstitucinis Teismas – teisinės ir istorinės prielaidos. 
Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2001, p. 220. 
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1922 m. Konstitucijoje įvardijamos tam tikros sritys, kurios turėtų 
būti reglamentuojamos įstatymu, inter alia pilietybė ir kiti su žmogaus tei-
sėmis susiję klausimai (antras skirsnis „II Lietuvos piliečiai ir jų teisės“). 

Šioje Konstitucijoje formuluojami reikalavimai įstatymo priėmimo 
procesui. Pagal jos 27 straipsnį įstatymus leidžia Seimas, jų skelbimo tvarką 
ir įsigaliojimą reglamentuoja atskiras įstatymas. Respublikos Prezidentas 
skelbia įstatymus. Jis turi santykinio veto teisę – per 21 dieną gali grąžin-
ti Seimui įstatymą su savo pastabomis; jeigu Seimas antru svarstymu pri-
ima tą patį įstatymą absoliutine visų atstovų balsų dauguma, Respublikos 
Prezidentas privalo jį paskelbti; tais atvejais, kai Seimas 2/3 visų atstovų 
balsų dauguma pripažįsta įstatymo paskelbimą esant skubų, Respublikos 
Prezidentas neturi teisės tokio įstatymo vetuoti (50 straipsnis). Konstitu-
cijos 60  straipsnyje nustatyta Ministrų Kabineto pareiga rengti įstatymų 
projektus (sumanymus). 

Konstitucijos 30 straipsnio nuostatos skirtos tarptautinėms sutartims, 
jų santykiui su įstatymais – tarptautinės sutartys, priešingos įstatymams, 
turi būti Seimo patvirtintos. 

Pagal Konstitucijos 33 straipsnį Seimo statutas turi įstatymo galią. 
Tautos atstovo Seimo nario atlyginimą nustato įstatymas (39 straipsnis).

1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijoje išliko kai kurie 1922 m. 
Konstitucijoje teisės šaltiniams įstatymams nustatyti reikalavimai, tačiau 
atsirado ir naujų nuostatų. 

1928 m. Konstitucijos 3 straipsnyje išliko įstatymų konstitucingumo 
reikalavimas, o 107 straipsnyje pakartotos 1922 m. Konstitucijos nuosta-
tos dėl iki šios Konstitucijos paskelbimo priimtų įstatymų galiojimo. Šioje 
Konstitucijoje išplečiamas subjektų, turinčių teisę leisti įstatymus, ratas – 
juos gali leisti įstatymu įsteigtų autonominių kraštų seimeliai, tačiau to-
kiais įstatymais negalima reguliuoti visos Lietuvos klausimų, tokie įstaty-
mai negali būti priešingi Lietuvos įstatymams (Seimo priimtiems). 

Pagal 1928 m. Konstitucijos nuostatas Seimas leidžia įstatymus, rati-
fikuoja tarptautines sutartis. Respublikos Prezidentas skelbia įstatymus ir 
turi santykinio įstatymų veto teisę – per vieną mėnesį gali Seimui grąžinti 
įstatymą pakartotinai svarstyti, tačiau, kitaip nei pagal 1922 m. Konstituci-
ją, Respublikos Prezidento veto įveikti reikia daugiau Seimo narių balsų – 
2/3 (51 straipsnis). 1928 m. Konstitucijoje iš esmės išplečiamos Respubli-
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kos Prezidento galios įstatymų leidybos srityje – jis turi teisę paleisti Seimą 
ir jam nesant arba tarp Seimo sesijų leisti įstatymus4 (51 straipsnis). 

Pagal Konstitucijos 54 straipsnį įstatymams rengti ir svarstyti įsta-
tymu turi būti steigiama Valstybės Taryba. Konstitucijos 105 straipsnyje 
numatyta galimybė Vyriausybei ar 50 000 rinkimų teisę turinčių piliečių 
pareikšti iniciatyvą – pateikti Tautai spręsti „atsiklausimo keliu“ dėl Seimo 
priimtų arba atmestų įstatymų. Tokio atsiklausimo tvarką turėjo nustatyti 
įstatymas. Pažymėtina, kad Tautos „atsiklausimo keliu“ Konstitucija tu-
rėjo būti tikrinama ne vėliau kaip per dešimt metų nuo jos paskelbimo 
(106 straipsnis). Tačiau 1938 m. Lietuvos Konstitucija buvo priimta Seimo 
ir nebuvo pateikta Tautos sprendimui. 

1938 m. Lietuvos Konstitucijoje išliko kai kurios 1928 m. Konstitucijos 
teisės šaltiniams skirtos nuostatos. 104 straipsnyje išlikusios nuostatos dėl 
Valstybės Tarybos įgaliojimų papildytos nuostatomis, kad Valstybės Tary-
ba rengia ne tik įstatymų, bet ir taisyklių (poįstatyminių aktų) projektus, 
taip pat ji turi rūpintis įstatymų kodifikavimu. Konstitucijoje pirmą kartą 
įstatymams skirtas atskiras XIII skyrius „Įstatymai“. Pirmajame – 106 – jo 
straipsnyje reglamentuojama jau tradicine tapusi konstitucijų nuostata, kad 
įstatymai, priešingi Konstitucijai, negalioja. Šiame skyriuje nustatyta, kad 
Seimas svarsto ir priima įstatymus, kurių projektus siūlo Ministrų Tary-
ba, ir iš viso pirmą kartą nustatyta, kad tokią teisę turi ir ne mažiau kaip 
1/4 Seimo narių. Išliko ir Respublikos Prezidento įstatymų veto teisė – per 
30 dienų jis galėjo juos grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti, tačiau Sei-
mui reikėjo didesnės – 3/5 – balsų daugumos, kad įstatymo projektas būtų 
priimtas be Respublikos Prezidento pataisų. Šiuo atveju Respublikos Pre-
zidentas turėjo alternatyvą – galėjo sutikti su Seimo nuomone ir pasirašyti 
(patvirtinti) tokį įstatymą arba paleisti Seimą. Jeigu naujai išrinktam Seimui 
jo pirmojoje sesijoje ne mažiau kaip 1/4 Seimo narių pasiūlo svarstyti tą patį 
įstatymo projektą ir Seimo narių dauguma jį priima, Respublikos Preziden-
tas turi pasirašyti tokį įstatymą5 (108, 109 straipsniai). Analogiška tvarka 
4 Respublikos Prezidentas šiomis teisėmis plačiai naudojosi, nes Seimas buvo paleistas dar 

1927 m. balandžio 12 d., t. y. dar iki paskelbiant 1928 m. Konstituciją, ir sušauktas tik 1936 m. 
5 Šiame kontekste pažymėtina, jog kai kuriose XX–XXI a. pradžioje ir anksčiau priimtose 

konstitucijose yra numatyta, kad naujai išrinktas parlamentas turi patvirtinti ankstesnio 
parlamento priimtas konstitucijos pataisas, bet tokia tvarka netaikoma vetuotų įstatymų 
priėmimui. 
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buvo nustatyta ir tam atvejui, kai Respublikos Prezidentas nepritaria Kons-
titucijos pakeitimui (153, 154 straipsniai). Tačiau tokia sudėtinga procedūra 
Respublikos Prezidento įstatymo veto įveikti Seime nebuvo reikalinga, ka-
dangi nesant Seimo arba tarp Seimo sesijų įstatymus leido Respublikos Pre-
zidentas (110 straipsnis). Konstitucija suteikė jam didelius įgaliojimus ir dėl 
tarptautinių sutarčių – pagal 112 straipsnio pirmąją dalį jis jas inicijavo ir 
ratifikavo, o antrojoje dalyje buvo numatyta ir tam tikra Seimo kompeten-
cija tarptautinių sutarčių srityje: Seimo sesijų metu Ministrų Taryba turėjo 
kreiptis į Seimą ir gauti jo sutikimą, jeigu reikėjo ratifikuoti sutartis, kurios 
keičia įstatymus arba reikalauja priimti atitinkamą įstatymą.

Taigi XX a. pirmojoje pusėje Lietuvoje buvo priimta keletas konsti-
tucijų, kurios įtvirtino savo pirmumą teisės šaltinių sistemoje, tačiau vi-
sus konstitucingumo reikalavimus atitiko tik 1922 m. Lietuvos Valstybės 
Konstitucija. Tarpukario Lietuvos konstitucijose teisės šaltiniai ir visų pir-
ma įstatymai buvo įvairiu mastu reglamentuoti, daugiausia dėmesio skirta 
jų priėmimo procesui. Nors teisės šaltinių atitikties konstitucijai patikros 
sistema ir nebuvo įtvirtinta, bet konstitucijose buvo deklaruojamas princi-
pas, kad įstatymai negali prieštarauti konstitucijų nuostatoms. 

3. Pagrindiniai konstitucinės teisės šaltinių raidos etapai  
(1990–2013)

Konstitucinės teisės šaltinių doktrinos raidą neabejotinai lemia naujų 
konstitucijų priėmimas. Šiuo požiūriu galima skirti du reikšmingus Lietu-
vos konstitucinės teisės XX a. pabaigos – XXI a. pradžios raidos tarpsnius. 
Pirmasis tarpsnis susijęs su valstybingumo atkūrimu ir 1990 m. Lietuvos 
Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo galiojimu, kuris tęsėsi iki 
1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo ir įsigaliojimo. Ant-
rasis tarpsnis, prasidėjęs priėmus 1992 m. Konstituciją, gali būti skirsto-
mas į savarankiškus etapus, vienas iš jų prasideda 2004 m. priėmus Kons-
titucijos pataisą dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje, ir 
kai Konstitucinis Teismas 2004 m. gegužės 25 d. nutarime6 suformulavo 
Konstitucijos, kaip aukščiausiosios teisės be spragų, sampratos doktriną, 
kurioje Konstitucija yra interpretuojama kaip aukščiausioji teisė.
6 Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-3094. 
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3.1. 1990 m. Laikinasis Pagrindinis Įstatymas

Lietuvos valstybės atkūrimas XX a. pabaigoje, deklaruotas 1900 m. 
kovo 11 d. akte „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“, yra 
susijęs su keleto konstitucijų priėmimu, tačiau šios laikinai galiojusios 
konstitucijos (buvo trumpam atkurtas 1938 m. Lietuvos Konstitucijos ga-
liojimas ir 1990 m. priimtas Laikinasis Pagrindinis Įstatymas), iš esmės 
pakeitusios konstitucinės teisės turinį, lemiamos įtakos naujajai konstitu-
cinės teisės sampratai ir jos šaltinių doktrinai neturėjo. Be to, jose nebuvo 
numatyta įsteigti konstitucinės kontrolės institucijos. 

Šiuo laikotarpiu teisės moksle siekta suformuluoti konstitucinės tei-
sės, kaip mokslo srities, studijų dalyko sampratą, grąžintas konstitucinės 
teisės pavadinimas. Atidžiai nagrinėtos demokratinių valstybių konstituci-
jos, kurta naujos Lietuvos Respublikos konstitucijos koncepcija.

Konstitucinė teisė ir jos šaltiniai tirti istoriniu aspektu7, daug dėmesio 
skirta konstitucijų teksto analizei, jų normų aiškinimui, nagrinėti atskiri 
konstitucinės teisės institutai. Šiame etape ypač reikšminga tai, kad buvo 
spausdinami ir nagrinėjami M. Romerio darbai. Jo mokslinis palikimas 
buvo atspirties taškas ieškant prarastos konstitucinės teisės tradicijos. 

Laikinasis Pagrindinis Įstatymas galiojo trumpai, iki 1992 m. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo (1992 m. lapkričio 2 d.) – tai buvo 
tarsi pereinamasis konstitucionalizmo laikotarpis. Galiojant Laikinajam 
Pagrindiniam Įstatymui neįvyko jokių didesnių konstitucinės teisės šalti-
nių pokyčių. Laikinais Pagrindinis Įstatymas ir jo konstitucinė reikšmė dar 
mažai tirta, didelio teisės mokslininkų dėmesio jis taip pat nėra patraukęs8, 
jo tyrimus būtų galima priskirti istoriniams konstitucinės teisės tyrimams.

7 Nepralenkiamas konstitucinės teisės istorijos tyrėjas išlieka M. Maksimaitis, parengęs 
daug reikšmingų studijų, viena jų monografija „Lietuvos valstybės konstitucijų istorija: 
XX  a. pirmoji pusė“ (2005 m.), turiningai užpildo istorines Lietuvos XX a. pradžios 
konstitucijų raidos tyrimo spragas. 

8 Tik kai kurie šio laikotarpio konstituciniai valstybės valdžios institucijų formavimosi 
klausimai yra tapę mokslinės analizės objektu, ir šioje srityje išskirtini J. Žilio atlikti 
tyrimai aiškinantis konstitucinius valstybės valdžios institucijų veikimo pagrindus. Lai-
kinojo Pagrindinio Įstatymo reikšmę Lietuvos konstitucinei raidai analizavo J.  Žilys: 
Žilys, J. Laikinasis Pagrindinis Įstatymas Lietuvos Respublikos konstitucinėje sistemoje. 
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė mo-
nografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2007, p. 28–95. 
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Taigi konstitucinė teisė pirmajame savo raidos etape buvo traktuoja-
ma kaip viena iš teisės sričių, lygiavertė kitoms ordinarinės teisės sritims, 
o tam tikru požiūriu netgi mažiau vertinga, nes tik diktavo kai kuriuos 
imperatyvus ir pradmenis kitoms teisės šakoms, tačiau tiesioginis jos po-
veikis teisės sistemai ir teisės šaltinių raidai buvo labai ribotas. 

3.2. 1992 m. Konstitucijos priėmimas – svarbus konstitucinės teisės 
pokytis, lėmęs teisės šaltinių raidą

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimas – 
esminis veiksnys, nulėmęs ir lemiantis visos teisės sistemos ir mokslinės 
doktrinos raidą. 1992 m. Konstitucija buvo keletą kartų keičiama9. Svarbi 
jos pataisa padaryta 2004 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos konstituci-
niu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, nubrėžu-
siu konstitucinės ir viršvalstybinės teisės santykius (jame inter alia aptarta 
Europos Sąjungos teisės normų vieta Lietuvos teisės sistemoje). Galima 
sakyti, kad priėmus šį konstitucinį aktą prasidėjo kitas konstitucinės teisės 
ir jos šaltinių raidos etapas, kuriame buvo sudarytos prielaidos Lietuvos ir 
Europos Sąjungos teisės sąveikai, inter alia Europos Sąjungos teisės, kaip 
viršvalstybinės, ir konstitucinės teisės santykių plėtrai. 

Konstitucinės teisės ir jos šaltinių doktrinos raidos laikotarpis, pra-
sidėjęs priėmus 1992 m. Konstituciją, nevienareikšmis ir daug sudėtin-
gesnis nei tas, kuriuo veikė Laikinasis Pagrindinis Įstatymas. Konstituci-
nės teisės raidą, konstitucijos kaip gyvosios teisės suvokimą lėmė ne tik 
naujoji Konstitucija, bet ir konstitucinės kontrolės instituto įsteigimas ir 
jo veikla. 

Šiame etape konstitucinės teisės mokslas svariai prisidėjo prie kons-
titucinės teisės svarbos ir vietos Lietuvos teisės sistemoje įtvirtinimo. 
Konstitucinė teisė pripažįstama realiai lemiančia ordinarinės teisės ir jos 
šaltinių raidą. Pakito ir teisės sistemos sandaros suvokimas: teisės sistema 
suprantama kaip esanti vertikaliai horizontali, konstitucinė teisė iškilo virš 
horizontalioje padėtyje esančios ordinarinės teisės. Tokie pokyčiai įvyko 
Konstitucijai virstant iš deklaracijos į normas ir principus. Šiame etape pa-
grindinis veiksnys, nulėmęs konstitucinės teisės ir jos šaltinių doktrinos 

9 Buvo keičiami septyni Konstitucijos straipsniai, kai kurie jų – ne vieną kartą.
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pokyčius, – Konstitucinio Teismo įsteigimas 1993 m. ir jo vykdoma teisės 
aktų konstitucingumo kontrolė.

4. Konstitucinio Teismo veiklos įtaka konstitucinės teisės ir  
jos šaltinių doktrinos pokyčiams

Konstitucijoje nustačius, kad turi būti konstitucinės kontrolės insti-
tutas, 1993 m. buvo įsteigtas Konstitucinis Teismas. Jo veikla ypač paveikė 
konstitucinės teisės raidą, nes spręsdamas konstitucinės justicijos bylas, 
ieškodamas atsakymo, ar ordinarinės teisės normos neprieštarauja Kons-
titucijai, jis turėjo aiškinti ir interpretuoti Konstituciją, taip padėdamas jai 
virsti gyvąja konstitucija (angl. living constitution). Konstitucinio Teismo 
jurisprudencija praplėtė ir konstitucinės teisės ribas. Būtų sunku atsakyti į 
klausimą, kokių santykių konstitucinė teisė neaprėpia, nes bet kuris ordi-
narinės teisės klausimas gali tapti (ir tampa) ir konstitucinės teisės tyrimo 
dalyku. Konstitucinė justicija suteikia veiksmingiausią Konstitucijos ap-
saugą, ja užtikrinamas jos vientisumas ir tiesioginis taikymas. 

Galima tik įsivaizduoti, kaip būtų suprantama konstitucinė teisė ir jos 
reikšmė, jeigu neveiktų konstitucinės kontrolės institutas. Nors mokslinė 
mintis rungėsi su Konstitucinio Teismo formuojama doktrina, vis dėlto es-
minius pokyčius interpretuojant konstitucinės teisės, kaip aukščiausiosios 
teisės, sampratą paskatino Konstitucinio Teismo jurisprudencija. Išskirtini 
juos nulėmę tam tikri esminiai Konstitucinio Teismo jurisprudencijos as-
pektai. Šie pokyčiai visų pirma susiję su Konstitucinio Teismo aktų, kaip 
teisės šaltinių, reikšme.

Taigi minėtais aspektais galima išskirti du konstitucinės teisės ir jos 
šaltinių raidos laikotarpius: 1993–2003 m. ir nuo 2004 m. iki dabar. 

4.1. Konstitucinės teisės šaltinių sistemos pokyčiai  
1993–2003 m.

Šiame etape susiformavo prielaidos rastis naujam požiūriui į kons-
titucinę teisę ir jos šaltinius. Konstitucinis Teismas ilgą laiką neaiškino 
savo priimamų aktų, kaip teisės šaltinių, reikšmės. Formuotis konstituci-
nės teisės sampratą labai skatino diskusijos apie konstitucinės teisės šalti-
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nių rūšis – kokie teisės aktai gali būti priskiriami prie konstitucinės teisės 
šaltinių. Pirmąjį Konstitucinio Teismo veiklos dešimtmetį vyko moksli-
nė diskusija, kokią teisinę galią turi jo priimami aktai, jų sudedamosios 
dalys, koks yra konstitucinio teismo, kaip „negatyviojo įstatymų leidėjo“, 
vaidmuo10. Konstitucinio Teismo aktų, kaip konstitucinės teisės šaltinių, 
doktrina apibendrinta ir suformuluota mokslininkų darbuose, kuriuose 
pagrindžiama naujoji konstitucinės teisės paradigma, nuo ankstesniosios 
radikaliai besiskirianti nauja konstitucinės teisės šaltinių samprata – šiais 
šaltiniais pripažįstama tik Konstitucija ir Konstitucinio Teismo aktai, ku-
riuose formuojama oficialioji konstitucinė doktrina11.
10 Konstitucinės kontrolės institucijų aktų analizei skirtas ne vienas K. Lapinsko straipsnis, 

juos tyrė ir E. Jarašiūnas, J. Žilys. Konstitucinio Teismo aktų teisinė galia domino ir kitus 
autorius.

    Lapinskas, K. Konstitucinės priežiūros institucijų sprendimų realizavimo problemos. 
Konstitucinės priežiūros institucijų sprendimų teisinės prigimties, galių ir realizavimo 
prob lemos: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitu-
cinio Tribunolo konferencijos medžiaga. Vilnius, 1997, p. 26–42, 111–123; Lapinskas, K. 
Teisės šaltiniai ir konstitucinės priežiūros institucijų baigiamieji aktai. Konstitucinė jus-
ticija: dabartis ir ateitis: tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos respublikos Konstituci-
nio Teismo įkūrimo penkerių metų sukakčiai, 1998 m. balandžio 23–24, Vilnius. Vilnius: 
1998, p. 84–100, 322–339; Lapinskas, K. Teisės šaltiniai ir konstitucinės priežiūros ins-
titucijų baigiamieji aktai. Konstitucinės priežiūros institucijų baigiamieji aktai: Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo konfe-
rencijos medžiaga. Vilnius: 2000, p. 42–57, 116–132. 

    Jarašiūnas, E. Keletas Konstitucinio Teismo, vieno iš konstitucinės doktrinos kūrėjų, 
veiklos aspektų. Jurisprudencija. 1999, 12 (4): 47–57; Jarašiūnas, E. Konstitucija ir įsta-
tymas: kelios interpretavimo problemos. Konstitucijos aiškinimas ir tiesioginis taikymas: 
Baltijos ir Skandinavijos šalių konferencijos medžiaga, 2002 m. kovo 15–16 d., Vilnius. 
Vilnius: 2002, p. 234–257. 

    Žilys, J. Konstitucinio Teismo sprendimai – jų teisinė galia. Konstitucinės priežiūros 
institucijų sprendimų teisinės prigimties, galių ir realizavimo problemos: Lietuvos Respub-
likos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo konferencijos 
medžiaga. Vilnius: 1997, p. 8–25, 74–92; Žilys, J. Konstitucinio Teismo aktai teisės šalti-
nių sistemoje. Jurisprudencija. 2000, 17 (9): 72–78.

    Inter alia Birmontienė, T. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai kaip kons-
titucinės teisės šaltinis. Birmontienė, T. et. al. Lietuvos konstitucinė teisė (2  leidimas).
Vadovėlis. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, p. 59–65.

11 Jarašiūnas, E. Aukščiausioji ir ordinarinė teisė: požiūrio į konstituciją pokyčiai. Jurispru-
dencija. 2002,33 (25): 30–40; Jarašiūnas, E. Žvelgiant į Lietuvos Respublikos 1992 m. 
Konstituciją platesniame konstitucionalizmo raidos kontekste. Jurisprudencija. 2002, 
30 (22): 47–58; Kūris, E. Konstitucijos aiškinimas, konstitucinės teisės šaltiniai ir besi-
keičianti konstitucinės teisės paradigma. Teisės problemos. 2003, 3 (41): 8–32.
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Šiuo laikotarpiu formavosi ir naujas požiūris į Konstituciją, jos nuo-
statų interpretavimą12, jis darė įtaką naujos konstitucinės teisės ir jos šalti-
nių sampratos doktrinos formavimuisi. 

Šiuo laikotarpiu konstitucinės teisės institutai dar buvo interpretuo-
jami remiantis ne tik Konstitucija ir Konstitucinio Teismo formuojama 
Konstitucijos samprata, bet ir ordinarine teise. Ordinarinės teisės šaltiniai 
buvo pripažįstami konstitucinės teisės šaltiniais. 

Konstitucinis Teismas priėmė kai kuriuos svarbius aktus, lėmusius 
konstitucinės teisės raidos tendencijas, vienas jų – 1995 m. sausio 24 d. iš-
vada „Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven-
cijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnio atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 13, kurioje Konstitucinis Teismas aiš-
kino Konstitucijos ir tarptautinės sutarties, skirtos žmogaus teisių apsau-
gai, santykį. Prie tokių svarbių aktų priskirtume ir Konstitucinio Teismo 
1998 m. gruodžio 9 d. nutarimą14, kuriame jis aiškino prigimtinį žmogaus 
teisių pobūdį ir pripažino mirties bausmę prieštaraujančia Konstitucijai.

Esminis konstitucinės teisės šaltinių sampratos pokytis įvyko, kai 
Konstitucinis Teismas 2000 m. sausio 12 d. sprendime15 pirmą kartą ėmė-
si formuoti Konstitucinio Teismo akto (nutarimo) vientisumo doktriną: 
„Konstitucinio Teismo nutarimas sudaro vieną visumą. Jo nutariamoji 
dalis yra grindžiama konstatuojamosios dalies argumentais. Todėl aiškin-
damas savo nutarimą Konstitucinis Teismas yra saistomas tiek nutarimo 
nutariamosios, tiek konstatuojamosios dalies turinio. Dėl Konstitucinio 
Teismo nutarimo aiškinimo priimtas sprendimas yra neatskiriamas nuo 
Konstitucinio Teismo nutarimo.“ Šis Konstitucinio Teismo sprendimas pa-
veikė ir naujos konstitucinės teisės doktrinos formavimąsi.

12 Kūris, E. Konstituciniai principai ir konstitucijos tekstas (1). Jurisprudencija. 2001, 23 (15). 
46–70; Kūris, E. Konstituciniai principai ir konstitucijos tekstas (2). Jurisprudencija. 2001, 
24 (16: 57–70; Kūris, E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (1). Ju-
risprudencija. 2002, 26 (18): 30–55; Kūris, E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstitu-
ciniai principai (2). Jurisprudencija. 2002, 27 (19): 59–74; Kūris, E. Konstitucijos dvasia. 
Jurisprudencija. 2002, 30 (22): 16–31.

13 Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada „Dėl Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsnių ir jos Ketvirtojo protokolo 
2 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Valstybės žinios. 1995, Nr. 9-199. 

14 Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 109-3004.
15 Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 4-100.
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Kitas žingsnis formuojant naują konstitucinės teisės sampratą – Kons-
titucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarime16 suformuluota doktrininė 
nuostata, kad konstitucinės teisės šaltiniai yra Konstitucija ir Konstitucinio 
Teismo baigiamieji aktai, kuriuose formuojama konstitucinė doktrina. Ši 
doktrininė nuostata pakartota ir vėlesniuose Konstitucinio Teismo aktuose. 

Taigi šiuo konstitucinės teisės raidos laikotarpiu buvo palaipsniui 
įtvirtinama nauja konstitucinės teisės samprata, ypatinga tuo, kad konsti-
tucinės teisės šaltiniais pripažįstama tik Konstitucija ir Konstitucinio Teis-
mo formuojama oficialioji konstitucinė doktrina. 

4.2. Naujo požiūrio į Konstituciją ir konstitucinės teisės šaltinius 
įtvirtinimas. Konstitucinės teisės, kaip jurisprudencinės teisės 

koncepcijos, formavimas

Konstitucinės teisės ir jos teisės šaltinių doktrinos raidai svarbus tarps-
nis prasidėjo 2004 m., kai Konstitucinis Teismas 2004 m. gegužės 25 d. nuta-
rime suformulavo Konstitucijos, kaip aukščiausiosios teisės be spragų, sam-
pratos doktriną, kurioje Konstitucija yra interpretuojama kaip aukščiausioji 
teisė17, ir Lietuvos teisės sistema kuriama Konstitucijos pagrindu. 

2004 m. liepos 13 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos konstitucinis 
aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, įsigaliojęs 
2004 m. rugpjūčio 14 d. ir konstituciškai įtvirtinęs Lietuvos Respublikos 

16 Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 53-2361. 
17 Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarime aiškinami Konstitucijos, kaip 

pagrindinio teisės šaltinio, bruožai. Konstitucija įvardijama kaip aukščiausios teisinės 
galios aktas, kuriame atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos Respublikos piliečių 
demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas jų dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi 
pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant būtų užtik-
rintas valdžios legitimumas, jos sprendimų teisėtumas, žmogaus teisės ir laisvės, idant 
visuomenėje būtų santarvė; Konstitucija yra grindžiama universaliomis, nekvestionuo-
jamomis vertybėmis – suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, žmogaus teisių ir 
laisvių pripažinimu bei jų gerbimu, pagarba teisei ir teisės viešpatavimu, valdžios ga-
lių ribojimu, valdžios įstaigų priederme tarnauti žmonėms ir atsakomybe visuomenei, 
pilietiškumu, teisingumu, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės 
valstybės siekiu; joje yra nustatyti žmogaus ir valstybės santykių, viešosios valdžios for-
mavimo ir funkcionavimo, kitų svarbiausių visuomenės ir valstybės gyvenimo santykių 
pagrindai. Konstitucija yra aukščiausioji teisė. Ji nubrėžia gaires visai teisės sistemai – 
visa teisės sistema kuriama Konstitucijos pagrindu.
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narystę Europos Sąjungoje. Ši labai svarbi Konstitucijos pataisa konstituci-
nės ir viršvalstybinės teisės santykių aspektu galėtų būti vertinama ir kaip 
naujo konstitucinės teisės raidos etapo pradžia. Ją priėmus neišvengiamai 
kyla nacionalinės konstitucinės teisės santykio su Europos Sąjungos kons-
titucine teise klausimas. Konstitucinis Teismas kai kuriuose savo aktuose 
yra formulavęs kai kuriuos atsakymus į šį aktualų klausimą18. 

Konstitucinės teisės raidos laikotarpis, kuris prasidėjo 2004 m. (ir tę-
siasi), taip pat galėtų būti santykinai skirstomas į konstitucinės teisės šalti-
nių konstitucinės doktrinos raidos laikotarpius, tarpsnius.

2004 m. išskirtini dėl Konstitucijos sampratos konstitucinės doktri-
nos suformavimo, naujos Konstitucijos doktrinos interpretavimo pra-
džios. Konstitucinis Teismas 2004 m. gegužės 25 d. nutarime suformulavo 
Konstitucijos aiškinimo doktrinos pagrindus, kurie vėlesniuose jo aktuose 
buvo plėtojami. Šiame nutarime suformuluota nauja svarbi Konstitucijos 
(jos normų ir principų) interpretavimo doktrina. Konstitucija suprantama 
kaip aukščiausioji teisė be spragų Šis nutarimas pagrindė Konstitucijos, 
kaip gyvosios teisės, sampratą. Konstitucijos teisinės prigimties atskleidi-
mas paskatino ir mokslininkus naujai pažvelgti į Konstituciją19. 

Reikšmingas ir 2006–2007 m. laikotarpis, kai Konstitucinis Teismas 
formulavo konstitucinės doktrinos formavimo ir reinterpretavimo doktri-
ną bei pagrindė precedento, kaip svarbaus teisės šaltinio, būtinumą. 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje plėtojant precedento, kaip tei-
sės šaltinio (konstitucinio precedento), ir tam tikrų teisės šaltinių, tokių 
kaip konstituciniai įstatymai ir tarptautinės sutartys, doktriną buvo aki-
vaizdžiai išplėsta teisės šaltinių samprata, įtvirtinta jų įvairovė. Negalima 
teigti, kad precedentas, kaip Lietuvos teisės šaltinis, atsirado tik dėl Konsti-
tucinio Teismo doktrinos raidos. Precedentas, kaip teisės šaltinis, Lietuvos 
18 Konstituciniam Teismui teko interpretuoti Europos Sąjungos teisės santykį su Konsti-

tucija. Jis atskleidė ir Konstitucijos santykį su viršvalstybine teise (Konstitucinio Teismo 
2007 m. gegužės 8 d. sprendimas, 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimas ).

19 Jarašiūnas, E. Jurisprudencinė konstitucija. Jurisprudencija. 2006, 12 (90): 24–33; Kūris, 
E. Konstitucija kaip teisė be spragų. Jurisprudencija. 2006, 12 (90): 7–14; E. Kūrio habi-
litacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga „Konstitucinė teisė kaip jurispru-
dencinė teisė: konstitucinė justicija ir konstitucinės teisės paradigmos transformacija 
Lietuvoje“. Vilnius, 2008. 

    Prie reikšmingų Konstitucijos interpretavimo problematikos darbų priskirtina G. Me-
sonio monografija Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai. Vilnius, 2010.
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teisės sistemoje turėjo būti pradėtas taikyti daug anksčiau, 1995 m. Seimui 
ratifikavus Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (to-
liau – Konvencija) (prie jos prisijungus)20. Europos Žmogaus Teisių Teis-
mo formuojami precedentai yra svarbi Konvencijos teisės dalis. Konvenci-
ja Lietuvos teisės sistemoje yra taikoma tiesiogiai.

Konstitucinis Teismas precedento doktriną suformulavo 2006 m. 
kovo 28 d. nutarime21 ir toliau ją plėtojo inter alia 2007 m. spalio 24 d. 
nutarime22. Precedento, kaip teisės šaltinio, būtinumą Konstitucinis Teis-
mas grindė konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojamu ju-
risprudencijos tęstinumo principu ir Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios 
kompetencijos teismų instancine sistema, kuri turi garantuoti vienodą, 
neprieštaringą teismų praktiką. Konstitucinis Teismas suformulavo ir kri-
terijus, kada nauji teismo precedentai gali būti kuriami, jeigu tai gali būti 
konstituciškai pagrindžiama ir yra objektyviai būtina. 

Konstituciniai precedentai saisto ir Konstitucinį Teismą. Jo aktuose 
ne kartą konstatuota, kad jį saisto jo paties ankstesnėse konstitucinės jus-
ticijos bylose sukurti precedentai ir jo paties suformuota tuos precedentus 
pagrindžianti oficialioji konstitucinė doktrina23. Konstitucinio Teismo tei-
sinė pozicija (ratio decidendi) atitinkamose konstitucinės justicijos bylose 
turi precedento reikšmę. 

20 Seimas 1995 m. balandžio 27 d. priėmė įstatymą „Dėl Europos žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos konvencijos, jos ketvirtojo, septintojo ir vienuoliktojo protokolų 
ratifikavimo“ (Valstybės žinios. 1995, Nr. 37-913); Europos žmogaus teisių ir pagrindi-
nių laisvių apsaugos konvencija (Valstybės žinios. 1995. Nr. 40-987); Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolu Nr. 11, su papil-
domais protokolais Nr. 1, 4, 6 ir 7 (Valstybės žinios. 2001, Nr. 96-3016). Ši konvencija 
Lietuvai įsigaliojo 1995 m. birželio 20 d.

21 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292).
22 Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime (Valstybės žinios. 2007, Nr. 111-

4549) teismų precedentus apibrėžė kaip teisės šaltinius – auctoritate rationis; rėmima-
sis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir 
Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga, todėl teismų pre-
cedentai negali būti nemotyvuotai ignoruojami; teismų precedentai turi neprieštarauti 
oficialiajai konstitucinei doktrinai; kita vertus, teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, 
reikšmės negalima pervertinti, juo labiau suabsoliutinti; remtis teismų precedentais rei-
kia itin apdairiai.

23 Inter alia Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d., 2010 m. vasario 9 d., 2011 m. gruo-
džio 22 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimai.
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Konstitucinis Teismas yra suformulavęs tarptautinių sutarčių, kaip 
teisės šaltinio, doktriną, kuri buvo nuolat plėtojama, o kai kurie šios dokt-
rinos elementai buvo tikslinami24. Lietuvoje taikoma paralelinė tarp-
tautinės ir vidaus teisės derinimo sistema, kuri grindžiama taisykle, kad 
tarptautinės sutartys šalies teisinėje sistemoje yra transformuojamos (in-
korporuojamos į ją)25. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Seimo 
ratifikuotos tarptautinės sutartys įgyja įstatymo galią26. Interpretuodamas 
šią doktrininę nuostatą Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. nutari-
me27 konstatavo, kad ji negali būti aiškinama kaip reiškianti, esą Lietuvos 
Respublika gali nesilaikyti savo tarptautinių sutarčių, jeigu jos įstatymuose 
ar konstituciniuose įstatymuose yra nustatytas kitoks teisinis reguliavi-
mas negu nustatytasis tarptautinėmis sutartimis; priešingai, Konstitucijoje 
įtvirtintas principas, kad Lietuvos Respublika laikosi savo valia prisiimtų 
tarptautinių įsipareigojimų, gerbia visuotinai pripažintus tarptautinės tei-
sės principus, suponuoja tai, kad tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės ak-
tuose (inter alia įstatymuose ar konstituciniuose įstatymuose) nustatomas 
toks teisinis reguliavimas, kuris konkuruoja su nustatytuoju tarptautinėje 
sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis. Šios doktrininės nuostatos 
reikšmingos ne tik konstitucinei teisei, bet ir kitoms teisės sritims, inter 
alia tarptautinei teisei.

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išskirtinė reikšmė tenka Kon-
vencijai ir jos jurisprudencijos aiškinimui, vis dėlto tas Konvencijos išskir-
tinumas Konstituciniam Teismui interpretuojant teisę tam tikrais atvejais 
nėra absoliuti prielaida išvengti jurisprudencijų sandūros28. Jurispruden-
24 Tam tikru aspektu Konstitucinis Teismas pradiniame etape (1995 m. sausio 24 d. išva-

doje) formulavo Konvencijos, kaip teisės šaltinio, skirtingai taikomo baudžiamojoje ir 
civilinėje teisėje, teisės doktriną, tačiau vėliau toks diferencijuotas Konvencijos taikymas 
nebuvo plėtojamas ir Konstitucinis Teismas Konvenciją vertina kaip tiesiogiai taikomą 
teisės šaltinį nediferencijuojant teisės sričių. 

25 Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 17 d., 1997 m. gruodžio 18 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. 
nutarimai.

26 Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada, 1995 m. spalio 17 d. nutarimas, 
2002 m. balandžio 25 d., 2004 m. balandžio 7 d. sprendimai.

27 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 30-1050.
28 Birmontienė, T. Intersection of the Jurisprudences: In Search of Possible Solutions (The 

European Convention on Human Rights and the Constitutional Doctrine Formulated 
by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania). Konstitucinė jurisprudencija. 
2011, 1 (21) : 286–302; Birmontienė, T. Intersection of the jurisprudences. The European 
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cijų sandūros problema buvo sprendžiama Konstitucinio Teismo 2012 m. 
rugsėjo 5 d. nutarime29.

Konstitucinis Teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime toliau plėtojo 
Konvencijos, kaip teisės šaltinio, sampratą ir pabrėžė, jog Lietuvos Respub-
likos teisinė sistema grindžiama tuo, kad Konstitucijai neturi prieštarauti 
joks įstatymas ar kitas teisės aktas, taip pat Lietuvos Respublikos tarptauti-
nės sutartys; Europos Žmogaus Teisių Teismas atlieka papildomą vaidmenį 
įgyvendinant Konvenciją ir jos protokolus; jis nepakeičia nacionalinių teis-
mų kompetencijos ir jurisdikcijos, nėra apeliacinė ar kasacinė instancija jų 
sprendimų atžvilgiu; nors Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenci-
ja, kaip teisės aiškinimo šaltinis, aktuali ir Lietuvos teisės aiškinimui ir tai-
kymui, jo jurisdikcija nepakeičia Konstitucinio Teismo įgaliojimų oficialiai 
aiškinti Konstituciją. Tais atvejais, kai Seimo ratifikuotoje įsigaliojusioje 
tarptautinėje sutartyje įtvirtintas teisinis reguliavimas konkuruoja su nu-
statytuoju Konstitucijoje, tokios tarptautinės sutarties nuostatos taikymo 
atžvilgiu neturi pirmumo.

Iš kitų teisės šaltinių, kurių doktriną šiuo laikotarpiu plėtojo Konsti-
tucinis Teismas, galima išskirti Respublikos Prezidento dekreto, kaip tei-
sės šaltinio, doktriną, Konstitucinio Teismo formuotą sprendžiant kons-
titucinės justicijos bylas30. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad tam tikri 
konstituciniai Respublikos Prezidento įgaliojimai gali būti įgyvendinami 
tik išleidžiant atitinkamą dekretą, taip pat išskyrė kai kuriais klausimais 
leidžiamų dekretų turiniui keliamus reikalavimus. 

Konstitucinis Teismas taip pat yra suformulavęs konstitucinės dokt-
rinos nuostatą, kad kai kurie Respublikos Prezidento išleisti dekretai tam 
tikrais pagrindais negali būti ginčijami Konstituciniame Teisme. Konstitu-

Convention on Human Rights and the constitutional doctrine formulated by the Consti-
tutional Court of the Republic of Lithuania. Jurisprudencija. 2010, 1 (119): 7–28; Birmon-
tienė, T. Konstitucinės rinkimų doktrinos raida. Konstitucinė jurisprudencija. 2011, 3 (23): 
248–272.

29 Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 105-
5330.

30 Paminėtina, kad Respublikos Prezidento dekretai ilgą laiką nebuvo konstitucinės kont-
rolės objektas. Pirmą kartą dėl Respublikos Prezidento dekreto konstitucingumo į 
Konstitucinį Teismas buvo kreiptasi tik 2003 m. Šią konstitucinės justicijos bylą inici-
javo Seimas. Konstitucinis Teismas 2003 m. gruodžio 30 d. priėmė nutarimą, kuriame 
ginčijamas dekretas tam tikra apimtimi buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai.
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cinis Teismas, 2008 m. vasario 22 d. nutarime31 aiškindamas Respublikos 
Prezidento dekretų, kuriais jis įgyvendina atidedamojo veto teisę, turinio 
elementus, pažymėjo, jog vien tai, kad Respublikos Prezidento motyvai, 
kuriais vadovaujantis Seimo priimtas įstatymas grąžinamas jam pakarto-
tinai svarstyti, kieno nors (inter alia Seimo narių) gali būti vertinami kaip 
neteisingi, negali būti dingstis kvestionuoti atitinkamo Respublikos Prezi-
dento dekreto atitiktį Konstitucijai (taip pat Konstituciniame Teisme inici-
juoti konstitucinės justicijos bylą).

Spręsdamas Respublikos Prezidento aktų teisėtumo klausimus, Kons-
titucinis Teismas nagrinėjo ir savo bei kitų teismų kompetencijos santykį. 
Respublikos Prezidento aktai gali būti skundžiami teismui, tačiau tik Kons-
titucinis Teismas gali spręsti dėl jų konstitucingumo. 2010 m. gegužės 13 d. 
nutarime32 aiškindamas administracinių teismų įgaliojimus taikyti bylose 
inter alia Respublikos Prezidento dekretus, Konstitucinis Teismas suformu-
lavo doktrininę nuostatą, kad administraciniai teismai gali tirti Respublikos 
Prezidento veiklą tiek, kiek toks tyrimas yra būtinas šių teismų abejonei dėl 
Respublikos Prezidento akto atitikties Konstitucijai ir įstatymams pagrįsti. 
Jeigu yra pagrindas manyti, kad Respublikos Prezidento aktas, kuris turėtų 
būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja įstatymams ar Konstitucijai, 
teisėjas turi sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis su prašymu į Konstitu-
cinį Teismą. Taigi ordinariniuose teismuose teisėjams iškilusias abejones dėl 
byloje taikytino Respublikos Prezidento akto konstitucingumo gali išspręsti 
tik Konstitucinis Teismas, inter alia turintis įgaliojimus tokį aktą pripažinti 
prieštaraujančiu Konstitucijai, įstatymui, tarptautinei sutarčiai.

Konstitucinis Teismas, šiuo laikotarpiu plėtodamas Konstitucijos 
nuostatų ir principų interpretavimo doktriną, kartu plėtojo konstitucinės 
teisės šaltinių doktriną, pabrėždamas ir savo aktų svarbą. Šiuo požiūriu 
reikšmingas yra jo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas33, kuriame jis įvertino 
ir savo paties statusą. Išskirtini ir 2012 m., kuriais Konstitucinis Teismas 
toliau plėtojo savo teisės aktų galiojimo laiko požiūriu doktriną34. 

31 Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 22 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2008, Nr. 23-853.
32 Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 56-2766.
33 Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 65-2400.
34 Inter alia Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas. Valstybės žinios. 

2012, Nr. 152-7779. 
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Išskirtinas ypatingos situacijos, ekonomikos, finansų krizės kons-
titucinės doktrinos formavimosi ir raidos laikotarpis – 2009–2013 m., 
reikšmingas teisės šaltinio – įstatymo, doktrinos raidai, kai Konstitucinis 
Teismas priėmė svarbius sprendimus, kuriuose aiškino ankstesniuose savo 
aktuose suformuotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas35, 
inter alia skirtas konstitucinių socialinių teisių garantijų įgyvendinimui, 
valstybės biudžeto priėmimui ekonomikos ir finansų krizės laikotarpiu. 
Svarbu pažymėti, kad konstitucinė ekonomikos ir finansų krizės doktri-
na buvo pradėta formuoti dar 2002–2003 m.36, Konstituciniam Teismui 
sprendžiant konstitucinės justicijos bylas ir aiškinantis klausimus, susiju-
sius su valstybinio socialinio draudimo ir valstybinių pensijų mokėjimu 
dirbantiems ar verslu užsiimantiems asmenims. Socialinių teisių konstitu-
cinių garantijų klausimai išlieka svarbus konstitucinės kontrolės objektas. 

Konstitucinis Teismas šiuo laikotarpiu toliau formulavo tokių teisės 
šaltinių kaip įstatymai, konstituciniai įstatymai konstitucinę doktriną. 
2012–2013 m. plėtojama konstitucinė įstatymų doktrina jų įsigaliojimui 
taikomų reikalavimų aspektu37. 

Plečiantis Konstitucinio Teismo veiklai ir mokslinei doktrinai, Lie-
tuvos konstitucinės teisės tradicijoje įsitvirtina nauja konstitucinės teisės 
šaltinių doktrina, pagal kurią skiriami dviejų lygių šaltiniai: konstitucijos 
teisės šaltiniai, prie kurių priskiriama pati Konstitucija ir Konstitucinio 
Teismo formuojama konstitucinė doktrina38, ir konstitucinės teisės šal-
tiniai, kuriuos sudaro ir kiti šaltiniai, kaip antai konstituciniai įstatymai, 
įstatymai, Seimo statutas ir kt. Prie konstitucinės teisės plačiąja prasme šal-

35 Konstitucinio Teismo 2009 m. sausio 15 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 6-170; 
Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas. Valstybės žinios. 2010, 
Nr. 46-2219.

36 Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 
2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai.

37 Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2012, Nr. 78-
4063; Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2013, 
Nr. 19-938.

38 Konstitucinės teisės šaltinių samprata, kad konstitucinės teisės šaltiniais laikytini 
Konstitucija ir Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kurioje formuluojama oficialio-
ji konstitucinė doktrina, aiškinama ir 2012 m. išleistame Lietuvos konstitucinės teisės 
vadovėlyje: Žiobienė, E. Konstitucinės teisės samprata. Birmontienė, T., et al. Lietuvos 
konstitucinė teisė. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2012, p. 68–69. 



423

Konstitucinės teisės šaltinių doktrinos raidos bruožai

tinių galima priskirti ir Konvencijos teisę, kaip netiesioginį šaltinį39, tačiau 
Konvencija (ir jos teisė) negali būti prilyginta konstitucijos teisės šaltinių 
lygmeniui, kurį sudaro tik pati Konstitucija ir Konstitucinio Teismo dokt-
rina, skirta Konstitucijos nuostatų interpretavimui. 

Konstitucinio Teismo kuriama konstitucinės teisės šaltinių doktri-
na yra labai svarbi naujos konstitucinės teisės paradigmos formavimui ir 
mokslinės teisės šaltinių doktrinos plėtojimui. 

Taigi konstitucinės teisės raidos laikotarpiu, kurio pradžia laikytini 
2004 m., Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojama oficialioji 
konstitucinė doktrina padarė didelį poveikį konstitucinės teisės ir jos šal-
tinių sampratai, kuri dėl vieno pagrindinių jos šaltinių ypatumo – konsti-
tucijos teisminio aiškinimo aktų gali būti vadinama jurisprudencine kons-
titucine teise. 

5. Konstitucinio Teismo aktų, kaip teisės šaltinių, konstitucinės 
doktrinos bruožai

Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose aiškinama Konstitucija, – 
konstitucijos teisės šaltiniai

Konstitucinėje doktrinoje atsiskleidžia įvairūs Konstitucinio Teismo 
akto, kuriame ta doktrina formuluojama, bruožai. Konstitucinio Teismo 
jurisprudencija yra vienintelis teisiškai įpareigojantis Konstitucijos nuo-
statų interpretavimo šaltinis40.

Konstitucijoje expressis verbis minimos dvi Konstitucinio Teismo 
aktų rūšys – sprendimai ir išvados. Konstitucijoje vartojamą sprendimų 
sąvoką Konstitucinis Teismas aiškina kaip bendrinę, apimančią įvairias 
Konstitucinio Teismo priimamų baigiamųjų aktų rūšis41. Konstituci-
nio Teismo doktrinoje nutarimai, išvados, sprendimai, kuriais baigia-
ma konstitucinės justicijos byla, traktuojami kaip Konstitucinio Teismo 

39 Tokį požiūrį į Konvenciją kaip netiesioginį konstitucinės teisės šaltinį pateikė E. Kūris: 
Kūris, E. The impact of the decisions of the European Court of Human Rights on the na-
tional legal system viewer from the standpoint of the Constitutional Court of Lithuania. 
Dialogue between judges. Strasbourg: 2006, p. 31.

40 Žiobienė, E., supra note 38, p. 66.
41 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 36-1292. 
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baigiamieji aktai42, jiems nepriskirtini procesiniais klausimais priimami 
sprendimai. Ir nors Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai skiriasi savo 
teisine galia, sukeliamomis pasekmėmis, juose visuose gali būti formuo-
jama vienodai reikšminga konstitucinė doktrina. 

Konstitucinis Teismas 2000 m. sausio 12 d. sprendime pirmą kartą 
aiškino Konstitucinio Teismo akto, kaip konstitucijos teisės šaltinio, ypa-
tumus ir pabrėžė Konstitucinio Teismo akto (nutarimo) vientisumo dokt-
rinos svarbą: Konstitucinio Teismo akto visos sudedamosios dalys – ir 
motyvuojamoji (konstatuojamoji), ir rezoliucinė – yra reikšmingos, jų 
negalima aiškinti atsietai. Kitas reikšmingas žingsnis formuojant Kons-
titucinio Teismo aktų sampratą – Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 
30 d. nutarime43 suformuluota doktrininė nuostata, kad konstitucinės tei-
sės šaltiniai yra Konstitucija ir Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai, ku-
riuose formuojama oficialioji konstitucinė doktrina. Konstitucinis Teismas 
savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją visi 
Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose aiškinama Konstitucija – formuojama 
oficialioji konstitucinė doktrina, savo turiniu saisto ir teisę kuriančias, ir tei-
sę taikančias institucijas (pareigūnus)44. Taigi konstitucinės teisės šaltiniais 
laikytini visi Konstitucinio Teismo aktai – nutarimai, išvados, sprendimai, 
kuriuose formuluojama konstitucinė doktrina, t. y. aiškinamos Konstitucijos 
nuostatos – normos ir principai. 

Konstitucinis Teismas savo įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją, 
savo jurisprudencijoje pateikti oficialią Konstitucijos nuostatų sampratą kil-
dina iš pačios Konstitucijos ir ne kartą yra pažymėjęs, kad pagal Konstituciją 
įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją turi tik Konstitucinis Teismas45, 
būtent Konstitucinis Teismas formuoja oficialiąją konstitucinę doktriną. 

Taigi Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose formuojama oficialioji 
konstitucinė doktrina, yra svarbus konstitucijos teisės šaltinis, kuriam iš 

42 Nutarimai ir išvados priimami Konstituciniam Teismui išnagrinėjus konstitucinės jus-
ticijos bylą iš esmės. Taip pat prie jų priskiriami tokie sprendimai, kuriais atsisakoma 
nagrinėti prašymą, arba nutraukiama pradėta byla, teisena.

43 Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 53-
2361. 

44 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. birželio 6 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. 
nutarimai, 2005 m. rugsėjo 20 d., 2008 m. spalio 14 d. sprendimai.

45 Inter alia Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai. 
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Konstitucijos kyla tam tikri reikalavimai, inter alia atitinkamos konstitu-
cinės doktrinos plėtojimui; atskleidžiant naujus konstitucinio reguliavimo 
aspektus, oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje yra atskleidžiama inter 
alia įvairių konstitucinių nuostatų turinys, jų tarpusavio sąsajos, konsti-
tucinių vertybių sąranga, konstitucinio teisinio reguliavimo, kaip vienos 
visumos, esmė. Konstitucinis Teismas, oficialiai aiškindamas Konstituciją, 
turi užtik rinti joje įtvirtintą jos vientisumą, nustatytų vertybių apsaugą. 
Konstitucinis Teismas 2004 m. gegužės 25 d. nutarime pabrėžė, jog Kons-
titucijos interpretavimo būdus lemia tai, kad ji susideda iš normų ir prin-
cipų, kurie sudaro darnią sistemą; Konstitucijos raidės negalima aiškinti ar 
taikyti taip, kad būtų paneigta Konstitucijos dvasia; aiškinant Konstituciją 
būtina taikyti įvairius teisės aiškinimo metodus46. 

Konstitucinės doktrinos aiškinimui, jos reikšmei buvo skirtas ne vie-
nas Konstitucinio Teismo aktas. Konstitucinis Teismas ypač pabrėžė, kad 
oficialioji konstitucinė doktrina negali būti baigta, ji formuojama konstitu-
cinės justicijos bylose interpretuojant Konstitucijos normas ir principus47. 

5.1. Konstitucinės doktrinos reinterpretavimas

Konstituciniam Teismui sprendžiant konstitucinės justicijos bylas iš-
kyla ir oficialiosios konstitucinės doktrinos reinterpretavimo klausimas. 
Šis reinterpretavimas priskiriamas išimtinei Konstitucinio Teismo kom-
petencijai. 2006 m. kovo 28 d.48 nutarime jis suformulavo ir konstitucijos 
teisės šaltinio – Konstitucinio Teismo akto, kuriame formuojama oficialioji 
konstitucinė doktrina, reinterpretavimo doktriną ir pažymėjo, kad oficia-
liosios konstitucinės doktrinos (jos nuostatų) reinterpretuoti taip, kad ji 
būtų pakoreguota, yra negalima, konstituciškai neleistina, jeigu tuomet yra 
pakeičiama Konstitucijoje įtvirtinta vertybių sistema, paneigiamas jų sude-
rinamumas, sumažinamos Konstitucijos viršenybės teisės sistemoje apsau-
gos garantijos, paneigiama Konstitucijos, kaip vientiso akto, darnios sis-

46 Konstitucinis Teismas 2004 m. gegužės 25 d. nutarime išskyrė tokius Konstitucijos aiš-
kinimo metodus, kaip sisteminį, bendrųjų teisės principų, loginį, teleologinį, įstatymų 
leidėjo ketinimų, precedentų, istorinį, lyginamąjį. 

47 Inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. gegužės 9 d. nutarimai. 
48 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 11-410.
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temos, samprata, sumažinamos Konstitucijoje nustatytos asmens teisių ir 
laisvių garantijos, pakeičiamas joje įtvirtintas valdžių padalijimo modelis.

Konstitucinio Teismo teisinė pozicija (ratio decidendi) atitinkamose 
konstitucinės justicijos bylose turi precedento reikšmę49, taip jis užtikrina 
konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą – nuoseklumą, neprieštaringu-
mą ir savo sprendimų prognozuojamumą50. Konstitucinis Teismas yra su-
formulavęs griežtą imperatyvą, kad jį saisto jo paties sukurti precedentai 
ir jo paties suformuota tuos precedentus pagrindžianti oficialioji konstitu-
cinė doktrina51, inter alia kad nuo Konstitucinio Teismo precedentų gali 
būti nukrypstama ir nauji precedentai gali būti kuriami tik tais atvejais, kai 
tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir 
pateisinama. Oficialioji konstitucinė doktrina taip pat gali būti pakoreguo-
ta, jeigu tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrin-
džiama ir pateisinama52, šio koregavimo negali lemti atsitiktiniai (teisės 
atžvilgiu) veiksniai53.

Konstitucinės doktrinos reinterpretavimo doktrina toliau buvo plėto-
jama inter alia Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime, kai dėl 
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo54 iškilo konstitucinės dokt-
rinos reinterpretavimo (koregavimo) klausimas. Šiame nutarime Konsti-
tucinis Teismas pabrėžė, jog oficialiosios konstitucinės doktrinos (jos nuo-
statų) reinterpretuoti taip, kad ji būtų pakoreguota, yra negalima, konstitu-

49 Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d., 2010 m. vasario 9 d., 2011 m. gruodžio 22 d., 
2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimai.

50 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2006 m. lapkričio 21 d. sprendi-
mas, 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. spalio 24 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimai.

51 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2006 m. lapkričio 21 d. sprendi-
mas, 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. vasario 20 d., 2011 m. sausio 
6 d., 2011 m. gruodžio 22 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimai.

52 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2006 m. lapkričio 21 d. sprendi-
mas, 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. vasario 20 d., 2011 m. sausio 
6 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimai.

53 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2006 m. lapkričio 21 d. sprendi-
mas, 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. spalio 24 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimai.

54 Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios kolegijos 2011 m. sausio 6 d. sprendime by-
loje Paksas prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 34932/04). Europos Žmogaus Teisių Teismas, 
ypač atsižvelgdamas į nuolatinį ir negrįžtamą draudimą pareiškėjui būti renkamam į 
parlamentą, pripažino, kad šis apribojimas yra neproporcingas ir kad buvo pažeistas 
Konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnis. 
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ciškai neleistina, jeigu tuomet pakeičiama Konstitucijoje įtvirtintų vertybių 
sistema, sumažinamos Konstitucijos viršenybės teisės sistemoje apsaugos 
garantijos, paneigiama Konstitucijos, kaip vientiso akto, darnios sistemos, 
samprata, sumažinamos Konstitucijoje įtvirtintos asmens teisių ir laisvių 
garantijos, pakeičiamas joje nustatytas valdžių padalijimo modelis. 

Analizuojant minėtajame Konstitucinio Teismo nutarime suformu-
luotus reikalavimus Konstitucinio Teismo aktui, kaip konstitucijos teisės 
šaltiniui, kuriame formuojama oficialioji konstitucinė doktrina, galimybes 
ją reinterpretuoti, ypač svarbus yra Konstitucijos viršenybės principas, ku-
ris negali būti paneigiamas teisės šaltinių hierarchijoje iškeliant kurį nors 
teisės šaltinį aukščiau Konstitucijos, – Konstitucijai negali prieštarauti joks 
teisės šaltinis, inter alia Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Kons-
titucinis Teismas, apibendrinęs konstitucinės doktrinos reinterpretavimo 
doktriną ir įvertinęs konstitucinės justicijos bylos aplinkybes, padarė išva-
dą, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas pats savaime negali 
būti konstituciniu pagrindu reinterpretuoti (koreguoti) oficialiąją konsti-
tucinę doktriną (jos nuostatas), jeigu tokia reinterpretacija, kai nėra atitin-
kamų Konstitucijos pataisų, iš esmės pakeistų visuminį konstitucinį teisinį 
reguliavimą, taip pat pažeistų Konstitucijoje įtvirtintų vertybių sistemą, 
sumažintų Konstitucijos viršenybės teisės sistemoje apsaugos garantijas55. 
Kartu Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad pagarba tarptautinei teisei, t. y. 
sava valia prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų laikymasis, pagarba visuo-
tinai pripažintiems tarptautinės teisės principams (taip pat principui pacta 
sunt servanda), yra atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės teisinė tra-
dicija ir konstitucinis principas, vadovautis visuotinai pripažintais tarptau-
tinės teisės principais ir normomis Lietuvos Respublika privalo pagal inter 
alia Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalį. Konstitucinis Teismas pažymėjo, 
kad būtent iš Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalies Lietuvos Respublikai 
kyla pareiga pašalinti minėtą Konvencijos (Protokolo Nr. 1 3 straipsnio) 
nuostatų nesuderinamumą su kai kuriomis Konstitucijos nuostatomis, ir, 
atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos teisinė sistema grindžiama Konstitucijos 
55 Konstitucinis Teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime vertino konstitucinius apkaltos, 

priesaikos ir rinkimų teisės institutus kaip glaudžiai tarpusavyje susijusius ir integruotus 
ir konstatavo, kad pakeitus bet kurį šių institutų elementą būtų pakeistas ir kitų susijusių 
institutų turinys, t. y. visuose minėtuose konstituciniuose institutuose būtų įtvirtinta 
vertybių sistema. 
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viršenybės principu, nurodė vienintelį būdą pašalinti šį nesuderinamu-
mą – priimti atitinkamą (-as) Konstitucijos pataisą (-as).

Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime suformuota 
konstitucinės doktrinos reinterpretavimo doktrina bus labai svarbi ateityje 
prireikus spręsti Konstitucinio Teismo formuojamos konstitucinės doktri-
nos ir tarptautinių sutarčių sandūros klausimus. 

Aiškinantis įvairius Konstitucinio Teismo iškeliamus konstitucinės 
doktrinos reinterpretavimo aspektus, pažymėtina, kad draudimas ją reinter-
pretuoti nėra absoliutus. Konstitucinis Teismas yra išskyręs tam tikrus su itin 
svarbių konstitucinių vertybių apsauga ir siekiu stiprinti konstitucinę kont-
rolę susijusius atvejus, kai oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos gali 
būti reinterpretuojamos: būtinybė didinti galimybes įgyvendinti asmenų 
prigimtines bei įgytąsias teises ir teisėtus interesus, būtinybė labiau apgin-
ti, apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, poreikis sudaryti palankes-
nes sąlygas įgyvendinti Konstitucijoje deklaruotus Tautos siekius, kuriais 
grindžiama pati Konstitucija, būtinybė šalyje plėsti konstitucinės kontrolės 
galimybes, idant būtų garantuojamas konstitucinis teisingumas, užtikrinta, 
kad nė vienas teisės aktas (jo dalis), prieštaraujantis aukštesnės galios teisės 
aktams, neturėtų imuniteto pašalinimui iš teisės sistemos56. Konstitucinis 
Teismas pabrėžė, kad kiekvienas tokio oficialiosios konstitucinės doktrinos 
reinterpretavimo, kai ji pakoreguojama, atvejis turi būti deramai (aiškiai ir 
racionaliai) argumentuojamas atitinkamame Konstitucinio Teismo akte57.

Taigi Konstitucinis Teismas suformulavo oficialaus Konstitucijos aiš-
kinimo reinterpretavimo doktriną, kurioje išskyrė Konstitucinio Teismo 
doktrinos galimo reinterpretavimo pagrindus ir atvejus, kada reinterpre-
tavimas negalimas. 

5.2. Konstitucinio Teismo aktų galiojimas laiko požiūriu

Analizuojant Konstitucinio Teismo akto, kaip konstitucijos teisės šal-
tinio, kuriame formuojama oficialioji konstitucinė doktrina, bruožus svar-
bus yra tokio akto galiojimas laiko požiūriu.
56 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007  m. spalio 24 d., 

2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimai, 2006 m. rugpjūčio 8 d., 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimai. 
57 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 24 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. 

nutarimai, 2006 m. rugpjūčio 8 d., 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimai. 
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Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respubli-
kos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos 
Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo 
tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, 
kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Kons-
titucijai. Konstitucinis Teismas Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį aiškina 
kaip reiškiančią, jog kiekvienas Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriau-
sybės išleistas arba referendumu priimtas teisės aktas (jo dalis), pripažintas 
prieštaraujančiu kuriam nors aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir 
pirmiausia) Konstitucijai, yra visam laikui pašalinamas iš Lietuvos teisės 
sistemos, jis niekada nebegalės būti taikomas58. 

Konstitucinis Teismas turi konstitucinius įgaliojimus panaikinti ati-
tinkamų teisės aktų (jų dalių) teisinę galią, jeigu jie prieštarauja aukštes-
nės galios teisės aktams, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai59. Konsti-
tucinio Teismo sprendimo galia negali būti įveikta pakartotinai priimant 
teisės aktus.

Retroaktyvus galiojimas (lex retro agit)
Tai, kad Konstitucinio Teismo aktų galia yra nukreipiama į ateitį, neke-

lia abejonių, bet ar Konstitucinio Teismo aktas ir jame formuojama konstitu-
cinė doktrina gali būti taikomi retroaktyviai? Šis klausimas ypač aktualus or-
dinariniams teismams sprendžiant bylas. Konstitucijos 109 straipsnyje inter 
alia nustatyta, kad tik teismai vykdo teisingumą, teisėjai, nagrinėdami bylas, 
klauso tik įstatymo, o Konstitucijos 110 straipsnyje įtvirtintas principas, kad 
teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai; tais atvejais, 
kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti 
taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios 
bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis 
įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. 

58 Inter alia Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. 
birželio 6 d., 2011 m. spalio 25 d. nutarimai.

59 Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas, 2006 m. rugpjūčio 8 d., 2008 m. 
vasario 1 d. sprendimai.
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Konstitucingumo kontrolė Lietuvoje yra grindžiama nuginčijamumo 
koncepcija60, taigi Konstitucinio Teismo sprendimai lemia galiojusio teisės 
akto, pripažinto prieštaraujančiu Konstitucijai, galios praradimą. Tačiau nu-
ginčijamumo doktrina nebūtinai reiškia, kad visais atvejais konstitucinės 
justicijos institucijos sprendimų galia turi būti išimtinai nukreipta į ateitį. 

Konstitucinio Teismo aktų galios nukreipimas į ateitį – tai aksioma, 
kurios nereikėtų įrodinėti, bet ar galimos tokios situacijos, kad jų galia 
būtų nukreipiama ir į praeitį? Konstitucinis Teismas ne kartą yra susidūręs 
su savo aktų galiojimo į ateitį išimtimis. 

Konstitucinės kontrolės institucijų aktų galiojimo laiko požiūriu prob-
lema – aktualus teisės mokslo klausimas, jis buvo gvildenamas Lietuvoje ir 
XX a. pradžioje. Kaip pažymi M. Maksimaitis, 1936 m. Lietuvos Vyriau-
sybės sudaryta Lietuvos Valstybės Tarybos komisija naujos konstitucijos 
projektui parengti svarstė ir galimybę įsteigti konstitucinį teismą. Buvo 
numatyta jam leisti tikrinti konstitucingumą tik tokio įstatymo ar atskirų 
jo nuostatų, nuo kurio įsigaliojimo dar nebuvo praėję treji metai arba kurio 
jis nustatytąja tvarka dar nebuvo tikrinęs. Konstitucinis teismas turėjo būti 
įpareigotas sprendime nustatyti tvarką ir laiką, kaip ir nuo kada antikonstitu-
ciniu pripažintas įstatymas ar jo nuostatos nustos veikti61 . 

Taigi konstitucinio teismo aktų taikymo ne tik būsimiems, bet ir jau 
buvusiems teisiniams santykiams klausimas Lietuvos konstitucinės teisės 
mokslinėje doktrinoje nėra naujas. Jį įvairiai sprendžia ir Europos valstybių 
konstituciniai teismai. Konstitucinis Teismas 2011 m. spalio 25 d. nutarime62 
aptarė atitinkamą kitų valstybių konstitucinių teismų, inter alia Austrijos, 
Lat vijos, Lenkijos, Slovėnijos, Vokietijos, patirtį63.

60 Plačiau apie konstitucingumo kontrolės doktrinas (negaliojimo ir nuginčijamumo) ir 
jų ypatumus žr.: Staugaitytė, V. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisinė galia 
laiko požiūriu. Jurisprudencija. 2005, 77 (69): 65–81.

61 Maksimaitis, M. Įstatymų konstitucingumas Lietuvos tarpukario konstitucijose ir jo 
kontrolės forma, supra note 3, p. 277–287.

62 Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2011, Nr. 129-6116.
63 Konstitucinis Teismas, apibendrindamas kitų konstitucinių teismų patirtį, pažymėjo, kad 

vienose valstybėse nuostatos, konkrečiais atvejais nustatančios konstitucinių teismų pri-
imtų sprendimų teisinę galią laiko požiūriu, inter alia kai konstitucinio teismo sprendi-
mai veikia retroaktyviai (ex tunc), yra expressis verbis įtvirtintos konstitucijoje (Austrija, 
Lenkija, Portugalija), kitose valstybėse tai reglamentuojama ir konstitucinio teismo įsta-
tymu (Ispanija, Slovėnija, Vokietija), kai kuriose valstybėse įstatymu yra suteikta teisė 
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Konstitucinis Teismas ilgą laiką neinterpretavo savo aktų galiojimo lai-
ko požiūriu. Jo 2003 m. gegužės 13 d. sprendime yra suformuluota bendra 
taisyklė, kad pagal Konstitucijos 107 straipsnį Konstitucinio Teismo spren-
dimų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai galia nukreipiama į ateitį. 

Tais pačiais metais priimtame kitame Konstitucinio Teismo baigia-
majame akte – 2003 m. gruodžio 30 d. nutarime, ši taisyklė nevertinama 
kaip absoliuti ir konstatuojama: „Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje yra 
įtvirtinta bendra taisyklė, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra 
nukreipiama į ateitį. Tačiau ši taisyklė nėra absoliuti.“ Šiame nutarime kal-
bama ir apie priimto sprendimo sukeliamas pasekmes.

Minėtajame nutarime nustatytą Konstitucinio Teismo sprendimų ga-
lios nukreipimo į ateitį išlygą reikėtų vertinti atsižvelgiant į tai, kad jis buvo 
priimtas ne teismui, bet Seimui nutarimu kreipusis dėl individualaus teisės 
akto – Respublikos Prezidento dekreto atitikties Konstitucijai. Manytume, 
kad jeigu į Konstitucinį Teismą būtų kreipęsis ordinarinis teismas, nustaty-
ti tokios išlygos nebūtų prireikę, nes Konstitucinio Teismo akte tam tikras 
normas pripažinus prieštaraujančiomis Konstitucijai kiltų atitinkamos pa-
sekmės teismui sprendžiant bylą.

Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarime nustatytos jo 
aktų galios nukreipimo į ateitį išlygos negalėtume laikyti ir naujai formu-
luojamu šių aktų galiojimo laiko požiūriu principu, kadangi nuo Konstitu-
cinio Teismo veiklos pradžios ordinariniai teismai tais atvejais, kai kreipda-
vosi dėl galiojančių (ar negaliojančių) teisės aktų atitikties aukštesnės galios 
aktams ir visų pirma Konstitucijai, Konstitucinio Teismo aktus taikydavo 
retroaktyviai, nes spręsdavo iki atitinkamo Konstitucinio Teismo sprendi-
mo priėmimo kilusius teisinius ginčus64. Taigi akivaizdu, kad retroaktyvaus 

tam tikra apimtimi konstitucinę kontrolę vykdantiems teismams nustatyti, kada konsti-
tucinio teismo sprendimai veikia retroaktyviai (ex tunc) (Graikija, Slovėnija, Vengrija).

64 Konstitucinis Teismas 2012 m. gruodžio 19 d. sprendime apibendrino anksčiau formu-
luotą doktriną, suponuojančią draudimą teismui taikyti teisės aktą (jo dalį), kurį Kons-
titucinis Teismas pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai, ir pagrindė šį draudimą kaip 
kylantį iš daugelio Konstitucijos nuostatų, inter alia 102 straipsnio 1 dalyje Konstituciniam 
Teismui nustatytų įgaliojimų, Konstitucijos 110 straipsnyje nustatytos jos 107 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintos bendros taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nu-
kreipiama į ateitį, išimties. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad kitaip aiškinant Konstitu-
cijos 110 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą taikyti Konstitucijai prieštaraujantį teisės 
aktą (jo dalį) būtų paneigtas jos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos viršenybės 
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Konstitucinio Teismo aktų galiojimo principas iš dalies veikė, tačiau jis netai-
kytas į Konstitucinį Teismą kreipusis kitam subjektui, ne ordinariniam teis-
mui. Šiuo požiūriu šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra svarbus, nors ir 
nevertintinas kaip precedentinis, nes vėlesnėje Konstitucinio Teismo prak-
tikoje sprendžiant Seimo narių grupės inicijuotą bylą dėl individualaus tei-
sės akto konstitucingumo65 minėtuoju principu nebuvo vadovaujamasi ir 
tam tikra apimtimi pripažinto prieštaraujančiu Konstitucijai individualaus 
teisės akto sukeltos pasekmės nebuvo aptartos. 

Taigi Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimo negalė-
tume vertinti kaip žyminčio esminį posūkį formuojant konstitucinę Kons-
titucinio Teismo sprendimų galios nukreipimo į ateitį išlygos (išimties) 
doktriną. Tačiau doktrininėmis jo nuostatomis buvo grindžiama vėliau 
formuota konstitucinė Konstitucinio Teismo aktų retroaktyvaus galiojimo 
doktrina. Esminis posūkis pagrindžiant kitas išimtis, kada galima retroak-
tyvi Konstitucinio Teismo aktų galia, įvyko daug vėliau, priėmus 2012 m. 
gruodžio 19 d. sprendimą, kuriame ši doktrina toliau plėtota.

Prie tokios doktrinos formavimo Konstitucinis Teismas jau buvo 
priartėjęs ir 2011 m. spalio 25 d. nutarime. Konstitucinį šiame nutarime 
spręstą ginčą inicijavo Vilniaus apygardos administracinis teismas, suabe-
jojęs ir dėl to, ar Konstitucinio Teismo įstatymo 72  straipsnis tiek, kiek 
jame nėra įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį būtų galima nustatyti, 
ar Konstitucijai prieštaraujančiu pripažintas teisės aktas negalioja nuo jo 
priėmimo, ar nuo Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo dienos, ne-
prieštarauja Konstitucijai66. 

principas ir su juo susijęs konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas, taip pat kiti Kons-
titucijos viršenybės principo aspektai, inter alia būtų paneigtas Konstitucijos 6 straips-
nio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos tiesioginio taikymo principas, šio straipsnio 2 dalyje 
įtvirtintos kiekvieno asmens teisės ginti savo teises tiesiogiai remiantis Konstitucija esmė, 
Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės kreiptis į teismą 
ginant pažeistas konstitucines teises ar laisves esmė. 

65 Šiame kontekste paminėtinas Konstitucinio Teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarimas, ku-
riame Respublikos Prezidento dekretas dėl valstybės apdovanojimų tam tikra apimtimi 
buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, tačiau Konstitucinis Teismas neinter-
pretavo tokio sprendimo sukeltų pasekmių. 

66 Konstitucinis Teismas 2011 m. spalio 25 d. nutarime inter alia pripažino, jog Konsti-
tucinio Teismo įstatymo 72 straipsnis tiek, kiek jame nėra nustatyta, kad Konstitucijai 
prieštaraujančiu pripažintas teisės aktas negalioja nuo jo įsigaliojimo, neprieštarauja 
Konstitucijai.
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Konstitucinis Teismas, 2011 m. spalio 25 d. nutarime aiškindamas 
Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalies nuostatas, pakartojo jau anksčiau 
savo suformuluotą doktrinos teiginį, kad pagal Konstitucijos 107 straips-
nio 1 dalį iki Konstitucinio Teismo sprendimo, kad atitinkamas teisės aktas 
(jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, oficialaus paskelbimo preziumuojama, 
kad toks teisės aktas (jo dalis) atitinka Konstituciją ir kad teisinės pasek-
mės, atsiradusios tokio teisės akto pagrindu, yra teisėtos67.

Šiame nutarime Konstitucinis Teismas plačiai aiškino Konstitucijos 
107 straipsnio 1 dalies nuostatą, pagal kurią inter alia Seimo aktas (ar jo da-
lis) negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Kons-
titucinio Teismo sprendimas, kad Seimo aktas (ar jo dalis) prieštarauja 
Konstitucijai, ir suformulavo principą, kad tai nepaneigia Seimo teisės nu-
statyti tokį naują teisinį reguliavimą, pagal kurį būtų pašalinamos neigiamos 
teisinės pasekmės, kilusios taikant teisės aktą (jo dalį), kurį Konstitucinis 
Teismas savo sprendimu pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai, t. y. naują 
teisinį reguliavimą taikyti ir santykiams, kurie atsirado iki tos dienos, kai 
oficialiai buvo paskelbtas minėtas Konstitucinio Teismo sprendimas. Kons-
titucinis Teismas kartu pabrėžė, kad tokiu teisiniu reguliavimu turi būti pai-
soma Konstitucijos, juo negali būti pažeistas viešasis interesas, jis turi atitikti 
inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo reikalavimus: negali būti 
sudaryta prielaidų paneigti teisingumą, teisinį tikrumą, teisinį saugumą, juo 
turi būti apsaugotos kitų asmenų sąžiningai įgytos teisės. 

Taigi Konstitucinis Teismas šiame nutarime nevertino galimybės plės-
ti retroaktyvų savo aktų galiojimą (taikymą), bet nurodė Seimo įgaliojimus 
Konstitucijai prieštaraujančiais pripažintų teisės aktų sukeliamas pasek-
mes pašalinti priėmus atitinkamus teisės aktus. 

67 Tam tikrais atvejais Konstitucinis Teismas aptaria savo sprendimų, kuriais tam tikros 
įstatymų nuostatos pripažįstamos prieštaraujančiomis Konstitucijai, teisines pasekmes, 
atsiradusias tokio teisės akto pagrindu. Konstitucinis Teismas 2006 m. gegužės 9 d. nuta-
rime pažymėjo, kad šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu Teismų įstatymo 119 straipsnio 
2 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad į Teismų tarybą įeina ne tik teisėjai, bet ir kiti 
asmenys, yra pripažinta prieštaraujančia Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 112 straipsnio 
5 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, konstituciniam valdžių padalijimo 
principui, jokiu būdu nereiškia, kad Teismų tarybos, sudarytos pagal minėtus Teismų įsta-
tymo straipsnius (jų dalis), priimti sprendimai patarti Respublikos Prezidentui dėl teisėjų 
paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo, atleidimo iš pareigų ar kurie nors kiti tokios Teismų 
tarybos sprendimai gali būti kvestionuojami vien šiais pagrindais.
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Konstitucinis Teismas, 2012 m. gruodžio 19 d. sprendime interpre-
tuodamas minėtąją savo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarime suformuluo-
tą bendrosios taisyklės, jog Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra 
nukreipiama į ateitį, išlygą, kad ši taisyklė nėra absoliuti, konstatavo, jog 
pagal Konstituciją išimtiniais atvejais Konstitucinio Teismo sprendimų 
galia gali būti nukreipiama ir į pripažinto prieštaraujančiu Konstitucijai 
teisės akto (jo dalies) taikymo padarinius, atsiradusius iki Konstituciniam 
Teismui priimant sprendimą, kad šis teisės aktas (jo dalis) prieštarauja 
Konstitucijai; tokios bendrosios taisyklės išimtys turi būti grindžiamos vi-
suminiu konstituciniu teisiniu reguliavimu, kai, nepritaikius Konstitucijos 
107 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės, kad Konstitucinio 
Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimties, būtų paneigtas 
Konstitucijos viršenybės principas ir su juo susijęs konstitucinis teisės vieš-
patavimo imperatyvas, taigi būtų pažeisti konstitucinio teisingumo vykdy-
mo reikalavimai.

Kaip tokius išimtinius atvejus Konstitucinis Teismas nurodė konsti-
tucinių vertybių, kaip antai Lietuvos valstybės nepriklausomybės, demo-
kratijos ir respublikos, prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių pobūdžio, 
paneigimą priimant atitinkamus teisės aktus. Jis pabrėžė, kad teisės aktai 
(jų dalys), kuriais iš esmės būtų paneigtos minėtos konstitucinės vertybės, 
negali galioti nuo pat jų priėmimo ir tokių teisės aktų (jų dalių) taikymo 
padariniai turi būti laikomi antikonstituciniais, nes kitoks Konstitucijos 1, 
18 straipsnių aiškinimas reikštų, kad ne tik būtų paneigiamas Konstitucijos 
viršenybės principas ir konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas, bet 
ir būtų sudaromos prielaidos prarasti valstybės nepriklausomybę, sužlug-
dyti demokratiją ar panaikinti respubliką, paneigti prigimtinį žmogaus tei-
sių ir laisvių pobūdį, t. y. sugriauti Lietuvos valstybės, kaip Konstitucijoje 
įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą.

Tokiems išimtiniams atvejams, kai Konstitucijai prieštaraujančiais 
pripažinti teisės aktai negali galioti nuo pat jų priėmimo, o jų taikymo 
padariniai turi būti laikomi antikonstituciniais, Konstitucinis Teismas pri-
skyrė ir draudimą įveikti Konstitucinio Teismo baigiamojo akto galią. 

2012 m. rugsėjo 5 d. nutarime aiškindamas konstitucinę draudimo 
įveikti Konstitucinio Teismo baigiamojo akto galią sampratą ir interpre-
tuodamas Konstitucijos 107 straipsnio nuostatas, Konstitucinis Teismas 
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pažymėjo, kad iš šio straipsnio 1, 2 dalių inter alia kyla draudimas vėliau 
priimtais įstatymais ir kitais teisės aktais vėl nustatyti tokį teisinį reguliavi-
mą, kuris nesiderina su Konstitucinio Teismo aktuose išdėstyta Konstitu-
cijos nuostatų samprata68.

Konstitucinis Teismas 2012 m. gruodžio 19 d. sprendime konstitucinį 
draudimą įveikti Konstitucinio Teismo baigiamojo akto galią įvardijo kaip 
vieną iš Konstitucijoje įtvirtintų jos apsaugos priemonių, skirtų Konstitu-
cijos viršenybei ir teisės viešpatavimui užtikrinti. Jeigu šio draudimo būtų 
nepaisoma, būtų pažeidžiamas konstitucinis valdžių padalijimo, teisinės 
valstybės principai, tai būtų nesuderinama ir su bendruoju teisės principu 
ex injuria jus non oritur (neteisės pagrindu teisė neatsiranda). Konstituci-
nis Teismas pabrėžė, kad šiuo atveju toks teisės aktas negali būti laikomas 
pagrindu įgyti teisėtus lūkesčius, atitinkamas teises ar teisinį statusą, t. y. 
antikonstituciniais galėtų būti laikomi tokio teisės akto (jo dalies) taikymo 
padariniai, inter alia padariniai, atsiradę iki Konstituciniam Teismui pri-
imant sprendimą, kad šis teisės aktas (jo dalis) prieštarauja Konstitucijai. 
Atsižvelgdamas į galimas tokio retroaktyvaus taikymo pasekmes, Konsti-
tucinis Teismas turi vertinti inter alia tai, ar toks taikymas yra apskritai 
įmanomas, ar jis, siekiant visiškai pašalinti antikonstitucinio akto padari-
nius, nesukeltų neproporcingos naštos visuomenei ir valstybei ir su tokia 
našta susijusių itin nepalankių padarinių žmogaus teisėms ir laisvėms. 

Taigi, skirtingai nei tais atvejais, kai Konstitucinis Teismas, pripažinęs, 
kad ginčijamas teisės aktas ne tik prieštarauja Konstitucijai, bet ir iš esmės 
paneigia pamatines konstitucines vertybes – Lietuvos valstybės nepriklau-
somybę, demokratiją, respubliką ar prigimtinį žmogaus teisių ir laisvių 
pobūdį, besąlygiškai turi pripažinti antikonstituciniais ir šio teisės akto tai-
kymo padarinius, tuo atveju, kai ginčijamas teisės aktas prieštarauja Kons-
titucijai, nes juo įveikiama Konstitucinio Teismo baigiamojo akto galia, 

68 Konstitucinis Teismas 2012 m. gruodžio 19 d. sprendime aiškindamas konstitucinį 
draudimą įveikti Konstitucinio Teismo baigiamojo akto galią išskyrė ne tik draudimą 
priimti tokį pat pavadinimą, teisinę galią, reguliavimo dalyką ir apimtį turintį teisės aktą 
(jo dalį), kaip tas, kurį Konstitucinis Teismas yra pripažinęs prieštaraujančiu Konstituci-
jai, bet ir draudimą priimti kitokį pavadinimą, teisinę galią, reguliavimo dalyką ar apim-
tį turintį teisės aktą (jo dalį), kurio turinys būtų visiškai ar iš dalies tapatus teisės aktui 
(jo daliai), kuriuo nustatytas teisinis reguliavimas Konstitucinio Teismo yra pripažintas 
pagal turinį prieštaraujančiu Konstitucijai.
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Konstituciniam Teismui prieš priimant sprendimą dėl retroaktyvaus savo 
sprendimo taikymo kyla pareiga įvertinti tokio Konstitucijai prieštarau-
jančio teisės akto sukeltus padarinius ir retroaktyvaus taikymo pasekmes.

Vadinasi, tokiems išimtiniams atvejams, kai teisės aktai, pripažinti 
prieštaraujančiais Konstitucijai, negali galioti nuo jų priėmimo, t. y. retro-
aktyviai, Konstitucinis Teismas priskyrė tuos aktus, kuriuose paneigiamos 
svarbiausios konstitucinės vertybės ar įveikiama Konstitucinio Teismo 
akto galia. 

Vacatio legis doktrina
Konstitucinio Teismo aktai įsigalioja nuo tos dienos, kai yra oficialiai 

paskelbiami, ir nuo tos dienos negali būti taikomas įstatymas ar kitas teisės 
aktas, kurį Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai, 
taip pat poįstatyminis teisės aktas, pripažintas prieštaraujančiu Konstitu-
cijai ar įstatymui. 

Konstituciniai teismai kartais vadinami negatyviuoju, o kartais – po-
zityviuoju įstatymų leidėju69, atsižvelgiant į tai, kaip yra vertinamos jų 
sprendimų sukeltos teisinės pasekmės. Ir vienu, ir kitu atveju tos pasekmės 
tiesiogiai paveikia tam tikrus teisės subjektus, jų teises ir pareigas. Taigi, 
nors ir nesutapatindami su įstatymų leidėjo kuriama teise, Konstitucinio 
Teismo aktus, kaip ypatingus konstitucinės teisės šaltinius, galėtume ver-
tinti ir konstitucinio principo vacatio legis aspektu, t. y. šį principą taikyti ir 
Konstitucinio Teismo aktams, kai jų priėmimas, įsigaliojimas (oficialus pa-
skelbimas) sukelia atitinkamas pasekmes konstitucinėms asmens teisėms, 
valstybės, visuomenės interesams, kuriems tinkamai įgyvendinti objekty-
viai reikalingas tam tikras laikas. 

Konstitucinis Teismas, 2013 m. vasario 15 d. nutarime70 aiškindamas 
Konstitucijos 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad Seimo priimti 
įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenustatoma vėlesnė įsi-
galiojimo diena, pažymėjo, kad ši konstitucinė nuostata negali būti aiški-
nama kaip paliekanti įstatymų leidėjui visišką nuožiūros laisvę spręsti, ar 
69 Šiame kontekste paminėtina: Brewer–Carias Allan, R. Constitutional Courts as Positive 

Legislators: A Comparative Law Study. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 
70 Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimas. 
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atidėti įstatymo įsigaliojimo datą (jo taikymo pradžią). Kartu, interpretuo-
damas iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius imperatyvus, 
jis suformulavo įstatymų įsigaliojimo (taikymo) vacatio legis doktriną, 
pagal kurią tam tikrais atvejais įstatymų leidėjas privalo numatyti pakan-
kamą vacatio legis, t. y. laikotarpį nuo įstatymo oficialaus paskelbimo iki 
jo įsigaliojimo (taikymo pradžios), per kurį suinteresuoti asmenys galėtų 
pasirengti įgyvendinti iš jo kylančius reikalavimus. Konstitucinio reikala-
vimo numatyti tinkamą vacatio legis turi būti paisoma priimant įstatymus, 
kuriais asmenims nustatomos jų pareigos ar apribojimai. Konstitucinis 
Teismas reikalavimą nustatyti tinkamą mokesčių įstatymams taikytiną va-
catio legis įvardijo kaip svarbią asmens, visų pirma mokesčių mokėtojo, 
garantiją, nuo kurios gali būti nukrypta tik ypatingais atvejais, jeigu tai 
būtina dėl viešojo intereso. 

Įstatymų leidėjo pareiga numatyti atitinkamą laikotarpį nuo įstatymo 
oficialaus paskelbimo iki jo įsigaliojimo (taikymo pradžios) Konstitucinio 
Teismo jurisprudencijoje buvo nurodyta ir anksčiau, ji sieta su įstatymų, 
kuriais pertvarkoma socialinių garantijų sistema ar atskirų socialinių ga-
rantijų struktūra, priėmimu71. 

Konstitucinis Teismas, aiškindamas įstatymų leidėjo pareigą nustatyti 
pakankamą vacatio legis, pabrėžė, kad tai, kiek laiko kiekvienu konkrečiu 
atveju derėtų palikti prisitaikymui, turėtų būti vertinama atsižvelgiant į 
daugelį aplinkybių: įstatymo paskirtį teisės sistemoje ir juo reguliuojamų 
visuomeninių santykių pobūdį, subjektų, kuriems jis taikytinas, ratą ir jų 
galimybes pasirengti naujo teisinio reguliavimo įsigaliojimui, kitas svar-
bias aplinkybes, inter alia tokias, dėl kurių įstatymas turėtų įsigalioti kuo 
skubiau. Jis pažymėjo, kad nors svarbus viešasis interesas, siekis apsaugoti 
kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, nusveriantis asmens interesą turėti 
daugiau laiko prisitaikymui prie naujas pareigas ar apribojimus nustatan-
čio teisinio reguliavimo, gali lemti skubų įstatymo įsigaliojimą oficialaus jo 
paskelbimo dieną be jokio vacatio legis termino, vis dėlto skubus įstatymų, 
kuriais nustatomos pareigos ar apribojimai asmenims, įsigaliojimas turėtų 
būti labiau išimtis, grindžiama ir pateisinama ypatingomis objektyviomis 
aplinkybėmis, nei taisyklė.
71 Inter alia Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkri-

čio 22 d., 2012 m. vasario 6 d. nutarimai.
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Konstitucinis Teismas pabrėžė ne tik pakankamo vacatio legis, bet tam 
tikrais atvejais ir pereinamojo teisinio reguliavimo būtinumą, kai daromi 
esminiai galiojančio teisinio reguliavimo pakeitimai, lemiantys asmenų 
teisinei padėčiai nepalankius padarinius, kad asmenims būtų suteikta pa-
kankamai laiko užbaigti pradėtus veiksmus, kurių jie ėmėsi ankstesnio tei-
sinio reguliavimo pagrindu, tikėdamiesi, kad jis bus stabilus, ir įgyvendinti 
pagal ankstesnį teisinį reguliavimą įgytas teises.

Taigi Konstitucinis Teismas suformulavo vacatio legis doktriną, taiky-
tiną įstatymų įsigaliojimui (taikymui), kai jie siejasi su esminiais asmenų 
interesais, sukuria naują teisinę situaciją, prie kurios reikalavimų šie turi 
prisitaikyti. 

Tačiau ir Konstitucinio Teismo sprendimų poveikis gali prilygti įstaty-
mų leidėjo sprendimams, kurie iš esmės daro įtaką Konstitucijos saugomoms 
asmenų teisėms ir valstybės esminiams interesams inter alia viešųjų finansų 
srityje, sukuria iš esmės naują situaciją, kuri turi būti nedelsiant įstatymų lei-
dėjo (teisėkūros subjekto) reglamentuojama, ir tokiam procesui sureguliuoti 
objektyviai reikalingas tam tikras laiko tarpas. Taigi vacatio legis principas ga-
lėtų būti taikomas ir Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų) įsigaliojimui. Ma-
nytina, kad šiuo principu, nors jo ir nepaminėdamas, Konstitucinis Teismas 
vadovaujasi tais atvejais, kai nusprendžia atidėti savo paskelbtų nutarimų įsi-
galiojimą. Kitaip nei įstatymo leidėjas, kuriam tam tikrais atvejais kyla pareiga 
laikytis vacatio legis principo, Konstitucinis Teismas turi teisę, bet ne pa reigą 
atidėti savo nutarimo paskelbimą. Kiekvieną kartą, kai priima sprendimą 
atidėti nutarimo, kuriuo atitinkamos įstatymo (ar kito teisės akto) nuostatos 
pripažįstamos prieštaraujančiomis Konstitucijai, paskelbimą, Konstitucinis 
Teismas turi įvertinti visas aplinkybes, taip pat tai, kad kurį laiką bus paliktas 
galioti Konstitucijai prieštaraujantis teisinis reguliavimas, taigi tokio nutari-
mo paskelbimo atidėjimo pagrindas turi būti itin svarus. Oficialus paskelbi-
mas gali būti atidedamas tik tokių nutarimų, kuriais tam tikros teisės akto 
nuostatos pripažįstamos prieštaraujančiomis Konstitucijai, tik tokiais atvejais 
Konstitucinio Teismo aktais ir gali būti sukuriama vacatio legis situacija. 

Konstitucinis Teismas ne kartą yra atidėjęs savo nutarimų įsigalioji-
mą72. Visais atvejais buvo atidedamas nutarimų, o ne kitų jo baigiamųjų 
72 Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d., 2005 m. rugpjūčio 23 d., 2010 m. birželio 

29 d., 2011 m. birželio 9 d., 2012 m. vasario 6 d. nutarimai.
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aktų, kuriuose atitinkamų įstatymų ar poįstatyminių teisės aktų nuostatos 
buvo pripažįstamos prieštaraujančiomis Konstitucijai, įsigaliojimas. Ma-
nytume, kad tokia situacija hipotetiškai galėtų susidaryti nebent dėl tokių 
baigiamųjų aktų, kaip sprendimai, bet ne dėl išvadų, dėl kurių galutinį 
sprendimą priima Seimas. 

Konstitucinis Teismas, priimdamas sprendimą atidėti nutarimo įsi-
galiojimą, nurodo konkrečią datą, kada toks aktas turėtų būti oficialiai 
paskelbiamas ,,Valstybės žiniose“. Toks terminas paprastai yra keletas mė-
nesių (pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarime ofi-
cialaus jo paskelbimo data nurodoma 2012 m. rugsėjo 21 d.). 

Analizuojant, kokiu pagrindu oficialus Konstitucinio Teismo nutarimo 
paskelbimas atidėtinas, galima išskirti tokias esmines aplinkybes: įstatymų 
leidėjui būtinas laikas, kad pašalintų lacuna legis (teisinio reguliavimo va-
kuumą), kurios sudarytų prielaidas iš esmės paneigti Konstitucijos saugo-
mas vertybes ir kurios atsirastų, jeigu tas Konstitucinio Teismo nutarimas 
būtų oficialiai paskelbtas iškart po jo viešo paskelbimo Konstitucinio Teismo 
posėdyje, bei sukurtų prielaidas kilti nepalankiems visuomenei, valstybei, 
asmens teisėms padariniams. Konstitucinis Teismas nėra pateikęs apibend-
rinto tokių vertybių sąrašo, bet kiekvieną kartą, kai atideda savo nutarimo 
oficialaus paskelbimo laiką, nurodo, dėl kokių aplinkybių taip daroma, ir nu-
mato konkrečią jo paskelbimo datą. 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime pirmą 
kartą atidėdamas oficialų savo teisės akto paskelbimą Konstitucinis Teismas 
suformulavo principą, kad jo nutarimai, susiję su konstitucinių žmogaus tei-
sių ir laisvių apsauga, visais atvejais oficialiai paskelbiami nedelsiant.

Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime savo įgalio-
jimus, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, atidėti oficialų nutari-
mo paskelbimą – spręsti, kada jo nutarimas turi būti oficialiai paskelbtas 
„Valstybės žiniose“, – interpretavo kaip kylančius iš Konstitucijos ir Kons-
titucinio Teismo įstatymo. Šia savo teise jis pirmą kartą pasinaudojo, kai 
atidėdamas oficialų minėtojo nutarimo paskelbimą nurodė, kad jis „Vals-
tybės žiniose“ oficialiai skelbtinas praėjus dviem mėnesiams nuo jo paskel-
bimo viešame Konstitucinio Teismo posėdyje, t. y. 2003 m. vasario 25 d. 
Tokio sprendimo pagrindu buvo konstatuota Vietos savivaldos įstatymo 
nuostatų, pripažintų prieštaraujančiomis Konstitucijai, sisteminė sąsaja su 
daugeliu kitų šio įstatymo nuostatų ir teisinio reguliavimo vakuumas, ku-
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ris, Konstitucinio Teismo nuomone, iš esmės sutrikdytų vietos savivaldos 
mechanizmo funkcionavimą ir valstybės valdymą. Konstitucinis Teismas 
atsižvelgė į tai, kad tokiam savivaldos teisinio reguliavimo vakuumui paša-
linti būtinas tam tikras laikas. 

Nors Konstitucinis Teismas oficialaus savo aktų paskelbimo atidėji-
mo doktriną pradėjo formuoti 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime, vis dėlto 
išsamesnis tokių jo įgaliojimų aiškinimas pateiktas 2005 m. sausio 19 d. 
nutarime, kurio oficialus paskelbimas nebuvo atidėtas. Jame nutarimo 
oficialaus paskelbimo atidėjimas aiškinamas ir kaip prielaida įstatymų lei-
dėjui, rengiant teisės aktus, užpildysiančius po Konstitucinio Teismo akto 
oficialaus paskelbimo ir įsigaliojimo susidarantį lacuna legis, atsižvelgti į 
Konstitucinio Teismo posėdyje paskelbtame akte išdėstytus argumentus. 
Taigi šiuo atveju vacatio legis situacija susidaro ir įstatymų leidėjo (ar kito 
teisėkūros subjekto) priimamų teisės aktų atžvilgiu. 

Konstitucinis Teismas oficialų 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo pa-
skelbimą „Valstybės žiniose“ atidėjo iki 2005 m. gruodžio 30 d. Jis nurodė, 
kad pagrindas atidėti nutarimo paskelbimą yra atitinkamų Piliečių nuosavy-
bės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatų, pripažin-
tų prieštaraujančiomis Konstitucijai, sukeliamos teisinės pasekmės, kurioms 
įveikti priimant atitinkamas įstatymo pataisas įstatymų leidėjui būtinas tam 
tikras laikas, taip pat tai, kad valstybės finansinių įsipareigojimų asmenims, 
kuriems nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą yra atkuriamos mo-
kant pinigines kompensacijas, vykdymas yra susijęs su valstybės biudžeto 
sudarymu, valstybės finansinių išteklių atitinkamu perskirstymu. Konstitu-
cinis Teismas taip pat pažymėjo, jog minėtojo įstatymo pakeitimai ir (arba) 
papildymai turi būti daromi taip, kad nuosavybės teisių į išlikusį nekilnoja-
mąjį turtą atkūrimas nebūtų sutrikdytas ar sustabdytas, kad jis nenutrūktų, 
nes tam, kad valstybė galėtų tinkamai, laiku įvykdyti savo prisiimtus įsiparei-
gojimus, šis procesas turi vykti nuosekliai ir nepertraukiamai.

Oficialus Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo paskel-
bimas „Valstybės žiniose“ taip pat buvo atidėtas iki 2010 m. lapkričio 16 d. 
Toks atidėjimas buvo pagrįstas tuo, kad, oficialiai paskelbus šį Konstitucinio 
Teismo nutarimą, nuo oficialaus jo paskelbimo dienos Teisėjų valstybinių 
pensijų įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo straipsniai (jų dalys), kurie 
šiuo nutarimu pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, negalės būti taiko-
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mi ir tam tikri santykiai, susiję su teisėjų valstybinių pensijų apskaičiavimu 
ir skyrimu, liks nesureguliuoti, susidarys teisinio reguliavimo vakuumas, ku-
riam pašalinti įstatymų leidėjui reikalingas tam tikras laikas.

Oficialus Konstitucinio Teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarimo pa-
skelbimas „Valstybės žiniose“ buvo atidėtas iki 2011 m. gruodžio 22 d. 
Šis atidėjimas ypatingas tuo, kad tame nutarime prieštaraujančiomis tam 
tikroms Konstitucijos nuostatoms buvo pripažintos poįstatyminio teisės 
akto nuostatos, kuriomis buvo reguliuojami tam tikri su Nekilnojamo-
jo turto registre esančios informacijos teikimu susiję santykiai, kurie po 
oficia laus Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo būtų likę nesuregu-
liuoti. Jeigu Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje būtų buvęs oficia-
liai paskelbtas iškart po viešo jo paskelbimo Konstitucinio Teismo posėdy-
je, būtų susidaręs teisinio reguliavimo neapibrėžtumas, kuris iš esmės būtų 
sutrikdęs Nekilnojamojo turto registre saugomų duomenų teikimo tvarką 
ir kuriam pašalinti būtų prireikę tam tikro laiko.

Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarime pagrindžiant 
oficialaus jo paskelbimo „Valstybės žiniose“ atidėjimą iki 2012 m. rugsė-
jo 21 d. nurodyta, kad šį nutarimą oficialiai paskelbus iškart po viešo jo 
paskelbimo Konstitucinio Teismo posėdyje atsirastų kai kurių valstybinių 
pensijų teisinio reguliavimo neapibrėžtumas, dėl kurio galėtų būti iš esmės 
sutrikdytas ar net laikinai nutrauktas valstybinių pensijų mokėjimas, todėl 
šiam neapibrėžtumui pašalinti reikalingas tam tikras laikas. Atidėdamas 
nutarimo oficialaus paskelbimo laiką, Konstitucinis Teismas atsižvelgė ir į 
tai, kad valstybės finansinių įsipareigojimų asmenims vykdymas yra susijęs 
su atitinkamu valstybės finansinių išteklių perskirstymu.

Taigi vertinant Konstitucinio Teismo argumentus, pateikiamus ati-
dedant oficialų savo nutarimų paskelbimą, galima išskirti tokį esminį ar-
gumentą, kad po oficialaus Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo 
atsiras teisinio reguliavimo neapibrėžtumas, teisinis vakuumas, kuriam 
pašalinti įstatymų leidėjui reikalingas tam tikras laikas, taip pat kad būtina 
perskirstyti valstybės finansinius išteklius. 

Deja, įstatymų leidėjas ne visada tinkamai įvykdo konstitucinę savo 
pareigą atitinkamus santykius sureguliuoti ir atsiradusias teisinio regulia-
vimo spragas panaikinti per atidėtą Konstitucinio Teismo nutarimo įsiga-
liojimo laiką, ne visada atitinkami įstatymai pakeičiami ir sukeltos lacuna 
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legis situacijos pašalinamos iki (ir net po) Konstitucinio Teismo nutarimo, 
kurio oficialus paskelbimas „Valstybės žiniose“ buvo atidėtas, įsigaliojimo73. 

Kaip minėta, Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime 
suformulavo principą, kad Konstitucinio Teismo nutarimai, susiję su konsti-
tucinių žmogaus teisių ir laisvių apsauga, visais atvejais oficialiai paskelbiami 
nedelsiant. Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d., 2012 m. vasario 6 d. 
nutarimų, susijusių su svarbių asmens socialinių teisių apsauga, oficialaus 
paskelbimo (ir įsigaliojimo) atidėjimas galėtų būti vertinamas kaip nukrypi-
mas nuo šio principo, pateisintinas valstybėje susiklosčiusia sunkia ekono-
mine situacija, dėl kurios tokie įsipareigojimai, Konstitucinio Teismo nuo-
mone, negalėjo būti nedelsiant vykdomi, kadangi tokioms teisėms užtikrinti 
finansų krizės metu turėjo būti skirtas papildomas biudžetinis finansavimas. 

Nukėlus Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimą, į tam tikrą su-
dėtingą situaciją patenka ir ordinariniai teismai, kuriems nagrinėjant by-
las reikia spręsti dėl Konstitucinio Teismo pripažintų prieštaraujančiomis 
Konstitucijai įstatymo nuostatų netaikymo, nors jų galiojimas Seimo dar 
nepanaikintas, o atitinkamas Konstitucinio Teismo nutarimas – neįsiga-
liojęs. Besiformuojant ordinarinių teismų praktikai74 kyla abejonė, ar tais 
atvejais, kai nukeliamas oficialus Konstitucinio Teismo nutarimų, kuriais 
konstatuojamas asmens socialines teises reglamentuojančių teisės aktų 
prieštaravimas Konstitucijai, paskelbimas (įsigaliojimas) ir laikinai palie-
kamas galioti Konstitucijai prieštaraujantis teisinis reguliavimas, pasiekia-
mas tikslas suteikti įstatymų leidėjui pakankamai laiko sureguliuoti atitin-
kamus santykius ir perskirstyti finansinius valstybės įsipareigojimus ir taip 
73 Iki šiol nėra įgyvendintas Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimas, ku-

riuo Konstitucijai prieštaraujančiomis pripažintos kai kurios Teisėjų valstybinių pen-
sijų įstatymo nuostatos, ir šiuo metu tebėra susidaręs teisinio reguliavimo vakuumas 
skaičiuojant teisėjų valstybines pensijas, nors siekiant išvengti tokios situacijos oficialus 
Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimas, kaip minėta, buvo atidėtas beveik pen-
kiems mėnesiams. 

74 Šiame kontekste paminėtinos 2013 m. kovo 12 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo nutartys, priimtos administracinėse bylose, kuriose pareiškėjų skundai buvo iš 
dalies patenkinti ir jiems priteista išmokėti valstybinio socialinio draudimo pensijos 
nepriemokų dalis, nors pareiškėjai į teismą kreipėsi Konstituciniam Teismui jau pri-
ėmus 2012 m. vasario 6 d. nutarimą, kurio oficialus paskelbimas ir įsigaliojimas buvo 
nukeltas – „Valstybės žiniose“ jis turėjo būti paskelbtas 2012 m. rugsėjo 21 d. (Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartys administracinėse bylose 
Nr. A552-519/2013, A552-432/2013).
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sudaryti prielaidas išvengti tam tikrų visuomenei ir valstybei nepalankių 
padarinių, galinčių atsirasti, jei Konstitucinio Teismo nutarimas būtų ofi-
cialiai paskelbtas po jo viešo paskelbimo Konstitucinio Teismo posėdyje ir 
oficialaus jo paskelbimo dieną įsigaliotų. Taigi ateityje Konstitucinis Teis-
mas, atidėdamas savo nutarimų, kuriais Konstitucijai prieštaraujančiu pri-
pažįstamas su asmens socialinėmis teisėmis sietinas teisinis reguliavimas, 
oficialų paskelbimą (įsigaliojimą), turėtų pareikšti nuomonę dėl galimybės 
tokias teises ginti kreipiantis į ordinarinį teismą ir dėl Konstitucijai prieš-
taraujančio, bet laikinai galiojančio teisinio reguliavimo, kuriuo pažeidžia-
mos asmens teisės, taikymo ar netaikymo. 

Kaip minėta, Konstitucinis Teismas vacatio legis doktriną sieja ir su 
pereinamojo teisinio reguliavimo būtinumu tais atvejais, kai daromi esmi-
niai galiojančio teisinio reguliavimo pakeitimai, lemiantys asmenų teisinei 
padėčiai nepalankius padarinius, kurie sudaro kliūčių asmeniui įgyven-
dinti pagal ankstesnį teisinį reguliavimą įgytas teises. Tokių situacijų gali 
susidaryti ir Konstituciniam Teismui priėmus tam tikrus nutarimus, ku-
riais prieštaraujančiomis Konstitucijai pripažįstamos atitinkamos įstatymo 
nuostatos buvo ilgą laiką taikomos ir jas įgyvendinant tam tikri asmenys 
įgijo tam tikrą teisinį statusą, kuris, Konstitucinio Teismo nuomone, ne-
turėtų keistis vien minėtu pagrindu. Konstitucinis Teismas tokią situaciją 
aptarė 2006 m. gegužės 9 d. nutarime ir nurodė atitinkamo laikino teisinio 
reguliavimo būtinumą75.

75 Konstitucinis Teismas 2006 m. gegužės 9 d. nutarime pažymėjo, kad, oficialiai paskelbus 
šį jo nutarimą, nuo oficialaus jo paskelbimo dienos atitinkamos Teismų įstatymo nuo-
statos, šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu pripažintos prieštaraujančiomis Konstituci-
jai, negalės būti taikomos, todėl susidaro tam tikras teisinio reguliavimo, susijusio inter 
alia su Konstitucijos 112 straipsnio 5 dalyje nurodytos specialios įstatymo numatytos 
teisėjų institucijos funkcionavimu (įgaliojimų vykdymu), vakuumas; minėtas teisinio 
reguliavimo vakuumas gali būti visiškai likviduotas tik Seimui padarius atitinkamus 
Teismų įstatymo pakeitimus ir (arba) papildymus, paisant Konstitucijos 112 straipsnio 
5 dalyje nurodytos specialios įstatymo numatytos teisėjų institucijos konstitucinės sam-
pratos, kitų Konstitucijos nuostatų (inter alia atsižvelgiant į šiame Konstitucinio Teismo 
nutarime, kituose Konstitucinio Teismo aktuose pateiktą jų aiškinimą); jeigu tam pri-
reiktų daugiau laiko, Seimui kyla pareiga įstatymu nustatyti laikiną teisinį reguliavimą, 
kuriuo remiantis, atsižvelgiant į šiame Konstitucinio Teismo nutarime pateiktą Konsti-
tucijos 112 straipsnio 5 dalyje nurodytos specialios įstatymo numatytos teisėjų instituci-
jos konstitucinio statuso, įgaliojimų bei sudarymo tvarkos sampratą, kitas Konstitucijos 
nuostatas, būtų sudaryta laikina minėta speciali teisėjų institucija.
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Taigi Konstitucinio Teismo aktai, kuriais formuojama oficialioji kons-
titucinė doktrina, yra svarbus konstitucijos teisės šaltinis, kurio konstituci-
nės doktrinos plėtojimas negali būti vertinamas kaip baigtinis procesas. Iš 
Konstitucijos kylančius reikalavimus Konstitucinio Teismo aktui Konsti-
tucinis Teismas aiškina spręsdamas konstitucinės justicijos bylas, atskleis-
damas naujus šio konstitucinės teisės šaltinio bruožus. Formuoti ir rein-
terpretuoti konstitucinę doktriną – išimtinė Konstitucinio Teismo kom-
petencija, ją įgyvendinant negali būti iškreipiama Konstitucijoje įtvirtinta 
vertybių sistema, paneigiama Konstitucijos viršenybė teisės sistemoje. 

Konstitucinio Teismo aktų galiojimas laiko požiūriu – itin sudėtingas 
klausimas, kol kas konstitucinėje doktrinoje yra išryškinti tik tam tikri jo 
elementai, o platesniu mastu pripažinti retroaktyvų šių aktų galiojimą – 
svarbus žingsnis plečiant konstitucingumo kontrolės ribas. 

Dėl vacatio legis principo, kaip galimo Konstitucinio Teismo aktų 
įsigaliojimui taikomo reikalavimo, pripažinimo kyla sudėtingų Konstitu-
cinio Teismo nutarimų įsigaliojimo atidėjimo klausimų, išryškėja naujų 
konstitucijos teisės šaltinių galiojimo į ateitį aspektų. 

6. Išvados

XX a. pirmojoje pusėje Lietuvoje buvo priimta keletas konstitucijų, 
kurios įtvirtino savo pirmumą teisės šaltinių sistemoje, tačiau visus kons-
titucingumo reikalavimus atitiko tik 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitu-
cija. Nors teisės šaltinių atitikties konstitucijai patikros sistema ir nebuvo 
įtvirtinta, bet principas, kad įstatymai negali prieštarauti jos nuostatoms, 
konstitucijose buvo deklaruojamas.

Konstitucinės teisės ir jos formuojamų šaltinių doktrinos raidą ne-
abejotinai nulėmė konstitucijų priėmimas XX a. pabaigoje. Išskirtini du 
pagrindiniai Lietuvos konstitucinės teisės raidos etapai: pirmasis sietinas 
su valstybingumo atkūrimu ir 1990 m. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo ga-
liojimu, o antrasis laikotarpis prasidėjo 1992 m., kai buvo priimta Kons-
titucija. Jis gali būti skirstomas į savarankiškus tarpsnius. Vieno jų pra-
džia – 2004 m., kai Konstitucinis Teismas savo aktuose suformavo oficia-
liąją Konstitucijos interpretavimo doktriną ir Seimas priėmė Konstitucijos 
pataisą dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje, nulėmusią 
visos teisės ir jos šaltinių sistemos pokyčius. 
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1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos priėmimas – esminis veiksnys, nu-
lėmęs ir lemiantis visos teisės sistemos ir teisės šaltinių doktrinos raidą. 
Šiuo laikotarpiu Lietuvos konstitucinės teisės tradicijoje dėl Konstitucinio 
Teismo veiklos ir plėtojant mokslinę doktriną įtvirtinama nauja konstitu-
cinės teisės šaltinių doktrina, pagal kurią skiriami dviejų lygių šaltiniai: 
konstitucijos teisės šaltiniai, kuriuos sudaro pati Konstitucija ir Konstituci-
nio Teismo formuojama konstitucinė doktrina, ir konstitucinės teisės šal-
tiniai, kuriuos sudaro ir kiti šaltiniai, pavyzdžiui, konstituciniai įstatymai, 
įstatymai, Seimo statutas ir kt.

Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių doktrinos raidai didelę įtaką darė 
ir tebedaro Konstitucinio Teismo įsteigimas ir jo veikla, oficialiosios kons-
titucinės doktrinos raida ir naujos konstitucinės teisės sampratos kūrimas. 
Konstitucinio Teismo formuojama konstitucinės teisės šaltinių doktrina 
yra labai svarbus veiksnys kuriant naują konstitucinės teisės paradigmą. Ši 
doktrina turėjo įtakos ir konstitucinės teisės sampratai, kuri dėl vieno pa-
grindinių jos šaltinių – Konstitucijos – teisminio aiškinimo aktų gali būti 
vadinama jurisprudencine konstitucine teise. 

Konstitucinis Teismas, atskleisdamas konstitucinės teisės šaltinių dokt-
riną, aiškino inter alia tokių teisės šaltinių, kaip tarptautinės sutartys, reikš-
mingumą ir tam tikru aspektu turėjo įtakos naujo Lietuvos teisės sistemai 
teisės šaltinio – precedento kaip teisės (ne tik konstitucinės) pripažinimą.

Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose formuojama oficialioji konsti-
tucinė doktrina, – svarbus konstitucijos teisės šaltinis, kurio konstitucinės 
doktrinos plėtojimas negali būti vertinamas kaip baigtinis procesas. Iš 
Konstitucijos kylančius reikalavimus Konstitucinio Teismo aktui Konsti-
tucinis Teismas aiškina spręsdamas konstitucinės justicijos bylas, atskleis-
damas naujus šio konstitucinės teisės šaltinio bruožus.
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koNsTrUkCiJa 1791 M.  
praNCŪZiJos koNsTiTUCiJoJe

Prof. dr. Egidijus JARAŠIŪNAS

Vienas iš Didžiosios Prancūzijos revoliucijos ypatumų – ateities sieji-
mas su konstitucijos, svarbiausiojo šalies teisės akto, rašytine forma įtvirti-
nančio asmens teises ir laisves bei valdžių padalijimą, priėmimu. 1791 m. 
Prancūzijos Konstitucijos kūrėjų manymu, šis aktas turėjo fiksuoti perėji-
mą iš santvarkos, jų pavadintos Senuoju režimu1 (Ancien Régime), kuriam 
būdinga luominė nelygybė, valdančiųjų savivalė ir monarcho absoliutinė 
valdžia2, į santvarką, grindžiamą tautos suvereniteto, piliečių teisių ir lais-
vių prioriteto, pagal valdžių padalijimo principą organizuotos valstybės 
valdžios pripažinimu.

Steigiamojo susirinkimo (Assemblée constituante) kūrinys 1791 m. 
Prancūzijos Konstitucija (Constitution de 1791), viena iš pirmųjų kons-
titucijų pasaulyje, įtvirtino ne vieną tolesnei konstitucionalizmo raidai 
reikšmingą institutą. Konstitucijos pradžioje atsidūrė 1789 m. Žmogaus ir 
piliečio teisių deklaraciją, jau amžininkų laikyta amžina ir nekeičiama tei-

1 Žr.: Furet, F. La Révolution française. De Turgot à Napoléon (1770–1814). Tome I. Paris: 
Hachette, 1989, p. 15. Toks santvarkos iki Didžiosios Prancūzijos revoliucijos laikų 
įvardijimas įsitvirtino ir jo laikomasi iki šiol (apie Senąjį režimą ir jo institucijas žr.: 
Goubert, P. Les Français et l ’Ancien Régime. Réédition. Paris: A. Colin, 1991; Harouel, 
J. L., Barbey, J.; Bournazel, E.; Thibaut-Payen, J. Histoire des institutions de l’époque 
franque à la Révolution. 11e éd. Paris: PUF, 2006; Olivier-Martin, F. Absolutisme français 
et les lois du rois. Réédition. Paris: LGDJ, 1997; Cosandey, F.; Decimon, R. L’absolutisme 
en France. Histoire et historiographie. Paris: Seuil, 2002).

2 L. Leclere’o nuomone, Senasis režimas buvo dviejų elementų – senjorijų sistemos (système 
seigneurial) ir absoliutinės monarchijos (monarchie absolue) – junginys (žr.: Leclere, L. 
Histoire contemporaine (1789–1939). Septième édition. Bruxelles: Librairie Vanderlinden, 
1939, p. 7–8). Pirmasis elementas – neabejotina viduramžių feodalizmo liekana, antrasis – 
kliuviniu XVIII a. pabaigos visuomenės raidai tapęs valdymo modelis.
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se3. Tautos suverenitetas, atstovaujamasis valdymas, valdžių padalijimas – 
kitos pamatinės šio akto idėjos. 

Tokios konstitucijos, regis, turėjo laukti ilgi taikymo metai (pagal 
konstitucinį reguliavimą pirmosios pataisos galėjo būti priimtos ne anks-
čiau kaip po dešimties metų). Deja, Konstitucijos kūrėjai nuoširdžiai 
klydo. Turime sutikti su pirmosios Prancūzijos konstitucijos tyrinėtojais 
François Furet ir Ranu Halévi: „Revoliucijos duktė, pirmoji mūsų istorijoje 
konstitucija, buvo greitai nunešta revoliucijos. Akto pagrindiniai elemen-
tai projektuoti nuo 1789 m; modifikuota ir baigta 1791 m. ji yra pirmoji 
konstitucija, sukurta Revoliucijos metu, tai ji užbaigė Senojo režimo sa-
vivalę, taip pat įtvirtino viešųjų valdžių organizaciją kaip itin trumpalaikę 
tvarką. Jos spindesį ir jos nesėkmę regime kartu. Jos spindesys – prieš tai 
buvusių laikų pakeitimas. O jos nesėkmė – nesugebėjimas išgyventi laikais, 
kurių pradžią ji iškilmingai paskelbė.“4 

Kita vertus, negalime iš karto dėti taško, rašydami apie šio akto po-
veikį. „Konstitucinės monarchijos prototipas, 1791 m. Prancūzijos Kons-
titucija, devynioliktajame amžiuje plintant konstitucijoms buvo modelis.“5 
Tiek Prancūzijos, tiek kitų šalių konstitucinėje teisėje galime rasti vieną 
kitą iš Constitution de 1791 paveldėtą elementą.

1791 m. Prancūzijos Konstitucija, daugelio Steigiamojo susirinkimo 
narių manymu, turėjo užbaigti revoliuciją. Bet ne revoliucijos, o tik pir-
mojo jos etapo pabaigą žymėjo šis aktas. Konstitucinis kompromisas pa-
sirodė trumpalaikis. Prancūzijos visuomenės laukė kiti revoliucijos etapai. 
Audringesni, kruvinesni. Pati revoliucija vėlesnių kartų akyse iškyla kaip 
„<...> brutalus kliūčių, kurios susikaupė jos kelyje XVIII a. pabaigoje ir 
kliudė žengti į priekį, likvidavimas“6. 

Istorikai, politikos bei teisės mokslų atstovai diskutuoja, kokią įtaką 
tolesnei įvykių eigai turėjo 1791 m. Prancūzijos Konstitucijoje įtvirtin-

3 J. Godechot rašo, kad kai Steigiamasis susirinkimas 1791 m. rugsėjo 3 d. pritarė Konsti-
tucijai, ne vienas jo narys manė, kad „Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija įgijo „religi-
nį pobūdį“, ir kad jos nebegalima keisti“ (žr.: Les constitutions de la France depuis 1789. 
Présentation par Jacques Godechot. Paris: Garnier-Flammarion, 1970, p. 24).

4 Furet, Fr.; Halévi, R. La monarchie républicaine. La Constitution de 1791. Paris: Fayard, 
1996, p. 7.

5 Lane, J.-E. Konstitucija ir politikos teorija. Vertė E. Kūris. Kaunas: Naujasis lankas, 2003, p. 83.
6 De Jouvenel, B. Du pouvoir. Paris: Hachette, 1972, p. 356.
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ta Nacionalinio įstatymų leidžiamojo susirinkimo (Assemblée nationale 
législative) ir karaliui patikėtos vykdomosios valdžios konstrukcija. Tvir-
tinama, kad šis institucinis modelis dėl pusiausvyros tarp įstatymų lei-
džiamosios ir vykdomosios valdžių nebuvimo, dėl įstatymų leidžiamosios 
valdžios sureikšminimo, užuot padėjęs išspręsti konfliktus, juos tik didino. 
Žinoma, dabar tik hipotetiškai galima kalbėti, kad kitoks tų dviejų insti-
tucijų sąveikos modelis būtų veikęs sėkmingiau. Modelio veiksmingumas 
nemenka dalimi priklauso nuo visuomenės ir politinio elito sąmonės lygio.

1791 m. Prancūzijos Konstitucija – kompromiso rezultatas. Tai – 
kompromisas tarp riboto monarchinio valdymo šalininkų (monarchiens)7 
ir tautos suvereniteto idėjos sutelktų „patriotų“ (patriotes). Vienoje pusė-
je regime nuosaikų norą tęsti istorinę tradiciją (to meto ginčuose remtasi 
Prancūzijos monarchijos keturiolikos šimtmečių istorija), kitoje – norą 
įtvirtinti tautos visavaldystę, atsikratyti nekenčiamos su monarchiniu ab-
soliutizmu susijusios praeities. „Nuo konstitucinių diskusijų pradžios iki jų 
pabaigos, tarp 1789 ir 1791 m., monarchijos klausimas buvo kovų ir ginčų 
centre: pagal požiūrį į jį viešai ir slapčia grupavosi, vienas kitą įtarinėjo, 
kovojo tarpusavyje Steigiamojo susirinkimo politikai.“8

Atrodė, kad iš pradžių buvo galima tikėtis abipusėmis nuolaidomis su-
sitarti dėl būsimo valdymo modelio, gal net buvo galima tikėtis kokios nors 
lankstesnės angliškojo modelio variacijos (konstituciniai debatai patvirtina 
tokį siekį). Kita vertus, prioritetą teikiant tautos suverenitetui ir „griežtam“ 
valdžių padalijimui, centrine konstitucinio pastato kolona galėjo tapti tik Na-
cionalinis įstatymų leidžiamasis susirinkimas. Karaliaus ir jo aplinkos veiks-
mai, ypač Liudviko XVI bandymas pabėgti 1791 m. birželio 20 d. (Varenų 
krizė), diskreditavo monarchiją. Monarcho konstitucinės galios tapo akivaiz-
džiai įtartinos (neatsitiktinai Konstitucijoje atsirado nuostatos, kokiais atve-
jais karalius laikomas atsisakiusiu sosto). Tiesa, nepatenkintos liaudies ir ka-
riuomenės susidūrimas Marso laukuose vertė Steigiamojo susirinkimo narius 
galvoti ir apie padarinius, kuriuos gali sukelti nevaržomi liaudies veiksmai. 

1791 m. Konstitucijoje įtvirtintą įstatymų leidžiamosios ir vykdomo-
sios valdžių santykių konstrukciją pagrįstai galima vadinti „legicentristi-

7 Jų nereikėtų painioti su užsispyrusiais Senojo režimo monarchijos gynėjais – grynaisiais 
monarchistais (monarchistes).

8 Furet, Fr.; Halévi R., supra note 4, p. 13.
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ne“ (ar „įstatymų leidžiamosios valdžios centristine“). Įstatymų leidžia-
masis korpusas buvo siejamas su nauja tikrove, su rinkimais, piliečių pa-
sitikėjimu. Karalius ir vykdomoji valdžia buvo maksimaliai atriboti nuo 
įstatymų leidėjo, nors ir disponavo anaiptol ne mažareikšmiais, nors ne 
visais atvejais pakankamais, įgaliojimais. Publicistinio pobūdžio rašiny-
je gal ir galima kalbėti, kad „konstitucija, monarchinio valdymo forma, 
įtvirtino nematytą respubliką, kurioje visa valdžia priklauso tautos teisei, 
iš tikrųjų susirinkimui, kuris valdo jos vardu“9. Teisiniu požiūriu regime 
konstitucinės monarchijos modelį, kuriam būdingas įstatymų leidžiamo-
jo susirinkimo dominavimas. Ir tik tiek, kiek jame dominuoja rinkimais 
formuojamas Nacionalinis įstatymų leidžiamasis susirinkimas, pagrįstas 
kalbėjimas apie „respublikinę monarchiją“ (monarchie républicaine) ar 
„monarchinę respubliką“ (république monarchique)10. Greito konstituci-
nės monarchijos žlugimo faktas neturėtų nuvertinti akte įtvirtintos val-
džių konstrukcijos teisinės analizės. Tai ir skatina dar kartą pažvelgti į 
l791 m. Prancūzijos Konstitucijoje įtvirtintų įstatymų leidžiamojo korpu-
so ir monarchistinės vykdomosios valdžios funkcijas, įgaliojimus bei jų 
sąveikos specifiką. 

Norint suprasti, kodėl buvo pasirinktas toks konstitucinis valdžios or-
ganizavimo modelis, reikia pirmiausia išsiaiškinti, kur krypo konstitucinių 
architektų akys, kokią valdymo sistemą jie norėjo atmesti ir kokią, jų ma-
nymu, reikėjo įtvirtinti.

1. Senojo režimo absoliutinė monarchija kaip 
 konstitucinės valdymo sistemos kontrpavyzdys

„Apskritai, konstitucija ruošia ateitį, bet ji taip pat atmeta praeitį 
<...>.“11 Valdymo požiūriu, atmetimo objektas – Senojo režimo absoliu-
tinė monarchija. Istorikas Jeanas Clementas Martinas retoriškai klausia: 
„Kaip paaiškinti, kad absoliutinė monarchija par excellence, valdžiusi 
Prancūziją, turinčią daugiausiai gyventojų ir turtingiausią šalį Europo-

9 Ibid., p. 247.
10 Halévi, R. La République monarchique. Le Siècle de l’avènement républicain. Éd. Furet, 

Fr., Ozouf, M. Paris: Gallimard, 1993, p. 165–196.
11 Verpeaux, M. La Constitution. Paris: Dalloz, 2008, p. 2.
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je, galėjo išnykti per keletą metų tarp 1787 ir 1793 m.?“12 Tiesa, Senojo 
režimo absoliutizmo krizės kontūrai išryškėjo jau nuo XVIII a. septinto 
dešimtmečio (kai kam tai jau Prérévolution13 laikotarpis). Tuo metu abso-
liutizmas vis labiau panašėjo į fasadą, maskuojantį Senojo režimo negalias 
ir neperspektyvumą. 

Absoliutinė monarchija – ilgo Prancūzijos valdymo istorinės raidos 
rezultatas. Pirmiesiems monarchams reikėjo įtvirtinti paveldimumo prin-
cipą, kuris tik XIII a. tapo neginčijama taisykle. Daug priešpriešų monar-
chija įveikė kelyje į absoliutizmą. Pasak Thomaso Carlyle’io „<...> maiša-
tyje ir neįtikėtinuose prieštaravimuose (būdinguose bet kokiam augimui) 
atsirado karaliaus valdžia, ištikimybės supama, ji paslaptingai augo, pa-
jungdama sau, siurbdama visa į save (nes tai būdingas gyvų organizmų 
principas), kol galiausiai aprėpė visą pasaulį ir tapo vienu svarbiausiųjų 
mūsų gyvenimo veiksnių“14.

Absoliutinės monarchijos viršūnė – Liudviko XIV valdymas (1642–
1715 m.). Karalius – monarchas pagal dievišką teisę (droit divin). Visą 
valdžią įkūnijo karalius, visko pradžia ir pabaiga – jis vienas. Pripažįsta-
ma, kad „negalima įrodyti, jog Liudvikas XIV yra posakio „valstybė –tai 
aš“ autorius, tačiau negalima paneigti, kad jis karaliaus vaidmenį suvokęs 
kitaip, nes jam, <...> karaliui Saulei, suverenui, monarchui, priklausė su 
niekuo nesidalijama valdžia, kadangi jo suvereniteto ribas, fiksuotas se-
nosios ir naujosios doktrinų, jis visados peržengdavo nebaudžiamas“15. 
Tai – absoliutistinis mąstymas, valstybė regima vien monarcho asmenyje. 
Vadovaudamasis ta pačia logika gerokai vėliau Liudvikas XVI taip atsakė 
Parlamentui, kai buvo keliamas klausimas dėl edikto įregistravimo teisėtu-
mo: „Taip, tai teisėta, nes aš to noriu“ („Si, c’est légale, parce que je le veux“). 
Aiškiau pasakyti negalima. Stipri centrinė valdžia, luominis visuomenės 
susiskaidymas, gan padrika šalies vidaus suskirstymo sistema. 

Nuo XVI a. Prancūzijoje dedami absoliutinės monarchijos doktrinos 
pagrindai. Absoliutinės monarchijos teoriją galima suvesti į dvi formules: 
12 Martin, J.-C. Nouvelle histoire de la Révolution française. Paris: Perrin, 2012, p. 47.
13 Apie šį laikotarpį žr.: Egret, J. La Prérévolution française. Paris: PUF, 1962.
14 Karlailis, T. Prancūzijos revoliucijos istorija. Vertė V. Petrukaitis. Vilnius: Mintis, 1992, 

p. 23–24.
15 Vonglis, B. La monarchie absolue française. Définition, datation, analyse d’un régime po-

litique controversé. Paris: L’Harmattan, 2006, p. 5.
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„karaliui priklauso visos valdžios; vykdydamas kiekvieną iš jų karalius, 
bent teoriškai, nežino jokių ribų“16. 

„Būdvardis [absoliutus] reiškia, kad jam priklauso summa potestas, 
Jeano Bodino apibrėžta taip: jis nepavaldus įstatymams, nes jis pats yra jų 
šaltinis.“17 Nuo l614 m. nebešaukti Generaliniai luomai. Buvo teigiama, 
kad tik karaliaus rankose yra visi valstybės atributai, kad jis vykdo visas 
valdžios funkcijas. 

Įstatymų leidžiamąją valdžią karalius vykdė ordonansais. Liudviko XIV 
laikais ordonanso forma buvo tvirtinami ištisi kodeksai (pvz., 1667 m. ordo-
nansas dėl teisingumo sistemos reformos, 1669 m. ordonansas dėl vandenų 
ir miškų, 1670 m. ordonansas dėl baudžiamojo proceso ir t. t.). 

Karaliaus rankose buvo ir vykdomoji valdžia. Jam padėjo ministrai ir 
tarybos. Ministrai (kancleris, finansų generalinis sekretorius, užsienio rei-
kalų, karo, laivyno, karaliaus rūmų sekretoriai) buvo traktuojami kaip ka-
raliaus pagalbininkai. Tiesa, kaip rodo kai kurie pavyzdžiai, kartais asme-
ninės savybės, ypač jei būdavo skiriamas pirmasis ministras, nulemdavo 
didelę faktinę įtaką (Armand Jean du Plessis de Richelieu, Jules Mazarin, 
Guillaume Dubois, Étienne-François de Choiseul).

Teisminė valdžia irgi dideliu mastu buvo priklausoma nuo karaliaus. 
Nepaisant parlamentų18 nepriklausomybės siekio, juos ribojo pareigų per-
kamumas ir paveldimumas, teisingumo vykdymas karaliaus vardu. Be to, 
karalius galėjo bet kada, bet kokioje proceso stadijoje įsikišti, jam pripa-
žinta galia išsireikalauti bet kokią bylą (pouvoir d’évocation) savo taryba, 
prireikus jis galėjo pasinaudoti ir lettre de cachet19 institutu. Karaliui taip 
pat priklausė malonės teisė.

Ar galima kalbėti apie karaliaus veikimo ribas? Tam tikri ribojimai 
egzistavo. Turime prisiminti „pagrindinius valstybės įstatymus“ – keletą 
paprotinės kilmės pagrindinių taisyklių: sostą gali paveldėti tik vyriškos 

16 Gicquel, J. ; Gicquel, J.-E. Droit constitutionnel et institutions politiques. 21e édition, Paris: 
Montchrestien, 2007, p. 401.

17 Furet, F. La Révolution française. De Turgo à Napoléon (1770–1814). Tome I. Paris: 
Hachette, 1988, p. 16.

18 Grupės teisminių institucijų pavadinimas iki Didžiosios Prancūzijos revoliucijos.
19 Lettre de cachet – karaliaus įsakymas apie ištrėmimą ar suėmimą be tardymo ir teismo 

(t. y. dokumentas su karaliaus anstpaudu). Vienas iš prievartos būdų, kurį Senojo reži-
mo laikais įvairiausiais tikslais taikė karalius. 
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lyties palikuonis, laikantis pirmagimystės principo, karalius turi būti Ro-
mos katalikų tikėjimo ir kt. „Pagrindiniai įstatymai“ fiksavo ir karališko-
jo domeno neatimamumo, nedalomumo ir neperleidžiamumo principą. 
„Viduramžių legistai ir politikai buvo suformavę konstitucionalistinę dokt-
riną, pagal kurią karalius turi paklusti įvairiems principams ir nėra virš 
įstatymų.“20 Tai buvo tik teoriniai samprotavimai, „pagrindinių įstatymų“ 
poveikį iš esmės lėmė tik jų autoritetas. Absoliutus valdovas prireikus jų 
nepaisė (prisiminkime legitimuotų princų klausimą Liudviko XIV testa-
mente). Kitos karaliaus veikimo ribos sietinos su priveligijuotų luomų – 
dvasininkijos ir bajorijos – įtaka, su miestams ir provincijoms suteiktomis 
privilegijomis ir pan.

 
2. Konstitucijos idėja:  

kitokiais pagrindais organizuota valdžios sistema 

1789 m. gegužės 5 d., praėjus 175 metams nuo ankstesnio susirinki-
mo, Versalyje pradėjo savo darbą Generaliniai luomai (États généraux). 
Dvasininkijos, bajorijos ir trečiojo luomo atstovai buvo sušaukti tikintis 
jų pagalbos įveikiant finansų krizę karalystėje. Karalių ir jo aplinką domi-
no finansinės padėties pagerinimo problemos, o rinkėjai savo deputatams 
įteikė daugybę priesakų, kuriose fiksuotos Prancūzijos ekonominės, socia-
linės ir politinės problemos bei galimi jų sprendimo būdai. Didelė dalis 
visuomenės gyvenimo negandų buvo siejama su rašytinės konstitucijos 
nebuvimu. 

Konstitucionalizmo, kaip valdžios ribojimo konstitucija, aukščiau-
siosios galios teisės aktu, siekiant apsaugoti asmenį ir visuomenę nuo val-
džios institucijų ir pareigūnų galimo piktnaudžiavimo, doktrinos priešis-
torės paieškos nuvestų į tolimus laikus21. XVIII a. Apšvietos laikų pažan-
gioji visuomenės dalis tikėjo, kad moderni valstybė gali tinkamai tvarkyti 
savo vidaus ir užsienio santykius, tik jei joje galioja rašytinė konstitucija, 

20 Beaud, O. L’histoire du concept de Constitution en France. De la Constitution politique 
à la Constitution comme statut juridique de l’État [interaktyvus]. Jus politicum [žiūrėta 
2011-12-15]. <http://juspoliticum.com/L-histoire-du-concept-de.html?artpage=4-6>. 

21 Apie tai žr.: Jarašiūnas, E. Konstitucionalizmo priešistorė: ištakos ar pirmavaizdis? 
Jurisprudencija. 2009, 4 (118): 21–46.
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fiksuojanti valdžios teises ir pareigas. Visuomenėje cirkuliavo įvairiausios 
bend ro gyvenimo sutvarkymo idėjos22, diskutuojantieji rėmėsi antikos ir 
vėlesnių laikų mąstytojų, taip pat XVI–XVIII a. užsienio autorių minti-
mis. Didžiosios Britanijos (parlamentinė monarchija po Šlovingosios re-
voliucijos kaip nuosaikaus valdymo pavyzdys) bei JAV (tiek valstijų, tiek 
federalinė konstitucija bei kiti konstitucinės reikšmės aktai) konstitucine 
patirtimi. Dar didesnė buvo prancūzų filosofų, politikos ir teisės tyrinė-
tojų raštų įtaka. Gerai buvo žinomos Charles’io Louiso de Montesquieu 
valdžių – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės – padalijimo 
doktrina, François Marie Voltaire’o lygių teisių mokesčių srityje, feodali-
nių teisių ir prievolių panaikinimo idėjos, fiziokratų (physiocrates) teigi-
niai apie būtinybę nustatyti racionalią žemės ūkio, pramonės ir prekybos 
sistemą, Jeano Jacques’o Rousseau „visuomenės sutarties“ (contrat social) 
koncepcija. Nors nei parlamentai, registravę karaliaus aktus, nei Generali-
niai luomai nebuvo karaliaus valdžią atsveriančios institucijos, jų praktika 
irgi prisiminta.

 Priesakų, kuriose minimas konstitucijos priėmimo poreikis, gausa 
patvirtina konstitucijos idėjos platų įsitvirtinimą. Tiek priesakų autoriai, 
tiek išrinkti atstovai (daugiausiai – trečiojo luomo nariai, taip pat moder-
nesnių pažiūrų dvasininkai ar bajorai) manė, kad norint tinkamai organi-
zuoti visuomenės gyvenimą būtina priimti (kai kam atrodė, kad atkurti) 
konstituciją, kuri įtvirtintų bendro gyvenimo pamatus. XVIII a. Prancū-
zijoje, ir „ypač po Maupeou „valstybinio perversmo“ konstitucija tapo žo-
džiu-tema politiniame ir teisiniame diskurse“23. Tautą imta traktuoti kaip 
valstybės valdžios šaltinį. „Tautos ir valstybės tapatumo doktrina keičia 
valstybės įkūnijimo monarcho asmenyje doktriną.“24 Tautos valia priimta 
konstitucija fiksuoja įsteigtų valdžių įgaliojimus ir veikimo ribas, taip ap-
saugodama asmenį ir visuomenę nuo valdžios savivalės. Teisinėje ir politi-
nėje sąmonėje įsitvirtina „apriboto valdymo“ doktrina“25.

22 Apie Apšvietos laikų idėjų plitimą Prancūzijoje žr.: Les Lumières en mouvement: La circu-
lation des idées au 18e siècle. Sous la direction d’Isabelle Moreau. Lyon: ENS Éditions, 2009.

23 Schmale, W. La France, l’Allemagne et la Constitution (1789–1815). Annales historiques 
de la révolution française. 1991, 286: 462.

24 Jarašiūnas, E. Apie pirmąsias konstitucijas ir jų reikšmę. Jurisprudencija. 2010, 2 (120): 36.
25 Pasquino, P. Sieyès et l’invention de la Constitution en France. Paris: Éditions Odile Jacob, 

1998, p. 10.
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Naujos idėjos išbandomos jas priešinant senosioms. Susidūrė dvi ten-
dencijos – viena grindžiama prigimtinių teisių teorija, tautos suverenitetu, 
ribotos valdžios doktrina, kita – istorine monarcho teise, luominiu suskirs-
tymu. Ir nors karaliaus valdžios svoris, visuomenės nuomone, kiek sumen-
ko, tačiau atsisakyti monarchijos dar nebuvo linkstama. 

F. Furetas ir R. Halévi pažymi, kad „pirmosios Konstitucijos istorija 
yra neatsiejama nuo pačios Revoliucijos istorijos“26. Revoliucijos batalijos 
gerai žinomos: ginčas dėl asmeninio balsavimo (o ne pagal luomus), tre-
čiasis luomas pasiskelbia Nacionaliniu susirinkimu (Assemblée nationale) 
ir kviečia kitų luomų atstovus prisijungti, priesaika žaidimo kamuoliu sa-
lėje, Steigiamojo susirinkimo paskelbimas, Bastilijos paėmimas, feodalinės 
santvarkos ir visų privilegijų panaikinimas, Žmogaus ir piliečio teisių dek-
laracijos paskelbimas, liaudies žygis į Versalį ir t. t.

Tai – konstitucijos rengimo fonas. 1789 m. liepos 6 d. Steigiamasis 
susirinkimas sudaro komitetą, kuriam pavesta parengti konstitucijos pro-
jektą. Konstitucinio proceso pabaigą žymi 1791 m. rugsėjo 3 d. balsavimas 
Steigiamajame susirinkime už Konstituciją27. Proceso pradžią ir pabaigą 
jungiančių įvykių bei darbų aptarimas vertas specialios studijos. Karalius 
1791 m. rugsėjo 13 d. pranešė apie savo pritarimą ir kitą dieną prisiekė 
Konstitucijai. Konstitucija imta taikyti nedelsiant. 

Ilgiau nei dvejus metus trukusių konstitucinių ginčų ir kovų istorija 
atspindi tautos atstovų kolektyvinės minties evoliuciją. „1791 m. Konstitu-
cija yra iš esmės visa serija kompromisų.“ Kompromisas – „atstovaujamojo 
valdymo ir paveldimos valdžios derinys“28. Steigiamajame susirinkime gry-
nieji monarchistai pasisakė prieš bet kokius karalystės pagrindinių princi-

26 Furet, Fr.; Halévi, R., supra note 4, p.12.
27 1791 m. Prancūzijos Konstitucijos reguliuojamų santykių sritis neblogai atskleidžia jos 

struktūra: Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija kaip Konstitucijos įvadas, po jos ėjo pre-
ambulė bei šie skirsniai: I skirsnis. Pagrindinės nuostatos, kurias garantuoja Konstitucija; 
II skirsnis. Apie karalystės suskirstymą ir piliečių būklę; III skirsnis. Apie viešąsias valdžias 
(jį sudarė skyriai: I. Apie Nacionalinį įstatymų leidybos susirinkimą; II. Apie karaliaus 
valdžią, regentystę ir ministrus; III. Apie įstatymų leidžiamosios valdžios įgyvendinimą; 
IV. Apie vykdomosios valdžios įgyvendinimą; V. Apie teisminę valdžią); IV skirsnis. Apie 
valstybės ginkluotas pajėgas; V skirsnis. Apie valstybės mokesčius; VI skirsnis. Apie pran-
cūzų tautos ir užsienio tautų santykius; VII skirsnis. Apie Konstitucijos nuostatų peržiūrą. 

28 Radev, Y. La révolution française et le droit constitutionnel. Revue international de droit 
comparé. 1990,1: 280.
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pų keitimus. Kita grupė – apribotos monarchijos šalininkai – siekė konsti-
tucinės monarchijos pagal angliškąjį pavyzdį įtvirtinimo. Jeanas Josephas 
Mounier, Stanislas de Clermon Tonnerre’as, Gérardas de Lally-Tollen dalis, 
Nicolas Bergasse’as, Pierre’as Victoras Malouet ir kiti šios pakraipos poli-
tikai rėmė nuosaikių reformų kelią. Konstitucija, pasak jų, turėjo sujungti 
sostą su laisve. Dvejų rūmų įstatymų leidybos institucija, monarcho ab-
soliutus veto buvo grindžiamas pusiausvyros projektuojamoje valdžios 
struktūroje užtikrinimu, noru išvengti tiek monarcho absoliutizmo, tiek ir 
tautos atstovybės daugumos despotijos. Patriotų stovykla (Emanuel Joseph 
Sieyès, Jacques Gillaume Thouret, François Denis Tronchet) prioritetą tei-
kė tautos suvereniteto laidavimui, jie pasisakė už vienerių rūmų įstatymų 
leidžiamąjį korpusą, kritiškai vertino absoliutų veto.

Tautos suverenitetas, atstovaujamasis režimas ir valdžių padalijimas. 
Tai trys naujoviško valstybinio gyvenimo Prancūzijoje supratimo ir orga-
nizavimo idėjos, kurias skelbė ir kurių įgyvendinimą nustatė Prancūzijos 
1791 m. Konstitucija. 

Tautos suvereniteto idėja pirmiausia suformuluota Žmogaus ir piliečio 
teisių deklaracijos 3 straipsnyje, skelbiančiame, kad suverenitetas iš esmės 
priklauso tautai, kad jokia korporacija, joks asmuo negali turėti valdžios, 
kuri nėra specialiai jam suteikta. 1791 m. Konstitucijos tekste ši idėja iš-
reiškiama taip: „Suverenitetas yra vienas, nedalomas, neperleidžiamas ir 
neatimamas. Jis priklauso Tautai, jokia liaudies dalis, joks asmuo negali 
pasisavinti jo vykdymo“ (III skirsnio „Apie viešąsias valdžias“ 1 str.).

 Tauta suprantama kaip juridinis asmuo, kaip valstybės personifika-
cija, kuris skiriasi nuo ją sudarančių piliečių mechaninės sumos. Pagal 
1791 m. Prancūzijos Konstituciją suverenitetas yra vienas. Taigi nėra ir ne-
gali būti nei karaliaus, nei liaudies suvereniteto. Suverenitetas priklauso tik 
tautai, jo negalima atsisakyti ar perduoti. Suverenitetų sambūvis atmesti-
nas. Suverenitetas neatimamas ir neperleidžiamas, jo negali pasisavinti as-
menys ar jų grupės. Steigiamasis susirinkimas siekė „atskirti valstybę nuo 
karaliaus asmens“, jis iškelia „tautą, kuri priešinama karaliui kaip tikras 
valstybę steigiantis elementas, ir <...> kaip vienintelis teisėtas suverenios 
valdžios savininkas“29.
29 Carré de Malberg, R. Contribution à la théorie générale de l’État. Paris: Éditions CNRS, 

1962, t. II, p. 169.
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„Pagal tautos suvereniteto principą visų valdžių, įkurtų Konstitucija, 
įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės, – šaltinis yra tauta“30. 
Steigiamojo susirinkimo nariams didelę įtaką darė E. Sieyèso iškelta stei-
giamosios valdžios, priklausančios tautai, ir įsteigtųjų valdžių skyrimas. 

Kita idėja – atstovaujamasis režimas. 1791 m. Prancūzijos Konstitu-
cijos III skirsnio 2 straipsnyje buvo nustatyta: „Tauta, kuri yra vienintelis 
visų valdžių šaltinis, jas gali įgyvendinti tik įgaliojimo keliu. Prancūzijos 
Konstitucija yra atstovaujamojo pobūdžio; atstovai yra įstatymų leidžia-
masis korpusas ir karalius.“ 

Konstitucijos kūrėjų manyta, kad tauta, kaip abstraktus subjektas, ne-
gali nuolatinės valdžios pati vykdyti tiesiogiai ir ją deleguoja atstovams. Ir 
Konstitucija yra kelias, kuriuo tauta, vienintelis valdžios šaltinis, ją per-
duoda įgyvendinti tam tikriems asmenims ar organams. Šie tą valdžią įgy-
vendina tik suteiktose ribose ir suteiktais tikslais. Savo nuožiūra valstybės 
valdžios negalima įgyvendinti, atstovai veikia tautos vardu ir interesais.

Įstatymų leidyba buvo patikėta Nacionaliniam susirinkimui, kurio na-
riai buvo renkami. Tai – pagrindinis tautos atstovas, nes įstatymų leidyba 
laikyta tautos bendros valios reiškimu, svarbiausiu suvereniteto įgyvendini-
mo būdu. Kitas atstovas – karalius, kuris pagal Konstituciją atstovo funkcijas 
vykdo užtikrindamas vykdomąją valdžią. Vykdomąją veiklą suprantant kaip 
paprastą įstatymų taikymą, tokiam atstovui teko mažesnė reikšmė.

Atstovavimo principo šaltinis – Konstitucija. Rinkimai (kaip karaliui 
paveldėjimas) – tik būdas užimti pareigas. Nacionalinio susirinkimo narys 
atstovauja tautai; tai reiškė, kad jis įgyvendina valdžią tautos, o ne jį išrin-
kusių piliečių valia ir vardu. Nacionalinio susirinkimo tikslas – išreikšti 
bendrą valią, t. y. tautos valią, o ne visumą individualių valių. Konstitu-
cijoje pažymėta, kad atstovais nėra renkami departamentų, apygardų ar 
komunų administracijos pareigūnai.

Trečioji idėja – valdžių padalijimas. Prancūzijos revoliucijos veikėjai 
vadovavosi Ch. de Montesquieu idėjomis apie valdžios padalijimą, kurios 
griovė absoliutinės valdžios idėjinius pamatus ir formavo įsitikinimą, kad 
būtina valdžios įgyvendinimui nustatyti tikslias ribas, siekiant apsaugoti 
žmogų nuo valdžios savivalės. Montesquieu pagal valstybės funkciją iš-
30 Esmein, A. Précis élémentaire de l’histoire du droit français de 1789 à1814: révolution, 

consulat et empire. Paris: Sirey, 1908, p. 33.
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skyrė tris valdžias31. Įstatymų leidžiamoji valdžia leidžia įstatymus, juos 
keičia, naikina. Vykdomoji valdžia turi tikslą užtikrinti įstatymų leidėjo 
priimtų nuostatų vykdymą. Be to, jai reikia palaikyti santykius su kitomis 
valstybėmis. Teisminei valdžiai tenka bausti nusikaltusius ir spręsti piliečių 
tarpusavio ginčus. 

Pasak Montesquieu, norint užtikrinti politinę laisvę, išvengti despo-
tizmo, konstitucija turi neleisti, kad dvi ar trys valdžios atsidurtų vieno 
asmens ar vienos socialinės grupės (luomo) rankose, nes toks sutelkimas – 
priespaudos šaltinis. Montesquieu nuomone, tokio valdymo pavyzdys – 
Anglija. Jis siūlė pereiti nuo konstitucijos, kuri suprantama kaip istorijos 
įsteigta politinė organizacija, prie konstitucijos kaip teisingo valdžios pa-
skirstymo, garantuojančio politinę laisvę.

Pirmas Didžiosios Prancūzijos revoliucijos aktas, skelbęs valdžių pada-
lijimo būtinybę konstitucinėje santvarkoje, buvo Nacionalinio susirinkimo 
1789 m. rugpjūčio 26 d. priimta Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, kurios 
16 straipsnyje skelbta: „Visuomenė, kurioje žmogaus teisių garantijos nėra 
užtikrintos ir valdžių padalijimas nenustatytas, neturi konstitucijos.“ Tai – 
tarsi du konstitucionalizmo sparnai, ant kurių laikosi visa teisės sistema. To 
meto konstitucionalistų nuomone, sujungus asmens teisių garantijas su val-
džių padalijimu galima tikėtis, kad Konstitucija tikrai bus veiksminga.

 Valdžių padalijimo sampratai esminę reikšmę turėjo 1789 m. Žmo-
gaus ir piliečio teisių deklaracijos 3 straipsnis, kuriame buvo įtvirtinta, kad 
bet kokio suvereniteto principas iš esmės glūdi tautoje. Tai atstovaujamo-
sios valdžios (t. y. valdžios, kuri atstovauja tautos valiai) principo įtvirtini-
mas. Valdžios buvo suvokiamos kaip suvereniteto įgyvendinimo išvesti-
nės, jos gauna įgaliojimus iš tautos konkrečiai funkcijai vykdyti.

Toks valdžių padalijimo svarbos pabrėžimas parodė, kad valdžių pa-
dalijimui kuriant konstituciją bus skirta esminė reikšmė. Taigi buvo galima 
tikėtis, kad dėl jo konkretaus modelio ir vyks didžiausi ginčai. Beje, valdžių 
padalijimo doktrinos įtvirtinimas visose konstitucijose – bene sunkiausias 
ir daugiausiai rūpesčių keliantis konstitucinių aktų kūrėjų uždavinys. Val-

31 „Kiekvienoje valstybėje yra trijų rūšių valdžia: įstatymus leidžianti valdžia, vykdomoji 
valdžia, užsiimanti tarptautinės teisės klausimais, ir vykdomoji valdžia, užsiimanti 
civilinės teisės klausimais“(žr.: Montesquieu, Ch. L. Apie įstatymų dvasią. Iš prancūzų 
kalbos vertė V. Malinauskienė. Vilnius: Mintis, 2004, p. 161).
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džių padalijimo principo esmę atskleidžia jo sudėtiniai elementai: 1) val-
džių atskyrimas ir savarankiškumas; 2) valdžių pusiausvyra (stabdžiai ir 
atsvaros, tarpusavio kontrolė); 3) valdžių sąveika. Valdžių pusiausvyros 
mechanizmui šioje sistemoje tenka išskirtinė reikšmė.

1791 m. Konstitucijos kūrimo laikotarpiu buvo žinomas amerikietiškas 
„griežtas“ ir britiškas „lankstus“ valdžių padalijimo modeliai, įkūnijantys 
specifines pusiausvyros priemones. Prancūzijos 1791 m. Konstitucijos kū-
rėjai nustatė valdymą, „kuris rėmėsi griežtu įstatymų leidžiamosios galios 
atskyrimu nuo vykdomosios galios <…>“32. Ar buvo diskutuojama dėl kito 
modelio? „Steigiamasis susirinkimas iš pradžių svajojo apie parlamentinio 
valdymo formą. Ar jis neprotestavo pieš Neckerio atleidimą 1789 m. liepos 
17 d., savo poziciją grįsdamas tuo, kad ministras jam atsakingas? Bet vėliau 
Steigiamasis susirinkimas pritarė griežtam valdžių padalijimui.“33 1791 m. 
Konstitucija skirtingas valdžios funkcijas patikėjo skirtingoms institucijoms: 
Nacionaliniam susirinkimui, karaliui ir vyriausybei, teisėjams. 

Įstatymų leidžiamoji valdžia yra patikėta Nacionaliniam įstatymų 
leidžiamajam susirinkimui, kurį sudaro dvejiems metams liaudies laisvai 
išrinkti atstovai. Nacionalinis susirinkimas ją įgyvendina karaliaus pritari-
mu ir Konstitucijoje nustatyta tvarka.

Konstitucijoje buvo nustatyta, kad vyriausybė yra monarchinė, kad 
vykdomoji valdžia yra patikėta karaliui, kad ją vykdo ministrai ir kiti atsa-
kingi pareigūnai, vadovaujami karaliaus, Konstitucijoje nustatyta tvarka.

Teisminė valdžia patikima teisėjams, liaudies išrinktiems tam tikram 
laikui.

3. Diskusijų dėl įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių 
organizacijos modelio „karštieji“ taškai

Diskutuojant dėl valdžios organizavimo modelio Steigiamajame susi-
rinkime ypač karšti ginčai kilo dėl trijų klausimų: ar įstatymų leidžiamoji 
valdžia patikėtina vienerių ar dvejų rūmų institucijai, kokia turi būti kara-

32 Esmein, A. Konstitucinės teisės principai (prancūzų ir palyginamieji). I tomas, I dalis. 
Kaunas: Teisininkų draugija, 1932, p. 253.

33 Chagnollaud, D. Droit constitutionnel contemporain. Tome 2. L’héritage constitutionnel 
et politique de la France (1789–1958). 3 e édition. Paris: Dalloz, 2011, p. 31.
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liaus veto teisė ir ar ji apskritai reikalinga, ar galimas įstatymų leidžiamojo 
korpuso nario ir ministro pareigų suderinamumas? Iš esmės tai buvo gin-
čas, koks bus įtvirtintas įstatymų leidžiamojo korpuso ir karaliaus santykių 
modelis: ar šios institucijos bus vieno lygmens, ar vienai iš jų (Nacionali-
niam susirinkimui) teks dominuojantis vaidmuo.

Kokios struktūros institucijai patikėti įstatymų leidybos misiją? Nuo-
saikesniems monarchistinio valdymo reformų šalininkams geriausias 
pavyzdys – britų bendruomenių ir lordų rūmai. Patriotai akcentavo, kad 
toks kelias Prancūzijai netinkamas, kad tris Generalinius luomus suliejus 
į vieną Nacionalinį steigiamąjį susirinkimą jau apsispręsta, koks bus pran-
cūziškas kelias. Tuo labiau, kad feodalinių luomų panaikinimas suponuoja 
vieną pilietinę tautą, todėl ir jos įstatymų leidėjas turi būti vieningas. 

Pirmajame konstituciniame komitete dominavę apribotos monarchi-
jos šalininkai pasiekė, kad būtų siūlomas dvejų rūmų modelis: Atstovų rū-
mai ir Senatas. Kokie nauji argumentai „už“? J. J. Mounier baiminosi, kad 
vienerių rūmų suverenus parlamentas nusvers vykdomąją valdžią, taigi, 
nebus valdžių pusiausvyros. G. de Lally-Tollendalis siūlė įtvirtinti antrus 
rūmus – senatą, kurį sudarytų monarcho ir deputatų rūmų iki gyvos gal-
vos skirti senatoriai (kitas variantas – senatoriai, skirti karaliaus, tačiau iš 
provincijų susirinkimų pateiktų kandidatų iš įvairių tautos klasių). Jis pa-
brėžė bet kokiai valdžiai būdingą piktnaudžiavimą savo galia, būtinybę ri-
boti įstatymų leidėją, institucinės pusiausvyros svarbą. „Visur, kur įstatymų 
leidžiamoji valdžia yra vienose rankose, visur, kur vykdomoji valdžia yra 
padalyta, laisvė negali egzistuoti.“34 Jo manymu, norint užtikrinti pusiaus-
vyrą įgyvendinant įstatymų leidžiamąją valdžią, būtina ją padalyti į dvi ar 
net tris dalis. Logika tokia: viena valdžia sieks praryti viską, dvi valdžios 
kovos ligi abipusio išsekimo, bet trys valdžios laiduos idealią pusiausvyrą35.

Patriotų (E. J. Sieyès, J. G. Thouret, F. D. Tronchet) argumentai už vie-
nerių rūmų sistemą: viena tauta – vienas įstatymų leidžiamasis korpusas. 
Kartu klausta, ar antrų rūmų įvedimu nesiekiama patyliukais atgaivinti 
aristokratų valdžios. 

34 Discours de Lally-Tollendal sur l’organisation du pouvoir législatif et la sanction royale. 
In Furet, Fr.; Halévi, R., supra note 4, p. 345.

35 Žr.: Barny, R. Montesquieu dans la Révolution française. Annales historiques de la Révo-
lution française. 1990, vol. 279, p. 66.
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Diskusijų rezultatas – Nacionalinis susirinkimas, sudarantis įstatymų 
leidžiamąjį korpusą, yra vienerių rūmų.

Ne mažiau karšti ginčai užvirė ir dėl karaliaus veto teisės. Veto šali-
ninko Honoré Gabrielio Riqueti de Mirabeau nuomone, absoliutus mo-
narcho veto nekelia jokios grėsmės tautos suvereniteto įgyvendinimui, nes 
karalius savo esme neturėtų prieštarauti tikriesiems tautos siekiams, o jei 
„monarchas įsikiša į įstatymų leidybą, tai dėl pačios liaudies interesų“. To-
dėl „karaliaus sankcionavimas yra visai ne monarcho prerogatyva, bet tau-
tos nuosavybė, jos domenas“36. J. J. Mounier monarcho veto institutą laikė 
būtinu monarchijos požymiu, jam veto teisės nebuvimas ar buvimas buvo 
tarsi esminis respublikos ir monarchijos skyrimo elementas. Jis klausė: kas 
bus karalius be veto teisės? Tik paprastas, tegul ir pirmasis, valstybės pa-
reigūnas. Todėl būtina pritarti „<...> karaliaus sutikimui ir veto kaip bran-
giausiai laisvės ir nacionalinės galios, atstovų saugumo, būtinos monarcho 
nepriklausomybės garantijai.“37

Tuo tarpu karaliaus veto teisės priešininkai priminė, kaip Liudvikas 
XVI atsisakinėjo sankcionuoti rugpjūčio 4 d. dekretus. Teigta, kad absoliu-
tus veto reiškia įsiveržimą į įstatymų leidybą. Taigi ir suvereniteto įgyven-
dinimą. E. J. Sieyèsui veto teisė buvo ginklas prieš bendrą valią. 

Absoliutaus veto koncepcija akivaizdžiai netiko. Todėl kaip tam tikras 
kompromisas pasirinktas atidedamasis veto. Argumentacija už jį buvo tokia: 
karalius gali nesutikti su atstovais, bet ne su bendra tautos valia, o bendrą 
tautos valios kryptį parodys rinkimai. Jei du kartus bus išrinkta dauguma, 
nesutinkanti su karaliaus veto, jis bus įveiktas. Taip Konstitucijoje atsirado 
nuostatos, kad įstatymų leidžiamojo korpuso dekretai siunčiami karaliui, ku-
ris gali su jais nesutikti. Tuo atveju, jei karalius nesutiks, jo atsisakymas sank-
cionuoti bus tik atidedamojo pobūdžio. Jeigu dvi legislatūros, išrinktos po 
dekreto priėmimo, viena po kitos patvirtins tos pačios redakcijos akto tekstą, 
bus laikoma, kad karalius davė savo sutikimą. Taip pat buvo nustatyta, kad 
karaliaus sutikimas būtinas ne visiems įstatymų leidžiamojo korpuso aktams. 

Užbėgant istoriniams įvykiams už akių, pasakytina, kad tokia laike 
ištęsta veto įveikimo procedūra netapo pusiausvyros tarp valdžių palaiky-
mo instrumentu. Priešingai, jos taikymas tik išprovokavo liaudies veiks-
36 Discours de Mirabeau sur le droit de veto. Furet, Fr., Halévi, R., supra note 4, p. 371.
37 Discours de Malouet sur la sanction royale. Furet, Fr.; Halévi, R., supra note 4, p. 369. 
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mus prieš monarchą. „Liudviko XVI bandymai transformuoti veto teisę į 
priemonę restauruoti absoliutizmą baigėsi šios teisės panaikinimu kartu su 
karalystės pabaiga.“38

Ministro pareigų ir parlamento nario mandato (ne)suderinamumas – 
trečiasis ginčų klausimas. Monarchistinio sparno atstovai teigė, kad mi-
nistrai, paskirti iš deputatų, palaikys geresnius ryšius su įstatymų leidžia-
muoju korpusu, tai palengvins tiek vyriausybės, tiek tautos atstovų darbą, 
tikėtinas ir didesnis sutarimas tarp institucijų. Įsimintinas H. G. R. de Mi-
rabeau pasisakymas už šį parlamentinio valdymo elementą (nors, nemen-
kos dalies Steigiamojo susirinkimo narių manymu, jis taip kalbėjęs dėl 
savo siekio tapti ministru). Patriotų kontrargumentai: ministro ir deputato 
pareigų suderinamumas reiškia tik didesnę įstatymų leidžiamojo susirin-
kimo korumpavimo galimybę (tai – nepasitikėjimo monarchistine vykdo-
mąja valdžia išraiška). Prisimintos ir britų parlamentarizmo ydos. Siekiant 
išvengti neigiamų padarinių, būtina kuo nuosekliau atskirti įstatymų lei-
džiamąją ir vykdomąją valdžias, atriboti joms patikėtų funkcijų vykdymą. 
Patriotų požiūrio pergalę įtvirtino konstitucinė nuostata, kad dabartinio 
ir būsimų šaukimų Nacionalinio susirinkimo nariai, kasacinio tribunolo 
teisėjai, asmenys, esantys aukščiausiaisiais tarėjais, negali užimti ministro 
pareigų (III skirsnio II skyriaus IV poskyrio „Apie ministrus“ 2 str.). 

4. Apie įstatymų leidžiamosios valdžios dominuojantį vaidmenį 
konstituciniame valdžios modelyje

„Įstatymų leidyba pagal revoliucinių laikų koncepciją ir J. J. Rousseau 
teoriją yra aukščiausioji funkcija, suvereniteto įkūnijimas. Jei jis [suvereni-
tetas] teoriškai priklauso tautai, tai iš tikrųjų Susirinkimas turi teisę reikšti 
bendrąją valią.“39 1791 m. konstitucijos III skirsnio I skyriaus 1 straipsnis 
nustatė, kad Nacionalinis susirinkimas sudaro įstatymų leidžiamąjį korpu-
są, jis yra vienerių rūmų susirinkimas ir veikia nuolat. 

Tos įstatymų leidybos svarbos pabrėžimas reiškė legicentristinės pa-
kraipos valdžios institucijų sąveikos modelį. „Įstatymų leidžiamasis korpu-

38 Radev, Y., supra note 28, p. 280. 
39 Prélot, M.; Boulouis, J. Institutions politiques et droit constitutionnel. Neuvième édition. 

Paris: Dalloz, 1984, p. 332.
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sas yra tautos įstatymų leidybos valios įkūnijimas.“40 Jis iš esmės yra tautos 
valios reiškėjas.

Vienerių rūmų renkama institucija turėjo užtikrinti tautos atstovų 
sutelktumą, jos tvirtybę santykiuose su ne visai patikima, konstitucijos 
kūrėjų požiūriu, monarchine vykdomąja valdžia. Nacionalinis įstatymų 
leidžiamasis susirinkimas turėjo būti renkamas kas dveji metai organizuo-
jant naujus rinkimus. Kiekvienas dvejų metų laikotarpis sudaro vieną le-
gislatūrą. Nuolatiniu darbo pobūdžiu Nacionalinis įstatymų leidžiamasis 
susirinkimas iš esmės skyrėsi nuo epizodiškai veikusių Generalinių luomų.

Konstitucija fiksavo, kad įstatymų leidžiamasis korpusas bus atnauji-
namas pagal teisę ir kad karalius negali paleisti įstatymų leidžiamojo kor-
puso. Tai – griežto valdžių atskyrimo elementas, apsauga nuo priešlaikinio 
paleidimo, galimybė planuoti darbus visai dvejų metų legislatūrai.

Įstatymų leidžiamąjį korpusą turėjo sudaryti 745 nariai. Jie turėjo būti 
renkami nuo 83 karalystę sudarančių departamentų. Bendras atstovų skai-
čius buvo paskirstytas 83 departamentams, proporcingai jų teritorijai, jų 
gyventojams ir jų mokamiems tiesioginiams mokesčiams41. 

Rinkiminė funkcija buvo patikėta tik aktyvių piliečių kategorijai42. Jai 
teko misija išrinkti įstatymų leidžiamojo susirinkimo narius, taip pat vie-
tinio lygio pareigūnus. Antoine’as Barnave’as, Steigiamajame susirinkime 
kalbėdamas apie rinkiminius cenzus, pabrėžė, kad reikia skirti demokra-
tinį ir atstovaujamąjį valdymą, kad ten, kur yra atstovaujamasis valdymas, 
visada yra tarpinė rinkikų grandis, ir kad rinkimų funkcija patikėtina ak-
tyviems piliečiams. Pasak jo, atstovaujamasis valdymas yra pats laisviau-
40 Chagnollaud, D., supra note 33, p. 32.
41 Taigi iš 745 atstovų 247 atstovai renkami atsižvelgiant į teritorijos dydį, kiekvienas depar-

tamentas rinko tris atstovus, o Paryžiaus departamentas – vieną. Kiti 249 atstovai buvo 
renkami pagal gyventojų skaičių. Visa karalystės aktyvių gyventojų masė buvo daloma į 
249 dalis, ir kiekvienas departamentas turėjo išrinkti tiek atstovų, kiek tokių dalių suda-
rė jo aktyvių gyventojų skaičius. Likę 249 atstovai turėjo būti renkami pagal tiesioginių 
mokesčių kriterijų. Visa karalystės tiesioginių mokesčių suma buvo daloma į 249 dalis, ir 
kiekvienas departamentas rinko atstovus proporcingai jo sumokėtų mokesčių daliai. 

42 Aktyviais piliečiais buvo laikomi asmenys, kurie buvo gimę ar tapę Prancūzijos piliečiais, 
buvo sukakę 25 metų amžiaus, turėjo gyvenamąją vietą mieste ar kantone per įstatymo 
nustatytą laiko tarpą, mokėjo bet kokioje karalystės vietoje tiesioginius ne mažesnio 
kaip trijų darbo dienų apmokėjimo dydžio mokesčius ir buvo pateikę jų apmokėjimo 
kvitą, nebuvo patarnautojais, t. y. samdomais tarnais, buvo įrašyti į savo gyvenamosios 
vietos municipaliteto nacionalinės gvardijos sąrašą bei davę civilinę priesaiką.
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sias, pats aukščiausias iš valdymų. Būtent aktyvių piliečių išrinktų rinkikų 
susirinkimai laiduoja, kad spręs išsilavinę, turintys interesą tvarkyti viešus 
reikalus ir turtiniu požiūriu nepriklausomi žmonės43. Aktyvūs piliečiai, 
susirinkę į pirminius susirinkimus, rinko rinkikus44. Rinkikai, išrinkti 
kiek viename departamente, rinkosi į tautos atstovų rinkimų susirinkimus. 
Atstovai (ir jų pavaduotojai) buvo renkami absoliučia balsų dauguma, jie 
galėjo būti išrinkti tik iš departamento aktyvių piliečių.

Pagal Konstituciją atstovai, išrinkti departamento, buvo ne to depar-
tamento, bet visos tautos atstovai, jiems rinkėjai negalėjo duoti kokių nors 
priesakų. Deputato mandato ir kitų pareigų nesuderinamumo klausimą45 jau 
aptarėme. Įstatymų leidžiamojo korpuso nariai galėjo būti perrinkti kitai ka-
dencijai, tačiau vėliau jie galėjo būti renkami tik praleidžiant vieną kadenciją.

Nacionalinis įstatymų leidžiamasis susirinkimas disponavo reikšmin-
gais įgaliojimais. Konstitucijos III skirsnio III skyriuje nustatyta, kad jam iš-
imtinai suteikiami tokie įgaliojimai ir funkcijos: siūlyti ir priimti įstatymus 
(karalius gali tik kviesti įstatymų leidžiamąjį korpusą imti svarstyti kokį 
nors klausimą); nustatyti viešąsias išlaidas; nustatyti valstybės mokesčius, 
apibrėžti jų prigimtį, dydį, trukmę ir surinkimo būdą; paskirstyti tiesiogi-
nius mokesčius tarp karalystės departamentų, prižiūrėti, kaip naudojamos 
visos valstybės pajamos ir reikalauti jų panaudojimo ataskaitų; priimti dek-
retus dėl viešųjų pareigūnų postų įsteigimo ar panaikinimo; nustatyti mo-

43 Discours de Barnave sur la révision du cens électoral. Furet, Fr.; Halévi, R., supra note 4, 
p. 576–577.

44 Rinkiku galėjo būti asmuo, kuris be sąlygų, nustatytų asmens įrašymui į aktyvių piliečių 
sąrašą, atitiko Konstitucijoje įtvirtintus papildomus kriterijus (pvz., gyvendamas mies-
tuose, kuriuose buvo daugiau nei šeši tūkstančiai gyventojų, jis turėjo turėti nuosavybės 
ar valdymo iki gyvos galvos teise turtą, teikiantį pajamas pagal mokesčių sąrašą, lygias 
dviejų šimtų darbo dienų vertei pagal vietines sąlygas, arba nuomoti gyvenamas patal-
pas, teikiančias, pagal tuos pačius mokestinius sąrašus, pajamas, lygias šimto penkias-
dešimties darbo dienų vertei ir t. t.).

45 Pagal 1791 m. Konstituciją deputato įgaliojimai nesuderinami su ministro ar vykdo-
mosios valdžios pareigūno, kurį iš pareigų gali atleisti karalius, pareigomis, taip pat su 
nacionalinio iždo komisaro, tiesioginių mokesčių nustatymo ir rinkimo, netiesioginių 
mokesčių nustatymo ir rinkimo, nacionalinio nekilnojamojo tvarkymo tarnautojo pa-
reigomis, taip pat su bet kokia civiline ar karine tarnyba karaliaus rūmuose. Norėdami 
būti deputatais, turėjo atsisakyti pareigų ir valdytojai, jų pavaduotojai, municipaliniai 
pareigūnai bei nacionalinės gvardijos vadai. Teisminių pareigų vykdymas buvo nesude-
rinamas su tautos atsovo funkcijomis per visą išrinkimo laiką.
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netų prabą, svorį, įspaudą ir pavadinimus; leisti ar uždrausti užsienio karo 
pajėgoms įžengti į Prancūzijos teritoriją, taip pat leisti ar uždrausti užsienio 
jūrų pajėgoms įplaukti į karalystės uostus; kasmet karaliaus siūlymu nusta-
tyti, koks skaičius žmonių ir laivų sudarys sausumos ir jūros pajėgas, atly-
ginimą ir asmenų, turinčių kiekvieną laipsnį, skaičių, priėmimo į tarnybą ir 
karjeros joje taisykles, karių verbavimo ir paleidimo iš tarnybos tvarką, jūrų 
ekipažų formavimą, užsienio karinių pajėgų ir laivų priėmimą Prancūzijos 
tarnybon, atlyginimą kariams, kai jie paleidžiami iš tarnybos; nacionalinio 
turto valdymas ir perleidimas; ministrų ir pagrindinių vykdomosios val-
džios pareigūnų patraukimas atsakomybėn aukščiausiame nacionalinia-
me teisme, kaltinimo pareiškimas ir persekiojimas tame pačiame teisme 
asmens, kuris kaltinamas kėsinimusi ir sąmokslu prieš bendrą valstybės 
saugumą ar prieš Konstituciją; priėmimas įstatymų dėl grynai asmeninio 
pobūdžio garbės ženklų ir ordinų asmenims, nusipelniusiems valstybei; iš-
skirtinė teisė nutarti dėl didžiųjų žmonių atminties viešo pagerbimo.

Pagal 1791 m. Prancūzijos Konstituciją sprendimas dėl karo pradėjimo 
galėjo būti priimtas tik karaliaus patvirtintu įstatymų leidžiamojo korpuso 
dekretu, pasiūlius karaliui. Jeigu iškyla karo veiksmų grėsmė ar jie prade-
damai, taip pat prireikus padėti sąjungininkams arba apsaugoti teisę, Pran-
cūzijos karalius nedelsdamas apie tai turėjo pranešti įstatymų leidžiama-
jam korpusui ir išdėstyti argumentus. Jeigu tuo metu įstatymų leidžiamasis 
susirinkimas atostogavo, karalius jį tuoj pat turėjo sušaukti. Konstitucijoje 
buvo numatyta, kad tuo atveju, jei įstatymų leidžiamasis susirinkimas nu-
sprendžia, kad Prancūzija turi nekariauti, karalius imasi priemonių karo 
veiksmams nutraukti, už terminų laikymąsi atsako ministrai. Jeigu įstatymų 
leidžiamasis susirinkimas nuspręs, kad pradėti priešiški veiksmai yra nusi-
kalstama agresija, dėl kurios atsakingi ministrai ar kiti vykdomosios valdžios 
atstovai, tai agresijos autorius bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. 
Per karą įstatymų leidžiamasis susirinkimas galėjo pareikalauti karaliaus 
pradėti taikos derybas, šiam reikalavimui karalius turėjo paklusti. Įstatymų 
leidžiamasis korpusas turėjo ratifikuoti taikos, sąjungos sudarymo, prekybos 
sutartis, be jo ratifikavimo nė viena sutartis negalėjo galioti.

Siekiant apsaugoti įstatymų leidėją nuo vykdomosios valdžios galimo 
poveikio, Konstitucijoje buvo įtvirtinta, kad įstatymų leidžiamasis korpu-
sas turi teisę nustatyti savo posėdžiavimo vietą, juos tęsti tiek, kiek nuspręs, 
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kad yra būtina, taip pat atidėti posėdžius. Vidaus tvarką posėdžiuose ir pa-
ties apibrėžtoje teritorijoje prižiūrėjo įstatymų leidžiamasis korpusas. Tik 
jam priklausė drausminės valdžios teisė savo narių atžvilgiu.

Įstatymų leidžiamasis korpusas, savo saugumui ir reikiamai pagarbai 
užtikrinti, turėjo teisę turėti pajėgas, kurios, jo sutikimu, buvo išdėstomos 
mieste, kuriame jis posėdžiavo. Pagal Konstituciją vykdomoji valdžia negali 
leisti, kad kita kariuomenė būtų arčiau nei trys tūkstančiai tuazų nuo įstaty-
mų leidžiamojo susirinkimo, nebent to jis pats pareikalautų ar tai leistų.

Konstitucijoje akcentuojamas įstatymų leidžiamojo susirinkimo po-
sėdžių viešumas, pareiga spausdinti posėdžių protokolus. Tiesa, įstatymų 
leidžiamasis korpusas galėjo bet kokia proga nutarti, pareikalavus 50 narių, 
posėdžiauti kaip Bendrasis komitetas. Posėdžiaujant Bendrajam komitetui 
publika turėjo pasitraukti, pirmininko krėslas turėjo likti neužimtas, posė-
džio tvarką turėjo palaikyti vicepirmininkas. Konstitucijoje buvo nustatyta 
ir įstatymų leidybos aktų svarstymo bei priėmimo tvarka.

Minėta, kad Konstitucijos kūrėjai įtvirtinimo karaliaus veto teisę. Įsta-
tymų leidžiamojo korpuso dekretai turėjo būti siunčiami karaliui, kuris ga-
lėjo su jais nesutikti. Tuo atveju, jei karalius nesutiko, jo atsisakymas sank-
cionuoti buvo tik atidedamojo pobūdžio. Jeigu dvi legislatūros, išrinktos 
po dekreto priėmimo, viena po kitos patvirtindavo tos pačios redakcijos 
dekretą, buvo laikoma, kad karalius davė savo sutikimą. Karalius savo suti-
kimą ar atsisakymą galėjo reikšti per du mėnesius nuo dekreto pateikimo. 
Konstitucija skelbė, kad karaliaus patvirtinti dekretai, taip pat tie dekretai, 
kurie jam bus pateikti trijų viena po kitos einančių legislatūrų, turi galią ir 
vadinasi įstatymais.

Konstitucijoje buvo nustatyta, kad karaliaus sutikimas būtinas ne vi-
siems įstatymų leidžiamojo korpuso aktams. Kaip įstatymai turi būti vyk-
domi įstatymų leidžiamojo korpuso aktai dėl jo, kaip patikėtus klausimus 
svarstančio susirinkimo, vidaus tvarkos ir drausminės valdžios jo apibrėž-
toje teritorijoje, dalyvaujančių narių įgaliojimų patikrinimo, įsakymų ne-
dalyvaujantiems nariams, dėl vėluojančių susirinkti pirminių susirinkimų 
sušaukimo, dėl administracinių ir municipalinių pareigūnų konstitucinės 
priežiūros, dėl renkamumo klausimų arba rinkimų galiojimo. Taip pat ne-
reikėjo karaliaus patvirtinimo aktams dėl ministrų atsakomybės bei dekre-
tams, kuriais jiems reiškiamas kaltinimas. Įstatymų leidžiamojo korpuso 
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dekretai dėl viešųjų mokesčių nustatymo, pratęsimo ar jų rinkimo vadinosi 
įstatymais. Jie turėjo būti skelbiamai ir vykdomi be karaliaus patvirtinimo, 
išskyrus nuostatas dėl nuobaudų, kurios nėra baudos ar piniginio pobū-
džio suvaržymai, nustatymo.

1791 m. Konstitucija itin detaliai reglamentavo nacionalinio įstatymų 
leidžiamojo susirinkimo ir karaliaus tarpusavio santykius. Suformavus 
įstatymų leidžiamąjį korpusą, šis turėjo apie tai pranešti karaliui pasiųs-
damas delegaciją. Karalius kiekvienais metais galėjo pradėti sesiją ir siūlyti 
klausimus, kurie, jo manymu, turėtų būti priimti nagrinėti šioje sesijoje, 
nors tai formaliai neįpareigojo susirinkimo. 

Jeigu įstatymų leidžiamasis korpusas nutarė atidėti savo posėdžius 
daugiau kaip dviem savaitėms, apie tai prieš aštuonias dienas privalo per-
spėti karalių. Ne vėliau kaip prieš aštuonias dienas jis privalėjo pranešti ka-
raliui apie numatomą savo sesijos pabaigą, karalius galėjo atvykti į sesijos 
baigiamąjį posėdį. Jei karalius manė, kad valstybės labui būtina tęsti sesiją 
ar nesutiko su jos atidėjimu ilgesniam laikui, jis dėl to galėjo kreiptis į įsta-
tymų leidžiamąjį korpusą, kuris privalėjo kreipimąsi apsvarstyti. Karalius 
galėjo sušaukti Parlamentą per pertrauką tarp sesijų visais atvejais, jeigu 
to, jo manymu, reikalavo valstybės interesai, taip pat atvejais, nustatytais 
susirinkimo iki posėdžiavimo pertraukos. 

Konstitucijoje nustatyta, kad tuo metu, kai karalius atvyksta į įstatymų 
leidžiamąjį korpusą, šis neveikia kaip svarstanti ir balsuojanti institucija. 
Taigi karalius negalėjo nei siūlyti įstatymo projektų, nei dalyvauti jų svars-
tyme. Karaliaus ministrai turėjo teisę dalyvauti Nacionaliniame įstatymų 
leidžiamajame susirinkime, kuriame jiems nustatyta speciali vieta. Minist-
rai turėjo būti išklausomi visais atvejais, kai jie to paprašė dėl jų valdymo 
srities dalykų, arba jei buvo reikalingi jų paaiškinimai. Karaliaus aktai san-
tykiuose su įstatymų leidžiamuoju korpusu turėjo būti pasirašyti ministro.

Konstitucijoje numatyta, kad tais atvejais, kai karalius nušalina nuo 
pareigų departamento administraciją, jis apie tai turi informuoti Naciona-
linį susirinkimą, kuris gali panaikinti ar patvirtinti tokį nušalinimą. Taip 
įstatymų leidžiamasis susirinkimas galėjo įsiterpti į vietos administravimo 
klausimų sprendimą.

Pagal Konstituciją ir įstatymų aiškinimo srityje Nacionaliniam susi-
rinkimui priklausė paskutinis žodis. Antai jeigu po dviejų kasacijų trečiojo 
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teismo nuosprendis bus apskųstas ta pačia tvarka, tai klausimas iki naujo 
svarstymo turi būti pateiktas įstatymų leidžiamajam korpusui, kuris pri-
ima dekretą, išaiškinantį įstatymą. Kasacinis teismas privalėjo paisyti šio 
išaiškinimo. Todėl galima kalbėti apie tokių išaiškinimų poveikį teisingu-
mo vykdymui46. 

5. Apie vykdomosios valdžios ypatumus

1871 m. Édouardas Laboulaye, rašydamas apie iki tol galiojusias 
konstitucijas, pažymėjo: „Visos Prancūzijos konstitucijos yra baterijos, nu-
kreiptos prieš vykdomąją valdžią“47. Gal kiek perdėtas teiginys, bet 1791 m. 
Prancūzijos Konstitucijai jis tinka.

Vykdomąją valdžią revoliucijos laikų veikėjai siejo su karaliaus val-
džia, kuria jie nepasitikėjo (beje, visai pagrįstai), todėl „1791 m. Konsti-
tucijoje viršų gavo valdymo kaip paprasto [įstatymų] vykdymo idėja“48. 
Alternatyvoms (A. de Clermont-Tonnerre’o ir jo bendrų palaikomai „ka-
raliaus – neutralios valdžios“ sampratai, de Mirabeau „karaliaus parlamen-
tinėje monarchijoje, ne tik skiriančioje, bet ir jungiančioje funkcijas“ vaiz-
diniui, Thouret’o didelės valstybės karaliaus kaip „politinio korpuso visų 
veiksmų centro“ vaidmeniui) nebuvo pritarta.

III skirsnio II skyriaus I poskyrio 2 straipsnyje skelbta: „Karaliaus as-
muo yra neliečiamas ir šventas, jo vienintelis titulas yra „prancūzų kara-
lius“. Taigi karalius tapo ne Prancūzijos (t. y. dievo malone), bet prancūzų 
karaliumi pagal Konstituciją. Pasak D. Chagnollaud, toks „formuluotės 
pakeitimas yra revoliucija savaime, net jei karaliaus asmuo yra „šventas 

46 Reikia pasakyti, kad Konstitucijos kūrėjai siekė teisminę valdžią atriboti nuo kitų 
valdžių. 1791 m. Prancūzijos Konstitucijos III skirsnio V skyriaus 1 str. buvo įtvirtintas 
draudimas: „teisminės valdžios negali įgyvendinti nei įstatymų leidžiamasis korpusas, 
nei karalius“, o šio skyriaus 3 str. skelbta, kad teismai negali kištis į įstatymų leidžiamosios 
valdžios atlikimą arba sustabdyti įstatymų vykdymo ar įsiterpti į vykdomųjų funkcijų 
vykdymą ar iškviesti vykdomosios valdžios atstovus pasiaiškinti dėl jų funkcijų.

47 Cituota pagal Colombo, P. La question du pouvoir exécutif dans l’évolution institution-
nelle et le débat politique révolutionnaire. Annales historiques de la Révolution française. 
2001, 319 :1, jo 1-oje išnašoje nurodytas pirminis šaltinis: Laboulaye, E. La question des 
deux chambres. Revues des deux mondes. Mai-juin 1871, p. 462.

48 Colombo, P. La question du pouvoir exécutif dans l’évolution institutionnelle et le débat 
politique révolutionnaire. Annales historiques de la Révolution française. 2001, 319: 7.
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ir neliečiamas“49. Konstitucijoje buvo įtvirtinta nuostata, kad Prancūzijoje 
nėra valdžios, kuri būtų aukščiau už įstatymą. Karalius valdė tik pagal įsta-
tymą, jis galėjo reikalauti paklūsti tik įstatymo vardu. 

Viena ir nedaloma Prancūzijos karalystė buvo patikėta paveldimai 
valdančiajai dinastijai, laikantis sosto perdavimo vyriškąja linija, pirmagi-
mystės tvarka, visiems laikams nušalinant moteris ir jų palikuonis. Laiko-
masi tuometinės sosto perdavimo tvarkos. Kartu Konstitucijoje fiksuota, 
kad nėra nuspręsta iš anksto, kokie bus padariniai, jei valdančioji dinastija 
atsisakys sosto.

Karalius, užimdamas sostą arba sulaukęs pilnametystės, turėjo pri-
siekti tautai, dalyvaujant įstatymų leidžiamajam korpusui, būti ištikimas 
tautai ir įstatymui, panaudoti visą jam patikėtą valdžią, kad būtų laikomasi 
Konstitucijos ir būtų vykdomi įstatymai. Jei įstatymų leidžiamasis korpu-
sas tuo metu neposėdžiauja, karalius privalo paskelbti proklamaciją, ku-
rioje jis išdėsto šią priesaiką ir pažadą, kad ji bus pakartota nedelsiant, kai 
susirinks įstatymų leidžiamasis korpusas. Jei praėjus mėnesiui nuo to laiko, 
kai įstatymų leidžiamasis korpusas pakvietė karalių prisiekti, jis neprisieks, 
ar jei prisiekęs jis išsižadės priesaikos, jis bus laikomas atsisakiusiu sosto 
(abdication légale).

Ankstesni monarcho veiksmai ir Varenų krizė lėmė papildomų ga-
rantijų nuo netinkamų karaliaus veiksmų nustatymą. Konstitucija fiksa-
vo, kad, jei karalius ims vadovauti kariuomenei ir nukreips ją prieš tautą 
arba jei jis formaliu aktu nepasipriešins tokiems veiksmams, vykdomiems 
jo vardu, jis bus laikomas atsisakiusiu sosto. Jis bus laikomas atsisakiusiu 
sosto ir tuo atveju, jei, išvykęs iš karalystės, negrįš atgal, pakvietus įstaty-
mų leidžiamajam korpusui per laiką, nustatytą kvietime, kuris negali būti 
mažesnis nei du mėnesiai. Ministrai privalėjo savo atsakomybe imtis visų 
vykdomosios valdžios veiksmų, kurių vykdymas būtų sustabdytas dėl ka-
raliaus nebuvimo.

Sosto atsisakymo padariniai: po tiesioginio ar teisinio sosto atsisaky-
mo karalius tampa piliečiu ir gali būti traukiamas atsakomybėn ir teisia-
mas už veiksmus, padarytus jam atsisakius sosto. Asmeninis turtas, kurį 
karalius valdė iki užimdamas sostą, jam atsisakius sosto negrąžinamai per-
eina tautai, karalius gali naudotis tik tuo turtu, kurį jis įgijo kaip privatus 
49 Chagnollaud, D., supra note 33, p. 33.
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asmuo, jei jis šiuo požiūriu nieko nenurodys, ir toks turtas prijungiamas 
prie karaliaus valdyto turto, kuris pereina tautos nuosavybėn pasibaigus 
karaliavimui. Civilinis sąrašas, kurį teikė tauta, turėjo užtikrinti karaliaus 
pareigų vykdymą. Jo dydį nustatė įstatymų leidžiamasis korpusas. 

Iki sukaks 18 m. karalius buvo laikomas nepilnamečiu, jo nepilname-
tystės laikui turėjo būti skiriamas karalystės regentas. Regentu yra pagal 
sosto paveldėjimo tvarką artimiausias karaliaus giminaitis, sukakęs 25 m., 
Prancūzijos pilietis (moterys pagal Konstituciją negalėjo eiti regento pa-
reigų), nesantis galimu kitos karūnos paveldėtoju ir davęs pilietinę prie-
saiką. Nesant tokio asmens, konstitucija nustatė, kad regentą rinkiminia-
me susirinkime absoliučia balsų dauguma renka specialiai tam klausimui 
išrinkti asmenys. Toks kelias nebūdingas monarchijai. Regentas, prisiekęs 
dalyvaujant įstatymų leidžiamajam korpusui būti ištikimu tautai, įstatymui 
ir karaliui, iki karaliaus pilnametystės vykdė karaliaus valdžios pareigas.

Karaliaus rankose buvo sutelkta aukščiausioji vykdomoji valdžia 
(pouvoir exécutif suprême). Karalius buvo bendros karalystei administra-
cijos vyriausiasis vadovas, jam patikėta užtikrinti viešąją tvarką ir ramybę. 
Karaliaus taip pat buvo ir vyriausiasis sausumos ir jūros pajėgų vadas. Jam 
perduotas karalystės išorės saugumo užtikrinimas, karalystės teisių ir val-
dų apsauga.

Karalius skyrė ambasadorius ir politinių derybų atstovus, kariuome-
nės ir laivyno vadovybę. Jis teikė Prancūzijos maršalų ir admirolų laips-
nius. Skiriant kitus kariškius jo teisės buvo apribotos: jis skyrė 2/3 kontra-
dmirolų, leitenantų-generolų, brigados generolų, laivų kapitonų, naciona-
linės žandarmerijos pulkininkų, 1/3 pulkininkų ir pulkininkų-leitenantų, 
1/6 laivų leitenantų ir t. t.

 Karaliui buvo patikėta prižiūrėti pinigų gamybą, skirti pareigūnus, 
kuriems patikima tokia bendrosios komisijos ir monetų rūmų priežiūra. 
Karalius rūpinosi patentų, atestatų ir įgaliojimų išdavimu viešosios val-
džios valdininkams ir kitiems asmenims, turintiems juos gauti. Karaliaus 
pavedimu buvo sudaromas pensijų ir apdovanojimų sąrašas, kuris buvo 
teikiamas įstatymų leidžiamajam susirinkimui kiekvieną jo sesiją, kad jis 
priimtų atitinkamą dekretą, jeigu jo prireiktų.

Vykdomajai valdžiai Konstitucija patikėjo įstatymų skelbimą. Kartu 
buvo fiksuota, kad vykdomoji valdžia negali priimti jokių įstatymų, net 
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laikinų, ji galėjo priimti tik proklamacijas dėl jų vykdymo. Užsienio santy-
kių srityje karaliui buvo patikėti nemenki įgaliojimai, bet vidaus valdymo 
srityje jis disponavo daug menkesnėmis galimybėmis.

Pagal Konstituciją karalius skirdavo ir atšaukdavo ministrus. Minėta, 
kad Nacionalinio susirinkimo nariai negalėjo eiti ministro pareigų. Pagal 
Konstituciją joks karaliaus įsakymas negalėjo būti vykdomas, jeigu jo ne-
pasirašydavo ir anspaudu nepatvirtindavo atitinkamas ministras ar depar-
tamento tvarkytojas.

Ministrai buvo atsakingi už visus nusikaltimus, jų padarytus prieš na-
cionalinį saugumą ir Konstituciją, už visus pasikėsinimus į asmens laisvę 
ir nuosavybę, už lėšų, skirtų jų ministerijoms, iššvaistymą. Karaliaus įsa-
kymas, duotas žodžiu ar raštu, neatleido ministro nuo atsakomybės. Joks 
einantis pareigas ar jas baigęs eiti ministras negalėjo būti persekiojamas 
baudžiamąja tvarka dėl savo valdymo veiklos kitaip, nei įstatymų leidžia-
mojo korpuso dekretu.

6. Apie 1791 m. Prancūzijos Konstitucijoje  
įtvirtinto įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių santykių  

modelio problemiškumą ir trumpalaikį galiojimą

XVIII a. pabaigos revoliucijos veikėjai, pasiryžę esmingai pertvarkyti 
valdžios sistemą, turėjo nedaug pavyzdžių. Vienos ar kitos valstybės insti-
tucijos vaidmenį kuriamoje sistemoje lėmė jos siejimas su šalies praeitimi 
ar ateitimi. Konstitucijos kūrėjams ateities vilčių garantas buvo įstatymų 
leidžiamasis susirinkimas. Karalius ir vykdomoji valdžia pirmiausia žy-
mėti praeities ženklu. Pasitikėjimas viena valdžia ir nepasitikėjimas kita 
lėmė, kad „pagal 1789 m. rugsėjo diskusijose nubrėžtus orientyrus 1791 m. 
Konstitucija užtikrino įstatymų leidžiamojo korpuso viršenybę“50. 1791 m. 
Konstitucija įtvirtino „griežtą valdžių padalijimą“, kurio ypatumas – įsta-
tymų leidėjo dominavimas. Griežto valdžių padalijimo atveju tai savaime 
kelia grėsmę sąveikai tarp institucijų. 

Tiesa, iš pirmo žvilgsnio institucinė sistema kokių nors ypatingų 
prob lemų tarsi ir nekėlė. Įstatymų leidžiamojo korpuso žinioje – įstatymų 
50 Morabito, M. Histoire constitutionnelle de France (1789–1958), 7e édition. Paris: Montchres-

tien, 2002, p. 63.
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leidyba, valstybės išlaidų ir mokesčių nustatymas ir t. t. Vykdomoji val-
džia patikėta karaliui. Regis, tiktų kalbėti tik apie „konstitucijos techninius 
trūkumus, kurie bendri visoms ribotoms monarchijoms“51. Tačiau keletą 
aplinkybių paminėsime.

M. Prélot ir J. Boulouis nuomone, pasirenkant valdžių padalijimo 
modelį per daug dėmesio skirta įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios 
valdžių atskyrimui (tai itin vienpusis Žmogaus ir piliečių teisių deklaraci-
jos 16 straipsnio, skelbiančio, kad be valdžių padalijimo nėra konstitucijos, 
perskaitymas), nenumatant „jokių priemonių dviejų valdžių veiksmų su-
derinimui ar paprasčiausiam susitarimui pasiekti“52. 

Konstitucijos kūrėjai bandė statyti tarp valdžių savotiškas „kinų sie-
nas“, kiek įmanoma išvengti jų atstovų kontaktų. Antai karaliui atvykus į 
įstatymų leidžiamąjį susirinkimą, jis nediskutuodavo dėl aktų projektų ir 
jų nepriimdavo.

 Vykdomoji valdžia neturėjo galimybės siūlyti įstatymų projektų, rei-
kalingų jos politikai įgyvendinti. Tai ribojo valdžių bendradarbiavimą, ne-
leido panaudoti vykdomosios valdžios turimų resursų, vykdomoji valdžia 
negalėjo inicijuoti iškilusios problemos teisinio sprendimo. Žinoma, gali-
ma kalbėti apie neformalius kontaktus, apie vyriausybės parengtų projektų 
pateikimą „draugiškų“ susirinkimo narių vardu.

Karaliui patikėta atidedamojo veto teisė buvo tik „kliudymo“ priemo-
nė. Permainų epochoje galimybė blokuoti įstatymo priėmimą bent ketve-
riems metams (dviem legislatūroms) gali tapti institucinių konfliktų, kurių 
teisiškai negalima išspręsti, priežastimi.

Abu šiuos atvejus jungia draudimo, kliudymo aspektai. Vykdomoji 
valdžia nieko negali siūlyti, ji gali tik stabdyti. Tai negatyvaus veikimo ke-
lias. Nepamirškime visuomenės gyvenimo logikos: jei teisė nepateikia po-
zityvių sprendimų, ieškoma neteisinio veikimo būdų (Prancūzijos tikrovė 
1792 m. netruko tą tiesą patvirtinti). 

1791 m. Konstitucija nenumatė ministrų politinės atsakomybės susi-
rinkimui. Taigi, jis negalėjo jų priversti atsistatydinti priimdamas nepasi-
tikėjimo jų vykdoma politika pareiškimą. Tai skatino bandyti pasinaudoti 

51 Duverger, M. Le système politique français. 20 e édition, Paris: PUF, 1990, p. 35.
52 Prélot, M.; Boulouis, J. Institutions politiques et droit constitutionnel. Neuvième édition. 

Paris: Dalloz, 1984, p. 329–330.
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baudžiamosios atsakomybės taikymo ginklu. „Ir Liudvikas XVI neturėjo 
susirinkimo paleidimo ginklo, kad galėtų pakviesti rinkėjus, kilus esmi-
niam konfliktui su susirinkimu.“53 Konfliktai tarp institucijų buvo spren-
džiami ne rinkimais, bet brutaliais paryžiečių minios veiksmais.

Konstitucijos kūrėjai, bijodami karaliaus aktų ir įstatymų konkuren-
cijos, įtvirtino taisyklę, kad vykdomajai valdžiai draudžiama priimti bet 
kokius įstatymus, net laikinus (tik įstatymų leidėjas gali priimti bendro po-
būdžio taisykles), ji gali pagal įstatymą priimti proklamacijas dėl įstatymų 
vykdymo. Taigi jokios bendro pobūdžio taisyklės, net ir lengvinančios įsta-
tymo vykdymą, nebuvo teisiškai galimos. Vykdomoji valdžia buvo suvo-
kiama tik kaip paprasto vykdymo įrankis, be jokios teisėkūros galimybės. 
Tai itin varžė vykdomosios valdžios funkcionavimo galimybes.

Karaliaus, įgyvendinančio vykdomąją valdžią, veikimo laukas apri-
botas keliais suvaržymais. Pirmas esminis suvaržymas: bet koks karaliaus 
įsakymas galėjo būti vykdomas tik kontrasignuotas atitinkamo ministro 
ar departamento tvarkytojo. Antra, nors pareigūnų skyrimo srityje kara-
liaus teisės buvo nemenkos, tačiau jis skyrė tik jų dalį. Karalius buvo nuša-
lintas nuo vietos administracijos ir teisėjų korpuso formavimo. Trečia, jis 
naudojosi tik vietos administracijos ribotos kontrolės teisėmis, tuo labiau, 
kad, nušalinus nuo pareigų departamento administraciją, apie tai jis turėjo 
informuoti Nacionalinį susirinkimą, kuris galėjo panaikinti ar patvirtinti 
tokį nušalinimą. 

Deputatai naudojosi imunitetu, jų asmuo buvo neliečiamas, jie nega-
lėjo būti persekiojami, apkaltinami ir teisiami dėl žodžiu ar raštu pareikš-
tų minčių bei veiksmų vykdant savo pareigas. Karaliaus asmuo buvo pa-
skelbtas neliečiamu ir šventu. Ši formuluotė tarsi turėjo nusverti deputatų 
neliečiamumą. Bet Konstitucijoje nurodyti atvejai, kai karalius laikomas 
atsisakiusiu sosto, silpnino monarcho poziciją. Tokios nuostatos – tarsi 
monarcho netinkamo veikimo atgrasymo priemonės. Ministrų pasirinki-
mo ribojimas, nedidelės vietos administracijos kontrolės galimybės – irgi 
tos pačios krypties priemonės.

Valdžių padalijimas visados reiškia pusiausvyrą. Ką tik bei anksčiau mi-
nėti atvejai patvirtina, kad modelis aiškiai suprojektuotas įstatymų leidžia-
53 Favoreu, L.; Gaïa, P.; Ghevontian, R.; Mestre, J.-L.; Pfersmann, O.; Roux, A.; Scoffoni, G. 

Droit constitutionnel. 13 e édition. 2010, p. 531.
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majai valdžiai. Monarchas išliko, tačiau jo valdymo galimybės buvo subordi-
nuotos Nacionaliniam susirinkimui. Tokiu atveju valdymo modelio likimas 
itin priklauso nuo politinio lauko veikėjų teisinės sąmonės lygio, sugebėjimo 
savo siekiams ir veiksmams rasti tinkamus teisinio veikimo būdus.

„Konstitucijos, pagal savo prigimtį, veikia laike <...>.“54 Tai tinka ir 
konstitucinėms valdžios konstrukcijoms. Tačiau ar vien laiku matuojamos 
konstitucinio reguliavimo sėkmės ir nesėkmės? Sudėtinga Konstitucijos per-
žiūros tvarka sietina su noru užtikrinti konstitucinių nuostatų stabilumą55.

1791 m. Prancūzijos Konstitucijos pirmos pataisos teoriškai būtų 
įsigaliojusios tik po dešimtmečio. Tačiau Konstitucinė sistema galiojo tik 
iki 1792 m. rugpjūčio 10 d., kai buvo suspenduoti karaliaus įgaliojimai. 
Taip, tai nesėkmė. Konstitucijos rengėjai tikėjo, kad pradėta revoliucija bus 
„grynai teisinė, liberali ir visai taikinga“56. Lūkesčiai nepasiteisino.

Tačiau ar tai paneigia šio teisinio akto istorinę reikšmę, bandymo įtvir-
tinti specifinę įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių konstrukciją 
pavyzdį? Viena vertus, turime pripažinti, kad „revoliuciniai konfliktai ne-
leido Prancūzijai įtvirtinti stabilios konstitucinės sistemos“57. Kita vertus, 
1791 m. Konstitucijos priėmimu buvo padėti modernaus konstitucionaliz-
mo tradicijos pamatai. Kaip pažymi Éricas Maulinas, principų, sudarančių 
Prancūzijos konstitucinės tvarkos pamatą, „kilimas iš revoliucijos šiandien 
daugiau nėra ginčijamas“58. Ne vienas 1791 m. Konstitucijoje įtvirtintos 
įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių konstrukcijos elementas 
buvo atidžiai studijuojamas ne tik konstitucionalistų, bet ir vėlesnių laikų 
Prancūzijos ir kitų šalių konstitucinių aktų rengėjų bei politinio proceso 
dalyvių.

54 Ginsburg, T. Constitutional endurance. Comparative Constitutional Law. Edited by 
Ginsburg, T.; Dixon, R. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2011, 
p.112.

55 Bastid, P. L’idée de Constitution. Paris: Éd. Economica, 1985, p. 152.
56 Agulhon, M. Débats actuels sur la Révolution en France. Annales historiques de la 

Révolution française. 1991-I, vol. 286, p. 6.
57 Jacqué, J. P. Droit constitutionnel et institutions politiques. 8e édition. Paris: Dalloz, 2010, 

p. 127.
58 Maulin, E. Carré de Malberg et droit constitutionnel de la Révolution française. Annales 

historiques de la Révolution française. 2002-2, vol. 328, p. 5.
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vokieTiJos reiCHo (veiMaro) 
koNsTiTUCiJa: keLeTas aspekTŲ

Prof. dr. Milda VAINIUTĖ 

Pastaruoju metu Lietuvos teisininkai paskelbia vis naujų veikalų, ku-
riuose nagrinėjamos įvairių šalių konstitucinės sistemos1. Autoriai savo 
darbuose daugiausia pateikia šiuo metu įvairiose pasaulio šalyse galiojan-
čių konstitucijų apžvalgas. Tokiuose tyrinėjimuose dažnai atskleidžiamos 
ir įvairios istorinės aplinkybės, lemiančios vienokį ar kitokį šiuo metu nu-
statytą konstitucinį reguliavimą. Šiuo atveju tenka dar sykį konstatuoti, 
kad konstitucinė teisė kaip mokslo ir studijų dalykas neišvengiamai siejasi 
su tokiomis visuomenės mokslo šakomis kaip istorija ir teisės istorija. Pas-
taroji, kaip teigia Profesorius habil. dr. Mindaugas Maksimaitis ,,Užsienio 
teisės istorijos“ vadovėlyje, išleistame 1998 m. ir 2002 m., ,,nagrinėja ne 
dabartinę, gyvą, galiojančią, o praeities, dažniausiai išnykusią, jau nebega-
liojančią teisę; su galiojančia teise ji susiduria tik tiek, kiek būtina praeities 
reiškiniams transformuotis į dabartį, kiek tos dabarties patenka į sandūrą 
su praeitimi2“. Šio Profesoriaus veikalo apimtis labai plati: nuo senovės ir 
viduramžių teisės istorijos iki naujos ir naujausios teisės istorijos. Antro-
sios dalies V skyriuje ,,Romanų-germanų teisės šeima“, be kita ko, nagrinė-
jama ir Vokietijos konstitucinė teisė. 

Šio straipsnio autorė, reikšdama didžiulę pagarbą ir dėkingumą ger-
biamam Profesoriui habil. dr. M. Maksimaičiui, visų pirma kaip savo diplo-
minio darbo ,,Lietuvos valstybės susidarymas“, parengtame ir apgintame 

1 Pvz., Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą. Kolek-
tyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005; Konstitucinio regulia-
vimo įvairovė. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006; 
Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos. Mokslo studija. Vilnius: Mykolo 
Romerio universitetas, 2012 ir kt. 

2 Maksimaitis, M. Užsienio teisės istorija. Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas. Vil-
nius: Justitia, 2002, p. 11.



475

1919 m. rugpjūčio 11 d. Vokietijos Reicho (Veimaro) Konstitucija: keletas aspektų

studijuojant Vilniaus universitete, Teisės fakultete (tuometinė Valstybės ir 
teisės teorijos ir istorijos katedra), recenzentui, o šiuo metu – kaip labai 
gerbiamam ir mielam Kolegai, kurio Gyvenimo ir Kūrybos kelias mums 
visiems yra sektinas pavyzdys, ir skiria šį kuklų darbą. Gerbiamo Profeso-
riaus moksliniai darbai suteikia įkvėpimo ne vienam kolegai domėtis teisės 
istorija, šiuo atveju – tęsti Profesoriaus išdėstytas mintis apie 1919 m. rug-
pjūčio 11 d. Vokietijos Reicho (Veimaro) Konstituciją3. Taigi toks temos 
pasirinkimas jokiu būdu nėra atsitiktinis, nes renkantis temą visų pirma 
buvo norima šlietis prie Profesoriaus iškilių mokslinių darbų, rasti sąsajų 
su jais4. 

Taip lakoniškai įvardiję pagrindinį straipsnio temos pasirinkimo mo-
tyvą, nors trumpai pabandysime aptarti ir kitas su tuo susijusias aplinkybes. 

Kaip žinoma, teisinėje literatūroje dažniausiai skiriami keturi konsti-
tucinio reguliavimo raidos etapai, kurie kartais įvardijami kaip ,,konstituci-
jų raidos etapai“. Pirmoji banga apima laikotarpį nuo XVIII a. pabaigos iki 
Pirmojo pasaulinio karo pabaigos, antroji – laikotarpį tarp dviejų pasauli-
nių karų, trečioji – nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki XX a. devin-
tojo dešimtmečio pabaigos; ketvirtoji – nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio 
iki šių dienų5. Kiekviename iš šių paminėtų laikotarpių esama konstitucijų, 
padariusių didelę įtaką visai daugiau nei dviejų šimtų metų konstituciona-
lizmo įtvirtinimo praktikos istorijai ir laikomų sektinais pavyzdžiais.

3 Die Verfassung des Deutschen Reiches (,,Weimarer Reichsverfassung“) vom 11. August 1919 
[interaktyvus]. [žiūrėta 2013-01-03] . <www.verfassungen.de/de/de19-33-verf19-i.htm>. 

4 Galbūt vertėtų pridurti ir tai, kad Vokietijos konstitucinė teisė yra viena iš šio straipsnio 
autorės mokslinio tyrinėjimo sričių (pvz., Vainiutė, M. Vokietijos Federacinės Res-
publikos Pagrindinis Įstatymas. Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių 
konstitucinį reguliavimą. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio univer-
sitetas, 2005, p. 81–131; Vainiutė, M. Parlamento institucija: Vokietijos Federacinė Res-
publika. Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga. Liber Amicorum Česlovui 
Juršėnui. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 479–518; Vainiutė, M. Vokie-
tijos Federacinės Respublikos Prezidento konstitucinis statusas. Prezidentas valstybinės 
valdžios institucijų sistemoje (mokslinis red. G. Mesonis). Vilnius: Leidykla MES, 2011, 
p. 475–496; Vainiutė, M. Vokietijos Federacinės Respublikos konstitucinė sistema. Eu-
ropos Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos. Mokslo studija. Vilnius: Mykolo 
Romerio universitetas, 2012, p. 956–1013. 

5 Jarašiūnas, E. Nuo pirmosios iki naujausių konstitucijų: keletas minčių apie konstitucinio 
reguliavimo raidą. Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį regulia-
vimą. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005, p. 19. 

http://www.verfassungen.de/de/de19-33-verf19-i.htm
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Iš pirmojo konstitucinio reguliavimo raidos etapo beveik visuotinai 
išskiriamos pirmos trys konstitucijos. Pabrėžiama seniausios pasaulyje ra-
šytinės konstitucijos – 1787 m. Jungtinių Valstijų Konstitucijos – reikšmė; 
joje įtvirtintas griežtas valdžių padalijimo modelis, jos pataisos, įtvirtinusios 
asmens teises, didžiulį autoritetą Konstitucijos tekstui suteikusi Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija6. Kitos reikšmingos šio lai-
kotarpio konstitucijos – 1791 m. Prancūzijos bei Lenkijos ir Lietuvos vals-
tybės konstituciniai aktai, kurie apibūdinami kaip revoliucijų, nutraukian-
čių ryšį su praeitimi, kūriniai7. 

Kalbant apie antrąjį laikotarpį, kaip jau minėta, apėmusį laikmetį tarp 
dviejų pasaulinių karų, pirmiausia paminėtina 1919 m. rugpjūčio 11 d. 
priimta Vokietijos Reicho, pagal savo atsiradimo vietą vadinama Veimaro, 
Konstitucija. Kuo ši Konstitucija išskirtinė, kaip ji vertinama? 

Trumpai charakterizuojant šią Konstituciją, pažymėtina, kad pasaulio 
konstitucionalizmo raidai ji svarbi dėl keleto aplinkybių. Pirmoji – susijusi 
su valstybės valdžios organizacija. Valstybinės valdžios institucijų sąrangos 
apžvalga leidžia teigti, kad ši Konstitucija laikoma bandymu įtvirtinti pu-
siau prezidentinę (mišrią) valstybės valdymo formą. Taigi šioje Konstitu-
cijoje įtvirtintas valstybės valdymo modelis laikomas pusiau prezidentinio 
(mišraus) valdymo modelio, kurio žinomiausiu ir klasikiniu etalonu vėliau 
tapo V Prancūzijos Respublika, pradininku8. 

Vis dėlto Veimaro Konstitucija svarbi ne tik dėl savo institucinio mo-
delio, bet ir dėl šios Konstitucijos socialinio reguliavimo. Ši Konstitucija 
laikoma ,,socialinės“ konstitucijos pavyzdžiu: joje pirmąsyk įtvirtinta so-
cialinės valstybės idėja, nustatytas didelis socialinių ir ekonominių teisių 
katalogas9. Pasak M. Haedricho, ji sukūrė prielaidas ir ribas kiekvieno in-

6 Plačiau žr., pvz., Vainiutė, M. Teisėkūros stabilumo orientyras – konstitucija kaip nekves-
tionuojama tautos priimta arba aprobuota aukščiausioji teisė: pirmosios pasaulio kons-
titucijos pavyzdys. Teoriniai teisėkūros pagrindai ir problemos. Liber Amicorum Alfonsui 
Vaišvilai. Mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 239–278.

7 Jarašiūnas, E. Apie pirmąsias konstitucijas ir jų reikšmę. Jurisprudencija. 2010, 2(120): 
27–28. 

8 Plačiau žr., pvz., Kavoliūnienė, I.; Vainiutė, M. Pancūzijos V Respublikos valdymo mo-
delis – mišrios (pusiau prezidentinės) respublikos etalonas. Socialinių mokslų studijos. 
2011, 3(3): 1047–1071. 

9 Jarašiūnas, E. Nuo pirmosios iki naujausių konstitucijų: keletas minčių apie konstituci-
nio reguliavimo raidą, supra note 5, p. 24–25.



477

1919 m. rugpjūčio 11 d. Vokietijos Reicho (Veimaro) Konstitucija: keletas aspektų

dividualumui ir visų solidarumui atsiskleisti ir tokiu būdu teikė galimybių 
laisvai ir solidariai visuomenei sukurti. Konstitucijos turinį sudarė libera-
lios ir socialinę valstybę įkūnijančios idėjos, tačiau vis tik jos nebuvo pa-
kankamai užtikrintos10. 

Paminėtina ir tai, kad teisinės technikos ir konstrukcijos požiūriu 
Veimaro Konstitucija, pasak Profesoriaus habil. dr. M. Maksimaičio, yra 
laikoma viena tobuliausių konstitucijų11. 

Kitas svarbus momentas yra tai, kad Veimaro Konstitucija turėjo svar-
bios reikšmės ir pačios Vokietijos konstitucionalizmo raidai12. Visų pir-
ma, svarbi jos įtaka šiuo metu Vokietijos Federacinėje Respublikoje galio-
10 Haedrich, M. Grundplichten in der Weimarer Verfassung und Möglichkeiten ihrer 

Fortschreibung heute. Eichenhofer, E. (Hrsg.). 80 Jahre Weimarer Reichsverfassung – 
Was ist geblieben? Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, S. 179.

11 Maksimaitis, M., supra note 2, p. 395.
12 Tuo metu, kai 1949 m. gegužės 23 d. buvo priimtas Vokietijos Federacinės Respublikos 

Pagrindinis Įstatymas, galiojantis šiuo metu, šalis jau turėjo šimtametę konstitucionaliz-
mo tradiciją. 1848 m. kovo mėn. kilusio revoliucinio judėjimo Vokietijoje pagrindinis 
tikslas buvo sukurti laisvą vieningą tautinę valstybę, išrinkti parlamentą, kuris priimtų 
Konstituciją ir joje įtvirtintų valdžių padalijimo principą bei asmens teises. Tam, kad 
tokia Konstitucija būtų parengta, buvo išrinktas Tautos susirinkimas, kuris pirmą kar-
tą susirinko 1848 m. gegužės 18 d. Po intensyvių svarstymų 1849 m. kovo 27 d. buvo 
priimta Vokietijos Reicho Konstitucija, kurioje buvo numatyta valstybės valdymo 
forma – konstitucinė monarchija. Valstybės vadovas buvo vokiečių kaizeris, tačiau jo 
galias labai ribojo Reichstagas, sudarytas iš Valstybių (žemių) rūmų ir Tautos rūmų. 
Ypač reikšmingas jos VI skirsnis, kurio aštuoniuose straipsniuose įtvirtintos tokios 
pagrindinės teisės kaip judėjimo laisvė, laisvė pasirinkti tam tikrą profesiją, lygybės 
prieš įstatymą principas, asmens teisė į laisvę, nuomonės reiškimo laisvė, tikėjimo 
ir sąžinės laisvė, susirinkimų laisvė ir kt. Ši Konstitucija niekada netapo veiksminga, 
tačiau jos nuostatos, reglamentuojančios valstybės ir asmens santykius, jos socialiniai 
politiniai pagrindai turėjo svarbią reikšmę modernios konstitucinės politikos raidai, 
suteikė svarbių impulsų rengiant ir 1919 m. Vokietijos Reicho Konstituciją, ir dabar 
galiojantį Pagrindinį Įstatymą. Kita Vokietijos Konstitucija – 1871 m. balandžio 16 d. 
priimta Vokietijos Reicho Konstitucija, galiojusi iki 1919 m. Veimaro Konstitucijos pri-
ėmimo, kurios esminė savybė buvo ta, kad joje buvo stengiamasi suderinti Reicho ir 
federalinių žemių teises bei federalinius ir unitarinius, taip pat monarchinius ir demo-
kratinius principus. Pagal šią Konstituciją Vokietijos Reichą sudarė 25 suverenūs nariai. 
Paminėtina, kad ši Konstitucija nustatė tik Reicho institucijų sudarymą ir jų veiklą bei 
atribojo Reicho ir atskirų jo valstybių įgaliojimus. Konstitucijoje nebuvo įtvirtinta jokių 
asmens teisių ir laisvių. Tai buvo paaiškinama asmens tiesioginiu ryšiu ne su Reichu, o 
su atskira valstybe. Tačiau tai nesumenkino šios Konstitucijos reikšmės: vien tai, kad 
kitaip nei daugelyje Europos valstybių čia buvo numatyta visuotinė, tiesioginė rinkimų 
teisė, ją išskyrė tarptautiniame kontekste. 
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jančiam Pagrindiniam Įstatymui13. Rengiant jo projektą, be kita ko, buvo 
siekiama išvengti Veimaro Respublikos konstitucinės patirties trūkumų, 
taip pat perimti joje pasiteisinusias nuostatas14. Kaip pažymi W. Gaebleris, 
Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinis Įstatymas yra vienas re-
čiausių ir taip pat ryškiausių pavyzdžių dėl taip dažnai abejotinos galimy-
bės iš istorijos pasisemti politinės patirties15. Taigi Veimaro Konstitucija 
Vokietijos konstitucionalizmo raidai pirmiausia svarbi tuo, kad joje pirmą 
kartą buvo siekiama įtvirtinti respublikinio valdymo modelį. Nauja buvo 
ir tai, kad pagal šią Konstituciją prezidentas turėjo būti renkamas tiesiogiai 
tautos, jam suteikiant daug galių. Taigi prezidentas ir Reichstagas buvo dvi 
tiesiogiai tautos renkamos institucijos. Apskritai Veimaro Respublika įvar-
dijama kaip modernaus konstitucinio valstybingumo kūrimo laboratorija, 
tuo laiku egzistavusių nepalankių aplinkybių fone16. 

Taigi ši Konstitucija, jau paminėtos pirmosios konstitucionalizmo 
bangos Konstitucijos – 1791 m. Jungtinių Valstijų Konstitucija, 1791 m. 
Lenkijos ir Lietuvos bei Prancūzijos konstitucijos, taip pat trečiosios ban-
gos konstitucijos – Vokietijos Federacinės Respublikos 1949 m. Pagrindi-

13 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [interaktyvus]. Berlin: Das Bundesmi-
nisterium der Justiz, 2012. [žiūrėta 2012-12-20]. <http://www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/gg/gesamt.pdf/>

14 Paminėtina, kad 1948 m. rugsėjo 1 d. susirinkusi Parlamentinė taryba, kuriai buvo 
pavesta parengti Pagrindinį Įstatymą, tam, kad ateityje būtų užtikrinta laisvė ir demo-
kratija, turėjo numatyti garantijas, kurios užkirstų kelią atsirasti diktatoriškam arba 
totalitariniam režimui, kai būtų piktnaudžiaujama valdžia. Pagrindiniu Įstatymu buvo 
siekiama trijų svarbiausių tikslų, kurių įtvirtinimą nulėmė Vokietijos konstitucinės rai-
dos ypatybės ir fenomenalumas. Vienas jų – valdžios monopolį suteikti parlamentui, 
kuris vienintelis renkamas tautos tiesiogiai. Kitos valdžios institucijos kyla iš parlamen-
to arba federalinių žemių parlamentų, kurių įgaliojimai yra atitinkamai mažesni. Be to, 
atsisakoma tiesioginės demokratijos elementų, kurie siejami su Veimaro Konstitucijos 
laikotarpiu, kai tuometinis Reicho prezidentas taip pat buvo tiesiogiai renkamas tautos. 
Kitas svarbus tikslas – parlamentinės valstybės valdymo formos įtvirtinimas. 

15 Gaebler, W. Der Neuaufbau der Demokratie und die deutsche Einheit. Thierse, W. (Hrsg.). 
Das Deutsche Parlament, 4. Auflage. Stuttgart, Berlin, Köln, 1999, S. 92. 

16 Pauly, W. Die Stellung der Weimarer Reichsverfassung in der deutschen Verfassungs-
geschichte. Eichenhofer, E. (Hrsg.). 80 Jahre Weimarer Reichsverfassung – Was ist ge-
blieben? Tübingen: Mohr Siebeck. 1999, S. 1, 7–9; Potthoff, H. Weimarer Verfassung: 
Ein Kompromiß zwischen Experten. Juling, P. (Red.). Deutsche Verfassungsgeschichte 
1849–1919 –1949. Bonn, 1989, S. 69–75. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf/
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf/
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nis Įstatymas17, 1958 m. Prancūzijos V Respublikos Konstitucija, Ispanijos 
1978 m. Konstitucija – yra įvardijamos kaip orientyrai, į kuriuos atsižvel-
giant buvo formuojamos kitų valstybių konstitucinės sistemos18. 

Toliau šiame straipsnyje trumpai apžvelgsime Veimaro Konstitucijos 
priėmimo aplinkybes, struktūrą, įtvirtintos valstybės valdymo formos ypa-
tumus, teises ir laisves, valstybės valdžios institucijų sąrangą ir kt. 

1. 1919 m. Vokietijos Reicho (Veimaro) Konstitucijos  
priėmimo aplinkybės

Pirmiausia paminėtina tai, kad 1871 m. priimta Vokietijos Reicho 
Konstitucija19 jau neatitiko to laiko, kuriuo ji turėjo egzistuoti, dvasios. 
Konstitucijos trūkumai buvo susiję ir su valstybės valdžios organizavimu 
(pvz., parlamento, monarcho, Reicho kanclerio konstituciniu statusu), ir 
su valstybės sandaros formos ypatumais (federalinė valstybė buvo labai 
centralizuota). Laikui bėgant atotrūkis tarp Konstitucijos teksto ir konsti-
tucinės tikrovės vis didėjo. Konstitucinė krizė ypač paaštrėjo nuo 1914 m. 
vykusio Pirmojo pasaulinio karo sąlygomis, todėl jau jo viduryje prasi-
dėjo diskusijos dėl Konstitucijos keitimo. Pagrindinės diskusijų temos 
buvo tokios: didesnė parlamento įtaka vyriausybei, lygių rinkimų ir slapto 
balsavimo teisės įtvirtinimas žemėse, žmogaus teisių įtvirtinimas Reicho 
Konstitucijoje ir kt. Tokios diskusijos iniciatorės pirmiausia buvo profesi-
nės sąjungos. Nuo 1916 m. aktyviau diskusijose dėl Konstitucijos keitimo 
dalyvavo ir politinės partijos, pirmiausia Vokietijos socialdemokratų par-
tija (SPD – Sozial demokratische Partei Deutschlands), kuri nuo 1912 m. 
turėjo stipriausią frakciją Reichstage, o vėliau – ir kitos. 1917–1918 m. jau 
diskutuota ir dėl konstitucinės monarchijos pakeitimo parlamentine20. Be 
to, svarbu buvo ir tai, kad Vokietijos pralaimėjimas Pirmajame pasaulinia-

17 Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinis Įstatymas pasaulio konstitucionalizmo 
raidai pirmiausia svarbus tuo, kad jame bandoma įdiegti teisinės ir socialinės valstybės 
idėjas. Jame įtvirtintas asmens teisių ir laisvių katalogas visuotinai pripažįstamas kaip itin 
išsamus. Pagal Pagrindinį Įstatymą asmens orumas yra pagrindinių teisių pagrindas. 

18 Jarašiūnas, E. Apie pirmąsias konstitucijas ir jų reikšmę, supra note 7, p. 27–28. 
19 Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 . <http://www.

verfassungen.de/de/de67-18/verfassung71-i.htm>. 
20 Gusy, Ch. Die Weimarer Reichsverfassung. Tübingen: Mohr Siebeck, 1997, S. 5–8.

http://www.verfassungen.de/de/de67-18/verfassung71-i.htm
http://www.verfassungen.de/de/de67-18/verfassung71-i.htm
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me kare, bloga ekonominė padėtis, komunistinių jėgų skleidžiamos bolše-
vikinės idėjos 1918 m. pabaigoje gerokai komplikavo politinę šalies padėtį. 

Pagrindinė kliūtis siekiant įgyvendinti reformas buvo Reichstago 
silp numas, kuris karo sąlygomis dar labiau išryškėjo. Reichstagas 1918 m. 
spalio 25–26 d. priėmė keletą Konstitucijos pakeitimų, tačiau jie buvo 
pavėluoti ir jų nebeužteko, kad būtų įgyvendinti reformos siekiai ir nu-
slopintos karinės nesėkmės. 1918 m. lapkričio mėn. Kylio (Kiel) mieste 
prasidėjo stichinis karinių jūreivių sukilimas, jis persimetė ir į kitus Vo-
kietijos miestus. Tų pačių metų lapkričio pradžioje didžiuosiuose Vokie-
tijos miestuose prasidėjo revoliucija, o šio mėnesio 9 d. Reicho kancleris 
paskelbė kaizerio Vilhelmo II (Wilhelm II.) atsistatydinimą. Nesilaikant 
Konstitucijos 15 straipsnyje nustatyto reguliavimo, reichskanclerio parei-
gos buvo perduotos SPD deputatui Fridrichui Ebertui (Friedrich Ebert). Tą 
pačią dieną Berlyne buvo paskelbta respublika, o tai reiškė 1871 m. Kons-
titucijos galiojimo, taigi ir monarchijos, pabaigą. Visos šioje Konstitucijoje 
įtvirtintos institucijos nebegalėjo vykdyti savo funkcijų. Jas perėmė vadi-
namoji Tautos atstovų taryba (Rat der Voksbeauftragten). Pagrindinis jos 
atstovas buvo F. Ebertas. 1918 m. lapkričio 11 d. dekretu buvo paskelbta, 
jog tam, kad būtų išlaikyta viešoji tvarka, Reicho tarnybos bei institucijos 
turi veikti ir toliau. Dar kitą dieną minėta Tautos atstovų taryba kreipėsi su 
rezoliucija ,,Vokiečių Tautai“ (,,An das deutsche Volk“), kurioje, be kita ko, 
buvo panaikinta karo pradžioje paskelbta karinė padėtis ir su tuo susijusių 
įvairių teisių bei laisvių sustabdymas (ypač nuomonės, spaudos, susivieni-
jimų, susirinkimų ir religijos laisvės), taip pat paskelbta amnestija politi-
niams nusikaltimams. Tuo pat metu F. Ebertui pavyko sudaryti sutartį su 
generolu Vilhlemu Grioneriu (Wilhelm Gröner), kuris vadovavo sausumos 
kariuomenei. Šis vadinamasis ,,Grionerio-Eberto paktas“ (Gröner-Ebert-
Pakt) suteikė galimybę veikiančią armiją atiduoti vyriausybės žinion bei ją 
panaudoti, siekiant užtikrinti tvarką šalies viduje ir apsisaugoti nuo bolše-
vikinių perversmo bandymų21.

Tuo metu abiejų socialistinių partijų konstituciniai tikslai iš esmės 
nesutapo, bendra buvo tik tai, kad buvo norima nebegrįžti prie buvusios 
konstitucinės santvarkos. Daugumos socialistų partija (MSPD – Mehr-
21 Kotulla, M. Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495–1934). 

Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, S. 577–584. 



481

1919 m. rugpjūčio 11 d. Vokietijos Reicho (Veimaro) Konstitucija: keletas aspektų

heitssozialisten) deklaravo, jog siekia sušaukti Nacionalinį susirinkimą 
(Nationalversammlung), kuris priimtų konstituciją ir joje įtvirtintų parla-
mentinės demokratijos modelį. Tuo tarpu Nepriklausoma socialdemokra-
tų partija (USPD – Unabhängige Sozialdemokratische Partei) pasisakė už 
socialistinės sistemos sukūrimą bei nuolatinę proletariato tarybų diktatū-
rą. Daugumos socialistų partijos sumanymas galėjo būti realizuotas taip, 
kad ji galėjo padaryti politinę įtaką ir kitoms šalies politinėms grupėms. 
Berlyne nuo 1918 m. lapkričio 24 d. posėdžiavo pirmoji Reicho žemių 
konferencija (Reichskonferenz der Länder), kurioje buvo net tik įsipareigo-
ta išsaugoti Vokietijos vienybę, bet ir duotas pritarimas sušaukti Naciona-
linį susirinkimą22. 

Netrukus šalyje vyko delegatų rinkimai į Vokietijos visuotinį tarybų 
kongresą (Allgemeiner deutscher Rätekongreß), jis posėdžiavo nuo 1918 m. 
gruodžio 16 d. iki 21 d. Berlyne. Jo metu nutarta 1919 m. sausio 19 d. su-
rengti parlamento, kuris priimtų konstituciją, rinkimus. Tuo metu Berlyne 
tebesitęsė neramumai, aštrėjo konfrontacija tarp naujos konstitucijos pri-
ėmimo ir parlamentinės respublikos įkūrimo šalininkų ir tarybų, kurios 
tuo metu veikė Rusijoje, diktatūros rėmėjų.

Po 1918 m. sausio 19 d. pagal proporcinę rinkimų sistemą vykusių Na-
cionalinio susirinkimo rinkimų 423 mandatai pasiskirstė taip: 165 (39 proc.) 
atiteko Vokietijos socialdemokratų partijai (SPD – Sozialdemokratische Par-
tei Deutschlands), 91 (22 proc.) centro partijai – Krikščionių liaudies partijai 
(Christliche Volkspartei), 75 (18 proc.) Vokietijos demokratų partijai (Deuts-
che Demokratische Partei), 44 (10 proc.) Vokietijos nacionalinei liaudies 
partijai (Deutschnationale Vokspartei), 22 (5 proc.) Nepriklausomų social-
demokratų partijai (Unabhängige Sozialdemokraten), 18 (5 proc.) Vokietijos 
liaudies partijai (Deutsche Volkspartei) ir kitoms23. Taigi socialdemokratai 
tapo stipriausia Nacionalinio susirinkimo frakcija, todėl jie kartu su centris-
tais ir Vokietijos demokratų partijos atstovais sudarė koaliciją, kuri dar buvo 
vadinama Veimaro koalicija24. Rinkimai vyko remiantis visuotinių, lygių, 
22 Willoweit, D. Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankreich bis zur Wiedervereinigung 

Deutschlands. 4. durchgesehene und ergänzte Auflage. München: Beck, 2001, S. 322–323.
23 Lingelbach, G. Verfassungsgebung 1919 in Weimar. Eichenhofer, E. (Hrsg.). 80 Jahre 

Weimarer Reichsverfassung – Was ist geblieben? Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, S. 28–29.
24 Fenske, H. Wahlrecht und Parteiensystem. Ein Beitrag zur deutschen Parteiengeschichte. 

Frankfur am Main: Athenäum-Verlag, 1972, S. 46.
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tiesioginių rinkimų teise slaptu balsavimu. Pirmą kartą rinkimų teisė buvo 
suteikta ir moterims, kaip ir vyrams, sulauks 20 metų amžiaus. 

Tuo pačiu metu, kai vyko rinkimai į Nacionalinį susirinkimą, kairių-
jų liberalių pažiūrų valstybinės ir administracinės teisės mokslininkui iš 
Berlyno ir nuo 1918 m. lapkričio mėnesio ėjusiam valstybės sekretoriaus 
vidaus reikalų klausimais pareigas Hugo Preussui (Hugo Preuss) nuo lap-
kričio vidurio buvo pavesta parengti Reicho konstituciją. Dalyvaujant ir 
kitiems atstovams, 1919 m. sausio mėn. jau buvo parengtas pirmasis pro-
jektas, kuris sausio 3 d. buvo pateiktas Tautos atstovų tarybai. Viena pagrin-
dinių jo idėjų buvo sukurti vieningą valstybę. Tokiai idėjai nebuvo pritarta 
įsitraukus žemių vyriausybėms, kurios parengė kitą konstitucijos projektą, 
numačiusį alternatyvaus požiūrio į federaciją pobūdį. 

1919 m. sausio viduryje buvo nuspręsta Nacionalinio susirinkimo vie-
tą nustatyti ne Berlyne, kuriame, kaip minėta, tebesitęsė neramumai. Buvo 
svarstoma susirinkti Jenoje (Jena), Erfurte (Erfurt), Eizenache (Eisenach), 
Bairote (Bayreuth) arba Niurnberge (Nürnberg). Vis dėlto buvo pasirink-
tas Veimaras (Weimar) kaip tuo metu palyginti ramus ir lengvai karinė-
mis priemonėmis ginamas miestas. Taip, G. Lingelbacho žodžiais tariant, 
žodžių junginys ,,Veimaras 1919“ (Weimar 1919) gali būti laikomas pirmo-
sios vokiečių respublikos sinonimu, reiškiančiu ir kelią į demokratiniais 
pagrindais sukurtą visuomenę25.

Nacionalinis susirinkimas savo darbą pradėjo 1919 m. vasario 6 d. 
Didžiojo Hercogo kiemo teatro (šiuo metu Nacionalinio teatro) rūmuo-
se. F. Ebertas, kaip Tautos atstovų tarybos pirmininkas, pradėjo iškilmingą 
posėdį. Vienas pirmųjų Nacionalinio susirinkimo priimtų aktų buvo pri-
imtas įstatymas dėl laikinos Reicho valdžios, kurią turėjo sudaryti Nacio-
nalinis susirinkimas, Valstybės komitetas, Reicho prezidentas ir Reicho 
ministrai. Vadovaujantis šiuo 1919 m. vasario 10 d. priimtu įstatymu kitą 
dieną Nacionalinis susirinkimas išrinko socialdemokratą F. Ebertą laiki-
nuoju Reicho prezidentu. 1919 m. vasario 13 d. parlamentiniu būdu buvo 
suformuota Filipo Šeidemano (Philipp Scheidemann) vadovaujama Reicho 
vyriausybė. Valstybės komitetas buvo laikinoji žemių atstovybė. Naciona-
linis susirinkimas tuo metu atliko įprastas parlamento funkcijas. Po šių 
veiksmų Tautos atstovų taryba savo veiklą turėjo baigti. Po to ėję Nacio-
25 Lingelbach, G., supra note 23, S. 25. 
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nalinio susirinkimo darbai buvo skirti Reicho armijos suformavimui, kuri 
turėjo užtikrinti šalyje rimtį ir tvarką. Tai, bet kita ko, buvo reikalinga ir 
tam, kad Nacionalinis susirinkimas galėtų netrukdomai dirbti. Paminėti-
na, kad Nacionalinis susirinkimas 1919 m. liepos 9 d. ratifikavo Versalio 
taikos sutartį (Versailler Friedensvertrag)26. 

Nacionalinis susirinkimas keletą mėnesių rengė konstituciją, svarstė 
atskirus jos straipsnius. Pagrindinį darbą atliko iš 28 parlamentarų sudary-
tas konstitucinis komitetas, kurio veiklai didelę įtaką darė Hugo Preussas. 
Pagrindinė idėja, kurią buvo siekiama įgyvendinti, buvo tai, jog buvo nori-
ma įtvirtinti parlamentinę demokratiją, taip pat įdiegti socialinės valstybės 
elementus, kurie šiam dokumentui ateityje suteikė ypatingos reikšmės. Šią 
Konstituciją galima laikyti liberaliųjų, socialistinių ir katalikiškų koncepcijų 
kompromisu. Konstitucija buvo priimta 1919 m. liepos 31 d. Už ją pasisakė 
262 parlamentarai, 75 buvo prieš. Konstituciją F. Ebertas pasirašė 1919 m. 
rugpjūčio 11 d. Tiuringijos (Thüringen) poilsiavietėje Švarcburge (Schwarz-
burg), kuriame jis gyveno. Paskelbus Konstituciją oficialiai Reicho įstatymų 
leidinyje (Reichsgesetzblatt), rugpjūčio 14 d. ji ir įsigaliojo. Po savaitės Nacio-
nalinis susirinkimas iškilmingai baigė savo darbą Veimare, tačiau iki pirmo-
jo Reichstago susirinkimo, nuo 1919 m. rugsėjo 30 d. iki 1920 m. gegužės 
21 d. posėdžiaudamas Berlyne, jis atliko parlamento funkcijas. Taigi 1919 m. 
rugpjūčio 11 d. priimta Veimaro Konstitucija27 įkūnijo vadinamąją Veima-

26 Plačiau žr., pvz., Kotulla, M., supra note 21, S. 584–587. 
27 1919 m. rugpjūčio 11 d. priimtą Vokietijos Reicho (Veimaro Reicho) Konstituciją sudaro 

preambulė ir du skyriai, suskirstyti į skirsnius, o pastarieji – į straipsnius. Pirmąjį skyrių 
,,Reicho sandara ir uždaviniai“ (,,Aufbau und Aufgaben des Reiches“) sudaro 7 skirsniai: 
pirmasis skirsnis ,,Reichas ir žemės“ (,,Reich und Länder“), 1–19 str.; antrasis skirsnis 
,,Reichstagas“ (,,Reichstag“), 20–40a str.; trečiasis skirsnis ,,Reicho prezidentas ir Reicho 
vyriausybė (,,Der Reichspräsident und die Reichsregierung“), 41–59 str.; ketvirtasis skirs-
nis ,,Reicho taryba“ (,,Der Reichsrat“), 60–67 str.; penktasis skirsnis ,,Reicho įstatymų 
leidyba“ (,,Die Reichsgesetzgebung“), 68–77; šeštasis skirsnis ,,Reicho administ racija“ 
(,,Die Reichsverwaltung“), 78–101 str.; septintasis skirsnis ,,Teisingumo vykdymas“ 
(,,Die Rechtspflege“), 102–108 str. Antrąjį skyrių ,,Vokiečių pagrindinės teisės ir pa-
reigos“ (,,Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen“) sudaro 5 skirsniai: pirmasis 
skirsnis ,,Individualus asmuo“ (,,Die Einzelperson“), 109–118 str.; antrasis skirsnis ,,Vi-
suomenės gyvenimas“ (,,Das Gemeinschaftsleben“), 119–134 str.; trečiasis skirsnis ,,Re-
ligija ir religinės bendruomenės“ (,,Religion und Religionsgesellschaften“), 135–141 str.; 
ketvirtasis skirsnis ,,Švietimas ir mokykla“ (,,Bildung und Schule“), 142–150 str.; penk-
tasis skirsnis ,,Ekonominis gyvenimas“ (,,Das Wirtschaftsleben“), 151–165  str. Kons-
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ro Respubliką, gyvavusią iki 1932 m.28 Ši Konstitucija pagal priėmimo būdą 
priskirtina vyraujančiam konstitucijų priėmimo būdui, kai konstitucijas pri-
ima tautos atstovai, šiuo atveju – specialiai tautai atstovaujanti institucija – 
Nacionalinis susirinkimas29. Apibendrinant galima teigti, kad šios Konstitu-
cijos priėmimo pagrindinė priežastis buvo radikalūs visuomenės socialinio, 
politinio, ekonominio gyvenimo pokyčiai: įvykusių esminių visuomenės gy-
venimo permainų jau nebebuvo galima įtvirtinti vien 1871 m. Konstitucijos 
pataisomis, nes jos griovė senąją konstitucinę sistemą30. 

2. Vokietijos Reichas – respublika 

,,Vokietijos Reichas yra respublika“ – taip skamba pirmasis Veimaro 
Konstitucijos straipsnis. 1919 m. respublikinio valstybės valdymo formos 
įtvirtinimui iš tiesų nebuvo jokios alternatyvos, todėl šiuo klausimu Na-
cionaliniame susirinkime net nebuvo diskutuota. Sąvoka ,,respublika“ čia 
neišvengiamai buvo siejama su sąvoka ,,demokratija“. 

Taigi Konstitucija Vokietiją skelbia respublika, nors išsaugojo Reicho 
(imperijos) pavadinimą, kuris čia vartojamas kaip termino ,,valstybė“ sino-
nimas. Pasak Ch. Gusy, respublika čia suprantama ir kaip valstybės valdy-
mo forma, ir kaip tam tikra programa ir simbolis. Pirmiausia respublikos 
paskelbimas reiškė paveldimos monarchijos, monarcho valdžios iki gyvos 
galvos egzistavimo paneigimą. Šia prasme respublika reiškė ne ką kita kaip 
Vokietijos Reichą be kaizerio ir federacijos kunigaikščių. Respublikos pa-
grindas – tai ne valdovas arba atskiri piliečiai, o valstybės tauta kaip vi-
suma. Tuo remiantis, sukonstruotas ir Veimaro Konstitucijos 1 straipsnis, 
kuriame konstatuota ne tik valstybės valdymo forma – respublika, bet ir 
įtvirtinta, jog valstybės valdžia kyla iš tautos31. Su Reicho pavadinimu taip 

titucijos pabaigoje – ,,Pereinamosios ir baigiamosios nuostatos“ (,,Übergangs- und 
Schlußbestimmungen“), 166–181 str.

28 1933–1945 m. Vokietijos Reicho valdymo forma apibūdinama kaip nacionalsocializ-
mas (vokiškasis fašizmas). Jam buvo būdingas totalitarizmas, vienpartiškumas, tautiniu 
ir rasistiniu pagrindu grįstas valstybingumas. Šis ,,Trečiasis Reichas“ žlugo pasibaigus 
Ant rajam pasauliniam karui 1945 m. 

29 Jarašiūnas, E. Daugybė šiuolaikinės konstitucijos veidų: bendri ir individualūs bruožai. 
Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006, p. 31–32.

30 Butvilavičius, D. Konstitucijos teorijos pagrindai. Lietuvos konstitucinė teisė. Vadovėlis. 
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 45.

31 Gusy, Ch., supra note 20, S. 80.
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pat buvo siejamos labiau metafizinio pobūdžio politinės viltys, kurių ne-
galėjo įgyvendinti pilietinė respublika. Tačiau labai greitai buvo matoma, 
kad prarajos tarp Konstitucijos rengėjų demokratinės sąmonės ir politinio 
didžiosios dalies mąstymo nebuvo įmanoma peržengti32. 

Valstybės valdymo forma – respublika – neatsiejama nuo tautos su-
vereniteto idėjos, kuri išreikšta Veimaro Konstitucijos preambulėje ir jos 
181  straipsnyje. Preambulėje deklaruojama, kad vokiečių tauta, įkvėpta 
noro atnaujinti ir stiprinti savo Reicho laisvę ir teisingumą, tarnauti vidinei 
ir išorinei taikai ir skatinti visuomenės pažangą, priėmė šią Konstituciją, o 
181 straipsnyje įtvirtinta, kad vokiečių tauta per Nacionalinį susirinkimą 
priėmė šią konstituciją, kuri įsigalioja jos paskelbimo dieną. Taigi čia tauta 
atsiskleidžia kaip konstituciją priimantis organas, suverenus nustatyti vals-
tybės valdymo formą. Nacionalinis susirinkimas, nustatydamas valstybės 
valdymo formą, ją deklaruoja ir kaip konstitucinę valstybę. Sprendimas 
priimti naują konstituciją reiškė ir sprendimą dėl senosios konstitucijos: 
Veimaro Konstitucijos 178 straipsnio 1 dalis skelbė, kad 1871 m. balandžio 
16 d. Vokietijos Reicho Konstitucija ir 1919 m. vasario 10 d. įstatymas ,,Dėl 
laikinosios Reicho valdžios“ nustoja galioti. Be to, tautos suverenitetas čia 
apima sprendimo priėmimą ne tik dėl konstitucijos, bet ir kito teisinio re-
guliavimo: Konstitucijos 178 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje įtvirtin-
tas principinis apsisprendimas dėl tolesnio įstatymų ir nutarimų galiojimo, 
išskyrus tuos atvejus, jei jie prieštarauja Konstitucijai33. Sąvoka ,,respubli-
ka“ nusako ne tik valstybės valdymo formą, ji apima ir programinį turinį. 
Respublikinio valstybės valdymo pasirinkimas aptariamuoju atveju pir-
miausia reiškė vokiečių tautos politinio savarankiškumo įtvirtinimą.

Konstitucijos 4 straipsnyje nustatyta, kad visuotinai pripažintos tarp-
tautinės teisės normos yra privaloma sudėtinė Vokietijos Reicho teisės dalis. 

Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad po ilgų diskusijų Nacionali-
niame susirinkime valstybės simbolio – vėliavos – spalvos buvo įtvirtintos 
Konstitucijos 3 straipsnyje: Reicho spalvos yra juoda-raudona-auksinė. Taip 
pat šiame straipsnyje įtvirtinta, kad laivyno vėliava yra juoda-balta-raudona 
su Reicho vėliavos spalvomis viršutiniame vidiniame vėliavos kampe34. 

32 Willoweit, D., supra note 22, S. 327–328.
33 Gusy, Ch., op. cit., S. 84–86.
34 Plačiau žr.: Gusy, Ch., supra note 20, S. 86–89.
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3. Respublika kaip federacinė valstybė

Rengiant Veimaro Konstituciją ir joje reglamentuojant Reicho ir že-
mių santykius, buvo diskutuojama dėl Reicho ir žemių lygmens atskyrimo, 
dėl federacinės valstybės tolesnio vystymo ją unitarizuojant ir didinant jos 
funkcionalumą, taip pat ir dėl Reicho teritorijos naujo suskirstymo. 

Lyginant Veimaro Konstituciją su 1871 m. Vokietijos Reicho Kons-
titucija, pažymėtina tai, kad joje federalizmo idėja jau nebebuvo viena iš 
pagrindinių jos idėjų. Anot Anot prof. habil. dr. M. Maksimaičio, pagal 
valstybės sandaros formą Vokietija liko federacine valstybe, bet unitarinės 
tendencijos, išreiškiančios kompromisą tarp federacinės ir unitarinės vals-
tybės šalininkų, joje išplečiamos ir pabrėžiamos35. Nors Veimaro Konsti-
tucijoje išliko dviejų pakopų (Reichas ir žemės) valstybės sandara, tačiau 
jau šių Konstitucijų preambulių formuluotės atskleidžia skirtingą požiūrį 
į federalizmo klausimus: 1871 m. Konstitucijos preambulėje įvardijamos 
žemės ir jų kunigaikščiai, o 1919 m. Konstitucijoje skelbiama vokiečių 
tautos vienybės idėja. Analogiškos federalizmo formuluotės, kokia įtvirtin-
ta 1919 m. Konstitucijos 1 straipsnyje, skelbiančios Vokietijos Reichą esant 
respublika, šioje Konstitucijoje nėra. Konstitucijos 2 straipsnyje tebuvo 
įtvirtinta, jog Reicho teritoriją sudaro Vokietijos žemių teritorijos, taip pat 
numatant, kad kitos sritys, vadovaujantis federaliniu įstatymu, į Reichą gali 
būti įjungiamos tik tokiu atveju, jei to nori gyventojai, remdamiesi savo 
apsisprendimo teise. Be to, paminėtina ir tai, kad federacijos subjektai čia 
jau vadinami ne sąjunginėmis valstybėmis, o žemėmis, ir joms pagal Kons-
titucijos 17 straipsnį keliami tokie reikalavimai: kiekviena žemė turi turėti 
savo respublikines konstitucijas; tautos atstovybės turi būti renkamos vi-
suotinių (vyrų ir moterų), lygių, tiesioginių rinkimų pagrindu slaptu bal-
savimu, taikant proporcinį atstovavimą; vyriausybėms būtinas tautos at-
stovybių pasitikėjimas. Pasakytina, kad Veimaro Konstitucijos 18 straips-
nio 1 dalyje nusakyta funkcionalaus federalizmo koncepcijos idėja: Reicho 
skirstymas į žemes turi vykti atsižvelgiant į suinteresuotų gyventojų valią ir 
tarnauti tautos ekonominiams ir kultūriniams pasiekimams. 

Taigi Veimaro Konstitucijoje federalizmas konstruojamas skiriant 
Reicho ir federalinių žemių lygmenis. Tam pagal Konstitucijos 5 straips-
35 Maksimaitis, M., supra note 2, p. 392.
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nį nustatomas griežtas valstybės institucijų atskyrimas. Šiame straipsnyje 
nustatyta, kad Reicho reikalus vykdo Reicho institucijos remiantis Reicho 
Konstitucija, o žemių reikalus – žemių institucijos remiantis žemių konsti-
tucijomis. Toks reglamentavimas, viena vertus, stiprino Reichą, kita vertus, 
ir silpnino, nes Reichas nebegalėjo automatiškai įsikišti į atskiros valstybės 
administravimo reikalus. Pabrėžtina, kad atskiros Konstitucijos nuostatos 
liudija unitarizmo tendencijas: žemių kompetencija įstatymų leidybos ir jų 
vykdymo srityje buvo susiaurinta, kartu Reichas įgavo svarbių įgaliojimų 
vykdomosios valdžios (14 str.36) ir finansų (8 str.37) srityje. 

Jau minėta, kad žemės joms suteiktų įgaliojimų ribose įgyvendino 
valstybės valdžią. Visose žemėse buvo įtvirtintos parlamentinio valdymo 
sistemos. Veimaro Konstitucijoje įvardytos jų atstovybės buvo landtagai. 
Landtagų dalyvavimas skiriant ir atleidžiant vyriausybes buvo skirtingas, 
tačiau daugeliu atvejų vyriausybės vadovus rinko parlamentai, kurie pa-
rinkdavo ministrus ir juos paskirdavo. Jų įgaliojimų laikas buvo skirtingai 
reglamentuojamas: arba skiriamas parlamento įgaliojimų laikui, arba ne-
api brėžtam laikui iki jų atsistatydinimo arba jų nušalinimo jiems pareiškus 
nepasitikėjimą. 

Konstitucija nustatė sudėtingą kompetencijos tarp Reicho ir žemių 
pasiskirstymą. Joje galioja nerašytas žemių kompetencijos principas (1238, 
1439, 10340 str.). Valstybės valdžios įgyvendinimas buvo priskirtas žemėms, 
jei tai nebuvo kitaip reglamentuojama Veimaro Konstitucijoje. Tačiau to-
kios išimtys buvo tokios dažnos, kad, lyginant su monarchijos laikais, jos 
prarado dalį savo kompetencijos. 

Jau minėta, kad Reicho kompetencija įstatymų leidybos srityje buvo 
žymiai išplėsta. Tai buvo padaryta dviem būdais: praplečiant jo įgaliojimų 

36 Veimaro Konstitucijos 14 straipsnyje nustatyta, kad Reicho įstatymus įgyvendina fede-
ralinių žemių institucijos, jei Reicho įstatymai nenumato kitaip. 

37 Veimaro Konstitucijos 8 straipsnyje įtvirtinta, kad Reichas leidžia įstatymus dėl mokes-
čių ir kitų pajamų, kurie visiškai ar iš dalies imami jos tikslams, srityje. 

38 Pagal Veimaro Konstitucijos 12 straipsnį federalinės žemės įstatymų leidybos valdžią 
vykdo tol ir tiek, kiek Reichas nesinaudoja savo įstatymų leidybos teisėmis. Federalinės 
žemės negalėjo reglamentuoti tik išimtinai Reicho įstatymų leidybai priskirtų dalykų. 

39 Jau minėta, kad Veimaro Konstitucijos 14 straipsnyje nustatyta, kad Reicho įstatymus 
įgyvendina federalinių žemių institucijos, jei Reicho įstatymai nenumato kitaip.

40 Veimaro Konstitucijos 103 straipsnyje nustatyta, kad teisingumą vykdo Reicho teismas 
ir federalinių žemių teismai.
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katalogą (6, 7, 8, 9, 10 str. ir kt.) ir susilpninant žemių dalyvavimą Reichui 
priimant įstatymus. Pagal Konstituciją buvo numatytos trys Reicho kom-
petencijos formos: 6 straipsnyje numatyta išimtinė jo kompetencija, kuriai 
buvo priskirti užsienio santykiai, kolonijų reikalai, dalykai, susiję su pilie-
tybe, gynyba, monetarinė ir muitų politika, pašto ryšiai ir kt. Esant kon-
kuruojančios įstatymų leidybos atvejui (7–9 str.), įgaliojimus turėjo žemės, 
kol šia teise nepasinaudojo Reichas. Taigi pagal Konstitucijos 7 straipsnį 
Reicho įstatymų leidybai buvo pavesta civilinė ir baudžiamoji teisė, teisena, 
pasai, labdara, spauda, sąjungos, susirinkimai, demografinė politika, svei-
katos apsauga, darbo teisė, socialinė rūpyba, pramonė, draudimas, keliai 
ir daug kitų reikalų. Reichas disponavo ir įstatymų leidybos teise mokesčių 
ir kitų pajamų, kurie visiškai ar iš dalies imami jos tikslams, srityje (8 str.). 
Pagal Konstitucijos 9 straipsnį Reichas, atsiradus poreikiui išleisti vienodus 
nurodymus, galėjo leisti įstatymus viešosios tvarkos ir saugumo bei kitais 
klausimais. O pagal Konstitucijos 10 straipsnį Reichas galėjo nustatyti tam 
tikrus principus žemių įstatymų leidybos klausimais, susijusiais su religinių 
bendruomenių teisėmis ir pareigomis, mokyklomis, įskaitant ir aukštąsias, 
žemės teise ir kt. Svarbus principas buvo nustatytas Konstitucijos 13 straips-
nyje, įtvirtinant, kad Reicho teisė turi pranašumą prieš žemės teisę. Tai reiš-
kė, kad galiojanti žemės teisė turėjo būti panaikinta, o ne tik suspenduota.

Vykdomosios valdžios srityje taip pat buvo įtvirtintas žemių kom-
petencijos principas. Tai buvo laikoma taisykle, įstatymais numatant tam 
tikras išimtis (14 str.). Pagal Konstituciją kai kurios sritys buvo priskir-
tos išimtinai Reichui: užsienio reikalų tvarkymas (78 str.), Reicho gynyba 
(79 str.), Reicho paštas (88 str.), Reicho geležinkeliai (89 str.) ir kt.

Vykdant teisingumą ir ordinarinės (103 str.), ir administracinės justi-
cijos (107 str.) srityje, kaip ir monarchijos laikais, kompetencija priskirta 
iš esmės žemėms, tačiau ir ji neliko be išimčių. Kai kurios Konstitucijos 
nuostatos numatė privalomų Reicho teismų įsteigimą. Prie jų priskiriamas 
Valstybės tribunolas (Staatsgerichtshof, 108 str.), Reicho teismas (Reichs-
gericht, 103 str.) ir Rinkimų rezultatų tikrinimo teismas (Wahlprüfungsge-
richt, 31 str.). Prie šių teismų priskirtinas ir Reicho administracinis teismas 
(Reichswerwaltungsgericht, 107 str.), jis taip ir liko neįsteigtas. 

Aptariant Veimaro Respublikos kaip federacijos klausimus, būtina 
paminėti, kad valstybėje pagal Konstituciją veikė Reichsratas (Reichsrat), 
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kurio dėka žemės, kurių pradžioje buvo 24, o nuo 1929 m. liko tik 17, ga-
lėjo dalyvauti Reicho įstatymų leidyboje ir jų vykdyme (60 str.). Kitaip nei 
ankstesnėje Konstitucijoje, Reichsratas jau nebebuvo aristokratus vienijan-
ti institucija, o tapo demokratinių žemių vyriausybių forumu ir išraiška. 
Taip Konstitucijoje buvo susieti federaliniai ir demokratiniai elementai41. 

Reichsrato sudėtis pirmiausiai buvo grindžiama atskirų žemių lygybės 
principo pripažinimu. Kiekvienai žemei mažiausiai buvo skiriama viena vie-
ta (61 str. 1 d. 1 sakinys), didesnėms žemėms nuo vieno milijono gyventojų 
(nuo 1921 m. nuo 700 000 gyventojų) buvo skiriama papildoma vieta, tačiau 
jos negalėjo turėti daugiau kaip dviejų penktadalių visų balsų (vadinamasis 
40 proc. slenkstis). Konstitucijos 63 straipsnis numatė, kad žemėms Reichs-
rate atstovauja jų vyriausybių nariai, o pusę Prūsiją atstovaujančių balsų, re-
miantis federaliniu įstatymu, rinko provincijų administracijos. 

Lyginant pagal Reichsratui suteiktus įgaliojimus, numatytus 1871 m. 
Vokietijos Reicho Konstitucijoje ir aptariamoje Veimaro Konstitucijoje, ši 
institucija jau nebebuvo antrieji parlamento rūmai42. Jam tebuvo suteikti 
tokie įgaliojimai kaip įstatymų leidybos iniciatyvos teisė (68 str.), jis turė-
jo teisę pareikšti savo nuomonę dėl vyriausybės pateiktų projektų (69 str. 
1 d.), taip pat veto teisę (74, 76, 85 str.)43. Reali situacija buvo tokia, kad 
šiomis teisėmis Reichsratas naudojosi gana retai: įstatymų projektų buvo 
pateikiama mažai, vyriausybės projektams buvo dažniausiai pritariama, 
veto teise taip pat beveik nesinaudojama. Vykdomosios valdžios srityje 
Reichsrato įtaka pirmiausia pasireiškė tuo, kad Reicho ministerijos jį 
turėjo informuoti apie jų vykdomą veiklą, o tai tam tikra prasme kompen-
savo žemių atstovybių dalyvavimą kontroliuojant Reicho vyriausybę. Pa-
gal Konstitucijos 77 straipsnį Reicho įstatymų įgyvendinimui reikalingus 
administracinius potvarkius, jei įstatymais nebuvo numatyta kitaip, leido 
Reicho vyriausybė. Svarbu tai, kad tais atvejais, kai Reicho įstatymus tu-
rėjo įgyvendinti žemių institucijos, ji turėjo gauti Reichsrato pritarimą. 
Reichsrato pritarimo reikėjo ir reglamentuojant su Reicho paštu (88 str. 3, 

41 Gusy, Ch., supra note 20, S. 254.
42 Pagal 1871 m. Vokietijos Reicho Konstitucijos 5 straipsnį Reicho įstatymų leidybos 

funkciją įgyvendino Bundesratas ir Reichstagas. Abejų susirinkimų daugumos pritari-
mas priimant įstatymus buvo būtinas. 

43  Kotulla, M., supra note 21, S. 594–596.
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4 d.), geležinkeliu (91, 93 str.) susijusius klausimus. Silpnesnę įtaką Reichs-
ratas turėjo sprendžiant užsienio politikos klausimus (45 str. 2 d.), o dar 
labiau – biudžeto kontrolės srityje (86 str.). Teisingumo vykdymo srity-
je Reichsrato įtaka tapo dar mažesnė. Lyginant su monarchiniais laikais, 
jis prarado galimybę spręsti ginčus tarp Reicho ir žemių. Ši užduotis pa-
gal Veimaro Konstituciją, išskyrus kai kuriuos atvejus, atiteko teismams. 
Vertinant Reichsrato statusą pastebima, kad daugeliu atvejų jo įtaka buvo 
didesnė, nei tai buvo numatyta Konstitucijoje. Šie žemėms atstovaujantys 
rūmai dirbo nenutrūkstamai, tuo tarpu Reicho vyriausybės, iš dalies ir 
Reichstagai nuolat keitėsi. Tokiame fone Reichsratas atrodė kaip stabilumo 
tvirtovė reliatyvaus nestabilumo aplinkoje44.

Reichsrato darbo tvarka Konstitucijoje nėra išsamiai reglamentuota, 
detalesnės nuostatos įtvirtintos jo darbo reglamente (66 str. 2 d.). Reichsra-
tui pirmininkavo Reicho vyriausybės narys, kuris neturėjo balsavimo tei-
sės (65 str.). Reichsrato pagrindinė darbo forma buvo plenumas, jo vidinei 
struktūrai būdinga tai, kad jis buvo suskirstytas į 11 komitetų, kuriuose 
buvo po devynis balso teisę turinčius narius. Reichsratas savo nuožiūra 
į posėdžius susirinkti negalėjo, jis posėdžiaudavo 1/3 Reicho vyriausybės 
narių reikalavimu (64 str.). Posėdžiai, išskyrus kai kuriuos reglamente nu-
matytus atvejus, buvo vieši (66 str. 3 d.), o pasitarimai komitetuose buvo 
uždari. Reichsrato sprendimai, išskyrus kai kuriuos numatytus atvejus 
(pvz., 76 str. 1 d. 3 sakinys), buvo priimami paprasta balsų dauguma. Bal-
savimas vyko nustatyta seka, atsižvelgiant į žemių dydį. 

Dar viena forma, atskleidžianti Veimaro respublikos federalizmo 
ypatumus, – vadinamoji Reicho priežiūra (Reichsaufsicht). Pagrindinė tai 
numatanti nuostata įtvirtinta Konstitucijos 15 straipsnyje. Čia nurodoma, 
kad Reicho vyriausybė prižiūri tas sritis, kuriose Reichui priklauso įstaty-
mų leidybos teisė. Tais atvejais, kai Reicho įstatymus turėjo įgyvendinti že-
mių įstaigos, Reicho vyriausybė galėjo išleisti bendrus nurodymus. Ji turė-
jo teisę nusiųsti į žemių centrines įstaigas savo įgaliotinius, o su jų sutikimu 
ir į žemesnio lygmens institucijas, kad būtų prižiūrima, kaip įgyvendinami 
Reicho įstatymai. Žemių vyriausybės buvo įpareigojamos, įgyvendinant 
įstatymus, Reicho vyriausybės prašymu pašalinti nustatytus trūkumus. 
Esant nuomonių skirtumams, jei Reicho ar kiti įstatymai nenumatė kitaip, 
44 Gusy, Ch., supra note 20, S. 259.
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Reicho vyriausybė arba žemių vyriausybės galėjo kreiptis į Valstybės tri-
bunolą, kuris ir turėjo tokį ginčą išspręsti. Viena iš Reicho priežiūros prie-
vartos priemonių buvo vadinamasis Reicho vykdymas (Reichsexekution). 
Kaip pastebi Ch. Gusy, Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalis neatsitiktinai 
įtvirtinta tarp tų nuostatų, kurios reglamentuoja ypatingąją padėtį (Not-
stand). Šiame straipsnyje nustatyta, kad tuo atveju, kai žemė nevykdo jai 
Reicho Konstitucijoje arba Reicho įstatymuose numatytų pareigų, Reicho 
prezidentas gali raginti tai atlikti remdamasis ginkluota jėga. Taigi ši prie-
monė buvo laikoma kaip ultima ratio, nes buvo numatyta ir švelnesnių 
priemonių, pavyzdžiui, žemės valstybinę valdžią galėjo perimti Reichas, 
galėjo būti į ją nusiunčiamas įgaliotinis ir kt.45 

4. Vokietijos Reichas – demokratinė respublika

Pirmiausia paminėtina tai, kad sąvokos ,,demokratija“ Veimaro Kons-
titucijoje nėra, tačiau demokratijos principas pirmiausia įtvirtintas Kons-
titucijos preambulėje, nustatant, kad vokiečių tauta, įkvėpta noro atnau-
jinti ir stiprinti savo Reicho laisvę ir teisingumą, tarnauti vidinei ir išori-
nei taikai ir skatinti visuomenės pažangą, priėmė šią Konstituciją. Be to, 
šiuo požiūriu svarbi ir Konstitucijos 1 straipsnio 2 dalies nuostata, kurioje 
įtvirtinta, kad valstybės valdžia kyla iš tautos. Demokratinio principo pa-
grindus sudarė tokios Konstitucijos nuostatos kaip visų piliečių nuomonės 
ir pažiūrų laisvė (118 str.); politinės veiklos ir politinių organizacijų lais-
vė (124 str.); tautos dalyvavimas formuojant valstybės politinę valią (21, 
41, 181 str.); visuotiniai, laisvi, lygūs rinkimai ir slaptas balsavimas (22, 
125 str.); daugumos principas ir mažumų apsauga. Šis pliuralizmo princi-
pas sudarė pagrindą ir socialiniam valstybės modeliui. 

Reikia pasakyti, Veimaro Konstitucija įtvirtino reprezentatyvios demo-
kratijos principą, kuriam buvo būdingi ir plebiscitiniai elementai. Konstitu-
cijoje jie buvo numatyti trimis lygmenimis: tautos iniciatyva ir referendu-
mas; Reicho prezidento rinkimai (41 str.) ir Reichstago rinkimai (22 str.). 
Pagal Konstituciją referendumu galėjo būti sprendžiami tokie klausimai: 
dėl naujo žemių suskirstymo (18 str. 3–6 d.); Reicho prezidento siūlymu dėl 
Reich stago priimto įstatymo (73 str. 1 d.); Reicho prezidento siūlymu esant 
45 Gusy, Ch., supra note 20, S. 262–263.
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nuomonių skirtumui tarp Reichstago ir Reichsrato (73 str. 3 d.); Reichsrato 
siūlymu dėl Reichstago priimto Konstitucijos pakeitimo (76 str. 2 d.) ir kt. 
Šios ir kitos nuostatos atspindi tam tikrą Konstitucijos rengėjų nepasitikėjimą 
renkamomis institucijomis, o ypač per dideliu parlamento dominavimu. Vis 
dėlto tikrovėje ši tiesioginės demokratijos forma praktiškai nebuvo aktyviai 
taikoma. Pavyzdžiui, visi atvejai, kai buvo naujai padalijamos žemės, vyko 
parlamentiniu būdu. Politinės reikšmės turėjo tik referendumai dėl įstatymų 
leidybos pagal Konstitucijos 73 straipsnio 3 dalį. 

Respublikinius ir demokratinius valstybės principus labiausiai atsklei-
džia Reicho prezidento pareigybė46. Joje susikerta ir plebiscitinės, ir repre-
zentacinės, ir prezidentinės demokratijos elementai. Prezidento rinkimai 
laikomi tuo pačiu metu ir plebiscitiniu, ir rinkiminiu aktu. Tuo pačiu metu 
jam suteikti įgaliojimai, ypač jo dalyvavimas formuojant vyriausybę, at-
skleidžia prezidentinės demokratijos bruožus. Rengiant Konstituciją vals-
tybės vadovo statusas buvo konstruojamas taip, kad jis sudarytų savotišką 
pusiausvyrą parlamentui47. Konstitucijoje įtvirtinta valstybės vadovo ins-
titucija ir jam suteikti įgaliojimai atspindėjo Nacionalinio susirinkimo na-
rių įvairių pasiūlymų kompromisinį sprendimą – parlamentinę valdymo 
formą nustelbė prezidentinės valstybės valdymo formos elementai. Tiesio-
ginių Reicho prezidento rinkimų nustatymas buvo grindžiamas tuo, kad 
siekta užtikrinti legislatyvinės ir egzekutyvinės valdžios pusiausvyrą. Šio-
je Konstitucijoje buvo įtvirtintas prezidentinės ir parlamentinės sistemos 
dua lizmas: tautos renkamas ir Reicho prezidentas, ir Reichstagas turėjo 
tuos pačius legitimumo pagrindus48. 

Taigi pagal Konstitucijos 41 straipsnį Reicho prezidentas buvo ren-
kamas tiesiogiai49. Teisę būti išrinktas turėjo kiekvienas vokietis, sulaukęs 

46 Apie valstybės vadovo instituto raidą Vokietijoje žr., pvz., Vainiutė, M. Vokietijos Fede-
racinės Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, supra note 4, p. 475–496.

47 Gusy, Ch., supra note 20, S. 98–99.
48 Wengst, U. Vom Reichspräsidenten zum Bundespräsidenten. Verfassungsrechtliche 

Stellung und politische Praxis des Staatsoberhauptes in Weimar und Bonn. Juling, P. 
Deutsche Verfassungsgeschichte 1849–1919–1849. Bonn, 1989, S. 77.

49 Paminėtina, jog Pagrindiniame Įstatyme tiesioginių Federalinio prezidento rinkimų 
atsisakyta. Pagal dabartinį konstitucinį reguliavimą jį renka Federalinis Susirinkimas 
(Bundesversammlung), t. y. speciali institucija, kuri sudaroma tik rengiant Federalinio 
prezidento rinkimus vieną kartą per penkerius metus. Teigiama, kad tokie rinkimai, 
kai Federalinis prezidentas renkamas specialiai sudarytos atstovaujančios institucijos, 
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35 metų amžiaus. Detalesnės rinkimų nuostatos buvo numatytos Reicho 
įstatyme. Rinkimų sistemai buvo būdinga tai, kad pirmame rinkimų ture 
buvo būtina absoliuti balsų dauguma, o antrame rate turėjo pakakti relia-
tyvios daugumos. Įdomu tai, kad antrame rinkimų rate galėjo dalyvauti 
tie kandidatai, kurie pirmame rate nedalyvavo50. Reicho prezidento įga-
liojimų laikas – septyneri metai. Perrinkimų skaičius nebuvo ribojamas 
(43 str. 1 d.). Tokia pakankamai ilga kadencija turėjo užtikrinti šio aukšto 
rango valstybės organo stabilumą. Tam pasitarnavo ir tos Konstitucijos 
nuostatos, kurios numatė gana griežtus reikalavimus jo nušalinimui. Pa-
gal Konstitucijos 43 straipsnio 2 dalį Reicho prezidentas Reichstago siūly-
mu galėjo būti pašalintas iš pareigų referendumo būdu. Pagal šį straipsnį 
nutarimui priimti buvo reikalinga 2/3 Reichstago narių balsų dauguma. 
Referendumu nepritarus pašalinti Reicho prezidentą iš pareigų, laikoma, 
kad jis išrinktas iš naujo, o Reichstagas turi būti paleistas. Reicho prezi-
dentas pagal Konstitucijos 25 straipsnio 1 dalį taip pat turėjo teisę paleisti 
Reichstagą: sąlygos šiame straipsnyje nėra nurodytos, tik paminėta, kad tai 
gali būti padaryta vienąkart dėl tos pačios priežasties. Be to, Konstitucijos 
59 straipsnyje buvo numatyta galimybė nušalinti Reicho prezidentą apkal-
tos būdu, jei buvo pažeista Konstitucija ir įstatymai51. Reicho prezidento 
pavadavimas Konstitucijoje buvo reglamentuojamas skirtingai. Kai šis pa-
rei gų negalėjo eiti laikinai, jį pavadavo Reicho kancleris. Kitais atvejais tai 
turėjo būti reglamentuojama įstatymu52. 

Kaip žinoma, vienas iš tradicinių valstybių vadovams priskiriamų įga-
liojimų – valstybės reprezentavimas; ši funkcija pagal Konstituciją Reicho 
prezidentui taip pat suteikta (45 str. 1 d.). Tačiau pažymėtina tai, kad jam 
buvo suteikta ir tokių įgaliojimų, kurie pagal klasikinį valdžių padalijimą 
būdingi visoms valstybės valdžios šakoms. Štai įstatymų leidybos srityje 

užkerta kelią jam tapti lygiaverčiu parlamento varžovu. Federalinį Susirinkimą sudaro 
Bundestago (Bundestag), t. y. parlamento, nariai ir tiek pat narių, kiek išrenka federali-
nių žemių parlamentai pagal proporcinės rinkimų sistemos principus. 

50 Po Reicho Prezidento F. Eberto mirties 1925 m. vykusiuose Reicho prezidento rinki-
muose dalyvavo 7 kandidatai. Sėkmingiausiai pasirodė Karlas Jares (Karl Jarres), kuris 
surinko 39,8 proc. balsų. Antrajame rate dalyvavo naujas kandidatas Paulas Hindenbur-
gas (Paul von Hindenburg), jis buvo išrinktas 48,2 proc. balsų dauguma. Taigi jis tapo 
pirmuoju tiesioginiuose rinkimuose išrinktu šios valstybės vadovu. 

51 Išvardytos galimybės nušalinti Reicho prezidentą nė karto nebuvo panaudotos. 
52 Antai po Reicho prezidento F. Eberto mirties jį pavadavo Reicho teismo pirmininkas.
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jis buvo laikomas kaip pusiausvyra parlamentui. Jis turėjo teisę nustatyti 
rinkimų dieną, galėjo reikalauti sušaukti Reichstagą (24 str. 1 d. 2 sakinys) 
ir jį paleisti (25 str. 1 d.)53. Iki naujų rinkimų vietoj jo veikė Reichstago 
suformuotas komitetas, kuris iki naujų rinkimų turėjo atlikti tautos atsto-
vybės funkcijas (35 str. 2 d.). Tiesa, visų parlamentui suteiktų įgaliojimų 
jis vykdyti negalėjo. Nauji Reichstago rinkimai turėjo įvykti per 60 die-
nų (25 str. 2 d.). Pagal Konstitucijos 70 straipsnį Reicho prezidentas turėjo 
įstatymus parengti ir per mėnesį paskelbti Reicho įstatymų leidinyje (Reichs-
Gesetzblatt). Jis turėjo formalią jų tikrinimo teisę, t. y. įsitikinti, ar įstatymas 
buvo priimtas laikantis nustatytos tvarkos. Politiškai buvo ginčytina jo tei-
sė tikrinti įstatymus jų suderinamumo su Konstitucija ir kitais įstatymais 
aspektu, tačiau kai kuriais atvejais tai buvo laikoma tapačiais dalykais. 

Santykiuose su Reicho vyriausybe, t. y. Reicho kancleriu ir Reicho mi-
nistrais, Reicho prezidento įgaliojimai taip pat buvo dominuojantys. Rei-
cho kanclerį ir jo siūlymu Reicho ministrus skyrė ir atleido ne parlamen-
tas, bet Reicho prezidentas (53 str.), nors formaliai vyriausybė priklausė 
nuo Reichstago pasitikėjimo (54 str.). Jam buvo suteikta ir daugiau įgalio-
jimų, susijusių su kitų pareigūnų skyrimu. Pavyzdžiui, pagal Konstitucijos 
46 straipsnį jis skyrė Reicho tarnautojus ir kariškius, pagal 47 straipsnį jis 
vadovavo ginkluotosioms pajėgoms. 

Pažymėtina, kad Konstitucijos 48 straipsnis Reicho prezidentui sutei-
kė du nepaprastus įgaliojimus, apie kuriuos iš dalies jau buvo užsiminta. 
Taigi pagal šio straipsnio 1 dalį tuo atveju, kai kuri nors žemė nevykdė 
Reicho konstitucijoje arba Reicho įstatymuose nustatytų pareigų, jam 
buvo suteikta teisė panaudoti karinę jėgą. Minėto straipsnio 2 dalis Reicho 
prezidentui suteikė teisę, siekiant atkurti viešąjį saugumą ir tvarką, imtis 
reikiamų priemonių, t. y. jis galėjo laikinai tam tikras teises, numatytas 
Konstitucijoje (114, 115, 117, 118, 123, 124, ir 153 str.), paskelbti visai ar 
iš dalies negaliojančiomis. Reicho prezidentui buvo suteikta teisė priim-
ti nepaprastosios padėties nutarimus (Notverordnung), kurie turėjo pa-
našią teisinę galią kaip įstatymai54. Šiuo atveju Reicho prezidentas veikė 

53 Ši nuostata praktiškai veikė taip, kad visų parlamentų legislatūros laikotarpiai baigdavo-
si jų paleidimu.

54 Pasakytina, kad F. Ebertas 1919–1925 m. išleido 136 nepaprastosios padėties nutari-
mus. Šis prezidentas, pasaulinės ekonominės krizės padarinius pajutus ir Vokietijoje, 



495

1919 m. rugpjūčio 11 d. Vokietijos Reicho (Veimaro) Konstitucija: keletas aspektų

kaip rezervinė institucija, t. y. tuo atveju, kai šia teise nepasinaudojo kiti 
valstybės organai. Be to, toks Federalinio prezidento įgaliojimas darė įtaką 
kompetencijos persiskirstymui tarp Reicho ir žemių bei tarp įstatymų lei-
džiamosios ir vykdomosios valdžios55. 

Reikia pasakyti, kad faktinis Reicho prezidento vaidmuo buvo žymiai 
didesnis, nei tai buvo numatyta Konstitucijoje. Tuo atveju, jei Reichstagas 
ir vyriausybė būtų veikę stabiliai, Reicho prezidento veikla būtų buvusi la-
biau orientuota įgyvendinti įprastus įgaliojimus: parengti įstatymus, skirti 
tarnautojus, suteikti malonę ir kt., t. y. nebūtų poreikio jam įgyvendinti 
vadinamąsias rezervines funkcijas. Tačiau to laikotarpio aplinkybės buvo 
kitokios. Šalyje situacija nebuvo stabili: per 14 Respublikos egzistavimo 
metų valstybei vadovavo tik du Reicho prezidentai, o vyriausybių buvo su-
formuota net 20, buvo išrinkti 8 Reichstagai. Taigi Reichstagas ir vyriausy-
bė buvo silpni, o Reicho prezidentas – stiprus, jis galėjo stabilizuoti padėtį 
leisdamas neparastosios padėties nutarimus. 

Kita svarbi valstybės institucija buvo tautos atstovybė – Reichstagas, 
kuris, kaip ir Reicho prezidentas, buvo renkamas tiesiogiai. Kaip minėta, 
pagal Konstituciją jis nebuvo dominuojanti institucija ir pagal valdžių pu-
siausvyros teoriją įgaliojimų atžvilgiu konkuravo su tauta ir Reicho pre-
zidentu. Konstitucijos 22 straipsnyje numatyta, kad Reichstago deputatai 
renkami remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise slaptu balsavi-
mu pagal proporcinę rinkimų sistemą56. Teisę rinkti turėjo vyrai ir moterys, 

1930 m. iš pareigų atleido Reicho kanclerio vadovaujamą vyriausybę ir, nepaisydamas 
trūkstamos daugumos palaikymo, į šias pareigas paskyrė H. Briuningą (H. Brünning). 
Toks sprendimas išryškino autoritarinio režimo bruožus, paralyžiavo parlamento veik-
lą, turėjo įtakos pačios sistemos griūčiai. Taigi Reicho prezidentui suteiktas išskirtinis 
statusas valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų sistemoje nuo 1930 m. lėmė perėji-
mą prie prezidentinio valstybės valdymo. Apskritai nuo 1919 m. iki 1933 m. buvo išleisti 
254 nepaprastosios padėties nutarimai, dauguma iš jų neramiais respublikos gyvavimo 
laikais: ankstyvojoje respublikos stadijoje ir po 1929 m. įvykusios ekonominės krizės. 

55 Brenner, M. Die wehrhfte Demokratie: eine Lehre aus Weimar? Eichenhofer, E. (Hrsg.). 
80 Jahre Weimarer Reichsverfassung – Was ist geblieben? Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, 
S. 102.

56 Teisinėje literatūroje išsakoma nuomonių, kad proporcinės rinkimų sistemos įtvirtinimas 
buvo viena iš priežasčių, lėmusių respublikos žlugimą. Esą tai destabilizavo valstybę, lėmė 
parlamento susiskaldymą, neleido suformuoti stabilios vyriausybės ir sudarė prielaidas 
į valdžią ateiti Vokietijos nacionalsocialistinei darbininkų partijai (Nazional sozialistische 
Arbeiterpartei, NSDAP). Plačiau žr., pvz., Gusy, Ch., supra note 20, S. 120–121. 
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sulaukę 20 metų amžiaus. Reikalavimai pasyviajai rinkimų teisei įgyven-
dinti – pilietybė ir 25 metų amžiaus cenzas. Nebuvo nustatyta kokių nors 
didelių nesuderinamų reikalavimų dėl einamų pareigų, taigi, pavyzdžiui, 
tuo pat metu buvo galima būti Reichstago deputatu ir žemės vyriausybės 
nariu. Tiesa, pagal Konstitucijos 44 straipsnį Reicho prezidentas tuo pačiu 
metu negalėjo būti Reichstago nariu, buvo numatyta ir dar keletas išimčių. 

Pagal Konstitucijos 21 straipsnį deputatai buvo visos tautos atstovai, čia 
buvo įtvirtintas ir laisvo mandato principas. Konstitucijoje įtvirtinta jų tei-
sė dalyvauti viešuose svarstymuose (29 str.) ir balsavimuose (32 str.). Jiems 
buvo suteikta imuniteto (37 str.) ir indemniteto (36 str.) teisė. Įgaliojimų 
laikas – ketveri metai (23 str.), tačiau, kaip jau minėta, nė vienas išrinktas 
Reichstagas viso legislatyvinio laikotarpio neišbuvo. Konstitucijos 26 straips-
nyje paminėta, jog parlamento darbo organizavimas ir procedūros numatyta 
reglamente. Reichstagui vadovavo jo pirmininkas, kuris jį sušaukdavo. Rei-
chstagas turėjo susirinkti, jei to reikalaudavo Reicho prezidentas arba 2/3 
jo deputatų (24 str.). Pagrindiniai Reichstago įgaliojimai buvo šie: įstatymų 
leidyba (68 str. ir kt.), įskaitant biudžeto patvirtinimą (85 str. ir kt.); pritari-
mas sutarčių su kitomis valstybėmis sudarymui (45 str. 2 ir 3 d.); pareigūnų, 
pavyzdžiui, Valstybės tribunolo teisėjų, rinkimai; Reicho vyriausybės kont-
rolė, įskaitant nepasitikėjimo jai pareiškimą (54 str.); dalyvavimas Reicho 
prezidento nušalinimo nuo pareigų procese (48 str. 2 d.), Reicho prezidento 
kontrolė jam įgyvendinant nepaprastosios padėties priemones (48 str. 3 d.); 
vieši debatai politiniais klausimais ir rinkėjų valios reiškimas. 

Kalbant apie Reicho vyriausybę, reikia pasakyti, kad ją lyginant su 
Reicho vyriausybe monarchijos laikais, kai ją sudarė Reicho kancleris ir 
valstybės sekretoriai, prarado dalį savo politinių funkcijų. Pagrindinis po-
kytis buvo tai, kad buvo įtvirtinta jos parlamentinė kontrolė. Taigi ji buvo 
dvejopai atsakinga: ją skyrė Reicho prezidentas (53 str.) ir tuo pat metu 
ji privalėjo turėti parlamento pasitikėjimą (54 str.). Taip Reicho vyriau-
sybė atliko ,,šarnyrų“ funkciją, t. y. buvo lyg tarpinė institucija tarp par-
lamento ir valstybės vadovo. Kaip teigia prof. dr. habil. M. Maksimaitis, 
įtvirtindama parlamentinę kabineto atsakomybę, Veimaro Konstitucija 
įtvirtino parlamentinę respubliką, tačiau čia ta parlamentinė respublika 
buvo iškreipta dėl šiai valstybės valdymo formai nebūdingos prezidento 
rinkimų tvarkos, veto teisės dėl parlamento priimtų įstatymų prezidentui 
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nesuteikimo57. Vis tik konstitucinėje tikrovėje parlamento pasitikėjimas 
vyriausybe iš esmės labiau buvo fikcija, nes vyriausybės atsakomybė realiai 
rėmėsi ne Konstitucijos 54 straipsnio pirmame sakinyje įtvirtinta nuostata, 
kad Reicho kancleris ir Reicho ministrai, eidami savo pareigas, turi turė-
ti Reichstago pasitikėjimą, o šio straipsnio antruoju sakiniu, numatančiu, 
kad kiekvienas iš jų privalo atsistatydinti, kai Reichstagas pareiškia nepasi-
tikėjimą, priimdamas nutarimą. Galimybė pareikšti paprastą nepasitikėji-
mą Reicho vyriausybei, Reicho kancleriui ar atskiram ministrui įvardijama 
kaip dar viena Veimaro Respublikos nestabilumo priežastis58. Todėl Pa-
grindiniame Įstatyme to buvo išvengta, įtvirtinus konstruktyvaus nepasiti-
kėjimo federaliniu kancleriu votumą59. 

Taigi Reicho vyriausybę sudarė Reicho kancleris ir ministrai. Jie galė-
jo, bet neprivalėjo tuo pačiu metu būti ir parlamento nariais. Valstybės va-
dovo ar parlamento kadencijos pabaiga neturėjo įtakos vyriausybės veiklai. 
Kompetencijos padalijimo požiūriu buvo derinami vadinamasis kanclerio, 
kolegialumo ir žinybingumo principai (56 str. ir kt.): Reicho kancleris tu-
rėjo teisę nubrėžti Reicho vyriausybės veiklos gaires; sprendimai buvo pri-
imami kolegialiai, kiekvienas ministras vadovavo savo sričiai savarankiš-
kai. Pabrėžtina, kad Reicho vyriausybė pagal Konstituciją turėjo dvejopą 
statusą: ji ir vadovavo valstybei, ir buvo vykdomosios valdžios priešakyje. 
Kaip valstybei vadovaujanti institucija, ji koordinavo Reicho prezidento ir 
Reichstago darbą dalyvaudama kontrasignavimo procese (50 str.); nustatė 
politikos kryptis ir koordinavo vykdomosios valdžios veiklą (56 str.); tu-
rėjo įstatymų leidybos iniciatyvos teisę (68 str.); rengė biudžeto projektą 
ir turėjo atsakyti už jo įgyvendinimą (85 str. ir kt.); rengė Reicho įstatymų 

57 Maksimaitis, M., supra note 2, p. 394.
58 Meyn, K.-U. Destruktives und konstruktives Mißtrauensvotum – von der schwachen 

Reichsregierung zum starken Bundeskanzler? Eichenhofer, E. (Hrsg.). 80 Jahre Weima-
rer Reichsverfassung – Was ist geblieben? Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, S. 71.

59 Federaliniam kancleriui nepasitikėjimas gali būti pareikštas pagal Pagrindinio Įstatymo 
67 straipsnį išrenkant naują federalinį kanclerį. Taigi nepasitikėjimo votumas ir fede-
ralinio kanclerio įpėdinio rinkimai yra vienas su kitu susiję. Taip yra užkertamas kelias 
parlamento opozicinėms grupėms priversti federalinę vyriausybę atsistatydinti, jei jos 
nėra pajėgios pateikti alternatyvią programą ir sudaryti darbingą federalinę vyriausybę. 
Tam, kad tai įvyktų, aplik tam tikrą kandidatūrą turi susitelkti stiprios opozicinės jėgos, 
priešingos esamam federaliniam kancleriui. Neatsitiktinai tai vertinama kaip galimybė 
išlaikyti stabilią vyriausybę. 
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įgyvendinimui reikalingus nutarimus (77 str.); pirmininkavo Reichsratui 
(65 str.). Paminėtina, kad atskiri ministrai buvo savarankiški ir veikė savo 
atsakomybe. Konstitucijoje atskiros ministrų veiklos sritys nebuvo regla-
mentuojamos, paminėti tik finansų ir pašto ministrai (86, 88 str.)60. 

Jau minėta, kad vienas svarbiausių parlamentinės sistemos bruožų 
buvo vyriausybės parlamentinė kontrolė. Viena šios kontrolės priemonių – 
teisė 1/5 Reichstago narių siūlymu sudaryti tyrimų komisijas (34 str.)61. 

Pasakytina, kad iki 1930 m. vyriausybės buvo koalicinės, jos dauge-
liu atvejų buvo sudarytos iš penkių partijų. Būdingas vyriausybių bruožas 
buvo jų nestabilumas. Jau minėta, kad per 14 Respublikos gyvavimo metų 
jų buvo net 20. 

5. Respublikos funkcijos

Pagal Veimaro Konstituciją įgaliojimų tarp valstybės valdžios insti-
tucijų pasiskirstymas remiasi valdžių padalijimo principu, kuris jos tekste 
nėra ypač išreikštas. Kalbant apie įstatymų leidžiamąją valdžią, jai tradiciškai 
priskiriamos tokios tradicinės teisės aktų leidimo formos kaip konstituci-
jos priėmimas ir jos keitimas, įstatymų ir nutarimų leidyba. Konstitucijoje 
buvo išreikšti tokie principai kaip Konstitucijos viršenybė, įstatymų leidėjo 
pa reiga priimant įstatymus paisyti Konstitucijos, teisėjų priedermė klausyti 
tik įstatymo (102 str.), Reicho teisės viršenybė žemių teisės atžvilgiu (13 str.). 

Apžvelgiant Konstitucijos keitimo ypatumus, paminėtina tai, kad Kons-
titucijos tekstas buvo keičiamas priimant jį keičiantį įstatymą62. Tačiau tik-
rovėje šis principas turėjo mažai praktinės reikšmės, nes pakeitimai kartais 
buvo daromi paliekant patį Konstitucijos tekstą nepakeistą63. Nuostata, įtvir-
tinanti Konstitucijos keitimo procesą, įtvirtinta Konstitucijos 76 straipsnyje. 
60 1919 m., be paminėtų ministerijų, veikė ir Vidaus, Užsienio, Reicho armijos, Teisingumo, 

Ūkio, Darbo, Susisiekimo, Mitybos ministerijos. Dar veikusi Turto ministerija 1923 m. 
per ėjo Finansų ministerijos žinion, o Kolonijų ministerija 1920 m. buvo panaikinta. Lai-
kinai veikė dar ir tokios ministerijos: Atstatymo ministerija (1919–1924 m.) ir Okupuotų 
sričių ministerija (1923–1930 m.). 

61 Reichstagas šia teise pasinaudojo 22 kartus. 
62 Konstitucijos tekstas 1920–1932 m. buvo pakeistas aštuonis kartus, iki 1924 m. – šešis 

kartus. 
63 Tokie atvejai mažiausiai buvo net 22, 6 iš jų – iki 1924 m., taigi 1931 m. Konstitucijos 

tekstas jau buvo nebenustatomas. 
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Čia nustatyta, kad Reichstago nutarimai dėl Konstitucijos keitimo turi būti 
priimami, kai posėdyje dalyvauja 2/3 įstatymu nustatytų deputatų ir jam pri-
taria ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančiųjų. Reichsrato nutarimai dėl Konstitu-
cijos pakeitimo priimami 2/3 visų balsų. Keičiant Konstituciją referendumu, 
siūlymui turi pritarti dauguma balsavimo teisę turinčių asmenų.

Pagal Konstituciją įstatymų leidyba atspindi valstybės valdžios koope-
ravimąsi: šiame procese turėjo teisę dalyvauti Reichstagas ir Reicho vyriau-
sybė (68 str.), Reichsratas (74 str.), Reicho prezidentas (70 str.), taip pat ir 
Reicho ekonominė taryba (Reichswirtschaftsrat). Konstitucija numatė du 
įstatymų leidybos būdus. Pirmuoju atveju Reichstagas buvo pagrindinė 
sprendimą dėl įstatymų priimanti institucija, procese dalyvaujant ir kitoms 
institucijoms. Konstitucijoje numatyta ir įstatymų priėmimo galimybė re-
ferendumu (73 str. 2, 3 d.), tačiau praktiškai šis būdas nebuvo taikytas. Re-
ferendumas taip pat buvo galimas, esant nuomonių skirtumams tarp ins-
titucijų, kurioms Konstitucija suteikė įgaliojimus juos priimti (73 str. 2 d.; 
74 str. 3 d.), bet praktinės reikšmės jis taip pat neįgavo. 

Taigi pagrindinė įstatymų leidybos institucija buvo Reichstagas (68 str. 
2 d.). Tuo tarpu Reichsrato vaidmuo šiame procese buvo mažesnis – žemių 
atstovybė nebuvo jį atsveriantys antrieji rūmai. Jo pritarimas, netgi jo po-
zicija priimant įstatymus nebuvo būtina, jis teturėjo teisę dėl jų pareikšti 
prieštaravimą. Dar mažiau galių įstatymų leidybos procese turėjo Reicho 
ekonominė taryba. Įstatymų projektai Reichstage buvo svarstomi trimis 
skaitymais, dalyvaujant atsakingam komitetui. Nutarimas dėl įstatymo 
priėmimo buvo priimamas paprasta balsų dauguma (32 str.), išskyrus 
atvejus, kai jiems priimti buvo reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. To-
lesniame įstatymų leidybos procese dalyvavo ir Reichsratas. Tik priimant 
įstatymą dėl biudžeto buvo reikalingas Reichsrato pritarimas (85 str. 4 d.), 
visais kitais atvejais Reichsratas galėjo per dvi savaites pareikšti prieštara-
vimą64. Šis suspensyvinis veto reiškė tai, kad įstatymo projektas turėjo būti 
grąžinamas parlamentui. Jei sutarimas dėl įstatymo projekto tarp Reichs-
tago ir Reichsrato buvo nepasiektas, Reicho prezidentas per tris mėnesius 
galėjo pateikti tokį projektą referendumui. Jei jis tokia teise nepasinaudojo, 
buvo laikoma, kad įstatymas priimtas. Jei Reichstagas, Reichsratui pareiš-
64 Pažymėtina, kad Reichsratas šia teise naudojosi gana retai: tik 29 kartus pareiškė prieš-

taravimą arba nepritarė pagal Konstitucijos 85 straipsnio 4 dalį. 
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kus prieštaravimą, priėmė įstatymą 2/3 balsų dauguma, Reicho prezidentas 
per tris mėnesius tokį įstatymą turėjo paskelbti arba pateikti referendumui 
(74 str.). Dėl įstatymo, keičiančio Konstituciją, surengti referendumą galė-
jo reikalauti ir Rechsratas (76 str.). Pažymėtina, kad, vadovaujantis šiomis 
nuostatomis, nebuvo surengtas nė vienas referendumas. 

Priimtą įstatymą pagal Konstitucijos 70 straipsnį turėjo parengti ir 
paskelbti Respublikos Prezidentas. Alternatyva – referendumas valstybės 
vadovo reikalavimu (73 str. 1 d.). Be to, įstatymo paskelbimas galėjo būti 
sustabdytas, jei to reikalavo 2/3 Reichstago narių (72 str. ir 73 str. 2 d.). Rei-
cho įstatymas turėjo būti paskelbtas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo. Jei 
nebuvo numatyta kitaip, jis turėjo įsigalioti po 14 dienų nuo jo paskelbimo. 

Pažymėtina, kad Veimaro Konstitucijoje buvo numatyta Reicho 
vyriausybės teisė leisti nutarimus, kurie atstojo įstatymus (gesetzesver-
tretende Verordnungen). Taigi jais turėjo būti reguliuojami tokie visuo-
meniniai santykiai, kuriuos įstatymais turėjo reglamentuoti įstatymų lei-
džiamoji valdžia. Tokie nutarimai turėjo įstatymo galią, nors ir vadinosi 
nutarimais. Tokių nutarimų reikšmė buvo didelė: vien nuo 1919 m. iki 
1924 m. jie sudarė pusę įprasta tvarka išleistų teisės aktų. O toks valdžios 
galių persiskirstymas, pasak Ch. Gusy, buvo Respublikos transformacijos 
priežastis ir išraiška65: jos pabaiga ir buvo ,,antspauduota“ 1933 m. kovo 
24 d. priimtu tokio pobūdžio teisės aktu – ,,Įstatymu tautos ir valstybės 
negandoms pašalinti“ („Gesetz zur Behebung der Not vom Volk und Reich“) 
(Ermächtigungsgesetz)66. Svarbiausia buvo tai, jog šio įstatymo 1 straipsnis, 
suteikdamas įstatymų leidybos teisę, be Reichstago, ir Reicho vyriausybei, 
įteisino antrą šios teisės subjektą, o parlamentą nustūmė į šalį. Ypač svar-
bu buvo tai, jog šiame įstatyme buvo skelbiama, kad Reicho vyriausybės 
priimami įstatymai galėjo nukrypti nuo Reicho konstitucijos, o tai reiškė, 
kad Reicho vyriausybė su savo leidžiamais akais buvo iškelta aukščiau už 
Konstituciją67. Kiek vėliau buvo priimti ir kiti aktai, ėmę formuoti Trečiojo 

65 Gusy, Ch., supra note 20, S. 161. 
66 Įstatymo tekstas: <http://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0006_erm_de.pdf>. 
67 Paminėtina ir tai, kad Reicho vyriausybės priimtiems įstatymams netaikoma įprasta, 

Konstitucijos 68–77 straipsniuose nustatyta procedūra įstatymams leisti, pagal kurią įsta-
tymų projektai turėjo būti derinami su Reichsratu, kad jis galėtų pareikšti dėl jų prieštara-
vimą, o Reicho prezidentas reikalauti dėl jų referendumo. Įstatyme taip pat buvo numaty-
ta, kad vyriausybės leidžiamus įstatymus pavedama skelbti Reicho kancleriui. 

http://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0006_erm_de.pdf
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Reicho pagrindus ir pradėję likviduoti demokratinius Veimaro konstituci-
nius institutus68. 

Toliau pereinant prie Reicho vykdomosios valdžios apžvalgos, pir-
miausia reikia pasakyti, kad jos priešakyje buvo Reicho prezidentas ir Rei-
cho vyriausybė. Organizaciniu požiūriu Konstitucijoje jie buvo vienas nuo 
kito atriboti, tačiau įgyvendindami jiems suteiktus įgaliojimus jie ne tik 
kartu atliko vykdomosios valdžios funkcijas, bet kartu dalyvavo ir įstaty-
mų leidžiamosios valdžios, o kai kuriais atvejais teisminės valdžios srityse. 
Reicho kancleris ir ministrai kaip aukščiausieji vykdomosios valdžios or-
ganai pagal Konstitucijos 56 straipsnį nustatė viso Reicho įstaigų ir žinybų 
veiklos kryptį. 

Teisminės valdžios srityje nauja buvo tai, kad, lyginant su 1871 m. 
Konstitucija, Veimaro Konstitucijoje ji jau buvo konstituciškai įtvirtinta 
(102–108 str.). Šioje Konstitucijoje pirmiausia yra įtvirtintas teisėjų daly-
kinis nepriklausomumas, numatant, kad jie klauso tik įstatymo (102 str.). 
Konstitucijos 104 straipsnis numatė, kad teisėjai skiriami iki gyvos galvos, 
kartu įstatymų leidėjui suteikiant teisę numatyti amžiaus ribą, kai teisėjai 
galėjo išeiti į pensiją. 

Teisminės valdžios organizavimas buvo grindžiamas federaliniu prin-
cipu. Teisingumo vykdymas buvo priskirtas žemėms, jei Konstitucijoje ar 
įstatymuose nebuvo numatyta kitaip. Konstitucijoje buvo numatyta, kad 
Reicho teritorijoje veikia Valstybės tribunolas (108 str.), ordinariniai teis-
mai (103 str.), Rinkimų rezultatų tikrinimo teismas (31 str.) ir administra-
ciniai teismai (107 str.). Pagal Konstitucijos 106 straipsnį buvo draudžiami 
kariniai teismai, išskyrus karo atvejį ir karinius laivus, tai detaliau regla-
mentuojant Reicho įstatymu. 

68 Pavyzdžiui, 1933 m. kovo 31 d. išleistas „Laikinasis žemių sujungimo su Reichu įstaty-
mas“ (,,Das vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“) ir 1933 m. 
balandžio 7 d. išleistas „Antrasis žemių sujungimo su Reichu įstatymas“ (,,Zweites Gesetz 
zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“), nors federacijos dar visiškai nelikvidavę, 
bet iki minimumo sumažinę ir taip ribotą federacijos subjektų autonomiją, 1933 m. liepos 
14 d. išleistas ,,Įstatymas prieš naujų partijų kūrimą“ (,,Gesetz gegen Neubildung von Par-
teien“), kuriame nurodyta, kad Vokietijoje gyvuoja vienintelė – nacionalsocialistų partija, 
ir numatyta kriminalinė bausmė už kitų partijų organizacinių struktūrų palaikymą arba 
naujos kūrimą, 1934 m. rugpjūčio 1 d. ,,Įstatymas dėl aukščiausiojo vokiečių Reicho va-
dovo“ (,,Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches“), kuriame skelbiama, kad 
Reicho prezidento pareigybė sujungiama su Reicho kanclerio pareigybe, ir kt. 
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Pažymėtina, kad konstitucinės kontrolės įgaliojimus turėjo daugelis teis-
mų. Konstitucinius ginčus žemėse nagrinėjančios institucijos taikė žemėse 
galiojančią teisę (19 str.). Tokie skirtingą kompetenciją turintys teismai veikė 
Anhalte (Anhalt), Badene (Baden), Bavarijoje (Bayern), Hamburge (Ham-
burg), Hesene (Hessen), Lipėje (Lippe), Meklenburge-Šverine (Mecklenburg-
Schwerin), Oldenburge (oldenburg), Tiuringijoje (Thüringen) ir Viurtember-
ge (Württemberg). Federacijos lygmeniu kompetencija buvo padalyta: fede-
racijos teisės normų kontrolė buvo pavesta aukščiausiems Reicho teismams 
(13 str. 2 d.), rinkimų rezultatų klausimus sprendė Rinkimų rezultatų tikrini-
mo teismas (31 str.). Tuo pat metu veikė ir Valstybės tribunolas (108 str.), ku-
ris, be kita ko, sprendė konstitucinius ginčus tarp Reicho ir žemių dėl Reicho 
priežiūros teisės žemių atžvilgiu apimties ir ribų (15 str. 3 d. 2 sakinys), dėl 
turto dalybos klausimų naujai suskirstant žemes (18 str. 7 d.), dėl transporto, 
pašto, geležinkelių klausimų (90 str. 2 sakinys, 170 str. 2 d., 171 str. 2 d.), jei 
įstatymas nenumatė kitaip (19 str. 1 d.). Valstybės tribunolo sudarymo ir jo 
darbo organizavimo Konstitucija nereglamentavo, tai padaryti buvo pavesta 
įstatymų leidėjui (108 str.). Šis tribunolas buvo įsteigtas 1921 m. 

6. Pagrindinės teisės ir laisvės

Veimaro Konstitucijos antrojoje dalyje pirmą kartą per visą Vokietijos 
Reicho gyvavimo istoriją buvo aiškiai pateiktas pagrindinių teisių ir laisvių 
katalogas. Šis katalogas buvo glaudžiai siejamas su pagrindinėmis teisėmis 
ir laisvėmis, kurios buvo reglamentuotos 1849 m. kovo 27 d. priimtoje Vo-
kietijos Reicho Konstitucijoje69, tačiau vien tik atkartoti šioje Konstitucijo-
je įtvirtintas nuostatas jau nebepakako: naujojoje Konstitucijoje įtvirtintos 
teisės buvo pakeistos ir papildytos. 

Straipsnio pradžioje jau buvo užsiminta, kad Veimaro Konstitucija, 
bet kita ko, ypatinga ne tik dėl savo institucinio modelio, bet ir dėl joje 
įtvirtinto socialinio reguliavimo: ji laikoma ,,socialinės“ konstitucijos pa-
vyzdžiu, nes čia pirmąsyk įtvirtinta socialinės valstybės – valstybės, besi-
rūpinančios žmogaus socialinėmis teisėmis70, idėja, kuri vėliau buvo išplė-
69 1849 m. Vokietijos Reicho Konstitucija: Siebert, F. Von Frankfurt nach Bonn: Hundert 

Jahre deutsche Verfassungen 1849–1949. St Augustin, 1978, S. 27–55.
70 Bieliauskaitė, J. Šiuolaikinė socialinės teisinės valstybės samprata. Daktaro disertacija. So-

cialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011, p. 51. 
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tota Pagrindiniame Įstatyme71, nustatytas platus socialinių ir ekonominių 
teisių katalogas72. Tai plačiau ir panagrinėsime.

Taigi Konstitucijos antrojoje dalyje (109–165 str.) įtvirtintos pagrin-
dinės vokiečių teisės ir pareigos. Šis teisių ir laisvių katalogas galėjo būti 
traktuojamas kaip ,,programa būsimai teisės radai“73. Paminėtina, kad pa-
grindinės teisės ir laisvės įtvirtintos ne tik Konstitucijos antrosios dalies, 
bet ir kituose straipsniuose. Be to, jos ne visais atvejais buvo skirtos tik 
vokiečiams. Taigi ne tik minėtos Konstitucijos dalies, bet ir kiti straipsniai 
reglamentavo asmenų teises ir pareigas, socialinio pobūdžio principus, 
simbolines nuostatas ir institucines garantijas. Pasakytina tai, kad Konsti-
tucijos antrosios dalies straipsniai, nors ir suskirstyti pagal atskiras temati-
kas, vis dėlto buvo susiję. 

Pirmajame antrosios dalies skirsnyje buvo įtvirtintos klasikinės libera-
lios asmens laisvę garantuojančios teisės. Pagrindinių teisių katalogas prade-
damas 109 straipsniu, kuriame įtvirtintas visų vokiečių lygybės prieš įstatymą 
principas. Tuo Konstitucijoje neapsiribojama, jis konkretizuojamas kitomis 
teisėmis. Pirmiausia tai politinės lygybės teisės: 109 straipsnio 3 dalyje kons-
tatuojama, kad panaikinami skirtumai pagal kilmę ir luomus, 22 straipsnyje 
įtvirtinamas lygių rinkimų principas, 128 straipsnyje garantuojamos lygios 
galimybės užimti pareigas valstybės tarnyboje, 110 straipsnio 2 dalyje skel-
biamas federalinės lygybės principas – visi vokiečiai kiekvienoje federalinėje 
žemėje turi lygias teises ir pareigas. Šiame kontekste paminėtinas ir draudi-
mas diskriminuoti politines sąjungas (124 str. 2 d. 2 sakinys). Socialinės ly-
gybės principas įtvirtintas Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje, 119 straips-
71 Socialinės valstybės principas yra laikomas vienu iš penkių pagrindinių šiuo metu Vo-

kietijoje galiojančio Pagrindinio Įstatymo principų 20 straipsnio, kuris dar vadinamas 
,,sutrumpinta Konstitucija“ 1 dalyje įtvirtintų Vokietijos Federacinės Respublikos konsti-
tucinės santvarkos principų, kurie pagal Pagrindinio Įstatymo 79 straipsnio 3 dalį negali 
būti pakeisti, keičiant patį Pagrindinį Įstatymą. Šiame straipsnyje skelbiama Vokietijos 
Federacinę Respubliką esant demokratine ir socialine federaline valstybe. Pagrindinio 
Įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad federalinių žemių konstitucinė santvarka 
turi atitikti respublikinės, demokratinės ir socialinės teisinės valstybės principus. Taigi 
socialinės valstybės principas, be kita ko, apibrėžiamas kaip valstybei adresuojamas pa-
liepimas ginti socialiai silpnuosius, padėti jiems garantuoti žmogaus vertą egzistenciją, 
kaip valstybės pareiga saugoti žmogaus orumą (1 str. 1 d.). 

72 Paminėtina, kad Pagrindiniame Įstatyme žmogaus teisės ir laisvės įtvirtintos I skirsnyje, 
o Veimaro Konstitucijoje, kaip minėta, joms skirta II Konstitucijos dalis. 

73 Willoweit, D., supra note 22, S. 326.
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nio 1 dalies 2 sakinyje (lyčių lygybė), 121 straipsnyje (nesantuokinių vaikų 
prilyginimas santuokiniams), 113 straipsnyje (gyventojų kalbinių grupių 
lygių teisių pripažinimas), 136 straipsnio 1 ir 2 dalyje, 137 straipsnio 4 da-
lyje (religinių bendruomenių lygių teisių konstatavimas) ir 165 straipsnyje 
(socialinių partnerių lygybė). Kaip lygių galimybių ginti savo teises įtvirtini-
mas paminėtina 105 straipsnio 2 sakinyje įtvirtinta nuostata, skelbianti, kad 
kiekvienas turi teisę į teisėtą teisėją. Paminėtina ir 134 straipsnyje įtvirtinta 
lygybė vykdant pareigas. 

Konstitucijos antrosios dalies pirmajame skirsnyje, be kita ko, regla-
mentuojamos atskiro asmens laisvės. Štai 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad asmens laisvė yra neliečiama. Čia ji traktuojama kaip fizinė asmens 
laisvė – ji gali būti ribojama tik įstatymo pagrindu (116 str.). Toliau Kons-
titucijos 111 straipsnyje įtvirtinta kilnojimosi teisė, 115 straipsnyje – būsto 
neliečiamumo principas, 117 straipsnyje – tokios komunikacinės teisės 
kaip susirašinėjimo, pašto, telefono slaptumas ir kt. 

Konstitucijos antrosios dalies antrajame skirsnyje nustatytos žmogaus 
teisės ir laisvės valstybėje ir visuomenėje. Šio skirsnio sandara tokia, kad 
pirmiausia įtvirtintos nuostatos apie santuoką, šeimą ir auklėjimą. Toliau 
eina piliečio politinės teisės jam dalyvaujant valstybės ir savivaldybių val-
dymo reikaluose. Kitos šio skirsnio nuostatos – apie tarnautojų statusą ir 
visuotines piliečių pareigas. Taigi Konstitucijos 119–122 straipsniai skirti 
santuokos, šeimos ir auklėjimo klausimams reglamentuoti. Jos 119 straips-
nyje nustatyta, kad santuokai suteikiama ypatinga konstitucinė apsauga, 
pripažįstama lyčių lygybė, akcentuojama, kad valstybė teikia socialinę 
paramą šeimai, o daugiavaikėms šeimoms garantuoja reikiamą rūpybą, 
užtikrinama motinystės apsauga. Toliau Konstitucijos 120 straipsnis skir-
tas jaunosios kartos auklėjimo klausimams, jau minėtame 121 straipsnyje 
nesantuokinių vaikų padėtis prilyginama santuokinių vaikų padėčiai, o 
122 straipsnyje nustatyta, jog draudžiama jaunus žmones išnaudoti, taip 
pat nurodoma būtinybė rūpintis jų moraline, dvasine ir fizine būkle.

Konstitucijos 118, 123–126 straipsniai skirti ir individo asmeninės 
nuomonės apsaugai, ir jo dalyvavimui formuojant visuomenės valią. Ypač 
svarbus šiuo požiūriu Konstitucijos 118 straipsnis, kuriame buvo garantuo-
jama nuomonės ir spaudos laisvė, draudžiama cenzūra, išskyrus kai kuriuos 
įstatymu numatytus atvejus. Vien tai, kad, remiantis šiomis Konstitucijos 
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nuostatomis, nuo 1918 m. iki 1921 m. Vokietijoje buvo įsteigti 49 nauji žur-
nalai, iliustravo augančias visuomenės optimistines nuotaikas74. 

Minėtas Konstitucijos straipsnis glaudžiai susijęs ir su kitais Konsti-
tucijos straipsniais: su 142 straipsnyje įtvirtinta meno ir mokslo laisve, ti-
kėjimo ir sąžinės laisve (135 str.), taip pat su tokiomis politinėmis teisėmis 
kaip susirinkimų ir susivienijimų laisve (123 str.), tarnautojų teise turėti 
savo pažiūras (130 str.) ir kt. Tuo tarpu Konstitucijos 125 straipsnyje nu-
statyta, jog garantuojama rinkimų teisė ir jų slaptumas, o 126 straipsnyje 
buvo įtvirtinta peticijos teisė. 

Nuostatos apie tikėjimo laisvę, valstybės ir bažnyčios santykį, rengiant 
Veimaro Konstituciją, buvo vieni iš labiausiai diskutuotinų klausimų, todėl 
nuostatos, įtvirtintos Konstitucijos antrosios dalies trečiajame skirsnyje, 
atspindi skirtingų nuomonių kompromisą. Pagal Konstitucijos 135 straips-
nį buvo garantuojama sąžinės ir tikėjimo laisvė, įskaitant laisvę neturėti 
jokio tikėjimo. Taip pat buvo garantuojama religijos išpažinimo apsauga 
(136 str.). Konstitucijos 137 straipsnyje nustatyta, kad nėra valstybinės re-
ligijos, taip įtvirtinant valstybės neutralumo religijų atžvilgiu principą. 

Dėl nuostatų, reguliuojančių švietimo klausimus, rengiant Konstitu-
cijos projektą taip pat buvo daug diskutuota ir pirmiausia tuo požiūriu, 
ar apskritai tai Konstitucijoje turi būti reglamentuojama, nes monarchijos 
laikais ši sritis buvo priskirtina išimtinai žemių kompetencijai. Kitas klau-
simas – kompetencijos padalijimas tarp Reicho, žemių ir bendruomenių, ir 
pagaliau – bažnyčios vaidmuo švietimo srityje. Viena pagrindinių kompro-
misinių nuostatų, reglamentuojant šiuos klausimus, buvo ta, kad buvo pri-
imtas sprendimas švietimo sistemą suvalstybinti (143 str. 1 d., 144 str. 1 d.). 
Tokiu būdu bendruomenėms buvo suteikta teisė tik dalyvauti sprendžiant 
šiuos klausimus, o bažnyčia iš esmės prarado švietimo priežiūros teisę. Stei-
giant privačias mokyklas buvo būtinas valstybės sutikimas (147 str.). Kita 
principinė nuostata – švietimo sistemos pakopų nustatymas, pradedant 
pagrindine mokykla, toliau vidurinės ir aukštosios mokyklos (146  str.). 
Švietimo tikslai nustatyti Konstitucijos 148 straipsnyje, be kita ko, numa-
tant, kad mokyklose turi būti dėstoma pilietiškumo ir darbo dalykų. Čia 
paminėta ir tai, kad kiekvienas mokinys, įgijęs privalomąjį išsilavinimą, 
74 Kluge, U. Die Weimarer Republik. Stuttgart: Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 

2006, S. 44.
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gauna Konstitucijos kopiją. Konstitucijos 145 straipsnio 3 sakinys numatė, 
kad mokymas ir mokymo priemonės yra nemokamos. 

Ir pagaliau paskutinis – penktasis – antrosios Konstitucijos dalies 
skirsnis reglamentavo ekonominio gyvenimo klausimus. Čia įtvirtinti du 
esminiai principai. Pirmasis – šalies ūkinis gyvenimas grindžiamas priva-
čiu ūkiu, tačiau tai nereiškė, kad valstybė šios srities turi nereguliuoti. Prie-
šingai – buvo siekiama sukurti ekonominių galių sistemos balansą: turėjo 
būti išlaikyta pusiausvyra tarp didelių, vidutinių ir mažų įmonių (164 str.), 
žemės ūkyje tarp skirtingo dydžio ir našumo žemės sklypų savininkų 
(155 str.), rinkoje tarp paklausos ir pasiūlos (151 str. ir kt.), darbiniuose 
santykiuose tarp darbdavių ir darbuotojų (157 str. ir kt.). Ne valstybinės 
ekonominės sistemos, o privataus ūkinio gyvenimo įtvirtinimas pagal 
Konstituciją rėmėsi tokiais svarbiais principais kaip nuosavybės garantija 
(153 str.), prekybos ir amatų laisvė (151 str. 3 d.), sutarčių sudarymo laisvė 
(152 str. 1 d.) ir kt. Taigi, pasak prof. habil. dr. M. Maksimaičio, iš Konsti-
tucijos nuostatų matyti, kad valstybė buvo nusistačiusi aktyviai veikti ūkinį 
šalies gyvenimą75. Kitais žodžiais tariant, Konstitucijos leidėjas taip siekė 
išvengti piktnaudžiavimo ekonomine valdžia pavojaus. Be to, taip buvo 
pripažinta valstybės atsakomybė už ūkinį šalies gyvenimą76. 

Toliau apžvelgiant šį skirsnį paminėtina tai, kad šalia nuosavybės, kuri 
buvo laikoma ne tik Konstitucijos užtikrinama teise, bet ir reiškiniu, suku-
riančiu tam tikras pareigas (153 str.), darbas buvo pripažįstamas kitu svar-
biu ekonominio gyvenimo faktoriumi. Konstitucijos 163 straipsnis numatė 
tris su tuo susijusius principus: asmeninė laisvė, pareiga dirbti ir teisė į dar-
bą. Čia pareiga dirbti suprantama ne teisine, bet moraline prasme, o teisė į 
darbą nereiškė, kad galėjo būti reikalaujama suteikti darbo vietą. Tai turėjo 
būti suprantama kaip užduotis sukurti valstybinę tarpininkavimo darbo 
klausimais sistemą. Konstitucijos 159 straipsnis garantavo visų profesijų 
atstovams susivienijimų laisvę tam, kad būtų saugomos ir gerinamos darbo 
ir ekonominės sąlygos. Paminėtinas ir Konstitucijos 157 straipsnis, numa-
tęs darbo jėgos apsaugą. Ši apsauga apėmė ne tik fizinį, bet ir protinį darbą 
bei jo rezultatus: Konstitucijos 158 straipsnyje įtvirtinta autorių, išradėjų, 
menininkų teisių apsauga. Be to, Konstitucija numatė plačią socialinio 
75 Maksimaitis, M., supra note 2, p. 394.
76 Gusy, Ch., supra note 20, S. 343.
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draudimo sistemą (pvz., 161 str., 162 str. ir kt.), o pagal 165 straipsnį buvo 
skatinama darbininkus ir tarnautojus lygiomis teisėmis su verslininkais 
dalyvauti nustatant darbo užmokestį ir sąlygas. 

Kaip minėta, Konstitucijoje buvo įtvirtinta ne tik teisių ir laisvių, bet 
ir pareigų. Antai 145 straipsnyje nustatytas visuotinis privalomas mokslas, 
120 straipsnyje – tėvų pareiga auklėti vaikus, 132 straipsnyje – visų vo-
kiečių pareiga, remiantis įstatymu, užimti garbės pareigas, 133 straipsnio 
1 dalyje – visų piliečių pareiga pagal įstatymus atlikti asmenines prievoles 
valstybei ir bendruomenei, 133 straipsnio 2 dalyje – pareiga atlikti karinę 
tarnybą. Jau minėtame Konstitucijos 153 straipsnyje nustatyta, kad nuosa-
vybė įpareigoja. Paminėtina ir Konstitucijos 163 straipsnio 1 dalyje įtvir-
tinta nuostata, kad kiekvienas vokietis turi moralinę pareigą savo dvasines 
ir fizines jėgas panaudoti taip, kaip to reikalauja visų gerovė. 

Kaip minėta, socialinės teisės teisinėje literatūroje dažnai yra įvardija-
mos kaip ,,programinės, politinių pažadų teisės“77. Skirtingai nei pilietinės 
ar politinės teisės, šios teisės iš esmės – tai pavedimas įstatymų leidėjui, jų 
veiksmingumas priklauso nuo įstatymų leidybos praktikos78. 

Taigi Veimaro Konstitucijos dalis, reglamentuojanti pagrindines tei-
ses ir laisves, atsižvelgiant į tuometinio laikotarpio dvasią, vertinama kaip 
tarpinis variantas tarp kapitalizmo ir socializmo, įtvirtinant liberalias tra-
dicijas, įgyvendinant socialinius ir iš dalies socialistinius tikslus79. 

1919 m. rugpjūčio 11 d. Vokietijos Reicho (Veimaro) Konstitucija for-
maliai niekada nebuvo panaikinta, tačiau ji faktiškai nebegaliojo 1933 m. 
kovo 24 d. priėmus įstatymą, suteikiantį ypatingus įgaliojimus vyriausy-
bei. Tai, kad pirmoji vokiečių respublika gyvavo tik 14 metų, negali būti 
paaiškinta kokiu nors dideliu Veimaro Konstitucijos trūkumu. Priešingai, 
lyginant su Vokietijos Reicho 1871 m. Konstitucija, ji buvo labai pažangi 
ir darni. 

77 Birmontienė, T. Žmogaus teisės ir laisvės. Lietuvos konstitucinė teisė. Vadovėlis. Vilnius: 
Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 365. 

78 Eichenhofer, E. Soziale Grundrechte – verläßliche Grundrechte? Eichenhofer, E. (Hrsg.). 
80 Jahre Weimarer Reichsverfassung – Was ist geblieben? Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, 
S. 214.

79 Zippelius, R.; Würtenberger, R. Deutsches Staatsrecht. Ein Studienbuch. 31. Auflage des 
von Theodor Maunz begründeten Werkes. München: Beck, 2005, S. 6. 
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Vis dėlto galima teigti, kad Reicho prezidento ir Reichstago ,,dualiz-
mas“ turėjo įtakos Veimaro Respublikos valdymo sistemos nestabilumui. 
Be to, daugiapartinė sistema valstybėje formuojant vyriausybę lėmė tam 
tikrų partinių koalicijų susidarymą, kurios daugeliu atvejų atstovavo tik 
tam tikrų grupių interesams. Šie ir kiti veiksniai turėjo įtakos tam, kad joks 
išrinktas Reichstagas neišbuvo viso laiko, kuriam buvo išrinktas, o vyriau-
sybės paprastai dažnai keisdavosi: per 14 Veimaro Respublikos gyvavimo 
metų valstybei vadovavo tik du Reicho prezidentai, buvo išrinkti 8 Reichs-
tagai, o vyriausybių buvo suformuota net 20, taigi vidutinis jų įgaliojimų 
laikas tebuvo 8 mėnesiai. Taigi Reichstagas ir vyriausybė buvo silpni, o 
Reicho prezidentas – stiprus, jis galėjo stabilizuoti padėtį leisdamas nepa-
rastosios padėties nutarimus. Be to, Veimaro Konstitucijos nuostatos ne-
atitiko to meto konstitucinės tikrovės: joje buvo įtvirtintas toks valdymo 
modelis, kurį įgyvendinti visuomenė dar nebuvo pasirengusi. To meto po-
litinės krizės reiškinių, politinio konsensuso stygiaus konstitucinės teisės 
priemonėmis jau nebebuvo galima įveikti. Pirmojo pasaulinio karo pasek-
mės, ekonominiai sunkumai taip pat buvo svarbios priežastys, lėmusios 
Veimaro Respublikos žlugimą. 

Ilgą laiką buvo manoma, kad tam tikri Konstitucijos konstrukci-
jos trūkumai – plebiscitiniai elementai, Reicho prezidentui suteiktas 
išskirtinis statusas valstybės valdžios institucijų sistemoje, mišrios (pusiau 
prezidentinės) demokratijos modelis ar heterogeninės pagrindinės teisės 
ir laisvės – buvo tos priežastys, lėmusios jos žlugimą. Tačiau, žvelgiant iš 
šių dienų perspektyvos, Veimaro Konstitucija įkūnijo tokį valstybės valdy-
mo modelį, kuris su tam tikromis modifikacijomis įtvirtintas šiuolaikinėse 
konstitucijose ir sudaro sąlygas sėkmingai valstybės raidai. 
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koNsTiTUCiNio LyGiaTeisiŠkUMo 
priNCipo raida: aiŠkiNiMo 
TeoriJa ir prakTika

Prof. dr. Vytautas SINKEVIČIUS

Konstitucinis lygiateisiškumo principas yra vienas iš daugybės konsti-
tucinių principų; jis gali būti ir yra tyrinėjamas įvairiais aspektais. Lygiatei-
siškumo principui, kaip ir kitiems konstituciniams principams, būdingas 
reguliuojamasis poveikis, todėl šiame darbe daugiausia dėmesio skiriama 
atskleisti jo teisinį turinį ir taikymo praktiką nagrinėjant konstitucinės jus-
ticijos bylas. Konstitucinio Teismo nagrinėtų bylų ir jose priimtų nutarimų 
analizė leidžia teigti, kad lygiateisiškumo principo konstitucinė doktrina 
susiformavo ne visa iš karto, o palaipsniui, nagrinėjamose byloje atsklei-
džiant vis naujus šio principo elementus (aspektus), būtinus tai bylai iš-
spręsti. Galima skirti tris lygiateisiškumo principo formavimo konstitu-
cinėje jurisprudencijoje etapus, kai šio principo samprata buvo iš esmės 
koreguojama. Darbe analizuojami Konstitucinio Teismo nagrinėtose by-
lose naudoti argumentai, kuriais Teismas grindė lygiateisiškumo principo 
sampratą atitinkamu laikotarpiu. Kritiškai vertinami argumentai, kuriais 
remdamasis Konstitucinis Teismas savo veiklos pradžioje priėmė nutari-
mą, kuriame pateikė „siaurinamąjį“ lygiateisiškumo principo aiškinimą, 
t. y. jog šis principas taikytinas tik fiziniams asmenims. Mėginama pateikti 
visiškai kitus argumentus, kuriais remiantis buvo galima išspręsti nuro-
dytą Konstitucinio Teismo nagrinėtą bylą. Atskleidžiami kriterijai, kuriais 
konstitucinėje jurisprudencijoje dažniausiai remiamasi sprendžiant, ar 
skirtingas teisinis reguliavimas vertintinas kaip diskriminacinis ir dėl to 
pažeidžiantis lygiateisiškumo principą, ar skirtingas teisinis reguliavimas 
yra diferencijuotas teisinis reguliavimas, kurio Konstitucija nedraudžia. 
Teigiama, kad Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatos, įtvirtinančios 
visų asmenų lygybę įstatymui, teismui, kitoms valstybės institucijoms ar jų 
pareigūnams, reiškia ir tai, kad valstybės institucijoms ir jų pareigūnams 
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yra nustatyta bendra pareiga nediskriminuoti asmens. Tai, kad Konstituci-
jos 29 straipsnyje yra įtvirtinta asmens teisė būti traktuojamam lygiai taip 
pat, kaip yra traktuojami kiti asmenys (nebent tarp asmenų yra tokio po-
būdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų 
objektyviai pateisinamas), leidžia manyti, kad Konstitucijos 29 straipsnis 
ne tik saugo ar papildo kitas Konstitucijoje nustatytas asmens teises ir lais-
ves, – galbūt šis straipsnis tam tikrais atskirais atvejais gali būti taikomas 
ir kaip savarankiškas straipsnis, t. y. nepriklausomai nuo to, ar prieš tai yra 
konstatuotas kokio nors kito Konstitucijos straipsnio pažeidimas. 

1. Keli žodžiai apie konstitucinių principų sampratą

Konstitucija susideda ne tik iš normų, bet ir iš principų. Teisinėje li-
teratūroje pateikiami įvairūs konstitucinių principų apibūdinimai, neretai 
nurodoma, kad konstituciniais principais vadinamos tam tikros pamatinės, 
bazinės teisinės pasaulėžiūros nuostatos, kuriomis grindžiama tiek pati 
Konstitucija, tiek „visa teisės sistema, visi tekstinio teksto elementai, vi-
sos teisės aktuose suformuotos bendro pobūdžio nuostatos, taip pat ir tos, 
kurios konstruojamos kaip teisės normos, t. y. bendro pobūdžio elgesio 
taisyklės“1. Pabrėžiama ir tai, kad konstituciniais principais užtikrinamas 
teisės sistemos vidinis neprieštaringumas ir nuoseklumas, kad konstitu-
ciniai principai legalizuoja ir legitimuoja teisinius sprendimus, teisės ak-
tuose nustatytą teisinį reguliavimą, kad „prieštaravimas konstituciniams 
principams teisinį reguliavimą delegitimuoja, neretai ir anuliuoja – jis nėra 
laikomas teisėtu ir teisingu ir gali būti nustatyta tvarka net pripažįstamas 
neturinčiu teisinės galios“2. Konstituciniai principai yra laikomi savaran-
kiškais, savitus požymius ir funkcijas turinčiais teisės sistemos elementais3. 
Konstituciniams principams pripažįstama tiesioginio reguliavimo savybė, 
kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis ne tik Konstitucijos normo-

1 Kūris, E. Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje. Konstitu-
cinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje. Vilnius: Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas, 2002, p. 10.

2 Ibid. 
3 Jankauskas, K. Teisės principų samprata ir jos įtvirtinimas konstitucinėje jurisprudencijo-

je. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio uni-
versitetas, 2005, p. 54.
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mis, bet ir konstituciniais principais. Konstituciniai principai lemia ne tik 
Konstitucijos aiškinimą, bet ir kreipia Konstitucijos įgyvendinimą. 

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose neretai vartoja ne tik sąvokas 
„Konstitucijos norma“, „konstitucinis principas“, bet ir sąvoką „Konstitucijos 
nuostata“ – pastaroji sąvoka atspindi (apima) Konstitucijos normas ir kons-
titucinius principus. Aiškindamas Konstituciją Konstitucinis Teismas vado-
vaujasi tuo, kad tarp konstitucinių normų ir konstitucinių principų negali 
būti ir nėra priešpriešos, kad būtent konstituciniai principai visas Konstituci-
jos nuostatas organizuoja į darnią sistemą, neleidžia, kad Konstitucijoje būtų 
vidinių prieštaravimų ar kad ji būtų taip aiškinama, kad būtų iškreipiama ar 
paneigiama kurios nors Konstitucijos nuostatos prasmė, kuri nors joje įtvir-
tinta ir saugoma vertybė. Požiūris į Konstituciją kaip į pamatinį, visą teisės 
sistemą grindžiančių principų rinkinį (sistemą)4, nepaneigia Konstitucijos 
normatyvumo, „nes bendrieji konstituciniai principai vis tiek yra pripildy-
ti normatyvios materijos“5. Konstitucinių normų negalima aiškinti taip, kad 
būtų paneigta ar iškreipta konstitucinių principų prasmė. Visi konstituciniai 
principai yra vienodai reikšmingi, jų teisinė galia yra vienoda, tarp jų papras-
tai nėra hierarchijos, tačiau jie gali skirtis ir skiriasi savo universalumo laips-
niu. Universaliausias konstitucinis principas yra teisinės valstybės principas6.

Konstituciniai principai Konstitucijoje įtvirtinti įvairiais būdais. Ne-
mažai konstitucinių principų Konstitucijos normose įtvirtinta expressis 
verbis. Kartu yra nemažai konstitucinių principų, kurie Konstitucijos nor-
mose nėra įtvirtinti tiesiogiai, o yra kildinami (išvedami) iš konstitucinių 
normų, iš kitų konstitucinių principų, iš konstitucinio teisinio reguliavimo 
visumos. Teisinėje literatūroje pagrįstai teigiama, jog iš konstitucinių prin-
cipų išsirutulioja ištisas teisinių konstrukcijų tinklas, nes pati konstitucinių 
principų sistema yra savitas „tinklas“, kurio įvairūs elementai susiję sudė-
tingais determinaciniais ir koordinaciniais ryšiais7.

Konstitucijoje nustatyta, kad tam tikros jos nuostatos (Konstitucijos 
1  straipsnio nuostatos, Konstitucijos pirmojo ir keturioliktojo skirsnio 
4 Kūris, E. Konstitucijos dvasia. Jurisprudencija. 2002, 30(22): 5.
5 Safjan, M. Rol konstytucionnych sudov v procese sozdanija konstitucionnogo prava. 

Konstytucionnoje pravosudyje na rubeže vekov. Moskva: Norma, 2002, s. 134. 
6 Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 17-419. 
7 Kūris, E. Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai. Lietuvos konstitucinė teisė. Lietu-

vos teisės universitetas, 2001, p. 225.
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nuostatos) gali būti pakeistos tik referendumu, o kitas nuostatas gali pa-
keisti Seimas. Tai nereiškia, kad Konstitucijos nuostatos, kurios gali būti 
keičiamos tik referendumu, turi didesnę teisinę galią ar yra labiau privalo-
mos negu kitos Konstitucijos nuostatos. Konstitucinis Teismas, interpre-
tuodamas Konstituciją, vadovaujasi tuo, kad visos Konstitucijos normos ir 
principai turi vienodą teisinę galią. Tačiau konstitucinių normų ir kons-
titucinių principų norminis turinys (krūvis) yra skirtingas. Konstitucinių 
principų norminis turinys yra kur kas platesnis. 

Atskleisti konstitucinių principų tikrąjį, giluminį turinį ne visa-
da leng va. Konstituciniai principai pasižymi abstraktumu, jie yra platūs, 
bend ri ir nekonkretizuoti8. Be to, konstituciniai principai dažnai nėra 
įtvirtinti expressis verbis, juos tenka kildinti (išvesti) iš įvairių Konstitucijos 
normų, taip pat iš kitų Konstitucijos principų, iš konstitucinio reguliavimo 
visumos. Konstitucinių principų turinys negali turėti kokio nors išsamaus 
(baigtinio) apibrėžtumo, jų turinys turi daugybę įvairių aspektų. Tačiau 
konstituciniai principai visada turi aiškiai apibrėžtą savo pamatinę pras-
mę, jie visada atspindi pagrindines, fundamentalias vertybes, kuriomis 
grindžiama Konstitucija; konstituciniai principai yra savitas konstitucinio 
reguliavimo „karkasas“, ant kurio „lipdoma“ norminė medžiaga9. 

Konstitucija yra vientisas aktas (Konstitucijos 6 str. 1 d.). Jos tekste 
yra tam tikrų nelygumų, yra net tokių tekstinių nuostatų, kurios, iš pir-
mo žvilgsnio, atrodo tarpusavyje nesuderinamos. Tačiau tik Konstitucijos 
tekste, bet ne pačioje Konstitucijoje. Konstitucija susideda ne tik iš teisės 
normų, bet ir principų, ji turi ne tik raidę, bet ir dvasią, Konstitucijoje įtvir-
tintas ne tik eksplicitinis, bet ir implicitinis teisinis reguliavimas. Konstitu-
cijos vientisumas reiškia inter alia, kad joje yra įtvirtintos įvairios pama-
tinės vertybės, kad visos jos yra tarpusavyje suderintos ir sudaro darnią 
sistemą, kad jų sandūroje turi būti rasti sprendimai, užtikrinantys, kad nė 
viena iš šių vertybių nebus paneigta ar nepagrįstai apribota10. Aiškinant 
Konstituciją labai svarbu išsaugoti joje įtvirtintų vertybių pusiausvyrą, jos 

8 Jankauskas, K. Adekvatus teisės principų aiškinimas konstitucinėje jurisprudencijoje. 
Teisės problemos. 2004, 4(46): 27.

9 Kūris, E., supra note 4, p. 22.
10 Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 29-

1196.
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nepažeisti. Viena konstitucinė vertybė negali būti pakeičiama kita vertybe, 
tuo labiau dėl vienos konstitucinės vertybės negali būti sumenkinama kita. 
Pusiausvyros taškas ne visada aiškus, tačiau jį rasti būtina. Konstitucija ne-
turi tik jai būdingo reguliavimo dalyko, joje yra įtvirtinti visų visuomeni-
nių santykių teisinio reguliavimo pagrindai. Konstitucija yra tarsi skėtis, 
kuris viską uždengia11. Tai, kad visos Konstitucijos nuostatos (normos ir 
principai) yra susijusios ne tik formaliai, bet ir savo turiniu, t. y. sudaro 
tam tikrą darnią vertybių sistemą, taip pat reiškia, kad tiriant, ar įstatymas 
ar kuris nors kitas teisės aktas neprieštarauja kuriam nors Konstitucijos 
straipsniui, būtina ištirti ginčijamo teisės akto atitiktį visai Konstitucijai, o 
ne tik pareiškėjo nurodytam Konstitucijos straipsniui.

Konstitucinis Teismas, interpretuodamas Konstituciją, išsklaido kons-
titucinio reguliavimo neaiškumus, pašalina dviprasmybes, sukonkretina 
sąvokų ir formuluočių turinį, suderina tarpusavyje Konstitucijos normas 
ir konstitucinius principus. Tikrasis konstitucinio reguliavimo turinys gali 
būti atskleistas tik kai konstitucinės normos yra analizuojamos konstituci-
nių principų kontekste. Tai reiškia, kad konstituciniai principai nėra greta 
normų, nėra šalia jų – konstituciniai principai persmelkia Konstitucijos 
normas, lemia jų turinį, kreipia jose įtvirtintą teisinį reguliavimą, kitaip ta-
riant, yra konstitucinių normų pamatas. Toks požiūris leidžia Konstituci-
niam Teismui atskleisti vis naujus konstitucinio reguliavimo aspektus, rea-
liai įgyvendinti gyvosios Konstitucijos idėją, neleidžia Konstitucijos raidei 
dominuoti prieš Konstitucijos dvasią. Jis taip pat leidžia Konstituciniam 
Teismui nubrėžti tam tikrus konstitucinius orientyrus, kuriais turi toliau 
vadovautis teisėkūros subjektai, taip pat teisę taikantys subjektai.

Būtent todėl, kad Konstitucija yra vientisas aktas, kad ją sudaro įvai-
rios nuostatos (ir konstitucinės normos, ir konstituciniai principai), Kons-
titucinis Teismas pabrėžia, kad aiškinant Konstituciją negalima apsiriboti 
lingvistiniu (pažodiniu) jos aiškinimu; aiškinant Konstituciją taikytini įvai-
rūs teisės aiškinimo metodai: lingvistinis (pažodinis), sisteminis, bendrųjų 
teisės principų, loginis, teleologinis, įstatymų leidėjo ketinimų, preceden-
tų, istorinis, lyginamasis ir kt. Tik šitaip – visapusiškai – aiškinant Konsti-
tuciją yra sudaromos prielaidos įgyvendinti jos, kaip visuomenės sutarties 
ir aukščiausios teisinės galios akto, paskirtį, užtikrinti, kad nebus paneig-
11 Kūris, E. Konstitucija kaip teisė be spragų. Jurisprudencija. 2006, 12(90): 11.
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tos Konstitucijos normos ir principai, Konstitucijos raidė ir dvasia, nebus 
nukrypta nuo atitinkamų Konstitucijos nuostatų ir viso konstitucinio re-
guliavimo prasmės, ir kad gyvenime bus paisoma tų vertybių, kurios yra 
įtvirtintos Konstitucijoje ir kuriomis Tauta grindžia savo pačios priimtą 
Konstituciją12. Panašius teisės aiškinimo metodus taiko ir kitų valstybių 
konstitucinės kontrolės institucijos13. „Tiek atskiros konstitucijos normos, 
tiek konstitucinių principų atskleidimas – tai teisės aiškinimas, paremtas 
daugelio metodų taikymo rezultatu.“14 

Kokia konstitucinių principų teisinė galia? Tai – Konstitucijos galia; 
konstituciniai principai ir saisto, ir įpareigoja; principai kreipia ir deter-
minuoja Konstitucijos aiškinimą, jos įgyvendinimą, jie diktuoja tam tikrą 
rezultatą, tačiau ne visada griežtai; principai lieka nepakitę net ir tada, kai 
ne jie „paima viršų“15. Tarp konstitucinių principų, kaip ir normų, taip pat 
galima tam tikra konkurencija, tačiau yra ir jų pusiausvyra. Būtent konsti-
tucinių principų pusiausvyros paieška yra vienas svarbiausių Konstitucijos 
aiškinimo tikslų ir uždavinių. Kita vertus, aiškinamų konstitucinių princi-
pų sąveika turėtų būti atskleidžiama taip, kad tie principai būtų „sustipri-
nami“, kad nė vienas iš jų nebūtų sumenkintas. Tai bendra konstitucinių 
principų aiškinimo taisyklė. Atvejai, kai išaukštinamas tik kuris nors vie-
nas konstitucinis principas, turėtų būti reta išimtis. Konstitucinis Teismas 
pabrėžia ypatingą teisinės valstybės principo reikšmę – antai Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime konstatuota, kad visos Konsti-
tucijos nuostatos aiškintinos Konstitucijoje įtvirtintos teisinės valstybės 
sampratos kontekste16. 

12 Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 85-
3094.

13 Antai M. Rosenfeldas, analizuodamas Vokietijos Federacinės Respublikos Konstitucinio 
Teismo jurisprudenciją, nurodo, kad šis teismas taiko gramatinį, istorinį, sisteminį ir 
teleologinį konstitucijos aiškinimo metodus. Rosenfeld, M. Constitutional adjudication 
in Europe and the United States: paradoxes and contrasts. Nolte G. (editor), European 
and US Constitutionalism. New York: Cambridge University Press, 2004, p. 229.

14 Mesonis, G. Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai. Vilnius: Registrų 
centras, 2010, p. 99.

15 Dworkin, R. Rimtas požiūris į teises. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004, 
p. 65–66. 

16 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-
6708.
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Konstitucinis Teismas, suvokdamas Konstituciją kaip darnią normų ir 
principų sistemą, ne viename savo nutarime yra konstatavęs, kad negalima 
vienų Konstitucijos principų ir normų aiškinti paneigiant kitų principų ir nor-
mų esmę. Paneigus kurį nors Konstitucijoje įtvirtintą principą, būtų pažeista 
konstitucinių principų ir vertybių pusiausvyra, iškreipta konstitucinio regu-
liavimo esmė. Konstitucija aiškintina remiantis tik ja pačia, jos pačios logika, 
jos normų ir principų ryšiais ir sąveika, konstituciniu visuminiu reguliavimu. 
Konstitucijos normų ir principų, konstitucinio reguliavimo turinio negali-
ma aiškinti remiantis įstatymais ar kitais teisės aktais, esą konkretinančiais 
Konstituciją, nes taip būtų paneigta Konstitucijos viršenybė teisės sistemoje. 
Jeigu Konstitucija būtų aiškinama remiantis įstatymais ar kitais teisės aktais, 
ji labai greitai prarastų savo tikrąjį turinį ir prasmę dar ir dėl to, kad įsta-
tymai, kiti teisės aktai neretai priimami atsižvelgiant į atitinkamo laikotar-
pio realijas, siekiant išspręsti tuo metu iškilusias konkrečias ekonomines ar 
socialines problemas, vadovaujantis tikslingumo, racionalumo ir kitais pa-
našiais argumentais, o ne Konstitucija. Kita vertus, Konstitucija negali būti 
aiškinama vadovaujantis tik jos kūrėjų intencijomis, nes Konstitucija išreiš-
kia tam tikrus principus, o principai nesutampa vien su tam tikro istorinio 
laikotarpio intencija, kuri yra apibrėžta ankštų laiko, intereso, vaizduotės ir 
pan. ribų17. Tačiau ne visada paprasta nustatyti, kokia buvo tikroji Konstitu-
cijos kūrėjų intencija, nes tų intencijų taip pat gali būti ne viena ir ne dvi, o 
kur kas daugiau. Laikui bėgant Konstitucijos tekste vartojamos sąvokos dėl 
interpretavimo gali įgyti ir tokią naują reikšmę, apie kurią Konstitucijos kū-
rėjai nė nenutuokė. „Dialogas tarp teksto ir jo aiškintojo niekada nesibaigia, 
<...> pats tekstas ne kalba, o atsako į aiškintojo užduotus klausimus, kurie 
yra dabarties produktas <...>“18. Teisės mokslinėje literatūroje pagrįstai nu-
rodoma ir tai, kad „interpretacinė reikšmė neturėtų būti suvokiama kaip 
baigtinė metafizinė prasmė. Tai reiškia, kad visuomet yra galimybė, jog šiuo 
metu surasta reikšmė ateityje bus (re)interpretuota naujai.“19 

Norminį krūvį turi ir Konstitucijos preambulė. Konstitucijos pream-
bulės nuostatos nėra, kaip kartais teigiama, vien filosofinio-politinio po-
būdžio kategorijos. Tai konstituciniai imperatyvai, lemiantys Konstitucijos 

17 Dworkin, R. Teisės imperija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005, p. 387.
18 Barak, A. Purposive interpretation in Law. Princeton University Press, 2005, p. 57–58. 
19 Vaičaitis, V. Hermeneutinė teisės samprata ir konstitucija. Vilnius: Justitia, 2009, p. 39. 
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normų ir principų turinį, jo aiškinimą. Antai Konstitucijos preambulės 
nuostata „Tauta siekia atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir 
teisinės valstybės“ Konstitucinio Teismo nutarimuose dažnai apibūdinama 
kaip imperatyvas, neatskiriamai susijęs su konstituciniu teisinės valstybės 
principu, kitais konstituciniais principais. Konstitucijos preambulėje įtvir-
tinti ir kiti imperatyvai, kurie, kaip rodo Konstitucinio Teismo jurispru-
dencija, dažnai būna svarbus argumentas sprendžiant, ar ginčijamas įsta-
tymas, kitas teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai. Teisinėje literatūroje 
pagrįstai teigiama, kad Konstitucijos preambulė yra raktas į Konstitucijos 
pažinimą20, taigi, ir joje įtvirtintų konstitucinių principų, aiškinimą. 

Konstitucinis lygiateisiškumo principas šiame darbe nagrinėjamas su-
vokiant Konstituciją kaip joje įtvirtintų aukščiausiosios galios teisės normų 
ir principų visumą, kaip vientisą ir darnią sistemą, kurioje visos nuostatos 
tarpusavyje yra suderintos, tarp kurių yra pusiausvyra ir nėra prieštara-
vimų. Analizuojant konstitucinį lygiateisiškumo principą laikomasi teisės 
mokslinėje literatūroje išdėstyto požiūrio, jog įstatymuose ir poįstatymi-
niuose teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo atitiktis Konstitucijai 
yra tik preziumuojama, reliatyvi, nes patikrinus jų konstitucingumą gali 
būti konstatuota, kad jie neatitinka Konstitucijos21. Taip pat atsižvelgiama 
į Konstitucinio Teismo suformuluotą nuostatą, kad Konstitucijos, kaip 
aukščiausiosios teisės, prigimtis ir paskirtis lemia inter alia tai, jog pagal 
Konstituciją negali būti tokių įstatymų, kitų Seimo išleistų teisės aktų, to-
kių Vyriausybės ar Respublikos Prezidento išleistų teisės aktų, kurie nega-
lėtų būti tiriami jų atitikties Konstitucijai požiūriu, bei į tai, kad Konstituci-
nis Teismas yra konstatavęs, kad jis turi įgaliojimus tirti ne tik galiojančių, 
bet ir jau negaliojančių įstatymų, kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai, taip 
pat priimtų ir oficialiai paskelbtų, bet dar neįsigaliojusių įstatymų, kitų tei-
sės aktų atitiktį Konstitucijai, be to, turi įgaliojimus tirti teisės aktų atitiktį 
Konstitucijai, nesvarbu, ar jie būtų pažymėti slaptumo, konfidencialumo, ar 
kuria nors kita žyma22. 

20 Vainiutė, M. Konstitucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai su-
prasti. Jurisprudencija. 2012, 19(3): 9–18. 

21 Jarašiūnas, E. Aukščiausioji ir ordinarinė teisė: požiūrio į Konstituciją pokyčiai. Ju-
risprudencija. 2002, 33(25): 30–41. 

22 Konstitucinio Teismo 2000 m. balandžio 5 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 30-840.
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Konstitucijos 29 straipsnyje nustatyta, kad įstatymui, teismui ir kitoms 
valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs, kad žmogaus 
teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, 
kalbos kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Apibū-
dindami šiame Konstitucijos straipsnyje įtvirtintą konstitucinį principą ir 
atskleisdami jo turinį, teisės mokslininkai vartoja nevienodas formuluotes: 
kartais nurodoma, jog Konstitucijos 29 straipsnis atspindi „asmenų lygybės 
principą“23, o kitais kartais teigiama, jog Konstitucijos 29 straipsnio nuo-
statos „įstatymui, teismui visi asmenys lygūs“ esmę ir paskirtį tiksliau iš-
reiškia „asmenų lygiateisiškumo principas“24. Manytume, kad Konstitucijos 
29 straipsnyje įtvirtintas principas gali būti apibūdintas vartojant ir vieną, 
ir kitą formuluotę, nes minėtos formuluotės neturi tik joms būdingo sava-
rankiško turinio, jos laikytinos sinonimais. Abi šios formuluotės atspindi 
Konstitucijos 29 straipsnio esminę nuostatą – kiekvieno asmens teisę turėti 
lygias teises su kitais, būti traktuojamam vienodai su kitais asmenimis. Tai 
patvirtina ir Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kurioje vienais atvejais 
teigiama, kad Konstitucijos 29 straipsnyje yra įtvirtintas „visų asmenų lygy-
bės principas“25, o kitais atvejais – šis principas įvardinamas kaip „asmenų 
lygiateisiškumo principas“26. Šiame darbe nurodytas principas taip pat bus 
nagrinėjamas vartojant abi formuluotes, kaip sinonimus, išreiškiančius as-
mens prigimtinę teisę būti traktuojamam lygiai su kitais. 

Apibūdindamas asmenų lygybės principą, Konstitucinis Teismas yra 
konstatavęs, kad tai yra „vienas pagrindinių konstitucinių principų, kuris savo 
ruožtu glaudžiai siejasi su kitais konstituciniais principais ir normomis“27. 
Asmenų lygybės principui būdingas universalumas, tai principas, kurį pažei-
dus griūna visa Konstitucijos principų ir nuostatų grandinė. Tikrinant įsta-

23 Pavyzdžiui, Jarašiūnas, E. Asmenų lygybės principas, kaip teisės aktų konstitucingumo 
matas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje. Jurisprudencija. 2004, 
52(44): 8.

24 Pavyzdžiui, Abramavičius, A. Asmenų lygiateisiškumo principo interpretavimas Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Jurisprudencija. 2006, 12 (90): 42. 

25 Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 54-
1587.

26 Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 
2005, Nr. 152-5605.

27 Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 20-537.
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tymo ar kito teisės akto atitiktį Konstitucijai visada turi būti įsitikinta ir tuo, 
ar buvo laikomasi lygiateisiškumo principo. Konstitucinio Teismo jurispru-
dencija rodo, kad įstatymo ar kito teisės akto atitiktimi Konstitucijai labai 
dažnai abejojama būtent dėl to, kad gali būti pažeistas konstitucinis lygiatei-
siškumo principas. Šiuo aspektu lygiateisiškumo principą lenkia tik konsti-
tucinis teisinės valstybės principas, kurį, kaip minėta, Konstitucinis Teismas 
laiko pačiu universaliausiu konstituciniu principu, kurio potencialas (kaip 
teisės akto konstitucingumo patikros) yra dar didesnis. 

2. Lygiateisiškumo principas kaip universalus  
konstitucinis principas

Lygiateisiškumo principas yra įtvirtintas Konstitucijos 29 straipsny-
je, taip pat kituose Konstitucijos straipsniuose. Antai pagal Konstitucijos 
33 straipsnio 1 dalį piliečiai turi teisę „lygiomis sąlygomis stoti į valstybės 
tarnybą“; Konstitucijos 38 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog „sutuoktinių 
teisės šeimoje lygios“; Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuo-
stata, jog Seimo nariai renkami remiantis lygia rinkimų teise; pagal Konsti-
tucijos 82 straipsnį Respublikos Prezidentas prisiekia Tautai „būti visiems 
lygiai teisingas“. Nurodytose Konstitucijos normose lygiateisiškumo prin-
cipas įtvirtintas expressis verbis. Konstitucija turi ne tik eksplicitinį, bet ir 
implicitinį teisinį reguliavimą. Konstitucijoje esantis implicitinis teisinis re-
guliavimas leidžia teigti, kad lygiateisiškumo principas yra įtvirtintas ne tik 
nurodytose Konstitucijos normose, bet ir kitose normose, kad šis principas lyg 
sudaro dalį kiekvienos Konstitucijos normos, kurioje yra įtvirtinamos asmens 
teisės ir laisvės. Lygiateisiškumo principas tarsi įsilieja į kiekvieną atskirą 
konstitucinę normą kaip sudėtinis tos normos elementas28. Teisės mokslinė-
je literatūroje pagrįstai teigiama, kad lygiateisiškumo principas yra „integra-
lus konkrečios asmens konstitucinės teisės elementas“29. Vadinasi, kiekviena 
Konstitucijos norma, įtvirtinanti asmens teises ir laisves, turi būti aiškinama 
ir vertinama lygiateisiškumo principo kontekste, nė vienos Konstitucijos 

28 Grandrath v. Germany byla. <http://www.wri-irg.org/system/files/Grandrath v. Germa-
ny - Report of the Commission.pdf>. 

29 Birmontienė, T. Šiuolaikinės žmogaus teisių konstitucinės doktrinos tendencijos. Kons-
titucinė jurisprudencija. 2007, 1(5): 209–210.

http://www.wri-irg.org/system/files/Grandrath
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normos negalima aiškinti taip, kad būtų nepaisoma asmenų lygiateisiškumo 
principo. 

Lygiateisiškumo principas priskiriamas vadinamiems pagrindiniams 
Konstitucijos principams, jis, kaip minėta, yra universalus. Šis principas 
susijęs su kitais konstituciniais principais ir normomis, jis laikomas ypač 
svarbiu visos konstitucinės sistemos elementu: pažeidus lygiateisiškumo 
principą griūna visas Konstitucijos principų ir normų tinklas. Antai pažei-
dus lygiateisiškumo principą yra pažeidžiamas ir konstitucinis demokrati-
nės teisinės valstybės principas, nes lygiateisiškumo principas yra esminis 
demokratinės teisinės valstybės principo elementas. 

Lygiateisiškumo principas yra dvilypis: 1) asmenų lygybė yra pagrin-
dinė teisė savaime; 2) asmenų lygybė yra kitų pagrindinių teisių įgyvendi-
nimo pagrindinė sąlyga (prielaida). Todėl „nagrinėjant klausimą dėl vie-
nos ar kitos asmens konstitucinės teisės apsaugos iškyla lygiateisiškumo 
aspektas“30. 

Lygiateisiškumo principas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai aki-
vaizdus ir skaidrus31. Lygiateisiškumo principo turinys, kaip ir kitų kons-
titucinių principu, yra labai platus, jis negali turėti kokio nors išsamaus 
(baigtinio) jį sudarančių elementų sąrašo. Tačiau tai nereiškia, kad neįma-
noma apibūdinti šio principo pamatinės prasmės – kiekvienas asmuo turi 
teisę turėti lygias teises su kitais, būti traktuojamam vienodai su kitais as-
menimis, negali būti diskriminuojamas. Asmens teisė būti traktuojamam 
vienodai su kitais yra laikoma asmens prigimtine teise32. 

Konstitucinis Teismas lygiateisiškumo principą neretai apibūdina 
kaip nediskriminaciją arba kaip diskriminacijos draudimą33. 

Diskriminacija plačiąją prasme suprantama kaip lygių teisių pažeidi-
mas34. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) diskriminaciją 
apibrėžia kaip „asmens ar grupės asmenų padėties kitų asmenų atžvilgiu 
sumenkinimą be pateisinamo pagrindo“35. EŽTT remiasi Europos žmogaus 

30 Jarašiūnas, E., supra note 23, p. 8. 
31 Jovaišas, K. Žmonių lygybė: problemos ir paradoksai. Teisės problemos. 2007, 1(55): 5.
32 Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 114-2643.
33 Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada. Valstybės žinios. 1995, Nr. 9-199.
34 Plečkaitis, R. Tolerancija. Vilnius, 1998, p. 207. 
35 Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom byla. <http://hudoc.echr.coe.int/

sites/eng/pages/search.aspx?=001-61974>.
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teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsniu, kuriame 
nustatyta, kad „naudojimasis šios Konvencijos pripažintomis teisėmis ir 
laisvėmis turi būti garantuojamas be jokios diskriminacijos dėl asmens ly-
ties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, 
nacionalinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosa-
vybės, gimimo ar kitokio statuso“ (išskirta – V. S.). Panašiai diskriminacija 
apibūdinama ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose, 
akcentuojant, jog pagrindas nevienodai traktuoti asmenis turi būti ne tik 
pateisinamas, bet objektyviai pateisinamas36. Konstitucinis Teismas nurodo, 
jog „diskriminacija dažniausiai suprantama kaip žmogaus teisių varžymas 
ar tam tikrų privilegijų teikimas atsižvelgiant į lyties, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų požymius“37. 
Pažymėtina, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 14 straipsnyje įtvirtintų požymių, dėl kurių negalima varžy-
ti žmogaus teisių ar teikti jam privilegijų, sąrašas nėra išsamus (baigtinis). 
EŽTT laikosi nuostatos, jog žmogaus teisių negalima varžyti ar teikti jam 
privilegijų ir dėl kitų požymių. Konstitucinis Teismas taip pat konstatuo-
ja, jog Konstitucijos 29 straipsnyje nustatytų požymių, dėl kurių negalima 
varžyti teisių ir teikti privilegijų, nėra išsamus (baigtinis), kad diskrimina-
cija negalima ir dėl kitų požymių38. Pabrėžtina, kad pagal Konstituciją dis-
kriminacija apskritai yra negalima. Teisės mokslinėje literatūroje pagrįstai 
nurodoma, kad „bendrasis diskriminacijos draudimas yra sąlygiškai geres-
nė universalumo garantija negu diskriminacijos draudimas, besiremiantis 
kuriuo nors vienu pagrindu“39. Diskriminacija negalima naudojantis bet 
kokiomis teisėmis ir laisvėmis, įtvirtintomis Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijoje, įstatymuose, kituose teisės aktuose; ji taip pat negalima naudojantis 
teisėmis ir laisvėmis, nustatytomis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijoje, kituose tarptautiniuose teisės aktuose, ku-
riuos ratifikavo ar prie kurių prisijungė Lietuvos Respublika. 

36 Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 40-977.
37 Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 100-

2791.
38 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-

6708.
39 Vidrinskaitė, S. Asmenų lygybės principas: lygiateisiškumas ir lygios galimybės. Ju-

risprudencija. 2004, 56(48): 107.
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Teisės mokslinėje literatūroje paprastai išskiriamos „negatyvioji“ ir 
„pozityvioji“ diskriminacija. „Negatyvioji“ diskriminacija, t. y. žmogaus 
teisių varžymas ar privilegijų jam teikimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitų priežas-
čių, yra visiškai nesuderinama su konstituciniu lygiateisiškumo principu, 
todėl ji Konstitucijos ir kitų teisės aktų draudžiama. „Pozityvioji“ diskri-
minacija suprantama kaip specialių teisių nustatymas tam tikrai žmonių 
grupei, kai tai yra objektyviai būtina dėl šių asmenų padėties ar kai tai vi-
suomeniškai (konstituciškai) pateisinama. „Pozityviosios“ diskriminacijos 
Konstitucija nedraudžia. Prieš Lietuvai ratifikuojant Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Konstituciniam Teismui 
teko tirti, ar Konvencijos nuostatos, inter alia tos, kurios įtvirtina diskri-
minacijos draudimą, atitinka Konstituciją. Su paklausimu į Konstitucinį 
Teismą kreipėsi Respublikos Prezidentas. Vienas iš paklausime pateiktų 
argumentų buvo tas, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijos 14 straipsnis draudžia tik „negatyviąją“ diskriminaciją, 
o Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis esą sudaro prielaidas 
aiškinti jį kaip draudžiantį ir „negatyviąją“, ir „pozityviąją“ diskriminaciją. 
Be to, paklausime buvo teigiama, kad Europos žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos konvencijoje numatytas platesnis diskriminacijos 
draudimo pagrindų sąrašas negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: 
antai Konstitucijos 29 straipsnyje neminima odos spalva, priklausymas 
tautinei mažumai, nors šie požymiai nurodyti Konvencijos 14 straipsny-
je. Konstitucinis Teismas 1995 m. sausio 24 d. išvadoje40 konstatavo, jog 
paklausime minima „pozityvioji“ diskriminacija negali būti traktuojama 
kaip privilegijų teikimas. Tai, kad Konstitucijoje yra nustatytos kai kurios 
visuotinai pripažintos specialios tam tikrai žmonių grupei būdingos teisės 
(pavyzdžiui, tautinių mažumų narių teisės, valstybės globa ir parama šei-
moms, kurios augina vaikus namuose, lengvatos dirbančioms moterims 
ir kt.), nelaikytina diskriminacija, kurią draudžia Konvencija. Tai vadina-
moji „pozityvioji“ diskriminacija, kurios nei Konstitucija, nei Konvencija 
nedraudžia. Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog tik pažodžiui 
lyginant Konstitucijos 29 straipsnio ir Konvencijos 14 straipsnio tekstus 
galima teigti, kad Konvencija numato platesnes nediskriminavimo garan-
40 Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada. Valstybės žinios. 1995, Nr. 181-6708.



522

Vytautas SinkeVičiuS

tijas, nes draudžia žmogų diskriminuoti dar ir dėl odos spalvos, priklausy-
mo nacionalinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitokio statuso. Tačiau, 
Konstitucinio Teismo nuomone, būtina atsižvelgti į esminį Konstitucijos ir 
Konvencijos normų dėl žmonių nediskriminavimo jokiais pagrindais ta-
patumą, o ne į atskirų nediskriminacijos požymių žodinės išraiškos skirtu-
mus. Be to, kaip teigia Konstitucinis Teismas, kai kurie skirtingi Konstitu-
cijoje ir Konvencijoje vartojami žodžiai iš esmės reiškia tą patį nediskrimi-
nacijos požymį arba apima kelis iš jų. Kaip pavyzdį Konstitucinis Teismas 
nurodo Konstitucijoje pavartotą žodį „tikėjimas“, kuris apima Konvencijo-
je vartojamą žodį „religija“. Jeigu būtų vertinama kitaip, tai, Konstitucinio 
Teismo nuomone, tuomet būtų galima suabejoti, ar Konvencija pripažįsta 
tokį nediskriminacijos pagrindą kaip tikėjimas. Be abejonės, pripažįsta. 
Konstitucinis Teismas aptaria ir kitas Konstitucijoje ir Konvencijoje var-
tojamas sąvokas, atskleidžia jų santykį. Antai Konstitucijoje vartojama są-
voka „socialinė kilmė“ apima Konvencijoje vartojamas sąvokas „socialinė 
kilmė“ ir „nuosavybė“. Kita vertus, tai kad Konvencijoje nepavartota sąvo-
ka „socialinė padėtis“ (tokia sąvoka vartojama Konstitucijoje), bet minima 
tik „socialinė kilmė“, nereiškia, kad galima nustatyti nelygias teises atskirų 
socialinių grupių asmenims. Taip pat vertintini ir pavartoti skirtingi žo-
džiai „rasės“, „tautybės“, „nacionalinės mažumos“, kurie iš esmės yra skir-
ti tiems patiems nediskriminacijos pagrindams apibūdinti. Konstitucinis 
Teismas konstatavo, jog „kompleksiškai, o ne formaliai pažodžiui lyginant 
Konstitucijos ir Konvencijos nuostatas dėl nediskriminacijos darytina 
išvada, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos kon-
vencijos 14 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
Taigi, Konstitucija ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsau-
gos konvencija draudžia privilegijas, bet ne „pozityviąją“ diskriminaciją. 
Konstitucija nesaugo ir negina tokių asmens įgytų teisių, kurios savo tu-
riniu yra privilegijos, nes privilegijų gynimas ir apsauga reikštų, kad yra 
pažeidžiami konstituciniai lygiateisiškumo, teisingumo ir kiti principai41.

Konstitucijos 29 straipsnis susideda iš dviejų dalių: pirmoje dalyje, 
kurioje nustatyta, jog „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms 
ar pareigūnams visi asmenys lygūs“, yra įtvirtintas visų asmenų formalios 
41 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-

6708.



523

Konstitucinio lygiateisiškumo principo raida: aiškinimo teorija ir praktika

teisinės lygybės principas; antroji šio straipsnio dalis, kurioje įtvirtinta, kad 
„žmogaus teisių negalima varžyti, ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, ra-
sės, tautybės, kalbos kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų“, yra pirmosios dalies išvestinė, nes neleidžia pažeisti lygiateisiš-
kumo nustatydama diskriminacijos ir privilegijų draudimą. 

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal asmenų lygybės 
principą „atitinkamos rūšies santykių subjektams – visiems vienodais po-
žymiais pasižymintiems asmenims (jų grupėms) turi būti taikomas tas pats 
įstatymas ar kitas teisės aktas – tas pats vienodas, visiems tos kategorijos 
subjektams bendras, lygus matas. Vienodai turi būti taikomos tiek materia-
liosios, tiek proceso teisės normos“; <...> šio principo „turi būti laikomasi 
ne tik Lietuvos Respublikos piliečių, bet ir užsienio valstybių piliečių bei 
asmenų be pilietybės atžvilgiu“42. Lygiateisiškumo principo turi būti lai-
komasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą. Šis 
principas įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia 
iš esmės tokius pačius faktus savavališkai vertinti skirtingai43. 

Asmenų lygybės principas draudžia nevienodą elgesį su asmeniu vie-
nodais atvejais arba vienodą elgesį nevienodais atvejais. Tai reiškia, kad 
pagal šį principą vienodos teisinės situacijos turi būti traktuojamos vieno-
dai, arba, kitaip tariant, jos neturi būti traktuojamos skirtingai, nebent 
tokį skirtingą traktavimą galima objektyviai pateisinti. Šio principo lo-
giška išvada yra ta, kad skirtingos situacijos gali (turi būti) traktuojamos 
skirtingai44. Nevienodos (skirtingos) teisinės situacijos turi būti traktuoja-
mos skirtingai, nes vienodas skirtingų situacijų traktavimas, jeigu tai nėra 
objektyviai pateisinama, gali diskriminuoti asmenį. Diskriminacija yra ir 
tada, kai nesant objektyviai protingo pagrindimo (motyvavimo) nėra nusta-
tomas skirtingas teisinis reguliavimas asmenų, esančių skirtingose padėtyse, 
atžvilgiu. Kitaip tariant, valstybė turi pareigą nustatyti diferencijuotą tei-
sinį reguliavimą, jeigu yra objektyvus poreikis tai padaryti, nes asmenys 
objektyviai yra skirtingose situacijose, ir tokiu diferencijuotu teisiniu regu-
liavimu siekiama visuomeniškai reikšmingų tikslų. 

42 Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2003, Nr. 124-
5643.

43 Konstitucinio Teismo 1996 m. sausio 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 9-228.
44 Tatham, A. Europos Sąjungos teisė. Vilnius: Eugrimas, 1999, p. 103. 
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Konstitucinis asmenų lygybės principas nereiškia, jog yra negalimas 
diferencijuotas teisinis reguliavimas. Konstitucinis Teismas pabrėžia, kad 
„konstitucinis asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad įsta-
tymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asme-
nų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu“45, kad „tam tikrais 
atvejais, tai yra esant pakankamai motyvuotam ir pagrįstam reikalui, įsta-
tymu atskiroms subjektų grupėms galima nustatyti specialų teisinį statusą 
ar įtvirtinti tam tikrus teisinės padėties ypatumus. Tai reiškia, kad kons-
titucinis asmenų lygybės principas nepaneigia pačios galimybės skirtin-
gai traktuoti žmones pagal jų statusą“46. Konstitucinis Teismas pabrėžia, 
kad „socialinio gyvenimo įvairovė gali lemti teisinio reguliavimo būdą ir 
turinį“47, kad diferencijuotas teisinis reguliavimas galimas, kai jis „taiko-
mas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, 
jeigu tuo siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų“48. Vertinat, 
ar pagrįstai nustatytas skirtingas teisinis reguliavimas, Konstitucinio Teis-
mo nuomone, būtina atsižvelgti į konkrečias teisines aplinkybes: įvertinti 
atitinkamų subjektų ir objektų, kuriems taikomas skirtingas teisinis regulia-
vimas, teisinės padėties skirtumus; atsižvelgti į teisės aktų suderinamumą pa-
gal jų hierarchiją, teisės aktuose nustatytą reguliavimo apimtį ir kt.; įvertinti, 
ar teisės normos, nustatančios specialias sąlygas, atitinka teisės akto paskirtį 
ir tikslą49. Šis aplinkybių sąrašas nėra išsamus (baigtinis), nes, kaip nuro-
doma vėliau priimtuose Konstitucinio Teismo nutarimuose, „konkrečios 
teisės normos atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui galima įvertinti tik atsi-
žvelgus į visas turinčias reikšmės aplinkybes“50. Asmenų lygybės problema 
įstatymuose negali būti tinkamai išspręsta kiekvienu atveju neįvertinus 
to, ar pagrįstai jų atžvilgiu yra nustatomi teisinio reguliavimo ypatumai51. 
Konstitucinis Teismas nurodo, kad ribojimai asmens arba asmenų grupės 

45 Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 20-537.
46 Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 40-977.
47 Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 43-1636.
48 Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 100-

2791.
49 Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 20-537.
50 Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009, Nr. 25-988.
51 Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 104-

2644.
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atžvilgiu paprastai nustatomi dėl dviejų priežasčių: dėl objektyvių skirtumų 
(lytis, amžius ir kt.) arba dėl to, kad to reikalauja visuomenės interesai (pvz., 
pilietybė)52. Pabrėžtina, kad kriterijai, kuriais remiantis yra nustatomas 
skirtingas teisinis reguliavimas, turi būti konstituciškai pagrįsti. Smulkiau 
tai aptarsime vėliau, o dabar apsiribosime teiginiu, jog sąvoka „konstitu-
ciškai pagrįsti“ reiškia inter alia, kad diferencijuoto teisinio reguliavimo 
poreikis ir galimybė turi kilti iš Konstitucijos saugomų ir ginamų vertybių, 
iš būtinumo užtikrinti konstitucines vertybes. Antai, diferencijuotas teisi-
nis reguliavimas gali būti laikomas konstituciškai pagrįstu, jeigu juo įsta-
tymais didinama teisių apimtis ir jų apsauga tiems asmenims, kurie patys 
objektyviai negali (nepajėgia) bent minimaliai užtikrinti savo teisių (pavyz-
džiui, neįgalūs asmenys, seni žmonės, vaikai ir pan.). Toks požiūris grin-
džiamas humanizmu, teisingumu, visuomenės narių solidarumu, atjauta 
negalinčiam pasirūpinti savimi, kitomis konstitucinėmis vertybėmis. Di-
ferencijuotas teisinis reguliavimas gali būti konstituciškai pateisinamas ir 
tais atvejais, kai įstatymais didinamos teisės asmenų, kurie vykdo specialias, 
tik su jų teisiniu statusu susijusias, pareigas (funkcijas) visuomenei ir bū-
tent toks jų teisinis statusas, pareigų (funkcijų) visuomenei vykdymas yra 
pagrindas didinti jų teises (pavyzdžiui, kariškiai, policininkai, gaisrinin-
kai, namuose vaikus auginančios šeimos ir kiti asmenys). Konstitucijoje 
yra nuostatų, kurios, nors tiesiogiai neįtvirtina atskirų asmenų „specialių 
teisių“, tačiau sudaro pagrindą atitinkamas „specialias teises“ nustatyti 
įstatymuose. Antai, Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Konstituci-
jos 43 straipsnio 1 dalies nuostata „valstybė pripažįsta tradicines Lietuvo-
je bažnyčias bei religines organizacijas“ inter alia reiškia, kad tradicinėms 
bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu gali būti nustatytos ir 
tokios teisės, kurių neturi kitos, tradicinėmis nesančios bažnyčios bei re-
liginės organizacijos53. Konstitucijos 37 straipsnio nuostata „piliečiai, pri-
klausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir 
papročius“ suponuoja tai, kad neužtenka apsaugoti tautinių mažumų nuo 
diskriminacijos, – tautinių mažumų nariams turi būti garantuotos tokios 
teisės, kurios reikalingos jų identitetui ir savitumui užtikrinti54. 

52 Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 40-977.
53 Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 49-1424.
54 Vadapalas, V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 2006, p. 304.
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Prie diskriminacinių ribojimų negali būti priskirti ir specialūs reikalavi-
mai arba tam tikros sąlygos, nustatytos įstatymuose, jeigu juose yra įtvirtinti 
tokie patys reikalavimai ar sąlygos, kokios yra nustatytos Konstitucijoje. Pa-
nagrinėkime Konstitucijos 56 straipsnio ir atitinkamas Seimo rinkimų įsta-
tymo nuostatas. Pagal Konstitucijos 56 straipsnį Seimo nariu negali būti ren-
kamas asmuo, susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei. Toks pats 
reikalavimas nebūti susijusiam priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei 
nustatytas ir Seimo rinkimų įstatyme; šiame įstatyme taip pat įtvirtintas rei-
kalavimas asmenims, kurie davė kitų valstybių piliečių priesaiką, raštu jos 
atsisakyti ir nurodyti kandidato anketoje, kada ir kaip jie tai padarė. Seimo 
narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydama ištirti, ar nurodyta 
Seimo rinkimų įstatymo nuostata neprieštarauja Konstitucijai. Vienas iš 
argumentų, kuriuo buvo grindžiamas parašymas, buvo tai, kad pagal ginči-
jamą Seimo rinkimų įstatymo nuostatą asmenys, turintys kitos valstybės pi-
lietybę, yra suskirstyti į kelias grupes: pirmai grupei priklauso tie asmenys, 
kurie kitos valstybės pilietybę įgijo neduodami tos valstybės piliečio priesai-
kos – iš jų nereikalaujama atsisakyti kitai valstybei duotos priesaikos, jie turi 
teisę likti užsienio valstybės piliečiais ir būti renkami Seimo nariais; antrai 
grupei priklauso asmenys, kurie įgydami kitos valstybės pilietybę davė tos 
užsienio valstybės piliečio priesaiką – norėdami būti renkamai Seimo na-
riais jie turi atsisakyti kitai valstybei duotos priesaikos, o tai reiškia, kad iš 
jų reikalaujama atsisakyti kitos valstybės pilietybės, ir tik po to jie gali būti 
renkami Seimo nariais. Pareiškėjo nuomone, užsienio valstybės pilietybę 
turintys Lietuvos piliečiai yra traktuojami nevienodai nesant tam konstitu-
cinio pagrindo, nes Konstitucija, anot pareiškėjo, nereikalauja iš Lietuvos 
Respublikos piliečio, įstatymo nustatytais atskirais atvejais turinčio kitos 
valstybės pilietybę, jos atsisakyti, kad galėtų būti renkamas Seimo nariu. 
Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Seimo rinkimų įstatyme suformuluotas rei-
kalavimas asmenims, kurie yra davę kitos valstybės piliečio priesaiką, raštu 
jos atsisakyti yra diskriminacinio pobūdžio, t. y. neatitinka Konstitucijos 
29 straipsnio, taip pat 33 straipsnio 1 dalies – piliečiai turi teisę dalyvauti 
valdant savo šalį. Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas, ar nurodyta Seimo 
rinkimų įstatymo nuostata neprieštarauja Konstitucijai, atkreipė dėmesį į 
tai, kad Konstitucijos 56 straipsnio 1 dalies normos nustato specialius reika-
lavimus asmenims, pretenduojantiems būti išrinktais Seimo nariais – vie-
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nas iš reikalavimų yra būti nesusijusiam priesaika ar pasižadėjimu užsienio 
valstybei55. Pilietybės institute priesaika dažniausiai vartojama, kai piliety-
bė suteikiama natūralizacijos būdu: asmuo, prašantis pilietybės, iškilmingai 
pasižada laikytis atitinkamos valstybės konstitucijos ir įstatymų, prireikus 
ginti šią valstybę ir atlikti kitas pilietines pareigas, gerbti tos valstybės pa-
pročius bei kultūrą ir t. t. Taigi piliečio priesaika neabejotinai pirmiausia yra 
konkretaus asmens politinis įsipareigojimas valstybei, kuri asmeniui sutei-
kia pilietybę. Nors Konstitucijos 56 straipsnio 1 dalis, kurioje kalbama apie 
priesaiką ar pasižadėjimą užsienio valstybei, šios sąvokos nei turinio, nei jos 
ribų neatskleidžia, nurodyta konstitucinė formuluotė neabejotinai pabrėžia 
vieną labai svarbų aspektą – politinį priesaikos ar pasižadėjimo pobūdį, nes 
kalbama apie tam tikrus įsipareigojimus ne bet kokiam subjektui, o užsienio 
valstybei. Konstitucijos 56 straipsnio 1 dalies reikalavimas, kad kandidatai 
į Seimo narius neturi būti susiję priesaika ar pasižadėjimu užsienio vals-
tybei, pirmiausia aiškintinas tuo, jog Konstitucijos 59 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta, kad „išrinktas Seimo narys <...> prisiekia būti ištikimas Lietuvos 
Respublikai“. To paties straipsnio 3 dalyje yra dar viena svarbi nuostata, jog 
„Seimo narys, įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs arba prisiekęs lygtinai, 
netenka Seimo nario mandato“. Taigi Konstitucija iš Seimo nario besąlygiš-
kai reikalauja ištikimybės priesaikos vien Lietuvos valstybei, pasižadėjimo 
gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus. Tai suprantama, nes valstybės 
institucijose gali dirbti tik lojalūs tai valstybei asmenys, kurių ištikimybė jai 
ir patikimumas nekelia jokių abejonių. Akivaizdu, kad jeigu Seimo nario 
priesaiką duotų asmuo, kuris priesaika ar pasižadėjimu yra susijęs su užsie-
nio valstybe, kiltų abejonių dėl naujos priesaikos tikrumo ir patikimumo, o 
tokio asmens teisinė politinė situacija taptų dviprasmiška. Seimo rinkimų 
įstatymo nuostata „Asmenys, kurie yra davę kitų valstybių piliečio priesai-
ką, turi raštu jos atsisakyti ir nurodyti anketoje, kaip ir kada jie tai padarė“ 
yra skirta sukonkretinti Konstitucijos 56 straipsnio 1 dalies normą „Seimo 
nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs prie-
saika ar pasižadėjimu užsienio valstybei“. Konstitucinis Teismas pabrėžė, 
kad ginčijama Seimo rinkimų įstatymo nuostata yra skirta aiškiai apibrėžtai 
asmenų grupei: Lietuvos Respublikos piliečiams, turintiems ir kitos valsty-
55 Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 100-

2791. 
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bės pilietybę, kurią įgydami jie davė piliečio priesaiką kitai valstybei. Toks 
Lietuvos Respublikos piliečių grupės išskyrimas yra paremtas Konstitucijos 
56 straipsnio nuostatomis. Konstitucinis Teismas pažymėjo ir tai, kad Seimo 
rinkimų įstatymo nuostata „formuluojama ne kaip kategoriškas draudimas, 
o kaip tam tikro pozityvaus veiksmo, padedančio įvykdyti konstitucinę są-
lygą, reikalavimas, taigi šiuo atveju Konstitucijoje įtvirtintos sąlygos įvyk-
dymas priklauso nuo konkretaus piliečio apsisprendimo ir jo valios, o tai 
negali būti traktuojama kaip diskriminacija“56 (išskirta – V. S.).

Prie diskriminacinių ribojimų negali būti priskiriami ir specialūs reika-
lavimai arba tam tikros sąlygos, kurie nustatyti įstatymuose, kai jų nustatymas 
yra susijęs su reguliuojamų santykių ypatumais57. Pavyzdžiui, įvairūs išsilavi-
nimo, kvalifikacijos, sveikatos, darbo stažo reikalavimai gali būti nustatyti 
(ir yra nustatyti) asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą. Atsižvelgiant į 
darbo ypatumus atitinkamose valstybės institucijose tokie reikalavimai yra 
natūralūs, neišvengiami, tačiau visais atvejais įstatymuose numatyti specia-
lūs reikalavimai arba tam tikros sąlygos turi būti konstituciškai pagrįsti.

Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas būtų pažeistas, jeigu 
įstatymuose būtų nustatytas toks teisinis reguliavimas, kai įgyvendindamas 
vieną konstitucinę teisę asmuo netenka kokios nors kitos konstitucinės teisės. 
Konstitucija draudžia nustatyti tokį teisinį reguliavimą. Nurodytą konstitu-
cinę doktriną Konstitucinis Teismas suformulavo chrestomatine tapusioje 
vadinamoje „Valdininkų įstatymo“ byloje58, kurioje buvo tiriama, ar Konsti-
tucijai neprieštarauja tuo metu galiojusio Valdininkų įstatymo nuostata „val-
dininkams draudžiama būti personalinės įmonės savininku, ūkinės bend-
rijos tikruoju nariu arba komanditoriumi, įsigyti arba valdyti pagal įgalio-
jimą daugiau kaip 10 procentų vienos įmonės vertybinių popierių“. Seimas, 
priimdamas nurodytą įstatymą, siekė užkirsti kelią galimai valdininkų ko-
rupcijai, neleisti valdininkams pasinaudoti tarnybos teikiamais įgaliojimais 
asmeniniai naudai gauti ir kt. Taigi ginčijama įstatymo norma buvo siekiama 
visuomeniškai reikšmingo prevencinio tikslo – užkirsti kelią tam, kad val-

56 Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 100-
2791. 

57 Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 100-
2791. 

58 Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 40-977.
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dininkas tarnybinę padėtį ir darbo laiką naudotų verslo ar kitiems asme-
niniams interesams, t. y. buvo siekiama užtikrinti viešąjį interesą. Anykščių 
rajono apylinkės teismui kilo abejonės dėl nurodytos įstatymo nuostatos ati-
tikties Konstitucijai, nes joje, teismo nuomone, nustatyti apribojimai diskri-
minuoja atskirų kategorijų asmenis stojant į valstybės tarnybą. Išnagrinėjęs 
bylą Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas gali nustatyti 
įvairius reikalavimus stojantiems į valstybės tarnybą, kad nustatydamas sto-
jimo į valstybės tarnybą reikalavimus ir sąlygas jis turi diskreciją, tačiau tai 
darydamas įstatymų leidėjas turi paisyti Konstitucijos nuostatų. Konstituci-
nis Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal ginčijamą teisės normą piliečiai 
yra diferencijuojami į: 1) neturinčius šio įstatyme nurodyto turto ir galinčius 
stoti į Lietuvos Respublikos valstybės valdymo tarnybą (jeigu jie atitinka ki-
tas įstatymo keliamas sąlygas) ir 2) turinčius įstatyme išvardytą turtą – pasta-
rieji piliečiai vienodas su kitais galimybes stoti į valstybinę tarnybą įgyja tik 
tuomet, kai šio turto atsisako arba jį apriboja iki įstatymo numatyto dydžio. 
Taigi įstatymų leidėjas nustatė tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį pilietis, 
siekdamas įgyvendinti vieną konstitucinę teisę – teisę stoti į valstybės tarnybą, 
privalo atsisakyti kitos konstitucinės teisės – teisės į nuosavybę. Konstitucinis 
Teismas nutarė, kad Valdininkų įstatyme nustatytais draudimais valdinin-
kui būti personalinės įmonės savininku, draudimas būti ūkinės bendrijos 
tikruoju nariu arba komanditoriumi, taip pat draudimas įsigyti daugiau kaip 
10 procentų vienos įmonės vertybinių popierių prieštarauja Konstitucijos 
29 straipsnio 1 daliai. Pritardami Konstitucinio Teismo požiūriui, negali-
me neatkreipti dėmesio į argumentus, kuriais grindžiamas nutarimas, jog 
Valdininkų įstatyme nustatytas teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitu-
cijos 29 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai asmenų lygiateisiškumą. Manytina, 
kad jie galėjo būti svaresni ir įvairesni. Konstitucinio Teismo argumentas, 
kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą pilietis, siekdamas įgyvendinti vieną 
konstitucinę teisę – teisę stoti į valstybės tarnybą, privalo atsisakyti kitos kons-
titucinės teisės – teisės į nuosavybę, yra labai svarbus, bet, mūsų nuomone, 
toks argumentas daugiau pagrindžia ne tai, kad tokiu teisiniu reguliavimu 
asmuo yra diskriminuojamas, t. y. pažeidžiamas konstitucinis lygiateisiš-
kumo principas, o tai kad juo pažeidžiamas konstitucinis teisinės valstybės 
principas. Konstitucinio Teismo nutarimas, mūsų nuomone, būtų labiau ar-
gumentuotas, jeigu nutarime būtų konstatuota, jog įstatyme nustatytu teisi-
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niu reguliavimu asmuo yra diskriminuojamas, t. y. skirtingai traktuojamas 
palyginus su kitais asmenimis nesant tam objektyviai pateisinamo pagrindo, 
nes įstatyme nustatyti apribojimai nėra grindžiami Konstitucija, jie yra ne-
proporcingi siekiamam tikslui tuo požiūriu, kad įstatyme nustatytų visuo-
meniškai reikšmingų tikslų – t. y. užtikrinti valstybės tarnybos skaidrumą, 
užkirsti kelią galimai valdininkų korupcijai, neleisti valdininkams pasinau-
doti tarnybos teikiamais įgaliojimais asmeniniai naudai gauti ir pan. galima 
pasiekti ir kitais būdais, nevaržančiais asmens teisių į nuosavybę. 

Nors Konstitucinio Teismo nutarimuose daug kartų yra konstatuota, 
jog diferencijuotas teisinis reguliavimas yra galimas, kai jis „taikomas tam 
tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu tuo 
siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų“59, iš minėtos „Valdi-
ninkų įstatymo“ bylos, kitų Konstitucinio Teismo nagrinėtų bylų matyti, 
kad vien tai, jog įstatymų leidėjas atitinkamus įstatymus priima siekdamas 
tokių tikslų, kurie, jo nuomone, yra „visuomeniškai reikšmingi“, savaime 
nereiškia, kad įstatymo leidėjo nurodyti tikslai tikrai yra visuomeniškai 
svarbūs Konstitucijos požiūriu. Pagrindinis kriterijus, kuris leidžia įstatymo 
leidėjo tikslus laikyti tikrai visuomeniškai reikšmingais, yra jų konstitucinis 
pagrįstumas. Tai teigdami remiamės Konstitucinio Teismo jurisprudenci-
joje pateikta „viešojo intereso“ konstitucine samprata. Konstitucinio Teis-
mo nuomone, viešasis interesas, kuriuo gali būti grindžiamas nevienodas 
teisinis reguliavimas, nėra bet koks interesas, kurį tokiu įvardina įstatymų 
leidėjas. Viešasis interesas – tai bendras valstybės, visos visuomenės ar vi-
suomenės dalies interesas. Viešuoju interesu laikytinas tik toks teisėtas as-
mens ar grupės asmenų interesas, kuris atspindi ir išreiškia pamatines vi-
suomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija, taip pat toks 
visuomenės ar jos dalies interesas, kurį valstybė, vykdydama savo funkcijas, 
yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti60. Viešasis interesas turi 
būti derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis in-
teresas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės61. Šios Konstitucijoje 
59 Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1998, Nr. 100-

2791. 
60 Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 102-

3957. 
61 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 181-

6708.
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įtvirtintos vertybės – asmens teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas 
ir viešasis interesas – negali būti priešinamos, šioje srityje būtina užtikrinti 
teisingą pusiausvyrą. Taigi kai įstatymų leidėjui tenka apsispręsti, ar tiks-
lai yra visuomeniškai reikšmingi, ar interesas yra viešasis, ir ar tokiais vi-
suomeniškai reikšmingais tikslais, tokiu viešuoju interesu galima pagrįsti 
numatomą nustatyti diferencijuotą teisinį reguliavimą, visada pirmiausia 
tenka atsakyti į šiuos klausimus: ar tikslai, interesas, apie kuriuos kalbama, 
yra grindžiami pamatinėmis visuomenės vertybėmis, kurias įtvirtina, saugo 
ir gina Konstitucija; ar valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciš-
kai įpareigota užtikrinti (tenkinti) tą viešąjį interesą, siekti tų visuomeniškai 
reikšmingų tikslų; ar užtikrinant atitinkamą viešąjį interesą, siekiant tam 
tikrų visuomeniškai reikšmingų tikslų nebus pažeistas konstitucijos garan-
tuojamas ir saugomas atskiro asmens (asmenų) interesas, jo teisės ir laisvės. 
Kiekvienąkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuo-
ju, reikia pagrįsti (turi būti įmanoma pagrįsti), kad, nepatenkinus tam tikro 
asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos ir tam tikros Konstitu-
cijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės. Kita vertus, sąvokos 
„visuomeniškai reikšmingi tikslai“, „pozityvūs tikslai“, „viešasis interesas“ 
yra labai talpios, jos gali atspindėti įvairiausius tikslus ir interesus. Neįma-
noma iš anksto nustatyti kokio nors išsamaus (baigtinio) „visuomeniškai 
reikšmingų tikslų“, „pozityvių tikslų“, „viešųjų interesų“ ar juos sudarančių 
elementų sąrašo. Be to, viešasis interesas nėra statiškas, jis nuolat kinta62. 
Konstitucinis Teismas, aptardamas viešojo intereso konstitucinę sampratą, 
konstatuoja, kad įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją nustatyti, kas yra 
viešasis interesas, ir pasirinkti įvairius jo užtikrinimo būdus, taip pat ir nu-
statydamas diferencijuotą teisinį reguliavimą, tačiau tai darydamas įstaty-
mų leidėjas turi paisyti Konstitucijos nuostatų. Tokio pat požiūrio laikosi ir 
Europos Žmogaus Teisių Teismas, jo jurisprudencijoje ne vieną kartą kons-
tatuota, kad įstatymais reguliuodamas visuomeninius santykius įstatymų 
leidėjas gali nustatyti viešojo intereso ribas, o sprendimai dėl viešojo inte-
reso apibrėžimo ir jo patenkinimo būdo turi būti realiai pagrįsti ir teisėti63. 

Taigi įstatymuose nustatant diferencijuotą teisinį reguliavimą ne-
pakanka remtis tik „visuomeniškai reikšmingų tikslų“, „pozityvių tikslų“ 
62 Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2005, Nr. 87-3274.
63 Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 40-977.
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siekiais, „viešuoju interesu“. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad 
„konstitucinis asmenų lygybės principas būtų pažeistas, jei tam tikra as-
menų grupė, kuriems yra skirta teisės norma, palyginti su kitais tos pačios 
normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio 
pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų 
objektyviai pateisinamas“64. Toks diferencijuotas teisinis reguliavimas, ku-
ris nėra objektyviai ir protingai pagrįstas, t. y. jeigu tarp asmenų ar jų gru-
pių nėra objektyvių padėties skirtumų, jeigu juo nėra siekiama konstitu-
ciškai pagrįstų, visuomeniškai reikšmingų tikslų arba nėra proporcingumo 
tarp taikomų priemonių ir siekiamo tikslo – toks teisinis reguliavimas gali 
būti (turėtų būti) vertinamas kaip diskriminacinis. Teisinis reguliavimas 
visada turėtų būti laikomas diskriminuojančiu, jeigu juo asmens teisės ir 
laisvės apribojamos nesant konstitucinio pagrindo. 

Pagal Konstitucijos 29 straipsnį visi asmenys yra lygus teismui, valsty-
bės institucijoms ir pareigūnams. Sąvoka „valstybės institucijoms ir parei-
gūnams“ negali būti aiškinama vien pažodžiui, lingvistiškai, kaip apimanti 
tik valstybės institucijas ir jų pareigūnus. Ši sąvoka aiškintina plečiamai, 
kaip apimanti visas viešąją valdžią įgyvendinančias institucijas ir jų parei-
gūnus (valstybės, savivaldybių, kitas institucijas ir jų pareigūnus) – visi jie 
turi pareigą nepažeisti lygiateisiškumo principo tiek leisdami atitinkamus 
teisės aktus, tiek juos taikydami. Lygiateisiškumo principo taip pat turi būti 
paisoma visose privačiose įmonėse bei organizacijose, jo turi paisyti visi 
juridiniai bei fiziniai asmenys. Konstitucija, įtvirtindama asmens teises ir 
laisves, nustato ir įvairias jų apsaugos garantijas. Lygiateisiškumo principas 
reikalauja, kad valstybė, jos institucijos, kitos viešąją valdžią įgyvendinan-
čios institucijos, jų pareigūnai patys nepažeistų asmens teisių ir laisvių, bet 
ir kad valstybės institucijos pozityviai veiktų, kad asmens teisės ir laisvės 
nebūtų pažeidžiamos. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad „konsti-
tucinis visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės instituci-
joms ar pareigūnams principas įpareigoja valstybę vienodai veiksmingomis 
priemonėmis ginti kiekvieno asmens teises ir laisves“65.

 

64 Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 114-
2643.

65 Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 54-1588.
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3. Subjektai, kuriems taikomas lygiateisiškumo principas

Konstitucijos 29 straipsnyje nustatyta, kad teismui ir kitoms valstybės 
institucijoms ar jų pareigūnams visi asmenys lygūs. Koks yra sąvokos „asme-
nys“ turinys, kokių asmenų atžvilgiu taikytinas lygiateisiškumo principas? 
Šis principas taikytinas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Konstitu-
cinis Teismas 1996 m. vasario 28 d. nutarime yra konstatavęs, kad „konstitu-
cinis asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad įstatymu gali būti 
nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, 
esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Tai taikytina ne tik fiziniams, bet ir 
juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių asmenų susivienijimai“66 
(išskirta – V. S.). Tai, kad Konstitucijos 29 straipsnyje vartojama sąvoka „as-
menys“ apima ne tik fizinius, bet ir juridinius asmenis, kad konstitucinis 
lygiateisiškumo principas taikytinas ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, 
konstitucinėje jurisprudencijoje buvo konstatuota ne iš karto. 

Iki 1996 m. pradžios lygiateisiškumo principas buvo aiškinamas 
kaip taikytinas tik fiziniams asmenims. Tokia Konstitucijos 29 straipsny-
je vartojamos sąvokos „asmenys“ sampratą pateikė Konstitucinis Teismas 
1993 m. lapkričio 8 d. nutarime67, priimtame išnagrinėjus vadinamą „Sei-
mo rinkimų įstatymo“ bylą. Nurodytą nutarimą Konstitucinis Teismas pri-
ėmė išnagrinėjęs, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo rinkimų įstatymo 
nuostatos, pagal kurias rinkimų komisijose atstovaujamos tik tos politi-
nės partijos, kurios gavo mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje. 
Pagal prieš tai buvusį teisinį reguliavimą visos rinkimuose dalyvaujančios 
politinės partijos turėjo teisę būti vienodai atstovaujamos visose rinkimų 
komisijose, nepaisant to, ar jos yra gavusios Seimo narių mandatų daugia-
mandatėje rinkimų apygardoje, ar tokių mandatų nėra gavusios. Pakeitus 
Seimo rinkimų įstatymą, tos politinės partijos, kurios negavo Seimo narių 
mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, neteko anksčiau turėtos 
teisės būti atstovaujamos rinkimų komisijose. Seimo rinkimų įstatyme taip 
pat buvo įtvirtinta nauja Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo tvar-
ka ir inter alia nustatyta, kad teisę siūlyti kandidatus į Vyriausiąją rinkimų 
komisiją turi Lietuvos teisininkų draugija. Seimo narių grupė, kuri krei-
66 Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 20-537.
67 Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 8 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1993, Nr. 61-1166.
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pėsi į Konstitucinį Teismą prašydama ištirti nurodyto teisinio reguliavimo 
atitiktį Konstitucijai, savo prašymą argumentavo tuo, kad Konstitucijos 
29 straipsnyje nurodyti asmenys yra ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asme-
nys, todėl „Konstitucijos 29 straipsnis garantuoja ne tiktai piliečių lygybę 
prieš įstatymą, bet ir lygybę juridinių asmenų, kokiais yra įsiregistravusios 
politinės partijos ir visuomeniniai politiniai judėjimai“. Seimo narių nuo-
mone, „išskirtinių teisių suteikimas Lietuvos teisininkų draugijai, o taip 
pat politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, gavusioms Seimo 
narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje“ prieštarauja Lietu-
vos Konstitucijos 29 straipsniui, atima galimybę aktyviai dalyvauti Seimo 
rinkimuose toms politinėms partijoms ir visuomeniniams politiniams 
judėjimams, kurie nepateko į Seimą pagal rinkimus daugiamandatėje 
rinkimų apygardoje. Seimo atstovė nesutiko su pareiškėjo – Seimo narių 
grupės, argumentais ir su jų pateiktu Konstitucijos 29 straipsnyje vartoja-
mos sąvokos „asmenys“ aiškinimu. Jos nuomone, nurodytas straipsnis yra 
Konstitucijos skirsnyje „Žmogus ir valstybė“, o šiame skirsnyje yra įtvirtin-
tos visuotinai pripažintos žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Seimo atsto-
vė nurodė, jog pareiškėjas – Seimo narių grupė, pernelyg išplečia sąvokos 
„asmuo“ aiškinimą ir be pagrindo teigia, kad Konstitucijos 29 straipsnyje 
įtvirtinta asmenų lygybė taikytina juridiniams asmenims.

Deja, nagrinėdamas bylą Konstitucinis Teismas „nusekė“ paskui Sei-
mo atstovę, nes pritarė jos nuomonei, kad nėra pagrindo plečiamai aiškinti 
Konstitucijos 29 straipsnyje vartojamos sąvokos „asmenys“. Konstitucinis 
Teismas konstatavo, kad „minimas 29 straipsnis yra Konstitucijos II skirs-
nyje, kuris pavadintas „Žmogus ir valstybė“, todėl sąvoka „asmuo“ šiuo 
atveju tegali būti „žmogaus“ sinonimas. Šiame Konstitucijos skirsnyje, taip 
pat ir 29 straipsnyje kalbama tik apie žmogaus ir piliečio teises, laisves bei 
pareigas, todėl nėra juridinio pagrindo plačiau traktuoti sąvoką „asmuo“. 
Konstitucinis Teismas nurodė ir tai, kad „kolektyviniams teisės subjektams 
(organizacijoms, institucijoms) būdinga teisinės padėties įvairovė, todėl 
tik teisės subjektų tipologijos pagrindu gali būti išskiriamos vienodą spe-
cialųjį teisnumą turinčios subjektų grupės, tik jos gali būti tarpusavyje ly-
ginamos“. Remdamasis išdėstytais motyvais Konstitucinis Teismas padarė 
išvadą, kad ginčijamos Seimo rinkimų įstatymo nuostatos neprieštarauja 
Konstitucijos 29 straipsniui. 
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Kaip vertinti nurodytus Konstitucinio Teismo argumentus ? Kaip nela-
bai įtikinamus, o kai kuriais aspektais – net klaidingus. Galima teigti, jog 
minėtame nutarime buvo padaryta metodologinė klaida, nes Konstitucijos 
29 straipsnyje vartojamą sąvoką „asmenys“ Konstitucinis Teismas aiškino 
tik šio, Konstitucijos 29 straipsnio nuostatų kontekste, t. y. tik vieno Konsti-
tucijos straipsnio kontekste ir, iš dalies, tik vieno Konstitucijos skirsnio, t. y. 
skirsnio „Žmogus ir valstybė“ kontekste, nesiedamas šio Konstitucijos 
29 straipsnio su kitais Konstitucijos straipsniais ir principais. Buvo nepa-
grįstai sureikšminta tai, kokiame Konstitucijos skirsnyje yra 29 straipsnis, –
jis, kaip minėta, įtvirtintas Konstitucijos skirsnyje „Žmogus ir valstybė“, o 
tai, Konstitucinio Teismo nuomone, reiškia, kad sąvoka „asmuo“ tegali būti 
„žmogaus“ sinonimas. Kita vertus, net sutikus su Konstitucinio Teismo pa-
naudotais argumentais, negalima nepastebėti, jog Konstitucijos skirsnyje 
„Žmogus ir valstybė“ yra ir kiti straipsniai, kuriuose vartojama „asmens“ 
sąvoka. Antai, 30 straipsnis, kuriame nustatyta, jog „asmuo, kurio konstitu-
cinės teisės ar laisvės yra pažeistos, turi teisę kreiptis į teismą“ taip pat yra 
išdėstytas tame pačiame Konstitucijos skirsnyje „Žmogus ir valstybė“. Va-
dovaujantis Konstitucinio Teismo požiūriu, jog tai, kad „minimas 29 straips-
nis yra Konstitucijos II skirsnyje, kuris pavadintas „Žmogus ir valstybė“, 
todėl sąvoka „asmuo“ šiuo atveju tegali būti „žmogaus“ sinonimas“, tektų 
konstatuoti, jog pagal Konstitucijos 30 straipsnį į teismą dėl pažeistų teisių 
gynimo esą gali kreiptis tik „žmogaus“, o juridiniai asmenys tokios teisės esą 
neturi?! Akivaizdu, kad taip aiškinti Konstitucijos 30 straipsnio negalima, 
nes pagal Konstituciją į teismą gali kreiptis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, 
kurių teisės pažeistos; teisė kreiptis į teismą yra absoliuti. Pažvelkime ir į 
Konstitucijos 23 straipsnį, kuriame įtvirtinta nuosavybės apsauga. Šis 
straipsnis taip pat išdėstytas Konstitucijos skirsnyje „Žmogus ir valstybė“. 
Pagal Konstitucijos 23 straipsnį „nuosavybė yra neliečiama“, „nuosavybės 
teises saugo įstatymai“. Vadovaujantis minėtu Konstitucinio Teismo požiū-
riu, jog Konstitucijos 29 straipsnyje vartojama „sąvoka „asmuo“ šiuo atveju 
tegali būti sąvokos „žmogaus“ sinonimas“, tektų konstatuoti, jog pagal 
Konstitucijos 23 straipsnį yra neliečiama ir saugoma tik žmogaus nuosavy-
bė, o valstybės, savivaldybių, juridinių asmenų nuosavybė esą konstitucinių 
garantijų neturi?! Toks Konstitucijos 23  straipsnio aiškinimas negali būti 
laikomas konstituciškai pagrįstu, nes nuodytas straipsnis, kaip, beje, ne kar-
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tą yra konstatuota vėliau priimtuose Konstitucinio Teismo nutarimuose, 
skirtas garantuoti ne tik žmogaus, bet ir valstybės, savivaldybių, juridinių 
asmenų nuosavybę. Taigi aiškinti Konstitucijos 29 straipsnyje vartojamą są-
voką „asmenys“ taip, kaip ją minėtame nutarime išaiškino Konstitucinis 
Teismas, mūsų nuomone, nebuvo galima. Konstitucija yra vientisas aktas, 
kurio visos nuostatos (normos ir principai) susijusios ne tik formaliai, ne tik 
pagal jų išdėstymo struktūrą, bet ir savo turiniu: aiškinant konkrečios 
konstitucinės nuostatos turinį daugeliu atvejų jos neįmanoma aiškinti 
atsietai nuo kitų Konstitucijos nuostatų, nes visos Konstitucijos nuostatos 
sudaro tam tikrą darnią vertybių sistemą, tarp kurių yra pusiausvyra; nė 
viena Konstitucijos nuostata negali būti aiškinama taip, kad būtų paneigta 
kita konstitucinė nuostata. Vadinasi, aiškinant Konstitucijos 29 straipsnyje 
vartojamą sąvoką „asmenys“, nebuvo galima nematyti jos sąsajų su Konsti-
tucijos 30 straipsniu, įtvirtinančiu visų asmenų (taigi – ir juridinių asmenų) 
teisę kreiptis į teismą; turėjo būti pastebėtas ir Konstitucijos 29 straipsnyje 
įtvirtinto lygiateisiškumo principo ryšys su konstituciniu teisinės valstybės 
principu, nuosavybės apsaugos, ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos bei ki-
tais konstituciniais principais ir konstitucinėmis normomis. Atkreiptinas 
dėmesys ir į tai, kad nors 1993 m. lapkričio 8 d. nutarime Konstitucinis 
Teismas konstatavo, jog „kolektyviniams teisės subjektams (organizaci-
joms, institucijoms) būdinga teisinės padėties įvairovė, todėl tik teisės su-
bjektų tipologijos pagrindu gali būti išskiriamos vienodą specialųjį teisnu-
mą turinčios subjektų grupės, tik jos gali būti tarpusavyje lyginamos“, Kons-
titucinis Teismas nenurodė, kokiame Konstitucijos skirsnyje ar straipsnyje 
yra įtvirtinta teisės norma, leidžianti tarpusavyje lyginti nurodytas „teisės 
subjektų tipologijos pagrindu išskirtas vienodą specialųjį teisnumą turin-
čias subjektų grupes“. Jeigu ne 29 straipsnyje, tai kokiame kitame straipsny-
je? Deja, Konstitucinis Teismas minėtame nutarime to nenurodė. Tai nėra 
priekaištai Konstituciniam Teismui, kuris savo 1993 m. lapkričio 8 d. nuta-
rimą, kaip minėta, grindė tuo, kad „Konstitucijos 29 straipsnis yra Konsti-
tucijos II skirsnyje, kuris pavadintas „Žmogus ir valstybė“, todėl sąvoka „as-
muo“ šiuo atveju tegali būti sąvokos „žmogaus“ sinonimas“. Konstitucinis 
Teismas buvo ką tik pradėjęs savo veiklą, dar tik buvo pradėta kurti Konsti-
tucijos aiškinimo teorinius pagrindus, todėl aiškinant Konstituciją ir jos 
atskiras nuostatas, inter alia atskleidžiant Konstitucijos 29 straipsnyje varto-
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jamos sąvokos „asmenys“ sampratą, mūsų nuomone, pritrūko teisinio nuo-
seklumo ir tikslumo. Galbūt Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 8 d. 
nutarimą, kad ginčijamos Seimo rinkimų įstatymo nuostatos neprieštarauja 
Konstitucijos 29 straipsniui, galima buvo pagrįsti kitais argumentais. Gal 
atsparos taškais galėjo būti pasirinkti, pavyzdžiui, tokie teiginiai: pirma, 
Konstitucijoje nėra nurodytas konkretus Vyriausiosios rinkimų komisijos ir 
kitų rinkimų komisijų sudarymo būdas, todėl pagal Konstituciją įstatymų 
leidėjas turi diskreciją pasirinkti vienokį ar kitokį Vyriausiosios rinkimų 
komisijos ir kitų rinkimų komisijų sudarymo būdą; antra, nustatydamas 
konkretų Vyriausiosios rinkimų komisijos ir kitų rinkimų komisijų sudary-
mo būdą, įstatymų leidėjas turi paisyti iš rinkimų konstitucinių principų 
kylančio reikalavimo, kad Vyriausioji rinkimų komisija ir kitos rinkimų ko-
misijos turi būti realiai nepriklausomos; trečia, Konstitucijoje nėra nuosta-
tų, kurios garantuotų politinėms partijoms teisę būti atstovaujamoms rinki-
mų komisijose, todėl Seimas gali nustatyti ir tokį Vyriausiosios rinkimų 
komisijos ir kitų rinkimų komisijų sudarymo būdą, kai politinės partijos 
apskritai nėra atstovaujamos rinkimų komisijose; ketvirta, pasirinkęs tokį 
rinkimų komisijų sudarymo būdą, pagal kurį teisę būti atstovaujamos rin-
kimų komisijose turi politinės partijos, Seimas turi teisę įstatymu nustatyti 
tam tikras sąlygas, kurias turi atitikti politinės partijos, kad jos turėtų teisę 
būti atstovaujamos rinkimų komisijose; ketvirta, sąlygos, kurias turi atitikti 
politinės partijos, kad jos turėtų teisę būti atstovaujamos rinkimų komisijo-
se, gali būti įvairios, tačiau visais atvejais sąlygos turi būti tokios, kad jas 
būtų galima konstituciškai pagrįsti; penkta, konstituciškai pagrįsta gali būti 
laikoma ir tokia Seimo rinkimų įstatyme nustatyta sąlyga, kai Vyriausiojoje 
rinkimų komisijoje ir kitose rinkimų komisijose teisę būti vienodai atsto-
vaujamos turi tik tos rinkimuose dalyvaujančios politinės partijos, kurios 
yra laimėjusios Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardo-
je; tokios įstatyme nustatytos sąlygos konstitucingumas gali būti pagrin-
džiamas tuo, kad ji taikoma visiems vienodais požymiais pasižymintiems 
subjektams, kurie objektyviai skiriasi nuo kitų subjektų (vienos rinkimuose 
dalyvaujančios politinės partijos yra laimėjusios Seimo narių mandatų dau-
giamandatėje rinkimų apygardoje, o kitos – nėra laimėjusios), o skirtumai 
tarp nurodytų subjektų yra tokio pobūdžio ir apimties, kad jų atžvilgiu gali 
būti nustatytas diferencijuotas teisinis reguliavimas; diferencijuotą teisinį 
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reguliavimą lemia ir tai, kad nustatant nurodytą sąlygą yra siekiama visuo-
meniškai reikšmingo ir konstituciškai pagrįsto tikslo, – sudaryti tokią Vy-
riausiąją rinkimų komisiją ir kitas rinkimų komisijas, kurios būtų veiks-
mingos, galėtų efektyviai atlikti joms iš Konstitucijos kylančias funkcijas 
(šio teiginio paaiškinimas: Konstitucija preziumuoja, kad gali būti įsteigta 
daugybė įvairių politinių partijų; jeigu Seimo rinkimų įstatyme būtų nusta-
tyta tokia Vyriausiosios rinkimų komisijos ir kitų rinkimų komisijų sudary-
mo tvarka, pagal kurią teisę būti vienodai atstovaujamos jose turėtų visos 
rinkimuose dalyvaujančios politinės partijos, galėtų susiklostyti ir tokia pa-
dėtis, kai Vyriausioji rinkimų komisija ir kitos rinkimų komisijos susidary-
tų iš daugybės asmenų, o tai kliudytų rinkimų komisijoms efektyviai atlikti 
joms skirtas funkcijas, galėtų visai paralyžiuoti rinkimų komisijų darbą); 
šešta, vien tai, kad Seimo rinkimų įstatyme nustatytas skirtingas teisinis re-
guliavimas: vienos rinkimuose dalyvaujančios politinės partijos turi teisę 
būti atstovaujamos rinkimų komisijoje, o kitos – tokios teisės neturi, savai-
me nereiškia, kad yra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, nes toks skir-
tingas teisinis reguliavimas yra konstituciškai pagrįstas; septinta, atsižvel-
giant į nurodytus argumentus, konstatuotina, jog Seimo rinkimų įstatyme 
nustatyta sąlyga, kad Vyriausiojoje rinkimų komisijoje ir kitose rinkimų 
komisijose teisę būti vienodai atstovaujamos turi tik tos rinkimuose daly-
vaujančios politinės partijos, kurios yra laimėjusios Seimo narių mandatų 
daugiamandatėje rinkimų apygardoje, negali būti vertinama kaip diskrimi-
nuojanti kitas politines partijas, taigi nėra pagrindo teigti, kad nurodyta 
Seimo rinkimų įstatymo nuostata pažeidžia lygiateisiškumo principą. Pa-
teikti teiginiai – tai tik tam tikri teoriniai samprotavimai, kaip, mūsų nuo-
mone, buvo galima konstituciškai pagrįsti minėtą Konstitucinio Teismo 
nutarimą, kad ginčijamos Seimo rinkimų įstatymo nuostatos neprieštarauja 
Konstitucijos 29 straipsniui. Jokiu būdu nepretenduodami į tai, kad pateikti 
argumentai yra būtent tie, kurie galėjo būti panaudoti nagrinėjant „Seimo 
rinkimų įstatymo“ bylą, vis tik drįstame manyti, jog Konstitucinio Teismo 
nutarime išdėstyti argumentai, kuriais grindžiamas Teismo sprendimas, ne-
laikytini konstituciškai pagrįstais. Tokią išvadą patvirtina ir Konstitucinio 
Teismo vėliau priimti nutarimai, kuriuose Konstitucinis Teismas iš esmės 
koregavo savo 1993 m. lapkričio 8 d. nutarime pateiktą Konstitucijos 
29 straips nyje vartojamos sąvokos „asmenys“ aiškinimą. 
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Taigi aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnyje vartojamos sąvokos 
„asmenys“ turinį, o kartu ir tai, kokiems subjektams taikytinas konstitu-
cinis lygiateisiškumo principas, Konstitucinis Teismas 1993 m. suformula-
vo tokią konstitucinę doktriną: 1) Konstitucijos 29 straipsnyje vartojama 
sąvoka „asmuo“ yra sąvokos „žmogus“ sinonimas, vadinasi, 29 straipsnis 
taikomas tik fiziniams asmenims, jis netaikomas juridiniams asmenims; 
2) kolektyviniai teisės subjektai (organizacijos, institucijos) yra labai įvai-
rūs, jie gali būti įvairiai grupuojami, jie priklauso tam tikroms grupėms 
(subjektų tipams); tik teisės subjektų tipologijos pagrindu gali būti išski-
riamos vienodą specialųjį teisnumą turinčios subjektų grupės, tik jos gali 
būti tarpusavyje lyginamos. Kitaip tariant, kolektyviniai teisės subjektai 
gali būti lyginami tik su analogiškais kitais kolektyviniais teisės subjektais; 
3) fiziniai asmenys gali būti lyginami tik su fiziniais asmenimis, o juridiniai 
tik su juridiniais asmenimis.

Labai greitai paaiškėjo, kad toks siaurinamasis Konstitucijos 29 straips-
nyje vartojamos sąvokos „asmenys“ aiškinimas, o kartu ir siaurinamasis 
viso konstitucinio lygiateisiškumo principo turinio aiškinimas, labai su-
mažina juridinių asmenų galimybes ginti savo pažeistas teises remiantis 
Konstitucijos 29 straipsniu ir jame įtvirtintu lygiateisiškumo principu. Kita 
vertus, toks konstitucinio lygiateisiškumo principo aiškinimas aiškiai di-
sonavo su kitų valstybių daug didesnę patirtį turinčių konstitucinės kont-
rolės institucijų suformuluota doktrina, kad sąvokos „asmuo“ negalima su-
tapatinti tik su sąvoka „žmogus“, kad lygiateisiškumo principas reikalauja 
vienodai veiksmingai ginti ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų teises. 
Konstitucinis Teismas negalėjo nereaguoti į šias aplinkybes.

1996 m. pradžioje Konstitucinis Teismas iš esmės pakoregavo savo 
ankstesnį požiūrį į tai, kokiems asmenims taikomas Konstitucijos 
29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygybės principas. Tai buvo padaryta va-
dinamoje „Paskolų kapitalizavimo“ byloje68, kurioje Konstitucinis Teismas 
tyrė, ar Konstitucijai neprieštarauja Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 30 d. 
nutarimas „Dėl dalies Žemės ūkio ministerijos įmonių paskolų kapitali-
zavimo“. Nurodytu nutarimu Vyriausybė leido Žemės ūkio ministerijai 
beveik 17  mln. litų iš Lietuvos Respublikos paramos žemės ūkiui fondo 
panaudoti to nutarimo priede nurodytų įmonių įsiskolinimui Lietuvos že-
68 Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 20-537.
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mės ūkio bankui padengti (įskaitant šias lėšas į valstybinio kapitalo dalį). 
Nutarimo priede buvo nurodytos 9 įmonės. Seimo narių grupė kreipėsi į 
Konstitucinį Teismą prašydama ištirti, ar Vyriausybės nutarimas neprieš-
tarauja Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam lygiateisiškumo principui. 
Savo prašymą Seimo narių grupė grindė inter alia tuo, kad ginčijamu Vy-
riausybės nutarimu Žemės ūkio ministerijai leista neatlygintinai ir negrą-
žintinai apmokėti devynių šio nutarimo priede išvardytų privačių įmonių 
išlaidas, t. y. padengti jų įsiskolinimus Žemės ūkio bankui tam panaudo-
jant Paramos žemės ūkiui fondo lėšas. Seimo nariai nurodė, kad šios lėšos 
išmokamos individualiai pasirinktoms įmonėms, o ne visoms žemės ūkio 
produkcijos perdirbimo įmonėms pagal tam tikras vienodas, visoms bendras 
taisykles (išskirta – V. S.). Byloje dalyvaujantys Vyriausybės atstovai nesu-
tiko su Seimo narių grupės argumentais. Vyriausybės atstovai teigė, kad 
kai kurios žemės ūkio produkciją perdirbančios įmonės turėjo nemažai 
paskolų, gautų iš Žemės ūkio banko, tačiau dėl įvairių priežasčių nega-
lėjo galutinai atsiskaityti su žemdirbiais ir laiku grąžinti bankui paskolų, 
kad Vyriausybės nutarimas buvo priimtas atsižvelgiant į susidariusias 
aplinkybes ir siekiant sudaryti geresnes sąlygas šioms įmonėms atsiskai-
tyti su žemės ūkio produkcijos gamintojais. Vyriausybės atstovų nuomo-
ne, ginčijamu nutarimu nėra pažeidžiama asmenų lygybė ir nesuteikiama 
privilegijų atskiriems asmenims, juo Vyriausybė siekė sustiprinti Žemės 
ūkio banko finansinę būklę, sumažinti blogų paskolų, išduotų Vyriausybės 
sprendimais, apimtį ir kartu sudaryti sąlygas žemės ūkio produkciją per-
dirbančioms įmonėms atsiskaityti su žemės ūkio produkcijos gamintojais 
už parduotą produkciją. Ginčijamo Vyriausybės nutarimo priede išvardy-
tos įmonės buvo parinktos ne atsitiktinai, o atsižvelgiant į jų perspektyvą ir 
šiuos socialinius bei ekonominius kriterijus: įdiegtas naujas technologijas, 
strateginį įmonių išsidėstymą, gamybinius pajėgumus ir žemės ūkio pro-
dukcijos gamintojų interesus. Vyriausybės atstovai teigė, kad ginčijamas 
Vyriausybės nutarimas neprieštarauja Konstitucijai.

Taigi, pagrindinis klausimas, į kurį nagrinėjamoje konstitucinės jus-
ticijos byloje turėjo atsakyti Konstitucinis Teismas, buvo toks: ar tai, kad 
Vyriausybės nutarimu Žemės ūkio ministerijai buvo leista padengti tik kai 
kurių įmonių paskolas Žemės ūkio bankui, neprieštarauja Konstitucijos 
29 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai konstitucinį asmenų lygybės principą.
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Nagrinėdamas bylą Konstitucinis Teismas grįžo prie Konstitucijos 
29 straipsnio aiškinimo, pažymėdamas, kad „Konstitucijoje įtvirtintas 
visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms 
ar pareigūnams principas yra vienas pagrindinių konstitucinių principų, 
kuris savo ruožtu glaudžiai siejasi ir su kitais konstituciniais principais bei 
nuostatomis“ (išskirta – V. S.), kad „aiškinant Konstitucijos 29 straipsnio 
pirmosios dalies nuostatos turinį negalima neatsižvelgti į Konstituci-
jos 46 straipsnio trečiosios dalies nuostatą, jog valstybė reguliuoja ūkinę 
veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Šios nuostatos, viena 
kitą sąlygodamos, sudaro konstitucines prielaidas leisti įstatymus, kuriais 
reaguojama į tautos ūkio būklę, ekonomikos ir socialinio gyvenimo įvai-
rovę bei kintamumą“. Konstitucinis Teismas konstatavo ir tai, kad „kons-
titucinis asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad įstatymu 
gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų 
kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Tai taikytina ne tik fi-
ziniams, bet ir juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių asmenų 
susivienijimai.“ (išskirta – V. S.) Taigi, Konstitucinis Teismas netiesiogiai 
pripažino, kad Konstitucijos 29 straipsnis taikytinas ne tik fiziniams, bet 
ir juridiniams asmenims; kitaip tariant, Konstitucinis Teismas konstatavo, 
jog Konstitucijos 29 straipsnyje vartojama sąvoka „asmenys“ nėra vien 
sąvokos „žmogus“ sinonimas, kad ji apima ir fizinius, ir juridinius asme-
nis69. Pagrindinis argumentas, kuriuo Konstitucinis Teismas grindė savo 
požiūrį, jog Konstitucijos 29 straipsnis taikytinas ir juridiniams asmenims, 
buvo tas, kad juridiniai asmenys paprastai yra fizinių asmenų susivieniji-
mai. Konstitucinis Teismas nepaaiškino, kodėl priimdamas savo ankstesnį, 
t. y. 1993 m. lapkričio 8 d., nutarimą, jis laikėsi kitokio požiūrio – politinių 
partijų, negavusių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir dėl 
69 Konstitucinis Teismas nutarė, kad ginčijamas Vyriausybės nutarimas neprieštarauja 

Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Vyriausybės nuta-
rime nurodytas skirtingo reguliavimo tikslas: sudaryti geresnes sąlygas žemės ūkio pro-
dukciją perdirbančioms įmonėms atsiskaityti su žemės ūkio produkcijos gamintojais. 
Buvo atsižvelgta ir į Vyriausybės atstovų paaiškinimus, jog kriterijus, kodėl buvo pasi-
rinktos būtent šios įmonės, yra toks: jos yra negrąžinusios paskolų Žemės ūkio bankui, 
be to, siekiama išsaugoti jose įdiegtas pažangias technologijas ir gamybinius pajėgumus, 
strateginį įmonių išsidėstymą. Konstitucinis Teismas nutarė, kad pateikti argumentai 
yra pagrindas teigti, kad nustačius padengti tik dalies įmonių įsiskolinimą nebuvo pa-
žeistas konstitucinis asmenų lygybės principas. 



542

Vytautas SinkeVičiuS

to netekusių turėtos teisės būti atstovaujamos visose rinkimų komisijose, 
netraktavo kaip fizinių asmenų susivienijimų, – ir kodėl politinių partijų at-
žvilgiu toje Konstitucinio Teismo nagrinėtoje byloje nebuvo taikytas Kons-
titucijos 29 straipsnis. Manytina, kad tokie paaiškinimai buvo būtini, nes 
jie leistų geriau suprasti, kodėl Konstitucinis Teismas pakeitė savo ankstes-
nį požiūrį. Kita vertus, nurodytas Konstitucinio Teismo nutarimas svarbus 
tuo, kad, atskleisdamas Konstitucijos 29 straipsnio turinį, Konstitucinis 
Teismas šį kartą rėmėsi ne kokia nors viena Konstitucijos nuostata ar ko-
kiu nors vienu Konstitucijos skirsniu, kaip tai darė anksčiau, o įvairiomis 
Konstitucijos nuostatomis, pabrėždamas Konstitucijos vientisumą, kuris 
reiškia ir tai, kad „Konstitucijoje įtvirtintas visų asmenų lygybės įstatymui, 
teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar jų pareigūnams principas <...> 
glaudžiai siejasi ir su kitais konstituciniais principais bei nuostatomis“70. 

Taigi 1996 m. pradžioje Konstitucinis Teismas iš esmės pakeitė savo 
anksčiau pateiktą Konstitucijos 29 straipsnyje vartojamos sąvokos „asme-
nys“ sampratą ir kartu pakoregavo ankstesnę konstitucinę doktriną, aiški-
nančią, kokiems asmenims taikytinas konstitucinis lygiateisiškumo princi-
pas. Buvo suformuluota tokia nauja Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos 
„visi asmenys lygūs“ samprata: 1) Konstitucijos 29 straipsnis taikytinas 
ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims; 2) tiek fiziniams, tiek juri-
diniams asmenims gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas; 
3) fiziniai asmenys gali būti lyginami tik su fiziniais asmenimis, o juridiniai 
asmenys – tik su juridiniais.

Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimo nuostata, kad 
Konstitucijos 29 straipsnis taikytinas ne tik fiziniams, bet ir juridiniams as-
menims, vėliau ne kartą leido apginti juridinių asmenų, kurie dėl teisinio re-
guliavimo pateko į nelygiateisę padėtį, teises. Viena iš Konstitucinio Teismo 
nagrinėtų tokių bylų yra vadinama „Banderolių“ byla71. Konstitucinis Teis-
mas tyrė, ar Konstitucijos 29 straipsniui neprieštarauja Vyriausybės 1998 m. 
sausio 14 d. nutarimu patvirtintoje „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir par-
duodamų alkoholinių gėrimų ženklinimo 1998 metų pavyzdžio banderolė-
mis tvarkoje“ ir „Importuojamų į Lietuvos Respubliką alkoholinių gėrimų 
ženklinimo 1998 metų pavyzdžio banderolėmis tvarkoje“ nustatytas teisinis 
70 Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 20-537.
71 Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 17-419.
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reguliavimas. Ginčijamą nutarimą Vyriausybė priėmė vadovaudamasi tuo 
metu galiojusiu Alkoholio kontrolės įstatymu, pagal kurį alkoholio pro-
duktai priskiriami specialiems gaminiams. Jų gamybai, importui, prekybai 
ir vartojimui pagal įstatymus bei kitus teisės aktus yra taikomas ypatingas 
valstybinio reguliavimo režimas. Alkoholio kontrolės įstatyme buvo nusta-
tyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama realizuoti alkoholinius gėrimus 
(išskyrus alų) be nustatyto specialaus ženklinimo; šie reikalavimai taikomi ir 
įmonėse laikomiems (saugomiems) bei įmonių gabenamiems alkoholio pro-
duktams. Įstatyme buvo įtvirtinta, kad prekybos alkoholio produktais tvarką 
nustato Vyriausybė. Taigi, pagal Alkoholio kontrolės įstatymą Vyriausybė, 
turėdama teisę nustatyti prekybos alkoholio produktais tvarką, turėjo teisę 
nustatyti ir specialius ženklinimo reikalavimus, t. y. įvesti naujo pavyzdžio 
banderoles. Naujos 1998 m. pavyzdžio banderolės buvo įvestos siekiant ap-
sisaugoti nuo banderolių klastojimo ir kartu nuo akcizo slėpimo bei kontra-
bandos. Konstitucinis ginčas kilo dėl to, kad nurodytuose Vyriausybės nu-
tarimuose įmonėms, prekiaujančioms Lietuvoje pagamintais alkoholiniais 
gėrimais, ir įmonėms, prekiaujančioms importuotais alkoholiniais gėrimais, 
buvo nustatytas skirtingas teisinis reguliavimas: įmonės, turėjusios teisę pre-
kiauti importuotais alkoholiniais gėrimais, turėjo teisę seno pavyzdžio ban-
derolėmis paženklintus importuotus gėrimus paženklinti 1998 m. pavyzdžio 
banderolėmis ir toliau jais prekiauti, juos gabenti bei laikyti, o įmonės, turin-
čios teisę prekiauti tik Lietuvoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, neturėjo 
teisės seno pavyzdžio banderolėmis paženklintų gėrimų paženklinti 1998 m. 
pavyzdžio banderolėmis – šioms įmonėms tiesiog buvo uždrausta prekiau-
ti dar iki draudimų nustatymo teisėtai įsigytais joms nuosavybės teise pri-
klausančiais Lietuvoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, paženklintais 
seno pavyzdžio banderolėmis, juos gabenti ir laikyti. Konstitucinis Teismas 
konstatavo, kad tokiu teisiniu reguliavimu įmonės, turinčios teisę prekiau-
ti importuotais alkoholiniais gėrimais, ir įmonės, turinčios teisę prekiauti 
tik Lietuvoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, pastatomos į nevienodą, 
nelygiateisę padėtį, kad tokiu teisiniu reguliavimu diskriminuojami tie ūkio 
subjektai, kurie turi teisę prekiauti tik Lietuvoje pagamintais alkoholiniais 
gėrimais. Tai buvo pagrindas Konstituciniam Teismui ginčijamą teisinį regu-
liavimą pripažinti pažeidžiančiu Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 
asmenų lygybės įstatymui principą. 
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Minėta, kad pagal 1996 m. Konstitucinio Teismo suformuluotą oficia-
lią konstitucinę lygiateisiškumo principo doktriną vienas iš jos elementų 
yra tai, kad „fiziniai asmenys gali būti lyginami tik su fiziniais asmenimis, 
o juridiniai – su juridiniais“. Tokio požiūrio Konstitucinis Teismas laikėsi 
beveik dešimt metų. 2006 m. pradžioje Konstitucinis Teismas pakorega-
vo nurodytą sampratą ir konstatavo, jog pagal Konstitucijos 29 straipsnį 
tarpusavyje gali būti lyginami fiziniai ir juridiniai asmenys. Tokia Kons-
titucinio Teismo pozicija išdėstyta 2006 m. kovo 30 d. nutarime72, kuris 
buvo priimtas vadinamoje „Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo“ byloje. 
Joje buvo nagrinėjama, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo 2003 m. sau-
sio 28 d. priimto Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 
nuostatos, pagal kurias asmenys gali įsigyti nuosavybės teise tiek žemės, 
kad bendras vienam asmeniui priklausantis iš valstybės ar kitų asmenų įsi-
gytos žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų ne didesnis kaip: fiziniam 
asmeniui – 300 ha; juridiniam asmeniui – 2000 ha. Įstatyme taip pat buvo 
nustatyta, kad asmuo, iki šio įstatymo įsigaliojimo įsigijęs didesnį kaip 
300 ha žemės ūkio paskirties žemės plotą, pagal šį įstatymą žemės ūkio pa-
skirties žemės įsigyti negali. Taigi, įstatymu: 1) skirtingiems subjektams yra 
nustatyti skirtingi leidžiamos įsigyti žemės ūkio paskirties žemės plotų mak-
simalūs dydžiai; 2) įtvirtinta nuostata, kad draudimas fiziniam asmeniui 
įsigyti nuosavybės teise iš valstybės ar kitų asmenų žemės ūkio paskirties 
žemės bendrą plotą, ne didesnį kaip 300 ha, taikomas visiems fiziniams 
asmenims (ir tiems, kurie įsigyja šią žemę pagal šį įstatymą, ir tiems, kurie 
tokią žemę yra įsigiję dar iki šio įstatymo įsigaliojimo – jie pagal šį įstaty-
mą tokios žemės įsigyti jau negali). Seimo narių grupei kilo abejonių, ar 
įstatymo nuostatos ta apimtimi, kuria fiziniams asmenims ir juridiniams 
asmenims buvo nustatyti skirtingi leidžiamos įsigyti žemės ūkio paskirties 
žemės plotų maksimalūs dydžiai, neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 
1 daliai, 46 straipsnio 4 dalies nuostatai „įstatymas <...> saugo sąžiningos 
konkurencijos laisvę“, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus 
gali laisvai pasirinkti <...> verslą“. Seimo atstovai nesutiko su Seimo narių 
grupės argumentais ir, pagrįsdami įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą, 
teigė, kad šiuo įstatymu buvo siekiama užtikrinti žemės ūkio paskirties 
žemės naudojimą pagal paskirtį, žemę dirbančių žmonių pragyvenimo 
72 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 30 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 37-1319.
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šaltinį ir kaimo socialinių problemų sprendimą, išsaugoti lygias Lietuvos 
gyventojų ir užsieniečių galimybes įsigyti žemės, užkirsti kelią spekulia-
cijai žeme (kad ji nebūtų superkama perpardavimo tikslais). Skirtingų 
leidžiamos įsigyti žemės ūkio paskirties žemės plotų maksimalių dydžių 
fiziniams asmenims, žemės ūkio bendrovėms, kitiems juridiniams asme-
nims nustatymu buvo siekiama, atsižvelgus į skirtingą juridinių ir fizinių 
asmenų veiklos mastą, suformuoti atitinkamas žemės ūkio struktūras.

Spręsdamas, ar ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konsti-
tucijai, Konstitucinis Teismas pirmiausia turėjo įvertinti objekto, kuriam 
skirtas minėtas teisinis reguliavimas, specifiškumą, nes, kaip minėta, objekto 
specifiškumas gali būti pagrindas nustatyti diferencijuotą teisinį reguliavi-
mą. Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad žemė yra ypatingas 
gamtos išteklius, lemiantis ir kitų gamtos išteklių inter alia vandenų, augali-
jos, gyvūnijos egzistavimą bei kitimą; žemė yra ypatingas išteklius ir tuo 
aspektu, kad ji negali būti pakeista kuo nors kitu, iš naujo sukurta ar kaip 
nors kitaip padidinta. Žemės, kaip riboto ištekliaus, tinkamas naudojimas 
yra žmogaus ir visuomenės išlikimo ir raidos sąlyga, tautos gerovės pagrin-
das; jos, kaip gamtos ištekliaus, racionalaus naudojimo užtikrinimas yra 
viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė. 
Kartu Konstitucinis Teismas pabrėžė, jog žemė – ypatingas nuosavybės tei-
sės objektas, nes žemės sklypų turėjimas nuosavybės teise gali būti viena iš 
esminių sąlygų verslui pradėti ir jam plėtoti, viena iš būtinų ūkinės veiklos 
vykdymo prielaidų. Konstitucinio Teismo nuomone, iš Konstitucijos kyla 
tai, kad „teisiškai reguliuojant santykius, susijusius su žemės naudojimu 
verslui, ūkinei veiklai, būtina paisyti žemės, kaip gamtos ištekliaus, prigim-
ties ir jos, kaip nekilnojamojo turto, specifikos“, ir kad „šių santykių teisinis 
reguliavimas negali neturėti tam tikrų ypatumų, palyginti su kitų nuosavy-
bės santykių teisiniu reguliavimu“, nes „su žemės (kaip ir kitų gamtinės 
aplinkos objektų) nuosavybe ir naudojimu susijusių santykių diferencijuoto 
teisinio reguliavimo pagrindai kyla iš pačios Konstitucijos“ (išskirta – V. S.). 
Konstitucinis Teismas nurodė, kad „su žemės, kaip ypatingo nuosavybės 
teisės objekto (ir vienos iš verslo sąlygų – ūkinės veiklos vykdymo prielai-
dų), įsigijimu bei valdymu, taip pat su perleidimu susijusius santykius būti-
na teisiškai reguliuoti taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų pakenkti žemei 
kaip ypatingai Konstitucijos ginamai ir saugomai vertybei, pažeisti kitų 
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konstitucinių vertybių“. Konstitucija nedraudžia žemės (kaip ir kitų gamti-
nės aplinkos objektų) skirstyti pagal įvairius kriterijus, inter alia pagal nau-
dojimo paskirtį, todėl gali būti nustatytas ir žemės skirstymas į žemės ūkio 
paskirties ir kitokios paskirties žemę. Diferencijuotai reguliuodamas santy-
kius, susijusius su žemės nuosavybe ir naudojimu, įstatymų leidėjas, atsi-
žvelgdamas į žemės rūšį (kategoriją), gali nustatyti žemės teisinį režimą, 
inter alia nuosavybės, naudojimo, ūkinės veiklos ir kitos veiklos sąlygas, 
apribojimus, draudimus, tačiau tokie apribojimai, draudimai turi būti kons-
tituciškai pagrįsti. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į že-
mės, kaip riboto ištekliaus, prigimtį, taip pat į būtinumą išsaugoti žemės 
ūkio paskirties žemės naudingąsias savybes įstatymų leidėjas gali įstatymu 
nustatyti ir leistinos įsigyti nuosavybės teise žemės sklypų maksimalius dy-
džius. Žemės sklypų maksimalių dydžių nustatymas savaime nereiškia, kad 
yra konstituciškai nepagrįstai suvaržoma asmens nuosavybės teisė, ūkinės 
veiklos laisvė, kitos konstitucinės teisės ir laisvės. Priešingai, tokių maksi-
malių dydžių nustatymas gali būti viena iš priemonių, sudarančių prielaidas 
racionaliai valdyti žemės ūkio paskirties žemę, išsaugoti dirbamos žemės 
ūkio paskirties žemę, tinkamai plėtoti žemės ūkio verslą, skatinti sąžiningą 
konkurenciją žemės ūkyje, neleisti monopolizuoti gamybos ir rinkos ir pan. 
Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad „pagal Konstituciją apskritai nėra ne-
leistina skirtingiems subjektams nustatyti (įstatymu) skirtingų leistinos įsigyti 
nuosavybės teise tos pačios paskirties žemės (taip pat ir žemės ūkio paskirties 
žemės) sklypų maksimalių dydžių. Svarbu, kad kriterijai būtų konstituciškai 
pagrįsti“ (išskirta – V. S.). Kartu Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad „įstaty-
mu nustatant leistinos įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės 
sklypų ir kitokios paskirties žemės sklypų maksimalius dydžius būtina ne-
pažeisti Konstitucijos normų ir principų, inter alia socialinės darnos impe-
ratyvo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygiateisiškumo ir kitų princi-
pų. Pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo 
esamiems ar potencialiems verslo subjektams būtų sudarytos nevienodos 
ūkininkavimo sąlygos, trukdoma plėtoti verslą, varžoma ūkinės veiklos 
laisvė, visuomenei naudingos ūkinės veiklos pastangos, iniciatyva“, nes 
„tuomet būtų sudarytos prielaidos pažeisti kai kurių iš tų subjektų konstitu-
cines teises, inter alia teisę laisvai pasirinkti verslą, konstitucinį asmenų ly-
giateisiškumo principą, kitas Konstitucijos nuostatas, būtų leista iškreipti 
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sąžiningą konkurenciją žemės ūkio rinkoje“. Vertindamas, ar įstatymu buvo 
galima nustatyti, jog leidžiamos įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskir-
ties žemės plotų maksimalus dydis juridiniams asmenims yra 2000 ha, Kons-
titucinis Teismas konstatavo, kad „nėra teisinių argumentų, kurie leistų 
teigti, jog nustatytasis maksimalus dydis yra nepagrįstas, neproporcingas ar 
kuriuo nors kitu atžvilgiu neteisingas, kad tokiu teisiniu reguliavimu kuri 
nors asmens teisė ar laisvė būtų suvaržyta labiau negu būtina siekiant kons-
tituciškai pagrįsto viešojo intereso“. Buvo konstatuota ir tai, kad „nėra teisi-
nių argumentų teigti, kad minėto maksimalaus dydžio nustatymas pažeistų 
Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalį, 46 straipsnio 4 dalies nuostatą „įstatymas 
<...> saugo sąžiningos konkurencijos laisvę“, 48 straipsnio 1 dalies nuostatą 
„kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti <...> verslą“. Kitaip buvo įvertinta 
įstatymo nuostata „leidžiamos įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskir-
ties žemės plotų maksimalus dydis fiziniams asmenims – 300 ha“. Konstitu-
cinio Teismo nuomone, „leistinos įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio pa-
skirties žemės sklypų maksimalius dydžius turi lemti žemės ūkio paskirties 
žemės pobūdis bei siekiamas viešasis interesas, o ne tokie kriterijai, kurių 
negalima konstituciškai pagrįsti, kaip antai reikalavimas, kad žemės ūkio 
paskirties žemės sklypų įgijėjai patys ūkininkautų toje žemėje ar gyventų 
atitinkamoje vietovėje, kad jie būtų priversti pasirinkti kurią nors vieną iš 
pagal įstatymus galimų ūkininkavimo formų ir pan.“ (išskirta – V. S.). Kons-
titucinis Teismas konstatavo, kad „tarp juridinių asmenų ir fizinių asmenų, 
siekiančių pagal įstatymą (2004 m. liepos 15 d. redakcija) įsigyti žemės ūkio 
paskirties žemės, kuri būtų naudojama žemės ūkio veiklai, nėra tokio pobū-
džio ir tokios apimties skirtumų, kurie pateisintų leidžiamos įsigyti nuosavy-
bės teise žemės ūkio paskirties žemės plotų maksimalų dydį fiziniams as-
menims – 300 ha, kai juridiniams asmenims šis dydis yra nustatytas gerokai 
didesnis – 2000 ha“. Konstitucinis Teismas nurodė, kad „tokiu teisiniu regu-
liavimu fiziniai asmenys yra diskriminuojami juridinių asmenų atžvilgiu, yra 
ribojamos jų galimybės konkuruoti žemės ūkio rinkoje, neproporcingai 
suvaržoma jų verslo laisvė“ (išskirta – V. S.). Konstitucinis Teismas padarė 
išvadą, kad „Įstatymo (2004 m. liepos 15 d. redakcija) 4 straipsnio 1 dalies 
1 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad fiziniams asmenims leidžiamos 
įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotų maksimalus dy-
dis yra ne 2000 ha, bet 300 ha, prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 da-
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liai, 46 straipsnio 4 dalies nuostatai „įstatymas <...> saugo sąžiningos kon-
kurencijos laisvę“, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus gali 
laisvai pasirinkti <...> verslą“. Remdamasis analogiškais argumentais, Kons-
titucinis Teismas konstatavo ir tai, kad Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 
46 straipsnio 4 dalies nuostatai „įstatymas <...> saugo sąžiningos konkuren-
cijos laisvę“, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus gali laisvai 
pasirinkti <...> verslą“ prieštarauja ir įstatymo nuostata „asmuo, iki šio įsta-
tymo įsigaliojimo įsigijęs didesnį kaip 300 ha žemės ūkio paskirties žemės 
plotą, pagal šį įstatymą žemės ūkio paskirties žemės įsigyti negali“ ta apim-
timi, kuria įtvirtinta, kad asmenims, iki šio įstatymo įsigaliojimo įsigiju-
siems didesnį kaip 300 ha žemės ūkio paskirties žemės plotą, pagal šį įstaty-
mą draudžiama įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės tiek, 
kad bendras jam nuosavybės teise priklausančios žemės ūkio paskirties že-
mės plotas būtų ne didesnis kaip 2000 ha“.

Konstitucinio Teismo nagrinėtą „Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo“ 
bylą plačiau aptarėme tik dėl to, kad iš jos labai gerai matyti, kaip kartais 
nelengva suderinti įvairias Konstitucijos nuostatas, jose įtvirtintas vertybes. 
Jeigu byloje lygiateisiškumo principas būtų traktuojamas atsižvelgiant tik į 
formalius subjektų skirtumus, Konstitucinio Teismo sprendimas būtų argu-
mentuojamas kitaip ir būtų kitoks. Antai, suteikus prioritetą argumentui, 
kad įstatyme skirtingo dydžio maksimalūs žemės ūkio plotai nustatyti dėl 
to, kad vieni subjektai yra fiziniai asmenys – tokie asmenys neturi galimybių 
(technikos, finansinių išteklių ir pan.) patys apdirbti didelių žemės plotų), 
todėl jiems leista įsigyti nuosavybėn mažesnio dydžio žemės plotus, negu 
tiems subjektams, kurie yra juridiniai asmenys, – esą akivaizdu, kad juridi-
nių asmenų ūkinei veiklai reikia daugiau žemės, jie turi didesnes galimybes 
apdirbti stambesnius žemės plotus ir kt.), – būtų galima konstatuoti, jog vien 
formalūs nurodytų subjektų skirtumai yra pagrindas nustatyti diferencijuo-
tą teisinį reguliavimą, vadinasi, ginčijamos įstatymo nuostatos nepriešta-
rauja konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui. Abejotume, ar toks 
bylos sprendimas būtų konstituciškai pagrįstas. Gerai, kad Konstitucinis 
Teismas nenuėjo lengviausiu keliu, o ginčijamų įstatymo nuostatų atitiktį 
Konstitucijai nagrinėjo įvairių konstitucinių nuostatų kontekste, atskleis-
damas jų tarpusavio ryšius ir sąveiką. Konstitucinio Teismo suformuluotas 
požiūris, jog „vien tai, kad vieni asmenys yra fiziniai, o kiti – juridiniai, nėra 
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konstitucinis pagrindas jų atžvilgiu nustatyti skirtingą teisinį reguliavimą, 
jeigu tarp nurodytų asmenų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, 
kad jų atžvilgiu būtų galima nustatyti skirtingą teisinį reguliavimą“, turi ne 
tik teorinę, bet ir praktinę reikšmę. Šios bylos medžiaga bei argumentai, 
kuriais Konstitucinis Teismas grindė savo nutarimą, dar kartą parodė, jog 
Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas yra uni-
versalus, kad įstatymais nustatant atitinkamą teisinį reguliavimą, susijusį su 
asmens teisėmis ir laisvėmis, visais atvejais būtina įvertinti, ar teisinis regu-
liavimas nepažeis asmenų lygiateisiškumo.

Taigi, nuo 2006 metų pradžios konstitucinė doktrina, aiškinanti, ko-
kiems subjektams taikytinas Konstitucijos 29 straipsnis, o kartu ir tai, ko-
kiems subjektams taikytinas konstitucinis lygiateisiškumo principas, yra 
tokia: 1) Konstitucijos 29 straipsnis taikomas ir fiziniams, ir juridiniams 
asmenims; 2) pagal šį straipsnį fiziniai asmenys gali būti lyginami ne tik 
su kitais fiziniais asmenimis, bet ir su juridiniais asmenimis, o juridiniai 
asmenys – ne tik su kitais juridiniais, bet ir su fiziniais asmenimis.

Minėta, kad lygiateisiškumo principas lyg sudaro dalį kiekvienos 
Konstitucijos normos, kurioje yra įtvirtinamos asmens teisės ir laisvės, kad 
šis principas tarsi įsilieja į kiekvieną atskirą konstitucinę normą kaip su-
dėtinis tos normos elementas. Konstitucinio Teismo jurisprudencija rodo, 
kad įstatymo ar kito teisės akto prieštaravimas Konstitucijos 29 straips-
niui dažniausiai konstatuojamas tais atvejais, kai prieš tai yra konstatuotas 
įstatymo ar kito teisės akto prieštaravimas kokiam nors kitam Konstitu-
cijos straipsniui, įtvirtinančiam konkrečią asmens teisę ir laisvę. Kitaip 
tariant, Konstitucijos 29 straipsnis paprastai „vienas nevaikšto“, jis pinasi 
su kitais Konstitucijos straipsniais ir yra taikomas kartu su kitais Kons-
titucijos straipsniais. Konstitucinio Teismo nutarimuose šis Konstitucijos 
29 straipsnio ir kitų Konstitucijos straipsnių ryšys paprastai atspindimas 
tokia formule: „tokiu teisiniu reguliavimu pažeidžiamas Konstitucijos 
29 straipsnis ir „toks“ Konstitucijos straipsnis“. Konstitucinis Teismas var-
toja ir kitą formulę: „tokiu teisiniu reguliavimu pažeidžiamas Konstitucijos 
„toks“ straipsnis, o po to nurodoma, kad taip yra pažeidžiamas ir Kons-
titucijos 29 straipsnis“. Kita vertus, Konstitucinio Teismo jurisprudenci-
joje rasime ne vieną nutarimą, kuriuose vartojama dar kitokia formulė: 
„Konstitucinis Teismas, konstatavęs, kad įstatymo, kito teisės akto nuo-
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statos prieštarauja „tokiam“ Konstitucijos straipsniui, šioje byloje netirs, ar 
ginčijamo įstatymo, kito teisės akto nuostatos neprieštarauja Konstitucijos 
29 straipsniui“, nors pareiškėjas prašė ištirti įstatymo, kito teisės akto ati-
tiktį ir Konstitucijos 29 straipsniui. Galima manyti, kad pastaroji formulė 
vartojama dėl kelių priežasčių. Viena iš jų galbūt yra tokia: Konstituciniam 
Teismui konstatavus, jog įstatymo, kito teisės akto nuostatos prieštarauja 
Konstitucijai, tos įstatymo, kito teisės akto nuostatos yra pašalinamos iš 
teisės sistemos, todėl, Konstitucinio Teismo nuomone, nėra reikalo toliau 
spręsti, ar ginčijamos įstatymo, kito teisės akto nuostatos neprieštarauja ir 
Konstitucijos 29 straipsniui. Kita priežastis galbūt yra ta, kad bylos nag-
rinėjimo metu paaiškėja, jog konkretus tyrimas, ar ginčijamos įstatymo, 
kito teisės akto nuostatos neprieštarauja ir Konstitucijos 29 straipsniui, 
bus labai sudėtingas, pareikalaus daug laiko sąnaudų, todėl Konstitucinis 
Teismas apsiriboja konstatavimu, kad ginčijamos įstatymo, kito teisės akto 
nuostatos prieštarauja atitinkamam Konstitucijos straipsniui, o tyrimo dėl 
atitikties Konstitucijos 29 straipsniui neatlieka. 

Nors, kaip minėta, Konstitucijos 29 straipsnis paprastai taikomas tik 
kartu su kitais Konstitucijos straipsniais, turėtume atsižvelgti į tai, kad Kons-
titucijoje, skirtingai negu Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijoje, yra įtvirtinta valstybės institucijų ir jų pareigūnų bendra 
pareiga nediskriminuoti asmens. Ši pareiga kyla iš Konstitucijos 29 straipsnio 
1 dalies, įtvirtinančios visų asmenų lygybę įstatymui, teismui, kitoms valsty-
bės institucijoms ar jų pareigūnams. Tai, kad Konstitucijos 29 straipsnyje yra 
įtvirtinta asmens teisė būti traktuojamam lygiai taip pat, kaip yra traktuoja-
mi kiti asmenys (nebent tarp asmenų yra tokio pobūdžio ir tokios apimties 
skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas), 
leidžia manyti, kad Konstitucijos 29 straipsnis ne tik saugo ar papildo kitas 
Konstitucijoje nustatytas asmens teises ir laisves, – gal būt šis straipsnis tam 
tikrais atskirais atvejais gali būti taikomas ir kaip savarankiškas straipsnis, 
t.  y. nepriklausomai nuo to, ar prieš tai yra konstatuotas kokio nors kito 
Konstitucijos straipsnio ar konstitucinio principo pažeidimas. 
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Mokslo studijos autorių atliktas tyrimas parodė, kad teisės sistemos ir 
teisiniai reiškiniai reikalauja tarpšakinio teisės mokslų tyrimo, kad pasitel-
kiant bendrąsias ir specialiąsias teisės mokslo šakas įmanoma visapusiškai 
išanalizuoti nagrinėjamą problemą. Pati teisės prigimtis, teisės sistema 
kaip vientisas darinys reikalauja kompleksinės analizės. Kartu teisės moks-
lo šakų sąveika laiduoja naują požiūrį į esamų klausimų ir problemų spren-
dimą. Svarbi išlieka teisės istorijos problematika, praeities klausimai. Tei-
sės istorijos dalykas reikalauja nagrinėti ne tik atskiras vienos teisės šakos 
aktualijas, bet aprėpti visą teisės sistemą kaip vientisą darinį, ir toks ins-
trumentarijus leidžia brėžti aiškias kryptis, esamų ir būsimų teisės mokslo 
problemų sprendimų perspektyvą.

Teisės kaip mokslo dalyko tyrinėjimai darosi vis labiau susiję su me-
todologinėmis pažinimo problemomis. Analizuojant teisės mokslo meto-
dologines problemas išryškėja, kad itin svarbi doktrinos teisės sampratų 
įvairovė ir jos raida bei daromas poveikis teisės sistemai: kylantis naujasis 
socialinis konstruktyvizmas įtvirtina naują socialinį diskursą, o kartu tei-
sės moksle atsiranda nauja metodologinė paradigma.

Analizuojant teisės sistemos raidą, jos pokyčius svarbūs teisės kul-
tūros kaip paveldo, formuojančio ateities teisę, klausimai. Ištyrus teisinės 
kultūros pradmenis, jos ištakas Lietuvoje, konstatuojama, kad jau vidur-
amžių Lietuvos valstybės raida ir teisės plėtra buvo nukreipta į Vakarų 
teisės tradiciją. Tokia apibrėžtis lėmė ir tai, kad LDK tapo Vakarų civili-
zacijos dalimi, tačiau su tam tikrais savitumais, kurie aiškiai reiškėsi as-
mens laisvės, autoriteto ir valstybės santykyje. LDK teisinėje mintyje au-
toriteto viršenybė buvo tautą jungiantis, pozityvus elementas, stiprinantis 
valstybingumą, tačiau nuo XVI amžiaus tiek valstybėje, tiek teisėje ėmė 
įsigalėti privatus interesas, suabsoliutintas asmens laisvės principas tapo 
primatu teisėje. LDK teisės paveldo tyrimai aktualūs ne tik bendros poli-
tinės ir teisinės minties raidai, jos fiksavimui – privataus ir viešo intereso 
analizė reikšminga ir šių dienų teisei. LDK teisės palikimas itin svarbus ir 
neprarandantis aktualumo, ypač Lietuvos Statutų epocha. Nors humanita-
rinių mokslų atstovai dažnai Lietuvos Statutų teisę įvardija kaip menamos 
šlovingos praeities reliktą, tačiau akivaizdu, kad retrospektyvi šios teisės 
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analizė gali pasiūlyti šiuolaikinės viešosios teisės sisteminių problemų 
sprendimus. Lietuvos Statutų viešosios teisės koncepcija iš esmės būdinga 
šiuolaikinei Lietuvos teisės sistemai, tačiau šių laikų viešosios teisės ver-
tybinis krūvis skiriasi nuo būdingo LDK teisės tradicijai, kai viešoji teisė 
suvokta kaip individo laisvės prielaida. Nagrinėjant tiek šių laikų, tiek 
LDK teisės sisteminius klausimus lieka svarbus asmens laisvės, autoriteto 
ir valstybės santykis. Istorinė šio klausimo analizė atskleidžia ir Naujie-
siems laikams svarbių įžvalgų. Analizuojant LDK teisinį palikimą galima ir 
reikia nagrinėti ne tik sisteminius pokyčius, bet ir atskirus visuomeninius 
santykius, jų reguliavimą, kuris galėtų tapti pamatu analogiškų santykių 
reglamentavimui šiais laikais. 

Naujųjų laikų teisėje svarbus krūvis tenka konstitucinei teisei, kons-
titucionalizmo raidai. Lietuvos konstitucinė teisė XX a. pasižymi raidos 
dinamika, santvarkų kaita, tačiau ilgą laiką mokslo doktrinoje Lietuvos 
konstitucionalizmo patirtis ir sąsajos nebuvo išsamiau analizuota. Mokslo 
studijoje išryškintos esminės prieškario Lietuvos konstitucinės tradicijos 
sąsajos, įtaka ir reikšmė 1990 m. atkūrus valstybingumą ir rengiant naująją 
Konstituciją. Konstatuojama, kad atkuriant valstybingumą 1990 m. kovo 
11-osios aktais ir rengiant naują Konstituciją Lietuvos nepriklausomybės 
siekis buvo siejamas su valstybingumo tęstinumu, kurio konstitucinės for-
mos, valstybės identitetas buvo fiksuoti prieškario Lietuvos 1918–1940 m. 
Lietuvos konstitucinėje sąrangoje. 

Analizuojant Lietuvos konstitucinę raidą išlieka aktualios 1992 m. 
konstitucinių aktų priėmimo aplinkybės ir netgi laikas, nes šie momentai 
lemia atskirų faktų, pareigybių teisinį traktavimą ar net bandymus kurti 
pavojingas fikcijas. 1992 m Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytas 
jos nuostatų tobulinimas per Konstitucijos pataisas ir galiojančių nuostatų 
nuolatinį aiškinimą vykdant teisės aktų konstitucingumo kontrolę, institu-
cines ir procesines prielaidas, tačiau kyla bandymų reviduoti Konstitucijos 
įsigaliojimo datą. Tokie bandymai vertintini kaip politiškai motyvuotas 
destruktyvus veikimas mėginant rekonstruoti praeitį – sukurti regimybę, 
kad joje buvo tai, ko iš tikrųjų nebuvo. 

Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių doktrinos raidą nulėmė Konsti-
tucinio Teismo įsteigimas ir jo veikla, formuojanti naują konstitucinės tei-
sės sampratą. Konstitucinio Teismo formuojama konstitucinės teisės šalti-
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nių doktrina tapo svarbiausiu veiksniu kuriant naują konstitucinės teisės 
paradigmą. Ši doktrina turėjo įtakos ir konstitucinės teisės sampratai, kuri 
dėl vieno pagrindinių jos šaltinių – Konstitucijos – teisminio aiškinimo 
aktų gali būti vadinama jurisprudencine konstitucine teise. 

Aktualūs išlieka ir pirmųjų Europos konstitucijų tyrinėjimai, atsklei-
džiantys, kad jose įtvirtinti valstybės sąrangos modeliai iš esmės yra perimti 
šių laikų demokratinių valstybių konstitucijų. Viena pirmųjų konstituci-
jų – 1791 m. Prancūzijos Konstitucija, akivaizdžiai turėjo įtakos pasaulio 
konstitucionalizmo raidai įtvirtindama griežtą valdžių padalijimo principą 
ir legicentristinę valdžios organizavimo struktūrą, kai vykdomoji valdžia 
užima ribojamos valdžios poziciją. Toks modelis gali sėkmingai veikti tik 
esant garantuotai valdžių pusiausvyros sistemai, tačiau Konstitucijos kū-
rėjai daugiausiai dėmesio skyrė valdžių atskyrimui, nenumatydami būtino 
institucijų sąveikos ir konfliktų tarp institucijų sprendimo mechanizmo. 
Kilus visuomenės permainoms tokie konstitucinio reguliavimo trūkumai, 
nenumačius teisinio problemų sprendimo būdo, buvo ypač jaučiami.

XX a. Vakarų konstitucionalizmo raidai reikšminga ir 1919 m. Vei-
maro Konstitucija. Ji, įtvirtinusi ryškius plebiscitinius elementus ir stiprią 
prezidento instituciją, suformavo mišrios, pusiau prezidentinės demokra-
tijos modelį, kurio tam tikros modifikacijos atsispindi ir šių laikų valstybių 
konstitucijose. Veimaro Konstitucijos nuostatos neatitiko to meto Vokie-
tijos visuomenės ir valstybės tikrovės: joje įtvirtinto valdymo modelio vi-
suomenė dar negebėjo įgyvendinti dėl to meto politinės krizės, konsen-
suso stygiaus, tačiau Konstitucijos įtvirtintą valstybės sąrangos modelį su 
tam tikrais pokyčiais sėkmingai perėmė šių laikų demokratinių valstybių 
konstitucijos.

Parengė Gintaras ŠAPoKA



554

ŠaLTiNiŲ ir LiTeraTŪros sĄraŠas

I. NORMINIAI TESĖS AKTAI IR DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos teisės aktai ir dokumentai

1.1. Konstitucinės reikšmės norminiai teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-221.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausy-
bės žinios. 1990, Nr. 9-222.

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl 1938 m. gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitu-
cijos galiojimo atstatymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vy-
riausybės žinios. 1990, Nr. 9-223.

Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas. Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-224; 1990, Nr. 9-245; 1990, 
Nr. 11-333; 1990, Nr. 23-556; 1990, Nr. 27-637; 1990, Nr. 27-639; 1990, Nr. 27-
641; 1990, Nr. 27-643; 1990, Nr. 27-645; 1990, Nr. 27-647; 1990, Nr. 27-649; 
1990, Nr. 27-651; 1990, Nr. 27-653; 1990, Nr. 31-752; 1991, Nr. 2-42; 1991, 
Nr.  8-227; 1991, Nr. 23-596; 1991, Nr. 27-733; 1991, Nr. 36-980; 1992, Nr. 3-42; 
1992, Nr. 7-154; 1992, Nr. 22-634. Neteko galios: Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 33-1015.

Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 6-166 (Lietuvos Respublikos Konstitucinis įstaty-
mas „Dėl Lietuvos valstybės“ – Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji 
dalis); 1992, Nr. 18-513 (Lietuvos Respublikos Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos 
Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ – Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos sudedamoji dalis); 1992, Nr. 33-1014 (Lietuvos Respublikos 
Konstitucija); 1992, Nr. 33-1015 (Lietuvos Respublikos Įstatymas „Dėl Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ – Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos sudedamoji dalis); Valstybės žinios. 1996, Nr. 64-1501; 1996, Nr. 122-
2863; 2002, Nr. 65-2629; 2003, Nr. 14-540; 2003, Nr. 32-1315; 2003, Nr. 32-1316; 
2004, Nr. 111-4123; 2004, Nr. 111-4124 (Lietuvos Respublikos Konstitucinis ak-
tas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ – Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos sudedamoji dalis); 2006, Nr. 48-1701.

1.2. Konstitucinė jurisprudencija

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 21 d. nutarimas. 
Valstybės žinios. 1994, Nr. 31-562.
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada. Valstybės 
žinios. 1995, Nr. 9-199.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 17 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 1995, Nr. 86-1949.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 1997, Nr. 117-3032.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 1998, Nr. 109-3004.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 1999, Nr. 15-402.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d. sprendimas. Valsty-
bės žinios. 2000, Nr. 4-100.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 22 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2001, Nr. 18-561.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2002, Nr. 62-2515.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2003, Nr. 19-828.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2002, Nr. 113-5057.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2003, Nr. 53-2361.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2003, Nr. 115-5221.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2003, Nr. 124-5643.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2003, Nr. 109-4887.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2003, Nr. 68-3094.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. spalio 29 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2003, Nr. 103-4611.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2004, Nr. 85-3094.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2004, Nr. 181-6708, Nr. 186.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2005, Nr. 63-2235.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. kovo 16 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2005, Nr. 36-1184.
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2005, Nr. 87-3274.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas. Vals-
tybės žinios. 2005, Nr. 152-5605.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas. Valsty-
bės žinios. 2005, Nr. 113-4132.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. sausio 19 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2005, Nr. 9-289.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 65-2400.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2006, Nr. 62-2283.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 51-1894.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2006, Nr. 141-5430.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 30-1050.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 36-1292.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas. Vals-
tybės žinios. 2006, Nr. 127-4849.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas. Vals-
tybės žinios. 2006, Nr. 88-3475, Nr. 137.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 102-3957; atitaisymas – 2006, Nr. 127; 2006, Nr. 137. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2006, Nr. 7-254.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2007, Nr. 54-2097.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. kovo 20 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2007, Nr. 34-1244; atitaisymas – 2011, Nr. 33.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2007, Nr. 121-4965, Nr. 125.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 23 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2007, Nr. 123-5043.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. liepos 5 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2007, Nr. 76-3018.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2007, Nr. 110-4511.
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2007, Nr. 111-4549.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2008, Nr. 10-349.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarimas. Valsty-
bės žinio. 2008, Nr. 38/06.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2008, Nr. 05/07.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2008, Nr. 140-5569.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 15 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2008, Nr. 32-1114.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimas. Valstybės 
žinio. 2008, Nr. 34-1224; Nr. 44.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 14 d. sprendimas. Valstybės 
žinios. 2008, Nr. 119-4512.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2008, Nr. 126-4816.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 1 d. sprendimas. Valstybės 
žinios. 2008, Nr. 15-520.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2008, Nr. 23-852.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 22 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2008, Nr. 23-853.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2008, Nr. 23-852.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2009, Nr. 5-988.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2009, Nr. 115-4888.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. sausio 15 d. sprendimas. Valsty-
bės žinios. 2009, Nr. 6-170.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas. Vals-
tybės žinios. 2010, Nr. 46-2219.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2010, Nr. 134-6860.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2010, Nr. 56-2766.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2010, Nr. 106-5466.



558

TEISĖS RAIDA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA  /  Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2010, Nr. 18-830.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2011, Nr. 156-7405.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2011, Nr. 160-759.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 6 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2011, Nr. 3-93.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2011, Nr. 129-6116.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimas. Valsty-
bės žinios. 2012, Nr. 78-4063. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas. Vals-
tybės žinios. 2012, Nr. 152-7779.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2012, Nr. 105-5330.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2012, Nr. 109-5528.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimas. Valstybės 
žinios. 2013, Nr. 19-938.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo byla Nr. 6/94.

1.3. Įstatymai

Lietuvos [Tarybų Socialistinės] Respublikos referendumo įstatymas. Lietuvos Tary-
bų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1989, 
Nr.  33-445; 1990, Nr. 4-86; Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vy-
riausybės žinios. 1990, Nr. 31-755; 1992, Nr. 18-515; Valstybės žinios. 1994, Nr. 47-
870, Nr. 59-1161, Nr. 89-1716; 1995, Nr. 7-144; 1996, Nr. 86-2044; 1997, Nr. 117-
3011; 1999, Nr. 19-512; 2000, Nr. 85-2577.

Lietuvos [Tarybų Socialistinės] Respublikos spaudos ir kitų masinės informacijos 
priemonių įstatymas. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 7-163.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas (iki išdėstymo nauja, 1996 m. birže-
lio 27 d., redakcija). Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žinios. 1992, Nr. 22-635; Nr. 24-710; 1993, Nr. 10-234; Valstybės žinios. 1994, 
Nr.  89-1718; 1995, Nr. 7-142.

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl referendumo Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai priimti“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1992, Nr. 31-955; Lietuvos aidas, 1992 m. spalio 15 d. „Šis įstatymas įsigalioja nuo 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=18855&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=810&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=2151&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=5842&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=5842&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=5930&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=6005&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1536&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=1641&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=6077&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=6007&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=15188&b=
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jo priėmimo ir galioja 1992 metų spalio 25 dienos referendumo organizavimo ir 
vykdymo laikotarpiu“ (19 straipsnis).

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (iki išdėstymo nauja, 2002 m. gruodžio 10 d., 
redakcija). Valstybės žinios. 1993, Nr. 12-296; 1996, Nr. 67-1604; 1996, Nr. 125-
2894; 1999, Nr. 48-1524; 1999, Nr. 60-1949; 2000, Nr. 52-1483; 2001, Nr. 82-2831.

Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tary-
bos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 11-241.

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 7, 11, 15 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 52-1487.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 3 6-1340.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 89-2741.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 37-1341.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 64-2569.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas. Valstybės žinios. 1999, 

Nr. 13-308.
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir dispo-

navimo juo įstatymas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 87-3397.
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 96-1872 (su vėles-

niais pakeitimais ir papildymais).
Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas. Valstybės žinios. 1997, Nr. 108-

2726 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 65-2634 (su 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas. Valstybės žinios. 

1999, Nr. 13-308.
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir dispo-

navimo juo įstatymas. Valstybės žinio. 2006, Nr. 87-3397.

1.4. Kiti Aukščiausiosios Tarybos, jos Prezidiumo ir  
Seimo aktai

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1980 m. spalio 29 d. įsakas 
Nr. X-617 „Dėl Lietuvos TSR įstatymų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimų ir kitokių aktų, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
įsakų ir nutarimų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“. Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1980, Nr. 30-428.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų Tary-
bos 1989 m. lapkričio 15 d. nutarimas XI-3368/257 „Dėl Lietuvos TSR Aukš-

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=72290&b=
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čiausiosios Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraščio“. Lietuvos Tary-
bų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1989, 
Nr. 34-469.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimas „Dėl 1939 
metų Vokietijos-TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“. Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 8-182.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. balandžio 30 d. 
nutarimas I-175 „Dėl laikraščio „Valstybės žinios“ reorganizavimo“. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 14-401.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. rugsėjo 24 d. 
nutarimas Nr. I-597 „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priim-
tų įstatymų skelbimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausy-
bės žinios. 1990, Nr. 28-681.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. lapkričio 13 d. 
nutarimas Nr. I-1991 „Dėl „Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinių“ leidimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vy-
riausybės žinios. 1991, Nr. 33-911.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas 
Nr. I-2965 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto“. Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-954.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 9 d. nutarimas 
Nr. I-2722 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 1992 m. spalio 25 d. Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 21-620.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. birželio 9 d. pareiškimas. Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 18-517.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas 
Nr.  I-2968 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto pateikimo refe-
rendumui“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 
1992, Nr. 31-957; Lietuvos aidas. 1992 m. spalio 15 d. (atitaisymas: Lietuvos ai-
das. 1992 m. spalio 21 d.).

Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. I-3 „Dėl Lietu-
vos Respublikos Prezidento pareigų laikino ėjimo“. Lietuvos Respublikos Seimo 
ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 35-1064.

Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. I-11 „Dėl Respub-
likos Prezidento rinkimų paskyrimo“. Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės 
žinios. 1992, Nr. 36-1092.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. gegužės 1 d. nu-
tarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos metmenų“. Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo dokumentų rinkinys. Nr. 3, p. 506.
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Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. lapkričio 5 d. nutarimas 
„Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo raidos“. Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios. 1991, Nr. 32-874.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimas 
„Dėl Laikinosios komisijos konstitucijos projektui parengti sudarymo“. Aukš-
čiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 36-978.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. balandžio 21 d. nutari-
mas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto paskelbimo visuomenei 
svarstyti“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentų rinkinys. Nr. 5, p. 100.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. birželio 18 d. nutarimas 
„Dėl pirmalaikių rinkimų į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą (Seimą) sistemos ir 
datos“. Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 19-552.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. kovo 12 d. nutarimas „Dėl 
referendumo dėl Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstatymo“. Aukš-
čiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 234.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 9 d. nutarimas „Dėl 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 1992 m. spalio 25 d.“ Aukščiausiosios Ta-
rybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 21-620.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugpjūčio 4 d. nutari-
mas „Dėl pritarimo Aukščiausiosios Tarybos konstitucinių problemų derini-
mo grupės protokolui“. Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, 
Nr. 24-708.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl 
Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti pirmininko patvirtini-
mo“. Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 3-47.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas „Dėl 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto“. Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-954.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. nutarimas „Dėl 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto pateikimo referendumui“. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios tarybos ir Vyriausybės žinios. 1992, Nr. 31-957.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Deklaracija „Dėl Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų“. Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990, Nr. 9-220.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1992 m. birželio 3 d. pa-
reiškimas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentų rinkinys. 5, p. 444.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. lapkričio 7 d. 
nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo“. Lietuvos Respub-
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likos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo dokumentų rinkinys. 2, p. 600, 601.

Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. kovo 12 d. Deklaracija „Dėl Jono Žemaičio 
pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 30-1166.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1992 m. sausio 22 d. nu-
tarimas „Dėl Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui parengti darbo orga-
nizavimo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentų rinkinys. Nr. 4, p. 588–590.

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. IX-2100 „Dėl 
pa vedimo laikinai eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas ir pavedimo 
laikinai eiti Seimo Pirmininko pareigas“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 51-1697.

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. IX-2138 „Dėl 
Respublikos Prezidento rinkimų paskyrimo“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 56-1933.

Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. kovo 12 d. deklaracija „Dėl Jono Žemaičio pri-
pažinimo Lietuvos valstybės vadovu“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 30-1666.

1.5. Kiti poįstatyminiai aktai

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto 
biuro 1990 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. XI-3716/51 „Dėl „Valstybės žinių“ 
savaitraščio pertvarkymo, „Tiesos“, „Sovetskaja Litva“ ir „Kurjer Wilenski“ laik-
raščių statuso“. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
ir Vyriausybės žinios. 1989, Nr. 34-472.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 1992 m. spalio 31 d. nutari-
mas „Dėl 1992 m. spalio 25 d. referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
priimti rezultatų. <http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/referendum/buve-refe-
rendumai.html>. [žiūrėta 2013-03-27].

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. 
potvarkis (neskelbta E. Kūrio turima kopija).

1.6. Parlamento posėdžių stenogramos

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmoji sesija. 1990 m. kovo 11 d. 
posėdžių stenogramos. Nr. 1.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos penktoji sesija. 1991 m. balandžio 
7 d. posėdžių stenogramos. Nr. 53. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ketvirtoji sesija. 1991 m. spalio 22 d. 
posėdžių stenogramos. Nr. 42.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ketvirtoji sesija. 1991 m. spalio 30 d. 
posėdžių stenogramos. Nr. 43.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos penktoji sesija. 1992 m. kovo 17 d. 
posėdžių stenogramos. Nr. 52.

http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/referendum/buve-referendumai.html
http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/referendum/buve-referendumai.html
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Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos penktoji sesija. 1992 m. balandžio 14 d. 
posėdžių stenogramo. Nr. 54.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos penktoji sesija. 1992 m. birželio 4 d. 
posėdžių stenogramos. Nr. 58.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos šeštoji sesija. 1992 m. rugsėjo 17 d. 
posėdžių stenogramos. Nr. 64. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 13 d. posėdžio steno-
grama. <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251742>. 
[žiūrėta 2013-03-27].

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 29 d. posėdžio steno-
grama. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251744>. 
[žiūrėta 2013-03-27].

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. lapkričio 19 d. posė-
džio stenograma. <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=251745>. [žiūrėta 2013-03-27].

1.7. Teismų praktika

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. 
gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Prienų senelių globos namai v. R. P. ir kt., 
bylos Nr. 3K-3-1365/2000.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 28 
,,Dėl Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės tei-
sės normas“. Teismų praktika. 2001, Nr. 14.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. balandžio 19 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006 ,,Dėl sąvokos ,,viešasis interesas“ aiški-
nimo (CPK 49 straipsnio 1 dalis)“. Teismų praktika. 2006, Nr. 25.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. balandžio 26 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-300/2006.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. lapkričio 14 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2006.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. gruodžio 18 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. balandžio 28 d. nu-
tartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2010.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. spalio 25 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 3K-3-410/2010.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A-03-11-04. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251744
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A-15-1725-05. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A-556-742-07. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 8 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A502-740/2008. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administ-
racinėje byloje Nr. A-146-335-2008.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A822-1251/2009. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. sprendimas administ-
racinėje byloje Nr. A662-639/2010.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartis administ-
racinėje byloje Nr. A858-279/2011.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis administ-
racinėje byloje Nr. A662-3141/2011.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A575-424/2012.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A556-2050/2012.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartys administra-
cinėse bylose Nr. A552-519/2013, A552-432/2013.

2. Istoriniai teisės aktai ir dokumentai

1588 m. Trečiasis Lietuvos Statutas. Lapo, J. 1588 metų Lietuvos Statutas. T. 2. Teks-
tas. Kaunas, 1938.

Apygardų teismams, taikos teisėjams, teismo tardytojams, valstybės gynėjams ir no-
tarams. Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919, Nr. 5.

Baudžiamojo proceso įstatymas (Antrosios knygos 1-oji dalis ir 2-osios dalies 1-asis 
ir 2-asis skyrius). Vyriausiojo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio sureda-
guotas. 1925 m. Teisė. 1925: 7. Teisės priedas: 49–64.

Baudžiamojo proceso įstatymas (Antrosios knygos tęsinys: 302–457 str.). Vyriausio-
jo Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio suredaguotas. 1925 m. Teisė. 1925: 8. 
Teisės priedas: 65–96.

Baudžiamojo proceso įstatymas (Bendrieji dėsniai ir pirmoji knyga). Vyriausiojo 
Tribunolo Pirmininko A. Krikščiukaičio suredaguotas. 1924 m. Teisė. 1924: 6. 
Teisės priedas: 3–48.

Baudžiamojo proceso įstatymas (Projekto tęsinys: 458–658 str.). Vyriausiojo Tribu-
nolo Pirmininko A. Krikščiukaičio suredaguotas. 1926 m. Teisė. 1926: 9. Teisės 
priedas: 97–136.



565

ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietu-
vos Vyriausiojo Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos 
ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo proceso teisę. Red. Martynas Kavolis. Kaunas: 
,,Literatūros“ knygyno leidimas, 1933.

Chartularium Lithuaniae res gestes magni ducis Gedeminne illustrans. Gedimino laiš-
kai. Parengėjas, įvado, komentarų autorius S. C. Rowell. Vilnius: Vaga, 2003.

Civilinės teisenos įstatymas su visais pakeitimais ir papildymais ir su Vyr. Tribunolo 
bei rusų senato aiškinimais. Redagavo Č. Butkys; Vyr. Tribunolo sprendimus pa-
rinko L. Veržbavičius. Kaunas: D. Gutmano knygynas, 1938.

Civilinės teisenos įstatymo pakeitimas. Vyriausybės žinios. 1936, Nr. 527-3657.
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 1529 metų Statutas. Vertė Jonė Deveikė, vertimą 

spaudai parengė, įžangą ir žodynėlį parašė bei bibliografiją sudarė Aleksandras 
Plateris. Chicago: Mackaus knygų leidimo fondas, 1971.

Gedimino laiškai. Parengė V. Pašuta ir I. Štal. Vilnius: Mintis, 1966.
Kazimiero Teisynas (1468). Vilnius: Mintis, 1967.
Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas. Laikinosios Vyriausy-

bės žinios. 1919, Nr. 2/3.
Lappo, I. 1588 m. Lietuvos Statutas. II tomas: Tekstas. Kaunas: Švietimo ministerijos 

knygų leidimo komisijos leidinys Nr. 497, 1938.
Les constitution de la France depuis 1789. Présentation par Jacques Godechot. Paris: 

Garnier-Flammarion, 1970.
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. 1 tomas: Feodalinis laikotarpis. Vilnius: Valstybinė 

politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1955.
Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 100-799.
Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios. 1922, Nr. 275-1778.
Lietuvos valstybės konstitucijos. Sud. K. Valančius. Vilnius: Mokslas, 1989. 
Lietuvos Valstybės teisės aktai (1918. II. 16.–1940. VI.15) (parengė V. Andriulis, R. Moc-

kevičius, V. Valeckaitė). Vilnius: Teisės institutas, 1996.
Livländische Reimmchronik. Padeborn: Hrsg. von Leo Meyer, 1876. Vertimas. Rank-

raštis. Lietuvos istorijos instituto biblioteka, b. 14.
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sUMMary

Scientific study “Legal evolution: retrospective ant perspective. Liber 
Amicorum Professor habil. Dr. Mindaugas Maksimaitis” is dedicated in 
honour of his 80th Anniversary. 

Lithuanian legal doctrine calculates already its six centuries. It began 
in 16th century with prominent legal monuments in the time of Lithuanian 
Statutes; later it took a new shift with founding Vilnius University Faculty 
of Law in 17th century. Also, it was enshrined during the years of tsarist 
occupation. Eventually it took a new qualitative step during the process 
of restoration of Lithuanian statehood in 1918, when unmeasured 
opportunities to develop academic legal thought emerged, on the one hand, 
at Vytautas Magnus University, and, on the other hand, implementing 
scientific achievements during the period of creation of the legal system 
of the First Republic of Lithuania. It is hard to believe, but even during 
the period of soviet occupation which was full of ideological and other 
restriction, Lithuanian legal science was capable to maintain high level of 
research as well as to discover and to offer new directions in the legal field. 
There were many new issues and challenges, which arose for lawyers from 
academic field and practice, because of various transformations in society 
and political system after the restoration of Lithuanian independence in 
1990. Following the legal science and new research works, it was intended 
to create new legal system of modern Lithuania, where the importance 
of legal doctrine increases. Willing to cover this prominent Lithuanian 
legal heritage, it is necessary to return to the historical roots. Hence, the 
reflection of social phenomenon and relations of legal history should give 
and can give us not only the retrospective approach of past relations, but 
also it can become an important starting point which helps to resolve 
actual social and legal problems.

The authors of this scientific study, considering the field of scientific 
research of professor Mindaugas Maksimaitis, in particular history of 
Lithuanian law and history of legal thought, decided to analyse legal relations, 
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problems from retrospective analysis, expecting to find the answers to the 
actual legal problems. This is the main reason why the study was given such 
united topic “Legal evolution: retrospective and perspective”. 

The content of the scientific study itself is based to some extent on 
certain interdisciplinary approach, because the subject of legal history 
itself supposes it: requires to research not only separate questions of one 
or other legal branch, but rather to take into account whole legal system 
as entire formation. This is the reason why it is necessary to use all legal 
branches at once. Such definition at the same time encourages us to raise 
new problematical questions in the field of general legal branches such as 
legal history, legal theory, and special legal branches, such as constitutional 
law and others, trying to bridge the gap between different analysed legal 
problems. Obviously, it can be done regarding not only to the retrospective 
problematic aspects, but also offering the perspectives of analysed problems 
and its influence to the future. Also it is necessary to acknowledge that 
the study is limited by giving attention mostly to the legal branch of 
constitutional law. Authors based The structure of the scientific study on 
general methodological principle and internal logic of the topic: starting 
with general issues and moving to the special ones. This is the main reason 
why the authors distinguished two parts of the study: firstly, attention is 
given to historical aspects of legal evolution and, secondly the attention of 
the study is turned to the singularities of the evolution of constitutionalism. 

The investigations of law as Legal science are especially related to the 
methodological problems of knowledge. Legal sciences are analysed with 
interdisciplinary approach and are related to methodological problems of legal 
science. Realising the diversity of legal concepts in the doctrine, its evolution 
and impact on the legal system, law is analysed from the interdisciplinary 
approach as well as the growth of a new social constructivism, which 
implements social discourse. By this way a new methodological paradigm 
arises in the legal science.

The further historical retrospective requires paying attention to the 
rudiments and the beginning of Lithuanian legal culture, where it is stated 
that the evolution of the state of Lithuania in the Middle Ages and its legal 
evolution had the only one direction to the Western legal tradition. Although 
this part of the study could be seen as dedicated only to the historical aspects, 
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but the authors analysing historical aspects of Lithuanian legal evolution 
draw a particular view to the actual legal problematic. By analysing legal 
heritage of Grand Duchy of Lithuania it is important to emphasise the 
period of Lithuanian Statutes. However these legal sources have not been 
appropriately recognized by historians or other representatives of social 
and humanitarian sciences, while they are remembered as apparent relict 
of glorious past time. Nevertheless the investigations of historians of legal 
sciences can justify different provisions and here retrospective legal analysis 
can offer the solutions to the problems of modern and public legal system. 
The concept of public law related to modern Lithuanian legal system is 
analysed in the scientific study, regarding to the concept of public law fixed in 
Lithuanian Statutes and concluding that actual valuable content of public law 
is different from that content related to the legal tradition of Grand Duchy of 
Lithuania, when public law was perceived as the precondition of individual 
freedom (R. Kazlauskiene). Analysing legal questions of nowadays and the 
time of the Grand Duchy of Lithuania, it still remains important question 
of relations between personal freedom, authority and state. Historical 
analysis of this question reveals new perceptions actual to the new centuries. 
From 13th to 14th century the supremacy of authority was capable to unite 
the nation which was a positive element through which it was possible 
to reinforce the statehood. From 16th century day by day private interest, 
principle of personal freedom gained the ground both in the state and its 
legal system and the principle of personal freedom became the primacy in 
law. Such absolute principle caused the destruction and the end of the state 
of Grand Duchy of Lithuania, because this principle was a reason for the 
dissolution and destruction of the state and public interest. Later, during 17th 
– 18th centuries, historical circumstances required creating a new type of 
Lithuanian state by harmonising both contrasts that were revealed, but it was 
already seen as insurmountable problem for The Republic of Two Nations. 
By analysing legal heritage of Grand Duchy of Lithuania it is possible and 
even necessary to investigate not only systematic changes, but rather social 
relations, regulation of such relations, which could become the foundation 
for the regulation of analogical relations in present-day. According to this, 
the subjects of ecological law, for example, security of forests and animal 
life, are analysed in this study. By analysing regulation of these subjects, 
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it was concluded that despite the utilitarian approach to the forests of the 
publishers of Lithuanian Statutes, the entirety of legal norms in Lithuanian 
Statutes shows the efforts to harmonise the private and public interest.

The knowledge of legal science is impossible without the perception 
of the review and condition of scientific investigations and other factors. 
With this intention, significant experience of legal doctrine of the First 
Lithuanian Republic is analysed in the study, distinguishing Romanistic 
which is important to the evolution of legal system and legal doctrine. 
Attention is also paid to the condition of procedural legal science branches.

The second part of this scientific study is dedicated to the evolution of 
constitutionalism. This part investigates various questions of constitutional 
law of Lithuania and foreign countries. Although Lithuanian constitutional 
law is characterised by its dynamics of evolution, mutation of political 
systems in 20th century, but experience and conjunctions of Lithuanian 
constitutionalism was not properly analysed for a long time. The study 
researches the influence of Lithuanian constitutional tradition and its 
meaning in the period of restoration of statehood in 1990 and in the process 
of creation of a new constitution. It is stated that during the period of 
restoration of statehood by the acts of 11th of March 1990 and by preparing 
a new constitution, Lithuanian ambition of independence was related with 
the succession of statehood which was already fixed during the historical 
period (1918-1940) in constitutional foundations of pre-war Lithuania. The 
mentioned ambition was related to the constitutional forms and identity of 
the state fixed in the constitutional framework of Lithuania in 1918-1940. 
Analysing the constitutional development of Lithuania it remains important 
the circumstances related to the adoption of constitutional acts in 1992 and 
even the time, because these moments cause even legal approach to separate 
facts and ratings.

Essentially, the analysis of constitutional evolution is impossible 
without overview of the evolution of constitutional legal sources. In this 
case, such retrospective investigation of legal sources helps us to analyse 
comprehensively Lithuanian constitutional acts of pre-war and actual time. 
This retrospective approach highlights actual features of the sources of 
Lithuanian constitutional law. Thus, it can be stated that due to the activity 
of the Constitutional Court a new doctrine of constitutional legal sources is 
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established. According to this doctrine it is possible to distinguish two levels 
of sources: on the one hand, it is a constitution itself and a constitutional 
doctrine formulated by the Constitutional Court, and on the other hand, 
constitutional legal sources which are consisted of other type of sources.

However the research of evolution of constitutional law cannot be 
limited with the analysis of national legal system, so the study pays attention 
to the constitutional experience of the countries of Western legal tradition. 
The analysis of French Constitution of 1791 is significant, because it 
established a model of relations of legislative and executive powers – the 
result of constitutional compromise that fixed the structure of organization 
of “legicentristic” power and the model of coexistence of legislative and 
executive powers made huge impact to further constitutional evolution of 
European countries. Furthermore, on of the most influential constitutions 
for the further constitutional evolution of European countries was Germany’s 
Weimar constitution of 1919, which was the first constitution with semi-
presidential republic form. Despite the failure of constitution of Weimar, 
retrospective analysis of it enables us to state that this constitution embodied 
such a model of governance which is fixed (with some modifications) even 
in modern constitutions, which makes positive conditions for the successful 
evolution of the actual state. By analysing all the aspects of constitutional 
evolution the authors also investigate such actual questions of constitutional 
law as the principle of equality and the evolution its fixation in Lithuanian 
constitutional law.

The analysed questions from historical aspect draw some landmarks 
in today’s legal research and it was a purpose of this scientific study. At the 
same time, this study presents significant periods of legal evolution, which 
have not been comprehensively discussed in the publication of lawyers.
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