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ĮŽANGA 
 
 
Áþangos daþniausiai raðomos siekiant pristatyti veikalà. Glaustas auto-

riø siekiø, tyrimo objekto, metodikos, ðaltiniø pristatymas padeda suvokti 
darbo „koordinaèiø sistemà“, parengti skaitytojà paþinèiai su knyga. 

Kaip matyti ið pavadinimo, knygoje „Lietuvos konstitucinë teisë: raida, 
institucijos, teisiø apsauga, savivalda“ á Lietuvos konstitucinæ teisæ siekia-
ma paþvelgti keliais aspektais: pirma, analizuojant jos raidà (nagrinëjant 
praeitá, dabartinæ ðios teisës srities bûsenà, taip pat ateities tendencijas); 
antra, nagrinëjant vieðosios valdþios organizacijà ir ðià valdþià ágyvendinan-
èiø institucijø veiklos klausimus; treèia, analizuojant kai kurias asmens 
konstituciniø teisiø apsaugos problemas, ketvirta, nagrinëjant savivaldos 
konstitucines problemas. 

Ði knyga tæsia Mykolo Romerio universiteto Teisës fakulteto Konsti-
tucinës teisës katedros dëstytojø pastarojo meto darbø tradicijà (neseniai 
iðleisti darbai „Lietuvos konstitucinë teisë“, „Ðiuolaikinë konstitucija: stu-
dijos apie uþsienio ðaliø konstituciná reguliavimà“, „Konstitucinio regulia-
vimo ávairovë“ ir kt.). Konstitucionalizmo idëjø, konstitucinio teisinio regu-
liavimo bei jo ágyvendinimo praktikos studijos padës geriau paþinti mûsø 
ðalies konstitucinæ teisinæ tikrovæ. 

Ðis darbas – jungtis tarp paraðytø ir sumanytø darbø. Suvokiame, kad 
iðleidæ ðià knygà turësime sësti raðyti naujà Lietuvos konstitucinës teisës 
vadovëlá. Taigi mûsø veikalà galima laikyti ir rengimusi ðiam darbui. Turi-
me pasakyti ir kitkà: knygoje nagrinëjamos tik kai kurios, autoriø nuomo-
ne, svarbiausios, Lietuvos konstitucinës teisës raidos ir dabartinës bûklës 
problemos. To turëtø pakakti, kad skaitytojas galëtø suvokti tikrà ðios na-
cionalinës teisës aukðèiausiosios srities padëtá. 

Pastebëtina, kad vienos knygoje nagrinëjamos temos dar apskritai ne-
tirtos arba apie jas tik uþsiminta, o kitos jau susilaukë monografijø autoriø 
dëmesio (pavyzdþiui, 2001 m. iðleistas J. Þilio darbas apie konstitucinës jus-
ticijos iðtakas ir átvirtinimà Lietuvoje1, 2005 m. iðleista P. Ragausko2 studija 
apie ástatymø leidybà), treèios grupës temas nagrinëjusiø moksliniø straips-

                                                           

1 Þilys J. Konstitucinis teismas – teisinës ir istorinës prielaidos. – Vilnius: Teisinës infor-
macijos centras, 2001. 

2 Ragauskas P. Ástatymø leidyba Lietuvoje. Samprata ir institucinis modelis. – Vilnius: 
Teisës institutas, 2005. 
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niø sàraðas bûtø áspûdingas (vien paprastas jø iðvardijimas uþimtø visà pus-
lapá), o ketvirtos grupës temos gvildentos ir vadovëliuose (paminëtini ir au-
toriø grupës: T. Birmontienës, E. Jaraðiûno, E. Kûrio, M. Maksimaièio, G. 
Mesonio, A. Normanto, A. Pumpuèio, E. Vaitiekienës, S. Vidrinskaitës, J. 
Þilio3, ir E. Ðileikio4, ir E. Vaitiekienës bei S. Vidrinskaitës5 paraðyti Lietu-
vos konstitucinës teisës vadovëliai). Bûtina pasakyti ir tai, kad tiek á pirmà-
syk nagrinëjamas, tiek ir á jau analizuotas problemas bandoma paþvelgti 
tam tikru dar nenagrinëtu aspektu. Autorius domina, kaip ðios problemos 
atrodo Lietuvos konstitucionalizmo ásitvirtinimo, jo dabartinës bûklës ir at-
eities perspektyvø kontekste. Keli nagrinëjimo planai: artimasis, dabartinio 
reiðkinio analizës, ir tolimesnis – Lietuvos konstitucinës teisës raidos, taip 
pat reiðkinio praeities raidos, bûdingi visiems ðios knygoms skyriams. 

Mokslininkø konstitucionalistø tyrinëjimo dalykas – konstitucinë teisi-
në tikrovë. Ið pradþiø tai – konstitucinës teisinës idëjos, vizijos, projektai, 
vëliau teisës aktas, kuriame átvirtintos konstitucinës normos ir principai, 
dar vëliau – konstituciniø normø ir principø sistemos interpretavimas ir 
taikymas. 

Jau keliolika metø Lietuva gyvena vadovaudamasi 1992 m. spalio 25 d. 
Tautos referendumu priimta Konstitucija. Tie keliolika metø – didþiuliø 
pasikeitimø laikas. Susiformavo nauja socialiniø, ekonominiø, politiniø 
santykiø sistema. Regime teisinës sàmonës ir teisinës minties pokyèius ir 
konfliktus visuomenëje. Ðioje sudëtingoje tikrovëje teisei tenka ypatingas 
vaidmuo. Jis atspindi ir pasikeitusá poþiûrá á teisës, konstitucijos reikðmæ ir 
galimybes daryti átakà tvarkant asmens, visuomenës, valstybës reikalus. 

Tradiciðkai konstitucija analizuojama kaip ðalies pagrindinis ástatymas. 
Taèiau XX a. antrojoje pusëje konstitucinëje doktrinoje ásitvirtino poþiûris, 
kad konstitucija yra ne vien teisës aktas, vadinamas Konstitucija (pagrindi-
niu ástatymu, konstituciniu aktu), bet ir konstitucinë jurisprudencija, kurio-
je konstitucinio akto nuostatos yra aiðkinamos ir plëtojamos, atskleidþia-
mas konstitucinio reguliavimo turinys. Toká pokytá lëmë tiesioginis konsti-
tucijos taikymas, aktyvi konstitucinës justicijos institucijø (daþniausiai 
konstituciniø teismø) veikla interpretuojant konstitucijø nuostatas ir prin-
cipus. Konstituciniø teismø ar kitø konstitucinës justicijos institucijø jurisp-
rudencijoje ryðkëja tikrieji konstitucinio reguliavimo dydþiai. „Tokia Kons-

                                                           

3 Birmontienë T., Jaraðiûnas E., Kûris E., Maksimaitis M., Mesonis G., Normantas A., 
Pumputis A., Vaitiekienë E., Vidrinskaitë S., Þilys J. Lietuvos konstitucinë teisë. 2 leidimas. – 
Vilnius: Lietuvos teisës universitetas, 2002. 

4 Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2003. 
5 Vaitiekienë E., Vidrinskaitë S. Lietuvos konstitucinës teisës ávadas. – Vilnius: Justitia, 

2001. 
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titucija ir jos sudedamoji dalis – oficiali konstitucinë doktrina negali nebûti 
nuolatiniø moksliniø apmàstymø ir tyrimø objektas“6. Tokia konstitucija 
tapo tikru ðalies teisinio gyvenimo centru, tikru teisinio reguliavimo pa-
grindu. 

Dabartinëje Lietuvos teisës sistemoje galima skirti dvi dideles kon-
centrines reguliavimo sritis: viduryje – aukðèiausiàjà teisæ, kurià sudaro 
Konstitucija ir jà atskleidþianti konstitucinë jurisprudencija (joje suformu-
luota oficiali konstitucinë doktrina), ir aplink aukðèiausiàjà teisæ besifor-
muojanèià ordinarinæ teisæ, iðreikðtà ástatymuose, kituose Seimo priimtuo-
se aktuose, Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktuose, kituose Lietu-
voje galiojanèiuose teisës ðaltiniuose. Ordinarinë teisë paklûsta aukðèiau-
siajai, dar daugiau – ji atsiranda aukðèiausiosios teisës pagrindu ir yra teisë 
tik tuo atveju, jeigu neprieðtarauja minëtai aukðèiausiajai teisei. 

Tokia pasikeitusi teisinë tikrovë negali nedaryti átakos moksliniams ty-
rinëjimams. Daugelio teisinio reguliavimo problemø raktas glûdi konstitu-
cinëje jurisprudencijoje, suformuluotoje oficialioje konstitucinëje doktrino-
je, todël suprantamas domëjimasis Konstitucinio Teismo institucija ir jos 
veikla. „Galima netgi teigti, kad konstitucinës teisës, kaip moksliniø tyrimø 
srities ir akademinës disciplinos, branda yra tiesiogiai proporcinga oficia-
liosios konstitucinës doktrinos analizës lyginamajam svoriui konstituciona-
listinëse publikacijose“7. 

Knyga pavadinta „Lietuvos konstitucinë teisë: raida, institucijos, teisiø 
apsauga, savivalda“ (juo labiau, kad ji paraðyta autoriø grupës), todël su-
prantamas noras iðsiaiðkinti knygos þanrà: tai – monografija, studija ar stu-
dijø rinkinys, o gal moksliniø straipsniø ar apybraiþø knyga? 

Pagal daugelá poþymiø mes jà galëtume laikyti monografija – veikalu, 
kuriame stengiamasi iðsamiai nagrinëti Lietuvos konstitucinæ teisæ, jos rai-
dà, institucijas, asmens konstituciniø teisiø apsaugos problemas. Þinoma, 
toká sprendimà turëtume grásti aiðkindami, kad mûsø nagrinëjama tema – 
Lietuvos konstitucinë teisë. Kita vertus, knygos autoriø tyrimo objektas tar-
si skyla á kelias dalis: Lietuvos konstitucinë raida, valdþios institucijø siste-
ma, asmens teisiø apsauga. Vietoj vienos knygos galëtume iðleisti tris ne-
menkos apimties atskirus veikalus. Be to, kiekvienos dalies skyrius paraðy-
tas skirtingo autoriaus. Tuo knyga panaði á veikalà, kurá sudaro mokslinës 
studijos.  

Manytume, kad knyga „Lietuvos konstitucinë teisë: raida, institucijos, 
teisiø apsauga, savivalda“ laikytina monografinio pobûdþio teisës tyrimø 

                                                           

6 Kûris E. Þodis skaitytojui // Konstitucinë jurisprudencija. 2006. Nr. 1. P. 8. 
7 Kûris E. Ten pat. 
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knyga, kurios atskirose dalyse nuosekliai nagrinëjamos Lietuvos konstitu-
cinio gyvenimo problemos.  

Kokia ðio veikalo struktûra? Mûsø laukia paþintis su keturiomis dide-
lëmis teminëmis dalimis.  

Pirmoji dalis – konstitucinës raidos problemos. Ðià dalá sudaro trys 
skyriai: „Pirmosios modernios mûsø valstybës konstitucijos: keliai ir take-
liai“ (autorius – Mindaugas Maksimaitis); „Laikinasis Pagrindinis Ástaty-
mas Lietuvos Respublikos konstitucinëje sistemoje“ (autorius – Juozas Þi-
lys); „Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucija: nuo pagrindinio ástatymo 
iki aukðèiausiosios teisës“ (autorius – Egidijus Jaraðiûnas). Istoriniai kons-
titucinës raidos aspektai svarbûs norint suprasti pagrindinæ ðalies teisës rai-
dos kryptá. Keliø ar keliolikos metø raida yra per trumpa norint suvokti 
mûsø teisinës sàmonës, teisinio reguliavimo ar praktikos pokyèius, todël 
XX a. Lietuvos konstituciniø realijø studijos – galimybë á jas paþvelgti ið 
aukðèiau, kai neesminiai dalykai neuþgoþia svarbiausiø. 

Istorija – gera mokytoja. Ji parodo, kad vadinamoji „realioji politika“, 
kuria dël „vienos dienos“ interesø teisinami esminiai konstitucinës demok-
ratijos vertybiø paþeidimai, vëliau virsta ðalies nelaimiø virtine. Ir prieðin-
gai – pati realistiðkiausia ir sëkmingiausia ilgalaikë politika yra ta, kuriai 
bûdingas vadovavimasis konstitucionalizmo vertybëmis. Turime atminti – 
ne valdanèiøjø patogumui kuriamos konstitucijos, bet valdanèiøjø kontro-
lei, siekiant apsaugoti asmens teises ir bendràsias vertybes. 

Antroje dalyje nagrinëjamos konstituciniø valdþios institucijø organi-
zacijos ir veiklos problemos („Valdþiø padalijimo principas: samprata ir ke-
letas interpretavimo problemø konstitucinëje jurisprudencijoje“ (autorius – 
Egidijus Jaraðiûnas); „Lietuvos Respublikos Seimo, kaip Tautos atstovy-
bës, konstitucinë koncepcija“ (autorius – Vytautas Sinkevièius); „Lietuvos 
Respublikos Prezidento ágaliojimai: keli probleminiai aspektai (autorius – 
Gediminas Mesonis); „Vyriausybë valstybës valdþios sistemoje“ (autorius – 
Alvydas Pumputis), „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstitu-
cinëje sistemoje“ (autorius – Juozas Þilys); „Teisminës valdþios organizaci-
jos ir veiklos konstitucinës problemos (teisminës valdþios visavertiðkumas, 
teismø sistemos bei teisëjø ir teismø nepriklausomumas)“ (autorius – Egi-
dijus Jaraðiûnas). Konstitucijoje átvirtintas valdþios organizacijos modelis ið 
esmës iðlaikë iðbandymus. Augimo krizës, politiniø jëgø kaita, vidaus ir iðo-
rës iððûkiai neiðderino konstitucinës sistemos. Tai teikia vilèiø. 

Treèioji dalis – asmens teisës ir jø apsaugos instituciniai aspektai 
(„Þmogaus teisiø konstitucinë samprata“ (autorë – Toma Birmontienë), 
„Þmogaus teisiø apsauga: institucinis aspektas“ (autorë – Edita Þiobienë), 
„Seimo kontrolieriai valdþios institucijø sistemoje“ (autorë – Saulë Vid-
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rinskaitë). Þmogaus teises ne vienas autorius vadina mûsø dienø religija. 
Ðiø teisiø apsauga – nuolatinis rûpestis, jas uþtikrinant instituciniai klausi-
mai itin svarbûs. 

Ketvirtoji dalis – konstitucinës savivaldos problemos. Jas nagrinëja 
Kæstutis Jankauskas knygos dalyje, pavadintoje „Teritoriniø bendruomeniø 
savivalda Lietuvoje: konstituciniai imperatyvai ir jø ágyvendinimas ordina-
rinëje teisëje“. Paþymëtina, kad iki ðiol stokojome savivaldos konstituciniø 
pagrindø mokslinës analizës, todël ðià dalá reikëtø laikyti bandymu uþpildy-
ti spragà. 

Taigi skaitytojø laukia paþintis su Lietuvos konstitucinës teisës raidos, 
vieðosios valdþios organizacijos ir veiklos, asmens teisiø apsaugos studijo-
mis. Tikimës, kad ði paþintis bus naudinga. 

 
 
 

Autorių vardu Egidijus Jarašiūnas 

 
 



Pirmosios modernios mūsų valstybės konstitucijos: keliai ir takeliai 

 

9 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

� � � 

 
 

PIRMOJI��

DALIS�
�

 

� � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINDAUGAS MAKSIMAITIS  

 

10 

 
 
 

I. PIRMOSIOS MODERNIOS MŪSŲ 
VALSTYBĖS KONSTITUCIJOS:  

KELIAI IR TAKELIAI 
 

 
Dvideðimt nepriklausomybës metø tarpukariu, pirmosios mûsø mo-

dernios konstitucijos ne tik lëmë Lietuvos valstybës atkûrimo galimybæ po 
sovietinës okupacijos penkiasdeðimtmeèio. Svarbiausieji ano laikotarpio 
mûsø valstybës teisës aktai, kaip pabrëþiama galiojanèios 1992 metø Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos preambulëje ir 1990 m. kovo 11 d. Akte dël 
Lietuvos nepriklausomos valstybës atstatymo, sudarë sàlygas ágyti konstitu-
cionalizmo patirties, sukurti tradicijas, reikðmingas tolesnei mûsø valsty-
bingumo raidai. 

Svarbiausiu XX a. pirmoje pusëje atkurtos Lietuvos valstybës konsti-
tuciniu aktu, Lietuvos konstitucionalizmo pagrindu ir programa tapo Lie-
tuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimas, dar vadinamas Lietuvos 
Nepriklausomybës aktu, kuris praneðë apie laisvà lietuviø tautos sprendimà 
atkurti savo nepriklausomà valstybæ ir visam pasauliui paskelbë, kad visi ða-
liai prievarta primesti valstybiniai ryðiai su kitomis ðalimis neturi galios. Bû-
tent ðiuo aktu ið esmës grindþiamas ne tik moderniosios Lietuvos valstybës 
buvimo faktas, bet ir visi – laikinieji ir nuolatiniai – jos konstituciniai do-
kumentai. Lakoniðkame Nepriklausomybës akto tekste Taryba ne tik ið-
reiðkë lietuviø tautos valià atkurti nepriklausomà valstybæ, bet, pasak þy-
maus mûsø konstitucionalisto emigranto Konstantino Raèkausko, ir „ásak-
miai ar iðvedamai nustatë esmines konstitucines gaires visam Lietuvos ne-
priklausomybës laikotarpiui“ [32, p. 11]. Ðá savità reiðkiná paaiðkina konsti-
tucinës teisës teorijoje þinoma taisyklë, kad dël konstitucijos, kaip simbolio, 
reikðmës konstituciniø idëjø iðraiðkos forma kartais gali bûti ne maþiau 
svarbi negu paèios konstitucinës idëjos [31, p. 9].  

Manytume, kad yra pagrindas tvirtinti, jog visus bûsimus Lietuvos vals-
tybës konstitucinius aktus, visà bûsimà Lietuvos konstitucinæ raidà tiesio-
giai apibûdino ðie trys, galima sakyti, patys svarbiausi Vasario 16-osios akto 
teiginiai:  

• skelbiantis nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimo faktà, prie 
kurio nederëtø Lietuvos valstybës konstitucijos ar atskiros nuosta-
tos, tiesiogiai ar netiesiogiai þeidþianèios jos suverenitetà; 
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• pavedantis demokratiniu bûdu visø Lietuvos gyventojø iðrinktam ir 
reprezentuojanèiam suverenios lietuviø tautos steigiamàjà galià Stei-

giamajam Seimui pabaigti teisiná valstybës atkûrimo áforminimà ir 
galutinai nustatyti Lietuvos valstybës pamatus, kurie taip pat ir atei-
tyje galës bûti perþiûrëti tik to paties Steigiamojo Seimo nurodyta 
tvarka; 

• nustatantis, kad atkuriama Lietuvos valstybë bus tvarkoma demokra-

tiniais pamatais, t. y. ápareigojantis ne tik Lietuvos valstybës konsti-
tucijà rengsiantá Steigiamàjá Seimà, bet ir kitus to Seimo nustatytus 
potencialius jos reformuotojus teisiðkai átvirtinti valstybæ, tvirtai pa-
remtà demokratijos principais [29, p. 43]. 

Ði konstitucinës raidos programa ápareigoja Lietuvos konstitucinæ rai-
dà nagrinëti ir vertinti atsiþvelgiant á Nepriklausomybës aktà, stebëti, kiek 
ir kaip konstitucinës nuostatos atspindi minëtus Akto reikalavimus. 

 
* * * 

 
Nuostata apie demokratiniu bûdu visø Lietuvos gyventojø iðrinktà 

Steigiamàjá Seimà dël karo ir okupacijos padariniø negalëjo bûti greitai 
ágyvendinta, todël 1918 m. spalio 20 d. Vokietijos valdþia praneðë Lietuvos 
Tarybos, kuri, pabrëþdama tampanti valstybës institucija, dar vasarà pasi-
vadino Valstybës Taryba, atstovams, kad, vadovaujantis tautø apsisprendi-
mo teise, jai ir jos sudarytai vyriausybei pripaþástama teisë paèioms tvarkyti 
kraðtà, o lietuviø tautai – priimti savo konstitucijà ir uþmegzti santykius su 
kitomis valstybëmis [28, p. 22]. Apsisprendimo teisæ skubiai ágyvendinti te-
ko paèiai Tarybai. 

Laikydamasi principinës nuostatos, paèios suformuluotos Vasario 16 
d. nutarime apie demokratiniu pagrindu sutvarkytos nepriklausomos Lietu-
vos valstybës atstatymà, Valstybës Taryba, karo meto ir kaizerinës okupaci-
jos sàlygomis pagrástai pripaþinta ir laikoma vienintele tautos atstove, 1918 
m. lapkrièio 2 d. priëmë pirmàjá laikinàjá konstituciná aktà – Lietuvos Vals-
tybës Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dësnius [2]. Laikinàjà valstybës 
valdþià Taryba numatë sudaryti parlamentarizmo pagrindu, pati pasiskelbë 
laikinuoju parlamentu, o savo Prezidiumà paskelbë laikinu kolegialiu vals-
tybës vadovu, valdþià vykdanèiu per Tarybai atsakingà Ministrø Kabinetà.  

Tiesa, ðio pavidalo konstitucinës nuostatos dël susiklosèiusiø ypatingø 
aplinkybiø nebuvo ilgalaikës – pradiniu valstybës kûrimo laikotarpiu Lietu-
vos konstitucionalizmo raidos kryptá lëmë tuomet kaimyniniø valstybiø 
1918 m. pabaigoje ir 1919 m. kelta karinë grësmë.  
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Mëginant krizës metu taikyti centriniø valstybës institucijø sistemà, 
priimtus Konstitucijos Pamatinius Dësnius teko koreguoti siaurinant sesi-
jomis dirbusios Valstybës Tarybos galias ir jas telkiant vykdomosios val-
dþios rankose: Ministrø Kabinetui suteikta teisë tarp jos sesijø paèiam leisti 
laikinuosius ástatymus, numatyta galimybë Tarybos Prezidiumui veikti nevi-
sos sudëties, o vëliau Tarybos Prezidiumas, kaip kolegialus valstybës vado-
vas, buvo pakeistas vienasmeniu valstybës prezidentu, jam suteikta, be kita 
ko, monopolinë teisë savo nuoþiûra ðaukti ir paleisti Tarybos sesijas, t. y. 
apskritai suspenduoti atstovaujamos institucijos – Tarybos – veiklà. Visos 
ðios priemonës padëjo stiprinti vykdomosios valdþios institucijas taip uþtik-
rinant karo sàlygomis bûtinà valstybës valdymo centralizavimà ir sprendi-
mø spartà. 

Á klausimà, ar tendencijà stiprinti vykdomosios valdþios galias, pasi-
reiðkusià Laikinosios Konstitucijos Pamatiniø Dësniø galiojimo laikotar-
piu, galima vertinti kaip þeidusià Nepriklausomybës akte skelbtus demok-
ratinius bûsimos valstybës pamatus, manytume, reikëtø atsakyti neigiamai. 
Pirma, ði tendencija ið esmës nenutolo nuo parlamentinës demokratijos 
dësniø; profesoriaus M. Römerio teigimu, Konstitucijos Pamatiniai Dës-
niai, pradþioje linkæ á „seimokratiná parlamentarizmà“, buvæ, reikalui ver-
èiant, pakoreguoti mëginant tik „kiek restauruoti vyriausybës su parlamen-
tu paritetà“ [33, p. 103–104]. Antra, ði tendencija pasireiðkë dël laikinø, pri-
verstiniø sprendimø, priimtø dël karo aplinkybiø ir grësmës valstybei, tai, 
beje, panaðiais atvejais naudojama ávairiø ðaliø konstitucinëje praktikoje. 
Be to, ir pati aptariama tendencija tuokart tebuvo laikina ir neilgalaikë. 

Paþymëtina, kad grësmingos valstybei karo sàlygos, ið dalies ir lietuviø 
politikø nepatyrimas dirbti valstybiná darbà lëmë ir neteiktinà reiðkiná ðio 
laikotarpio Lietuvos konstitucinëje raidoje – minëtos tendencijos iðraiðkos 
priemonës ne visada atitikdavo teisës reikalavimus. 

Pirma, Konstitucijos Pamatiniø Dësniø kategoriðkas reikalavimas Ta-
rybos Prezidiumui veikti tik visos sudëties, atsiradus neatidëliotinam reika-
lui (Prezidiumo pirmininkui skubiai iðvykus á uþsiená rûpintis materialine ir 
karine pagalba besikurianèiai valstybei) ir nevykstant tuo metu Tarybos se-
sijai, siekiant nesustabdyti jo veiklos, buvo pakoreguotas paties Prezidiumo 
1918 m. gruodþio 18 d. nutarimu, kontrasignuotu ministro pirmininko [4], 
vadinasi, formaliai nesilaikant nustatytos Konstitucijos keitimo tvarkos, ku-
ri tam buvo ágaliojusi Valstybës Tarybà ir reikalavo kvalifikuotos (dviejø 
treèdaliø) jos nariø balsø daugumos.  

„Trijø Prezidiumo nutarimas“ ágalino net ir nevisos sudëties Prezi-
diumà atlikti reikalingà asmenø kaità kuriamame valstybës aparate ir, svar-
biausia, vietoj ëmusio krikti pirmojo Ministrø Kabineto 1918 m. gruodþio 
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26 d. sudaryti naujà koaliciná Ministrø Kabinetà, labiau remiamà gyventojø, 
kuris ëmësi ryþtingø priemoniø ginti valstybæ ir jà tvarkyti. 

Ne dël ko kito, o paprasèiausiai vengiant be svarbiø prieþasèiø vieðinti 
ne visø Tarybos Prezidiumo nariø dalyvavimà pasiraðant valstybës aktus, 
juolab konstitucinio lygio aktus, kaip to kategoriðkai reikalavo Konstituci-
jos Pamatiniai Dësniai, 1919 m. sausio 24 d. Tarybos nustatyta tvarka pri-
imtas Konstitucijos Pamatiniø Dësniø papildymas [3], kuris ypatingomis 
valstybës gyvenimo sàlygomis dël bolðevikø ir lenkø agresijos kylanèiø sun-
kumø surenkant Valstybës Tarybos sesijoms bûtinà kvorumà suteikë Mi-
nistrø Kabinetui teisæ tarp jos sesijø leisti laikinuosius ástatymus. Papildy-
mas oficialiai „Laikinosios Vyriausybës þiniose“ buvo paskelbtas ne áprasta 
tvarka, o kaip niekieno nepasiraðytas informacinis praneðimas apie papil-
dymo priëmimo faktà ir jo turiná.  

Tuo bûdu „Trijø Prezidiumo nutarimas“, kuris vëliau, 1919 m. sausio 
23 d., post factum Valstybës Tarybos buvo aprobuotas [22], Konstitucijos 
Pamatiniø Dësniø nuostatai, visais atvejais reikalavusiai visø trijø jo nariø 
paraðø, suteikë kità prasmæ, sukûrë nors ir netobulà, net nekonstituciná, bet 
vis dëlto tam tikrà teisiná pagrindà imtis bûtinø valstybës valdþios pertvar-
kø, formaliai nesikësinant á Konstitucijos Pamatinius Dësnius kaip á visumà 
ir iðvengiant konstitucinio perversmo. Kitaip neabejotinai bûtø itin sunku, 
o gal net ir apskritai neámanoma Valstybës Tarybos vardu siekti uþsienio 
paramos. 

Antra, naujos redakcijos Lietuvos Laikinosios Konstitucijos Pamati-
nius Dësnius, kurie kolegialø valstybës vadovà – Tarybos Prezidiumà – pa-
keitë vienasmeniu valstybës Prezidentu, po sunkios politiniø jëgø kovos 
1919 m. balandþio 4 d. priëmusi Valstybës Taryba dar tà paèià dienà iðrin-
ko Prezidentà, o jis negaiðdamas ëmë naudotis savo konstitucinëmis galio-
mis: patvirtino naujà Ministrø Kabinetà, paleido Valstybës Tarybos sesijà, 
pats ëmë leisti Ministrø Kabineto priimtus ástatymus.  

Skubëjimas ágyvendinti vos priimtà Konstitucijà netrukus sukëlë pro-
blemø. Kadangi atitinkami Konstitucijos Pamatiniø Dësniø pakeitimai tuo 
metu oficialiai dar nebuvo paskelbti, nors pagal teisës enciklopedijà tai yra 
bûtina teisëkûros stadija, su kuria susijæs ástatymo ásigaliojimas, netrukus 
net paèioje Taryboje kilo abejoniø dël naujos Pamatiniø Dësniø redakcijos 
galiojimo [25]. Dar neásigaliojusià Konstitucijà pradëjus ágyvendinti, t. y. 
kolegialø valstybës vadovà pakeitus vienu asmeniu, liko nebeaiðku, kas ir 
kokiu bûdu priimtà dokumentà turi pasiraðyti ir skelbti: jau iðrinktas vals-
tybës Prezidentas, kurio pareigybë tuo dokumentu kaip tik nustatoma, ar 
Valstybës Tarybos prezidiumas, kurio statusas, iðrinkus Prezidentà, ið karto 
ið esmës pasikeitë – jis virto tik paèios Tarybos institucija su parlamentui 
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vadovaujanèio organo funkcijomis ir, þinoma, neteko turëtos teisës skelbti 
ástatymus. Teisiniu poþiûriu në vienas ið ðiø variantø nebuvo tinkamas. Vël 
teko ieðkoti Konstitucijos Pamatiniø Dësniø naujos redakcijos paskelbimo 
bûdo, neatskleidþianèio já pasiraðiusiøjø ir nutylinèio jos ásigaliojimo, vadi-
nasi, ir paskelbimo laikà.  

Naujos Konstitucijos Pamatiniø Dësniø redakcijos tekstas „Laikino-
sios Vyriausybës þiniose“ oficialiai apskritai nebuvo paskelbtas. Tik ðeðtojo 
„Laikinosios Vyriausybës þiniø“ numerio „Priedëlyje“ buvo iðspausdintas 
dokumento eilës numeris („24 a“), pavadinimas („Lietuvos Valstybës Lai-
kinosios Konstitucijos Pamatiniai Dësniai“) ir anoniminis informacinis 
praneðimas apie konstitucinio akto Lietuvos Valstybës Taryboje balandþio 
4 d. priëmimà ir jo teksto iðspausdinimà atskira broðiûrële [5]. „Priedëlio“ 
iðleidimo data nebuvo nurodyta, bet ið jame esanèios kito ten skelbiamo 
teisës akto datos galima spræsti, kad jis galëjo pasirodyti ne anksèiau gegu-
þës 5 d., t. y. praëjus ne maþiau kaip mënesiui po Konstitucijos priëmimo. 
Praneðime minima broðiûrëlë su Konstitucijos Pamatiniø Dësniø tekstu 
taip pat buvo iðspausdinta be teisës akto skelbimui bûtinø paraðø, nenuro-
dant ne tik spausdinimo datos, bet ir apskritai jos iðleidimo metø [6]. 

Visus èia paminëtus formalius nukrypimus nuo teisës reikalavimø ob-
jektyviai susiklosèiusios aplinkybës ne tik paaiðkina, bet, manytume, isto-
riðkai pateisina. 

Nesiekiame analizuoti Lietuvos Laikinosios Konstitucijos Pamatiniø 
Dësniø turinio, vis dëlto reikëtø atkreipti dëmesá, kad jø 1919 metø redak-
cijoje esama nuostatø, pagal klasikinæ konstitucinës teisës doktrinà nede-
ranèiø naujai konstitucijai ir teikianèiø pagrindà teigti, kad jie tradiciðkai 
neturëtø bûti vertinami kaip atskiras, savarankiðkas konstitucinis aktas, 
kaip antroji Laikinoji Lietuvos Konstitucija. Tokiam vertinimui prieðtarau-
ja kai kurios ðios Konstitucijos nuostatos, paraidþiui perimtos ið ankstesnës 
konstitucijos teksto ir pagal savo prasmæ svarbios ir apskritai reikalingos tik 
pirmajai Konstitucijai, o vëlesnëse nebetenka prasmës. 

Pirmiausia, naujos 1919 metø Laikinosios Konstitucijos preambulëje 
nebûtø pakartotinai skelbiama apie valstybës valdþios steigimà, tai bûdinga 
tik pirmajai konstitucijai, joje tai ir buvo padaryta, valstybës valdþia buvo 
ásteigta 1918 m. lapkritá, o tai, kas jau gyvuoja, pakartotinai tiesiog nebe-
steigiama.  

Antra, nauja konstitucija nebûtø pakartotinai skelbusi straipsnio apie 
laikinà ðiai konstitucijai neprieðtaraujanèiø ikikariniø ástatymø galiojimà, 
nes tai jau buvo padaryta 1918 metais, ir tie ikikariniai ástatymai kartu su 
naujai iðleistais nacionaliniais teisës aktais jau galiojo. Pagal klasikinæ kons-
titucinës teisës doktrinà valstybëje turi galià tik galiojanèia konstitucija pa-
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grástos teisës normos, o ástatymai, veikæ iki konstitucijà iðleidþiant, savaime 
netenka galios; kiekvienos naujos konstitucijos leidëjai, suinteresuoti to-
kius ástatymus iðsaugoti, privalo juos ið naujo sankcionuoti, atnaujinti jø ga-
liojimà, naujoje konstitucijoje suteikti jiems naujà konstituciná pagrindà. 
Ðios taisyklës, beje, buvo laikomasi visose vëlesnëse Lietuvos valstybës 
konstitucijose, todël ir Konstitucijos Pamatiniai Dësniai, jei jie 1919 m. bû-
tø buvæ iðleisti kaip naujas konstitucinis aktas, turëjo skelbti bendrà nuosta-
tà, paliekanèià galioti iki ðios Konstitucijos paskelbimo dienos veikusius ir 
ðiai Konstitucijai neprieðtaraujanèius ástatymus, tai reikðtø, kad lieka galioti 
visi ástatymai – nacionaliniai ir recepuoti, taigi ir iðleisti iki prasidedant 
Pirmajam pasauliniam karui, jeigu tik jie neprieðtarauja naujai Konstituci-
jai, bet to nebuvo padaryta ir, kas ne maþiau svarbu, net neuþsiminta apie 
reikalavimà, kad ðiai Konstitucijai neprieðtarautø ir savø ástatymø leidëjø 
jau suskubti iðleisti teisës aktai, tarsi tokiø net nebûtø buvæ (priimant 1918 
m. Konstitucijà ið tikro tokiø teisës aktø dar nebuvo).  

Treèia, ir naujoje Konstitucijos redakcijoje buvo paliktas tas pats ilgas 
ir nepatogus akto pavadinimas, ði Konstitucija paþodþiui pakartojo 1918 
metø Konstitucijos Pamatiniø Dësniø preambulæ ir devyniolika (t. y. du 
treèdalius) jos paragrafø. Atkreiptinas dëmesys ir á tai, kad ir Valstybës Ta-
ryboje pirmininkaujantysis praneðë apie gautà grupës Valstybës Tarybos 
nariø siûlymà Konstitucijos Pamatinius Dësnius pakeisti ir papildyti, po to 
buvo iðklausytas praneðimas apie „pataisymo ir papildymo“ projektà, dis-
kusijoje prieð já ið esmës niekas nepasisakë, tik buvo papildomai pateikta 
pavieniø siûlymø, kurie buvo parengti komisijos priimti [23; 24], inkorpo-
ruoti á pirminá Konstitucijos Pamatiniø Dësniø tekstà. 

Ðiuo pagrindu 1919 metø Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos 
Pamatinius Dësnius bûtume linkæ vertinti ne kaip antrà mûsø laikinàjà 
konstitucijà, o tik kaip atnaujintà Konstitucijos Pamatiniø Dësniø redakci-
jà. 

 
* * * 

 
Svarbiausias vaidmuo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybës 

konstitucionalizmo raidoje, kaip derëjo pagal Nepriklausomybës aktà ir 
kaip buvo numatyta Laikinosios Konstitucijos Pamatiniuose Dësniuose, te-
ko demokratiniais pagrindais visuotiniais rinkimais iðrinktam Steigiamajam 
Seimui. Ði atstovaujamoji institucija savo darbà pradëjo 1920 m. geguþës 
15-osios rezoliucija [1, p. 4] ir birþelio 2 d. priimta Lietuvos Valstybës Lai-
kinàja Konstitucija [7], kuriose kategoriðkai pasisakyta vienu svarbiausiu 
klausimu: tai buvo dokumentai, kuriuose Steigiamasis Seimas, vykdydamas 
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Vasario 16-osios akto pavedimà, pirmà kartà ávardijo atkurtos Lietuvos 
valstybës valdymo formà, t. y. paskelbë Lietuvà demokratine respublika. 
Tai buvo svarbiausias sprendimas Steigiamajam Seimui nustatant atkurtos 
valstybës pamatus, ne tik reikðmingiausia gairë, bet ir vienas ið atskaitos 
taðkø Lietuvos valstybës konstitucinëje raidoje, ásimintinas dar ir tuo, kad 
jame galutinai atsisakyta vos prieð dvejus metus Valstybës Taryboje kelto, 
bet po to atidëto ir palikto spræsti Steigiamajam Seimui monarchijos klau-
simo.  

Dël steigiamojo pobûdþio tautos mandato naudodamasis Konstitucijos 
nevarþoma suvereno galia, bet negeisdamas ja piktnaudþiauti ir rûpinda-
masis kuo skubiau suteikti jai teisinæ, konstitucinæ formà, Steigiamasis 
Seimas Laikinosios Konstitucijos normomis savo paties laisva valia tà galià 
susaistë; todël suprantama, kad ðis konstitucinis aktas valstybës valdymo 
svertus aiðkiai sutelkë Steigiamojo Seimo – tautos iðrinktø atstovø – ranko-
se, pavedë jam ne tik iðimtinæ teisæ leisti ástatymus, bet ir priþiûrëti tø ásta-
tymø vykdymà, tvirtinti valstybës biudþetà ir sutartis su kitomis valstybëmis; 
vykdomoji valdþia taip pat buvo pavesta Steigiamajam Seimui – jo renka-
mam Respublikos Prezidentui ir privalanèiam turëti jo pasitikëjimà Minist-
rø Kabinetui. M. Römerio þodþiais tariant, Steigiamasis Seimas sugráþo 
prie parlamentarizmo [33, p. 103], prie kraðtutinës parlamentarizmo for-
mos, jo ávardintos parlamento diktatûra arba seimokratija, kuriai esant 
„parlamentas linksta virsti suvereniu organu“ [35, p. 76–77]. 

Lemiamà poveiká visai konstitucinei Lietuvos Steigiamojo Seimo kûry-
bai dariusios politinës to meto sàlygos Lietuvoje ir aplink jà pasiþymëjo visuo-
tiniu demokratiniø jëgø pakilimu, todël Steigiamajame Seime atstovaujamø 
jëgø poþiûrio á bûsimosios konstitucijos principus sklaida nebuvo þymi, viena-
reikðmiðkai buvo linkstama átvirtinti kuriamoje Konstitucijoje parlamentiná 
reþimà. Vienintelë Lietuvoje prezidentinës demokratijos ðalininkë – „Tautos 
paþanga“ – tuokart rinkëjø valia nebuvo iðrinkta á Steigiamàjá Seimà, todël 
Konstitucijos projekto rengimo metu Steigiamajame Seime teiðryðkëjo tam 
tikra takoskyra propagavusiø parlamentinæ demokratijà jëgø viduje: tarp kai-
riøjø, Seimà norëjusiø matyti visos valdþios ðaltiniu ir vykdytoju, ir vidurio, 
greta Seimo maèiusio dar ir nuo pastarojo priklausomà vienasmenæ Respub-
likos Prezidento institucijà, kontroliuojanèià vykdomàjà valdþià. 

Steigiamasis Seimas, teisëtai laikydamas save vienintele ágaliota insti-
tucija, rengë nuolatinæ Konstitucijà pabrëþdamas visiðkà savo nepriklausy-
mà nuo bet kokios paðalinës átakos. Steigiamojo Seimo sudaryta konstitu-
cinë komisija, pasak jos pirmininko A. Tumëno, nerado në vienos kitos 
valstybës konstitucijos, kuri galëtø tapti Lietuvos Konstitucijos pagrindu, 
taip pat atsisakë konsultantais kviestis specialistus ið uþsienio. Þodþiais at-
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siribota [13, p. 74] net nuo 1919 m. gruodá, dar rengiantis Steigiamojo Sei-
mo rinkimams, Vyriausybës sudarytos specialios bûsimosios Konstitucijos 
projekto rengimo komisijos, turëjusios, kaip buvo tikimasi, palengvinti 
Steigiamojo Seimo darbà, ádirbio.  

Ði komisija, kurioje buvo atstovaujama visø pagrindiniø tuomet Lietu-
voje veikusiø partijø idëjinëms nuostatoms, 1920 m. birþelá patvirtino savo 
parengtà projektà [29, p. 107–111], bet projekto Steigiamajam Seimui ofi-
cialiai ið tiesø neperdavë, taèiau jos ádirbis nedingo, komisijos darbo rezul-
tatai aiðkiai atsispindëjo Steigiamojo Seimo komisijos parengtame Konsti-
tucijos projekte. Á Steigiamojo Seimo komisijos Konstitucijos projektui 
rengti sudëtá átraukti trys þmonës (A. Tumënas, K. Ðaulys, M. Soloveièi-
kas), kurie rengë Konstitucijos projektà vyriausybës komisijoje ir, supran-
tama, ne tik gerai iðmanë jos medþiagà, tam projektui suteikë ir savo asme-
niniø, ir savo atstovaujamos partijos nuostatø bei perprato kitø kolegø ir jø 
atstovaujamø partijø poþiûrius; Steigiamojo Seimo atstovas buvo dar vie-
nas buvusios vyriausybës komisijos narys (S. Rozenbaumas); vyriausybës 
komisijos projektas perduotas K. Griniui, kuris buvo iðrinktas á Steigiamojo 
Seimo konstitucinæ komisijà, bet tapo Ministrø Kabineto vadovu. 

Svarbiausia, kad nemaþai Steigiamojo Seimo komisijos parengto pro-
jekto principiniø nuostatø ir detaliø sutapo su vyriausybës komisijos pro-
jekto nuostatomis – vieneriø rûmø Seimas, renkamas proporcine sistema 
trejiems metams; Seimo trejiems metams renkamas Prezidentas, pavaduo-
jamas Seimo pirmininko; Prezidento teisë kviesti ministrà pirmininkà, pa-
vesti jam sudaryti Ministrø Kabinetà ir tvirtinti jo sudëtá; Ministrø Kabine-
to kontrasignacijos visiems Prezidento aktams reikalavimas; solidari Mi-
nistrø Kabineto atsakomybë, nepasitikëjimo kabinetu pripaþinimas tik ati-
tinkamame Seimo nutarime aiðkiai pavartojus þodá „nepasitikëjimas“ ir kt. 
[21, lap. 274–277]. Vyriausybës sudarytos komisijos parengtas Konstitucijos 
projektas, manytina, tapo savotiðku prieðprojekèiu Steigiamojo Seimo pa-
rengtam projektui.  

Galima suprasti ir Steigiamojo Seimo komisijos sieká parodyti, kad bû-
simoji Konstitucija kildinama ið Steigiamojo Seimo projekto; projekto ren-
gimas be pagalbos ið ðalies turëjo akivaizdþiai reikðti, kad Steigiamojo Sei-
mo iniciatyvos rengiant pagrindiná atstatytosios Lietuvos ástatymà nevarþë 
joks poveikis ið ðalies, kad Lietuvos valstybës Konstitucija – paties Steigia-
mojo Seimo kûrinys. 

Didelæ reikðmæ Konstitucijos turiniui turëjo jos rengimo metu veikusi 
koalicija, siejusi pagrindines Steigiamojo Seimo politines jëgas: centro deðinæ 
atstovaujantá krikðèioniø demokratø blokà, Steigiamajame Seime turëjusá 
nors neþymià, bet absoliuèià daugumà atstovø (59 ið 112), ir centro kairæ – 



MINDAUGAS MAKSIMAITIS  

 

18 

valstieèius liaudininkus (antras pagal dydá dviejø Steigiamojo Seimo frakcijø 
blokas, turëjæs 28 atstovø vietas). Koalicija, kuriai priklausë du treèdaliai Stei-
giamojo Seimo sudarytos konstitucinës komisijos nariø, o paèiame Steigiama-
jame Seime – þymi dauguma nariø, rengiamame Konstitucijos projekte galëjo 
nesunkiai ákûnyti savo paþiûras, kurios pasiþymëjo tautiðkumu, nacionalinës 
valstybës idëja, demokratiniu ir parlamentiniu racionalizmu konstitucinëje 
valstybës valdþios santvarkoje [33, p. 137], o skyrësi ið esmës pasaulëþiûriniais 
dalykais – poþiûriu á baþnyèios ir valstybës santykius, ðvietimo ir religijos klau-
simus. Suinteresuoti kiek galima ilgiau iðlaikyti koalicijà krikðèionys demokra-
tai koalicijos partneriams negailëjo nuolaidø [17, lap. 76], savo idëjø ágyvendi-
nimà atidëjo kiek galima vëlesniam laikui. Konstitucinës komisijos pirminin-
kas A. Tumënas turëjo svarø pagrindà plenariniam posëdþiui praneðti, kad 
darbas komisijoje vyko sutartinai, kad visi iðkilæ klausimai buvo sëkmingai ið-
spræsti [13, p. 74].  

Pusantrø metø sutartinai dirbusi stengdamasi kiek galima nutolinti ginèi-
jamø dalykø svarstymà koalicija padëjo konsoliduoti tautà ir sutvirtinti jos pa-
sitikëjimà valstybe. Jos veikla turëjo didelës reikðmës stiprinant atkurtà Lietu-
vos nacionaliná valstybingumà. 

Tik 1922 m. pradþioje pradëjus svarstyti konstitucijos projektà plenari-
niuose Steigiamojo Seimo posëdþiuose, vadinasi, darbams perëjus á paskutiná 
etapà, krikðèionys demokratai ryþosi paaukoti koalicijà, vien savo jëgomis 
ëmësi komisijos vardu koreguoti konstitucines nuostatas, ypaè pasaulëþiûri-
niu poþiûriu. Pasibaigus pirmajam svarstymui Steigiamajame Seime, valstie-
èiø liaudininkø blokas dar nebuvo pakeitæs savo pritariamosios nuostatos dël 
bûsimos konstitucijos, nutarë toliau remti Konstitucinës komisijos pateiktà 
projektà [18, lap. 65], bet tolesnis Konstitucijos projekto svarstymas Steigia-
majame Seime jau gerokai skyrësi nuo jo rengimo komisijoje pobûdþio. 
Krikðèioniø demokratø bloko þmonës, nebesaistomi sutarties su valstieèiø 
liaudininkø bloku, savo iniciatyva ir pastangomis, savo jëgomis pradëjo ið 
anksto uþprogramuotà projekto „krikdeminimà“, visiðkai suprieðinusá vaka-
rykðèius koalicijos partnerius. Ið tribûnos vienø kitiems buvo pasakyta nema-
þai áþeidþianèiø þodþiø. 

Balsuojant 1922 m. rugpjûèio 1 d. uþ Konstitucijos projektà en bloc, uþ 
jos priëmimà ið esmës pasisakë tik krikðèionys demokratai [14, p. 49], taèiau 
opozicija taip pat nebalsavo „prieð“, o tik susilaikë, t. y. tiesiog iðreiðkë savo 
nepritarimà krikðèioniø demokratø pakoreguotam Konstitucijos tekstui ne-
norëdama, daugiausia dël ideologijos, tapti atsakinga uþ bûsimus rezultatus ir 
ðitaip atsiliepdama á krikðèioniø demokratø pasirinktà taktikà átraukti á Kons-
titucijà nuostatas dël privalomo religijos dëstymo valdiðkose mokyklose, civi-
linës metrikacijos neuþtikrinimà, Dievo vardo preambulëje paminëjimà. Susi-
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laikymas balsuojant nebuvo jø neigiamo, juolab prieðiðko, poþiûrio á visà 
Konstitucijà iðraiðka, nerodë neigiamo likusios Steigiamojo Seimo atstovø da-
lies poþiûrio á Konstitucijà, bet ir krikðèionys demokratai jautësi gana daug 
nuveikæ ieðkodami kompromiso: jie sutiko su jø netenkinusiu Konstitucijos 
neuþtikrintu valdþios tæstinumu – Seimui keièiantis, kaskart turëjo keistis ne 
tik Ministrø Kabinetas, bet ir Prezidentas – jø manymu, tai skatino valstybës 
gyvenimo nepastovumà; jie reikalavo ilgesnës kadencijos, ypaè Respublikos 
Prezidentui, didesnio pastovumo, jø manymu, bûtø suteikæ antrieji parlamen-
to rûmai [20]. 

Balsavimo dël Konstitucijos rezultatai nesuteikia pagrindo Konstitucijà 
vadinti krikdemiðka Konstitucija. Prieðingai, reikia pripaþinti, kad ði Konstitu-
cija buvo kompromisinis teisinis aktas, atspindintis tam tikros to meto visuo-
menës daugumos interesø pusiausvyrà.  

Konstitucija atitiko ne tik gyvenamojo meto reikalavimus, bet ir niekuo-
met nekintanèias visuomeninio gyvenimo ir asmens laisvës vertybes [27, p. 2]. 
Svarbiausieji Lietuvos Valstybës Konstitucijos bruoþai – pagrindiniø pilieèio 
teisiø ir laisviø átvirtinimas ir jø apsaugos teisiniø garantijø nustatymas, politi-
niø partijø ir visuomeniniø organizacijø veiklos laisvë, politinis pliuralizmas, 
demokratiniai valdþios institucijø formavimo mechanizmai. Visa tai rodo 
Konstitucijos demokratiðkumà. Tuo pat metu, stengdamiesi pabrëþti ir ap-
saugoti tautos suverenumà, tinkamiausiais tautos valios reiðkëjais pripaþin-
dami iðrinktus á Seimø tautos atstovus, akivaizdþià pirmenybæ aukðèiausiø 
valstybës valdþios ir valdymo institucijø sistemoje Konstitucijos kûrëjai atida-
vë tautos atstovybei, lëmë ypatingà bûsimø seimø reikðmæ valstybës sandaro-
je. Tai ágalino vëlesnius ðios Konstitucijos tyrinëtojus áþvelgti Konstitucijoje 
átvirtintuose Seimo ir Vyriausybës santykiuose pusiausvyros stokà [37, p. 11], 
ypaè akivaizdþià esant dideliam politiniam Seimo susiskaldymui. 

Negalima pamirðti, kad 1922 metø Lietuvos Valstybës Konstitucijà vie-
nintelæ parengë ir priëmë tautos specialiai tam iðrinktas Steigiamasis Seimas – 
tikrasis tautos valios reiðkëjas ir ágaliotas jos suverenumo vykdytojas. Tai buvo 
ne valdþios, bet tiesiog tautos aktas, svarbiausia tarpukario Lietuvos Konsti-
tucija, dokumentas, tiesiogiai kylantis ið Vasario 16-osios Nepriklausomybës 
akto nuostatø ir jas ágyvendinantis. Ði Lietuvos Valstybës Konstitucija – Ne-
priklausomybës akto nubrëþtos Lietuvos konstitucinës raidos triumfas. Bûtent 
ið ðios Konstitucijos ir joje nustatyta tvarka turëjo prireikus kilti visos kitos ga-
limos Lietuvos Konstitucijos reformos, taigi tolesnë Lietuvos konstitucijø rai-
da turëjo vykti pagal ðioje Konstitucijoje paþymëtas gaires.  

Laikantis Steigiamojo Seimo nustatytos tvarkos, ðios Konstitucijos niekas 
ir niekada nepanaikino, taèiau tolesnëje Lietuvos konstitucionalizmo raidoje 
ta tvarka, deja, politiniø jëgø buvo visiðkai ignoruojama.  
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* * * 

 

Lietuvos valstybës konstitucingumà paþeidë 1926 m. gruodþio 17 d. pe-
rversmas. Jis sukëlë konstituciniø problemø, kurios nepasibaigë formaliu pe-
rversmo rezultatø áteisinimu, bet skausmingai atsiliepë visai tolesnei kraðto 
konstitucinei raidai tarpukariu. Perversmas ne tik nutraukë laikytos „nuolati-
ne“ arba „pastovia“ 1922 metø Konstitucijos galiojimà, bet ir tiesiogiai pavei-
kë tolesnius konstitucinius aktus, net patá konstitucinës raidos konstitucingu-
mà.  

Perversmas paþeidë ið Konstitucijos raidës ir dvasios iðplaukiantá demok-
ratiná reikalavimà pakeitimus valstybës valdymo virðûnëse vykdyti pagal de-
mokratines taisykles, prie kuriø nedera bet koks prievartos veiksnys, taèiau, 
nuolaidþiaujant paðalintoms ið valdþios jëgoms, formaliai nepaþeidþiant Kons-
titucijoje nustatytos procedûros, pagal perversmininkø reikalavimus pertvar-
kius konstituciniø politinës valdþios institucijø sudëtá, iðoriðkai perversmas tà 
paèià dienà buvo tarsi likviduotas. Visos perversmo konstitucinës pasekmës 
atsiskleidë tik tada, kai Ministrø Kabinetas, sulaukæs ið Seimo kategoriðko 
nepasitikëjimo pareiðkimo arba, Konstitucijos (59 str.) þodþiais tariant, pasi-
sakymo dël nepasitikëjimo „staèiai“ [15, p. 21–22], uþuot atsistatydinæs, kaip 
to ásakmiai reikalavo tas pats Konstitucijos 59 straipsnis, M. Römerio apibû-
dintas kaip Konstitucijos imperatyvas, kaip ðiuo atveju atsirandanti konstitu-
cinë Ministrø Kabineto pareiga [33, p. 239], pats liko veikti, paleido parla-
mentà ir, akivaizdþiai paþeisdamas dar ir Konstitucijos 52 straipsnyje numaty-
tà reikalavimà naujo Seimo rinkimus surengti ne vëliau kaip po ðeðiasdeðim-
ties dienø, apskritai nepaskyrë naujø jo rinkimø. 

Padëties normalizavimà Vyriausybë siejo su bûsima Konstitucijos refor-
ma, kurios tikslai ir turinys nelaikyti paslaptimi, apie juos ne kartà kalbëta po-
litikø, raðyta oficiozinëje ir tautininkø spaudoje. Svarbiausia – siekta didinti 
Respublikos Prezidento autoritetà, esamà Konstitucijà kaltinant dël Seimo, o 
per tai – dël partijø virðûniø visagalybës ir neribotø laisviø átvirtinimo, tai neva 
rodë jos nepritaikymà Lietuvos gyvenimui.  

Ko gera, pagrindinæ problemà rengiantis reformai sudarë Konstitucijos 
pakeitimo bûdø paieðka, nes Konstitucijoje numatyta jos keitimo tvarka per 
Seimà, atsiþvelgiant á politiniø jëgø santyká jame, iniciatoriø ir rëmëjø – Lietu-
viø tautininkø sàjungos – nepopuliarumà visuomenëje ir opozicijos prieðini-
màsi, neteikë jokiø sëkmës vilèiø. Kurá laikà tikëta referendumo, numatant 
neregëtai sukarikatûrintas jo taisykles [29, p. 202–204], idëja, taèiau ilgainiui 
atsisakyta ir jos. Baigësi ta paieðka netikëtai: ji tiesiog Prezidento valia ir jo 
vardu buvo paskelbta 1928 m. geguþës 25 d. [8].  
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Provokuojanti valdanèiuosius net nemëginant dangstytis demokratine at-
ributika ryþtis patiems iðleisti Konstitucijà galëjo bûti iðvakarëse (1928 m. ge-
guþës 11 d.) Vyriausiojo tribunolo priimto nutarimo tezë, skelbianti, kad su-
darytai po revoliucijos ar perversmo Laikinajai Vyriausybei tam tikrais teisi-
niais aktais – dekretais – nustaèius Laikinàjà Konstitucijà arba laikinàsias 
esamos Konstitucijos pataisas jau neturëtø kilti jokiø abejoniø dël galiojan-
èios konstitucinës teisës [12, p. 120]. Tai buvo savotiðka autoritetingos teisinës 
valstybës institucijos oficialiai aprobuota rekomendacija tolesnei Lietuvos 
konstitucinei raidai, iki galo parengta ir aprobuota programa, poperversminei 
Vyriausybei nurodanti paprasèiausià ir patikimiausià bûdà iðeiti ið jau ilgokai 
trunkanèio buvimo aklavietëje, bekonstitucinio valdymo – naujos Konstituci-
jos dekretavimo kelià.  

Valdantieji, beje, atsiþvelgë net á aukðèiau minëtoje tezëje esantá nuro-
dymà, kad ðiuo atveju tai bûtø laikino pobûdþio Konstitucija: ið tiesø jos 106 
straipsnis þadëjo per deðimt metø jà patikrinti atsiklausiant tautos (referen-
dumu). Ði nuostata suteikë M. Römeriui pagrindà tvirtinti, kad 1928 metø 
Lietuvos Valstybës Konstitucija nëra visavertis konstitucinis aktas, kad ji – tai 
tik „konstitucinis pasiûlymas tautai“, vadinasi, kartu ir „konstitucinis provizo-
riumas“, arba laikinas aktas, teveiksiantis iki bûsimo jo tikrinimo [33, p. 265–
266].  

Bûdingiausias skiriamasis 1928 metø Konstitucijos bruoþas, kaip ir buvo 
þadama, – vykdomosios valdþios, pirmiausia Respublikos Prezidento, galiø ið-
plëtimas tuo pat metu iðsaugant svarbiausiø demokratiniø institutø, taip pat ir 
parlamentarizmo regimybæ, rodant didesná valdanèiøjø dëmesá tiesioginës 
demokratijos institutams. Pasak M. Römerio, Konstitucijos kûrëjai dar nevi-
sai nutolo nuo formalios demokratijos, jie tik „áterpë á jà tam tikras autorita-
rinio pobûdþio institucijas“ [33, p. 262]. To buvo siekiama pailginant Respub-
likos Prezidento ágaliojimø laikà, darant já nepriklausomà nuo Seimo, pave-
dant jam vadovauti Ministrø Kabinetui; negana to, nesant Seimo arba tarp 
Seimo sesijø jam pavesta leisti ástatymus, lygiaverèius Seimo iðleistiems ásta-
tymams, tvirtinti valstybës biudþetà ir jo vykdymà, ratifikuoti tarptautines su-
tartis, kelti ministrams baudþiamàsias bylas dël valstybës iðdavimo ar tarnybi-
niø nusikaltimø. Labai svarbu ir tai, kad Konstitucijai sankcionavus galimybæ 
neterminuotai delsti suðaukti pirmàjá Seimà, realiai nesanèio Seimo teisiø, 
ypaè ástatymø leidybos bei biudþetinës veiklos srityse, sutelkimas Prezidento 
rankose, taip pat teisë be kontrasignacijos atleisti Ministrø Kabinetà Respub-
likos Prezidentà pavertë pagrindine konstitucine institucija. 

Tai – Konstitucija, kuri vieno asmens valdþios diegimu ir delsimu suðauk-
ti Seimà ribojo politiná pliuralizmà, turëjo savybiø, leidþianèiø jà laikyti autori-
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tarine. Maþa to, tai buvo vienas ið pirmøjø Europos konstituciniø aktø, nuo 
demokratijos pasukusiø autoritarizmo kryptimi [33, p. 261].  

1928 metø Lietuvos Valstybës Konstitucija teisinëje, politologinëje ir is-
torinëje literatûroje paprastai nepalankiai vertinama, bet toks vertinimas 
vienpusiðkas. Nepaisydami akivaizdþiø ðios Konstitucijos trûkumø, manytu-
me, kad atsiþvelgiant á objektyviai egzistavusias ypatingas problemas, su ku-
riomis susidûrë A. Smetonos aplinka, nepaliaujamai aðtrëjant santykiams ir 
net kylant konfliktams su Lenkija dël Vilniaus, su Vokietija dël Klaipëdos, kà 
jau bekalbëti apie vidaus átampà ir sunkumus, 1928–1938 m. Lietuvos laiko-
tarpis á istorijà turëtø áeiti „ne kaip vienvaldystës, bet ðviesaus ir protingo vals-
tybës valdymo pavyzdys“ [19, p. 121]. 

1928 metø Lietuvos Valstybës Konstitucijos priëmimas buvo reikðmingas 
ir kitu poþiûriu. Po gruodþio 17-osios perversmo, ypaè nuo 1927 m. balandþio 
12 d., kai buvo eliminuotas Seimas, kurá galiojusi Konstitucija neabejotinai 
laikë pagrindine valstybës institucija, „apie senàjà konstitucinæ santvarkà, kai-
po pozityviai veikianèià ir imperatyvinæ, nebeteko kalbëti“ [34, p. 7]. Pasak M. 
Römerio, toks ið esmës bekonstitucinis valdymas, kai valdþia nepriklauso 
nuo teisës normø ir yra konstitucijos nevarþoma, vadintinas diktatoriðku, 
nes lemia valstybës organizacijos neaiðkumà, kai kuriø valstybës funkcijø 
neuþtikrinimà, kûrybos iðsiþadëjimà ir gyvenimà dabartimi, be plano ir pro-
gramos, á valstybës gyvenimà áneðë netikrumo ir nervingumo, sudarë pa-
lankias sàlygas teisinei demoralizacijai ir polinkiui á anarchijà plisti [33, p. 
252], todël naujos Konstitucijos pasirodymà M. Römeris, tiesa, ne visada 
visuomenës teisingai suprantamas, vertino teigiamai, nes ðiuo aktu Lietu-
vos valstybë pagaliau „aiðkiai iðsiþadëjo diktatûros“ [34, p. 9], tuo paèiu 
valstybës gyvenimà sutvarkë pagal teisines, konstitucines normas. 

 
* * * 

 
Priimant 1928 metø Lietuvos Konstitucijà, konstitucinës valdþios organi-

zacijos koncepcija dar tik formavosi, veikiama Europoje jau vykstanèiø proce-
sø ir naujø politiniø tendencijø. Imta siekti valstybëje diegti organizuotumà ir 
drausmæ, visuomenëje skleisti vienybës idëjà tautiniu pagrindu. Atsisakymà 
nuo liberaliojo poþiûrio á visuomenæ ir valstybæ lydëjo teiginiai, iðkeliantys ak-
tyvø valstybës vaidmená, reikalaujantys, kad á valstybës idealø ágyvendinimà 
aktyviai ásitrauktø visa tauta ir kiekvienas jos narys atskirai. Neigiant indivi-
dualià laisvæ kaip aukðèiausiàjà vertybæ, pabrëþta atskiro þmogaus pareiga 
pastoviai talkinti kûrybinei visuomenës veiklai [36, p. 12]. 

Teisiðkai naujàsias idëjas Lietuvoje pradëta diegti ketvirtojo deðimtme-
èio pradþioje. Valstybæ imta taikyti vis sudëtingesnëms funkcijoms ágyvendin-
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ti. Realûs poslinkiai valstybëje këlë Vyriausybës siekimà konstituciniu lygiu 
áforminti jau atliktas arba idëjiðkai ir politiðkai rengiamas reformas, ið esmës 
veikianèias konstitucinës teisës reguliavimo sferà. Buvo dar viena aplinkybë: 
Konstitucijos reformà skatino ir noras iðvengti þadëto jos „tikrinimo“ refe-
rendumu, neiðvengiamai susijusio su tam tikra rizika ir su visuomenës politi-
nio aktyvumo, suprantama, ne valdanèiøjø naudai, kilimu kraðte, tad á refor-
mà sumanyta átraukti Seimà. 

Paradoksas – valdantieji, prieð aðtuonerius metus kategoriðkai atmetæ 
opozicijos remtà Konstitucijos reformos Seime galimybæ ir kurá laikà primyg-
tinai pirðæ referendumà, nelauktai pirmenybæ ëmë teikti Seimui. Nuostatø 
pokyèius lëmë tai, kad padëtis 1936 m. suðauktame Seime buvo ið esmës pasi-
keitusi. Visiðkai eliminavus opozicijà ið rinkimø kompanijos, Seimas ið parti-
niu poþiûriu miðrios institucijos buvo virtæs ne tik vienpartine, bet ir iðtisai 
tautininkiðka, taigi labai palankia valdantiesiems institucija. Negana to, nusta-
tant naujas procedûrines taisykles [10], buvo ið esmës apribotos parlamenti-
nës Seimo nariø galimybës daryti poveiká priiminëjamo teisës akto turiniui. 

Turinio poþiûriu 1938 metø Lietuvos Konstitucija [9] buvo naujas konsti-
tucinis aktas, kuris nepratæsë demokratiniø Steigiamojo Seimo Konstitucijos 
tradicijø, o autoritarinius pradus, pradëjusius ryðkëti 1928 metø Konstitucijo-
je, iðvystë iki vadinamojo vadizmo lygio, buvo grieþtai prieðingas demokratinei 
santvarkai: valdþia einanti ið vieno ðaltinio, ið virðaus, o ne ið masiø, ið apaèios; 
lemiamà vaidmená vaidinanti vado valia, o ne balsø dauguma [26, p. 7]. Jei, 
pasak M. Römerio, 1928 metø Konstitucijoje jau buvo aiðkiai rengiamasi de-
mokratijà pakeisti prezidentokratija, tai naujojoje buvo padaryta galutinai 
[33, p. 261–262]. Su buvusia 1928 metø Konstitucija ðá aktà tiesiogiai siejo tai, 
kad já priimant formaliai pasinaudota pirmosios nustatyta Konstitucijos kei-
timo tvarka. 

Konstitucija buvo pagrásta kita, lyginant su buvusiø Lietuvos konstitucijø, 
filosofija. Ji ne tik nebekartojo liberaliø 1922 metø Konstitucijos principø, 
bet, ypaè dël valstybës sampratos bei vaidmens, autoriteto klausimo, visuo-
menës ir þmogaus vietos valstybëje, pasuko kita kryptimi – iðkëlë ir iðaukðtino 
valstybës, laikytos tobuliausia tautos laisvës iðraiðka, vaidmená, mëgino uþtik-
rinti tos valstybës dominavimà visose visuomeninio gyvenimo srityse ir santy-
kiuose su pilieèiais, atitinkamai apibûdino pilieèiø ir valdþios santykius. Kons-
titucija, A. Smetonos pripaþinimu, „ne visur tesiderina su ásigalëjusiomis de-
mokratizmo teorijomis“, taèiau, jo manymu, tos Konstitucijos dvasia tebelie-
kanti giliai demokratiðka, nes ji „lygiomis vertina ir þmones, ir jø gërybes, dva-
sines ir medþiagines“ [16, p. 154]. 

Konstitucija iðkëlë ir iðaukðtino valstybës, laikomos tobuliausia tautos 
laisvës iðraiðka, vaidmená. Neigdama liberalià nuostatà apie valstybës paskirtá 
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tarnauti þmogui Konstitucija skelbë: „pilieèiui valstybë yra jo paties buvimo 
pamatas“, pilietis naudojasi laisve „visada atsimindamas savo pareigas valsty-
bei“, svarbiausia pilieèio pareiga – „bûti iðtikimam valstybei“, „turtas deda jo 
valdytojui pareigà turto naudojimà derinti su valstybës reikalais“. Tà iðskirtiná 
valstybës vaidmená Konstitucijos preambulë siejo su istorine Lietuvos praei-
timi, padariusia teigiamà poveiká atgimstant ir stiprëjant Lietuvos nepriklau-
somybei.  

Tarp svarbiausiø ðios Konstitucijos tikslø, vieno jos projekto autoriø K. 
Raèkausko þodþiais tariant, buvo noras pabrëþti valstybës valdþios autoritetà, 
já „paremti tvirtais pagrindais, patikint aukðèiausio autoriteto vykdymà vie-
nam asmeniui – Prezidentui, ir ápareigojant pilieèius, kad jie bûtø iðtikimi tai 
valstybei ir jai padëtø“ [32, p. 98]. Konstitucijoje tai koncentruotai buvo ið-
reikðta treèiame straipsnyje, skelbusiame, kad valstybës „prieðakyje yra Res-
publikos prezidentas. Jis vadovauja valstybei“. Be to, Konstitucija formaliai 
atsisakë liberalioms konstitucijoms bûdingo valdþiø padalijimo: jos ketvirta-
me straipsnyje skelbiama, kad valstybës valdþia, vykdoma Respublikos Prezi-
dento, Seimo, Vyriausybës ir Teismo, esanti „vienatija ir nedaloma“, t. y., pa-
sak komentaro, ðias „skirtingas funkcijas derina prezidento vienijanèios valios 
vaidmuo“, nes „jei vieninga tauta, tai ir valdþia turi bûti vieninga“ [30, lap. 
38]. 

Konstitucija ne tik nenumatë galimybiø Prezidentà atstatydinti ar nuða-
linti nuo pareigø anksèiau laiko, ji skelbë, kad Prezidentas uþ savo galios 
veiksmus apskritai neatsako, o uþ kitus veiksmus, kol vadovauja valstybei, taip 
pat negali bûti traukiamas atsakomybën. A. Smetonos þodþiais tariant, Prezi-
dento „atsakingumas nebûtø suderintas su tuo autoritetu, kuris jam Konstitu-
cijos suteiktas“ [16, p. 153].  

Su Prezidentui Konstitucijos suteiktu autoritetu buvo taip pat susijusi 
nesëkmë, kai jos rengëjai mëgino á Konstitucijos projektà átraukti normas, 
numatanèias konstituciná teismà. Rengusi projektà komisija neatsiþvelgë á tai, 
kad konstitucinis teismas – institucija, bûdinga demokratinei, teisinei valsty-
bei, ir á tai, kad rengiamas Konstitucijos projektas, prieðingai, numatë átvirtinti 
autoritarinæ valstybæ. Konstitucinis teismas bûtø buvæs nonsensas, nes turëjo 
tikrinti konstitucingumà ástatymø, kuriø leidybà numatyta paskirti Respubli-
kos Prezidento veiklos sferai, jo vieno nuoþiûrai pavedant visø, taip pat ir 
Seimo priimtø ástatymø ásigaliojimo skelbimà, tad konstitucinë justicija to-
kiomis sàlygomis nederëjo jau vien todël, kad ji neiðvengiamai aiðkiai ir tie-
siogiai turëjo skverbtis á ðià svarbià Respublikos Prezidento veiklos sferà, ir, jà 
kontroliuodama, þeisti projekte parengtà átvirtinti valstybës vadovo autoritetà 
ir galias [29, p. 267–268]. Konstitucijos rengëjai ásitikino, kad konstitucinis tei-
smas dera ne prie kiekvienos konstitucijos. 
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Nors 1938 metø Lietuvos Konstitucijos nuostatos akivaizdþiai neatitiko 
demokratiniø vertybiø, Vasario 16-osios akto formuluotës, ðis paskutinysis 
XX amþiaus pirmosios pusës nepriklausomos Lietuvos valstybës konstitucinis 
aktas siejamas su dar dviem ávykiais, kuriuose jam buvo lemta suvaidinti ið 
principo kitoká vaidmená. 

Pirmiausia tai – tragiðkas ir sunkus vaidmuo, kurá ðiai Konstitucijai skyrë 
sovietiniai agresoriai, kurie 1940 m. birþelá–liepà ëmë griauti nepriklausomà 
Lietuvos valstybæ bei jos teisæ ir dangstyti rengimàsi Lietuvà inkorporuoti á 
Sovietø Sàjungos sudëtá, remdamiesi bûtent ðios Konstitucijos nuostatomis – 
tereikëjo pasirûpinti, kad Konstitucijoje numatytos prezidento galios oficialiai 
bûtø perduotos jø statytiniui, tai ir buvo padaryta. 

Antrà kartà á ðià Konstitucijà atsiþvelgta po penkiasdeðimties sovietinës 
okupacijos metø. Ágyvendindama 1990 m. kovo 11 d. Akto dël Lietuvos ne-
priklausomos valstybës atstatymo nuostatà, kad Lietuvoje negalioja kitos vals-
tybës konstitucija, t. y. siekdama teisiðkai atsiriboti nuo sovietinës konstituci-
jos ir dar kartà pabrëþdama atkuriamos Lietuvos valstybës ir jos konstitucinës 
tvarkos tæstinumà ir sàsajas su 1940 m. okupantø sugriauta nepriklausoma 
Lietuvos valstybe, kartu konstitucinio reguliavimo srityje vengdama teisinio 
vakuumo, Lietuvos Aukðèiausioji Taryba tà paèià dienà priëmë ástatymà „Dël 
1938 metø geguþës 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“. Ðis 
nutarimas, ryþtingai atmetæs sovietinæ santvarkà ir atkûræs iki okupacijos ga-
liojusià Lietuvos Konstitucijà, turëjo principinæ reikðmæ, taèiau faktiðkas jo 
ágyvendinimas neiðlikus buvusioms konstitucinëms institucijoms ir todël rei-
kalaujantis skubiø ir staigiø plaèiausio masto viso valstybinio teisinio gyveni-
mo pertvarkymø buvo sunkiai ámanomas, be to, vargu ar tikslingas, todël 
Konstitucijos galiojimà pritaikant esamam laikui minëtame akte buvo nuro-
dyta, kad 1938 metø Konstitucijos nuostatø, reglamentuojanèiø Respublikos 
Prezidento, Seimo, Valstybës Tarybos ir Valstybës kontrolës statusà, galioji-
mas sustabdomas. 

Tam paèiam tikslui turëjo tarnauti ir kitas Aukðèiausiosios Tarybos ak-
tas, priimtas tà paèià kovo 11 d. – ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Laiki-
nojo Pagrindinio Ástatymo“. Jame, motyvuojant siekiu suderinti atkurtosios 
1938 metø Lietuvos Konstitucijos nuostatas su pakitusiais politiniais, ekono-
miniais ir kitais visuomeniniais santykiais, su kitomis realijomis, nustatyta, kad 
ðios Konstitucijos galiojimas sustabdomas ir patvirtinamas Laikinasis Pagrin-
dinis Ástatymas. 

* * * 
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Pirmøjø moderniø konstitucijø raida Lietuvoje nevyko nuosekliai pa-
þangos keliu. 1922 metø Lietuvos Valstybës Konstitucijos iðleidimu baigus 
ágyvendinti Vasario 16-tosios akto nubrëþtà Lietuvos konstitucinës raidos 
programà, kitos konstitucijos ëmë tolti nuo vieno ið svarbiausiø ðio akto reika-
lavimø, kad atkurtoji valstybë turinti tvarkytis demokratijos pagrindais. Kitos 
konstitucijos „tolo“, bet ne atsisakë arba neigë. Net ir paskutinës konstitucijos 
iðsaugojo tokias demokratines vertybes kaip: teisingumo reikalavimas valsty-
bës valdþios organø veikloje, teismø nepriklausomumas, nuosavybës teisë, 
kultûrinë tautiniø maþumø autonomija ir kita; M. Römerio teigimu, A. Sme-
tona valstybei davë „autoritarinæ“ ir „totalitarinæ“ formas, bet nesutrukdë jam 
iðsaugoti humanistiná jos turiná.  

Suprantama, kad tokia Lietuvos valstybës konstitucijø raida vertinama 
nevienareikðmiðkai. 

Visø tarpukario Lietuvos konstitucijø rengëjai ir leidëjai siekë kilnaus 
tikslo – uþtikrinti Lietuvos valstybingumà, sukurti konstitucijà, geriausiai tin-
kanèià Lietuvos gyvenimo realijoms. Neturima pagrindo átarti juos tai darius 
savanaudiðkais tikslais. Tos konstitucijos atspindëjo rengëjø ir leidëjø nuoðir-
dø norà ir pastangas daryti gera savo kraðtui, valstybei, Lietuvai vadovaujantis 
savo ásitikinimais. 
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II. LAIKINASIS PAGRINDINIS ĮSTATYMAS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS  

KONSTITUCINĖJE SISTEMOJE 
 
 

1. Kai kurie Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio  

Ástatymo genezës aspektai 
 
Naujausiø laikø Lietuvos konstitucionalizmo raidoje Laikinajam Pa-

grindiniam Ástatymui teko iðskirtinis vaidmuo. Ðis konstitucinis aktas galio-
jo tuo laikotarpiu, kai atkûrus Lietuvos valstybës nepriklausomybæ reikëjo 
nedelsiant kurti naujo turinio ir formos demokratinæ konstitucinæ konst-
rukcijà, t. y. valstybës teisinius pagrindus, uþtikrinti þmogaus teisiø ir laisviø 
gynimo konstitucines prielaidas.  

Vertinant Laikinojo Pagrindinio Ástatymo genezæ, reikia atsiþvelgti á 
politiná teisiná procesà, kuris vyko Lietuvoje 1988–1990 metais, t. y. Atgi-
mimo laikotarpiu1. Pagrindinë politinë moralinë jëga, kuri lëmë ðio proce-
so turiná, buvo Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis. Tada vyko diskusija apie 
Lietuvos ekonominá savarankiðkumà, suverenitetà, naujos konstitucijos 
rengimo neiðvengiamumà, esminæ teisinæ reformà, o 1989 metais buvo vis 
aktyviau raginta atkurti nepriklausomà Lietuvos valstybæ. 

Nagrinëjant 1988–1990 m. politinius teisinius reiðkinius, iðkyla klausi-
mas, kaip apibrëþti politiniø teisiniø faktø visumà, kuria buvo pertvarkoma 
ir lauþoma egzistavusi politinë teisinë sistema. Aiðku, Lietuva buvo oku-
puota ir aneksuota valstybë, taèiau negalima neatsiþvelgti á tai, kad ði prie-
varta primesta ir suformuota sistema buvo politinë teisinë tikrovë, kurioje 
veikë realios taisyklës. Vadinasi, pagrindinis Tautos iðsivadavimo tikslas 
buvo visø pirma revizuoti esamà politinæ teisinæ konstrukcijà, o vëliau su-

                                                           

1 Plaèiau apie tai þr.: Anuðauskas A., Banionis J., Bauþa È. ir kiti. Lietuva, 1940-1990: 
okupuotos Lietuvos istorija. – Vilnius: Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos centras, 
2005. – 712 p.; Anuðauskas A., Baguðauskas J. R., Bauþa È., Blaþytë D., Ilgevièiûtë V., Ka-
ðauskienë V., Liekis A. Lietuvos suvereniteto atkûrimas 1988–1991 metais. – Vilnius: Dieme-
dis, 2000. – 488 p.; Lietuvos Sàjûdis ir valstybës idealø ágyvendinimas. Sud. Blaþytë D., Ka-
ðauskienë V. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998. – 368 p.; Bauþa È., Setkaus-
kis P. Lietuvos valstybingumas XX amþiuje. Atkûrimas ir tæstinumas. – Vilnius: Vilniaus uni-
versiteto leidykla, 2002. P. 195. 
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kurti Tautos lûkesèius atitinkanèius konstitucinius pagrindus, t. y. suvere-
nià konstitucinæ sistemà. Tuometinë teisinë tvarka apibûdintina kaip kvazi-
teisinë, o konstituciniu lygiu – kvazikonstitucinë2. 

Teisinëje literatûroje, analizuojanèioje 1940–1990 m. laikotarpá, raðo-
ma, kad tai buvo „marionetinë valstybë“3. Kiti mokslininkai galvoja, kad 
Lietuvos TSR institucijø pavadinimai turëjo liudyti jø valstybiná pobûdá, ta-
èiau buvo ne kas kita kaip okupacinës valstybës – TSRS – sudarytos admi-
nistracinës ástaigos, turëjusios padëti jai valdyti okupuotà ir aneksuotà Lie-
tuvos valstybæ4. 

Apibûdindamas 1988–1990 m. politiná teisiná procesà kaip iðskirtiná 
etapà konstitucionalizmo atþvilgiu E. Ðileikis teigia, kad vertinant Lietuvos 
valstybës funkcionavimo atkûrimo genezæ 1988–1990 m. tuometiniø Lietu-
vos Persitvarkymo Sàjûdþio politiniø reikalavimø atitinkama konstitucine 
kûryba (LTSR Konstitucijos pataisomis) galima laikyti savita konstitucio-
nalizmo iðraiðka5. Jo nuomone, 1990 m. kovo 11 d. – tai kalnagûbris, ski-
riantis LTSR ir Lietuvos Respublikos konstitucijas ir konstitucinæ teisæ, bet 
ne konstitucionalizmà, kuris LTSR ið esmës prasidëjo nuo 1988 m. vieðai 
deklaruotø Sàjûdþio konstituciniø iniciatyvø6.  

Pritariant pastarajai nuomonei dël 1988–1990 m. politinio teisinio pro-
ceso esmës reikëtø paþymëti, kad esminiais laikytini ne tik Sàjûdþio stei-
giamojo suvaþiavimo, bet ir vëlesni Sàjûdþio Seimo dokumentai, galiojusios 
Konstitucijos pataisos bei kiti politiniai dokumentai (pvz., 1989 m. geguþës 
18 d. LTSR Aukðèiausiosios Tarybos deklaracija „Apie Lietuvos valstybiná 
suverenitetà“, 1990 m. vasario 7 d. LTSR Aukðèiausiosios Tarybos nutari-
mas „Dël 1939 metø Vokietijos – TSRS sutarèiø ir jø pasekmiø Lietuvai 
likvidavimo“). Analizuojant 1988–1990 m. konstitucionalizmo turiná, reikë-
tø atsiþvelgti ir á kitus teisinës kûrybos aspektus, rodanèius sieká sukurti 
nuo TSRS atskirtà teisinæ sistemà. Visa tai ir buvo tie faktai ir reiðkiniai, 
kurie apibûdino esminius pokyèius, vykusius 1988–1990 m. Lietuvoje. 

Mokslø Akademijos konstitucinës iniciatyvos. 1988 m. vienas ið reikð-
mingiausiø darbø buvo naujos Konstitucijos rengimas, inicijuotas Lietuvos 
Mokslø Akademijos, kurioje dar iki Sàjûdþio buvo sudaryta neformali dar-
                                                           

2 Þilys J. Konstituciniai politinës sistemos pagrindai / Lietuvos politinë sistema: sàranga ir 
raida. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004. P. 55. 

3 Þalimas D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybës atkûrimas: pagrindiniai klausimai 
pagal tarptautinæ teisæ. – Vilnius: Rosma, 1997. P. 57. 

4 Sinkevièius V. Lietuvos Respublikos pilietybë 1918–2001 metais. – Vilnius: VÁ „Teisinës 
informacijos centras“, 2002. P. 121. 

5 Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius: VÁ „Teisinës informacijos centras“, 
2003. P. 39. 

6 Ten pat. P. 40. 
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bo grupë Lietuvos TSR Konstitucijai parengti, kurioje dalyvavo ávairiø sri-
èiø specialistai7. 

Konstitucijos projekto rengimo iniciatyva brendo politinio visuomeni-
nio gyvenimo, tø politiniø, teisiniø aktualijø, kurios audrino visuomenæ, fo-
ne. Vienas ið pagrindiniø veiksniø, kurie skatino pradëti diskusijà dël vei-
kianèios konstitucinës sistemos revizijos, buvo tas, kad Maskvoje buvo ren-
giami TSRS Konstitucijos keitimo projektai, kuriais buvo siekiama stiprinti 
centro valdþios galias. Kuo toliau, tuo labiau darësi aiðku, kad ðiø galiø 
stiprinimas bus daromas respublikø, taip pat ir Lietuvos, sàskaita, todël ðis 
veiksnys skatino visuomenës polemikà apie politiná, ekonominá savarankið-
kumà, apie galimybes formuoti savo teisæ ir teisinæ sistemà. 

Svarstant apie tai, kokios buvo naujos konstitucijos prielaidos, reikëtø 
atsiþvelgti á tai, kad bûtent Mokslø Akademijoje brendo Respublikos nuo-
savybës, ûkiskaitos, ekonominio savarankiðkumo koncepcijos. Idëjø raida 
negalëjo nesusidurti su konstituciniu reguliavimu, nes ir nuosavybës, ir 
ekonominiø santykiø pagrindai buvo átvirtinti veikianèioje Konstitucijoje8. 
Ðiuo poþiûriu Konstitucijos revizijà objektyviai lëmë politinio gyvenimo 
vyksmas. Tuometinës Mokslø Akademijos prezidiumo vyriausiasis moksli-
nis sekretorius, pasiûlymø Lietuvos TSR Konstitucijos pakeitimams pa-
rengti komisijos pirmininkas akademikas E. Vilkas, apibûdindamas Konsti-
tucijos projektà, sakë, kad Mokslø Akademijos prezidiumas, atsiliepdamas 
á Akademijos darbuotojø pasiûlymus, dar 1988 m. geguþæ sudarë septynio-
likos asmenø komisijà, kuriai buvo pavesta parengti pasiûlymus dël Lietu-
vos TSR Konstitucijos. Akademikas teigë, kad bûtinybæ tobulinti Konstitu-
cijà padiktavo pats gyvenimas, vykstantis persitvarkymas9. Ávardydamas kai 
kurias naujoves, kuriomis reikia papildyti Konstitucijà, E. Vilkas pabrëþë 

                                                           

7 Genzelis B. Lietuvos Respublikos Konstitucijos parengimo iðtakos ir peripetijos // Lietu-
vos aidas, 2002 m. spalio 22 d.  

8 Akademikas E.Vilkas samprotavo: „Persitvarkymo metu atsirado ástatymø, kurie prieð-
tarauja dabar galiojanèiai Lietuvos Konstitucijai. XII sàjunginë partinë konferencija ne tik uþ-
fiksavo naujus principus ekonomikoje, bet ir akcentavo, kad reikia keisti, grieþtai apibrëþti sà-
junginiø respublikø kompetencijos ribas, átvirtinti lenininius federalizmo principus. Apskritai 
TSRS konstitucijoje ir Lietuvos TSR konstitucijoje turi atsispindëti naujas socializmo modelis, 
nauja socializmo koncepcija. Ekonominio savarankiðkumo koncepcijos rengimas iðryðkino, 
kad mes kol kas turime tik paèià koncepcijà, ekonominius principus, bet yra dalykø, ypaè so-
cialiniø garantijø, ekologinës politikos, demokratinës politikos srityse, kurie taip pat turi atsi-
spindëti Lietuvos TSR konstitucijoje. Bet mes nelabai þinome, kokia ta politika turëtø bûti. 
Aiðku, kad ji turëtø bûti kitokia, bet kokia? Matyt, nëra prasmës Konstitucijoje áraðyti, pavyz-
dþiui, kad medicininë pagalba yra nemokama. Visi mes þinome, kad nemokama medicininë 
pagalba ar kas kita nemokama yra automatiðkai þemos kokybës.“ Þr.: Lietuvos ateities, pa-
þangos vardan // Tiesa, 1988 m. spalio 30 d. 

9 Lietuvos ateities, paþangos vardan // Tiesa, 1988 m. spalio 30 d. 
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bûtinumà preambulëje atspindëti Lietuvos valstybës istorijà nuo seniausiø-
jø laikø, konstituciðkai átvirtinti, kad prieð priimant bet kurá ástatymà bûtø 
atlikti visuomenës nuomonës tyrimai, kad bûtina gràþinti visiems lietu-
viams áprastà herbà, vëliavà ir himnà, tobulinti tuos Konstitucijos straips-
nius, kuriuose kalbama apie „liaudies suverenumà", „Tarybø valdþios pilna-
teisiðkumà, valstybës suverenumà", „lenininá federalizmo supratimà valsty-
bëje“ ir tinkamà „respublikos teisiø Sàjungoje“ uþtikrinimà. 

Mokslø Akademija parengë pasiûlymus „Apie Lietuvos TSR konstitu-
cijos keitimo reikalà“, kurie buvo pateikti visuomenei, valstybinëms institu-
cijoms. Ðiame dokumente buvo siûloma nustatyti „tikrà valstybës ir liaudies 
suverenitetà“, o TSRS turi turëti tokià kompetencijà Lietuvoje, kokià jai 
suteikia Lietuvos ástatymai, o ne atvirkðèiai. Buvo reiðkiama nuostata, kad 
Respublikai turi bûti pavaldþios visos ámonës, taip pat kultûros, ðvietimo ir 
mokslo ástaigos, mokyklos, institutai, spauda, radijas ir televizija, taip pat 
uþsienio ir vidaus prekybos sritys. Teismø, prokuratûros veiklà turi regla-
mentuoti Lietuvos ástatymai. Mokslø Akademijos kolektyvas ragino didinti 
Lietuvos galias reguliuojant geleþinkeliø ir oro transportà, paðtà ir ryðius, pi-
nigø sistemà, vadovaujant karinëms pajëgoms, formuojant uþsienio politikà. 

Mokslø Akademijos pasiûlymuose dël bûsimosios Konstitucijos siûlyta 
atkurti lietuviø kalbos valstybiná statusà, pilietybës institutà. Siekiant uþtik-
rinti þmoniø teisiø ir laisviø ágyvendinimà, buvo raginama vadovautis Jung-
tiniø Tautø visuotine þmogaus teisiø deklaracija, 1975 m. Helsinkio pasita-
rimo baigiamuoju aktu, reguliuoti imigrantø srautus ir atvykstanèiø teisiná 
statusà, ákurti Lietuvos karines formuotes bei Konstituciná Teismà, spræsti 
kitus svarbius valstybës ir visuomenës raidos klausimus.  

1988 m. liepos 13 d. Mokslø Akademijos prezidentas J. Poþëla ir 
Mokslø Akademijos prezidiumo vyriausiasis mokslinis sekretorius E. Vil-
kas paraðë raðtà Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumui, ku-
riame iðdëstë konstitucinës reformos gaires. Netrukus, 1988 m. rugsëjo 22 
d., buvo pateiktas ir Lietuvos TSR Konstitucijos projektas10. Tai buvo svar-
bus þingsnis to meto konstituciniame procese11.  

Konstitucijos projektas buvo iðraiðka to meto politinës teisinës situaci-

                                                           

10 Projektas buvo paskelbtas 1988 m. spalio 10 d. Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio infor-
maciniame biuletenyje „Atgimimas“ Nr. 2. 

11 Plaèiau apie tai þr.: Buraèas A. Valstybës suvereniteto konstitucinës iðtakos / Lietuvos 
Respublikos Konstitucija penkeriø metø retrospektyvoje. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto 
leidykla, 1998. P.13–25; Ozolas R. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos prielaidos / 
Ten pat, p. 34–40; Landsbergis V. Kovo 11-osios aktø idëjos // Penkeri Lietuvos valstybingu-
mo atkûrimo metai. Konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 
1997. P. 12–20. 
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jos, kai nepriklausomos valstybës atkûrimo idëjos brendo ir buvo formu-
luojamos palaipsniui, atsiþvelgiant á vidaus ir tarptautinius reiðkinius, kurie 
lëmë pokyèius12. Taèiau kaip bevertintumëme tuo metu parengtà Konstitu-
cijos projektà, jo rengimas ir atsiradimas reiðkë Tautos lûkesèius dël teisin-
gesnës ir demokratiðkesnës gyvenimo sanklodos. Konstitucijos projekte 
formuluojant nuostatas dël Lietuvos savarankiðkumo siekta visapusiðkiau 
apibrëþti suverenumo sampratà. Tai atspindëjo Lietuvos Persitvarkymo Sà-
jûdþio steigiamajame suvaþiavime priimtos rezoliucijos „Dël Lietuvos TSR 
suvereniteto sampratos“ turinys13. Rezoliucijoje skelbta, kad „turi bûti vi-
siðkai ágyvendintas Konstitucijos garantuotas Lietuvos TSR nacionalinis ir 
valstybinis suverenitetas, teisë savarankiðkai pasirinkti veikimo bûdà tarp-
tautiniuose santykiuose, savo visuomeninæ bei politinæ sistemà, spræsti ki-
tus valstybës vidaus gyvenimo klausimus. Lietuvos TSR suverenitetas turi 
pasireikðti Lietuvos TSR teise savarankiðkai valdyti, tvarkyti ir naudoti visà 
jos teritorijoje bei teritoriniuose vandenyse esanèià gamtinës kilmës ir su-
kurtà nuosavybæ, taip pat Lietuvos TSR priklausanèius finansinius iðteklius 
ir vertybes“. 

Praneðant apie tai, kad Mokslø Akademijos komisija baigë darbà, bu-
vo atkreiptas dëmesys á pagrindines problemas, kurios turi bûti sprendþia-
mos. Akademikas J. Poþëla akcentavo suvereniteto klausimà, Lietuvos tei-

                                                           

12 Prisimindamas Konstitucijos projekto rengimà akademikas E. Vilkas raðë: „Esu daug 
kam pasakojæs vos ne anekdotiná atvejá, susijusá su sovietiniø konstitucijø dogma – demokrati-
nio centralizmo principu. Siekiant be reikalo nekonfrontuoti su tuometine Lietuvos TSR 
Konstitucija, projekte be pakeitimø buvo paliktas nekonstruktyvus straipsnis apie demokratiná 
centralizmà: visi valdþios organai nuo apaèios iki virðaus renkami ir þemesnieji klauso aukð-
tesniøjø. Kitame komisijos posëdyje apsiþiûrëjau, kad þemesnieji ne visais klausimais turi 
klausyti aukðtesniøjø – tà dalá iðbraukëme. Dar kitame posëdyje pastebëjus, kad kas ir kaip 
renkamas yra nustatoma kituose straipsniuose, visas demokratinis centralizmas neteko pra-
smës ir tada buvo galutinai iðbrauktas. Taip vienas stabas nugriuvo.“ Þr.: Vilkas E. Nelengvas 
Konstitucijos gimimas // Veidas. 2002. Nr. 43. P. 19. Akademikas A. Buraèas, þvelgdamas á 
praeitá, pastebi: „Kaip parodë tolesnë ávykiø raida, LKP ideologiniai redagavimo bei spaudi-
mo svertai, nukreipti prieð Mokslø Akademijoje suformuotà konstitucijos rengimo grupæ, su-
þlugdë gilesnio valstybinio suvereniteto átvirtinimo viltis. Nepaisant visø pastangø ir to fakto, 
kad konstitucijos rengimo grupëje dirbo Sàjûdþio iniciatyvinës grupës atstovai. Tuo ásitikinau, 
kelissyk pamëginæs ginti Sàjûdþio nuostatas. Atsirasdavo neaiðkios pataisos konstitucijos pro-
jekte, ypaè tada, kai su tekstais niekas nedirbdavo. Susidurdavau su tiesiog neatpaþástamai pa-
sikeitusiais Konstitucijos projektais. Þodþiu, akademikas E. Vilkas toje grupëje kapanojosi il-
giau nei að; manyèiau, jis buvo nusiteikæs ne maþiau skeptiðkai, bet galbût turëjo galimybiø da-
ryti didesná poveiká valdþios atstovams, kartais ilgiau ginèydamasis dël kai kuriø nuostatø“. 
Þr.: Buraèas A. Valstybës suvereniteto konstitucinës iðtakos / Lietuvos Respublikos Konstitu-
cija penkeriø metø retrospektyvoje. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998. P. 17. 

13 Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis. Steigiamasis suvaþiavimas. 1988 m. spalio 22–23 d. – 
Vilnius: Mintis, 1990. P. 218–219. 
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sæ nustatyti valstybinius ir vietinius mokesèius, rinkliavas, bûtinumà sukurti 
savarankiðkà teisës sistemà, ásteigti toká pilietybës institutà, kuris uþtikrintø 
Lietuvos pilieèiø teisiø apsaugà. Buvo atkreiptas dëmesys á tai, kad karinë 
tarnyba turi bûti atliekama tik Lietuvos teritorijoje bei á daugelá kitø klau-
simø14. 

Mokslø Akademijos pasiûlymams nagrinëti bei svarstyti parengtà 
Konstitucijos projektà Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiume buvo sudaryta 
darbo grupë15, kurios pirmasis posëdis vyko 1988 m. rugsëjo 5 d. Jame buvo 
preliminariai svarstomi bendrojo pobûdþio klausimai dël galiojanèios 
Konstitucijos tobulinimo, ðio darbo kryptys. Buvo galvojama, kad Konstitu-
cijos pataisos turi bûti paremtos tais politiniais teisiniais lûkesèiais, kurie 
buvo reiðkiami masiniuose þmoniø mitinguose, dël kuriø buvo plaèiai dis-
kutuojama. Ðtai A. Þebriûnas galvojo, kad rengiant pataisas tiesiog nega-
lima neatsiþvelgti á to meto visuomeninæ situacijà, á tikslus ir uþdavinius, 
kuriuos sprendþia visuomenë. Jo nuomone, revoliucinio pobûdþio pertvar-
kymai lemia ne kosmetines konstitucines pataisas, bet naujos Konstitucijos 
projekto rengimà. Jis buvo ásitikinæs, kad tik toks kelias bûtø suprantamas 
Lietuvos þmonëms.  

Panaðios nuostatos laikësi J. Bulavas. Jis teigë, kad reikia nedelsiant 
pradëti rengti vientisà Konstitucijos projektà ir nelaukti, kol bus paskelbti, 
o vëliau ir priimti TSRS Konstitucijos pakeitimai16. Jis prognozavo, kad to-
bulinant TSRS Konstitucijà neiðvengiamai vël susidurs du visiðkai skirtingi 
poþiûriai: vienuose bus reiðkiamas centralizacijos siekis, o kituose – decent-
ralizacijos, t. y. platesniø teisiø suteikimas respublikoms. Akademikas tvir-
tino, kad formuluojant pasiûlymus dël Konstitucijos atnaujinimo jau nebe-

                                                           

14 Gimtasis kraðtas. 1988. Nr. 32(1117). 
15 1988 m. birþelio 22 d. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas 

„Dël pasiûlymø tobulinti konstitucinius ástatymus ir didinti Liaudies deputatø tarybø vaidme-
ná“ // Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1988. Nr. 19-188. Nutarimu 
buvo sudaryta darbo grupë, kuri turëjo „apibendrinti ir parengti konkreèius sprendimus dël 
respublikos darbo kolektyvø, visuomeniniø organizacijø, mokslo, kultûros ir meno veikëjø, 
taip pat kitø pilieèiø pasiûlymø tobulinti konstitucinius ástatymus ir didinti Liaudies deputatø 
tarybø vaidmená“. Beje, vëliau ði darbo grupë jos paèios sprendimu buvo padalinta á tris sekci-
jas, o Konstitucijos tobulinimo klausimais dirbo: P. Kûris (pirmininkas), nariai: J. Bulavas, J. 
Galinaitytë, V. Gerþonas, A. Juozaitis, J. Juzeliûnas, V. Landsbergis, K. Lapinskas, K. Lipei-
ka, Just. Marcinkevièius, Z. Namavièius, M. Sluckis, S. Staèiokas, V. Tomkus, S. Vansevièius, 
A. Þebriûnas, J. Þilys. 

16 Tokia J. Bulavo nuomonë atspindëjo tuo metu vis labiau populiarëjanèià nuostatà apie 
tai, kad ne vadinamøjø „sàjunginiø respublikø“ konstitucijos turi atitikti TSRS Konstitucijà, 
bet atvirkðèiai – pastaroji negali prieðtarauti suvereniø respublikø konstitucijoms. Dar dau-
giau, ði nuostata rëmësi bræstanèia koncepcija, kad TSRS gali turëti tik tiek ágaliojimø, kiek jai 
delegavo vadinamieji „federacijos subjektai“, t. y. „sàjunginës respublikos“. 
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galima neatsiþvelgti á respublikø politinæ socialinæ situacijà. RTFSR gal ir 
tenkina galiojanti Konstitucija, bet Lietuvai ji nebepriimtina. Buvo kelia-
mas klausimas: ar gali bûti vienodos konstitucijos Vidurinëje Azijoje, Kau-
kaze, Baltijos kraðtuose? J. Bulavas siûlë spartinti Konstitucijos tobulinimo 
procesà, o parengtà projektà siûlë skelbti þmonëms svarstyti. 

M. Sluckis teigë, kad TSRS Konstitucija, jos konkretûs straipsniai, nu-
statantys kompetencijos sritis, negali varþyti darbo formuluojant konstitu-
cines pataisas Lietuvoje. Jam rûpëjo, kad reikia iðspræsti pilietybës klausi-
mà, nes pilietybë turi tapti svarbiu politiniu teisiniu árankiu didinant Res-
publikos savarankiðkumà. Reikia atsakyti á klausimà, kaip bus ginami Lie-
tuvos pilieèiø interesai uþsienyje, jiems gyvenant kitose respublikose, kaip 
bus sprendþiami migracijos bei kiti klausimai, susijæ su pilietybe. M. Sluc-
kio nuomone, bûtina iðplësti tas konstitucines nuostatas, kuriose raðoma 
apie gamtos apsaugà, apie gyvosios ir negyvosios gamtos puoselëjimà ir ið-
saugojimà bûsimosioms kartoms. Jo ásitikinimu, labai svarbi konstitucinio 
reguliavimo sritis – nacionalinës kultûros puoselëjimas, socialinës rûpybos 
uþtikrinimas, labdaros judëjimo plëtimas ir daugelis kitø aktualijø. 

Buvo svarstoma, kokios nuostatos laikytis po to, kai bus paskelbtas 
TSRS Konstitucijos pakeitimø projektas. Manyta, kad Lietuvai bûtina dek-
laruoti savo nuomonæ dël tokiø bûsimøjø projektø, rengti savo pasiûlymus, 
taèiau tai neturi stabdyti Konstitucijos tobulinimo veiklos (Z. Namavièius, 
S. Staèiokas, S. Vansevièus, J. Galinaitytë, P. Kûris). 

Posëdyje nagrinëti ir kiti TSRS ir Lietuvos TSR konstitucijø santykiø 
klausimai, sudaryta grupë, kuriai pavesta parengti siûlymus dël TSRS 
Konstitucijos pataisø, taip pat nutarta praðyti mokslo ástaigø pareikðti 
nuomonæ dël Konstitucijos koregavimo krypèiø ir konkreèiø normø keiti-
mo prielaidø. 

Darbo grupë dirbo 1988 m. rugsëjo 5 d. – 1988 m. lapkrièio 11 d. ir pa-
rengë Lietuvos TSR Konstitucijos naujos redakcijos projektà17. Jame ið 
esmës atsispindëjo pagrindinës nuostatos, kurios buvo plaèiai svarstomos 
visuomenëje, formuluotos Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio steigiamojo 
suvaþiavimo dokumentuose, reikðtos masiniuose mitinguose. Sàjûdþio 
Seimas pirmojoje sesijoje, ávykusioje 1988 m. lapkrièio 13 d., priëmë rezo-
liucijà Nr. 1, kurioje paþymëjo, kad Sàjûdþio Seimas absoliuèia balsø dau-
guma remia naujàjà Lietuvos TSR Konstitucijos redakcijà, apsvarstytà 

                                                           

17 Darbo grupës 1988 m. lapkrièio 11 d. baigiamojo posëdþio protokole, kurá pasiraðë 13 
nariø, buvo paþymëta, kad „darbo grupë, 1988 m. liepos 11 d. dalyvavusi sekcijos posëdyje, 
nuo 1988 m. rugsëjo 5 d. dirbo savarankiðkai ir, pasirëmusi Lietuvos TSR Mokslø Akademijos 
parengtu projektu bei visuomenës pasiûlymais, 1988 m. lapkrièio 11 d. baigë darbà, sudariusi 
Lietuvos TSR Konstitucijos naujos redakcijos projektà“. 
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LTSR Mokslø Akademijos visuotinëje sesijoje ð. m. rugsëjo 21 d. ir galuti-
nai parengtà Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo darbo 
grupëje Konstitucijai tobulinti. Sàjûdþio Seimas kreipësi á LTSR Aukðèiau-
siosios Tarybos Prezidiumà ðiais klausimais: pirma, átraukti á 1988 m. lapk-
rièio 17 d. prasidedanèios Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos sesijos 
dienotvarkæ naujos Lietuvos TSR Konstitucijos redakcijos svarstymà; ant-
ra, priimti ðioje sesijoje naujos redakcijos Lietuvos TSR Konstitucijà18. Be-
je, Sàjûdþio iniciatyva projektas buvo paskelbtas spaudoje19, o iðleistas lei-
dinys paþenklintas Vyèio þenklu. Aukðèiausiosios Tarybos deputatams bu-
vo áteikta projekto knygelë su LTSR herbu.  

Reikëtø atkreipti dëmesá á siûlomus esminius teisinio reguliavimo po-
kyèius neanalizuojant plaèiau parengto projekto turinio. Ðiuo poþiûriu ver-
tinant parengtà projektà, reikëtø pastebëti, kad pagrindinë idëja – Respub-
likos suvereniteto sampratos plëtimas politinëje, ekonominëje, socialinëje 
ir kultûrinëje srityse. 

2 skirsnyje „Ekonominë santvarka“ buvo pabrëþta, kad iðimtinë Res-
publikos nuosavybë yra þemë, jos gelmës, vandenys, jûros ðelfas, miðkai, 
atmosfera, gamtiniai iðtekliai. Lietuvos valstybinë nuosavybë taip pat yra 
gamybos priemoniø, energetikos ir transporto tinklai ir sistemos, bankai ir 
kt. Pabrëþta, kad visø nuosavybës objektø suverenaus savininko funkcijas 
vykdo Respublikos valdþia. Be kitø naujoviø projekte buvo skelbiama, kad 
ekonominiai bei prekybiniai Lietuvos TSR santykiai su TSRS bei sàjungi-
niø respublikø organais ir organizacijomis, taip pat su uþsienio ðalimis bei 
jø ámonëmis grindþiami savarankiðkumo ir lygiateisiðkumo principais, re-
miantis sudarytomis sutartimis dël ekvivalentiniø savitarpiðkai naudingø 
prekiø mainø20. 

4 skirsnyje „Uþsienio politikos veikla ir socialistinës Tëvynës gynimas“ 
buvo skelbiama, kad Lietuvos TSR uþsienio politikos veikloje vadovaujasi 
TSRS Konstitucijos nubrëþtais tikslais, taèiau buvo nustatyta, kad Valsty-
bës teritorijos nelieèiamybei nuo agresijos ginti sukuriamos dvigubo paval-
dumo nacionalinës karinës formuotës. 

                                                           

18 Lietuvos kelias. 1. – Vilnius: 1989. P. 45. 
19 Atgimimas, 1998 m. lapkrièio 15 d. 
20 Konstitucijos skirsnio „Ekonominë santvarka“ projektuojami pokyèiai rëmësi Lietuvos 

Persitvarkymo Sàjûdþio steigiamojo suvaþiavimo rezoliucija Nr. 3 „Dël Lietuvos TSR ekono-
minio savarankiðkumo“ idëjomis, kurioje buvo reikalaujama Lietuvos TSR ekonominio sava-
rankiðkumo kaip „bûtinos suverenumo sàlygos“. Rezoliucijoje buvo skelbiama, kad yra tiks-
linga nedelsiant perimti Respublikos þinion uþsienio ryðius, iðplësti komercinæ veiklà uþsienio 
valiutos áplaukoms didinti, spræsti kitus aktualius ekonominës veiklos klausimus. Þr.: Lietuvos 
Persitvarkymo Sàjûdis. Steigiamasis suvaþiavimas. – Vilnius: Mintis, 1990. P. 219–220. 
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Jau minëjome, kad Lietuvos pilietybës instituto atkûrimas ir jo statuso 
teisinis sureguliavimas buvo viena ið tø teisiniø politiniø aktualijø, kuri ið 
karto kilo prasidëjus diskusijoms dël demokratijos raidos perspektyvø, Lie-
tuvos TSR suvereniteto sampratos, nuosavybës, ekonominio savarankið-
kumo bei daugelio kitø problemø21. Projekte buvo siûloma átvirtinti, kad 
Lietuvos TSR pilietybës ágijimo ir netekimo tvarkà nustato ne TSRS pilie-
tybës ástatymas, bet Lietuvos TSR pilietybës ástatymas. 

Pilietybës teisiniø santykiø reguliavimu siekta reguliuoti ir imigracijos 
srautus. Ðtai projekto 31 straipsnyje buvo deklaruojama, kad imigracijà á 
Lietuvos TSR ið kitø respublikø reguliuoja Lietuvos TSR ástatymai pagal 
Respublikos poreikius ir ekonomines buitines apsigyvenimo galimybes. 
Buvo skelbiama, kad joks imigrantas bei atvykëlis netampa automatiðkai 
Lietuvos TSR pilieèiu ir, palyginti su vietiniais gyventojais, neturi ekono-
miniø socialiniø bei kitø privilegijø22. Taigi projekto normos apie pilietybæ 
ir imigracijà taip pat atspindëjo vykusio politinio proceso aktualijas ir todël 
tai buvo reikðmingas þingsnis skatinant diskusijà dël tolesnës demokratijos 
raidos.  

                                                           

21 Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio steigiamojo suvaþiavimo rezoliucijoje „Dël Lietuvos 
TSR pilietybës“ buvo pareikðta, kad Lietuvos TSR pilietybës ástatymo priëmimas – neatidëlio-
tinas vidaus politikos klausimas. Kartu buvo paþymëta, kad remiantis tokiu ástatymu bûtø ga-
lima demokratiðkai kontroliuoti darbo jëgos imigracijà á Lietuvos TSR, nes nekontroliuojamas 
imigracijos srautas kelia pavojø lietuviø kultûrai, sukuria neiðsprendþiamas socialines ir de-
mografines problemas. Taip pat buvo manoma, kad priëmus Pilietybës ástatymà bûtø galima 
demokratiðkai nustatyti Lietuvos TSR gyventojø ryðiø su uþsienio pilieèiais tvarkà, tai smar-
kiai iðplëstø tarptautiná þmoniø bendradarbiavimà, pasitarnautø taikai, mokslo, technikos ir 
kultûros paþangai. Sàjûdis manë, kad Lietuvos TSR pilietybës siekimas neatsiejamas nuo pasi-
ryþimo nuolat gyventi Lietuvoje, nuo pagarbos Lietuvos istorijai, kultûrai, nuo lietuviø kalbos 
valstybinio statuso pripaþinimo. Þr.: Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis. Steigiamasis suvaþiavi-
mas. 1988 m. spalio 22–23 d. – Vilnius: Mintis, 1990. P. 235–236. 

22 Beje, ir ðios nuostatos áraðymas á projektà atspindëjo svarbiausias to meto politines tei-
sines aktualijas. Ðtai rezoliucijoje „Dël imigracijos á Lietuvos TSR“ Lietuvos Persitvarkymo 
Sàjûdþio suvaþiavime akcentuota, kad Respublikos demografinës politikos vykdymas ir migra-
cijos, kartu ir imigracijos, procesø valdymas turi priklausyti Lietuvos TSR kompetencijai. Mi-
nëtoje rezoliucijoje buvo paþymëta, kad „dabar taikomos priemonës imigracijai reguliuoti yra 
neefektyvios – imigracija ir toliau sparèiai didëja, o tai vis labiau sunkina spræsti Respublikos 
ekonomines, socialines ir ekologines problemas, o imigracijà skatinanti didþiavalstybinë vi-
daus politika neigiamai atsiliepia ir nacionaliniø santykiø plëtotei“. Suvaþiavimas reikalavo, 
kad „ðiuolaikinëmis vieðumo ir demokratijos sàlygomis plaèiajai visuomenei bûtø skelbiama 
informacija apie migracijos mastus ir nacionalinæ gyventojø sudëtá Lietuvos TSR“. Buvo ma-
noma, kad yra bûtina Respublikos ekonominio savarankiðkumo sàlygomis taikyti teisines ir 
ekonomines priemones imigracijai á Lietuvos TSR reguliuoti, o ðios priemonës atitiktø ðalies 
ir Respublikos ekonominio ir socialinio vystymo tikslus bei uþdavinius. Þr.: Lietuvos Persi-
tvarkymo Sàjûdis. Steigiamasis suvaþiavimas. 1988 m. spalio 22–23 d. – Vilnius: Mintis, 1990. 
P. 223–224. 
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Pakartojant galiojusios Konstitucijos 69 straipsnio normà apie tai, kad 
„Lietuvos TSR pasilieka teisæ laisvai iðstoti ið TSR Sàjungos“ buvo patiks-
linta, kad ðià teisæ Lietuvos TSR vykdo remdamasi Respublikos pilieèiø ap-
sisprendimu, pareikðtu per demokratiðkà referendumà, arba Respublikos 
Aukðèiausiosios Tarybos absoliutinës deputatø daugumos nutarimu. Pasta-
roji nuostata kiek vëliau lëmë Referendumo ástatymo rengimo bûtinumà.  

Projekto 70 straipsniu buvo siekiama ið esmës pakeisti vienà pagrindi-
niø tuo metu veikusios teisinës sistemos pagrindø, kuris reiðkë, kad „TSRS 
ástatymai privalomi Lietuvos TSR teritorijoje“. Vietoj to buvo siûloma 
átvirtinti, kad TSRS ástatymai galioja Lietuvos TSR teritorijoje tik tuo atve-
ju, jeigu jie neprieðtarauja Lietuvos TSR Konstitucijai. Taigi projekte buvo 
nubrëþtos pagrindinës teisinës prielaidos, kuriomis remiantis galëjo bûti 
sustabdytas TSRS ástatymø veikimas Lietuvos TSR teritorijoje.  

Buvo koreguojama ir konstitucinë nuostata apie tai, kad Lietuvos TSR 
teritorija negali bûti pakeista be jos sutikimo, o sienos tarp Lietuvos TSR ir 
kitø sàjunginiø respublikø gali bûti keièiamos atitinkamø respublikø susita-
rimu, kurá turi tvirtinti TSR Sàjunga. Konstitucijos rengëjai galvojo, ir tai 
buvo átvirtinta projekte, kad ne tik Lietuvos TSR teritorija, taèiau ir jos 
gamtos turtai negalëjo bûti eksploatuojami be Respublikos valdþios institu-
cijø sutikimo. 

Nors nebuvo siûloma ið esmës keisti valstybës institucijø konstrukcijà, 
taèiau pastebëtini kai kurie pokyèiai. Projekto 99 straipsnyje buvo numaty-
ta, kad Aukðèiausioji Taryba kasmet renkasi á eilines – pavasario ir rudens 
– sesijas. Pavasario sesija bûtø turëjusi prasidëti kovo 1 d. ir baigtis ne vë-
liau kaip birþelio 30 d., o rudens sesijos trukmë – rugsëjo 1 d. – gruodþio 15 
d. Kadangi tuometinë Aukðèiausioji Taryba rinkdavosi tik keletà kartø per 
metus, tokia nuostata buvo uþprogramuota nepertraukiama bûsimojo pa-
rlamento veikla, ir tai ið esmës keitë atstovaujamosios institucijos veiklos 
pobûdá. Pastebëtina ir tai, kad buvo þymiai sustiprintas Aukðèiausiosios Ta-
rybos pirmininko teisinis statusas. 

Aukðèiausiosios Tarybos ir Ministrø Tarybos (Vyriausybës) tarpusavio 
santykius buvo siûloma grásti naujais pagrindais. Projekto autoriai, remda-
miesi demokratine parlamentarizmo tradicija, siûlë á projektà áraðyti visið-
kai naujà galiojusioje politinëje sistemoje nuostatà, kad Ministrø Taryba 
turi turëti Aukðèiausiosios Tarybos pasitikëjimà. Pagal egzistavusià nuosta-
tà, kad Ministrø Taryba buvo atsakinga ir atskaitinga Aukðèiausiajai Tary-
bai, buvo einama toliau – Lietuvos TSR Aukðèiausiajai Tarybai jos visø de-
putatø skaièiaus absoliutine dauguma slaptu balsavimu pareiðkus Ministrø 
Tarybai ir atskiram ministrui nepasitikëjimà, visa Ministrø Taryba ar tas 
ministras privalëjo atsistatydinti. Ði projekto nuostata laikytina labai svar-
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bia formuojant vienà ið svarbiausiø parlamentinës demokratijos tradicijø, 
kuri vëliau buvo iðreikðta daugelyje konstituciniø projektø. 

Suvereniteto samprata buvo plëtojama daugelyje projekto nuostatø, 
taip pat ir apibrëþiant teismo ir prokuratûros atskirtá nuo TSRS sistemos.  

Atsiþvelgiant á tai, kad Aukðèiausioji Taryba turëjo tapti nuolat dir-
banèia institucija, buvo koreguojamas Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo 
statusas perduodant didelæ dalá jo ágaliojimø Aukðèiausiajai Tarybai. 

Vienu ið reikðmingiausiø darbo grupës parengto Konstitucijos projek-
to bruoþø laikytinas platesnis Konstitucinio Teismo statuso apibrëþimas23, 
lyginant su tuo, kuris buvo numatytas Mokslo Akademijos konstitucijos 
projekto variante (projekto 12 skirsnis). Visø pirma pabrëþtina tai, kad 
Konstitucinis Teismas buvo skiriamas nuo kitø valdþiø, o jo statuso svar-
biausieji klausimai átvirtinami atskirame Konstitucijos projekto skirsnyje. 
Tai buvo konceptuali nuostata, kuri vëliau, rengiant ir priimant 1992 m. 
Konstitucijà, ið esmës liko nepakitusi24.  

Konstituciná Teismà turëjo sudaryti pirmininkas, pirmininko pavaduo-
tojas ir septyni teismo nariai. Jie turëjo bûti renkami ið aukðtos kvalifikaci-
jos teisës specialistø deðimèiai metø. Buvo numatyta, kad asmenys, iðrinkti 
á Konstituciná Teismà, tuo paèiu metu negalëjo áeiti á organø, kuriø aktai 
yra teismo prieþiûroje, sudëtá. Projekte átvirtintas Konstitucinio Teismo tei-
sëjø nepriklausomumas, kuris buvo apibûdintas taip: „asmenys, iðrinkti á 
Lietuvos TSR Konstituciná Teismà, vykdydami savo pareigas, yra nepri-
klausomi ir klauso tik Lietuvos TSR Konstitucijos“.  

Atkreiptinas dëmesys á ágaliojimus, kuriuos turëjo ágyvendinti ði insti-
tucija: 1) savo iniciatyva arba Aukðèiausiosios Tarybos pavedimu pateikti 
Aukðèiausiajai Tarybai iðvadas, ar Aukðèiausiosios Tarybos aktø projektai 
atitinka Konstitucijà; 2) stebëti, ar Konstitucijà ir ástatymus atitinka Minist-
rø Tarybos nutarimai; 3) savo iniciatyva arba Aukðèiausiosios Tarybos pa-
vedimu, Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo, Aukðèiausiosios Tarybos 
pirmininko, Aukðèiausiosios Tarybos nuolatiniø komisijø pasiûlymais pa-
teikti iðvadas, ar Konstitucijà ir ástatymus atitinka kitø valstybiniø instituci-
jø ir visuomeniniø organizacijø normatyviniai aktai. 

Iðsiaiðkinæs, kad teisinis aktas ar jo atskiros nuostatos prieðtarauja 
Konstitucijai ar ástatymams, Konstitucinis Teismas turëjo siøsti aktà iðlei-

                                                           

23 Beje, Konstitucinio Teismo koncepcija taip pat buvo pagrásta Lietuvos Persitvarkymo 
Sàjûdþio steigiamojo suvaþiavimo rezoliucijoje Nr. 25 „Dël Konstitucinio Teismo ásteigimo“ 
suformuluotais metmenimis. Þr.: Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis. Steigiamasis suvaþiavimas. 
– Vilnius: Mintis, 1990. P. 237–238. 

24 Plaèiau apie tai þr.: Þilys J. Konstitucinis Teismas – teisinës ir istorinës prielaidos. – 
Vilnius: VÁ teisinës informacijos centras, 2001. P. 81–87. 
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dusiai institucijai savo iðvadà, kad bûtø paðalintas ðis prieðtaravimas. To-
kios iðvados siuntimas turëjo sustabdyti Konstitucijai ar ástatymui prieðta-
raujanèio akto ar jo atskirø nuostatø vykdymà.  

Be ðiø ágaliojimø, projekte buvo numatyta, kad Konstitucinis Teismas 
turëjo teisæ pateikti siûlymà Aukðèiausiajai Tarybai ar Ministrø Tarybai 
panaikinti jiems atskaitingø organø arba pareigûnø priimtus Konstitucijai 
ar ástatymui prieðtaraujanèius aktus. 

Atsiþvelgiant á tai, kaip buvo apibûdinamas Konstitucinio Teismo tei-
sinis statusas, galima daryti keletà iðvadø. Pirma, pagal konstitucinës kont-
rolës formà tai bûtø buvusi ið esmës prevencinë arba iðankstinë konstituci-
nës kontrolës forma. Antra, pagal Konstitucinio Teismo priimamø spren-
dimø galià ði kontrolë turëjo bûti rekomendacinio pobûdþio. Treèia, ði ins-
titucija turëjo bûti ne pasyvi, bet aktyvi nustatant teisës akto konstitucin-
gumà. Ðá bruoþà atskleidþia Konstitucinio Teismo teisë savo iniciatyva pra-
dëti tikrinti teisës akto teisëtumà. Ketvirta, Konstitucinio Teismo teisinio 
statuso neapibrëþtumà bei dviprasmiðkumà rodë tai, kad jis turëjo „stebëti“ 
Ministrø Tarybos nutarimø atitiktá Konstitucijai ir ástatymams. Penkta, ne-
nustaèius, kaip turëjo bûti sprendþiamas klausimas po to, kai buvo sustab-
dytas teisës aktø vykdymas, ði teisinë situacija bûtø buvusi problemiðka ir 
galëjo sukelti neiðsprendþiamø teisinio pobûdþio problemø. 

Kaip bevertintume tuo metu darbo grupës kurtà konstitucinës kontro-
lës instituto statusà, reikia pabrëþti svarbiausia – tai buvo pirmas svarbus 
þingsnis siekiant bent kiek konkreèiau apibrëþti konstitucinës kontrolës ins-
titucijos vietà ir vaidmená Lietuvos konstitucinëje sistemoje. 

Apibendrintai iðreiðkiant parengto Konstitucijos naujos redakcijos 
projekto turiná galima konstatuoti, kad jame atsispindëjo pagrindinës poli-
tinës teisinës aktualijos. Kita vertus, siekiant didinti Lietuvos institucijø ga-
lias, plësti teisiná politiná savarankiðkumà, daugeliu nuostatø buvo sparti-
namas politinio socialinio gyvenimo dinamiðkumas, vis didëjo konfrontaci-
ja su TSRS25. V. Landsbergis, apibûdindamas tà laikotarpá, raðë: „Galbût 
tos giliosios valstybingumo ðaknys ir lëmë, kad einant á Lietuvos iðsivada-
vimà su Atgimimo banga ir Sàjûdþio jëga, 1988–1990 metais gimë ir projek-
tø pavidalu viena ið kitos augo konstitucijos, vis gerëdamos, iðreikðdamos 

                                                           

25 Prof. B. Genzelis teigë: „Kadangi autoritarizmas diskreditavo save þmoniø sàmonëje, 
dauguma sutarë, jog bûtina ástatymais átvirtinti demokratinës valstybës principus. Rengiant 
naujà Lietuvos TSR Konstitucijà, vieni vylësi, jog, jeigu imperija ir nesubyrës, bus didesnës 
Respublikos teisës, kiti manë, jog tai – pereinamasis laikotarpis, ir ið karto neámanoma pakeis-
ti visos valstybës sandaros. Þr.: Genzelis B. Socialinës ir politinës minties raida Lietuvoje. Bûti 
ar nebûti Lietuvai? – Vilnius: Margi raðtai, 2005. P. 306. 
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vis daugiau suvereniteto ir pagaliau visiðkà atkuriamos valstybës suvereni-
tetà“26.  

Konstitucijos naujos redakcijos projektas buvo pateiktas svarstyti 
Aukðèiausiosios Tarybos deðimtojoje sesijoje, vykusioje 1988 m. lapkrièio 
17–18 d., taèiau projekto nagrinëjimà nustelbë kitos politinës aktualijos. 
Deputatë J. Kupliauskienë pasiûlë priimti Deklaracijà apie Lietuvos TSR 
suverenitetà, taip pat kreipimàsi á visos Lietuvos liaudá, TSRS tautas ir pa-
saulio tautø bendrijà, t. y. tokius paèius dokumentus, kokius buvo priëmusi 
Estijos TSR Aukðèiausioji Taryba. Deklaracijos projekte buvo siûloma pa-
brëþti, kad tolesnë Lietuvos raida ámanoma tik ekonominio, politinio ir 
kultûrinio suvereniteto sàlygomis. Deklaracijos projekte buvo skelbiama, 
kad iki sutarties tarp TSRS ir Lietuvos TSR sudarymo visi TSRS ástatymai 
Lietuvos teritorijoje ásigalioja tik juos ratifikavus Aukðèiausiosios Tarybos 
sesijoje ir atitinkamai pakeitus Konstitucijà, ástatymus27. V. Landsbergis 
kalbëjo, kad naujos redakcijos Konstitucijos projekto priëmimà galima ati-
dëti ir „dar paleisti á parlamentiniø procedûrø maðinà“, taèiau neatidëlio-
jant pakeisti Konstitucijos 11 straipsná (dël iðimtinës Respublikos valstybi-
nës nuosavybës), 37 straipsná (dël pilieèiø teisiø), taip pat 70 straipsná nu-
statant, kad TSRS ástatymai galioja Lietuvos TSR teritorijoje tik tuo atveju, 
jeigu jie neprieðtarauja Lietuvos TSR Konstitucijai28. 

Deklaracijos, kreipimosi tekstams, taip pat konstitucinëms pataisoms 
nebuvo pritarta ir tai sukëlë politiná konfliktà tarp Sàjûdþio ir tuometinës 
valdþios. Sàjûdþio Seimo Taryba 1988 m. lapkrièio 20 d. pabrëþë, kad 
Aukðèiausiosios Tarybos atsisakymas svarstyti dokumentus, kuriuos patei-
kë Sàjûdþio Seimas, buvo ávertintas kaip „politinë klaida, moralinis smûgis 
lietuviø tautos lûkesèiams ir Pabaltijo tautø suverenumo siekiams“. Sàjû-
dþio Seimo Taryba pareiðkë, kad ji nesutinka su sesijos metu ir po jos pa-
sakytais oficialiais Respublikos politinës situacijos vertinimais, o dël priim-
tø sprendimø nukentëjo Lietuvos gyventojø vienybë, siekiant Lietuvos su-
vereniteto ir teisinës valstybës kûrimo“29. Moralinës nepriklausomybës pa-
reiðkime pabrëþta, kad jokia „politinë situacija negali suvarþyti Lietuvos 
laisvos valios kaip Aukðèiausiosios jos teisës. Tik Lietuva gali priimti ir 
vykdyti savo ástatymus, kol ðis principas netaps teisine norma, jis turi bûti 
kiekvieno asmenine nuostata. Nuo ðiol Lietuvoje bus gerbiami tik tie ásta-

                                                           

26 Landsbergis V. Ið laikinosios á pastovià / Konstitucija, þmogus, teisinë valstybë. – Vil-
nius: Lietuvos þmogaus teisiø centras, 1998. P. 11. 

27 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos (vienuoliktojo ðaukimo) deðimtoji sesija. 1988 
m. lapkrièio 17–18 d. Stenogramos. – Vilnius: Mintis. P. 155–156. 

28 Ten pat. P. 151. 
29 Lietuvos kelias. 1. – Vilnius, 1989, P. 81. 
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tymai, kurie nevarþo Lietuvos nepriklausomybës. Mûsø nepriklausomybæ 
paþeidþianèiø ástatymø nevykdymas gali uþtraukti juridinæ atsakomybæ, bet 
nepaþeidþia doros“30. 

Minëtoje sesijoje buvo priimti ástatymai dël lietuviø kalbos valstybinio 
statuso, valstybinio himno ir vëliavos, taip pat nutarimas, kuriuo buvo ne-
pritarta TSRS Konstitucijos pataisoms, iðreikðta nuostata, kad TSRS Kons-
titucijos pakeitimai ir papildymai gali bûti daromi tik po to, kai bus priim-
tos naujos sàjunginiø respublikø konstitucijos. Konstitucijos naujos redak-
cijos projektas nebuvo pradëtas svarstyti teigiant, kad tokios apimties teisës 
aktas turëtø bûti visapusiðkiau iðnagrinëtas dalyvaujant Aukðèiausiosios 
Tarybos deputatams. 

Galiojanèios Konstitucijos naujam tekstui rengti 1988 m. lapkrièio 18 
d. Aukðèiausioji Taryba priëmë nutarimà „Dël Lietuvos TSR Konstitucijos 
projekto“, kuriame atsiþvelgë á tai, kad darbo grupës prie Lietuvos TSR 
Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo Konstitucijos tobulinimo sekcija dar-
bà baigë ir pateikë Konstitucijos projektà, kuris vertintinas kaip pagrindas 
organizuojant pagrindinio ástatymo rengimà. Tolesniam darbui buvo suda-
ryta Aukðèiausiosios Tarybos deputatø komisija (pirmininkas A. M. Bra-
zauskas)31, kurios parengtas Konstitucijos projektas Aukðèiausiosios Tary-
bos Prezidiumo nutarimu buvo paskelbtas visuomenei svarstyti32. Ðis pro-
jektas nors ir buvo aktyviai svarstomas, taèiau nebuvo priimtas. Jis vertinti-
nas kaip politinio teisinio proceso reiðkinys, bylojantis apie esmines to me-
to aktualijas. 

Apibûdindamas to meto siekius sukurti Konstitucijà ir jà priimti R. 
Ozolas raðë: „LTSR Konstitucijos projekto patvirtinimas LTSR Aukðèiau-
siojoje Taryboje Lietuvos juridinës padëties ið esmës nebûtø komplikavæs, 
taèiau realiai laisvëjimas vyko taip greitai, kad ta Konstitucija vargu ar bûtø 
áneðusi kokiø pozityviø slinkèiø á þmoniø sàmonæ ir gyvenimà. Negatyviø 
duoti aiðkiai galëjo“33.  

Apie tuo metu parengtà projektà V. Andriukaitis samprotavo: „Tas 
faktas, kad 1990 m. kovo 3–11 d. mums pavyko sukompiliuoti Laikinàjá Pa-
grindiná Ástatymà, patvirtina sëkmæ didelio darbo, kurá iki tol atliko Lietu-
vos Persitvarkymo Sàjûdþio, Mokslø Akademijos, LTSR Aukðèiausiosios 
Tarybos specialistai [...] Taigi Laikinasis Pagrindinis Ástatymas yra nuosekli 

                                                           

30 Lietuvos kelias. 1. – Vilnius, 1989, P. 81. 
31 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1988. Nr. 33-360. 
32 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1989. Nr. 8-56. 
33 Ozolas R. Lietuvos Respublikos Konstitucijos prielaidos / Lietuvos Respublikos Konsti-

tucija penkeriø metø retrospektyvoje. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998. P. 
36–37. 
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visø konstituciniø tekstø darbø tàsa ir kompiliacija“34. 
Teisinës tvarkos kaitos poþymiai. Þvelgiant á 1988–1990 m. politinius 

teisinius reiðkinius, reikia pripaþinti, kad greta siekiø parengti naujà Kons-
titucijà didëjo pastangos bent ið dalies reformuoti galiojusios Konstitucijos 
postulatus, keisti esamà teisinio reguliavimo sistemà. Ðtai 1988 m. spalio 6 
d. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásaku „Dël valstybi-
nës, nacionalinës ir regionø simbolikos“35 buvo pripaþinta, kad geltonos, 
þalios ir raudonos spalvø derinys yra istoriðkai susiformavusiø lietuviø na-
cionaliniø simboliø spalvinë iðraiðka ir gali bûti iðreikðtas vëliavomis, gaire-
lëmis emblemomis, þenkleliais, taip pat ir kitomis formomis. Trispalvë vë-
liava keliama ant Gedimino pilies bokðto Vilniuje nuolat. Ðios vëliavos gali 
bûti naudojamos jaunimo, sporto draugijø, visuomeniniø organizacijø ren-
giniuose, dainø ir ðokiø ðvenèiø metu bei kitomis progomis. Ásake taip pat 
paþymëta, kad istoriðkai susiformavusiais lietuviø nacionaliniais simboliais 
laikytini Vyèio ir Gediminaièiø stulpø atvaizdai, ávairiomis progomis nau-
dotina ir atliktina V. Kudirkos „Tautiðka giesmë“. 

1988 m. lapkrièio 18 d. buvo priimtas ástatymas „Pakeisti Lietuvos 
TSR Konstitucijos 168 ir 169 straipsnius“36, kuriuo nustatyta, kad Lietuvos 
TSR valstybinë vëliava yra tautinë vëliava, kurià sudaro audeklas, suside-
dantis ið geltonos, þalios ir raudonos spalvø. Taip pat buvo nustatyta, kad 
Lietuvos TSR valstybinis himnas yra Vinco Kudirkos „Tautiðka giesmë“. 
Lietuviø kalbos valstybinis statusas buvo atkurtas 1988 m. lapkrièio 18 d. 
Lietuvos TSR ástatymu „Papildyti Lietuvos TSR Konstitucijà (Pagrindiná 
Ástatymà) 771 straipsniu“37, kuriame nustatyta, kad turi bûti uþtikrinamas 
lietuviø kalbos vartojimas valstybës ir visuomenës organø veikloje, ðvieti-
mo, kultûros, mokslo, gamybos ir kitose ástaigose, ámonëse ir organizacijo-
se. 

Svarbus teisës aktas, ið dalies lëmæs politinës sistemos raidà, buvo 1989 
m. vasario 17 d. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásakas 
„Dël pilieèiø savanoriðkø susivienijimø ástatø laikinos registravimo tvar-
kos“38. Ðio ásako priëmimà sàlygojo ir tai, kad Lietuvoje tuo metu jau buvo 
atkurtos kai kurios tradicinës politinës partijos, stichiðkai kûrësi visuome-
ninës organizacijos: klubai, draugijos, sàjungos, judëjimai, atitinkantys ávai-
rias socialinio gyvenimo sritis ir þmoniø interesus. Nors ðiame ásake visuo-
meniniø organizacijø registravimo tvarka ir nebuvo visiðkai demokratiðka: 

                                                           

34 Andriukaitis V. Konstitucinë kolizija Aukðèiausiojoje Taryboje // Ten pat. P. 28. 
35 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1988. Nr. 30-310. 
36 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1988. Nr. 33-359. 
37 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1988. Nr. 33-358. 
38 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1989. Nr. 6-46. 
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ji buvo pagrásta ne pareiðkimo, bet leidimo sistema, nebuvo nustatytas atsi-
sakymo registruoti teisminis apskundimas, taèiau tai buvo svarbus þingsnis, 
kuris suteikë naujà postûmá liberalizuoti politinæ sistemà atsisakant vienos 
politinës partijos diktato. 

Esminá lûþá transformuojant politinæ sistemà rodë Lietuvos TSR 
Konstitucijos 6 ir 7 straipsniø redakcijos pakeitimas39. Konstitucijos pataisa 
visoms politinëms partijoms, visuomeninëms organizacijoms ir visuomeni-
niams judëjimams buvo nustatyti vienodi veikimo konstituciniai pagrindai. 
Ðis teisinis veiksmas buvo vienas iðkiliausiø to meto politinio proceso faktø, 
kuris juridiðkai áteisino naujos politinës sandaros formavimosi prielaidas. 

Konstitucinës sistemos revizijoje buvo reikðminga 1989 m. geguþës 18 
d. Aukðèiausiosios Tarybos Deklaracija „Apie Lietuvos valstybiná suvereni-
tetà“40. Joje buvo pabrëþiamas Lietuvos valstybingumo istoriðkumas, prie-
vartinis neteisëtas Lietuvos valstybës prijungimas prie TSRS, dël kurio Lie-
tuva prarado politiná, ekonominá bei kultûriná savarankiðkumà. Paskelbta, 
kad Lietuvoje galioja tik jos Aukðèiausiosios Tarybos priimti ir patvirtinti 
ástatymai, o ateities santykiai su TSRS ir kitomis valstybëmis turi bûti nu-
statomi tik tarpvalstybinëmis sutartimis. Tà paèià dienà buvo priimti ir 
svarbûs Konstitucijos pakeitimai ir papildymai41. Ðtai vietoj Konstitucijos 
31 straipsnio átvirtintos bendros sàjunginës pilietybës buvo nustatyta Lietu-
vos pilietybë. Jos netekimo, ásigaliojimo sàlygos vëliau buvo suformuluotos 
Lietuvos Respublikos pilietybës ástatyme42. Ðiø teisës aktø pagrindu pradë-
ta formuoti Lietuvos valstybës pilietybës koncepcija, ja buvo grindþiami ir 
pilietybës teisiniai santykiai po 1990 m. kovo 11 d.43 

Labai svarbios buvo Konstitucijos 70 straipsnio pataisos. Prieð tai ga-
liojusioje redakcijoje buvo akcentuota, kad TSRS ástatymai privalomi. Mi-
nëtas straipsnis buvo pakoreguotas ir nustatyta, kad Respublikoje galioja 
tik jos Aukðèiausiosios Tarybos arba referendumu priimti ástatymai. TSRS 
ástatymai ir TSRS valstybinës valdþios ir valdymo organø teisiniai aktai Lie-
tuvos Respublikoje galëjo galioti tik Aukðèiausiajai Tarybai juos patvirtinus 
ir áregistravus nustatyta tvarka. Toks ratifikavimas reiðkë TSRS ástatymø 
galiojimo apribojimà, tai ið esmës pradëjo keisti iki tol veikusios teisinës si-
stemos modelá. Ágyvendinant pastaràjà konstitucinæ normà, 1989 m. lapkri-
èio 3 d. Aukðèiausioji Taryba priëmë nutarimà „Dël Lietuvos TSR Konsti-

                                                           

39 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1989. Nr. 36-536. 
40 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1989. Nr. 15-167. 
41 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1989. Nr. 15-166. 
42 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1989. Nr. 33-444. 
43 Plaèiau apie tai þr.: Sinkevièius V. Lietuvos Respublikos pilietybë 1918–2001 metais. – 

Vilnius: VÁ „Teisinës informacijos centras“, 2002. P. 208. 
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tucijos (Pagrindinio Ástatymo) 70 straipsnio taikymo tvarkos“44. Nutarime 
buvo numatyta, kad TSRS ástatymø, kitø TSRS valstybinës valdþios ir val-
dymo organø teisiniø aktø normos ásigalios Lietuvos teritorijoje tik ðiais at-
vejais: kai ðios normos tiesiogiai átrauktos (inkorporuotos) á Lietuvos ásta-
tymus ar kitus norminius aktus aukðèiausiøjø valstybinës valdþios organø 
sprendimu; kai Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba ir Aukðèiausio-
sios Tarybos Prezidiumas priëmë atskirà sprendimà dël ðiø normø galioji-
mo. Priëmus tokius sprendimus, teisës aktai turëjo bûti registruojami 
TSRS ástatymø aktø, galiojanèiø Respublikos teritorijoje, registro knygoje. 

Nepriklausomos valstybës konstitucingumui didelæ reikðmæ turëjo 
1990 m. vasario 7 d. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos nutarimas 
„Dël 1939 m. Vokietijos TSRS sutarèiø ir jø pasekmiø Lietuvai likvidavi-
mo“45, kuriuo buvo paskelbta, kad Liaudies Seimo 1940 m. liepos 21 d. Lie-
tuvos ástojimo á TSRS deklaracija, kaip neiðreiðkusi lietuviø tautos valios, 
yra neteisëta ir negaliojanti. Kartu buvo pareikðta, kad TSRS 1940 m. rugp-
jûèio 3 d. ástatymas „Dël Lietuvos Tarybø Socialistinës Respublikos prië-
mimo á Tarybø Socialistiniø Respublikø Sàjungà“ yra neteisëtas ir Lietuvos 
juridiðkai nesaisto. Buvo pasiûlyta TSRS pradëti dviðales derybas dël Lie-
tuvos valstybës nepriklausomybës atkûrimo. 

 

2. Laikinojo Pagrindinio Ástatymo formos ir turinio  

esminiai bruoþai  
 

Sàjûdþio rinkiminë programa, kuria buvo grindþiama Sàjûdþio politinë 
veikla 1990 m. vasario 24 d. vykusiuose rinkimuose á Lietuvos TSR Aukð-
èiausiàjà Tarybà, buvo apibrëþti tikslai, kuriuos turës ágyvendinti Sàjûdþio 
remti Aukðèiausiosios Tarybos deputatai46. Buvo deklaruojama, kad pa-
skelbus Valstybës atkûrimà reikës priimti Nepriklausomos Lietuvos laiki-
nàjà konstitucijà, kurioje turës bûti átvirtintas demokratiðkas ir aiðkus pa-
rlamentinës, vykdomosios ir teismo valdþiø atskyrimas, numatyta visuotinai 
ir laisvai renkamos valdþios reguliari kaita, o pilieèiø renkami valdþios or-
ganai privalës turëti visø kitø valdþios organø skyrimo ir kontrolës teisæ 
ástatymø nustatytose ribose. Buvo teigiama, kad laikinojoje konstitucijoje 
prezidento funkcijas reikës pavesti kolegialiam organui – Aukðèiausiosios 
Tarybos Prezidiumui. 

                                                           

44 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1989. Nr. 32-432. 
45 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 8-182. 
46 Sàjûdþio rinkiminë programa / Lietuvos Sàjûdis ir valstybës idealø ágyvendinimas. Sud. 

Blaþytë D., Kaðauskienë V. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998. P. 333–349. 
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Apibûdinant bûsimàsias struktûrines pertvarkas, buvo galvojama, kad 
teismai ir teisësaugos organai turi bûti nepriklausomi nuo vykdomosios 
valdþios, politinës ir partinës átakos. Tuo metu kuriant teismø sistemos 
modelá buvo prognozuojama, kad jà turëtø sudaryti miestø ir rajonø, apy-
gardø teismai ir Aukðèiausiasis Teismas. Pabrëþtinas bûtinumas ásteigti 
Konstituciná ir administracinius teismus, sukurti valstybës kontrolës institu-
tà, kuris turëtø bûti pavaldus tik Aukðèiausiajai Tarybai. 

Greta pamatiniø Valstybës kûrimo nuostatø Programoje buvo teigia-
ma, kad valstybës tarnyba ir pareigos turës bûti suteikiamos nepriklauso-
mai nuo partiðkumo, taèiau ástatymuose galës bûti numatytos itin svarbios 
valstybinës pareigos, á kurias turëtø bûti skiriami tik nepartiniai pilieèiai.  

Taigi, vertinant Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà, reikia atsiþvelgti á tai, 
kad laikinosios konstitucijos konstrukcijos pagrindiniai bruoþai buvo prog-
nozuojami jau rengiantis Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos, kuriai te-
ko istorinë misija atkurti nepriklausomà Lietuvos valstybæ, rinkimams.  

Laikinasis Pagrindinis Ástatymas 1990 m. kovo 11-osios aktø sistemo-

je. Laikinasis Pagrindinis Ástatymas visø pirma vertintinas tuo poþiûriu, kad 
ðis konstitucinis aktas buvo neatskiriama Kovo 11-osios aktø sistemos or-
ganiðkoji dalis47. Tai patvirtina ir politinë teisinë tada priimtø aktø seka. 

Atlikus formaløjá teisiná veiksmà, t. y. pripaþinus Lietuvos TSR Aukð-
èiausiosios Tarybos deputatø ágaliojimus48, o vëliau iðrinkus Aukðèiausio-
sios Tarybos pirmininkà, jo pavaduotojus ir Aukðèiausiosios Tarybos sekre-
toriø, deklaracijoje „Dël Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos deputatø 
ágaliojimø“49 pabrëþta, kad 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose Lietuvos gy-
ventojai savo valia suteikë iðrinktiems deputatams tautos atstovø mandatà 
ir prievolæ atstatyti Lietuvos valstybæ ir reikðti tautos suverenià galià (su-

prema potestas) per iðrinktà Aukðèiausiàjà Tarybà, kuri nuo 1990 m. kovo 
11 d. 18 val. bus vadinama Lietuvos Aukðèiausiàja Taryba. Tokios konstan-
tos pagrindas buvo naujo turinio politinë situacija, nes rinkimuose á Lietu-
vos TSR Aukðèiausiàjà Tarybà nugalëjo Sàjûdþio remti atstovai, t. y. tie, 
kurie vadovavosi Sàjûdþio rinkimine programa50, kurioje buvo imperatyvi 
nuostata dël bûtinumo parlamentiniu konstituciniu keliu panaikinti Lietu-
vos aneksijà ir paskelbti Lietuvos valstybës atkûrimo aktà. Vadinasi, ið-

                                                           

47 1990 m. kovo 11-osios aktø politinë teisinë prigimtis iðsamiai iðnagrinëta teisininkø dar-
buose. Þr.: Þalimas D. Lietuvos Respublikos nepriklausomybës atkûrimo 1990 m. kovo 11 d. 
tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmës. – Vilnius: Rosma, 2005. P. 364. 

48 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 9-213. 
49 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 9-220. 
50 Lietuvos Sàjûdis ir Valstybës idealø ágyvendinimas. Sud. Blaþytë D., Kaðauskienë V. 

Red. Bauþa È. – Vilnius: Lietuvos istorijos leidykla, 1998. P. 333–349. 
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sprendus Aukðèiausiosios Tarybos deputatø mandatø teisinio pripaþinimo 
klausimà, taip pat pabrëþiant jø politines priedermes buvo padarytas pir-
mas veiksmas atkuriant Valstybæ.  

Vertinant 1990 m. kovo 11-osios aktus sisteminiu atþvilgiu taip pat at-
kreiptinas dëmesys á ástatymà „Dël valstybës pavadinimo ir herbo“51, ku-
riuo buvo pakeistas valstybës pavadinimas, t. y. „Lietuvos TSR“ pavadinta 
„Lietuvos Respublika“, taip pat atkurtas Lietuvos Respublikos valstybës 
herbas ir þenklas – Vytis. Taigi valstybæ atkûrë ne „Lietuvos TSR Aukð-
èiausioji Taryba“, o „Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba“.  

Þinoma, reikðmingiausias 1990 m. kovo 11-osios konstitucinis doku-
mentas buvo Aukðèiausiosios Tarybos Aktas „Dël Lietuvos Nepriklauso-
mos Valstybës atstatymo“52, taèiau ir ðis aktas neatsiejamas nuo 1990 m. 
kovo 11-osios dokumentø visumos. Atskirai paþymëtinos pagrindinës nuo-
statos, kurios buvo formuluojamos ðiame Akte: 1940 m. svetimos jëgos pa-
naikintø Lietuvos valstybës suvereniniø galiø vykdymo atkûrimas; paskel-
bimas apie tai, kad Lietuva vël yra nepriklausoma valstybë; konstatavimas 
to, kad Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybës aktas ir 
1920 m. geguþës 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dël atstatytos Lietuvos 
demokratinës valstybës niekada nebuvo nustojæs teisinës galios ir yra Lie-
tuvos Valstybës konstitucinis pamatas; skelbiant apie tai, kad Lietuvos vals-
tybës teritorija yra vientisa ir nedaloma, deklaruojama, kad Lietuvoje ne-
veikia jokios kitos valstybës konstitucija; konstatavus, kad Lietuvos Res-
publikos Aukðèiausioji Taryba kaip suvereniniø galiø reiðkëja ðiuo aktu 
pradeda realizuoti visà valstybës suverenitetà, iðsprendþiamas esminis klau-
simas, t. y. nuo kada valstybës valdþia pradeda veikti nauju politiniu teisi-
niu pagrindu. 

Nepriklausomos valstybës atkûrimas lëmë logiðkà vëlesniø veiksmø 
sekà nustatant valstybës konstitucinius parametrus, konstitucinio proceso 
atskaitos faktus ir orientyrus konstitucinëje raidoje53. Ðiuo poþiûriu labai 

                                                           

51 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 9-221. 
52 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 9-222. 
53 Beje, Aukðèiausiosios Tarybos deputatas, Nepriklausomybës akto signataras A. Sakalas, 

prisimindamas Kovo 11-osios aktø rengimo darbà, tvirtina, kad Sàjûdþio sudarytoje darbo 
grupëje, á kurià áëjo jau iðrinkti Aukðèiausiosios Tarybos deputatai (K. Lapinskas, R. Ozolas, 
È. Stankevièius, V. Landsbergis, K. Motieka, A. Saudargas, V. Katkus, E. Klumbys, V. And-
riukaitis), buvo keletas nuomoniø dël rengiamø bûsimøjø aktø sekos. Ðtai iðeivijos atstovo A. 
Gurecko projekte buvo siûloma tokia tvarka: iðrinktøjø deputatø paskelbimas Tautos atsto-
vais; deklaravimas apie tai, kad 1918 m. vasario 16 d. Aktas niekada nenustojo galios ir yra 
aukðèiausias konstitucinis ástatymas. Ðio Akto pagrindu yra atstatomas Lietuvos valstybës su-
vereniø galiø vykdymas ir jos valdþios veikimas. Projekte pateiktoje schemoje turëjo bûti ið-
renkamas Seimo prezidiumas, priimamas Seimo statutas, skelbiama Laikinoji Konstitucija, 
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svarbus ástatymas „Dël 1938 metø geguþës 12 dienos Lietuvos Konstitucijos 
galiojimo atstatymo“54. Reikðmingiausi veiksmai buvo ðie: 1978 m. balan-
dþio 20 d. Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio Ástatymo) galiojimo nu-
traukimas; 1977 m. spalio 7 d. TSRS Konstitucijos (Pagrindinio Ástatymo), 
taip pat TSRS ir sàjunginiø respublikø ástatymø pagrindø, kitø TSRS ásta-
tymø galiojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nutraukimas; 1938 m. ge-
guþës 12 d. Lietuvos Konstitucijos veikimo visoje Lietuvos Respublikos ter-
itorijoje atnaujinimas sustabdant tø skyriø ir straipsniø, kurie reglamentuo-
ja Respublikos Prezidento, Seimo, Valstybës Tarybos ir Valstybës kontro-
lës statusà, galiojimà. Ðiomis politinëmis teisinëmis iðraiðkomis buvo dekla-
ruojamas Lietuvos konstitucingumo tæstinumas, bet ne konstitucinës tvar-
kos atkûrimas. Ðá politiná teisiná siekiná iliustruoja ástatymo nuostata, kad 
1938 m. geguþës 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymas pats sa-
vaime neatkuria Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. birþelio 15 d. galiojusiø 
ástatymø. 

Kitas veiksmas buvo ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Laikinojo 
Pagrindinio Ástatymo“55 priëmimas, kuriuo buvo atsiþvelgta á bûtinumà su-
derinti atkurtos 1938 m. geguþës 12 d. Lietuvos Konstitucijos nuostatas su 
pakitusiais politiniais, ekonominiais ir kitais visuomeniniais santykiais. Ásta-
tymu buvo sustabdytas 1938 m. geguþës 12 d. Konstitucijos simbolinis ga-
liojimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Ástaty-
mas. 

Teikdamas Laikinojo Pagrindinio Ástatymo projektà Aukðèiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojas È. Stankevièius atkreipë dëmesá á pa-
grindines ðio ástatymo parengimo ir priëmimo aplinkybes ir á esminius jo 
bruoþus, ið kuriø paþymëtini ðie: Laikinojo Pagrindinio Ástatymo rengëjai 
nekëlë sau uþdavinio sukurti originalø Konstitucijos projektà ir panaudojo 
1988–1989 metais parengtà projektà; projekte ágyvendintos Sàjûdþio rinki-
minës programos pagrindinës nuostatos dël valstybingumo atkûrimo ir 
konstitucinës raidos artimiausiu laikotarpiu; ið dalies atsiþvelgta á 1918–
1940 m. Lietuvos Respublikos konstituciná paveldà; Laikinuoju Pagrindiniu 
Ástatymu sprendþiamos tik pagrindinës politinës teisinës aktualijos, todël 
reikia orientuotis á tai, kad laikinoji Konstitucija neiðvengiamai bus tobuli-
nama atsiþvelgiant á klausimus, kurie iðkils kuriant valstybës teisinius pa-

                                                                                                                                  

renkamas Respublikos Prezidentas, o ðis skiria ministrà pirmininkà ir sudaro Vyriausybæ. Po 
to reikëjo reikalauti, kad sovietinë armija pasitrauktø ið Vilniaus, bûtø paskelbtas referendu-
mas dël Lietuvos valstybës nepriklausomybës. Þr.: Lietuvos Respublikos Seimo antroji sesija. 
– 1993 m. kovo 11 d. iðkilmingasis posëdis. Nr. 34. P. 7–11. 

54 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 9-223. 
55 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 9-224. 
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grindus56. Prisimindamas 1990 m. kovo 11-àjà, prof. V. Landsbergis raðë: 
„Paskui man kilo mintis, kad mes, stokodami laiko, turime priimti Konsti-
tucijà, nors laikinà. Jau turëjome anksèiau, dar 1988 metais parengtà pro-
jektà, ið tikrøjø reformuotà sovietinës konstitucijos projektà, kuriame buvo 
pabrëþtas Lietuvos suverenumas. Pagal struktûrà ir dvasià tai buvo pavel-
dëta sovietinës sàjunginës respublikos konstitucija, tik daugiau garantuo-
janti þmogaus teises ir eliminuojanti priklausomybæ kitai valstybei. Jà rei-
këjo dar ðvarinti“57. 

Tai nebuvo originalus konstitucinis aktas, nes Aukðèiausioji Taryba 
parengti naujà konstitucijà paprasèiausiai neturëjo laiko. Tiek ið Pagrindi-
nio Ástatymo struktûros, tiek jo turinyje matyti esant nemaþai 1978 m. Lie-
tuvos TSR Konstitucijos nuostatø, þinoma, grieþtai atmetant bet kokias 
uþuominas apie politinius Lietuvos ryðius su Sovietø Sàjunga, apie mono-
polinæ vienos partijos padëtá58. Panaðiai Laikinasis Pagrindinis Ástatymas 
apibûdintas ir kituose teisës mokslo ðaltiniuose59.  

Nuomonë apie tai, kad Aukðèiausiajai Tarybai nebuvo laiko parengti 
visiðkai naujos kokybës konstitucijà ir reikëjo nedelsiant priimti Laikinàjá 
Pagrindiná Ástatymà, yra pagrásta, nes vienas ið veiksniø, skatinusiø greitus 
veiksmus, buvo tas, kad 1990 m. kovo 12 d. turëjo prasidëti skubiai ðaukia-
mas TSRS liaudies deputatø treèiasis suvaþiavimas, kuriame turëjo bûti ið-
rinktas TSRS prezidentas su labai plaèiais ágaliojimais. Be to, buvo rengia-
masi priimti ástatymà, reglamentuojantá tvarkà, kuria remdamosis sàjungi-
nës respublikos galëjo iðstoti ið TSRS. Aiðku, okupuotai ir aneksuotai vals-
tybei pagal tarptautinæ teisæ ir negalëjo bûti taikomas toks „iðstojimo“ 
konstitucinis mechanizmas, taèiau papildomø kliûèiø buvo galima tikëtis. 
Ðis Laikinojo Pagrindinio Ástatymo aspektas buvo labai svarbus vidaus ir 
uþsienio politinëje teisinëje panoramoje, kurioje veikë Aukðèiausioji Tary-
ba. 

Reikëtø pabrëþti, kad Laikinojo Pagrindinio Ástatymo nenuolatinumà, 
t. y. jo laikinumà, lëmë ir kitos aplinkybës: visø pirma tai, kad juo remiantis 
turëjo bûti tolygiai pereinama á naujà politinæ teisinæ bûsenà, konstitucinæ 

                                                           

56 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos (pirmojo ðaukimo) pirmoji sesija. 1990 
m. kovo 10–13 d. Stenogramos. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba, 1990. 
P. 80–84. 

57 Landsbergis V. Kryþkelë. Politiniai tekstai (1992–1994) ir ðiek tiek prisiminimø. – Vil-
nius: Lietuvos aidas, 1995. P. 303. 

58 Andriulis V., Maksimaitis M., Pakalniðkis V., Peèkaitis J. S., Ðenavièius A. Lietuvos tei-
sës istorija. – Vilnius: Justitia, 2002. P. 501. 

59 Birmontienë T., Jaraðiûnas E., Kûris E., Maksimaitis M., Mesonis G., Normantas A., 
Pumputis A., Vaitiekienë E., Vidrinskaitë S., Þilys J. Lietuvos konstitucinë teisë. – Vilnius: 
Lietuvos teisës universiteto Leidybos centras, 2002. P. 155. 
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konstrukcijà. Raidos problemiðkumà patvirtina ir bûtinumas nustatyti, kad 
Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki ðiol veikæ Lietuvos ástatymai 
bei kiti teisës aktai, kurie neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Laikinajam 
Pagrindiniam Ástatymui. Taigi paveldëtos sistemos transformacija lëmë ati-
tinkamà pereinamàjá laikotarpá, kurio metu reikëjo ágyvendinti esmines 
konstitucines reformas.  

Nors Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme ir nebuvo nustatytas galio-
jimo laikas, taèiau jis priskirtinas prie tø konstitucijø, kurios lyginamojoje 
konstitucinëje teisëje pripaþástamos laikinos. Lietuvos konstitucionalizmo 
istorijoje taip pat buvo laikotarpiai, kuriø metu galiojo laikinieji konstituci-
niai aktai: 1918 m. lapkrièio 2 d. Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstituci-
jos Pamatiniai Dësniai60, 1919 m. balandþio 4 d. Lietuvos Valstybës Laiki-
nosios Konstitucijos Pamatiniai Dësniai61, 1920 m. birþelio 10 d. Laikinoji 
Lietuvos Valstybës Konstitucija62. Prie laikinøjø konstitucijø priskirtina ir 
1928 m. geguþës 15 d. Lietuvos Valstybës Konstitucija63, nes buvo nustaty-
ta, kad ji turi bûti „tikrinama ne vëliau kaip per deðimt metø tautos atsi-
klausimo keliu“. 

Tai, kad Laikinojo Pagrindinio Ástatymo pagrindinë paskirtis buvo su-
daryti prielaidas spræsti neatidëliotinus valstybës, visuomenës organizavimo 
klausimus ir tuo paèiu metu rengti nuolatinæ Konstitucijà, atsispindëjo ne 
tik jo svarstymo metu Aukðèiausiojoje Taryboje, taèiau ir vëlesniø politiniø 
veiksmø metu. Beje, yra mananèiø, kad toká pereinamojo laikotarpio teisiná 
mechanizmà netgi nederëtø vadinti konstitucija: visø pirma todël, kad Lai-
kinasis Pagrindinis Ástatymas buvo tik mëginimas tarybinæ konstitucinæ sà-
rangà priderinti prie naujø sàlygø64. 

Dar Laikinojo Pagrindinio Ástatymo priëmimo metu buvo siûloma já 
tobulinti, todël Aukðèiausioji Taryba sudarë redakcinæ komisijà, kuriai pa-
vedë per tris savaites parengti pasiûlymus dël Laikinojo Pagrindinio Ásta-
tymo tobulinimo65. Laikinojo Pagrindinio Ástatymo koregavimà lengvino ir 
palyginus nesudëtinga keitimo tvarka. 

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo esminiai bruoþai. Laikinajame Pa-
grindiniame Ástatyme buvo 132 straipsniai, kurie buvo suskirstyti á 16 skirs-
                                                           

60 Laikinosios Vyriausybës þiniø papildymas. 1918. Nr. 1/1a. 
61 Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dësniai. – Kaunas, 1919. 
62 Laikinosios Vyriausybës þinios. 1920. Nr. 37-407. 
63 Vyriausybës þinios. 1928. Nr. 275-778. 
64 Peèeliûnas S. Konstitucinës nuostatos ir prioritetai perspektyvoje / Lietuvos Respubli-

kos Konstitucija penkeriø metø retrospektyvoje. Konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos 
istorijos instituto leidykla, 1998. P. 42–43. 

65 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo 
dokumentø rinkinys. 1. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba, 1991. P. 57. 
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niø (Bendrieji nuostatai; Lietuvos pilietybë; Pagrindinës Lietuvos pilieèiø 
teisës, laisvës ir pareigos; Ekonominë sistema; Biudþetinë sistema; Sociali-
nis vystymas ir kultûra; Liaudies deputatø tarybø sistema ir jø veiklos prin-
cipai; Rinkimø sistema; Deputatas; Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji 
Taryba; Lietuvos Respublikos Vyriausybë; Vietinës liaudies deputatø tary-
bos; Vietos savivaldybiø valdymo organai; Teismas ir arbitraþas; Prokura-
tûra; Baigiamieji nuostatai). 

Bendruosiuose nuostatuose buvo pabrëþta, kad Lietuvos Respublika 
yra suvereni demokratinë valstybë, iðreiðkianti Lietuvos liaudies valià bei 
interesus. Pabrëþta, kad suvereni valstybës valdþia priklauso Lietuvos liau-
dþiai, kuri savo suverenià galià laisvai iðreiðkia per ástatymø sumanymø ini-
ciatyvà, deputatø rinkimus, pilieèiø arba deputatø balsavimà konstituciniais 
klausimais ir demokratiðkà referendumà. Niekas negali varþyti ðios galios 
ar jos pasisavinti. Svarbiausi Lietuvos valstybinio bei visuomeninio gyveni-
mo klausimai galëjo bûti pateikiami liaudies svarstymui, taip pat sprendþiami 
referendumu, kurá skelbë Aukðèiausioji Taryba savo iniciatyva arba kai to 
reikalavo trys ðimtai tûkstanèiø rinkimø teisæ turinèiø Lietuvos pilieèiø. 

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo nustatyta, kad valstybinæ 
valdþià Lietuvoje vykdë Aukðèiausioji Taryba, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybë ir Teismas.66 Taigi valstybës valdþiø atskyrimo principas nors ir 
nebuvo apibrëþtas, taèiau buvo atsisakyta pagrindinio buvusio valdþios or-
ganizavimo sistemos pagrindinio principo – demokratinio centralizmo, ku-
ris reiðkë visø valstybinës valdþios organø renkamumà nuo þemiausiø iki 
aukðèiausiø, jø atskaitingumà liaudþiai, aukðtesniøjø organø sprendimø 
privalomumà þemesniesiems. 

Pirmajame skirsnyje paþymëta, kad Lietuvos Respublikos teritorija yra 
vientisa ir nedaloma, jos sienos galëjo bûti keièiamos tik tarptautine sutar-
timi, jà ratifikavus Aukðèiausiajai Tarybai keturiais penktadaliais visø de-
putatø balsø. Sprendþiant Lietuvos valstybës teritorijos klausimus buvo at-
sisakyta bet kokio ryðio su kitos valstybës valia. 

Pagal Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà politinës, profesinës, jaunimo, mo-
terø, veteranø, kooperatinës, visuomeninës organizacijos ir visuomeniniai 

                                                           

66 Toká socialistiniø konstitucijø bruoþà pastebi vakarø mokslininkai. Raðoma: „Teoriðkai 
socialistinë konstitucinë teisë nepripaþásta trijø tradiciniø valdþiø padalijimo doktrinos. Ne-
pripaþinimas yra grindþiamas tokiais argumentais: socialistinë valstybë yra paðaukta atlikti 
specialià misijà ir, tai darydama, ji negali leisti sau statyti dirbtiniø sienø, skirianèiø vienà val-
dþios atðakà nuo kitø. Pagal ðá socialistiná poþiûrá visos valdþios privalo veikti iðvien ir papras-
tai komunistø partijai vadovaujant. Vis dëlto socialistinëse konstitucijose yra priimtos tokios 
valdymo sistemos, kurios prilygsta funkciniam trijø valdþiø padalijimui“. Þr.: Glendon M. A., 
Gordon M. W., Osakwe C. Vakarø teisës tradicijos. – Vilnius: Pradai, 1993. P. 289–290. 
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judëjimai, kûrybinës sàjungos ir mokslo draugijos dalyvavo tvarkant valsty-
binius ir visuomeninius reikalus, sprendþiant politinius, ûkinius ir sociali-
nius klausimus. Ðios normos turinys buvo labai panaðus á atitinkamà buvu-
sios Konstitucijos nuostatà ir atspindëjo to meto poþiûrá á visuomenës or-
ganizavimosi bûdà ir saviraiðkos galimybæ. 

Bendruosiuose nuostatuose buvo nuoroda á tai, kad valstybinë kalba 
yra lietuviø kalba, o tautinëms bendrijoms sudaromos sàlygos vartoti ir ug-
dyti savo kalbas, buvo átvirtintas valstybinis herbas – baltas Vytis raudona-
me lauke – ir nustatyta, kad valstybinë vëliava yra tautinë vëliava, kurià su-
daro trys spalvos: geltona, þalia ir raudona. Valstybiniu himnu átvirtinta V. 
Kudirkos „Tautiðka giesmë". Lietuvos Respublikos sostinë – Vilniaus mies-
tas – buvo apibûdinta kaip ilgaamþë istorinë Lietuvos sostinë. Toks sostinës 
apibûdinimas buvo neatsitiktinis – jis atspindëjo Lietuvos þmoniø nuomo-
næ, kad tokia fraze reikia pabrëþti Vilniaus reikðmæ Lietuvos valstybës isto-
rijoje.  

Perkeliant á Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà 1989 m. rudená priimto Pi-
lietybës ástatymo principus buvo pabrëþta, kad pilietybës turiná, ágijimo bei 
netekimo sàlygas ir tvarkà nustato Lietuvos pilietybës ástatymas. Atsisakyta 
konkretizuoti pilietybës suteikimo, ágijimo ir netekimo klausimus, apsiribo-
ta tik esmine nuostata: „Lietuvos pilietis paprastai negali bûti kartu ir kitos 
valstybës pilieèiu“. Skirsnyje „Lietuvos pilietybë" buvo skelbiama pilieèiø 
lygybë prieð ástatymà, moters ir vyro lygiateisiðkumas, ávairiø rasiø ir tauty-
biø pilieèiø lygios teisës. Uþsienio pilieèiams ir asmenims be pilietybës bu-
vo garantuojamos ástatymo numatytos teisës ir laisvës, tarp jø – teisë kreip-
tis á teismà ir kitokius valstybinius organus, ginti jiems priklausanèias as-
menines, turtines, ðeimynines ir kitokias teises. 

Skirsnyje „Pagrindinës Lietuvos pilieèiø teisës, laisvës ir pareigos“ ið 
esmës buvo pateikta Lietuvos TSR Konstitucijoje átvirtinta pilieèiø teisiø ir 
laisviø bei pareigø koncepcija, kuri iðreiðkë pagrindinæ nuostatà: valstybë 
suteikia pilieèiui teises, laisves, átvirtina priemones joms ágyvendinti, taip 
pat numato atitinkamas pareigas. Bûtent teisiø ir laisviø sampratoje didele 
dalimi atsispindëjo socialinës valstybës koncepcija, kai valstybë imasi pa-
reigos uþtikrinti socialiniø teisiø ágyvendinimà, t. y. garantuoti socialinæ pi-
lieèio saugà. 

Valstybës socialinës funkcijos dar ryðkiau buvo atskleistos Laikinojo 
Pagrindinio Ástatymo skirsnyje „Socialinis vystymas ir kultûra", kurio turi-
nys, lyginant su Lietuvos TSR Konstitucija, ir buvo pakeistas, taèiau princi-
piniø nuostatø nebuvo atsisakyta. Èia buvo numatytas valstybës ásipareigo-
jimas teikti paramà visiems nedarbingiems, besimokantiems ar laikinai 
darbo netekusiems pilieèiams, saugoti savo pilieèiø sveikatà, plëtoti socia-
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linio aprûpinimo sistemas. Beje, ðiame Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 
skirsnyje buvo ypaè pabrëþtos tautiniø bendrijø laisvo vystymosi galimybës. 
Joms buvo suteikta teisë savarankiðkai tvarkyti tautinës kultûros reikalus, 
liaudies ðvietimà, labdarà, savitarpio pagalbà. Numatyta, kad Lietuvoje gy-
venanèiø tautø pilieèiams sudaromos galimybës turëti ikimokyklines ástai-
gas, mokyti savo vaikus gimtàja kalba bei rengti pedagogus, puoselëti na-
cionalinæ kultûrà, iðmokti lietuviø kalbà, susipaþinti su lietuviø kultûra, 
tautos istorija. 

Konstatuojant, kad Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo átvirtin-
ta valstybës funkcija uþtikrinti pilieèiø socialiniø teisiø apsaugà, derëtø pa-
minëti svarbiausias ið jø: teisæ á darbà; teisæ á poilsá; teisæ á sveikatos apsau-
gà; teisæ á materialiná aprûpinimà senatvëje ir ligos atveju; teisæ á gyvena-
màjá plotà; teisæ á mokslà; teisæ naudotis kultûros laimëjimais; teisæ daly-
vauti tvarkant valstybinius ir visuomeninius reikalus. Pastaràjà teisæ uþtik-
rino galimybë rinkti ir bûti iðrinktiems á liaudies deputatø tarybas ir kitus 
renkamus valstybinius organus, dalyvauti liaudies svarstymuose ir balsavi-
muose, kontrolës, valstybiniø organø, visuomeniniø organizacijø ir visuo-
menës savaveiksmiø organø darbe, darbo kolektyvø susirinkimuose pagal 
gyvenamàjà vietà. 

Be pilieèio teisës pateikti valstybiniams organams ir visuomeninëms 
organizacijoms pasiûlymus dël jø veiklos gerinimo, buvo átvirtinta pilieèiø 
peticijos teisë – t. y. teisë kreiptis á valstybinës valdþios organus su reikala-
vimu ástatymø leidimo tvarka arba kitais bûdais spræsti jø keliamus visuo-
menei reikðmingus klausimus. 

Lietuvos pilieèiams buvo garantuojama teisë rinkti ir platinti informa-
cijà visais klausimais, iðskyrus tai, kas susijæ su valstybës paslaptimis, as-
mens orumo ir garbës paþeidimu. Ðios teisës Lietuvos TSR Konstitucijoje 
nebuvo ir tai buvo svarbus veiksnys formuojant pilietinës visuomenës sam-
pratà. 

Apibûdinant þodþio, spaudos, susirinkimø, mitingø, gatvës eityniø ir 
demonstracijø laisvæ Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo atsisakyta 
tarybinës Konstitucijos nuostatos apie tai, kad ðios laisvës turi bûti naudo-
jamos „liaudies interesais ir siekiant stiprinti bei vystyti socialistinæ san-
tvarkà“.  

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo átvirtinta nauja sàþinës lais-
vës samprata, atsisakyta baþnyèios atskyrimo nuo valstybës principo átvirti-
nimo ir ateistinës propagandos. Buvo skelbiama, kad valstybinës instituci-
jos, jos mokymo ir auklëjimo ástaigos yra pasaulietinës. Ðios institucijos bei 
ástaigos ástatymø numatyta tvarka bendrauja su baþnyèia ir kitomis religi-
nëmis organizacijomis ugdydamos visuomenës dorovæ. Baþnyèiai ir kitoms 
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religinëms organizacijoms buvo pripaþástamas juridinio asmens statusas ir 
uþtikrinama teisë vidaus gyvenimà tvarkyti savarankiðkai. 

Nauja nuostata buvo iðplësta asmens nelieèiamybës samprata. Be ben-
dros nuostatos apie tai, kad „garantuojama asmens nelieèiamybë", buvo 
konkretizuota, kad remiantis nekaltumo prezumpcija niekas negali bûti pe-
rsekiojamas kaip nusikaltëlis be ástatymo numatyto pagrindo ir nustatytos 
tvarkos, kad niekas negali bûti suimamas kitaip, kaip tik ástatymo nustaty-
tais atvejais ir tik teismo nutartimi ar prokuroro sankcija. Ðiuo principiniu 
poþiûriu á asmens nelieèiamybæ buvo paneigta iki tol galiojusi tvarka, kai 
þmogø nors ir ribotà laikà galëjo sulaikyti saugumo tarnybos operatyviniais 
tikslais. Praeityje taip buvo elgiamasi remiantis slaptu TSRS Aukðèiausio-
sios Tarybos Prezidiumo ásaku. Kiekvienam asmeniui buvo garantuota tei-
sinë gynyba nuo jo sulaikymo momento. 

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme dar atsispindëjo buvusi nuostata, 
kad teisës ir laisvës neatskiriamos nuo atitinkamø pareigø vykdymo. Buvo 
numatytos pilieèio pareigos laikytis Laikinojo Pagrindinio Ástatymo ir kitø 
ástatymø; gerbti kito þmogaus orumà bei garbæ; rûpintis vaikø auklëjimu, 
rengti juos visuomenei naudingam darbui; saugoti gamtà ir tausoti jos tur-
tus; kurti sveikà gamtinæ aplinkà; rûpintis istorijos paminklø ir kitø kultû-
ros vertybiø iðsaugojimu. Atsisakyta buvusioje Konstitucijoje numatytø pa-
reigø: sàþiningai dirbti jo pasirinktoje visuomenei naudingos veiklos srityje; 
laikytis darbo drausmës; saugoti ir stiprinti socialistinæ nuosavybæ; kovoti 
su valstybinio ir visuomeninio turto grobimais bei ðvaistymu; saugoti Tary-
bø valstybës interesus; padëti vystyti draugystæ ir bendradarbiavimà su kitø 
ðaliø tautomis, palaikyti ir stiprinti visuotinæ taikà. 

Nors Laikinojo Pagrindinio Ástatymo struktûroje liko áprastas socialis-
tiniø konstitucijø skyrius „Ekonominë sistema“, taèiau jo turinys buvo pa-
keistas. Ðiose konstitucijose kertinis ekonominës sistemos pagrindas buvo 
socialistinë gamybos priemoniø nuosavybë, o asmeniðkai priklausyti galëjo 
tik apyvokos, asmeninio vartojimo, patogumo ir pagalbinio namø ûkio 
reikmenys, gyvenamasis namas ir darbo sankaupos. Turtas, sudarantis as-
meninæ pilieèiø nuosavybæ arba jø naudojamas, neturëjo bûti ne darbo pa-
jamø ðaltiniu arba naudojamas kenkti visuomenës interesams. Pilieèiai ga-
lëjo tik naudotis þemës sklypais, suteikiamais pagalbiniam ûkiui, sodinin-
kystei, darþininkystei, taip pat individualiai gyvenamøjø namø statybai. 

Ekonominës sistemos pagrindu pripaþinta Lietuvos Respublikos nuo-
savybë, kurià sudaro pilieèiø privatinë nuosavybë, pilieèiø, susibûrusiø á 
grupes (kolektyvus), nuosavybë ir valstybinë nuosavybë. Lietuvos Respub-
lika uþtikrino visiems nuosavybës subjektams galimybæ savarankiðkai valdy-
ti jiems nuosavybës teise priklausanèius objektus, jais naudotis ir disponuo-



JUOZAS  ŽILYS  

 

54 

ti, visiems nuosavybës subjektams nustatë vienodas teisines gynimo prie-
mones. 

Þemë, jos gelmës, vidaus ir teritoriniai vandenys, miðkai, kita augme-
nija, gyvûnija bei kiti gamtos iðtekliai buvo pripaþinti Lietuvos nacionaliniu 
turtu ir iðimtine Lietuvos Respublikos nuosavybe. Þemës gelmës nuosavy-
bës teise galëjo priklausyti tik valstybei. Kiti Lietuvos Respublikos iðimtinës 
nuosavybës objektai nuosavybës teise galëjo priklausyti ir Lietuvos pilie-
èiams, jø grupëms (kolektyvams). Iðimtiniais atvejais, kai reikëjo apsaugoti 
Lietuvos interesus, pilieèiø, jø grupiø (kolektyvø) turtas galëjo bûti atlygin-
tinai nacionalizuotas specialiu ástatymu. Pastebëtina, kad ekonominës si-
stemos pagrindø apibûdinimas rëmësi dar 1990 m. vasario 12 d. Lietuvos 
TSR Aukðèiausiosios Tarybos priimtu Nuosavybës pagrindø ástatymu67 ir tà 
paèià dienà priimtu ástatymu „Padaryti pakeitimus Lietuvos TSR Konstitu-
cijos (Pagrindinio Ástatymo) 2 skirsnyje „Ekonominë sistema“68.  

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme, perimant valdþiø organizavimo 
sistemà, buvo átvirtinta, kad liaudies deputatø tarybos: Aukðèiausioji Tary-
ba, rajonø, miestø, gyvenvieèiø ir apylinkiø liaudies deputatø tarybos, suda-
ro vienà Lietuvos atstovaujamøjø valstybinës valdþios organø sistemà. Ta-
rybø veikla buvo grindþiama kolektyviniu, laisvu, dalykiðku klausimø svars-
tymu ir sprendimu, vieðumu, reguliaria vykdomøjø organø, kitø tarybø su-
daromø organø atskaitomybe taryboms ir gyventojams, plaèiu pilieèiø 
átraukimu á savo veiklà. Bendruosiuose tarybø veiklos principuose buvo pa-
brëþiama ir tai, kad Aukðèiausioji Taryba renka pirmininkà ir sudaro pre-
zidiumà. Vietinës tarybos rinko pirmininkà, o rajonø ir Respublikos miestø 
tarybos taip pat sudarydavo savo prezidiumus. 

Valdþios koncepcija perkelta ir á kitas Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 
normas. Visø valdþiø vieningumo principà atspindinèiame skirsnyje „Depu-
tatas“ buvo raðoma apie tai, kad dalyvaudami tarybø veikloje deputatai 
sprendþia valstybinio, ûkinio ir socialinio kultûrinio darbo klausimus, orga-
nizuoja tarybø sprendimø ágyvendinimà, kontroliuoja valstybiniø organø, 
ámoniø, ástaigø ir organizacijø darbà.  

Vieninga valdþios koncepcija atsispindëjo ir apibûdinant vietiniø liau-
dies deputatø tarybø teisiná statusà Laikinojo Pagrindinio Ástatymo normo-
se, kuriomis buvo reglamentuojami ávairiø lygiø savivaldybiø tarybø tarpu-
savio santykiai. Þemesniosios pakopos savivaldybës taryba turëjo teisæ su-
stabdyti þemesniosios pakopos savivaldybës organø sprendimus, jeigu jie 
prieðtaravo ástatymams. Kilus ginèui, klausimà galutinai sprendë Aukðèiau-

                                                           

67 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 7-167. 
68 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 7-165. 
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sioji Taryba. Aukðtesniosios pakopos savivaldybës taryba turëjo teisæ su-
stabdyti þemesniosios pakopos savivaldybës organø sprendimus, jeigu jie 
prieðtaravo ástatymams. Ginèà taip pat galutinai sprendë Aukðèiausioji Ta-
ryba. 

 
3. Pagrindiniø valstybës institucijø konstrukcija pagal  

Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà 
  

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. Pagal Laikinàjá Pagrindiná 
Ástatymà Aukðèiausioji Taryba buvo aukðèiausias valstybinës valdþios orga-
nas. Pastebëtina, kad Aukðèiausiajai Tarybai buvo suteikti ne tik tradiciniai 
ágaliojimai, kuriuos ji vykdë, taèiau ir iðplësti susiaurinus Aukðèiausiosios 
Tarybos Prezidiumo funkcijas. Lietuvos valstybës parlamento kompetenci-
jai priklausë: priimti Konstitucijà ir daryti jos pakeitimus; skirti rinkimus ir 
tvirtinti Respublikos rinkimø komisijos sudëtá; tvirtinti svarbiausiø ekono-
minio ir socialinio vystymo programø projektus, valstybës biudþetà ir jo 
ávykdymo apyskaità; ástatymais reguliuoti nuosavybës santykius, liaudies 
ûkio, socialinës ir kultûros veiklos valdymo organizavimà, biudþetinës ir fi-
nansinës sistemos, darbo apmokëjimo, kainodaros ir apmokestinimo san-
tykius, aplinkos apsaugos ir gamtos iðtekliø naudojimo, taip pat pilieèiø 
konstituciniø teisiø, laisviø ir pareigø realizavimo organizavimà ir kitus 
santykius; aiðkinti ástatymus; nustatyti aukðèiausiøjø ir vietiniø valstybinës 
valdþios organø steigimo ir jø veiklos tvarkà; nustatyti prokuratûros, teismø 
ir kitø teisingumo organø sistemà; skirti Ministrø Tarybos pirmininkà, jo 
teikimu tvirtinti Ministrø Tarybos sudëtá; sudaryti ir panaikinti ministerijas; 
rinkti teismø teisëjus, skirti prokurorà, vyriausiàjá valstybiná arbitrà; tvirtinti 
prokuratûros ir arbitraþo kolegijas; spræsti administracinës teritorinës san-
daros klausimus; ratifikuoti ir denonsuoti tarptautines sutartis; steigti ap-
dovanojimus; priimti sprendimus dël referendumo surengimo; leisti amnes-
tijos aktus. Aukðèiausioji Taryba vykdë ir kitus ágaliojimus, kurie buvo átvir-
tinti Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme. 

Nors Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos konstitucinis sta-
tusas ið esmës nesikeitë Laikinojo Pagrindinio Ástatymo galiojimo laikotar-
piu, taèiau ið dalies buvo pakoreguotas atsiþvelgiant á problemas, kurios ið-
kildavo konstituciniame procese. 

1990 m. rugsëjo 11 d. Aukðèiausioji Taryba priëmë ástatymà „Dël Lie-
tuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 61 straipsnio pakeiti-
mo“, kuriuo pakoregavo kai kuriuos parlamento statuso elementus69. 61 

                                                           

69 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 27-639. 
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straipsnis buvo papildytas esmine naujove, t. y. buvo nustatyta, kad Aukð-
èiausioji Taryba gali nutraukti savo ágaliojimus anksèiau numatyto laiko. 
Toks nutarimas galëjo bûti priimtas dviejø treèdaliø visø deputatø balsø 
dauguma. Ðiuo atveju turëjo bûti skelbiami pirmalaikiai rinkimai, o Aukð-
èiausioji Taryba turëjo vykdyti valstybinës valdþios funkcijas tol, kol bus ið-
rinkta nauja Aukðèiausioji Taryba. 

1990 m. rugsëjo 11 d. buvo priimtas ir kitas ástatymas, kuriuo buvo pa-
keistas Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 80 straipsnis. Ðia pataisa buvo nu-
statyta, kad Aukðèiausioji Taryba kasmet renkasi á eilines pavasario ir ru-
dens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dienà ir baigiasi birþelio 30 
dienà, o rudens sesija prasideda rugsëjo 10 dienà ir baigiasi gruodþio 23 
dienà. Pavasario sesijos darbo pradþia – kovo 10 diena – buvo pasirinkta 
neatsitiktinai – tà dienà po rinkimø á Aukðèiausiosios Tarybos pastatà rin-
kosi Aukðèiausiosios Tarybos deputatai – bûsimieji Nepriklausomybës Ak-
to signatarai. Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 80 straipsnio redakcija buvo 
patikslinta ir norma, kad naujojo ðaukimo Aukðèiausiosios Tarybos sesija 
ðaukiama, kai pasibaigia ankstesniojo ðaukimo Aukðèiausiosios Tarybos 
ágaliojimø laikas ir yra iðrinkti ne maþiau kaip du treèdaliai visø deputatø70. 

Pakeitus Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà ir konkretizavus, kad pirmoji 
naujojo ðaukimo Aukðèiausiosios Tarybos sesija ðaukiama, kai yra iðrinkta 
ne maþiau kaip du treèdaliai visø deputatø, buvo patikslintas ir Laikinojo 
Pagrindinio Ástatymo 85 straipsnio pirmasis punktas atsisakant numatyto 
dviejø mënesiø termino, per kurá Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas tu-
rëjo suðaukti naujojo ðaukimo pirmàjà sesijà71. 

1990 m. kovo 29 d. ástatymu Aukðèiausioji Taryba pakoregavo savo ga-
lias formuluojant Lietuvos valstybës valdþios ir valdymo institucijø sistemà 
ir nustatë, kad tik Aukðèiausioji Taryba turi iðimtinæ teisæ steigti Lietuvos 
Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai atskaitingus valstybës organus72. 

Rugsëjo 11 dienà svarstant siûlymus padaryti pakeitimus ir papildymus 
Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme ne visi ðie pasiûlymai buvo priimti. 
Audringos diskusijos metu ryðkëjo deputatø nuomoniø skirtumas valstybës 
institucijø teisinio statuso klausimais. Ðtai nebuvo priimtas siûlomas 81 
straipsnio pakeitimas dël ástatymø leidybos iniciatyvos teisës suteikimo 
valstybës kontrolieriui ir Aplinkos apsaugos departamentui. 

Pagal Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 82 straipsná ástatymai galëjo bûti 
priimti, jeigu uþ juos balsavo dauguma deputatø, dalyvaujanèiø sesijoje, ta-

                                                           

70 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 27-643. 
71 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 27-647. 
72 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 11-333. 
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èiau sesija laikyta teisëta, jeigu joje dalyvavo ne maþiau kaip du treèdaliai 
visø Aukðèiausiosios Tarybos deputatø. 1990 m. rugsëjo 11 d. buvo aðtriai 
svarstoma, ar tokia norma uþtikrina konstruktyvià ástatymø leidybà. Buvo 
siûloma, kad ástatymà galima priimti ir tada, kai posëdyje dalyvauja ir ma-
þiau deputatø, taèiau jeigu uþ já balsuoja ne maþiau kaip pusë bendro depu-
tatø skaièiaus, taip pat nustatyti, kad bendrà deputatø skaièiø sudaro tie 
deputatai, kuriø ágaliojimai nëra apriboti ástatymø numatytais atvejais. Tai-
gi paliekant dviejø treèdaliø kvorumo taisyklæ buvo siûloma ástatymo prië-
mimo alternatyva tuo atveju, kai nëra ðio kvorumo. Kvorumo problema 
buvo pradëjusi reikðtis jau 1990 metais, stiprëjo 1991 metais, o 1992 metais, 
ypaè pavasará ir vasarà, buvo viena ið prielaidø bræsti parlamento vidinei 
krizei. Problemø kilo todël, kad balsuojant uþ vienà ar kità ástatymà kuri 
nors deputatø grupë galëjo uþkirsti kelià jo priëmimui reikiamu laiku iðei-
dama ið salës. Ðiuo „manevru“ galëjo naudotis tiek vienos politinës kryp-
ties, tiek ir kitos deputatai, o parlamentinëje praktikoje paplito sàvoka 
„balsavimas kojomis“. Pakeisti tokià ástatymø priëmimo taisyklæ norëjo pa-
rlamento dauguma, o maþuma gynë ðià taisyklæ, nes joje áþvelgë savo inte-
resø gynimo garantijos formà. Tokiai pataisai pritarë tada veikiantis Sàjû-
dþio deputatø klubas. Prieð pataisà pasisakë Laisvøjø demokratø frakcija, 
Kairiøjø frakcija ir kiti deputatai. Audringa diskusija, trukusi beveik visà 
dienà, baigësi tuo, kad panaikinus 80 straipsnio ðeðtàjà dalá dviejø treèdaliø 
deputatø kvorumo taisyklë liko tik reglamente, o 82 straipsnio konstitucinë 
pataisa nepriimta nesurinkus reikiamos balsø daugumos. 

1990 m. spalio 23 d. ástatymu Aukðèiausioji Taryba patikslino savo ir 
Prezidiumo ágaliojimus. Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 78 straipsnis buvo 
papildytas norma, kad Aukðèiausioji Taryba nustato Lietuvos Respublikos 
uþsienio politikos pagrindinius principus, kad referendumas skelbiamas ne 
tik tada, kai to reikalauja trys ðimtai tûkstanèiø pilieèiø, bet ir paèios Aukð-
èiausiosios Tarybos iniciatyva73. 

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Ðios institucijos konstitucinis sta-
tusas, palyginus su Lietuvos TSR Konstitucija, buvo þymiai patikslintas. 
Dalis funkcijø buvo perduota Aukðèiausiajai Tarybai, dalis – Aukðèiausio-
sios Tarybos pirmininkui. Pagal buvusià Konstitucijà Prezidiumas skyrë 
rinkimus, kontroliavo, kaip laikomasi Konstitucijos, aiðkino ástatymus, nu-
statydavo administraciniø teritoriniø klausimø sprendimo tvarkà, galëjo 
panaikinti Ministrø Tarybos, taip pat rajonø ir respublikos pavaldumo 
miestø tarybø teisës aktus, steigë apdovanojimus, tai Laikinajame Pagrin-
diniame Ástatyme ðie ágaliojimai buvo perduoti Aukðèiausiajai Tarybai, ta-

                                                           

73 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 31-752. 
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èiau ir toliau Prezidiumui liko funkcijos, kurias tradiciðkai demokratinëse 
valstybëse sprendþia valstybës vadovas arba kitos konstitucinës þinybos. 

Pagal Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà Prezidiumas teikë pilietybæ ir 
sprendë prieglobsèio suteikimo klausimus, teikë malonæ, skyrë apdovano-
jimus, skyrë ir atðaukë diplomatinius atstovus uþsienio valstybëse ir prie 
tarptautiniø organizacijø, priëmë prie jo akredituotø uþsienio valstybiø dip-
lomatiniø atstovø ágaliojamuosius ir atðaukiamuosius raðtus. 

Beje, Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo pabrëþta, kad Prezi-
diumas leidþia nenormatyvinius ásakus ir priima nutarimus. Taip buvo atsi-
sakyta ankstesnës Prezidiumo prerogatyvos „prireikus daryti pakeitimus 
galiojanèiuose ástatymø aktuose“. Remdamasis ðia konstitucine nuostata 
tarybiniu laikotarpiu Prezidiumas ir buvo tikrasis ástatymø leidëjas. Ásakais, 
kuriuos jis priimdavo laikotarpiu tarp sesijø, bûdavo kuriamos teisinës 
normos. Nors ðie ásakai turëdavo bûti patvirtinti Aukðèiausiojoje Taryboje, 
taèiau tai buvo formalus procesas, nes nebuvo atvejo, kad ásakas nebûtø 
patvirtintas. 

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo atsisakyta ir kitø Prezidiu-
mo ágaliojimø, kurie buvo átvirtinti buvusioje Konstitucijoje ir kuriuos jis 
vykdë laikotarpiu tarp Aukðèiausiosios Tarybos sesijø. Prezidiumas tada 
turëjo dar ir ðias teises: sudaryti naujus rajonus, keisti rajonø pavadinimus, 
panaikinti rajonus, nustatyti ir panaikinti miestams respublikos pavaldumà, 
keisti respublikos pavaldumo miestø pavadinimus, steigti ir panaikinti mi-
nisterijas ir valstybinius komitetus, atleisti ið pareigø ir skirti atskirus asme-
nis, áeinanèius á Ministrø Tarybos sudëtá. Ðie ágaliojimai taip pat buvo pe-
rduoti Aukðèiausiajai Tarybai. 

Prezidiumo konstitucinis statusas Laikinojo Pagrindinio Ástatymo ga-
liojimo laikotarpiu keitësi maþai, taèiau buvo patikslinti jo formavimo prin-
cipai. Ðtai buvo átvirtinta Prezidiumo kiekybinë sudëtis ir nurodyta, kad 
Prezidiumas sudaromas ið vienuolikos asmenø. Kaip ir anksèiau, á Prezi-
diumà pagal pareigas áëjo Aukðèiausiosios Tarybos pirmininkas, jo pava-
duotojai, Aukðèiausiosios Tarybos sekretorius, taèiau kiti nariai jau buvo 
ne nuolatiniø komisijø nariai, juos rinko Aukðèiausioji Taryba. Nustatyta 
Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo nariø rinkimø tvarkos procedûra74.  

Prezidiumo nariai buvo renkami Aukðèiausiosios Tarybos ágaliojimø 
laikui ir ne ilgiau kaip dviem kadencijoms paeiliui. Kandidatus á Prezidiu-
mo narius raðtu galëjo siûlyti Aukðèiausiosios Tarybos nuolatinës komisijos 
arba ne maþesnë kaip 15 deputatø grupë. Taigi, pakeitus Prezidiumo suda-
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rymo tvarkà, atsirado daugiau galimybiø jame atstovauti Aukðèiausiosios 
Tarybos deputatø grupëms ir frakcijoms. 

Prezidiumo nariais buvo laikomi iðrinkti tie kandidatai, kurie surinko 
daugiausia balsø, taèiau ir ðiuo atveju buvo reikalaujama, kad uþ kandida-
tus balsuotø ne maþiau kaip pusë balsavime dalyvavusiø deputatø. Jeigu 
tokios balsø daugumos nesurinko reikalingas Prezidiumo nariø skaièius ar-
ba buvo negalima nustatyti, kurie kandidatai, surinkæ po lygiai balsø, ið-
rinkti á Prezidiumo narius, turëjo bûti rengiamas pakartotinis balsavimas. Á 
pakartotinio balsavimo biuletenius buvo áraðomos visos iðkeltø, bet neið-
rinktø kandidatø pavardës, o pakartotinai balsavus iðrinktais buvo laikomi 
tie, kurie gavo daugiausia balsø. Jeigu ir ðiuo etapu nebuvo iðrenkami visi 
Prezidiumo nariai, kità dienà buvo skelbiami nauji rinkimai likusiems Pre-
zidiumo nariams rinkti. 

Aukščiausiosios Tarybos vadovų teisinio statuso raida. Vienas ið pirmøjø 
veiksmø, kuriuos padarë Aukðèiausioji Taryba, kai pradëjo savo darbà, bu-
vo Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko rinkimø tvarkos nustatymas. Nei 
tuo metu galiojusioje Lietuvos TSR Konstitucijoje, nei Aukðèiausiosios Ta-
rybos reglamente nebuvo nustatyta pirmininko rinkimo procedûra.  

1990 m. kovo 11 d. buvo priimtas ástatymas „Dël Lietuvos TSR Aukð-
èiausiosios Tarybos reglamento papildymo“. Reglamentas buvo papildytas 
nauju skirsniu „Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininko rinki-
mas ir atðaukimas“75. Buvo nustatyta, kad Aukðèiausiosios Tarybos pirmi-
ninkas renkamas ið deputatø slaptu balsavimu Aukðèiausiosios Tarybos ága-
liojimø laikui ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms paeiliui. Rinkimai bu-
vo laikomi teisëtais, jeigu juose dalyvavo ne maþiau kaip du treèdaliai visø 
deputatø. Kandidatus á pirmininko pareigas galëjo siûlyti visi deputatai. 
Kandidatas buvo laikomas iðkeltu, jeigu ðiam pasiûlymui pritarë (antrino) 
dar bent vienas deputatas. Vienas deputatas galëjo siûlyti arba pritarti 
(antrinti) tik vienam kandidatui á pirmininko pareigas. 

Iðkeltieji kandidatai abëcëlës tvarka turëjo skelbti savo bûsimosios 
veiklos programas. Pasibaigus programø svarstymui, kandidatams buvo su-
teikiamas baigiamasis þodis. Po programø svarstymo buvo sudaroma balsø 
skaièiavimo komisija, rengiami ir áteikiami biuleteniai deputatams. Balsa-
vimo vietoje turëjo bûti slapto balsavimo kabina ir balsadëþë. 

Jeigu buvo pasiûlytas vienas kandidatas á pirmininko pareigas, ðis as-
muo turëjo bûti laikomas iðrinktu, jeigu uþ já balsavo daugiau kaip pusë de-
putatø, dalyvaujanèiø Aukðèiausiosios Tarybos sesijoje.  
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Tuo atveju, kai buvo pasiûlyti du kandidatai á pirmininko pareigas, ið-
rinktu buvo laikomas tas, uþ kurá balsavo daugiau negu pusë deputatø, da-
lyvaujanèiø Aukðèiausiosios Tarybos sesijoje, o jeigu në vienas kandidatas 
tokios balsø daugumos negavo, balsavimas turëjo bûti kartojamas. Tokiu 
atveju bûtø laimëjæs tas deputatas, kuris gavo daugiau balsø. Surinkus vie-
nodà balsø skaièiø, po pertraukos turëjo bûti balsuojama dar kartà.  

Jeigu buvo pasiûlyti daugiau kaip du kandidatai, iðrinktas bûtø tas, uþ 
kurá balsavo daugiau kaip pusë dalyvaujanèiø sesijoje deputatø. Jeigu to-
kios balsø daugumos nesurinko në vienas kandidatas, rengiamas pakartoti-
nis balsavimas. Biuletenyje buvo paliekamos pavardës visø kandidatø, ið-
skyrus to, kuris surinko maþiausiai balsø.  

Balsuojant dël dviejø kandidatø ir balsams du kartus pasiskirsèius po 
lygiai, dar kartà buvo balsuojama kità dienà. Jeigu, balsavus dël dviejø 
kandidatø, laimëjæs kandidatas nesurinko daugiau kaip pusës balsø, dël pa-
sitikëjimo juo turëjo bûti balsuojama atvirai. Aukðèiausiajai Tarybai pa-
prasta balsø dauguma pareiðkus pasitikëjimà, ðis kandidatas bûtø iðrinktas 
pirmininku. Jei Aukðèiausioji Taryba tokio pasitikëjimo nepareiðkë, turëjo 
bûti skelbiami nauji rinkimai. Prieð kiekvienà pakartotiná balsavimà kandi-
datas galëjo atðaukti savo sutikimà balotiruotis.  

Reikalauti atšaukti pirmininkà turëjo teisæ ne maþiau kaip penkiolika 
Aukðèiausiosios Tarybos deputatø. Toks reikalavimas turëjo bûti raðtu pa-
teiktas posëdþio pirmininkui, kuris já privalëjo nedelsdamas paskelbti 
Aukðèiausiajai Tarybai. Diskusijoms dël pirmininko atðaukimo vadovavo 
pirmininko pavaduotojas arba Tarybos paskirtas deputatas. Jeigu atðaukti 
pirmininkà buvo reikalaujama nebe pirmà kartà toje paèioje sesijoje, kiek-
vienà kartà tokiam reikalavimui reikëjo dvigubai didesnio deputatø skai-
èiaus. Pirmininko atðaukimo klausimas buvo sprendþiamas slaptai balsuo-
jant, jeigu uþ tai balsavo daugiau kaip pusë visø Aukðèiausiosios Tarybos 
deputatø. 

Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko konstitucinis statusas buvo átvir-
tintas Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme, o vëliau patikslintas Aukðèiau-
siosios Tarybos reglamente. Be vadovavimo Aukðèiausiosios Tarybos posë-
dþiams, pirmininkui buvo suteikta ir daug kitø ágaliojimø, kurie Aukðèiau-
siosios Tarybos darbo laikotarpiu buvo tikslinami. 

Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko konstituciná statusà ir jo ágalioji-
mus lëmë Laikinojo Pagrindinio Ástatymo nuostata apie tai, kad pirminin-
kas yra aukðèiausias Lietuvos Respublikos pareigûnas ir atstovauja Lietu-
vos Respublikai tarptautiniuose santykiuose (Laikinojo Pagrindinio Ásta-
tymo 86 straipsnio 1 dalis).  
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Reikia pabrëþti dar vienà svarbø Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko 
konstitucinio statuso bruoþà – jis ne tik pirmininkavo Aukðèiausiajai Tary-
bai, taèiau pagal pareigas vadovavo ir Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiu-
mui, o pastarasis taip pat buvo svarbus Aukðèiausiosios Tarybos struktûroje 
bei valstybës valdþios institucijø sistemoje.  

Pagal Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 87 straipsná Aukðèiausiosios Ta-
rybos pirmininkas ágyvendino ðiuos ágaliojimus: vykdë bendràjá vadovavimà 
rengimui klausimø, kuriuos turëjo svarstyti Aukðèiausioji Taryba; pasiraðë 
Lietuvos Respublikos ástatymus ir kitus Aukðèiausiosios Tarybos ir Aukð-
èiausiosios Tarybos Prezidiumo priimtus aktus (teisës aktø promulgavimo 
teisë); teikë Aukðèiausiajai Tarybai praneðimus dël Respublikos padëties ir 
dël svarbiø Lietuvos vidaus ir uþsienio politikos klausimø; teikë Aukðèiau-
siajai Tarybai kandidatûras rinkti á Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojø ir Aukðèiausiosios Tarybos sekretoriaus pareigas; teikë Aukð-
èiausiajai Tarybai kandidatûras rinkti á ministro pirmininko, Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininko, Lietuvos Respublikos prokuroro (vëliau – generalinio 
prokuroro), vyriausiojo valstybinio arbitro pareigas; vedë derybas ir pasira-
ðë Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis pateikdamas jas ratifikuoti 
Aukðèiausiajai Tarybai. Þodþiu, Aukðèiausiosios Tarybos pirmininkas ágy-
vendino kai kurias tradicines valstybës vadovo prerogatyvas. 

Buvo nustatyta pirmininko aktø forma – Aukðèiausiosios Tarybos pir-
mininkas leido potvarkius. Pirmininko pavaduotojai pirmininko ágaliojimu 
vykdë kai kurias jo funkcijas ir pavadavo pirmininkà, kai jo nebuvo arba jis 
negalëjo eiti savo pareigø (Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 87 straipsnio 3 
dalis). 

Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko statusas apëmë ástatymø leidimo 
iniciatyvos teisæ (Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 81 straipsnio 1 dalis) bei 
jo atskaitingumà Aukðèiausiajai Tarybai (Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 
86 straipsnio 3 dalis). 

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 80 straipsnio 4 dalyje buvo numatyta, 
kad Aukðèiausiosios Tarybos posëdþiams vadovauja pirmininkas arba jo 
pavaduotojas. 1990 m. kovo 29 d. ástatymu ði nuostata buvo pakoreguota ir 
nustatyta, kad Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko pavedimu Aukðèiausio-
sios Tarybos posëdþiams galëjo pirmininkauti Aukðèiausiosios Tarybos 
renkami seniûnas arba jo pavaduotojas76. Ði Laikinojo Pagrindinio Ástaty-
mo pataisa vertintina kaip neþymus, taèiau reikðmingas veiksmas keièiant 
Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko politiná teisiná statusà. Pirmininko 
priedermë pirmininkauti Aukðèiausiosios Tarybos posëdþiams vëliau virto 
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antraeile pareiga, o Aukðèiausiosios Tarybos seniûnui, konstitucionalizavus 
jo pareigas, pagal Aukðèiausiosios Tarybos reglamentà buvo pavestos svar-
bios funkcijos organizuojant Aukðèiausiosios Tarybos darbà. Seniûnas vyk-
dë ðiuos ágaliojimus: 1) suderinæs su nuolatiniø bei laikinøjø komisijø pir-
mininkais teikë Aukðèiausiosios Tarybos sekretoriui pasiûlymus dël sesijos 
darbø programos ir kiekvienos savaitës posëdþiø darbotvarkës projektø 
rengimo; 2) pagal patvirtintà savaitës posëdþiø darbotvarkæ sudarë smulkø 
kiekvienos dienos posëdþiø darbotvarkës projektà ir teikë já Aukðèiausiajai 
Tarybai; 3) siûlë balsø skaièiavimo grupës narius; 4) pagal registracijos ir 
balsø skaièiavimo grupës duomenis teikë þinias apie deputatø dalyvavimà 
Aukðèiausiosios Tarybos posëdþiuose Mandatø ir etikos komisijai; 5) radi-
jo, televizijos ir spaudos atstovams teikë informacijà apie bûsimø Aukð-
èiausiosios Tarybos posëdþiø darbotvarkæ; 6) tvarkë atsakymø á deputatø 
pateiktus klausimus eilæ; 7) galëjo pasiûlyti Aukðèiausiajai Tarybai arba 
Prezidiumui surengti Aukðèiausiosios Tarybos posëdá kitu negu numatyta 
metu, jeigu buvo þinoma, kad jame dalyvaus per maþai deputatø. 

Jau minëjome, kad 1990 m. kovo 29 d. buvo patikslintas Laikinasis Pa-
grindinis Ástatymas ir numatyta, jog Aukðèiausioji Taryba steigia Lietuvos 
Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai atskaitingus valstybës organus. Atsi-
þvelgiant á tai buvo pakoreguotas ir Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 87 
straipsnis ir numatyta, kad Aukðèiausiosios Tarybos pirmininkas teikia 
Aukðèiausiajai Tarybai ne tik ministro pirmininko, Aukðèiausiojo Teismo 
teisëjø, Respublikos prokuroro kandidatûras, taèiau ir kandidatus ir á kitø 
Aukðèiausiajai Tarybai atskaitingø valstybës organø vadovø pareigas. Ðiuo 
patikslinimu buvo padidintos Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko galios 
formuojant valstybinës valdþios ir valdymo institucijas. 

Pagal Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 90 straipsnio 1 dalá Aukðèiausio-
sios Tarybos deputatai Aukðèiausiosios Tarybos sesijose turëjo teisæ pateik-
ti paklausimà ne tik Ministrø Tarybai, kitø institucijø, kurias sudarë arba 
iðrinko Aukðèiausioji Taryba, vadovams, taèiau ir Aukðèiausiosios Tarybos 
pirmininkui. 1990 m. rugsëjo 11 d. ástatymu buvo pakeista Laikinojo Pa-
grindinio Ástatymo 90 straipsnio 1 dalies redakcija ir atsisakyta deputatø 
teisës kreiptis su paklausimu á Aukðèiausiosios Tarybos pirmininkà77. Ðis 
pasiûlymas, nors ir buvo priimtas, sukëlë aktyvià diskusijà parlamente. Kai 
kurie deputatai buvo ásitikinæ, kad pirmininkas taip pat turi atsakyti á depu-
tato paklausimà, o kiti laikësi prieðingos nuomonës.  

Pagal Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 85 straipsná viena ið Aukðèiau-
siosios Tarybos Prezidiumo funkcijø buvo priimti prie jo akredituotø uþsi-
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enio valstybiø diplomatiniø atstovø ágaliojamuosius ir atðaukiamuosius rað-
tus. Kuo toliau, tuo labiau ryðkëjo politinës ir teisinës problemos ágyvendi-
nant kolektyvinës institucijos – Prezidiumo – ágaliojimà atlikti ðias proce-
dûras, ypaè todël, kad po 1991 m. rugpjûèio karinio puèo pralaimëjimo 
spartëjo Lietuvos Respublikos tarptautinis pripaþinimas. Lietuvos valstybës 
tarptautinio statuso pokyèiai lëmë ir konstituciniø normø taisymus. 1991 m. 
rugsëjo 10 d. ástatymu teisë priimti akredituotø uþsienio valstybiø diploma-
tiniø atstovø ágaliojamuosius ir atðaukiamuosius raðtus buvo perduota Lie-
tuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos pirmininkui78. 

Aukščiausiosios Tarybos sekretoriaus konstitucinis statusas Laikinajame 
Pagrindiniame Ástatyme plaèiau nebuvo apibrëþtas, átvirtinti tik keli ðio sta-
tuso bruoþai. Kita vertus, ir tai rodo Aukðèiausiosios Tarybos to laikotarpio 
darbo patirtis, sekretorius buvo vienas ið svarbiausiø pareigûnø Lietuvos 
parlamente, nes ágyvendino reikðmingas funkcijas organizuojant Aukðèiau-
siosios Tarybos, Prezidiumo, nuolatiniø ir laikinøjø komisijø veiklà, koor-
dinuojant deputatø bei jø frakcijø darbà to meto parlamentinëje teisëkûro-
je ir kt. 

Pagal Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà sekretorius pagal pareigas áëjo á 
Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo sudëtá. Á ðias pareigas já siûlë Aukð-
èiausiosios Tarybos pirmininkas. Atsiþvelgiant á tai, kad Aukðèiausioji Ta-
ryba 1990 kovo 11 d. kurá laikà veikë vadovaudamasi Lietuvos TSR Konsti-
tucija, pirmuosius priimtus teisës aktus pagal galiojusià tvarkà pasiraðë ir 
Aukðèiausiosios Tarybos pirmininkas, ir Aukðèiausiosios Tarybos sekreto-
rius. Priëmus Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà sekretoriaus pareiga pasiraðyti 
Aukðèiausiosios Tarybos ir Prezidiumo aktus nebebuvo numatyta, todël 
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ástatymà „Dël Lietuvos Respubli-
kos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo“ pasiraðë Aukðèiausiosios Tarybos 
pirmininkas ir sekretorius, o patá Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrin-
dinio Ástatymo tekstà vienasmeniðkai promulgavo Aukðèiausiosios Tarybos 
pirmininkas.  

Aukðèiausiosios Tarybos sekretoriaus konstitucinio statuso turinys vi-
sapusiðkiau buvo atskleistas Aukðèiausiosios Tarybos reglamente. Sekreto-
riaus ágaliojimø turiná sudarë ðios teisës ir pareigos: 1) koordinuoti Aukð-
èiausiosios Tarybos aparato darbà ir atsakyti uþ aparato padaliniø veiklà; 
teikti Prezidiumui parengtø nutarimø projektus ir pasiraðyti ásakymus dël 
Aukðèiausiosios Tarybos darbuotojø priëmimo ir atleidimo ið darbo; 2) at-
siþvelgiant á Aukðèiausiosios Tarybos seniûno, nuolatiniø komisijø pirmi-
ninkø, frakcijø primininkø ir kitø deputatø pasiûlymus, rengti Aukðèiausio-
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sios Tarybos sesijos darbø programas, savaitës posëdþiø darbotvarkës pro-
jektus ir teikti juos svarstyti Prezidiumui; 3) rengti ir su Aukðèiausiosios 
Tarybos pirmininku aptarti pasiûlymus Prezidiumo posëdþiø ir pasitarimø 
darbotvarkei sudaryti; 4) rûpintis Aukðèiausiajai Tarybai atskaitingø vals-
tybës institucijø vadovams ir Vyriausybei paklausimø ir interpeliacijø eiga; 
5) kontroliuoti, kaip Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretoriatas 
vykdë savo funkcijas; 6) uþtikrinti, kad deputatai laiku gautø oficialius 
Aukðèiausiosios Tarybos leidinius, reikiamà informacinæ bei kità medþiagà; 
7) priimti raðtu pateiktus deputatø protestus bei pasiûlymus dël posëdþiø 
darbo tvarkos ir reglamento laikymosi ir teikti juos svarstyti Aukðèiausiajai 
Tarybai; 8) vizuoti Aukðèiausiosios Tarybos pirmininkui teikiamus pasira-
ðyti oficialius dokumentus, taip pat pagal savo kompetencijà pasiraðyti ofi-
cialius dokumentus; 9) skelbti Aukðèiausiosios Tarybos ir jos Prezidiumo 
dokumentø projektus bei priimtus dokumentus; atsakyti uþ Aukðèiausio-
sios Tarybos ir Prezidiumo antspaudø su valstybës herbu naudojimà ir sau-
gojimà. 

Reglamente buvo numatyta dar viena Aukðèiausiosios Tarybos parei-
gybë – sekretoriaus pavaduotojas. Sekretoriaus pavedimu jis galëjo vykdyti 
jo funkcijas ir pavaduoti sekretoriø, jeigu jo nebuvo ar jis negalëjo eiti savo 
pareigø. 

Deputato statuso pagrindai. Laikinojo Pagrindinio Ástatymo skirsnyje 
„Deputatas“ buvo raðoma apie tai, kad dalyvaudami Tarybø veikloje depu-
tatai sprendþia valstybinio, ûkinio ir socialinio kultûrinio darbo klausimus, 
organizuoja tarybø sprendimø ágyvendinimà, kontroliuoja valstybiniø orga-
nø, ámoniø, ástaigø ir organizacijø darbà. Taigi ir ðioje nuostatoje buvo 
átvirtintas vieningos valdþios pobûdis – atstovaujamosios institucijos depu-
tatas ne tik priimdavo ástatymus, bet ir turëjo organizuoti jø ágyvendinimà. 
Aukðèiausiosios Tarybos deputatas Aukðèiausiosios Tarybos sutikimu galë-
jo vykdyti savo ágaliojimus ir nenutraukæs darbinës veiklos. 

Nors Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme ir buvo átvirtinta deputato 
paklausimo teisë ir atitinkamø pareigûnø priedermë atsakyti á deputato 
paklausimà, taèiau ði teisë, kaip valdymo institucijø kontrolës forma, buvo 
neadekvati tradicinei interpeliacijos teisei, kuri savo teisinëmis galimybë-
mis galëjo bûti veiksminga vykdomosios valdþios kontrolës priemonë. 

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo pabrëþta deputato pareiga 
atsiskaityti uþ savo ir atitinkamos tarybos darbà rinkëjams, taip pat kolek-
tyvams, politinëms partijoms, visuomeninëms organizacijoms ir judëji-
mams, iðkëlusiems já kandidatu á deputatus. Deputatas, praradæs rinkëjø 
pasitikëjimà, galëjo bûti bet kuriuo metu atðauktas daugumos rinkëjø 
sprendimu ástatymo nustatyta tvarka. Tuo metu veikë specialus ástatymas, 
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nustatantis tokio atðaukimo procedûras79. Vadinasi, Laikinajame Pagrindi-
niame Ástatyme buvo átvirtintas imperatyviojo mandato principas, kuris bu-
vusioje politinëje tikrovëje buvo papildytas teisine galimybe paðalinti poli-
tiðkai nepatikimà deputatà. 

Ágyvendinant imperatyviojo mandato koncepcijà Laikinajame Pagrin-
diniame Ástatyme buvo átvirtinta, kad rinkëjai teikia priesakus savo deputa-
tams, o atitinkamos tarybos turi nagrinëti ðiuos priesakus, atsiþvelgti á juos 
sudarydamos biudþetà, taip pat rengdamos sprendimus kitais klausimais. 
Tarybos turëjo organizuoti priesakø ágyvendinimà ir informuoti pilieèius 
apie jø vykdymà. Priesakø teisinis statusas buvo reguliuojamas specialiu 
teisës aktu80. 

Paþymint tai, kad Aukðèiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo depu-
tatai dirbo Laikinojo Pagrindinio Ástatymo veikimo teisinëje politinëje erd-
vëje, bûtina pastebëti, jog priëmus Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà, netrukus 
buvo pradëtas tikslinti deputatø statuso teisinis reguliavimas. 1990 m. ba-
landþio 11 d. ástatyme „Dël Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 
deputato statuso“81 pateikti pirmieji nauji parlamentaro statuso bruoþai. 

Ástatymo 1 straipsnyje buvo skelbiama, kad deputatas yra aukðèiausio-
sios valstybinës valdþios organo narys ir atstovauja Lietuvos tautai, o savo 
veikloje vadovaujasi Laikinuoju Pagrindiniu Ástatymu, ðiuo ir kitais ástaty-
mais, Aukðèiausiosios Tarybos nutarimais bei savo sàþine. Svarbu buvo tai, 
kad deputatas tapo ne rinkiminës apygardos rinkëjø interesø reiðkëju, o vi-
sos Lietuvos tautos valios vykdytoju, ágyvendinanèiu Konstitucijà, ástatymus 
bei kitus parlamento valià iðreiðkianèius teisës aktus82. 
                                                           

79 1959 m. lapkrièio 25 d. ástatymas „Dël Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos deputato 
atðaukimo tvarkos“ (1980 m. balandþio 10 d. ástatymo redakcija) // Lietuvos TSR Aukðèiausio-
sios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1980. Nr. 11-154. Teisë iðkelti deputato atðaukimo klausi-
mà priklausë TSKP, profesiniø sàjungø, VLRJS, kooperatiniø ir kitoms visuomeninëms orga-
nizacijoms, darbo kolektyvams, taip pat kariniø daliø kariø susirinkimams. Deputato atðauki-
mo klausimas buvo sprendþiamas atitinkamos rinkiminës apygardos rinkëjø susirinkimuose, o 
sprendimai priimami atviru balsavimu. Deputatas buvo laikomas atðauktu, jeigu ávykusiuose 
susirinkimuose uþ tai balsavo atitinkamos rinkiminës apygardos rinkëjø dauguma. 

80 1982 m. vasario 3 d. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásakas „Patvir-
tinti darbo su rinkëjø priesakais organizavimo Lietuvos Tarybø Socialistinëje Respublikoje 
nuostatus“ // Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1982. Nr. 4-27. 
Ðiuose nuostatuose buvo pabrëþta, kad rinkëjø priesakai deputatams yra viena ið demokratijos 
ágyvendinimo, gyventojø valios ir interesø iðreiðkimo, pilieèiø betarpiðko dalyvavimo tvarkant 
valstybës ir visuomenës reikalus, tarybø ir deputatø ryðiø su liaudimi stiprinimo formø. 

81 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 12-366. 
82 Ið dalies tai atsispindëjo ir Aukðèiausiosios Tarybos deputato priesaikos, kurià jis turëjo 

duoti iðrinktas á kai kurias Aukðèiausiosios Tarybos pareigas (pirmininko, pirmininko pava-
duotojo, sekretoriaus, Prezidiumo nario), tekste. Priesaikoje pabrëþta iðtikimybë Lietuvos 
Respublikai, prievolë gerbti ir vykdyti Jos Ástatymus, saugoti jos þemiø vientisumà, stiprinti 
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Laikinojo Pagrindinio Ástatymo norma dël rinkëjø priesakø transfor-
mavosi á bendresnio pobûdþio apibrëþimus apie deputato nuolatiná ryðá su 
rinkëjais. Ástatymo 10 straipsnyje minima deputato pareiga sistemingai or-
ganizuoti rinkëjø priëmimà rinkiminëje apygardoje, nagrinëti rinkëjø pasiû-
lymus, pareiðkimus, skundus ir siøsti juos svarstyti valstybës institucijoms. 

Nors buvo poþymiø, kad buvo tolstama nuo imperatyviojo mandato 
koncepcijos, taèiau teisinio reguliavimo raidos nenuoseklumà patvirtina 
ástatymo normos apie tai, kad „deputatas atsakingas savo rinkëjams ir jiems 
sistemingai atsiskaito“ ir nuoroda, jog „nepateisinæs jø pasitikëjimo, depu-
tatas gali bûti atðauktas ástatymo numatyta tvarka“. 

Ðiuo atveju turime daryti iðvadà, kad teisës normos buvo nenuoseklios, 
prieðtaraujanèios viena kitai. Jeigu vienose ið jø tartum atsispindëjo polin-
kis tolti nuo imperatyviojo mandato doktrinos, tai kitose vël buvo patvirtin-
tas toks deputato statuso principas83. Numatant deputatø ágaliojimø nu-
traukimo pagrindus, greta kitø teisiniø pagrindø buvo numatytas atvejis, 
kai rinkëjai atðaukia deputatà. 

Imperatyviojo mandato koncepcija ið esmës buvo grindþiamas ástaty-
mo „Dël deputatø, átariamø sàmoningu bendradarbiavimu su kitø valstybiø 
specialiosiomis tarnybomis, mandatø patikrinimo“84 tikslas. Buvo numaty-
ta, kad po rinkimø á vieðumà iðkilusiems Aukðèiausiosios Tarybos deputato 
sàmoningo bendradarbiavimo su SSRS ar kitø valstybiø specialiosiomis 
tarnybomis (saugumo, þvalgybos, kontrþvalgybos) faktams patikrinti ir iðtir-
ti gali bûti sudaryta atitinkamos tarybos speciali deputatø komisija, kuri 
prireikus pasitelkia prokuratûros, vidaus reikalø ir nacionalinio saugumo 
tarnybø pareigûnus85. Tokios komisijos galëjo apklausti átariamàjá deputa-

                                                                                                                                  

Lietuvos nepriklausomybæ, sàþiningai tarnauti Tëvynei, Demokratijai, Lietuvos þmoniø gero-
vei. 

83 E. Ðileikis raðo: „Tiesa, ið pirmo þvilgsnio imperatyvaus mandato idëja gali atrodyti pat-
raukli – kaip savitas atsakas á galimà rinkëjø ir jø atstovø atotrûká (arba atstovø „susvetimëji-
mà“). Todël galima suprasti, kodël laisvojo mandato koncepcija ne tik iðsyk ásigalëjo Lietuvoje 
1990–1992 m. vykusioje diskusijoje dël naujos koncepcijos. Veikiami LTSR konstitucinës 
doktrinos, imperatyvøjá mandatà identifikavusios su fundamentaliausiais „realios“ demokrati-
jos iðkovojimais, kai kurie Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos deputatai nevisiðkai 
suvokë dviejø institutø – imperatyvaus mandato ir visos valstybinës bendruomenës atstovo – 
nesuderinamumà ir siûlë, pvz., ástatymiðkai átvirtinti nuostatas: „deputatas atstovauja savo rin-
këjams“, „jei partijos ar visuomeninio politinio judëjimo iðkeltas deputatas nevykdo rinkimi-
nës programos ar kitaip apvilia pasitikëjimà, partija ar visuomeninis politinis judëjimas ásta-
tymø nustatyta tvarka turi teisæ atðaukti deputatà pirma laiko“. Þr.: Ðileikis E. Alternatyvi 
konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2003. P. 183, 184. 

84 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 1-1. 
85 Aukðèiausioji Taryba pavedë Aukðèiausiosios Tarybos laikinai tyrimo komisijai Sovietø 

Sàjungos KGB veiklai Lietuvoje iðtirti vykdyti Aukðèiausiosios Tarybos specialios deputatø 
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tà, supaþindinti já su bendradarbiavimo faktà árodanèiais dokumentais, ið-
klausyti deputato paaiðkinimus ir vertinti jo pateikiamus nekaltumo árody-
mus, supaþindinti su galutine komisijos iðvada. Tais atvejais, kai átariamas 
bendradarbiavimu su kitø valstybiø specialiosiomis tarnybomis asmuo ne-
pripaþindavo jam teikiamø kaltinimø, deputatø komisija galëjo kreiptis i 
teismà dël surinktø faktø bei kitø árodymø, rodanèiø atitinkamo asmens 
bendradarbiavimo su specialiosiomis tarnybomis faktus, teisinio ávertinimo, 
t. y. tokiø faktø patvirtinimo ar paneigimo. Komisija, gavusi bendradarbia-
vimo faktus patvirtinantá teismo sprendimà, nedelsdama já turëjo perduoti 
atitinkamai tarnybai. Aukðèiausioji Taryba arba atitinkama vietinë taryba, 
gavusi deputatø komisijos iðvadà dël konkretaus deputato bendradarbia-
vimo su KGB ar kitomis specialiosiomis tarnybomis faktø patvirtinimo ar-
ba atitinkamà teismo sprendimà, be svarstymo turëjo priimti nutarimà pa-
vesti Respublikos arba atitinkamo rajono, miesto rinkiminei komisijai su-
rengti konkreèioje rinkiminëje apygardoje rinkëjø balsavimà dël deputato 
mandato patvirtinimo ar anuliavimo ir parengti nutarimà dël tokio asmens 
deputato ágaliojimø sustabdymo tol, kol bus patikrintas jo deputato manda-
tas. Asmens, dël kurio buvo balsuojama, deputato mandatas buvo laikomas 
patvirtintu, jeigu uþ tai pasisakë daugiau kaip pusë rinkëjø, áraðytø á rinki-
minës apygardos rinkëjø sàraðus. Jeigu uþ deputato mandato patvirtinimà 
pasisakë maþiau kaip pusë visø rinkëjø, taip pat jeigu balsuoti atvyko ma-
þiau negu pusë visø rinkëjø, deputato mandatas buvo laikomas anuliuotu, t. 
y. nebegaliojanèiu nuo balsavimo dienos. 

Deputatas, dël kurio galimo bendradarbiavimo su specialiosiomis tar-
nybomis bûtø atliekamas tyrimas, bet kurioje tyrimo stadijoje turëjo teisæ 
pateikti atitinkamai tarybai pareiðkimà, kad jis atsisako deputato ágalioji-
mø. Toká pareiðkimà taryba privalëjo patenkinti be svarstymo, iðskyrus at-
vejus, kai buvo pagrindas átarti, kad tai nëra laisva deputato valios iðraiðka. 

Viena ið daugelio problemø, kurios iðkilo ágyvendinant Laikinojo Pa-
grindinio Ástatymo nuostatas dël deputatø statuso, buvo ta, kad pagal ðio 
ástatymo 77 straipsnio 3 dalá deputatas, davæs sutikimà ir paskirtas ar ið-
rinktas á tos paèios tarybos sudaromø valstybiniø organø sudëtá, turëjo ne-
tekti deputato ágaliojimø, o jo buvusioje rinkiminëje apygardoje turëjo bûti 

                                                                                                                                  

komisijos deputato sàmoningo bendradarbiavimo su kitø valstybiø specialiosiomis tarnybomis 
faktams patikrinti ir iðtirti funkcijas, taip pat nustatë, kad Aukðèiausiosios Tarybos deputatø 
frakcijos, neturinèios ðioje komisijoje savo nariø, turi teisæ deleguoti á jà po vienà atstovà. Þr.: 
1992 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos ástatymo „Dël deputatø, átariamø sàmoningu bendradarbiavimu su kitø valstybiø 
specialiosiomis tarnybomis, mandatø patikrinimo“ taikymo tvarkos“ // Lietuvos Respublikos 
Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 5-82. 
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rengiami nauji rinkimai. Ðis klausimas iðkilo netrukus, nes Aukðèiausioji 
Taryba pradëjo formuoti naujà Lietuvos Respublikos Vyriausybæ, á kurios 
sudëtá buvo siûlomi ir deputatai. Taigi reikëjo spræsti, ar laikytis Laikinojo 
Pagrindinio Ástatymo normø, ar atitinkamai jas keisti86. 

Pirmosios Laikinojo Pagrindinio Ástatymo pataisos sukëlë diskusijà 
Aukðèiausiojoje Taryboje. Iðkilo problema, kam suteikti prioritetà: konsti-
tuciniø normø nuolatinumui ar ágyvendinamos politikos praktiniams porei-
kiams. Buvo keliama esminë atstovaujamosios demokratijos problema: jei-
gu bus sustabdyti deputato ágaliojimai já paskyrus Vyriausybës nariu, kaip 
tai derës su atitinkamos rinkiminës apygardos rinkëjø interesø atstovavimu 
parlamente? Buvo svarstomas ir deputato, paskirto Vyriausybës nariu, tei-
sinio statuso turinys. Pagaliau buvo sutarta, kad toks deputatas galëtø daly-
vauti Aukðèiausiosios Tarybos posëdþiuose, pasisakyti svarstomais klausi-
mais, atstovauti rinkëjø interesams, taèiau negalëtø balsuoti Aukðèiausiojo-
je Taryboje. Tada pirmà kartà Aukðèiausiojoje Taryboje buvo suformuluo-
ta ir deputato ágaliojimø suspendavimo sàvoka, kuri vëliau nagrinëta ávai-
riais teisiniais, politiniais poþiûriais87. 

Taigi 1990 m. kovo 17 d. buvo priimtas ástatymas „Dël Lietuvos Res-
publikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 77 ir 89 straipsniø pakeitimo“88. 
Laikinasis Pagrindinis Ástatymas buvo papildytas nuostata apie tai, kad 
„deputato, paskirto ar iðrinkto á Aukðèiausiosios Tarybos sudaromø organø 
sudëtá, ágaliojimai apribojami ástatymo nustatytose ribose tol, kol deputatas 
dirba ðiose pareigose“. Vietinës tarybos deputatui tokia iðimtis nebuvo tai-
koma. Jeigu deputatas buvo iðrinktas á Tarybos sudaromø organø sudëtá, jis 
turëjo netekti deputato ágaliojimø, o jo buvusioje rinkiminëje apygardoje 
turëjo bûti rengiami nauji rinkimai. 

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme nustaèius Aukðèiausiosios Tary-
bos deputato, iðrinkto ar paskirto á Aukðèiausiosios Tarybos sudaromus 
                                                           

86 Pristatydamas ástatymo projektà Aukðèiausiosios Tarybos deputatas K. Lapinskas at-
kreipë dëmesá á tai, kad Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme átvirtintas vadinamasis „valdþiø 
atribojimo principas“. Pasiûlymà keisti Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà deputatas argumentavo 
taip: „Aukðèiausiojoje Taryboje betarpiðkai yra iðrinkti deputatai, kurie rengë koncepcijà dël 
Vyriausybës pertvarkos. Jie yra rengæ ir ástatymø projektus dël Vyriausybës formavimo naujø 
principø ir prisidëjæ realiai, ágyvendinant ðitas rinkiminës programos nuostatas dël naujos Vy-
riausybës formavimo principø. Turbût bûtø pageidautina, kad ir tø naujø koncepcijø kai kurie 
autoriai galëtø galbût tæsti savo darbà ir Vyriausybëje“. Þr.: Lietuvos Respublikos Aukðèiau-
siosios Tarybos (pirmojo ðaukimo) pirmoji sesija. Nr. 2. Stenogramos. – Vilnius: Lietuvos 
Respublikos Aukðèiausioji Taryba, 1990. P. 106. 

87 Plaèiau apie ávykusià diskusijà ðiuo klausimu þr.: Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios 
Tarybos (pirmojo ðaukimo) pirmoji sesija. Stenogramos. Nr. 2. – Vilnius: Lietuvos Respubli-
kos Aukðèiausioji Taryba, 1990. P. 106–116. 

88 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 9-245. 
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valstybës organus, galimybæ iðlaikyti deputato mandatà, ði norma buvo pa-
tikslinta Aukðèiausiosios Tarybos reglamente. Jo naujame 111 straipsnyje 
buvo numatyta, kad deputatas, atstovaudamas savo rinkëjø interesams, turi 
teisæ ir toliau naudotis deputato mandatu. Taèiau eidamas kitas pareigas jis 
neturëjo teisës: 1) balsuoti Aukðèiausiosios Tarybos posëdþiuose; 2) rinkti 
ir bûti iðrinktas á bet kurias Aukðèiausiosios Tarybos pareigas ar nuolatines 
komisijas; 3) siûlyti kandidatus á Aukðèiausiosios Tarybos pareigas; 4) 
kreiptis su klausimais á Vyriausybës ir kitø valstybës organø vadovus89. 

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme (74 str. 1 d.) buvo nustatyta, kad 
Aukðèiausiosios Tarybos deputatas Aukðèiausiosios Tarybos sutikimu galë-
jo vykdyti savo ágaliojimus ir nenutraukdamas darbinës veiklos. Ði konstitu-
cinë norma iðreiðkë pereinamojo laikotarpio specifikà, kai ið kartkartëmis 
susirenkanèios Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos buvo pereinama á 
nuolat dirbanèià Lietuvos Respublikos Aukðèiausiàjà Tarybà. 1990 m. ba-
landþio 11 d. ástatyme „Dël Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 
deputato statuso“90 buvo patikslintas ðis teisinis reguliavimas ir numatyta, 
kad deputatas gali uþsiimti kita darbine veikla tik Aukðèiausiosios Tarybos 
sutikimu, taèiau tokio sutikimo nereikëjo moksline, pedagogine ar kûrybine 
veikla uþsiimantiems deputatams ir laisvøjø profesijø susivienijimø nariams. 

Ðiuo klausimu diskutuojant ir aiðkinantis kitos deputatø darbinës veik-
los galimybes, buvo ávairiai interpretuojamos esamos normos, todël iðkilo 
neatidëliotina bûtinybë jas patikslinti. 1991 m. spalio 29 d. ástatymu Aukð-
èiausioji Taryba sugrieþtino deputatø kitos darbinës veiklos kontrolæ papil-
dydama ástatymà „Dël Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos de-
putato statuso“. Ðio ástatymo 4 straipsnis buvo papildytas nuoroda apie tai, 
kad Lietuvos Respublikos valstybës organai, ámonës ástaigos ar organizaci-
jos negali priimti á nuolatiná darbà Aukðèiausiosios Tarybos deputato be 
Aukðèiausiosios Tarybos sutikimo, o negavus tokio sutikimo kita darbinë 
veikla turëjo bûti nutraukta91. Nutarime dël ástatymo ásigaliojimo tvarkos 
buvo papildomai nustatyta, kad valstybës organai, ámoniø, ástaigø, organi-
zacijø administracijos privalo nuo 1991 m. lapkrièio 15 d. nutraukti darbo 
sutartis su tais deputatais, kurie nebuvo gavæ Aukðèiausiosios Tarybos suti-
kimo. Be to, buvo iðaiðkinta, kad ámoniø, ástaigø ir organizacijø vadovø, jø 

                                                           

89 1990 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Aukð-
èiausiosios Tarybos reglamento pakeitimo“ // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 
ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 21-532. 

90 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 12-366. 
91 1991 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos ástaty-

mo „Dël Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos deputato statuso“ 4 straipsnio pakeiti-
mo“ // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1991. Nr. 32-865. 
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pavaduotojø, taip pat skyriø, sektoriø, fakultetø, laboratorijø bei kitø pada-
liniø vadovø ir jø pavaduotojø pareigos neprilyginamos mokslinei, pedago-
ginei ar kûrybinei veiklai92. 

Reguliuojant iðkylanèius klausimus dël kito Aukðèiausiosios Tarybos 
deputatø darbo, nustatyta teisinë tvarka buvo vël tikslinama 1991 m. spalio 
15 d. ástatymu, kuriame buvo numatyta, kad tokie deputatai galëjo bûti at-
leisti nuo darbo nuolatinëse komisijose. Ðiuo atveju deputatas iðsaugojo vi-
sas komisijos nario teises, bet visuose komisijos posëdþiuose dalyvauti ne-
privalëjo.  

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo nustatyta, kad Lietuvos 
Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos deputatas negalėjo būti kitos tarybos 

deputatu. Ðios normos ágyvendinimo klausimas iðkilo po to, kai ávyko vieti-
niø tarybø rinkimai, o juose dalyvavo kai kurie Aukðèiausiosios Tarybos 
deputatai. Siekdama patikslinti ðià konstitucinæ nuostatà Aukðèiausioji Ta-
ryba iðaiðkino, kad Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 66 straipsnio 3 dalies 
norma taikoma visiems Respublikos pilieèiams nuo Laikinojo Pagrindinio 
Ástatymo ásigaliojimo dienos, o Aukðèiausiosios Tarybos deputatas, iðrink-
tas ir vietinës tarybos deputatu, turi iki vietinës tarybos deputatø ágaliojimø 
pripaþinimo pasirinkti, kurios tarybos deputato ágaliojimø atsisakys93. Va-
dinasi, Aukðèiausioji Taryba jau tada iðreiðkë savo nuostatà dël vieno man-
dato principo, kuris vëliau buvo plëtojamas oficialioje konstitucinëje dokt-
rinoje94. 

Lietuvos parlamentarø teisinio statuso raidai didelës reikðmës turëjo 
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos reglamentas, kuriame buvo 
nustatytos deputatø teisës ir pareigos, veiklos formos dalyvaujant ástatymø 
leidybos procese, frakcijose, komisijose, kitose parlamento organizacinëse 
struktûrose95. Buvo nurodytos ðios pagrindinës teisës: balsuoti dël visø 
svarstomø klausimø; rinkti ir bûti iðrinktam á vienerias Aukðèiausiosios Ta-
rybos pareigas; dalyvauti diskusijose, teikti pasiûlymus, pastabas, pataisas; 

                                                           

92 1991 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos deputato sta-
tuso“ 4 straipsnio pakeitimo ásigaliojimo tvarkos“ // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Ta-
rybos ir Vyriausybës þinios. 1991. Nr. 32-866. 

93 1991 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos ástatymas „Pakeisti ir papildyti kai kuriuos 
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Reglamento straipsnius“ // Lietuvos Respubli-
kos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1991. Nr. 30-810. 

94 1990 m. balandþio 18 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimas „Dël 
Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 66 straipsnio 3 dalies taikymo tvarkos 
iðaiðkinimo" // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 
13-377. 

95 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1991. Nr. 14-359. 
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stebëtojo teisëmis dalyvauti Prezidiumo ir visø nuolatiniø komisijø posë-
dþiuose; siûlyti svarstyti klausimus; siûlyti kandidatus á pareigas Aukðèiau-
siojoje Taryboje; kreiptis su klausimais á Vyriausybës narius, taip pat kitus 
pareigûnus; daryti pareiðkimus ir kt. 

Deputato pareigø iðvardijimas reglamente nebuvo iðsamus, taèiau bu-
vo paþymëta, kad jis privalëjo dalyvauti Aukðèiausiosios Tarybos posë-
dþiuose ið anksto numatytø balsavimø metu, bûti kurios nors nuolatinës 
komisijos narys, laikytis reglamento. Uþ pareigø nevykdymà buvo numaty-
tos atitinkamos poveikio priemonës. Mandatø ir etikos komisijos teikimu 
galëjo bûti reguliariai skelbiamos þinios apie deputatus, kurie nedalyvau-
davo balsuojant. Jiems galëjo bûti apribotas deputatinio atlyginimo iðmo-
këjimas. Jeigu posëdþio metu deputatas këlë triukðmà, pradëjo nekontro-
liuojamus ginèus, já pirmininkaujantis galëjo áspëti. Áspëti deputatà buvo 
galima ir uþ vieðus grasinimus, áþeidimà, nesàþiningumà balsavimo metu. 
Uþ kai kuriuos etikos (nekreipia dëmesio á áspëjimus, kvieèia naudoti prie-
vartà ar jà naudoja, vieðai áþeidþia Aukðèiausiàjà Tarybà, jos vadovus, Vy-
riausybæ ar ministrà pirmininkà) taisykliø paþeidimus deputatas galëjo bûti 
laikinai paðalintas ið posëdþiø salës. 

Reglamente atsispindëjo ne tik Lietuvos Respublikos parlamento na-
rio veiklos teisinio reguliavimo tradicijos, taèiau ir nuo seno parlamenta-
rizmo raidoje brendusios ir visuotinai pripaþintos parlamentaro statuso ir 
veiklos teisinës formos. Taèiau reikia pripaþinti ir tai, kad kai kurie parla-
mentinës veiklos klausimai dar nebuvo iðreikðti reglamente, pavyzdþiui, pa-
rlamentinës opozicijos statusas. Nors Aukðèiausioje Taryboje-Atkuriama-
jame Seime buvo pradëta plaèiai diskutuoti apie opozicijos veikimo politi-
nes ir teisines prielaidas, taèiau tik vëliau, t. y. po 1992 m. spalio 25 d. 
Konstitucijos priëmimo, ðio klausimo svarba buvo pripaþinta, o jo regulia-
vimo bendrosios taisyklës nustatytos Seimo Statute. Opozicijos statuso tu-
rinio samprata taip pat formavosi parlamentinëje demokratijoje suvokiant 
vienà ið esminiø parlamentinës demokratijos dësniø, kad be parlamento 
maþumos visaverèio teisinio statuso negali egzistuoti ir pati demokratija96.  

                                                           

96 E. Ðileikis teigia: „Seimo statutas pirmàsyk Lietuvos parlamentinës teisës raidoje numa-
to opozicines frakcijas (Seimo statuto 42 str.). Tokiam ástatymø leidëjo sprendimui atviros vi-
suomenës siekio (Konstitucijos preambulë) ir demokratinës valstybës (Konstitucijos 1 str.) 
poþiûriu suteiktina iðskirtinë svarba: tuo akceptuojamas ir ið anksto, sudarant reikiamas sàly-
gas, stimuliuojamas politinës daugumos ir maþumos Seime susiformavimas, jø tarpusavio 
konkurencija ir abipusë kontrolë, laiduojama politinës maþumos – demokratijos eleksyro – ga-
limybiø veiksmingai veikli parlamentinës valios susidarymø apsauga“. Þr.: Ðileikis E. Seimo 
nario teisinë padëtis. – Vilnius: Finansø ministerijos Mokymo centro leidybos grupë, 1996. P. 
98. 
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Deputatų frakcijų teisinis statusas. Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme 
nebuvo tiesioginës nuorodos á deputatø frakcijas ir grupes. Galima ávairiai 
vertinti tokià konstitucinæ padëtá. Yra prielaidø teigti, kad ðis klausimas po-
litiniame teisiniame gyvenime dar buvo „nesubrendæs“, t. y. nebuvo svarbus 
dël daugelio politiniø prieþasèiø ir sàlygø. Tuometiniame politiniame pro-
cese visø pirma buvo siekiama atkurti demokratinæ nepriklausomà valsty-
bæ, uþtikrinti valstybingumo turinio teisinio reguliavimo veiksmingumà. Ki-
ta vertus, tautos vienybës principas, buvæs vienu ið kertiniø nuostatø spren-
dþiant nepriklausomybës atgavimà ir átvirtinimà, tartum eliminavo visuo-
menës skaidymàsi partiniu poþiûriu. Ðiame kontekste vertinant deputatø 
frakcijø kûrimàsi prisimintina ir tai, kad Lietuvos visuomenë þengë tik pir-
muosius þingsnius kurdama demokratinæ partinæ sistemà, todël „partinës 
valstybës“ idëja buvo nepopuliari. 

Remiantis tradiciniu poþiûriu, kad deputatø parlamentinës frakcijos 
yra visuomenës partinës sistemos atspindys, jø ásikûrimo bendrosios politi-
nës ir teisinës prielaidos vis tik buvo uþkoduotos Laikinajame Pagrindi-
niame Ástatyme. Ðtai politinio pliuralizmo principas buvo átvirtintas Laiki-
nojo Pagrindinio Ástatymo 5 straipsnyje. Jame buvo skelbiama, kad partijos, 
visuomeninës organizacijos ir visuomeniniai judëjimai steigiami ástatymø 
nustatyta tvarka ir veikia neperþengdami Lietuvos Respublikos Laikinojo 
Pagrindinio Ástatymo bei kituose ástatymuose nustatytø ribø. Laikinojo Pa-
grindinio Ástatymo 6 straipsnyje buvo átvirtinta svarbi visuomenës politinës 
sistemos ypatybë – nustatyta, kad politinës, profesinës, jaunimo, moterø, 
veteranø, kooperatinës, visuomenines organizacijos ir visuomeniniai judë-
jimai, kûrybinës sàjungos ir mokslo draugijos, vadovaudamosis savo ásta-
tuose bei programose nustatytais uþdaviniais, dalyvauja tvarkant valstybi-
nius ir visuomeninius reikalus, sprendþiant politinius, ûkinius ir socialinius 
klausimus. 

Viena ið pagrindiniø politiniø teisiø buvo átvirtinta Laikinojo Pagrin-
dinio Ástatymo 30 straipsnyje. Jame buvo pripaþinta, kad Lietuvos pilieèiai 
turi teisæ burtis á politines partijas, visuomenines organizacijas, ágyvendinti 
savo politinius, ekonominius, ekologinius, mokslinius, kultûrinius, religi-
nius ir kitokius interesus, jeigu jie neprieðtarauja ástatymams, taip pat buvo 
paþymëta, kad organizacijoms uþtikrinamos sàlygos ágyvendinti jø ástatuose 
numatytus uþdavinius. 

Konstitucinës nuostatos dël politiniø partijø statuso ðalies politinëje 
sistemoje buvo iðsamiau aptartos Politiniø partijø ástatyme97. Be teisës bur-

                                                           

97 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybë þinios. 1990. Nr. 29-692, 
693. 
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tis á politines partijas, steigimo teisæ, registravimà, veiklos sustabdymà, 
veiklos pasibaigimà, nuosavybæ ir kita, 14 straipsnyje pripaþinta politiniø 
partijø teisë dalyvauti tvarkant valstybës reikalus, lygi teisë dalyvauti vals-
tybës valdþios organø rinkimuose. Politiniø partijø vaidmená politinëje si-
stemoje dar labiau didino ástatymø leidimo iniciatyvos teisë „respublikiniø 
organø asmenyje“, kuri buvo numatyta tiek Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 
(81 str. 2 d.), tiek ir Politiniø partijø ástatyme (14 str. 2 d.). 

Taigi minëtos Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo ir 
Politiniø partijø ástatymo normos suponavo politines ir teisines prielaidas 
ákurti deputatø frakcijas Lietuvos Respublikos Aukðèiausiojoje Taryboje, 
taip pat teisiðkai reguliuoti jø statusà. 

Aukščiausiosios Tarybos reglamentas – frakcijų teisinio statuso pagrin-
das. Iki reglamento priëmimo ir frakcijø áregistravimo Aukðèiausiosios Ta-
rybos Prezidiume pagal reglamente nustatytà tvarkà jø veikla rëmësi ne tei-
siniu, o faktiniu pripaþinimu. Nuo tada, kai Centro frakcija, o vëliau ir kitos 
frakcijos pareiðkë apie savo egzistavimà, jos tapo neatskiriama parlamenti-
nës veiklos dalis. Frakcijos reiðkë savo nuomonæ ávairiais vidaus ir uþsienio 
politikos klausimais, vertino svarstomø teisës aktø projektus ir kitaip rea-
gavo á politinius ir teisinius reiðkinius. Nors galiojanèiame Aukðèiausiosios 
Tarybos reglamente nebuvo numatytos frakcijø veiklos teisinës prielaidos, 
taèiau vyko lëtas savaiminis jø veiklos legitimizavimas, jos buvo pripaþintos 
deputatinës veiklos forma. 

1991 m. balandþio 18 d. priimtame Aukðèiausiosios Tarybos reglamen-
to 5 skirsnyje buvo iðspræsti svarbiausi frakcijø steigimo ir organizavimo 
klausimai98. Paþymëtina, kad reglamente buvo nustatytos ne tik bendrosios 
frakcijø teisinio statuso taisyklës, taèiau numatytos ir konkreèios preroga-
tyvos sudarant Aukðèiausiosios Tarybos struktûras, skiriant pareigûnus, 
ágyvendinant kontrolës funkcijas. Frakcijos ágijo plaèias teises dalyvauti ir 
reikðti savo nuostatà visais ástatymø leidimo etapais. 

Reglamento 5 skirsnyje „Deputatø grupës ir frakcijos“ buvo numaty-
tos trys deputatø organizavimosi formos: nuolatinës deputatø grupës; lai-
kinosios deputatø grupës; nuolatinës miðrios deputatø grupës.  

Vadovaujantis reglamente átvirtinto teisinio reguliavimo logika reikia 
konstatuoti, kad frakcijos buvo pagrindinë deputatø politinio organizavi-
mosi struktûra. Ji buvo apibûdinta kaip nuolatinė deputatų grupė. Toks api-
bûdinimas reiðkë, kad frakcijos savo veiklà organizavo nepertraukiamai. 
Atsiþvelgiant á tai jos buvo registruojamos Aukðèiausiosios Tarybos Prezi-
diume. Svarbus frakcijø bruoþas buvo ir tas, kad jos buvo organizuojamos 

                                                           

98 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybë þinios. 1991. Nr. 14-359. 
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politiniu pagrindu. Reglamente buvo nurodyta: „Savo politinëms paþiû-
roms reikðti ir politiniams tikslams ágyvendinti deputatai gali jungtis á frak-
cijas.“ Politinës paþiûros ir politiniai tikslai tartum reiðkë frakcijø kûrimosi 
partiná pagrindà, taèiau tikrovëje tik kai kurios frakcijos tuo vadovavosi. 
Taigi frakcijø statusà Aukðèiausioje Taryboje charakterizavo du poþymiai: 
jø veiklos nuolatinumas ir politinis pobûdis. 

Laikinosios deputatų grupės. Reglamente buvo nustatyta, kad ðie dari-
niai galëjo bûti kuriami „bendriems interesams konkreèiu klausimu ágy-
vendinti“. Taigi akivaizdu, kad ástatymø leidëjas tokiu apibrëþimu tartum 
siekë depolitizuoti jø veiklà ir siekiamus tikslus. Dar vienas laikinosios de-

putatų grupės poþymis buvo tas, kad jos legitimizavimo tvarka buvo papras-
tesnë negu frakcijø. Tokia grupë buvo laikoma sudaryta, kai Aukð-
èiausiosios Tarybos posëdþio pirmininkui bûdavo áteikiamas pareiðkimas, 
pasiraðytas ne maþiau kaip vienos penkioliktosios visø deputatø skaièiaus 
deputatø dalies. Taigi pagal deputatø skaièiø ðios grupës buvo prilygintos 
frakcijoms, joms buvo pripaþástamos ir kai kurios teisës, kurios buvo suteik-
tos frakcijoms. 

Treèioji deputatø organizavimosi forma buvo mišri deputatų grupė. Á jà 
galëjo burtis deputatai, kurie nepareiðkë noro priklausyti kuriai nors frakci-
jai. Galima atkreipti dëmesá á tai, kad tokios deputatø grupës teisinis statu-
sas konkreèiau nebuvo apibrëþtas. Buvo numatyti tik bendrieji bruoþai. 
Grupë galëjo naudotis teisëmis, suteiktomis frakcijoms tada, kai atitinka-
mas sprendimas buvo priimtas grupës susirinkime, kuriame dalyvavo dau-
guma frakcijoms nepriklausanèiø deputatø. Savo interesams iðreikðti ben-
draudama su kitomis deputatø grupëmis nuolatinë miðri deputatø grupë 
galëjo iðsirinkti grupës atstovus. Tokià grupæ áteisinant nebuvo reikalauja-
ma áregistravimo dokumento ar bent jau pareiðkimo, jos veikla nebuvo api-
brëþta „politiniø tikslø“ ar „bendrø interesø“ kriterijais. Taigi galima daryti 
iðvadà, kad miðri deputatø grupë buvo tartum kvazifrakcija, kurios statusas 
atspindëjo jos politiniø ar kitokiø interesø neapibrëþtumà. 

Minëdami tris Aukðèiausiosios Tarybos deputatø organizavimosi for-
mas, numatytas reglamente, negalime nepastebëti dar vienos organizacinës 
struktûros, kurios prielaidos taip pat buvo átvirtintos. Reglamento 26 
straipsnio 1 dalyje buvo raðoma, kad frakcijos gali jungtis į koalicijas, kurios 
sutartais klausimais gali veikti kaip viena frakcija. 

Viena ið esminiø problemø, kurias turëjo spræsti Aukðèiausioji Taryba, 
nustatydama frakcijø veiklos teisiná statusà parlamentinëje demokratijoje, 
buvo partinis frakcijø identifikavimas. Kitaip tariant, atsirado politiniø san-
tykiø teisinio reglamentavimo pobûdþio aktualijø, kurios savaime buvo su-
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sijusios tiek su Lietuvos partinës sistemos kûrimosi ypatumais, tiek su prie-
laidomis teisinëmis priemonëmis aktyviau ásiterpti á politiná procesà. 

Aukðèiausioji Taryba pasirinko teisinio reguliavimo bûdà, netapati-
nantá frakcijø su politinëmis partijomis. Daugelis frakcijø ið esmës bûrësi 
ne politiniø partijø pagrindu, t. y. ne partiniu principu, o laisva deputatø 
valia, kuri buvo pagrásta skirtingomis deputatø paþiûromis á socialinius ir 
politinius reiðkinius. Vadinasi, ástatymø leidëjas tarp deputatø frakcijø ir 
politiniø partijø „nenutiesë tilto“, nesiryþo labiau pabrëþti frakcijø ir poli-
tiniø partijø tarpusavio santykiø pobûdþio. Kita vertus, apibrëþimas „poli-
tinëms paþiûroms reikðti ir politiniams tikslams ágyvendinti“ buvo universa-
lus ir netrukdë frakcijoms burtis ne tik partiniu, bet ir kitu politiniu pagrin-
du. 

Aukðèiausioji Taryba, pabrëþdama, kad frakcijø kûrimosi pagrindas 
yra tam tikros politinës nuostatos, kartu nustatë, jog frakcijos negalëjo bûti 
kuriamos asmeniniø, profesiniø ar vietiniø interesø pagrindu. Þinoma, kad 
toks reikalavimas buvo visiðkai pagrástas, nes juo buvo siekiama uþkirsti ke-
lià tokiai veiklai, kai asmeniniai, profesiniai ar vietiniai interesai ágyvendi-
nami per parlamento deputatø politinæ struktûrà, t. y. frakcijà.  

Aukðèiausiosios Tarybos reglamento 26 straipsnyje buvo nustatyta, 
kad frakcijoje turi bûti ne maþiau kaip viena penkioliktoji visø deputatø da-
lis, iðskyrus Aukðèiausiosios Tarybos nutarimu padarytas iðimtis. Tokia ið-
imtis buvo padaryta Lenkø frakcijai. 

Be anksèiau nurodytø frakcijø teisinio statuso bruoþø, reikëtø pabrëþti 
ir kitas teisines sàlygas, kurioms esant frakcija galëjo veikti. Viena ið priva-
lomø sàlygø buvo politinë deklaracija. Ðá dokumentà turëjo pasiraðyti visi 
frakcijos nariai. Nors deklaracijos turiniui nebuvo nustatyti dideli reikala-
vimai, taèiau keli elementai buvo nurodyti. Deklaracijoje turëjo bûti „ásipa-
reigojimas veikti laikantis Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ásta-
tymo ir kitø ástatymø, siekti stiprinti Lietuvos nepriklausomybæ ir ginti jos 
teritoriná vientisumà“. Deklaracija turëjo bûti paskelbta visiems deputa-
tams, taip pat „oficialioje“ spaudoje. Dar viena frakcijø registravimo sàlyga 
buvo ta, kad frakcija turëjo nurodyti savo pavadinimà, pirmininko bei jo 
pavaduotojo pavardes. Paþymëtina ir tai, kad frakcijø registravimas Aukð-
èiausiosios Tarybos Prezidiume buvo pagrástas ne „leidimine" tvarka, bet 
pagal pareiðkimà. Frakcijos, kurios ávykdë reglamente nustatytus formalius 
reikalavimus, turëjo bûti áregistruotos ne vëliau kaip per savaitæ. 

Viena ið frakcijø teisiø buvo teisë dalyvauti sudarant Aukðèiausiosios 
Tarybos Prezidiumà. Buvo nustatyta, kad kandidatus á Aukðèiausiosios Ta-
rybos Prezidiumo narius siûlo frakcijos pagal joms skirtas proporcingo at-
stovavimo kvotas. Nuolatinë miðri deputatø grupë savo kandidatus á Aukð-
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èiausiosios Tarybos Prezidiumà galëjo rinkti bendrame nariø susirinkime. 
Jeigu frakcijos nebuvo susidariusios, kandidatai á Aukðèiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narius turëjo bûti siûlomi taip pat, kaip á kitas Aukðèiausiojoje 
Taryboje nustatytas pareigas.  

Aukðèiausiosios Tarybos nuolatinës komisijos turëjo bûti sudaromos 
laikantis proporcingo frakcijø atstovavimo principo. Nors ðio principo turi-
nys nebuvo visapusiðkai atskleistas, kai kurie jo fragmentai atsispindëjo 
Aukðèiausiosios Tarybos reglamente. Buvo numatyta, kad skirstant nuola-
tiniø komisijø vietas dalyvauja Aukðèiausiosios Tarybos seniûnas, frakcijø 
pirmininkai ir nuolatinës miðrios deputatø grupës ágaliotasis atstovas. Pagal 
ðio paskirstymo rezultatus ir deputatø pageidavimus frakcijos rekomenda-
vo savo narius á nuolatines komisijas. Savo pasiûlymus su rekomenduojamø 
deputatø paraðais frakcijos turëjo pateikti pareiðkime Aukðèiausiosios Ta-
rybos sekretoriui. 

Pagal reglamente nustatytà tvarkà nuolatinës komisijos pirmininkà ir 
jo pavaduotojà ið nuolat dirbanèiø deputatø komisijos nariø rinko nuolati-
në komisija, o tvirtino Aukðèiausioji Taryba. Taigi deputatø frakcijos per 
savo narius, kurie dirbo nuolatinëse komisijose, galëjo daryti poveiká ren-
kant komisijos pirmininkà. 

Sudarant laikinàsias komisijas (tyrimo, kontrolës, tardymo, revizijos, 
parengiamàsias, redakcines) taip pat turëjo bûti laikomasi proporcingo at-
stovavimo frakcijoms principo. Reglamente buvo pabrëþta, kad laikinøjø 
komisijø niekada negalëjo sudaryti vienos frakcijos, partijos ar vieno regio-
no atstovai. 

Reglamente buvo suformuluotos taisyklës, kuriomis vadovaudamosis 
deputatø frakcijos galëjo daryti átakà ástatymø leidybai. Visø pirma ðios ga-
limybës buvo numatytos dar tada, kai buvo rengiamos Aukðèiausiosios Ta-
rybos sesijos darbø programos ir savaitës posëdþiø darbotvarkës projektai. 
Aukðèiausiosios Tarybos sekretorius, rengdamas ðiuos dokumentus, turëjo 
atsiþvelgti á deputatø frakcijø nuomonæ bei pasiûlymus. Ðie klausimai galë-
jo bûti nagrinëjami sekretoriaus kvieèiamuose nuolatiniø komisijø ir frakci-
jø pirmininkø pasitarimuose. Deputatø frakcijoms buvo numatyta teisë siû-
lyti svarstytinus klausimus átraukti á Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo 
posëdþiø dienotvarkæ. Jeigu á deputatø frakcijø nuomonæ nebuvo atsiþvelg-
ta, joms buvo numatyta dar viena galimybë, t. y. Aukðèiausiosios Tarybos 
posëdyje siûlyti papildomai áraðyti klausimus á priimtà sesijos darbø pro-
gramà, savaitës ar posëdþiø dienotvarkæ. 

Deputatø frakcijos turëjo iðskirtines teises Aukðèiausiosios Tarybos 
posëdþiuose. Siekdamos uþtikrinti proporcingà frakcijø atstovavimà disku-
sijose jos galëjo reikðti nuomonæ svarstomu klausimu, posëdþio pirminin-
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kas galëjo siûlyti Aukðèiausiajai Tarybai keisti norinèiø kalbëti deputatø ei-
læ. Frakcijos turëjo teisæ pageidauti kalbëti diskusijose ir tuo atveju, kai 
diskusijas buvo nutarta nutraukti. Jeigu svarstant klausimà buvo akivaiz-
dþiai paþeistas reglamentas, deputatø frakcija turëjo teisæ reikalauti, kad 
klausimas toliau bûtø svarstomas po ne ilgesnës kaip savaitës pertraukos. 
Priimdamos ástatymus, nutarimus arba kitokius aktus, iðskyrus personalijø 
klausimus, deputatø frakcijos galëjo reikalauti balsuoti vardiniu bûdu.  

Visi ástatymø projektai, kurie bûdavo uþregistruoti Aukðèiausiosios 
Tarybos Juridiniame skyriuje (rejestre), turëjo bûti perduoti deputatø frak-
cijoms. Jos galëjo reikðti savo nuomonæ bet kuriuo metu nagrinëjant ásta-
tymø projektus, teikti pasiûlymus ir pataisas. Frakcijos galëjo siûlyti sku-
besnæ ástatymo svarstymo procedûrà. 

Deputatø frakcijoms nebuvo pripaþinta ástatymø leidimo iniciatyvos 
teisë, taèiau ástatymø dël Laikinojo Pagrindinio Ástatymo pakeitimo ar pa-
pildymo projektà Aukðèiausioji Taryba turëjo svarstyti tada, kai já savo nu-
tarimu pateikë nuolatinë komisija, frakcija, laikinoji deputatø grupë arba 
Vyriausybë. 

Frakcijos ir laikinosios deputatø grupës turëjo rezoliucijos iniciatyvos 
teisæ. Jos daþnai naudodavosi ðia prerogatyva ir reikðdavo Aukðèiausiosios 
Tarybos nuomonæ svarbiausiais valstybës ir visuomenës gyvenimo, tarptau-
tinës ir vidaus politikos klausimais. 

Reglamente buvo numatytos frakcijø teisinës galimybës dalyvauti 
Aukðèiausiojoje Taryboje nagrinëjant Vyriausybës parengtà valstybës biu-
dþeto projektà. Ðá dokumentà frakcijos turëjo gauti per dvi dienas nuo ta-
da, kai jis buvo pateiktas Aukðèiausiojoje Taryboje. Frakcijos galëjo siûlyti 
biudþeto projekte numatytas iðlaidas, taèiau turëjo nurodyti ðiø iðlaidø fi-
nansavimo ðaltinius.  

Deputatø frakcijø teisiná statusà apibûdino ir tai, kad buvo sudarytos 
teisinës prielaidos dalyvauti kontroliuojant Vyriausybës veiklà. Ði galimybë, 
aiðku, rëmësi tradicine parlamentine funkcija priþiûrëti Vyriausybës darbà 
nustatytomis teisinëmis priemonëmis. Viena ið tokiø priemoniø buvo frak-
cijø teisë kreiptis su paklausimu á Vyriausybës nará ar Aukðèiausiajai Tary-
bai atskaitingø valstybës organø vadovà reikalaujant pateikti informacijà 
apie jo veiklà bei priimtus sprendimus. Visais atvejais frakcijos galëjo rei-
kalauti tokio atsakymo. Jeigu á paklausimà bûdavo atsakoma Aukðèiausio-
sios Tarybos posëdyje, frakcija galëjo reikalauti, kad dël atsakymo bûtø 
rengiama diskusija. 

Deputatø frakcijos turëjo teisæ siûlyti atðaukti Aukðèiausiosios Tary-
bos pareigûnà ar Aukðèiausiajai Tarybai atskaitingà valstybës organø vado-
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và (kelti pasitikëjimo jais klausimà). Toks pasiûlymas turëjo bûti svarsto-
mas Aukðèiausiojoje Taryboje. 

Be klausimø teisës, deputatø frakcijos taip pat galëjo teikti interpelia-
cijas ministrui pirmininkui, kitam Vyriausybës nariui, kad paaiðkintø 
sprendimø motyvus ir tolesnës vyriausybës politikos ir veiklos kryptis. In-
terpeliacijos rezoliucijos rengimo redakcinëje komisijoje turëjo dalyvauti 
interpeliacijà suformulavusios frakcijos atstovas. 

Frakcijø prerogatyvos dalyvauti ágyvendinant Aukðèiausiosios Tarybos 
kontrolës funkcijas buvo iðreikðtos ir sudarant laikinàsias kontrolës komisi-
jas. Ðiø komisijø sudarymo iniciatyvos teisë priklausë ir frakcijoms. Laiki-
nøjø kontrolës komisijø negalëjo sudaryti vienos frakcijos, partijos ar re-
giono atstovai. 

Apþvelgus deputatø frakcijø teisinio statuso pagrindinius bruoþus ga-
lima teigti, kad joms buvo numatytos visapusiðkos teisinës prielaidos ágy-
vendinti savo tikslus ir uþdavinius. Frakcijos turëjo teisiniø priemoniø dary-
ti átakà ástatymø leidimo procesui, dalyvauti kontroliuojant valstybës orga-
nø ir pareigûnø veiklà, formuoti Aukðèiausiosios Tarybos ágyvendinamà vi-
daus ir uþsienio politikà. Kita vertus, negalima nepastebëti, kad to meto 
Aukðèiausiosios Tarybos frakcijø veikloje buvo daug stichiðkumo, populiz-
mo ir neprofesionalumo. Tokius veiklos bruoþus lëmë parlamentinio darbo 
patyrimo stoka, problemø, kurias Lietuvos parlamentas turëjo spræsti, su-
dëtingumas. Ðiuo klausimu pasakytina, kad frakcijø politinio elgesio ne-
nuoseklumà, o kartais ir prieðtaringumà lëmë objektyvios aplinkybës, visø 
pirma partinës sistemos brendimo sunkumai. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Pagal Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà 
vykdomàjà valdþià Lietuvoje ágyvendino Vyriausybë, t. y. Ministrø Taryba, 
kurià sudarë ministras pirmininkas, ministro pirmininko pavaduotojai, mi-
nistrai. Vyriausybës teisinio statuso pagrindai buvo átvirtinti Laikinojoje 
Konstitucijoje, konkretizuoti 1990 m. kovo 22 d. Vyriausybës ástatyme99, ki-
tuose teisës aktuose. 

Ministras pirmininkas vadovavo Vyriausybei ir jai atstovavo. Já skyrë 
Aukðèiausioji Taryba Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko pasiûlymu, o 
ministro pirmininko pavaduotojus ir ministrus tvirtino Aukðèiausioji Tary-
ba ministro pirmininko pasiûlymu. Vyriausybës vadovo kompetencijai pri-
klausë ne tik organizuoti Vyriausybës posëdþius ir jiems vadovauti, bet ir 
skirti ir atleisti ið pareigø ministrø pavaduotojus, valstybiniø tarnybø ir ins-
pekcijø vadovus, jø pavaduotojus, skirti jiems drausmines nuobaudas, teikti 
Aukðèiausiajai Tarybai pasiûlymus dël Vyriausybës organizavimo, neatidë-

                                                           

99 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 11-330. 
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liotinais atvejais valstybës valdymo klausimais priimti sprendimus, kurie 
priklausë Vyriausybës kompetencijai ir informuoti apie tai Vyriausybæ. 
Ministras pirmininkas, nesutikdamas su Vyriausybës nariais principiniais 
veiklos klausimais, turëjo teisæ pateikti Aukðèiausiajai Tarybai klausimà dël 
atskirø Vyriausybës nariø pakeitimo arba visos Vyriausybës atsistatydinimo 
ir Vyriausybës naujos sudëties sudarymo. 

Vyriausybë buvo atsakinga Aukðèiausiajai Tarybai, jai atskaitinga, ne 
reèiau kaip kartà per metus turëjo atsiskaityti uþ savo veiklà Aukðèiausiajai 
Tarybai. Aukðèiausiosios Tarybos sprendimu ministras taip pat turëjo atsi-
skaityti uþ savo veiklà. Vyriausybë kartà per savaitæ privalëjo atsakyti á 
Aukðèiausiosios Tarybos deputatø klausimus apie einamuosius reikalus. 
Vyriausybë ar ministras privalëjo atsakyti á deputatø klausimus dël Vyriau-
sybës ir jai pavaldþiø institucijø darbo. 

Vyriausybë turëjo teisæ pareikðti Aukðèiausiajai Tarybai apie savo atsi-
statydinimà. Tokià teisæ turëjo ir kiekvienas ministras. Atsistatydinus mi-
nistrui pirmininkui, visa Vyriausybë turëjo gràþinti ágaliojimus Aukðèiausia-
jai Tarybai. 

Aukðèiausioji Taryba galëjo pareikðti nepasitikëjimà Vyriausybe arba 
ministru. Toks sprendimas galëjo bûti priimtas, jeigu uþ já balsavo du treè-
daliai bendro deputatø skaièiaus. Pareiðkus nepasitikëjimà, visa Vyriausybë 
arba konkretus ministras privalëjo atsistatydinti ir eiti pareigas, kol bus su-
daryta nauja Vyriausybë arba paskirtas naujas ministras. 

Aukðèiausiojoje Taryboje ne kartà diskutuota dël deputatø balsø dau-
gumos, kurios pagrindu priimamas sprendimas pareikðti nepasitikëjimà 
Ministrø Taryba arba atskiru jos ministru. Aiðku, kad taip buvo siekiama 
stiprinti parlamento galias ágyvendinant vykdomosios valdþios kontrolæ. 
Galiojusi konstitucinë taisyklë dël dviejø treèdaliø balsø daugumos reið-
kiant nepasitikëjimà Vyriausybe ar atskiru ministru buvo sunkiai áveikiama. 
Ðtai 1990 m. rugsëjo 11 d. teikiant svarstyti naujas Laikinojo Pagrindinio 
Ástatymo pataisas buvo siûloma nustatyti taisyklæ, kad dviejø treèdaliø bal-
sø dauguma turëtø bûti taikoma tik reiðkiant nepasitikëjimà visa Vyriausy-
be, o atskiro ministro atþvilgiu pakaktø ir pusës deputatø balsø daugumos. 
Apibûdinant ðià pataisà buvo argumentuojama, kad toks pakeitimas „gal 
kaþkiek drausmintø paèià Vyriausybæ ir ne tiek Vyriausybæ, kiek atskirus 
Vyriausybës narius“100. Tada Aukðèiausiojoje Taryboje nepavyko suderinti 
deputatø nuostatø ðiuo klausimu ir pasiekti, kad uþ tokià pataisà balsuotø 
du treèdaliai deputatø. 

                                                           

100 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos (pirmojo ðaukimo) antroji sesija. Ste-
nogramos. Nr. 15. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992. P. 152. 
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Taèiau ðios konstitucinës nuostatos revizija brendo vis aðtrëjanèioje 
politinëje, socialinëje aplinkoje, didëjant Aukðèiausiosios Tarybos daugu-
mos ir Vyriausybës konflikto prielaidoms101. 

1990 m. gruodþio 29 d. Aukðèiausioji Taryba, atsiþvelgdama á esamà 
politinæ, ekonominæ ir socialinæ padëtá, á tai, kad Vyriausybë nepateikë 
konkreèios ekonominës programos ir nepakankamai parengë kainø refor-
mos ágyvendinimo ir gyventojø papildomø iðlaidø dël kainø padidëjimo 
kompensavimo tvarkà, nutarë nustatyti, kad, neparengus ir nepriëmus gy-
ventojø realiø nuostoliø kompensavimo sistemos, kainø reforma yra nega-
lima102. 1991 m. sausio 8 d. Aukðèiausioji Taryba sustabdë Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës nutarimus dël maisto produktø maþmeniniø kainø 
padidinimo103, taip pat pakeitë nepasitikëjimo pareiðkimo Vyriausybe tvar-
kà nustatydama, kad toks nepasitikëjimas gali bûti pareikðtas Vyriausybei 
ar atskiram jos nariui slaptu balsavimu daugiau kaip pusës bendro deputa-
tø skaièiaus balsø dauguma. Akivaizdu, kad ðià Laikinosios Konstitucijos 
pataisà lëmë politinës aplinkybës ir tikslai, politiniø jëgø sankloda tuome-
tiniame Lietuvos parlamente. 1991 m. sausio 8 d. ministrë pirmininkë pa-
reiðkë apie savo atsistatydinimà ir Vyriausybës ágaliojimø gràþinimà, o 
Aukðèiausioji Taryba priëmë ministrës pirmininkës ir Vyriausybës atsista-
tydinimà104. 

Analizuojant to meto Vyriausybës teisiná statusà negalima neatkreipti 
dëmesio á tai, kad perimant buvusios tarybinës sistemos patyrimà Vyriau-
sybë turëjo teisæ panaikinti ministerijø ir kitø jai pavaldþiø organø aktus, 
taip pat uþprotestuoti Aukðèiausiojoje Taryboje aukðtesniosios pakopos sa-
vivaldybës tarybos sprendimus, prieðtaraujanèius Lietuvos ástatymams. Vy-

                                                           

101 Ministrë pirmininkë K. Prunskienë 1990 m. spalio mën. paskelbë pareiðkimà, kuriame 
buvo tvirtinama, kad „dalis deputatø prisideda prie politiniø grupuoèiø iðpuoliø, nevengia 
veiksmø rengiant situacijà vyriausybinei krizei. Tuo tarpu tai yra tik Aukðèiausiosios Tarybos 
santykiø su vyriausybe krizës apraiðka, kurios gilinimu pati vyriausybë nesuinteresuota. Sàmo-
ningas vyriausybës krizës kurstymas yra niekuo nepateisinamas ir praþûtingas Lietuvai. Vy-
riausybë negali ir neturi tapti priedëliu prie Aukðèiausiosios Tarybos. Atskaitomybë parla-
mentui nëra tapati tiesioginiam pavaldumui jo nariams ar vadovams“. Þr.: Lietuvos Respubli-
kos Ministrës Pirmininkës pareiðkimas // Tiesa. 1990 m. spalio 2 d. 

102 1991 m. gruodþio 29 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimas „Dël 
kainø reformos ágyvendinimo“ // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausy-
bës þinios. 1991. Nr. 2-40. 

103 1991 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës nutarimø“ // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybës þinios. 1991. Nr. 2-41. 

104 1991 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Ministrës Pirmininkës pareiðkimo“ // Lietuvos Respublikos Aukðèiausio-
sios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1991. Nr. 2-44. 
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riausybë taip pat galëjo sustabdyti ir uþprotestuoti aukðtesniosios pakopos 
savivaldybës valdymo organø sprendimus ðioje savivaldybës taryboje. Kilus 
ginèui, ðá klausimà galutinai sprendë Aukðèiausioji Taryba. 

Pagrindinë valdymo sistemos grandis buvo ministerijos, kurios privalë-
jo vykdyti Vyriausybës politikà, prognozuoti savo veiklos srities raidà, tirti 
jos pasauliná lygá ir konjunktûrà, rengti mokslinës techninës ir ekonominës 
socialinës paþangos programas. Tuo metu buvo ásteigtos Ekonomikos, 
Energetikos, Finansø, Kraðto apsaugos, Kultûros ir ðvietimo, Materialiniø 
iðtekliø, Miðkø ûkio, Pramonës, Prekybos, Ryðiø, Statybos ir urbanistikos, 
Susisiekimo, Socialinës apsaugos, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Uþsie-
nio reikalø, Vidaus reikalø ir Þemës ûkio ministerijos. 

Valstybës valdymo, ávairiø ekonomikos srièiø organizavimo, kitiems 
prie ministerijø funkcijø nepriskirtiems klausimams spræsti Vyriausybë ga-
lëjo sudaryti valstybines tarnybas ir inspekcijas, kurios turëjo tikrinti ásta-
tymø ir Vyriausybës sprendimø vykdymà. Prireikus Vyriausybë galëjo suda-
ryti nuolatines ir laikinas komisijas, kuriø sudëtyje galëjo bûti ministrai, 
specialistai ir mokslininkai. Komisijø darbui vadovavo ministras pirminin-
kas, jo pavaduotojas, ministras arba kitas paskirtas asmuo. 

Teisminė valdžia. Atkurta Lietuvos valstybë perëmë buvusià teismø si-
stemà105, taèiau reikëtø pabrëþti, kad 1990 m. vasario 13 d., t. y. jau bai-
giantis Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ágaliojimams, buvo priimtas 
Lietuvos TSR ástatymas „Dël Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio 
Ástatymo) pakeitimo“106, taip pat Lietuvos TSR teismø santvarkos ir teisëjø 
statuso ástatymas107. Tada egzistavusioje teismø sistemoje jau buvo naujo-
viø, reiðkianèiø bræstanèias permainas Lietuvoje. 

Buvo nustatatyta, kad Lietuvos teismø sistemà sudaro Lietuvos TSR 
Aukðèiausiasis Teismas, rajonø (miestø) teismai, bet buvo pabrëþta, kad 
teismø, turinèiø ypatingø ágaliojimø, negali bûti. Teismø pavadinimuose 
buvo atsisakyta þodþio „liaudis“ (pvz., rajono liaudies teismas). Be to, buvo 

                                                           

105 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimu „Dël kai 
kuriø Lietuvos Respublikos valstybës organø ágaliojimo pratæsimo“ buvo nutarta, kad Lietu-
vos Respublikos Aukðèiausioji Taryba sudarys naujos sudëties valstybës organus, pavesta Lie-
tuvos Respublikos Aukðèiausiajam Teismui, rajonø ir miestø teismams, Respublikos prokuro-
rui ir jam pavaldiems prokurorams, Valstybiniam arbitraþui ir liaudies kontrolës organams 
vykdyti turimus ágaliojimus. Þr.: Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës 
þinios. 1990. Nr. 9-219. 

106 1990 m. vasario 13 d. Lietuvos TSR ástatymas „Dël Lietuvos TSR Konstitucijos (Pa-
grindinio Ástatymo) pakeitimo“ // Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þi-
nios. 1990. Nr. 8-184. 

107 1990 m. vasario 13 d. Lietuvos TSR teismø santvarkos ir teisëjø statuso ástatymas // Lie-
tuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 8-185. 
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formuluojamos ir administracinës justicijos prielaidos: nustatyta, kad ad-
ministraciniø teisës paþeidimø bylas nagrinëja rajonø (miestø) teismai, tei-
sëjai, administracinio proceso teisëjai. Pastarieji teisëjai turëjo nagrinëti 
administraciniø teisës paþeidimø bylas rajono (miesto) teismo primininkui 
pavedus, organizuoti teismo vykdytojø darbà, nagrinëti klausimus, susiju-
sius su teismø ir kitø organø sprendimø vykdymu. Atkreiptinas dëmesys á 
tai, kad ástatymuose nustatytais atvejais buvo numatyta galimybë teisëjui 
vienasmeniðkai nagrinëti bylas. Naujovë buvo ir ta, kad paminëtas prisieku-
siøjø teismas. Toks teismas bûtø galëjæs nagrinëti baudþiamàsias bylas dël 
padarytø nusikaltimø, uþ kuriuos ástatyme numatyta mirties bausmë. Ásta-
tyme átvirtinta, kad átariamasis, kaltinamasis ir teisiamasis turi teisæ á gyny-
bà. Gynëjas turëjo bûti pakviestas nuo sulaikymo, suëmimo ar kaltinimo 
pareiðkimo momento.  

Teisëjø ir teismo tarëjø nepriklausomumà turëjo uþtikrinti jø rinkimo ir 
atleidimo tvarka, asmens nelieèiamumas, grieþtai reglamentuota teisingumo 
vykdymo procedûra, teisëjø pasitarimo slaptumas, atsakomybë uþ teismo ne-
gerbimà ir kiðimàsi á konkreèiø bylø nagrinëjimà, reikiamø sàlygø teismø 
veiklai sudarymas, taip pat teisëjø materialinis ir socialinis aprûpinimas. 
Bræstant daugiapartinei sistemai, jau tada buvo numatyta, kad teisëjas negali 
bûti jokios politinës partijos narys, visuomeninio politinio judëjimo dalyvis.  

Rajonø (miestø) teismø teisëjus, administracinio proceso teisëjus ir 
Aukðèiausiojo Teismo teisëjus rinko Aukðèiausioji Taryba. Rajonø (mies-
tø) teismø tarëjus rinko liaudies deputatø tarybos, o Aukðèiausiojo Teismo 
tarëjus – Aukðèiausioji Taryba. Teismø teisëjai buvo renkami deðimèiai 
metø, o tarëjai – penkeriems metams. 

Ástatyme buvo numatytos „teisëjø konferencijos“ – jas ðaukë teisingu-
mo ministras ir Aukðèiausiasis Teismas kasmet. Konferencijose turëjo bûti 
svarstomi teisminëje praktikoje iðkilæ ástatymø taikymo klausimai, kreipia-
masi á Aukðèiausiàjá Teismà dël „vadovaujamøjø“ iðaiðkinimo pateikimo. 
Turëjo bûti steigiamos ir teisëjø kvalifikacinës kolegijos, nagrinëjanèios 
klausimus dël teisëjø parinkimo, jø nepriklausomumo uþtikrinimo ir kt. 

Kai kuriuos poslinkius demokratizuojant teismø veiklà akivaizdþiai 
menkino nuostata apie teisëjø ir teismo tarëjø atsakingumà juos iðrinku-
siems valstybës valdþios organams ir Aukðèiausiojo Teismo pareiga pateikti 
Aukðèiausiajai Tarybai ataskaitas apie Aukðèiausiojo Teismo veiklà. Svars-
tant ástatymo projektà buvo pareikðta aðtriø kritiniø pastabø108. 

                                                           

108 Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos (vienuoliktojo ðaukimo) septynioliktoji sesija. 
Stenogramos. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo leidykla, 
1990. P. 235–252. 
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1992 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos ástatymu „Dël Lietuvos 
Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo kai kuriø straipsniø pakeitimo 
ir papildymo“109 uþprogramuota esminë teisminë reforma Lietuvoje. Buvo 
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teismai yra: Lietuvos Aukðèiausiasis 
Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardø ir apylinkiø teismai. 

Buvo átvirtinta nauja teisëjø skyrimo tvarka. Lietuvos Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininkà, ðio teismo skyriø pirmininkus ir teisëjus turëjo skirti 
Aukðèiausioji Taryba. Apylinkiø, apygardø teismø ir Lietuvos apeliacinio 
teismo teisëjus galëjo skirti Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas, taèiau 
Prezidiumo paskirtus Apeliacinio teismo teisëjus turëjo tvirtinti Aukðèiau-
sioji Taryba. Visø teismø teisëjai buvo skiriami penkeriems metams, o pa-
sibaigus ðiam laikotarpiui jie skiriami taip: moterys iki 60 metø, vyrai iki 65 
metø amþiaus. Nors laikinojoje Konstitucijoje ir buvo nustatyta, kad Lietu-
vos Respublikos teismai sudaromi ið skiriamø teisëjø ir renkamø tarëjø, ta-
èiau ástatyme apie tarëjø skyrimà buvo neraðoma. 

Ðiose Laikinojo Pagrindinio Ástatymo pataisose vël atsispindëjo tarybi-
nio laikotarpio teisminës ideologijos nuostata apie tai, kad „teisëjai atsa-
kingi Lietuvos Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai ir tik jos sprendimu 
ástatymo nustatyta tvarka ir pagrindais gali bûti atleisti ið uþimamø parei-
gø“. Nors ði Laikinojo Pagrindinio Ástatymo norma formaliai ir iðliko, ta-
èiau realaus „atsakingumo“ teisinio turinio nebuvo. Dar 1990 m. spalio 23 
d. ástatyme „Dël Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo kai 
kuriø straipsniø pakeitimo“ buvo numatyta, kad Aukðèiausioji Taryba turë-
jo teisæ „reguliariai iðklausyti jos sudaromø arba renkamø organø, iðskyrus 

Lietuvos Aukðèiausiàjá Teismà, taip pat jos skiriamø pareigûnø ataskaitas, 
prireikus, slaptu balsavimu spræsti pasitikëjimo Lietuvos Respublikos Vy-
riausybe, kitais Aukðèiausiosios Tarybos sudaromais valstybës organais ar 
konkreèiu jø nariu, iðskyrus Lietuvos Aukðèiausiàjá Teismà, klausimà“110. 

Remiantis naujomis Laikinojo Pagrindinio Ástatymo normomis 1992 
m. vasario 6 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos teismø ástatymas111. 
Jame buvo átvirtinta Lietuvos Respublikos teismø sistema, nustatyta visø 
grandþiø teismø kompetencija, reikalavimai teisëjams ir jø skyrimo, atlei-
dimo, atðaukimo tvarka ir drausminë atsakomybë, patikslintas teismø pir-
mininkø ir jø pavaduotojø statusas, teisëjo ir teismo nepriklausomumo bei 

                                                           

109 1992 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Laiki-
nojo Pagrindinio Ástatymo kai kuriø straipsniø pakeitimo ir papildymo“ // Lietuvos Respubli-
kos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr.3-42. 

110 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 31-752. 
111 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 8-208. 
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socialinës garantijos, atskirai átvirtinti teismø veiklos principai, sprendþiami 
kiti teisminës veiklos klausimai. 

Teismø sistemoje buvo ásteigtas Lietuvos teisëjø senatas. Já turëjo su-
daryti Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas, ðio teismo skyriø pirmininkai ir 
teisëjai, Apeliacinio teismo pirmininkas, apygardø teismø pirmininkai. Se-
nato pirmininku pagal pareigas buvo Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas, o 
senato sekretoriø ið Aukðèiausiojo Teismo teisëjø rinko senatas. Senatui 
buvo suteikti ðie ágaliojimai: Teisëjø senato pirmininko siûlymu nagrinëti 
teismø praktikà ir teikti rekomendacijas teismams dël ástatymø taikymo; 
nagrinëti skundus dël teisëjø egzaminø komisijø iðvadø ir teisëjø garbës tei-
smo sprendimø. Teisingumo ministras, generalinis prokuroras turëjo teisæ 
siûlyti Lietuvos teisëjø senato pirmininkui svarstyti teismø praktikos klau-
simus, dalyvauti Teisëjø senato posëdþiuose ir ten reikðti nuomonæ svars-
tomais klausimais. 

Teisëjø garbës teismà sudarë Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas ið 
penkiø Aukðèiausiojo Teismo teisëjø Aukðèiausiojo Teismo pirmininko 
teikimu. Teisëjø garbës teismas nagrinëjo teisëjø drausmines bylas vado-
vaudamasis Teismø ástatymu ir Teisëjø garbës teismo nuostatais, kuriuos 
tvirtino Aukðèiausioji Taryba. Teisëjas galëjo bûti patrauktas drausminën 
atsakomybën ðiais atvejais: uþ apsileidimà darbe; uþ pareiginá nusiþengimà, 
kenkiantá teismo autoritetui; uþ teisëjo vardà þeminantá elgesá; uþ administ-
raciná nusiþengimà. Drausmines bylas teisëjams galëjo iðkelti Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininkas, o apylinkiø teismø teisëjams drausminæ bylà galëjo ið-
kelti ir teisingumo ministras. Teisëjø garbës teismas, iðnagrinëjæs bylà, galë-
jo: pareikðti teisëjui pastabà; papeikimà; grieþtà papeikimà; pasiûlyti at-
ðaukti teisëjà. Garbës teismas taip pat galëjo iðteisinti teisëjà, pasitenkinti 
jo drausminës bylos svarstymu, nutraukti drausminæ bylà. 

Teisëjà galëjo atleisti ið pareigø Aukðèiausioji Taryba, o tarp sesijø – 
Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas teisingumo ministro ir Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininko teikimu ðiais atvejais: dël sveikatos bûklës; iðrinkus á ki-
tas pareigas arba perkëlus jo sutikimu á kità darbà; savo noru; sukakus ásta-
tyme numatytam amþiui. Teisëjas galëjo bûti atðauktas, jeigu savo poelgiu 
paþemino teisëjo vardà, taip pat jeigu ásiteisëjo já apkaltinæs nuosprendis. 
Teisëjà galëjo atðaukti Aukðèiausioji Taryba, o tarp jos sesijø – Aukðèiau-
siosios Tarybos Prezidiumas teisingumo ministro ir Aukðèiausiojo Teismo 
pirmininko teikimu. Teisëjui negalëjo bûti keliama baudþiamoji byla ir jo 
negalima buvo suimti be Aukðèiausiosios Tarybos, o tarp jos sesijø – Aukð-
èiausiosios Tarybos Prezidiumo sutikimo. Baudþiamàjà bylà teisëjui galëjo 
iðkelti tik generalinis prokuroras. Teisëjo ágaliojimus, pareiðkus jam kalti-
nimà baudþiamojoje byloje, galëjo sustabdyti Aukðèiausioji Taryba, o laiko-
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tarpiu tarp sesijø – Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas generalinio pro-
kuroro teikimu. Teisëjas negalëjo bûti traukiamas administracinën atsa-
komybën. Jeigu teisëjas padarë administraciná teisës paþeidimà, medþiaga 
turëjo bûti perduota teisingumo ministrui ar Aukðèiausiojo Teismo pirmi-
ninkui dël drausminës bylos iðkëlimo. Politinës partijos, politinio visuome-
ninio judëjimo ar kitokios politinës organizacijos narys, paskirtas teisëju, 
privalëjo savo narystæ bei veiklà nutraukti.  

Teismø ástatyme buvo padarytas reikðmingas sprendimas dël teismo, 
nagrinëjanèio bylà, sudëties. Nors, kaip jau minëjome, Laikinajame Pa-
grindiniame Ástatyme ir buvo numatyti renkami tarëjai, taèiau ástatyme jie 
nebebuvo minimi. Reikia konstatuoti, kad bûtent ðiuo ástatymu buvo likvi-
duotas „liaudies tarëjø“ institutas, o teisingumo vykdymas perduotas profe-
sionaliems teisëjams. Pagal ástatymà apylinkiø teismuose bylas teisëjas nag-
rinëjo vienas. Apygardø teismuose, Apeliaciniame teisme ir Aukðèiausia-
jame Teisme visas bylas, taip pat kasacinës bylos iðkëlimà nagrinëjo trijø 
teisëjø kolegija. Kolegijø narius ir jos pirmininkà skyrë atitinkamo teismo 
ar jo skyriaus pirmininkas. 

Buvo nustatyta bendra taisyklë, kad Lietuvos Respublikos teismø ásta-
tymas ásigalioja nuo 1992 m. vasario 10 d.112, taèiau ástatymo normos dël 
teismø sistemos (1 skirsnis), teismø kompetencijos (2 skirsnis), Lietuvos 
teisëjø senato (3 skirsnis), teisëjø ir teismo kandidatø (4 skirsnis), teisëjø 
egzaminø (5 skirsnis), teismø pirmininkø ir jø pavaduotojø (7 skirsnis), tei-
sëjo ir teismø nepriklausomumo (9 skirsnis), teisëjø socialiniø garantijø (10 
skirsnis), teisëjø atleidimo, atðaukimo ir drausminës atsakomybës (11 skirs-
nis), pagrindiniø teismø veiklos principø (12 skirsnis), bylø nagrinëjimo tei-
smuose (13 skirsnis), teismø darbo sàlygø (14 skirsnis), teismo antstoliø (15 
skirsnis) turëjo ásigalioti nuo 1992 m. lapkrièio 1 d., t. y. priëmus visus kitus 
bûtinus teisës aktus ir uþtikrinus visas kitas sàlygas naujø teismø veiklai. 

1992 m. kovo 12 d. buvo ásteigti apylinkiø teismai113. 1992 m. spalio 29 
d., t. y. jau po referendumo, kuriuo buvo priimta Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, buvo ásteigti apygardø teismai, Lietuvos apeliacinis teismas ir 
Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas114. Taèiau ir tada tikroji ðiø teismø veiklos 
                                                           

112 1992 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimas „Dël 
Lietuvos Respublikos teismø ástatymo ásigaliojimo“ // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 8-209. 

113 1992 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos apylinkiø teismø ásteigimo ástatymas // Lietu-
vos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 10-240. 

114 1992 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël apygardø teismø, Lietuvos 
apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo ásteigimo ir Lietuvos Respublikos teismø 
ástatymo 15 straipsnio papildymo“ // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriau-
sybës þinios. 1992. Nr. 32-976. 
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pradþia buvo atidëta – ástatyme buvo nustatyta, kad numatyti teismai turi 
bûti sudaryti iki to laiko, kai iðrinktas Lietuvos Respublikos Seimas priims 
atitinkamus ástatymus dël Lietuvos Respublikos civilinio proceso ir Bau-
dþiamojo proceso kodeksø pakeitimo bei papildymo, ir nuo tada turëjo ási-
galioti dauguma Lietuvos Respublikos teismø ástatymo straipsniø. 

Taigi Laikinojo Pagrindinio Ástatymo galiojimo laikotarpiu pradëta 
teismø reforma nebuvo baigta, taèiau nustatyti ðios reformos gairiø teisiniai 
pagrindai. 

Lietuvos Respublikos prokuratūra. 1990 m. liepos 27 d. Lietuvos Res-
publikos Aukðèiausioji Taryba priëmë ástatymà „Dël Lietuvos Respublikos 
Laikinojo Pagrindinio Ástatymo pakeitimo ir papildymo“, kuriuo pakorega-
vo teisiná prokuratûros statusà. Pakeitus Lietuvos Respublikos prokuroro 
pavadinimà á Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, buvo naujai ið-
dëstytas Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 15 skirsnis „Prokuratûra“, taip pat 
pakeisti 78 straipsnio 2 dalies 11 punktas, 81 straipsnio 1 dalies, 87 straips-
nio 1 dalies 4 punktas, kuriuose buvo numatyta generalinio prokuroro sky-
rimo tvarka115. 

Prokuratûros konstitucinis statusas nebuvo ið esmës koreguojamas. 
Ðiai institucijai ir toliau buvo pavesta priþiûrëti, kad visos ministerijos, de-
partamentai, kontrolës organai, valstybinës tarnybos, inspekcijos, vietinës 
valstybinës valdþios ir valdymo organai, komercinës ûkinës veiklos dalyviai, 
kitokie valdymo organai, partijos, visuomeninës organizacijos ir visuome-
niniai judëjimai, pareigûnai, taip pat pilieèiai Lietuvos Respublikos terito-
rijoje vykdytø ástatymus.  

Lietuvos Respublikos generaliná prokurorà Aukðèiausiosios Tarybos 
pirmininko teikimu skyrë Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba, ku-
riai jis buvo atsakingas ir atskaitingas. Generalinio prokuroro pavaduotojus 
Respublikos generalinio prokuroro teikimu skyrë Aukðèiausioji Taryba. 
Vyriausiuosius teritorijø prokurorus skyrë Lietuvos Respublikos generali-
nis prokuroras. Visø prokurorø kadencijos laikas buvo penkeri metai. 

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme (129 str.) buvo pabrëþta, kad 
Lietuvos Respublikos prokuratûros organai vykdo savo ágaliojimus nepri-
klausomai nuo kitø valstybinës valdþios ir valdymo organø, pareigûnø, bû-
dami pavaldûs tik Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui. Nors ir 
buvo átvirtinta prokuratûros nepriklausomybë, taèiau ðis principas nebuvo 

                                                           

115 1990 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Laiki-
nojo Pagrindinio Ástatymo pakeitimo ir papildymo“ // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 23-556. 
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iðplëtotas – perëmus buvusios tarybinës sistemos nuostatas generalinis 
prokuroras buvo atsakingas ir atskaitingas Aukðèiausiajai Tarybai.  

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo dalinæ korekcijà ir naujo Prokuratûros 
ástatymo priëmimà lëmë ne tik poreikis tobulinti valstybës institucijø siste-
mà ir jø kompetencijà. Ðiø teisës aktø greità priëmimà lëmë ir politinës sà-
lygos: greta Lietuvos Respublikos prokuratûros funkcionavo alternatyvus 
TSRS prokuratûros padalinys Lietuvoje, kuris savo veikloje vadovavosi 
TSRS ástatymais ir tuo varþë nepriklausomos Lietuvos valstybës prokuratû-
ros veiklà. Tuo metu prokuratûros savarankiðkumo klausimas buvo vienas 
ið ryðkiausiø politinio gyvenimo aktualijø. Absoliuti dauguma prokurorø, 
tardytojø, kitø prokuratûros tarnybø darbuotojø atsisakë bendradarbiauti 
su TSRS generalinio prokuroro pasiuntiniais Lietuvoje. Ginkluoti kariðkiai 
uþëmë prokuratûros pastatà, terorizavo tarnautojus. Minëtø teisës aktø 
priëmimas reiðkë konstituciná Lietuvos Respublikos prokuratûros statuso 
átvirtinimà. Vertinant tuo metu priimtus teisës aktus, reglamentuojanèius 
prokuratûros veiklà, negalima á ðias aplinkybes neatsiþvelgti. Tuometinis 
Lietuvos Respublikos prokuroras A. Paulauskas, kalbëdamas apie tai, sakë: 
„Prokuratûros ástatymà reikia priimti neatidëliojant, tai yra ne tik teisinis, 
bet ir politinis ávykis. Bûtina áteisinti Lietuvos Respublikos prokuratûros 
savarankiðkumà, iðëjimà ið TSRS prokuratûros pavaldumo, apsiginti nuo 
sukurtos alternatyvinës prokuratûros, reglamentuoti naujos prokuratûros 
sistemà, statusà, organizavimo klausimus ir panaðiai“116. 

Siekiant konkretizuoti Laikinojo Pagrindinio Ástatymo normas ir nu-
statyti iðsamesná teisiná reguliavimà, 1990 m. liepos 27 d. Lietuvos Respub-
likos Aukðèiausioji Taryba priëmë Lietuvos Respublikos prokuratûros ásta-
tymà117. Pagrindiniai prokuratûros uþdaviniai buvo: priþiûrëti, kad ministe-
rijos, departamentai, valstybinës tarnybos, inspekcijos, vietinës valstybinës 
valdþios ir valdymo organai, komercinës ûkinës veiklos dalyviai, partijos, 
visuomeninës organizacijos ir judëjimai, pareigûnai, taip pat pilieèiai laiky-
tøsi ástatymø; ginti pilieèiø socialines ekonomines, politines ir asmens teises 
bei laisves; vykdyti nusikaltimus padariusiø asmenø baudþiamàjá persekio-
jimà, derinti visø teisësaugos organø veiksmus prieð nusikalstamumà. 

Nors Prokuratûros ástatyme ir buvo atsisakyta vadinamosios „bendro-
sios prieþiûros“, taèiau ðios funkcijos atspindþiai buvo átvirtinti daugelyje 
prokuratûros ágaliojimø. Ástatymo skirsnyje „Bendroji prokuroro kompe-
tencija“ buvo numatyta prokuroro teisë tikrinti, ar Vyriausybës, kitø val-

                                                           

116 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos (pirmojo ðaukimo) pirmoji sesija. Ste-
nogramos. Nr. 12. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992. P. 325. 

117 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1990. Nr. 23-557. 
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dymo institucijø, vietinës valstybinës valdþios ir valdymo organø, komerci-
nës ûkinës veiklos dalyviø, profsàjunginiø ir kitø visuomeniniø organizacijø 
aktai neprieðtarauja Laikinajam Pagrindiniam Ástatymui bei kitiems ástaty-
mams. 

Ágyvendindamas „bendràjà prieþiûrà“, pavadintà „bendràja prokuroro 
kompetencija“, prokuroras turëjo teisæ tikrinti, ar minëtos institucijos, jø 
pareigûnai ir pilieèiai vykdo ástatymus. Jeigu prokuroras nustatë, kad pri-
imti aktai yra neteisëti, jis galëjo paduoti tai institucijai protestà. Protesto 
nepatenkinus, prokuroras galëjo kreiptis á teismà dël neteisëto akto panai-
kinimo ar pakeitimo. Jeigu generalinis prokuroras nustatydavo, kad priimti 
Vyriausybës teisiniai aktai prieðtarauja Laikinajam Pagrindiniam Ástatymui 
ar kitiems ástatymams, jis privalëjo nedelsdamas apie tai praneðti Aukð-
èiausiajai Tarybai. Beje, svarstant Prokuratûros ástatymo projektà buvo la-
bai aktyviai diskutuojama, ar suteikti prokurorui teisæ protestuoti Vyriau-
sybës priimtus teisës aktus, t. y. aktyviai ágyvendinti Vyriausybës aktø kons-
titucingumo kontrolæ ar atitiktá ástatymams. Ðiuo klausimu Aukðèiausiojoje 
Taryboje vyko audringa diskusija118.  

Ðis klausimas sistemingai iðkildavo, buvo svarstomi ávairûs jo aspektai. 
Ðtai 1992 m. generalinis prokuroras siûlë suteikti prokuratûrai papildomø 
ágaliojimø, t. y. kontroliuoti vykdomosios valdþios teisës aktø teisëtumà. 
Ðiuo tikslu buvo siûloma padaryti pakeitimus ir papildymus Laikinajame 
Pagrindiniame Ástatyme, Civilinio proceso kodekse, Vyriausybës ástatyme ir 
Prokuratûros ástatyme. Pakeitimais buvo siekiama, kad generalinis proku-
roras turëtø teisæ uþprotestuoti ne tik ministerijø, departamentø, kontrolës 
organø, valstybës tarnybø, inspekcijø, vietinës valstybinës valdþios ir val-
dymo organø, komercinës ûkinës veiklos dalyviø, partijø ir visuomeniniø 
judëjimø, pareigûnø aktus, bet ir Vyriausybës teisës aktus. Nustatæs, kad 
Vyriausybës ar kitos valdymo institucijos teisës aktas prieðtarauja ástatymui, 
generalinis prokuroras bûtø galëjæs protestuoti toká aktà ir kreiptis á atitin-
kamà institucijà, kad ðis aktas bûtø panaikintas. Protesto pareiðkimas bûtø 
stabdæs tokio akto veikimà. Nepatenkinus protesto, generalinis prokuroras 
galëjo kreiptis á Aukðèiausiàjá Teismà, kad ðis panaikintø teisës aktà. Ðià 
idëjà palaikë ir kai kurios politinës partijos. Ðtai Lietuvos Respublikos 
Aukðèiausiosios Tarybos deputatø socialdemokratø pareiðkime „Dël neati-
dëliotinø priemoniø politinei krizei áveikti bei tolesniam Aukðèiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybës darbui uþtikrinti iki naujø rinkimø á Seimà“ buvo 
siûloma: „4. Neatidëliotinai priimti Lietuvos Respublikos generalinio pro-

                                                           

118 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos (pirmojo ðaukimo) pirmoji sesija. Ste-
nogramos. Nr. 13. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992. P. 175. 
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kuroro pristatytà ástatymo projektà, suteikiantá teisæ Lietuvos Respublikos 
generaliniam prokurorui stabdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybës nuta-
rimus ir potvarkius, rajonø ir Respublikos miestø tarybø sprendimus, prieð-
taraujanèius Lietuvos Respublikos ástatymams“119.  

Taigi nors prokuratûros „bendroji prieþiûra“ ir transformavosi á „ben-
dràjà prokuroro kompetencijà“, taèiau ágaliojimø turinys iðliko. Tokio po-
bûdþio ágaliojimus dar papildë prokuroro teisë raðtiðkai reikalauti paðalinti 
ástatymo paþeidimà, kuris galëjo bûti adresuotas subjektui, kuris ðá paþei-
dimà padarë. Nustatæs tokià paþaidà prokuroras galëjo priimti nutarimà ne 
tik iðkelti baudþiamàjà, taèiau ir administracinæ ar drausminæ bylà. 

Nagrinëjant prokuratûros teisiná statusà, kuris buvo átvirtintas Laiki-
nojo Pagrindinio Ástatymo pataisomis ir Prokuratûros ástatyme, reikëtø at-
kreipti dëmesá á dar vienà prokurorø funkcijà, kuri, aiðku, atitiko to laiko-
tarpio prokuratûros koncepcijà. Ástatymo skirsnyje „Specialioji prokuroro 
kompetencija“ buvo áraðyta prokuroro teisë uþprotestuoti neteisëtus ar ne-
pagrástus teismø ir arbitraþo sprendimus, nuosprendþius, nutartis ar nuta-
rimus, teisëjø nutarimus. Ðia nuostata prokuratûrai buvo sudarytos teisinës 
prielaidos toliau kontroliuoti teismø nuosprendþius, sprendimus, nutari-
mus ir nutartis. 

Dël to meto politiniø, teisiniø aplinkybiø dabar nebereikëtø stebëtis ir 
kitomis teisës normomis, átvirtintomis ástatyme. Ðtai generalinis prokuroras 
privalëjo praneðti Lietuvos Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai, kai Lietu-
vos Respublikos Aukðèiausiojo Teismo plenumo nutarimas dël teisminës 
praktikos neatitiko ástatymo (ástatymo 28 str.). Generalinis prokuroras tu-
rëjo teisæ kreiptis á Aukðèiausiojo Teismo plenumà siûlydamas teikti tei-
smams vadovaujamuosius iðaiðkinimus ástatymø taikymo klausimais, kylan-
èiais nagrinëjant bylas teismuose.  

Dël Prokuratûros ástatymo bûta ávairiø nuomoniø. Ðtai deputatas Z. 
Juknevièius, teikdamas Aukðèiausiajai Tarybai Prokuratûros ástatymo pro-
jektà, kalbëjo: „Projektas parengtas pagal galiojantá Lietuvos Respublikos 
Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà neatsiþvelgus á iðsakytas nuomones, kad pro-
kuratûra turëtø gráþti prie tos formos, kokia buvo Lietuvos Respublikoje, 
tai yra nebûti savarankiðka institucija, o ásikomponuoti á Teisingumo minis-
terijos sistemà. Taèiau tuomet tokia nuomonë buvo nepriimtina politiðkai. 
Be to, nesusiformavusi valstybës kontrolë, nebuvo apeliaciniø teismø, todël 
prokuratûra dar ir todël turëjo teisæ egzistuoti kaip savarankiðkas organas, 

                                                           

119 Plaèiau apie tai þr.: Þilys J. Konstitucinis Teismas – teisinës ir istorinës prielaidos. – 
Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2001. P. 97–98. 
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turintis specialiø funkcijø, t. y. bendràjà prokurorinæ prieþiûrà, kad neliktø 
Lietuvos liaudies ûkyje visiðkai nekontroliuojamø srièiø“120.  

 

4. Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo raidos 

baigiamasis etapas  

 
Gilëjant politinei krizei Aukðèiausiojoje Taryboje, joje veikusios frak-

cijos, neþiûrint prieðprieðø ir nesutarimø, parodë politinæ iðmintá. Ðalies pa-
rlamente imta ieðkoti susitarimo, kaip politiná procesà nukreipti konstruk-
tyvia kryptimi. Aukðèiausiosios Tarybos frakcijø (Centro, Jungtinës Sàjû-
dþio, Liberalø, Nuosaikiøjø, Santaros, Tautininkø, Tautos paþangos, Len-
kø) bei nepriklausanèiø frakcijoms deputatø grupës atstovai tarësi dël iðei-
ties ið susidariusios situacijos121.  

1992 m. birþelio 3 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 
Prezidiumas pareiðkime pasiûlë oponuojanèioms Aukðèiausiosios Tarybos 
politinëms grupëms kuo greièiau susitarti tarpusavyje dël naujø rinkimø á 
Aukðèiausiàjà Tarybà datos ir pabrëþë, kad „geriausiai rudens pradþioje“, 
taip pat dël rinkimø sistemos122. 

1992 m. birþelio 9 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba pa-
reiðkimu123 pritarë tokiam deputatø frakcijø susitarimui: 

1. Rinkimai á Lietuvos Respublikos Aukðèiausiàjà Tarybà (Seimà) bus 
rengiami pagal naujà (arba pagal pataisytà tebegaliojantá) Aukð-
èiausiosios Tarybos (Seimo) rinkimø ástatymà, paremtà miðria rin-
kimø sistema, rugsëjo pabaigoje–lapkrièio pradþioje. 

2. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos (Seimo) rinkimø 
dienà pateikti referendumui naujos Konstitucijos projektà. Jeigu 
vieningas Konstitucijos projektas nebûtø parengtas, konstituciniam 
referendumui teikiamos pagrindiniø Konstitucijos nuostatø (dël 
valdþios galiø) alternatyvos. 

                                                           

120 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos (pirmojo ðaukimo) pirmoji sesija. Ste-
nogramos. Nr. 12. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992. P. 322. 

121 Birmontienë T., Jaraðiûnas E., Kûris E., Maksimaitis M., Mesonis G., Normantas A., 
Pumputis A., Vaitiekienë E., Vidrinskaitë S., Þilys J. Lietuvos konstitucinë teisë: Vadovëlis. – 
Vilnius: Lietuvos teisës universiteto Leidybos centras, 2002. P. 166. 

122 1992 m. birþelio 3 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo pa-
reiðkimas Aukðèiausiajai Tarybai // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Lietuvos 
Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentø rinkinys. 1992. Nr. 3. P. 444. 

123 1992 m. birþelio 9 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos pareiðkimas / Lie-
tuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 
Prezidiumo dokumentø rinkinys. 1992. Nr. 5. P. 445–446. 
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3. Pavesti frakciniu pagrindu sudarytoms derinimo komisijoms iki 
1992 m. birþelio 16 d. pateikti rinkimø ástatymo projekto metmenis, 
o iki birþelio 23 d. – suderintas pagrindines konstitucijos nuostatas. 

4. Priimti naujà (arba pataisytà tebegaliojantá) rinkimø ástatymà iki 
1992 m. birþelio 30 d. ir, nutraukus Aukðèiausiajai Tarybai ágalioji-
mus anksèiau laiko, paskelbti rinkimus á naujà Aukðèiausiàjà Tary-
bà (Seimà). 

5. Tæsti konsultacijas tarp Aukðèiausiosios Tarybos frakcijø ir ðioms 
sutarus pateikti Aukðèiausiosios Tarybos posëdþiø darbotvarkei 
ástatymus ir klausimus, kuriuos Aukðèiausioji Taryba turës priimti 
iki naujø rinkimø. 

1992 m. birþelio 18 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba pri-
ëmë nutarimà „Dël pirmalaikiø rinkimø á Lietuvos Respublikos Aukðèiau-
siàjà Tarybà (Seimà) sistemos ir datos“124. Aukðèiausioji Taryba, remdama-
si Aukðèiausiosios Tarybos deputatø frakcijø susitarimu, nustatë, kad rin-
kimai á Lietuvos Respublikos Aukðèiausiàjà Tarybà (Seimà) vyks 1992 m. 
spalio 25 d. miðriàja sistema: 50 proc. Aukðèiausiosios Tarybos (Seimo) na-
riø bus iðrinkti maþoritarinës rinkimø sistemos, o 50 proc. – proporcinës 
rinkimø sistemos pagrindu. Nutarimu buvo pritarta Lietuvos Respublikos 
Aukðèiausiosios Tarybos (Seimo) rinkimø ástatymo metmenims ið esmës. 

Siekdama suteikti susitarimams dël Aukðèiausiosios Tarybos (Seimo) 
rinkimø negráþtamumo pobûdá ir pagreitinti pasirengimà, Aukðèiausioji 
Taryba nutarë á 1992 m. birþelio 23 d. posëdþiø darbotvarkæ áraðyti Rinki-
mø á Lietuvos Respublikos Aukðèiausiàjà Tarybà (Seimà) ástatymo ir Lie-
tuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimo „Dël pirmalaikiø 
Aukðèiausiosios Tarybos (Seimo) rinkimø“ svarstymà. 

1992 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba paskel-
bë rinkimus á Lietuvos Respublikos Seimà vyksiant 1992 m. spalio 25 d. ir 
konstatavo, kad Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ágaliojimai 
baigiasi tà dienà, kai iðrinktas Lietuvos Respublikos Seimas susirinks á pir-
màjá posëdá. Taip pat buvo nutarta kartu su rinkimais á Lietuvos Respubli-
kos Seimà skelbti referendumà dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos125. 

1992 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba priëmë 
ástatymà „Dël Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo pakei-
timo ir papildymo ir Lietuvos Respublikos aukðèiausiosios valstybinës val-
dþios institucijos pavadinimo pakeitimo“126, kuriuo Laikinajame Pagrindi-

                                                           

124 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 19-552. 
125 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 21-620. 
126 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 22-634. 
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niame Ástatyme padarë vienus ið reikðmingiausiø pakeitimø ir papildymø 
per visà ðio akto galiojimo laikotarpá. Pataisos Laikinajame Pagrindiniame 
Ástatyme reiðkë politinio proceso posûká á naujus konstitucinius reiðkinius: 
bûsimojo parlamento rinkimus ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pri-
ëmimà. Aukðèiausioji Taryba ðiuos kelius grindë logiðkais teisiniais veiks-
mais ir aktais, kuriø visuma sudarë prielaidas konstituciná procesà (Seimo 
rinkimus, Konstitucijos priëmimà) grásti tvirtais teisiniais pagrindais. Savo 
ruoþtu tai lëmë sklandø valstybës valdþios perdavimà Lietuvos Respublikos 
parlamentui (Seimui), kurio pagrindinë priedermë buvo ágyvendinti Lietu-
vos Respublikos Konstitucijà.  

Lietuvos Respublikos aukðèiausiosios valstybinës valdþios institucijos – 
Aukðèiausiosios Tarybos – pavadinimas buvo pakeistas á Lietuvos Respub-
likos Seimo pavadinimà ir todël padaryti atitinkami pakeitimai Laikinojo 
Pagrindinio Ástatymo 2–4, 49, 51, 74, 75, 77, 78–92, 94, 95, 98, 99, 108, 114, 
126, 127, 131, 132 straipsniuose, taip pat kituose Lietuvos Respublikos ásta-
tymuose. Þodþiai „Aukðèiausioji Taryba“ buvo pakeisti þodþiu „Seimas“. 
Ðios nuostatos turëjo ásigalioti nuo pirmojo po rinkimø Seimo posëdþio 
pradþios. 

Ðá Aukðèiausiosios Tarybos veiksmà reikëtø vertinti ypaè dëmesingai. 
Nelaukdama, kol bus baigta rengti ir priimta Lietuvos Respublikos Konsti-
tucija, Aukðèiausioji Taryba teisiðkai uþprogramavo Lietuvos Respublikos 
Seimà. Tokiu bûdu Aukðèiausioji Taryba iðreiðkë savo poþiûrá á Lietuvos 
Respublikos konstitucinës sistemos rekonstrukcijà ir jos kryptá. Aiðku, kad 
ðias Laikinojo Pagrindinio Ástatymo pataisas galima vertinti ir kaip politinæ 
direktyvà Konstitucijos projekto rengëjams priimti bûtent tokià, o ne kito-
kià bûsimojo parlamento koncepcijà.  

Aukðèiausioji Taryba priëmë dar vienà svarbø sprendimà – panaikino 
Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 7 skirsná („Liaudies deputatø tarybø siste-
ma ir jø veiklos principai“). Tai reiðkë, kad pagaliau buvo atsisakyta vadi-
namosios „vieningosios valstybinës valdþios“ oficialiosios doktrinos, kuri 
buvo átvirtinta Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme ir kuri buvo perimta ið 
buvusios tarybinës politinës teisinës tikrovës. Taigi Laikinajame Pagrindi-
niame Ástatyme nebeliko vieno ið akivaizdþiausiø buvusios sistemos relikto, 
kuris buvo apibûdinamas taip: „Liaudies deputatø tarybos – Lietuvos Res-
publikos Aukðèiausioji Taryba, rajonø, miestø, gyvenvieèiø ir apylinkiø 
Liaudies deputatø tarybos – sudaro vieningà Lietuvos atstovaujamøjø vals-
tybinës valdþios organø sistemà“. 

Ástatymu buvo pakeistas ir vietiniø valstybinës valdþios institucijø – 
liaudies deputatø tarybø – pavadinimas, nutarta jas toliau vadinti savival-
dybiø tarybomis ir nustatyta, kad Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme, taip 
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pat kituose ástatymuose þodþiai „vietinës Liaudies deputatø tarybos“ kei-
èiami þodþiais „savivaldybiø tarybos“. Ði nuostata ásigaliojo nuo ástatymo 
priëmimo. Taigi nuo 1992 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos konstituci-
nëje sistemoje nebeliko „liaudies deputatø tarybø“, o jas pakeitë „savival-
dybiø tarybos“. Buvo numatyta bei átvirtinta esminë politinës valdþios ir 
vietos bendruomeniø reikalø tvarkytojø savivaldybiø reforma, kurios pa-
grindai vëliau buvo átvirtinti 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje. Siekdama uþtikrinti naujøjø ástatymø normø veikimo tolygø 
perëjimà á programuojamà naujàjà konstitucinæ sistemà Aukðèiausioji Ta-
ryba nustatë, kad Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo, 
taip pat kitø Lietuvos Respublikos ástatymø normos, reglamentuojanèios 
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos, jos deputatø, savivaldybiø 
tarybø, jø deputatø veiklà ir statusà, galios iki tol, kol iðrinktas Seimas ne-
nuspræs kà kita. Èia buvo laikomasi analogiðko principo, kuriuo buvo va-
dovaujamasi 1990 m. kovo 11 d., kai reikëjo nustatyti buvusios teisës siste-
mos aktø tolygø transformavimà ir naujàjá teisiná reguliavimà. 

Iðreikðdama politines aktualijas, Aukðèiausioji Taryba nustatë konsti-
tucines prielaidas Lietuvos Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai nutraukti 
savo ágaliojimus anksèiau laiko. Toks nutarimas galëjo bûti priimtas dviejø 
treèdaliø bendro deputatø skaièiaus balsø dauguma. Tokiu atveju turëjo 
bûti skelbiami pirmalaikiai rinkimai, o Aukðèiausioji Taryba vykdë valsty-
binës valdþios funkcijas tol, kol iðrinkta nauja Lietuvos Respublikos aukð-
èiausioji valstybinës valdþios institucija susirinks á pirmàjá posëdá. 
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III. LIETUVOS RESPUBLIKOS 1992 M. 
KONSTITUCIJA: NUO PAGRINDINIO ĮSTATYMO 

IKI AUKŠČIAUSIOSIOS TEISĖS 
 

 
Paprastai konstitucija analizuojama kaip ðalies pagrindinis ástatymas, 

taèiau XX a. antrojoje pusëje vis labiau ásigali poþiûris, kad konstitucija, 
kaip ðalies aukðèiausioji teisë, yra iðreikðta ne vien teisës akto, ávardinto 
konstitucija, nuostatose, bet ir konstitucinëje jurisprudencijoje, kurioje mi-
nëto konstitucinio akto turinys ir prasmë yra aiðkinami ir plëtojami. 

Poþiûrio pokytá lëmë aktyvi konstitucinës justicijos institucijø veikla 
taikant konstitucijos normas ir principus. Konstitucinë interpretacija – bû-
tinas konstitucinës justicijos institucijø veiklos etapas. Remdamiesi konsti-
tuciniø nuostatø interpretacijomis (t. y. iðsiaiðkinæ konstitucijos nuostatose 
átvirtinto teisinio reguliavimo turiná) konstituciniai teismai vykdo ástatymø 
ir kitø teisës aktø konstitucingumo kontrolæ. Realiai taikoma tik atitinka-
mai suprasta konstitucija, tiksliau, toks konstitucinio reguliavimas, koks ið-
aiðkintas konstitucinëje jurisprudencijoje. Taigi realiai taikomà konstitucijà 
reikia suprasti kaip neatskiriamà dviejø minëtø elementø (teisës akto nuo-
statø ir jas aiðkinanèios konstitucinës jurisprudencijos) junginá, todël ir 
konstitucinës teisës moksle konstitucijos – svarbiausio ðalies teisës akto – 
analizë turi bûti papildyta jurisprudencinës konstitucijos dalies analize. Ga-
lima teigti, kad be konstitucinës jurisprudencijos analizës konstitucijos ana-
lizë bus nebaigta ir laikytina tik pradine konstitucijos teisinio paþinimo sta-
dija.  

Teiginá, kad konstitucijos – pagrindinio teisës akto – nuostatos ir kons-
titucinë jurisprudencija sudaro neatskiriamà konstitucinæ norminæ tikrovæ, 
geriausiai patvirtina Jungtiniø Amerikos Valstijø 1787 m. Konstitucijos ir 
Jungtiniø Amerikos Valstijø Aukðèiausiojo Teismo, Vokietijos 1949 m. Pa-
grindinio Ástatymo ir Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo, Prancû-
zijos 1958 m. Konstitucijos ir Konstitucinës Tarybos, Ispanijos 1978 m. 
Konstitucijos ir Konstitucinio Tribunolo jurisprudencijos sàsaja, rodanti ðiø 
ðaliø konstitucinæ norminæ tikrovæ. Tai – klasikiniai tokios jungties pavyz-
dþiai. Akivaizdu, kad tikruosius konstitucinio reguliavimo dydþius regime 
ne tiek ið konstitucijos – pagrindinio ástatymo, kiek ið jurisprudencinës 



Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucija: nuo pagrindinio įstatymo iki aukščiausiosios teisės 

 

97 

konstitucijos pusës. Dar daugiau, konstitucinës jurisprudencijos iðkilimas 
pakeitë ir paèios konstitucijos sampratà1. „Valstybiø, kuriose konstitucijà 
aiðkina teismai, jurisprudencija ir joje formuluojama oficiali konstitucinë 
doktrina, yra svarbi sudedamoji paèios konstitucijos dalis“2. Pagrindinio 
ástatymo tekstas – tik potencialas, tik teisinës tvarkos pagrindus bendriau-
siais bruoþais numatantis projektas, kurio tikrasis ir aiðkiai apibrëþtas galu-
tinis pavidalas iðryðkëja tik konstitucinës justicijos formuluojamoje oficia-
lioje doktrinoje.  

Nesant teisminës apsaugos mechanizmo, á konstitucijà galima þvelgti 
tik kaip á politinæ teisæ. Beje, ið pradþiø konstitucija ir buvo suprantama 
kaip politinis teisinis aktas, kurio nuostatos turëjo orientuoti valdþios insti-
tucijas. Konstitucijos nuostatose pirmiausia áþvelgtos filosofinës, moralinës, 
politinës kategorijos. Tokios konstitucijos norminis poveikis buvo kuklus. 
Konstitucijos nuostatos taikytos ne tiesiogiai, o per joms ágyvendinti skirtus 
ástatymø ir kitus teisës aktus. Taigi konstitucijos nuostatø turinys buvo su-
prantamas pagal tai, kaip já suprato valstybës valdþios institucijos, visø pir-
ma parlamentas, todël tokios konstitucijos, kaip valdþià ribojanèio doku-
mento, veiksmingumas neretai priklausë nuo minëtos valdþios atstovø sà-
moningumo ar geros valios. Suprantama, tokià konstitucijà vadinti aukð-
èiausiàja ðalies teise buvo galima tik metaforiðkai.  

Konstitucijos, kaip ið esmës politinio pobûdþio akto, virtimas tikra tei-
se (tiksliau – aukðèiausiàja teise), kurià sudaro tiesiogiai taikomos normos 
ir principai, sietinas su konstitucinës justicijos instituto átvirtinimu. Ne ásta-
tymas, bet konstitucija tampa tobuliausia teisës iðraiðka. „Kitados kalbëta 
apie teisëtumo principà, ðiandien apie konstitucingumo“3. Konstituciniø 
teismø ar kitø konstitucinës justicijos institucijø jurisprudencijos iðryðkina 
tikruosius konstitucinio reguliavimo dydþius. Konstitucijos – teisës akto – 
nuostatos – tik prielaida interpretavimui. Tikra teisë visada yra gyva teisë. 
Gyvosios teisës poþymis – jos taikymas. Taikymo procesas negalimas be tei-
sës akte átvirtinto teisinio turinio iðsiaiðkinimo ir iðaiðkinimo. Tikrasis teisës 

                                                           

1 Antai Dominique Rousseau, analizuodamas Prancûzijos Konstitucinës Tarybos 1971 m. 
jurisprudencijos reikðmæ, daro iðvadà, kad Konstitucinës Tarybos jurisprudencija „transfor-
mavo Konstitucijos sàvokà“ (þr: Rousseau D. Les grandes avancées de la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel / Mélanges Jacques Robert, Libertés. – Paris: Montchrestien, 1998. P. 
298. 

2 Kûris E. Konstitucinë justicija Lietuvoje: pirmasis deðimtmetis / Konstitucinis teisingu-
mas ir teisës vieðpatavimas. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2002. P. 
26. 

3 Favoreu L. La constitutionnalisation du droit / La constitutionnalisation des branches du 
droit (sous la direction de B.Matieu et M. Verpeaux). – Paris: Economica, 1998. P. 195. Teisë-
tumas èia siejamas su atitiktimi ástatymui. 
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turinys galø gale atsiskleidþia jà taikant. Taigi bûtent konstitucinës justici-
jos formuluojamoje oficialioje doktrinoje, kuri saisto ir valstybës valdþios 
institucijas, ir pareigûnus, ir pilieèius, iðryðkëja tikrasis konstitucijos pavida-
las, aiðkiai apibrëþiamos konstitucinio reguliavimo ribos. Taigi veikianti, 
nuolatos taikoma konstitucija nebëra vien pagrindinis ástatymas, bet tampa 
neatskiriamu dviejø elementø junginiu: konstitucijos tekstas ir konstitucinë 
jurisprudencija, aiðkinanti ðio teksto turiná, tampa susijusia konstitucine 
normine tikrove. 

Jeigu pripaþástame, kad modernià konstitucijà sudaro dvi neatsiejamos 
dalys: konstitucija – pagrindinio ástatymo tekstas ir jurisprudencinë konsti-
tucijos dalis, turëtume kitaip þvelgti ir á lietuviðkà konstitucinæ norminæ tik-
rovæ. Á Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijà kaip vien pagrindiná ásta-
tymà buvo galima þvelgti tik pirmaisiais metais po jos priëmimo ir ásigalio-
jimo, kai dar nebuvo daugelio jos nuostatø oficialios ir visus ápareigojanèios 
interpretacijos. Praëjus keliolikai metø jau matome apie konstitucinio akto 
tekstà susiformavusá didþiulá jurisprudencijos masyvà, suteikusá Konstituci-
jos nuostatose átvirtintiems principams ir normoms aiðkiai apibrëþtà nor-
miná turiná, pavertusá teisiná dokumentà „gyvàja“ aukðèiausiàja teise. 

 
* * * 

 

Jurisprudencinë, „gyvoji“, konstitucija turëjo tapti realybe. Tokio 
tapsmo pradþioje susiduriame su konstitucinës idëjos virtimu aktu. Konsti-
tucinë vizija (tam tikras valstybës ir visuomenës gyvenimo sutvarkymo mo-
delis) turëjo virsti tautos aprobuotu teisës aktu, todël pirmiausia turime 
bent trumpai apþvelgti Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijos rengi-
mo procesà. 

XX a. pabaigoje atkûrusios nepriklausomybæ Lietuvos visuomenë nau-
jo gyvenimo viltis siejo su naujos demokratinës konstitucinës tvarkos átvir-
tinimu. Konstitucionalizmo idëjos, Sàjûdþio laikais vël sugráþusios á politinæ 
apyvartà, orientavo Lietuvos visuomenæ ir jos lyderius: reikalinga konstitu-
cija, kuri átvirtintø asmens teisiø prioritetà, valdþiø padalijimu grindþiamà 
valstybës valdþios organizacijos modelá, veiksmingà konstitucinës tvarkos 
apsaugos sistemà. 1990 m. priimtas Laikinasis Pagrindinis Ástatymas tiko 
tik pereinamajam laikotarpiui, tolesnë Lietuvos ateitis galëjo bûti siejama 
tik su moderniu, vakarietiðko tipo konstituciniu aktu. 

1990–1992 metai – aktyvios konstitucinës kûrybos laikotarpis. Politinës 
jëgos, mokslininkø grupës ir net asmenys ryþosi siûlyti savo konstitucijø 
projektus. Juose atsispindëjo ávairiø politiniø jëgø Lietuvos konstitucinës 
santvarkos vizijos. Tai buvo nevienodo turinio, skirtingos teisinës kokybës 
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projektai. Vienuose regime atvirà pamëgdþiojimà, bandymus atnaujinti 
tarpukario reguliavimà. Kiti projektø kûrëjai orientavosi á ateitá, siûlë mo-
dernesnius valstybës valdþios organizavimo, asmens ir valstybës santykiø 
modelius. Projektø reikðmë irgi nevienoda. Vieni tenkino asmenines ambi-
cijas, kitus rëmë átakingos politinës jëgos. To meto politinës organizacijos 
konstitucinius projektus bandë naudoti ir kaip ðalininkø telkimo instru-
mentà. Konstitucinio proceso raidai svarbûs ne tik konkretûs vienos ar ki-
tos politinës jëgos siekiai, bet ir tuo metu vykusi konstitucinë diskusija, kuri 
laidavo, kad tautos referendume sprendimas bus priimtas iðklausius argu-
mentus „uþ“ ir „prieð“. 

Kas formavo tuos galimo konstitucinio reguliavimo modelius? 
Pirmiausia – lietuviðka konstitucinë tradicija. Tai – valstybinio gyve-

nimo tradicija, be jokios abejonës, atgimimo laikotarpiu suvokta gana idea-
listiðkai, juolab todël, kad Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës patirtis buvo 
nutolusi ir primirðta. Tarpukario Lietuvos patyrimas buvo prieðtaringas: 
daug þadanti pradþia, bandymas demokratiðkai tvarkyti bendrus reikalus, 
vëliau paaiðkëjæs visuomenës ir jos elito nepasirengimas gyventi pagal pa-
rlamentinës demokratijos taisykles, krizë, perversmas ir laikotarpis po pe-
rversmo. Tiesa, to meto institucijø veikla þinota gan pavirðutiniðkai, gerai, 
kad bent mokslinë doktrina tapo nebloga atspirtimi. Turime bûti dëkingi 
Mykolui Römeriui uþ jo konstitucinius veikalus, propagavusius klasikinio 
konstitucionalizmo idëjas. Konstitucijos projekto autoriams neretai tai bu-
vo parankinë literatûra.  

Kartu reikia suprasti, kad pasaulis labai pasikeitë. Á 1940-tuosius me-
tus neámanoma gráþti (tà patvirtina ir 1990 m. kovo 11 d. vien simbolinis 
1938 m. Konstitucijos galiojimo atkûrimas). Ákvëpimo reikëjo ieðkoti þvel-
giant á pasaulinius konstitucinës minties ir konstitucinës praktikos pasieki-
mus (ypaè antrosios XX a. pusës) – 1949 m. Vokietijos Pagrindiná Ástatymà, 
1958 m. Prancûzijos Penktosios Respublikos Konstitucijà, 1978 m. Ispani-
jos Konstitucijà. Ðiuose aktuose átvirtintas reguliavimas, taip pat jø prië-
mimo istorijos buvo studijuojamos. Gal kiek kuklesnës buvo mokslinës 
konstitucinës doktrinos þinios. Konstitucijos teksto kûrëjai – savo meto 
vaikai (kitokiø Lietuva neturëjo). Lietuvos konstitucinio teksto kûrëjai bu-
vo neblogai susipaþinæ ne tik su A. Esmeino ar G. Jellineko, bet ir su K. 
Hesse, M. Prélot ar T. Maunzo darbais (reikia pastebëti, kad, palyginus su 
1922 m. Konstitucijos kûrëjais, 1992 m. Konstitucijos kûrëjai buvo þymiai 
geriau pasirengæ; bendras tautos iðsilavinimo lygis buvo kitoks, ir pasaulis 
per tiek laiko pasikeitë). Studijuota ir tarptautiniø institucijø, ypaè ginanèiø 
þmogaus teises, praktika. Konstitucijos teksto kûrëjai suprato, kad ðiuolai-
kinis konstitucinis modelis reiðkia demokratijos principo sujungimà su 
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„formomis, susijusiomis su pagrindiniø teisiø „nepaþeidþiamumo“ legiti-
mavimu ir kodifikavimu“4. 

To meto Lietuvos gyvenimo politinës ir socialinës aktualijos – treèias 
veiksnys, ið esmës koregavæs konstituciniø projektø turiná. Tai – politiniø 
jëgø varþybos, politiniø, socialiniø ir ekonominiø reformø problemos, ávai-
riø sluoksniø ir jëgø interesai, net asmenybiø susidûrimai, t. y. kas ávardi-
jama kaip politinio proceso dalyviø siekiai ir interesai.  

Minëti veiksniai: nacionalinës tradicijos, pasaulio teisinë mintis ir 
praktika, tuometinës Lietuvos politinës realijos, lëmë konstitucinio proceso 
kryptá ir eigà. 

Oficialaus naujos Konstitucijos kûrimo darbo pradþia Lietuvos Res-
publikos Aukðèiausiojoje Taryboje – Aukðèiausiosios Tarybos prezidiumo 
1990 metø lapkrièio 7 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos rengimo“. Juo patvirtinta darbo grupë parengë Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos koncepcijos metmenis, kuriuose buvo suformuluoti svarbiausi 
bûsimo konstitucinio reguliavimo pagrindai, svarbiausios nuostatos. Aukð-
èiausiosios Tarybos prezidiumo nutarimu Metmenys buvo paskelbti 1991 
m. geguþës 10 d. „Lietuvos aido“ laikraðtyje.  

Tarptautinis Lietuvos pripaþinimas ir betarpiðkos grësmës Lietuvos 
valstybei iðnykimas iðirus SSRS, pasikeitusi ekonominë, socialinë ir politinë 
padëtis lëmë tai, kad Sàjûdyje, sutelkusiame ávairiø politiniø paþiûrø þmo-
nes, kuriuos vienijo Lietuvos nepriklausomybës idëjos, ëmë veikti iðcentri-
nës jëgos. Buvusios vienybës ir susitelkimo neliko. Ðie procesai buvo ypaè 
ryðkûs Aukðèiausiosios Tarybos darbe. Tai neabejotinai apsunkino ir Aukð-
èiausiosios Tarybos darbà apskritai, ir Konstitucijos tolesná rengimà. 1991 
m. lapkrièio 5 d. Aukðèiausiosios Tarybos nutarimo „Dël Lietuvos Respub-
likos konstitucingumo raidos“ priëmimas parodë, kad prasidëjo naujas po-
litinio proceso etapas. Iðryðkëjo tuometinës naujosios parlamentinës dau-
gumos ir Sàjûdþio koalicijos prieðprieða. Kampanija dël Respublikos Prezi-
dento institucijos atkûrimo, parlamentinë rezistencija (konfrontacijos vir-
ðûnë) – to laikotarpio politinio vyksmo svarbiausios þymës, todël visai su-
prantama, kad Konstitucijos rengimo „finiðà“ pasiekë ne vienas, o du pro-
jektai, dvi konstitucinës vizijos. Vienà parengë naujajai daugumai atstovau-
janti Laikinosios komisijos Konstitucijai parengti dauguma, kità – Sàjûdþio 
koalicijos atstovai, sudaræ maþumà komisijoje. Vienas projektas skelbë pa-
rlamentiná valdymà, kitam bûdingas siekis stiprinti vykdomàjà valdþià. Tai-

                                                           

4 Gambino S. Réflexion sur les récentes transitions constitutionnelles des Etats ex - socia-
listes: â propos des rapports entre le pouvoir constituant et pouvoir constitué / Constitution 
Lex superior. Mélanges Pavle Nicoliã (rédacteur S. Djordjeviã). – Belgrade, 2004. P. 136. 
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gi buvo siûlomi du valdþios organizacijos modeliai, skirtingos Seimo, Res-
publikos Prezidento ir Vyriausybës santykiø vizijos ir jas grindþiantys ne-
vienodi aiðkinimai parlamentiniuose debatuose apie tautos atstovavimà, 
valdþiø pusiausvyrà, valdymo veiksmingumà. Ðituose ginèuose þmogaus tei-
siø problemos atsidûrë antrame plane, dël jø nekilo labai dideliø nesutari-
mø, nes abiejø projektø autoriai orientavosi á Europos þmogaus teisiø ir 
laisviø konvencijos standartus. 

Iðkilus krizës valstybës institucijose grësmei, politinës jëgos Aukðèiau-
sioje Taryboje parodë nemenkà politinæ iðmintá. Kaip iðeitá ið susidariusios 
situacijos, buvo nutarta 1992 m. rudená surengti rinkimus á Seimà pagal 
miðrià rinkimø sistemà ir parengti suderintà Konstitucijos projektà, kurio 
pagrindas turëjo bûti Konstitucijos rengimo komisijos ir Sàjûdþio koalicijos 
„Uþ demokratinæ Lietuvà“ projektai. 1992 m. liepos 9 d. Aukðèiausioji Ta-
ryba priëmë Seimo rinkimø ástatymà ir paskyrë Seimo rinkimø datà – 1992 
m. spalio 25 d. 

Dviejø projektø virtimas vienu buvo dar vienas iðbandymas to meto 
Lietuvos politikams. Konstitucijos projekto derinimo grupei per labai 
trumpà laiko tarpà pavyko parengti bendrà Konstitucijos projektà. Tai – 
didþiausias to meto politiniø jëgø pasiekimas. 1992 m. spalio 13 d. Aukð-
èiausioji Taryba pritarë Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektui. Kar-
tu Aukðèiausioji Taryba pritarë ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos ásigaliojimo tvarkos“ projektui ir nutarë abiejø teisës aktø projek-
tus pateikti referendumui, rengiamam kartu su Seimo rinkimais.  

1992 m. spalio 25 d. ávykusiame referendume Lietuvos Respublikos pi-
lieèiai pritarë Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Uþ jà balsavo 56,7 proc. 
visø á rinkëjø sàraðus áraðytø Lietuvos pilieèiø. Pagal naujosios Konstituci-
jos 151 straipsná ji ásigaliojo kità dienà po referendumo rezultatø oficialaus 
paskelbimo, nustaèius, kad referendume jai pritarë daugiau kaip pusë visø 
Lietuvos pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ. 1992 m. lapkrièio 2 d. ásigaliojus 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai neteko galios Lietuvos Respublikos 
Laikinasis Pagrindinis Ástatymas. 1992 m. lapkrièio 6 d. iðkilmingame Aukð-
èiausiosios Tarybos prezidiumo posëdyje Lietuvos Respublikos Konstituci-
jà pasiraðë Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos pirmininkas. 

 
* * * 

 

Áprastas konstitucijos apibûdinimas – svarbiausiasis valstybës aktas 
(dar ðis aktas ávardijamas kaip pagrindinis ástatymas), turintis aukðèiausià 
teisinæ galià, priimamas ir keièiamas ypatinga tvarka. „Tikrai demokratinë-
je santvarkoje konstitucija yra pagrindinis ir aukðèiausias ástatymas (lex su-
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perior), teisinës tvarkos pamatas, konstitucinës bei politinës sistemos bei jø 
institucijø buvimo ir funkcionavimo pagrindas, taip pat teisiø ir laisviø ga-
rantas“5. Ðiuo aktu apibrëþiami valstybës valdþios organizacijos ir funkcio-
navimo pagrindai, asmens ir valstybës santykiai. Priimta konstitucija – 
„normatyvus bendro valstybinio bûvio projektas“6. Tokia yra konstitucijos, 
kaip svarbiausio teisinio ðalies akto, samprata.  

Kaip reikëtø vertinti 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendumo priimtà 
Lietuvos Respublikos Konstitucijà kaip svarbiausià ðalies teisiná aktà? Rei-
kia nagrinëti ðio teisës akto formà, turiná, teisines savybes. 

Pagal formà 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija priskirtina 
prie sudëtiniø kodifikuotø konstitucijø. Ðalies Konstitucijà sudaro Lietuvos 
Respublikos Konstitucija (t. y. pagrindinis teisinis aktas) ir jos sudedamoji 
dalis (þiûrëkite Konstitucijos 150 str.):  

1) 1991 m. vasario 11 d. konstitucinis ástatymas „Dël Lietuvos valsty-
bës“; 

2) 1992 m. birþelio 8 d. konstitucinis aktas „Dël Lietuvos nesijungimo 
á postsovietines Rytø sàjungas“; 

3) 1992 m. spalio 25 d. ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos ásigaliojimo tvarkos“; 

4) 2004 m. liepos 13 d. konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respublikos 
narystës Europos sàjungoje“. 

Visø ðiø aktø negalima laikyti atskirø dokumentø visuma, juos reikëtø 
vertinti kaip vienà sudëtiná aukðèiausios galios teisiná aktà. 

Konstitucijø turiná lemia jø kûrëjai, taèiau visose konstitucijose átvirti-
nami valstybës valdþios organizavimo ir veiklos pagrindai. Pasaulio konsti-
tucinës patirties tyrinëtojai paþymi, kad konstitucijose visada átvirtinamos 
taisyklës apie politinës valdþios funkcionavimà, daþnai jose skelbiamos pa-
grindinës teisës bei nustatomos „ávairios“ nuostatos7. Analizuojant Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos reguliuojamus santykius, reikia paþymëti, 
kad mûsø ðalies Konstitucijoje, kaip ir daugelyje kitø XX a. pabaigoje pri-
imtø naujosios demokratijos valstybiø konstitucijø, dominuoja dvi svar-
biausios visuomeniniø santykiø sritys: valstybës, valstybës valdþios organi-
zacijos ir asmens teisinës padëties pagrindai. Kita vertus, reikëtø pabrëþti ir 

                                                           

5 Nicoliã P. La légitimité de la justice constitutionnelle et la démocratie / Melanges Pa-
trice Gélard. Droit constitutionnel. – Paris: Montchrestien, 1999. P. 308. 

6 Ðileikis E. Diskutuotini Lietuvos Respublikos Konstitucijos aiðkinimo klausimai / Kons-
titucijos aiðkinimas ir tiesioginis taikymas. Konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas, 2002. P. 190. 

7 Chagnollaud D. Droit constitutionnel contemporain, tome 1 (Théorie générale. Les ré-
gimes étrangers), 4e édition. – Paris: Armand Colin, 2005. P. 30. 
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mûsø ðalies pagrindinio ástatymo teksto specifikà. Akivaizdûs ne tik Konsti-
tucijos formos, struktûros, bet ir turinio ypatumai. Antai Konstitucijos kû-
rëjui pasirodë bûtina konstituciniu lygiu sureguliuoti tokius klausimus, kaip 
poþiûrá á postsovietinæ erdvæ, á Lietuvos Respublikos narystæ Europos Sà-
jungoje ir t. t. 

Kokius santykius reguliuoja ávairios konstitucinës nuostatos? Turëtu-
me apþvelgti visas 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kaip sudë-
tinës kodifikuotos konstitucijos, nuostatas: ir jos preambulæ, ir pagrindinæ 
dalá (I–XIV skirsniai), baigiamuosius nuostatus, taip pat aktus – Konstitu-
cijos sudedamàjà dalá. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulë – glausta áþanginë 
konstitucinio teksto dalis – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai su-
prasti. Joje átvirtinti esminiai Lietuvos valstybinio gyvenimo principai, svar-
biausios konstitucinës vertybës ir siekiai. „Dabar galiojanèios 1992 metø 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulëje taip pat pabrëþiamas ypa-
tingas buvusiø Lietuvos Respublikos Konstitucijø ir net Lietuvos Statutø, 
kurie prieð daugelá amþiø dëjo tautos sukurtos Lietuvos valstybës teisinius 
pagrindus, vaidmuo“8. Tokios nuostatos apie Lietuvos valstybës ir teisës 
tæstinumà ir perimamumà – tiltas ið Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës á 
1918–1940 m. gyvavusià Lietuvos Respublikà ir á 1990 m. vël atkurtà Lietu-
vos Respublikà. Reikðmingi ir teiginiai apie prigimtinæ þmogaus teisæ ir 
Tautos teisæ laisvai gyventi ir kurti savo tëvø ir protëviø þemëje – nepri-
klausomoje Lietuvos valstybëje, apie tokias vertybes kaip laisvës ir nepri-
klausomybës gynimà, tautos dvasios, gimtosios kalbos, raðto ir paproèiø ið-
saugojimà, tautinës santarvës puoselëjimà Lietuvoje. Preambulëje skelbia-
mi tautos gyvenimo ir konstitucinio reguliavimo svarbiausieji tikslai: atvi-
ros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës siekis. Pre-
ambulëje atsispindi valstybæ kurianèio subjekto – etninës tautos (þiûrëkite 
preambulës pradþià „lietuviø tauta“) virtimas pilietine tauta („atgimusios 
Lietuvos valstybës pilieèiø valia priima ir skelbia ðià Konstitucijà“). Pagal 
Konstitucijà Lietuvos valstybës kûrëjas – pilietinë Lietuvos þmoniø bendri-
ja, susidariusi Lietuvos istorijos, kultûros, valstybës kalbos, teritorijos ir 
ûkinio gyvenimo bendrumo pagrindu. 

Konstitucijos I skirsnyje „Lietuvos valstybë“ átvirtinti konstituciniai 
Lietuvos valstybës santvarkos pagrindai: nepriklausoma demokratinë res-
publika, Tautos suverenitetas, valstybës valdþios padalijimas (valstybës val-
dþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë, Tei-

                                                           

8 Maksimaitis M. Lietuvos valstybës konstitucijø istorija (XX a. pirmoji pusë). – Vilnius: 
Justitia, 2005. P. 9. 
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smas), valdþios galiø ribojimas Konstitucija, valdþios ástaigø tikslas – tar-
nauti þmonëms, Konstitucijos virðenybës principas ir kt. Svarbios ðio skirs-
nio normos dël svarbiausiø valstybës ir tautos klausimø sprendimo refe-
rendumu, dël Lietuvos valstybës teritorijos vientisumo ir nedalomumo á jo-
kius valstybinius darinius, dël Lietuvos Respublikos pilietybës, valstybinës 
kalbos, taip pat dël valstybës simboliø, sostinës. 

Konstitucijos II skirsnyje „Þmogus ir valstybë“ átvirtintos pagrindinës 
asmens teisës ir laisvës. Labai svarbus ðio skirsnio 18 straipsnis, skelbiantis, 
kad þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës. Ðio skirsnio normos átvirtina 
þmogaus teisæ á gyvybæ, þmogaus laisvæ, asmens nelieèiamumà, þmogaus 
orumo apsaugà, privataus gyvenimo nelieèiamumà, nuosavybës apsaugà, 
butø nelieèiamumà, informacijos laisvæ, minties, tikëjimo ir sàþinës laisvæ. 
Svarbios ðiame Konstitucijos skirsnyje iðdëstytos normos apie visø asmenø 
lygybæ ástatymui, teismui ir valstybës institucijoms ir pareigûnams, apie as-
mens, kurio konstitucinës teisës ar laisvës paþeidþiamos, teisæ kreiptis á tei-
smà, apie asmens nekaltumo prezumpcijà ir t. t. Ðiame skirsnyje taip pat 
rasime normas dël pilieèiø teisës laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamàjà 
vietà, dël jø teisës dalyvauti valdant savo ðalá, rinkimø, peticijø, susivieniji-
mø, susirinkimø teisiø ar pilieèiø, priklausanèiø tautinëms bendrijoms, tei-
sës puoselëti savo kalbà, kultûrà ir paproèius. 

Konstitucijos III skirsnyje „Visuomenë ir valstybë“ nustatyti ðeimos, 
auklëjimo, ugdymo santykiø pagrindai, átvirtinama asmens teisë á mokslà, 
kultûrà, taip pat mokslo ir tyrinëjimø bei dëstymo laisvë, baþnyèiø ir religi-
niø organizacijø veiklos pagrindai ir t. t. Paminëtinas ir ðio skirsnio 44 
straipsnis, uþdraudþiantis masinës informacijos cenzûrà bei masinës infor-
macijos priemoniø monopolá. Ðiame skirsnyje taip pat numatyta, kad pilie-
èiø tautinës bendrijos savo tautinës kultûros reikalus tvarko savarankiðkai, 
o valstybë joms teikia paramà. Konstitucijos IV skirsnyje „Tautos ûkis ir 
darbas“ nustatyti Lietuvos ûkio pagrindai, darbo ir socialinës paramos san-
tykiø pagrindai, gamtinës aplinkos apsauga ir t. t. 

Valstybës valdþios institucijø organizacijos ir funkcionavimo, jø tarpu-
savio sàveikos pagrindus nustato keli Konstitucijos skirsniai: V skirsnis 
„Seimas“ (55–76 straipsniai), VI skirsnis „Respublikos Prezidentas“ (77–90 
straipsniai), VII skirsnis „Lietuvos Respublikos Vyriausybë“ (91–101 
straipsniai), VIII skirsnis „Konstitucinis Teismas“ (102–108 straipsniai), IX 
skirsnis „Teismas“ (109–118 straipsniai). Konstitucijoje Seimas traktuoja-
mas kaip Tautos atstovybë, ástatymø leidybos institucija. Valstybës vadovo 
funkcijos patikëtos Respublikos Prezidentui, kuris pagal Konstitucijà at-
stovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir 
ástatymø. Lietuvos Respublikos Vyriausybë pagal Konstitucijà yra kolegiali 
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kraðto reikalus tvarkanti institucija. Konstitucijos VIII ir IX skirsniai nusta-
to Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir bendros bei specializuo-
tos kompetencijos teismø sudarymo bei funkcionavimo pagrindus. 

Konstitucijos X skirsnis „Vietos savivalda ir valdymas“ skirtas tiek 
Konstitucijoje laiduojamai savivaldos teisei, tiek aukðtesniø administraci-
niø vienetø organizuojamam vietiniam valdymui. XI skyrius „Finansai ir 
valstybës biudþetas“ nustato finansø bei valstybës biudþeto pagrindus, o 
XII skirsnis „Valstybës kontrolë“ skirtas valstybës kontrolës sistemos pa-
grindams. XIII Konstitucijos skirsnis „Uþsienio politika ir valstybës gyve-
nimas“ nustato ðalies uþsienio politikos bei valstybës gynybos pagrindus. 
Konstitucijos XIV skirsnis „Konstitucijos keitimas“ reguliuoja Konstituci-
jos keitimo klausimus. 

Paskutinis Konstitucijos skirsnis (tiesa, tekste neávardijamas kaip 
skirsnis, bet iðskiriamas kaip atskira Konstitucijos dalis) – „Baigiamieji 
nuostatai“ (150–154 straipsniai). Baigiamuosiuose nuostatuose nustatyta, 
kokie aktai yra Konstitucijos sudedamoji dalis, taip pat nustatyta, kada 
Konstitucija ásigalioja, kaip ji skelbiama. „Baigiamuosiuose nuostatuose“ 
iðsiskiria 153 straipsnis, kuriame buvo numatyta, kad kai Konstitucija bus 
priimta referendumu, Seimas iki 1993 m. spalio 25 d. trijø penktadaliø visø 
Seimo nariø balsø dauguma gali pakeisti atitinkamas nurodytø Konstituci-
jos straipsniø nuostatas. 

Lietuvos Respublikos konstituciniame ástatyme „Dël Lietuvos valsty-
bës“ átvirtinta, kad teiginys „Lietuvos valstybë yra nepriklausoma demokra-
tinë respublika“ yra Lietuvos Respublikos konstitucinë norma ir pamatinis 
principas, kad ði konstitucinë norma ir pamatinis principas gali bûti pakeis-
ti tik plebiscitu, jeigu uþ tai pasisakytø ne maþiau kaip trys ketvirtadaliai 
Lietuvos pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ. Lietuvos Respublikos konstituci-
niame akte „Dël Lietuvos Respublikos nesijungimo á postsovietines Rytø 
sàjungas“ uþfiksuotas Lietuvos siekis puoselëti abipusiðkai naudingus ryðius 
su kiekviena valstybe, anksèiau buvusia SSRS sudëtyje, taèiau niekada ir 
jokiu pavidalu nesijungti á jokias buvusios SSRS pagrindu kuriamas naujas 
politines, karines, ekonomines ar kitokias valstybiø sàjungas bei sandrau-
gas. Lietuvos Respublikos ástatyme „Dël Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos ásigaliojimo tvarkos“ reglamentuota Konstitucijos ir jos atskirø nuostatø 
ásigaliojimo tvarka. 2004 m. liepos 13 d. konstituciniame akte „Dël Lietu-
vos Respublikos narystës Europos Sàjungoje“ nustatyti Lietuvos dalyvavi-
mo Europos Sàjungoje konstituciniai pagrindai. 

 
* * * 
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Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucija priskirtina prie ketvirtosios 
konstitucionalizmo kartos konstitucijø. Ji panaði á to paties laikotarpio nau-
jàsias Europos Vidurio Rytø ðaliø, iðsivadavusiø ið totalitarinës sistemos 
gniauþtø, konstitucijas. Teisinio turinio ir teisinës technikos poþiûriu ðis ak-
tas yra tipiðkas XX a. pabaigos teisinis aktas. Teisinëje literatûroje pabrë-
þiamos tokios svarbiausios Lietuvos Respublikos Konstitucijos teisinës sa-
vybës: tai – Konstitucijos, kaip pagrindinio ðalies ástatymo, vaidmuo; Kons-
titucijos virðenybë; Konstitucijos stabilumas; Konstitucijos vientisumas. 

Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas, pagrindinis nacionalinës teisës 
ðaltinis, Lietuvos teisës sistemos pagrindas.  

Lietuvos Respublikos Konstitucija yra priimta ypatinga, kitokia negu 
priimami paprasti ástatymai, tvarka: jà 1992 m. spalio 25 d. referendumu 
priëmë tauta. Pagal Konstitucijos 151 straipsná Konstitucija ásigalioja kità 
dienà po referendumo rezultatø oficialaus paskelbimo. Konstitucija kei-
èiama irgi ypatinga tvarka (Konstitucijoje numatyta, kam priklauso pataisø 
iniciatyvos teisë, kokia tvarka ir sàlygomis keièiamos Konstitucijos nuosta-
tos, kaip pasiraðomas ir ásigalioja ástatymas dël Konstitucijos keitimo. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija reguliuoja visuomenës gyvenimo 
reikðmingiausius socialinius santykius. Ji nustato valstybës valdþios organi-
zacijos ir funkcionavimo pagrindus, apibrëþia asmens teisinæ padëtá, jo san-
tykius su valstybe. Konstitucijoje nustatyta valstybës valdþios institucijø si-
stema, kompetencija, jø veiklos kryptys, jø priimamø teisës aktø rûðys. 
Konstitucijoje nustatyti ir svarbiausi teisinio reguliavimo tikslai ir objektai. 
Neretai Konstitucijos straipsniuose tiesiogiai nurodyta, kokius klausimus 
reikia sureguliuoti ástatymu („Asmeniui padarytos materialinës ir morali-
nës þalos atlyginimà nustato ástatymas“ (30 straipsnis), „Pilietybës ágijimo ir 
netekimo tvarkà nustato ástatymas“ (35 str. 3 d.). Kartais net tiesiogiai nu-
rodoma, kokiu ástatymu atitinkami klausimai turi bûti sureguliuoti: „Kons-
titucinio Teismo statusà ir jo ágaliojimø vykdymo tvarkà nustato Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymas“ (102 str. 2 d.), „Teismø suda-
rymà ir kompetencijà nustato ástatymas“ (111 str. 4 d.). Neretai tiesiogiai 
nustatomos ástatyminio reguliavimo ribos. Antai Konstitucijos 32 straipsny-
je numatyta, kad pilieèio teisës laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamàjà vie-
tà ribojamos ástatymais. Kartu nustatyta, kad toks ribojimas ástatymu gali-
mas tik tada, jeigu tai bûtina valstybës saugumui uþtikrinti, þmoniø sveika-
tai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumà. 

Kita svarbi Konstitucijos teisinë savybë – jos virðenybë, aukðèiausia 
Konstitucijos normø juridinë galia. Lietuvos Respublikos Konstitucijos vir-
ðenybë lemia Konstitucijos ypatingà vietà teisinëje sistemoje. Ji daro ypa-
tingà poveiká visoms teisinio reguliavimo sritims ir teisinio reguliavimo bû-
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dams. Konstitucijos 7 straipsnyje nustatyta: „Negalioja joks ástatymas ar ki-
tas aktas, prieðingas Konstitucijai.“  

Konstitucijoje ne tik skelbiama ðio akto virðenybë, bet ir numatytas jos 
uþtikrinimo mechanizmas. Konstitucijos teisinæ apsaugà laiduoja konstitu-
cinë justicija. Konstitucijos 102 straipsnyje numatyta, kad Konstitucinis 
Teismas sprendþia, ar ástatymai ir kiti Seimo aktai neprieðtarauja Konstitu-
cijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktai – neprieðtarauja Kons-
titucijai arba ástatymams. Uþtikrinant Konstitucijos virðenybæ, svarbi kons-
titucinë norma, kad Lietuvos Respublikos ástatymas (ar jo dalis) arba kitas 
Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybës aktas 
(ar jo dalis) negali bûti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas 
Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieð-
tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Konstitucijos 107 str. 1 d.). Ne 
maþiau svarbi ir kita konstitucinë nuostata: „Teisëjas negali taikyti ástaty-
mo, kuris prieðtarauja Konstitucijai“ (110 str. 1 d.). Tais atvejais, kai yra 
pagrindas manyti, kad ástatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turëtø bûti tai-
komas konkreèioje byloje, prieðtarauja Konstitucijai, teisëjas sustabdo ðios 
bylos nagrinëjimà ir kreipiasi á Konstituciná Teismà praðydamas spræsti, ar 
ðis ástatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstitucijà. 

Konstitucijos 6 straipsnyje nustatyta, kad Konstitucija yra vientisas ir 
tiesiogiai taikomas aktas, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis 
Konstitucija. Taigi Konstitucijoje tiesiogiai uþfiksuotos dvi ðio teisinio do-
kumento savybës: konstitucinio reguliavimo vientisumas ir Konstitucijos 
normø tiesioginis taikymas. Konstitucijos vientisumas reiðkia konstitucinio 
reguliavimo sàryðá ir darnà. Konstitucijos normos, principai, institutai – 
viena sistema. Norint suprasti konkreèià teisinæ taisyklæ, reikia jà traktuoti 
ne kaip izoliuotà, o kaip vientisos sistemos elementà, t. y. normà bûtina 
aiðkinti ðios sistemos teisinio reguliavimo kontekste. Logiðka iðvada, kad 
„Konstitucija yra vientisas aktas, todël interpretuojant jos normas negalima 
nustatyti to bet kurios jos normos turinio, kuris prieðtarautø visumai“9.  

Kita Konstitucijos savybë – Konstitucijos tiesioginis taikymas. Jis reið-
kia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija – ne politinë deklaracija, bet 
teisës normø aktas, kuris galioja, kurio reikalavimø privalo laikytis visi tei-
siniø santykiø subjektai. 

 

* * * 

                                                           

9 Pavilonis V. Konstitucijos interpretavimas vykdant abstrakèià teisës aktø teisëtumo 
kontrolæ / Konstitucinës prieþiûros institucijø baigiamieji aktai. Konferencijos medþiaga. – 
Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2000. P. 28. 
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Svarbi Konstitucijos savybë – jos stabilumas. Konstitucinis Teismas 
2006 m. sausio 16 d. ir kovo 14 d. nutarimuose10 yra konstatavæs, kad Kons-
titucijos stabilumas yra tokia jos savybë, kuri kartu su kitomis (pirmiausia 
Konstitucijos ypatinga, aukðèiausia teisine galia) konstituciná teisiná regu-
liavimà skiria nuo þemesnës galios teisës akto nustatyto ordinarinio teisinio 
reguliavimo. 

Konstitucijos stabilumas reiðkia, kad Lietuvos Respublikos Konstituci-
ja buvo priimta þvelgiant á ilgalaikæ ðalies raidos perspektyvà. Konstitucijos 
stabilumà visø pirma uþtikrina pats jos turinys. Ji reguliuoja svarbiausius vi-
suomenës gyvenimo santykius. Tai – labai apibendrintas reguliavimas. Ki-
tas Konstitucijos stabilumà uþtikrinantis veiksnys – ypaè sudëtinga jos pri-
ëmimo, keitimo ir ásigaliojimo tvarka. Þinoma, Konstitucijos stabilumas 
nepaneigia teisinio reguliavimo dinamiðkumo. 

Ypatinga Konstitucijos priëmimo ir keitimo tvarka, kuri skiriasi nuo 
paprastø ástatymø priëmimo ir keitimo tvarkos, yra laikoma viena ið esmi-
niø sàlygø, uþtikrinanèiø Konstitucijos stabilumà. 1992 m. Lietuvos Res-
publikos Konstitucija buvo priimta Tautos referendumu. 

„Lietuvos Respublikos Konstitucija priskirtina prie tø konstitucijø, ku-

                                                           

10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsëjo 11 d. 
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos baudþiamo-
jo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. re-
dakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. redakcijos), 
407 straipsnio (2003 m. birþelio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. 
redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 daliø (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies 
(2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dël pareiðkëjo – Ðiauliø rajono apylinkës teismo praðy-
mø iðtirti, ar Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 
14 d. redakcija) neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valstybës þinios. 2006. 
Nr. 7-254. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas „Dël 
Lietuvos Respublikos saugomø teritorijø ástatymo, Lietuvos Respublikos miðkø ástatymo, Lie-
tuvos Respublikos þemës ástatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. gruodþio 22 d. 
nutarimu Nr. 160 „Dël statybø privaèioje þemëje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto statybø 
privaèioje þemëje reglamento nuostatø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dël Lie-
tuvos Respublikos saugomø teritorijø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës reformos ástaty-
mo nuostatø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje nu-
matyto þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstituci-
nio ástatymo (1996 m. birþelio 20 d. redakcija) nuostatoms, taip pat dël Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës 1995 m. gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dël statybø privaèioje þemëje regla-
mento patvirtinimo“ patvirtinto statybø privaèioje þemëje reglamento 2 punkto atitikties Lie-
tuvos Respublikos miðkø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës ástatymo nuostatoms // Vals-
tybës þinios. 2006. Nr. 30-150. 
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rioms keisti nustatytos gana sunkios taisyklës“11. Ypatingai saugomomis 
reikëtø laikyti Konstitucijos 1 straipsnio, Konstitucijos I ir XIV skirsniø 
nuostatas. 

Konstitucijos 147 straipsnyje numatyta, kad sumanymà keisti ar papil-
dyti Lietuvos Respublikos Konstitucijà turi teisæ pateikti Seimui ne maþes-
në kaip vieno ketvirtadalio visø Seimo nariø grupë arba ne maþiau kaip 300 
tûkstanèiø rinkëjø. Nepaprastosios arba karo padëties metu Konstitucija 
negali bûti taisoma.  

Konstitucijos 1 straipsnio nuostata, kad „Lietuvos Respublikos valsty-
bë yra nepriklausoma demokratinë respublika“ gali bûti pakeista tik refe-
rendumu, jeigu uþ tai pasisakytø ne maþiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos 
pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ.  

Tik referendumu gali bûti keièiamos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos 
valstybë“ bei XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatos.  

Kitø Konstitucijos skirsniø pataisos turi bûti svarstomos ir dël jø bal-
suojama Seime du kartus. Tarp ðiø balsavimø turi bûti daroma ne maþesnë 
kaip trijø mënesiø pertrauka. Ástatymo projektas dël Konstitucijos keitimo 
laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu uþ tai balsavo ne 
maþiau kaip du treèdaliai visø Seimo nariø. 

Nepriimta Konstitucijos pataisa Seimui ið naujo svarstyti gali bûti tei-
kiama ne anksèiau kaip po metø. 

Priimtà ástatymà dël Konstitucijos keitimo pasiraðo Respublikos Pre-
zidentas ir ne vëliau kaip per 5 dienas oficialiai paskelbia. Jeigu nurodytu 
laiku tokio ástatymo Respublikos Prezidentas nepasiraðo ir nepaskelbia, ðis 
ástatymas ásigalioja, kai já pasiraðo ir oficialiai paskelbia Seimo pirmininkas. 
Ástatymas dël Konstitucijos keitimo ásigalioja ne anksèiau kaip po vieno 
mënesio nuo jo priëmimo. 

Taip pat reikia prisiminti, kad rengiant Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos galutinæ teksto redakcijà buvo sutarta straipsniams, dël kuriø buvo 
itin sunku susitarti ir kuriø galutinëms redakcijoms priimti reikëjo daugiau-
sia kompromisø, tam tikrà laikà taikyti lengvesnæ keitimo tvarkà. Konstitu-
cijos kûrimo procese dalyvavusios politinës jëgos tikëjosi po 1992 m. Seimo 
rinkimø turëti Seime pakankamà Seimo nariø daugumà, kurios uþtektø 
Konstitucijà pakeisti norima linkme. Taip atsirado Konstitucijos „Baigia-
møjø nuostatø“ 153 straipsnis, kuriame nustatyta: „Kai ði Lietuvos Respub-
likos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas 

                                                           

11 Þilys J. Konstitucijos stabilumas teisinës kultûros kontekste / Konstitucija, þmogus, tei-
sinë valstybë. Konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 
1998. P. 23. 
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iki 1993 m. spalio 25 dienos 3/5 visø Seimo nariø balsø dauguma gali pa-
keisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 
straipsniuose, 58 str. antrosios dalies 2 punkte, 65, 68, 69 str., 84 str. 11 ir 
12 punktuose, 87 str. pirmojoje dalyje, 96, 103, 118 str., 119 str. ketvirtojoje 
dalyje.“ 

Ðios Konstitucijos keitimo sàlygø iðlygos – teisinë politiniø kompromi-
sø paieðkos iðraiðka. Paprastesne tvarka buvo leista keisti normas, apibrë-
þianèias nuosavybës konstituciná statusà (47 str.), Seimo nariø skaièiø, Sei-
mo nariø rinkimo tvarkà (55 str.), teisines prielaidas bûti renkamam Seimo 
nariu (56 str.), teisines pirmalaikiø Seimo rinkimø paskelbimo prielaidas 
(58 str. 2 d. 2 p.), naujai iðrinkto Seimo pirmojo posëdþio suðaukimo tvarkà 
(65 str.), ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ (68 str.), ástatymø priëmimà (69 
str.), Respublikos Prezidento ágaliojimus (84 str. 11 ir 12 p.), pirmalaikiø 
Respublikos Prezidento rinkimø sàlygas (87 str. 1 d.), ministrø statuso 
klausimus (96 str.), Konstitucinio Teismo sudarymà (103 str.), prokurorø 
konstituciná statusà (118 str.), savivaldybës taryboms atsakingø vykdomøjø 
organø teisiná statusà (119 str. 4 d.). Kaip matome, iðskyrus 47 straipsná, tai 
buvo daugiausia nuostatos, susijusios su valstybës valdþios institucijø statu-
su, jø tarpusavio santykiais. 

Politinio kompromiso dalyviø lûkesèiai ir politinë tikrovë nesutapo. 
Politinëms partijoms, kurioms buvo atstovaujama Seime po 1992 m. Seimo 
rinkimø, nepavyko suderinti nuomoniø, ir paprastesne tvarka Konstitucija 
nebuvo pakeista. 

Konstitucinis Teismas yra konstatavæs, kad Konstitucija, kaip aukð-
èiausioji teisë, turi bûti stabilus aktas (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 
16 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimai). Konstitucijos stabilumas yra tokia jos 
savybë, kuri kartu su kitomis (ir pirmiausia – su Konstitucijos ypatinga, 
aukðèiausia teisine galia) konstituciná teisiná reguliavimà atskiria nuo þe-
mesnës galios teisës aktais nustatyto (ordinarinio) teisinio reguliavimo 
(Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. kovo 28 nutarimai), o 
Konstitucijà – nuo visø kitø teisës aktø. Konstitucijos stabilumas – didþiulë 
teisinë vertybë. Konstitucija neturi bûti keièiama, jeigu tai nëra teisiðkai 
bûtina. 

Konstitucinis Teismas priminë, kad Konstitucijos stabilumà laiduoja ir 
sudëtingesnë, sunkesnë, palyginus su konstituciniais ir paprastaisiais ásta-
tymais, Konstitucijos pataisø darymo tvarka (Konstitucinio Teismo 2006 m. 
kovo 14 d. nutarimas), ypaè tai, kad kai kuriø Konstitucijos nuostatø (1 
straipsnio, I skirsnio „Lietuvos valstybë“, XIV skirsnio „Konstitucijos kei-
timas“) keitimui yra nustatyti ypatingi procesiniai reikalavimai. Konstituci-
jos stabilumas – viena ið prielaidø uþtikrinti valstybës tæstinumà, pagarbà 
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konstitucinei santvarkai ir teisei, Konstitucijoje deklaruotø lietuviø tautos 
siekiø, kuriais grindþiama pati Konstitucija, ágyvendinimà. 

Dar kartà norëèiau priminti ir tai, kad Konstitucijos stabilumas nepa-
neigia konstitucinio reguliavimo dinamikos. Vienais atvejais Konstitucija 
plëtojama konstitucinëje jurisprudencijoje atskleidþiant naujus teisinio re-
guliavimo aspektus, kitais atvejais – keièiant ar papildant Konstitucijos te-
kstà. 

Per praëjusius keliolika metø, kai Lietuvoje galioja Lietuvos Respub-
likos Konstitucija, buvo daugybë siûlymø jà keisti, taèiau politinëms jëgoms 
tik aðtuonis kartus pasisekë sëkmingai susitarti dël Konstitucijos pataisø. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo keista12: 
1) 1996 m. birþelio 20 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 

straipsnio papildymo ástatymu; 
2) 1996 m. gruodþio 12 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 

straipsnio pakeitimo ástatymu;  
3) 2002 m. birþelio 20 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 

straipsnio pakeitimo ástatymu; 
4) 2003 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straips-

nio pakeitimo ástatymu; 
5) 2003 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straips-

nio papildymo ástatymu; 
6) 2003 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straips-

nio pakeitimo ástatymu; 
7) 2004 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymo 

konstituciniu aktu „Dël Lietuvos Respublikos narystës Europos 
Sàjungoje“ ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straipsnio 
papildymo ástatymu; 

8) 2004 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 57 straips-
nio papildymo ástatymu; 

9) 2006 m. balandþio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 
straipsnio pakeitimo ástatymu. 

Perþvelgus ðá sàraðà matyti, kad 2002–2004 m. laikotarpiu Konstitucija 
taisyta ypaè aktyviai. Beje, Seimo darbø planuose numatytos naujos Konsti-
tucijos pataisos. 1996–2004 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisas 
galëtume vadinti „bûtinomis“ ir „nebûtinomis“ (ðias lëmë ne konstitucinës 
raidos logika, bet vienalaikiai ar „patogesnio reguliavimo“ motyvai). Nea-
bejotinas pataisø, sudaranèiø prielaidas europinei integracijai, bûtinumas, 
o kitø galëjo ir nebûti (pavyzdþiui, tokiomis pataisomis laikytini Konstituci-

                                                           

12 Iki 2007 m. sausio 1 d. 
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jos 118 ar 57 straipsniø keitimai). Seimo nariams nevalia pamirðti, kad pri-
imdami Konstitucijos pataisas jie ágyvendina ne ástatymø leidybos, bet ið-
vestinës steigiamosios valdþios funkcijà. Ðiai funkcijai ágyvendinti keliami 
kitokie reikalavimai. „Nebûtinos“ pataisos „nustûmë“ á politinës darbot-
varkës paraðtes pataisas, susijusias su konstitucinës demokratijos plëtra. 
Turime nuolatos prisiminti, kad demokratija – ne vien visuotiniai rinkimai, 
bet ir valdþios kontrolë, kurià bûtina plëtoti. Todël nesuprantamas delsi-
mas átvirtinti individualø konstituciná skundà, leidþiantá asmeniui dël val-
dþios institucijø aktais paþeistø konstituciniø teisiø gynimo kreiptis á Kons-
tituciná Teismà. 

Pastebëtina, kad daþniausiai valstybës gyvenime problemos kyla ne dël 
konstitucinio reguliavimo kokybës, bet dël Konstitucijos reikalavimø nesil-
aikymo. Todël svarbiausias ðiø dienø uþdavinys – ne màstyti, kaip keisti 
Konstitucijà, bet siekti, kad visa Lietuvos teisës sistema atitiktø Konstituci-
jà, kad visi subjektai, tiek kuriantys, tiek taikantys teisæ (ypaè teismai, kaip 
asmens teisiø apsaugos svarbiausia institucinë garantija), suprastø konsti-
tucinius imperatyvus ir jø besàlygiðkai laikytøsi.  

 

* * * 

 
Primenu, kad ðiuolaikinë konstitucinë mintis pripaþásta, kad konstitu-

cijos tekstas tampa tik iðeities punktu atskleidþiant tikràjà konstitucinio re-
guliavimo prasmæ ir turiná, kad tikrasis „svorio centras“ suprantant konsti-
tucijà kaip norminæ tikrovæ ið konstitucijos – pagrindinio ástatymo – perke-
liamas á konstitucinæ jurisprudencijà. Konstitucinë jurisprudencija iðryðki-
no, kad konstitucija – ne normø rinkinys. Konstitucinis teismas visada re-
miasi konstitucijos normø ir principø sistema. Raðytinis tekstas yra tik iðei-
ties padëtis, leidþianti iðvesti taisykles, kurios tiesiogiai neáraðytos konstitu-
cijos tekste, taèiau iðplaukia ið jos vertybiø sistemos arba konstitucinio re-
guliavimo visumos. Tokios sàvokos kaip: teisinë valstybë, atvira darni pilie-
tinë visuomenë, demokratija, tiesioginis konstitucijos taikymas, jos virðeny-
bë, bûtø vien graþios frazës, palinkëjimai, jeigu konstitucinis teismas, jas 
aiðkindamas, neatskleistø ðiose kategorijose glûdinèiø norminio pobûdþio 
reikalavimø. Bûtent ðie reikalavimai filosofines kategorijas paverèia teisi-
nëmis kategorijomis, kuriø paþeidimas sukelia teisinius padarinius. Dar 
daugiau – konstitucijos jurisprudencinës dalies iðkilimas „nuvertina“ pa-
grindinio ástatymo teksto reikðmæ, kitaip sakant, konstruktyvi interpretacija 
leidþia iðtaisyti konstitucinio teksto trûkumus13. Konstitucinës jurispruden-

                                                           

13 Vengrijos Konstitucinio Teismo jurisprudencija interpretuojant modifikuotà dar 1949 
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cijos dëka konstitucinë teisë ágauna nuoseklios, darnios aukðèiausiosios tei-
sës pavidalà, tampa tikru ástatymø ir kitø teisës aktø teisiðkumo tikrinimo 
matu. „Konstitucinës jurisprudencijos, kaip naujo konstitucinës teisës ðal-
tinio, iðkilimas verèia modifikuoti áprastà Konstitucijos, kaip „pagrindinio 
ástatymo“, sampratà papildyti jà „gyvosios“, nuolat „evoliucionuojanèios“ 
Konstitucijos idëja“14. 

Konstitucinis Teismas formuoja oficialià konstitucinæ doktrinà: Kons-
titucinio Teismo aktuose yra aiðkinamos Konstitucijos nuostatos: normos 
bei principai. Oficialios konstitucinës doktrinos esmë – joje atskleidþiama 
ne tik ávairiø konstituciniø nuostatø turinys, bet ir jø tarpusavio sàsajos, 
konstituciniø vertybiø pusiausvyra, konstitucinio teisinio reguliavimo, kaip 
vienos visumos, esmë (þr. Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d., 2004 
m. gruodþio 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimus). Pa-
þymëtina ir tai, kad oficialioje konstitucinëje doktrinoje taip pat gali bûti 
tiesiogiai nurodoma, koks Konstitucijos nuostatø aiðkinimas yra negalimas 
(2006 m. kovo 28 d. nutarimas). 

Kuo motyvuojama iðvada apie Konstitucijai prilygstanèià konstitucinës 
jurisprudencijos galià? Atsakymas labai paprastas – Konstitucinio Teismo 
akte suformuluotos konstitucinës doktrinos, kuri yra visus saistanti, nega-
lima paneigti priëmus ástatymà ar konstituciná ástatymà pagal Konstitucijos 
69 straipsnio 3 dalá. Tik paèios Konstitucijos pataisa „áveikiamos“ konstitu-
cinëje jurisprudencijoje suformuluotos oficialios konstitucinës doktrinos 
nuostatos. 

Yra ir papildomø argumentø: iðimtinë Konstitucinio Teismo teisë ofi-
cialiai aiðkinti konstitucijà (Konstitucinio Teismo 2003 m. geguþës 30 d., 
2003 m. spalio 29 d., 2004 m. geguþës 13 d., 2004 m. liepos 1 d., 2004 m. 
gruodþio 13 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimuose, taip pat 2005 m. rugsëjo 20 
d. sprendime konstatuota, kad pagal Konstitucijà ágaliojimus oficialiai aið-
kinti Konstitucijà turi tik Konstitucinis Teismas); Konstitucinio Teismo 
sprendimø vieningumas ir jo visuotinis privalomumas („Konstitucinio Tei-

                                                                                                                                  

m. priimtà Konstitucijà (tegul ir daugelá kartø taisytà) rodo, kad nenuoseklø, stokojantá vidi-
nës darnos, ávairiø epochø poþiûrius atspindintá „margà“ aktà galima paversti nuoseklia, ðiuo-
laikinio konstitucionalizmo reikalavimus atitinkanèia konstitucine sistema. Panaðiai ir Lenki-
jos Konstitucinis Tribunolas iki 1997 m. Konstitucijos priëmimo ávairialypá reguliavimà (vadi-
namàjà „Maþàjà Konstitucijà“ ir tai, kas liko ið liaudies Lenkijos laikø konstitucinio regulia-
vimo), sëkmingai pavertë veiksminga modernia konstitucine sistema. Dar daugiau – vëliau 
daugelis Konstitucinio Tribunolo doktrinø ið jurisprudencijos perkelta á naujos Konstitucijos 
tekstà. 

14 Kûris E. Konstitucija, konstitucinë doktrina ir Konstitucinio Teismo diskrecija / Konsti-
tucijos aiðkinimas ir tiesioginis taikymas. Konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos Respub-
likos Konstitucinis Teismas, 2002. P. 16. 
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smo nutarimai, sprendimai, iðvados yra galutiniai, neskundþiami, jie yra vi-
siems privalomi; Konstitucinio Teismo nutarimas sudaro vienà visumà, jo 
visos sudedamosios dalys yra tarpusavyje susijusios; leidþiant naujus, kei-
èiant, papildant jau priimtus ástatymus, kitus teisës aktus, juos leidþianèias 
valstybës institucijas saisto Konstitucinio Teismo nutarimo motyvuojamo-
joje dalyje iðdëstyta Konstitucijos nuostatø samprata, kiti teisiniai argu-
mentai“ – taip konstatuota Konstitucinio Teismo 2003 m. geguþës 30 d. nu-
tarime; Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime paþymëta ir tai, 
kad teisæ kurianèias ir teisæ taikanèias institucijas (pareigûnus) saisto kons-
tituciniø nuostatø samprata, kad pagal Konstitucijà visi Konstitucinio Tei-
smo aktai, kuriuose yra aiðkinama Konstitucija – formuojama oficiali kons-
titucinë doktrina, savo turiniu saisto ir teisæ kurianèias, ir teisæ taikanèias 
institucijas (pareigûnus), neiðskiriant në bendrosios kompetencijos ir spe-
cializuotø teismø); Konstitucinio teismo aktø galutinis ir neskundþiamas 
pobûdis. 

Taigi nëra valstybës valdþios institucijos, kuri galëtø paneigti Konstitu-
cinio Teismo sprendimà. To negali padaryti nei Seimas ástatymu arba kitu 
Seimo aktu, nei Respublikos Prezidentas ar Vyriausybë savo aktu, nei koks 
nors teismas savo sprendimu. Yra tik vienas kelias „áveikti“ Konstitucinio 
Teismo nutarime iðdëstytà konstitucinæ interpretacijà – pakeisti paèià 
Konstitucijà.  

Jeigu Konstitucijà sudaro normos ir principai (tiesiogiai formuluojami 
Konstitucijos tekste ar ið jo iðvedami), tai viena ið svarbiausiø Konstitucijos, 
suprantamos kaip dviejø jos daliø: pagrindinio ástatymo ir jurisprudencijos, 
charakteristikø bûtø tai, kiek iðplëtotas iðaiðkintø konstituciniø principø ir 
normø tinklas ir kokie ðiø principø ir normø turinio aspektai yra atskleisti.  

Norint susidaryti tikrà plëtojamø konstituciniø normø ir principø tink-
lo vaizdà, reikëtø nagrinëti daugelio konstituciniø nuostatø interpretacijas. 
Tai – didþiulis darbas, beje, ðios knygoje daþnai bus nagrinëjami konstitu-
cinëje jurisprudencijoje atskleisti ne vienos konstitucinës nuostatos ele-
mentai, jø turinys ir prasmë. 

Analizuodamas Lietuvos konstitucinës justicijos instituto pirmuosius 
deðimt metø Konstitucinio Teismo pirmininkas E. Kûris paþymëjo: „Per 
pirmàjá Konstitucinio Teismo veiklos deðimtmetá sukaupta konstitucinë ju-
risprudencija aprëpia paèius ávairiausius santykius ir institutus: pilietybæ, 
þmogaus teises (politines, ekonomines, socialines), demokratinius institu-
tus (pvz., rinkimus ir referendumà), parlamentines procedûras, valdþios 
santykius, valstybës valdþios pareigûnø statusà, ástatymø leidybos procesà, 
biudþeto procesà, teisingumo vykdymà, ûkio reguliavimà, nuosavybæ, mo-
kesèius, baþnyèios ir valstybës santykius, vietos savivaldà, net paèios Konsti-
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tucijos keitimo tvarkà“15. Praëjus dar trejetui metø nagrinëtø srièiø tapo 
dar daugiau. Taigi ir Konstitucijos nuostatø iðaiðkinimø, kaip neatskiriamo 
konstitucinës kontrolës elemento, tapo dar daugiau.  

 

* * * 

 
Konstitucinio Teismo formuluojamoje oficialioje doktrinoje iðsiskiria 

konstituciniø principø – visos konstitucinës norminës sistemos karkaso – 
interpretavimas. „Konstituciniø principø turinio atskleidimas – sudëtinë 
(ir, matyt, svarbiausia) konstitucijos aiðkinimo veiklos dalis, pagrindþianti 
konstitucinës jurisprudencijos ir konstitucinës doktrinos svarbà“16. Tokio 
darbo rezultatas – principø, kaip reikalavimø sistemos, turinio atskleidi-
mas. Iliustracija galëtø bûti konstitucinis teisinës valstybës principas, kuris 
iki Konstitucinio Teismo suformuluotos doktrinos buvo aiðkinamas tik kaip 
átvirtinàs teisës prioritetà, þmogaus teises ir laisves, valdþiø padalijimà. Su-
tikite, kad toks aiðkinimas tik leidþia suvokti principo esmæ, bet daugelis jo 
turinio aspektø lieka neatskleisti. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose 
ne kartà konstatavo ávairius reikalavimus, kylanèius ið ðio principo. Konsti-
tucinio Teismo nutarimuose konstatuota, kad teisinës valstybës principas – 
universalus principas, kuriuo grindþiama visa Lietuvos teisës sistema bei 
pati Lietuvos Respublikos Konstitucija, kad konstitucinës nuostatos turi 
bûti aiðkinamos atsiþvelgiant á ðá principà. Konstitucinëje jurisprudencijoje 
paþymima, kad konstitucinio teisinës valstybës principo esmë – teisës vieð-
patavimas. Konstitucinis teisës vieðpatavimo imperatyvas reiðkia, kad val-
dþios laisvæ riboja teisë, kuriai privalo paklusti visi teisiniø santykiø subjek-
tai. Konstitucinis Teismas Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodþio 6 d. nu-
tarime konstatavo, kad konstituciniu teisinës valstybës principu turi bûti 
vadovaujamasi ir kuriant teisæ, ir jà ágyvendinant. 

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose taip pat ne kartà konstatavo, 
kad Konstitucijoje átvirtintas teisinës valstybës principas, be kitø reikalavi-
mø, suponuoja ir tai, kad turi bûti uþtikrintos þmogaus teisës ir laisvës, kad 
visos valstybës valdþià ágyvendinanèios ir kitos valstybës bei savivaldybiø 
institucijos, visi pareigûnai turi veikti vadovaudamiesi teise, paklusdami 
Konstitucijai ir teisei, kad Konstitucija turi aukðèiausià teisinæ galià ir kad 
visi teisës aktai turi atitikti Konstitucijà. 

                                                           

15 Kûris E. Konstitucinë justicija Lietuvoje: pirmasis deðimtmetis / Konstitucinis teisingu-
mas ir teisës vieðpatavimas. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2002.  

16 Kûris E. Konstitucijos dvasia // Jurisprudencija. 2002. T. 30(22). P. 22. 
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Konstitucinëje jurisprudencijoje (2004 m. gruodþio 13 d., 2004 m. 
gruodþio 29 d., 2005 m. rugsëjo 29 d. nutarimai) suformuluoti teisinës vals-
tybës principo reikalavimai ástatymø leidëjui, kitiems teisëkûros subjek-
tams: teisëkûros subjektai teisës aktus gali leisti tik nevirðydami savo ágalio-
jimø; teisës aktuose nustatyti reikalavimai turi bûti grindþiami bendro po-
bûdþio nuostatomis (teisës normomis ir principais), kurias ámanoma taikyti 
visiems numatytiems atitinkamø teisiniø santykiø subjektams; diferencijuo-
tas teisinis reguliavimas turi bûti grindþiamas tik atitinkamais teisës aktais 
reguliuojamø visuomeniniø santykiø subjektø padëties objektyviais skirtu-
mais; kad teisiniø santykiø subjektai galëtø þinoti, ko ið jø reikalauja teisë, 
teisës normos turi bûti nustatomos ið anksto, teisës aktai turi bûti oficialiai 
skelbiami, jie turi bûti vieði ir prieinami; ástatymuose ir kituose teisës ak-
tuose nustatytas teisinis reguliavimas turi bûti aiðkus, suprantamas, ne-
prieðtaringas, teisës aktø formuluotës turi bûti tikslios, turi bûti uþtikrinami 
teisës sistemos nuoseklumas ir vidinë darna, teisës aktuose neturi bûti nuo-
statø, vienu metu skirtingai reguliuojanèiø tuos paèius visuomeninius san-
tykius; kad teisiniø santykiø subjektai galëtø savo elgesá orientuoti pagal 
teisës reikalavimus, teisinis reguliavimas turi bûti santykinai stabilus; teisës 
aktais negalima reikalauti neámanomø dalykø (lex non cogit ad impossibi-

lia); teisës aktø galia yra nukreipta á ateitá, ástatymø ir kitø teisës aktø galio-
jimas atgal neleidþiamas (lex retro non agit), nebent teisës aktu bûtø ðvelni-
nama teisiniø santykiø subjekto padëtis ir kartu nebûtø kenkiama kitiems 
teisiniø santykiø subjektams (lex benignior retro agit); teisës paþeidimai, uþ 
kuriuos teisës aktuose yra nustatyta atsakomybë, turi bûti aiðkiai apibrëþti; 
nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybæ uþ teisës paþeidimus priva-
lu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal 
kurá nustatytos teisinës priemonës turi bûti bûtinos demokratinëje visuo-
menëje ir tinkamos siekiamiems teisëtiems bei visuotinai svarbiems tiks-
lams (tarp tikslø ir priemoniø turi bûti pusiausvyra), jos neturi varþyti as-
mens teisiø labiau negu reikia ðiems tikslams pasiekti, o jeigu ðios teisinës 
priemonës yra susijusios su sankcijomis uþ teisës paþeidimà, tai minëtos 
sankcijos turi bûti proporcingos padarytam teisës paþeidimui; teisiðkai re-
guliuojant visuomeninius santykius privalu paisyti prigimtinio teisingumo 
reikalavimø, apimanèiø ir bûtinumà uþtikrinti asmenø lygybæ ástatymui, tei-
smui ir valstybës institucijoms ar pareigûnams; leidþiant teisës aktus turi 
bûti paisoma teisëkûros procedûriniø reikalavimø, taip pat ir tø, kuriuos 
yra nusistatæs pats teisëkûros subjektas ir kt. 

Konstitucinio Teismo 1999 m. geguþës 11 d., 2000 m. rugsëjo 19 d., 
2003 m. sausio 24 d., 2004 m. gruodþio 13 d., 2004 m. gruodþio 29 d. nuta-
rimuose paþymima, kad teisinës valstybës principu turi bûti vadovaujamasi 
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ir taikant teisæ. Ðis principas suponuoja asmens teisæ á tinkamà teisiná pro-
cesà. Taikant teisæ taip pat bûtina laikytis tokiø ið konstitucinio teisinës 
valstybës principo kylanèiø reikalavimø: teisæ taikanèios institucijos turi 
paisyti asmenø lygiateisiðkumo reikalavimo; negalima dukart bausti uþ tà 
patá teisës paþeidimà (non bis in idem); atsakomybë (sankcija, bausmë) uþ 
teisës paþeidimus turi bûti nustatyta ið anksto (nulla poena sine lege); veika 
nëra nusikalstama, jeigu tai nëra numatyta ástatyme (nullum crimen sine le-

ge), ir kt. Konstitucinis teisinës valstybës principas reikalauja, kad jurisdik-
cinës ir kitos teisës taikymo institucijos bûtø neðaliðkos, nepriklausomos, 
siektø nustatyti objektyvià tiesà ir sprendimus priimtø tik teisës pagrindu. 
Konstitucinis teisinës valstybës principas ápareigoja teisæ taikanèias institu-
cijas nenukrypti nuo bendrøjø teisës principø, átvirtintø demokratiniø teisi-
niø valstybiø jurisprudencijoje. 

 
* * * 

 
Pateiksiu keletà pavyzdþiø, kaip konstitucinëje jurisprudencijoje aiðki-

namos Konstitucijos nuostatos.  
Antai Konstitucijos 14 straipsnyje nustatyta, kad valstybinë kalba yra 

lietuviø kalba. Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 21 d. ir 2006 m. gegu-
þës 10 d. nutarimuose konstatavo, kad konstitucinis valstybinës kalbos sta-
tuso átvirtinimas reiðkia, kad lietuviø kalba yra konstitucinë vertybë. Vals-
tybinë kalba saugo tautos tapatybæ, integruoja pilietinæ Tautà, uþtikrina 
Tautos suvereniteto raiðkà, valstybës vientisumà ir jos nedalomumà, nor-
malø valstybës ir savivaldybiø ástaigø funkcionavimà. Valstybinë kalba yra 
svarbi pilieèiø lygiateisiðkumo garantija, nes leidþia visiems pilieèiams vie-
nodomis sàlygomis bendrauti su valstybës ir savivaldybiø ástaigomis, ágy-
vendinti savo teises ir teisëtus interesus. Konstitucinis valstybinës kalbos 
statuso átvirtinimas taip pat reiðkia, kad ástatymø leidëjas privalo ástatymais 
nustatyti, kaip ðios kalbos vartojimas uþtikrinamas vieðajame gyvenime, be 
to, jis turi numatyti valstybinës kalbos apsaugos priemones. Lietuviø kalba, 
pagal Konstitucijà ágijusi valstybinës kalbos statusà, privalo bûti vartojama vi-
sose valstybës ir savivaldos institucijose, visose Lietuvoje esanèiose ástaigose, 
ámonëse ir organizacijose; ástatymai ir kiti teisës aktai turi bûti skelbiami vals-
tybine kalba; raðtvedyba, apskaitos, atskaitomybës, finansiniai dokumentai 
privalo bûti tvarkomi lietuviø kalba; valstybës ir savivaldos institucijos, ástai-
gos, ámonës bei organizacijos tarpusavyje susiraðinëja valstybine kalba.  

Pagal Konstitucijà lietuviø kalba, kaip valstybinë kalba, yra valstybës ir 
savivaldybiø institucijø ir ástaigø vieðosios raiðkos ir bendravimo tarpusavy-
je bei su visuomenës nariais priemonë. Ji yra svarbus valstybingumo ele-
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mentas, visus Lietuvos Respublikos pilieèius vienijantis, valstybinæ ben-
druomenæ – pilietinæ Tautà – integruojantis veiksnys, nes uþtikrina visiems 
valstybës pilieèiams lygias galimybes dalyvauti valdant savo ðalá, priimant 
valstybinës reikðmës sprendimus, taip pat teisæ lygiomis sàlygomis stoti á 
valstybinæ tarnybà. Valstybinës kalbos mokëjimas yra visaverèio pilieèiø da-
lyvavimo valdant valstybæ prielaida ir bûtina sàlyga. 

Konstitucinis valstybinës kalbos statusas reiðkia ir tai, kad valstybinë 
kalba yra privalomai vartojama tik vieðajame Lietuvos gyvenime; kitose gy-
venimo srityse asmenys nevarþomai gali vartoti bet kokià jiems priimtinà 
kalbà. 

Konstitucinio reguliavimo turinys ir prasmë atskleidþiami ir oficialiai 
aiðkinant Konstitucijos 5 straipsnyje ir kituose Konstitucijos straipsniuose 
(jø dalyse) átvirtintà valdþiø padalijimo principà. Aiðkindamas ðá principà 
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartà konstatavo, kad valdþiø 
padalijimas reiðkia, jog ástatymø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë valdþios 
turi bûti atskirtos, pakankamai savarankiðkos, bet kartu tarp jø turi bûti 
pusiausvyra; kad kiekvienai valdþios institucijai yra nustatyta jos paskirtá 
atitinkanti kompetencija; institucijos kompetencijos konkretus turinys pri-
klauso nuo tos valdþios vietos bendroje valdþiø sistemoje ir jos santykio su 
kitomis valdþiomis, nuo tos institucijos vietos tarp kitø valdþios institucijø 
ir jos ágaliojimø santykio su kitø institucijø ágaliojimais; kad Konstitucijoje 
tiesiogiai nustaèius konkreèios valstybinës valdþios institucijos ágaliojimus 
viena valstybës valdþios institucija negali ið kitos perimti tokiø ágaliojimø, jø 
perduoti ar atsisakyti, kad tokie ágaliojimai negali bûti pakeisti ar apriboti 
ástatymu. Konstitucinis valdþiø padalijimo principas lemia, kad Lietuvoje 
nëra deleguotosios ástatymø leidybos.  

Konstitucinëje jurisprudencijoje iðryðkëjo ir konstitucinës peticijos tei-
sës esmë bei turinys. Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 26 d. nutarime17 
konstatavo, kad konstitucinë peticijos teisë – viena ið teisiø, kurias ágyven-
dindami pilieèiai gali dalyvauti valdant savo ðalá. Lietuvos, kaip ir daugelio 
Europos valstybiø, teisës sistemose peticija paprastai suprantama kaip in-
dividualus ar kolektyvinis kreipimasis á vieðosios valdþios institucijas, ku-
riame yra iðdëstytas reikalavimas (siûlymas) spræsti tam tikrà ne tik pareið-
këjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbø klausimà, kai reikia pa-
keisti, papildyti ar pripaþinti netekusiu galios galiojantá arba priimti naujà 
teisës aktà.  

                                                           

17 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 26 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos peticijø ástatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 10 straipsnio 4 dalies ir 16 straipsnio 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 11-410.  



Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucija: nuo pagrindinio įstatymo iki aukščiausiosios teisės 

 

119 

Konstitucinis Teismas paþymëjo, kad pagal Konstitucijos 33 straipsnio 3 
dalá peticijos teisës ágyvendinimo tvarkà nustato ástatymas, todël daroma iðva-
da, kad ástatymø leidëjas turi pareigà peticijø santykius reglamentuoti ne bet 
kokiu teisës aktu, o bûtent ástatymu, kuriame bûtø nustatyti visi svarbiausi pe-
ticijos teisës ágyvendinimo tvarkos elementai, bûtent: dël ko galima kreiptis su 
peticija; kurioms vieðosios valdþios institucijoms gali bûti paduodama peticija; 
formalûs reikalavimai, kuriuos turi atitikti peticija; peticijos padavimo tvarka; 
sprendimø dël atsisakymo priimti peticijà priëmimo ir jø apskundimo tvarka ir 
kt. Pagal Konstitucijà ástatymø leidëjas, ástatymu nustatydamas peticijos teisës 
ágyvendinimo tvarkà, turi tam tikrà diskrecijà, taèiau negali paneigti paèios pe-
ticijos teisës esmës, dirbtinai suvarþyti ar nepagrástai pasunkinti ðios pilieèiø 
konstitucinës teisës ágyvendinimà. 

Konstitucinëje jurisprudencijoje iðryðkinta, kad konstitucinë peticijos tei-
sës samprata lemia tai, kad pilieèio konstitucinë peticijos teisë yra laikoma ágy-
vendinta tada, kai atitinkamus ágaliojimus turinti vieðosios valdþios institucija 
apsvarsto pateiktà peticijà ir priima sprendimà dël peticijoje iðdëstytø reikala-
vimø (siûlymø) tenkinimo ar netenkinimo. Konstitucinio Teismo 2006 m. sau-
sio 26 d. nutarime pabrëþta, kad Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalyje átvirtintos 
pilieèiø teisës kritikuoti valstybës ástaigø ar pareigûnø darbà, apskøsti jø spren-
dimus negalima tapatinti su Konstitucijos 33 straipsnio 3 dalyje átvirtinta pilie-
èiø peticijos teise: kiekviena ið ðiø teisiø turi savo tik jai bûdingà turiná; tai le-
mia ir skirtingà ðiø teisiø ágyvendinimo tvarkà, taip pat kai kuriuos jø gynimo 
ypatumus. 

 
* * * 

 

Oficiali konstitucinë doktrina – „gyvoji“ jurisprudencinë konstitucinë 
teisë (ir kaip visuma, ir kiekvienu atskiru konstitucinio teisinio reguliavimo 
klausimu) yra formuojama laipsniðkai ir nuosekliai, ankstesniuose Konsti-
tucinio Teismo aktuose atskleistus tos doktrinos elementus (fragmentus) 
papildant kitais, atskleidþiamais naujuose Konstitucinio Teismo aktuose.  

Tirdamas ástatymø ir kitø teisës aktø atitiktá Konstitucijai Konstituci-
nis Teismas plëtoja savo ankstesniuose nutarimuose, kituose aktuose pa-
teiktà Konstitucijos nuostatø sampratà, atskleidþia naujus, atitinkamos 
konstitucinës justicijos bylos tyrimui bûtinus Konstitucijoje nustatyto teisi-
nio reguliavimo aspektus (þr. Konstitucinio Teismo 2003 m. geguþës 30 d., 
2004 m. liepos 1 d., 2004 m. gruodþio 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. ko-
vo 28 d. nutarimus). 

Taigi oficialios konstitucinës doktrinos (ir kaip visumos, ir kiekvienu 
atskiru konstitucinio teisinio reguliavimo klausimu) formavimas yra ne 
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vienkartinis aktas, bet laipsniðkas ir nuoseklus procesas. Ðis procesas yra 
nenutraukiamas ir niekuomet nebûna visiðkai baigtas, nes pati Konstituci-
jos, kaip aukðèiausios teisinës galios akto, prigimtis, konstitucingumo idëja 
suponuoja tai, kad Konstitucijoje negali bûti ir nëra spragø ar vidiniø prieð-
taravimø (Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d., 2004 m. gruodþio 
13 d. nutarimai), nes aiðkinant Konstitucijos normas bei principus, tiesio-
giai arba netiesiogiai átvirtintus Konstitucijos tekste ir sudaranèius darnià 
sistemà, visados bus galimybë (tai lemia nagrinëjama byla) atskleisti tokius 
konstitucinio teisinio reguliavimo aspektus, kurie dar nebuvo atskleisti 
anksèiau. Taip Konstitucinio Teismo aktuose suformuota oficiali konstitu-
cinë doktrina yra papildoma vis naujais fragmentais. 

Paþymëtina, kad Konstitucijos nuostatø sampratos, ðiø nuostatø pa-
grindu suformuluotø oficialios konstitucinës doktrinos nuostatø tolesnis 
aiðkinimas ir plëtojimas naujose konstitucinës justicijos bylose, priimtuose 
Konstitucinio Teismo aktuose tam tikromis aplinkybëmis gali lemti ne tik 
naujø, toms konstitucinës justicijos byloms tirti bûtinø konstitucinio teisi-
nio reguliavimo aspektø atskleidimà ir ankstesnëse konstitucinës justicijos 
bylose, priimtuose Konstitucinio Teismo aktuose pateiktos Konstitucijos 
nuostatø sampratos papildymà naujais elementais, bet ir anksèiau suformu-
luotø oficialios konstitucinës doktrinos nuostatø reinterpretavimà, kai ofi-
ciali konstitucinë doktrina yra patikslinama. 

Paþymëtina, kad atskleisdamas konstitucinio reguliavimo turiná Kons-
titucinis Teismas taiko ávairius metodus, jø derinius. Konstitucijos negali-
ma aiðkinti paþodþiui, toks aiðkinimas tik iðkreiptø tikràjà konstituciniø 
nuostatø prasmæ. Pravartu prisiminti M. Duverger pasakytà pastabà, kad 
konstitucijos negalima aiðkinti atskirais straipsniais, lyg ji bûtø á ritinëlius 
pjaustoma deðra, nesuvokiant, kad kiekvienas jos straipsnis neatsiejamas 
nuo viso konstitucinio teksto, kad konstitucija visados remiasi, tiesiogiai ar 
netiesiogiai, tam tikru politinio reþimo tipu, kurio principai persmelkia 
kiekvienos nuostatos interpretacijà18. Konstitucinë jurisprudencija patvirti-
na tokià konstitucinës interpretacijos sampratà. Antai Konstitucinis Tei-
smas 2004 m. geguþës 25 d. nutarime yra konstatavæs, kad Konstitucija yra 
vientisas aktas, kad jà sudaro ávairios nuostatos: ir konstitucinës normos, ir 
konstituciniai principai, tarp kuriø negali bûti ir nëra prieðprieðos ir kurie 
sudaro darnià sistemà, nes konstituciniai principai yra iðvedami ir ið Kons-
titucijos dvasià iðreiðkianèios konstitucinio teisinio reguliavimo visumos, ið 
Konstitucijos, kaip svarbiausiø valstybinës bendruomenës – pilietinës Tau-
tos – vertybiø sistemà átvirtinanèio ir ginanèio, visai teisës sistemai gaires 

                                                           

18 Duverger M. Bréviaire de la cohabitation. – Paris: PUF, 1986. P. 15. 
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nubrëþianèio akto, prasmës, taip pat todël, kad Konstitucijos negalima aið-
kinti ar taikyti taip, kad bûtø neigiama Konstitucijos dvasia, Konstitucijos 
negalima aiðkinti vien paþodþiui, vien taikant lingvistiná (verbaliná) metodà. 
Aiðkinant Konstitucijà privalu taikyti ávairius teisës aiðkinimo metodus: si-
steminá, bendrøjø teisës principø, loginá, teleologiná, ástatymø leidëjo keti-
nimø, precedentø, istoriná, lyginamàjá ir kt. Tik ðitaip – visapusiðkai – aiðki-
nant Konstitucijà galima sudaryti prielaidas realizuoti jos, kaip visuomenës 
sutarties ir aukðèiausios teisinës galios akto, paskirtá, uþtikrinti, kad nebus 
nukrypta nuo Konstitucijos prasmës, kad nebus paneigta Konstitucijos dva-
sia ir kad gyvenime bus átvirtintos tos vertybës, kuriomis Tauta grindþia sa-
vo paèios priimtà Konstitucijà. 

Tokia doktrina taikoma aiðkinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
nuostatas. Antai Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pabrë-
þë, kad „Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalies negalima aiðkinti vien taikant 
lingvistiná metodà, paþodþiui, kaip esà pateikianèios iðsamø, baigtiná teisës 
aktø, kuriø atitikties aukðtesnës galios teisës aktams, inter alia (ir pirmiau-
sia) Konstitucijai, tyrimas ir atitinkamø sprendimø priëmimas Konstitucijo-
je yra priskirtas Konstitucinio Teismo jurisdikcijai, sàraðà. Konstitucijos 
102 straipsnio 1 dalis aiðkintina paisant viso konstitucinio teisinio regulia-
vimo konteksto, atsiþvelgiant inter alia á konstituciná valdþiø padalijimo 
principà, á Konstitucijoje átvirtintà Konstitucinio Teismo paskirtá ir vietà 
teisminæ valdþià (ir valstybës valdþià apskritai) vykdanèiø valstybës institu-
cijø sistemoje, á Konstitucijoje expressis verbis átvirtintà konstituciniø ásta-
tymø (pagal Konstitucijà turinèiø aukðtesnæ teisinæ galià uþ paprastuosius 
ástatymus) institutà, á Konstitucijos nuostatas, pagal kurias ástatymai (jø 
nuostatos) ar kiti teisës aktai gali bûti priimami ir referendumu (Konstitu-
cijos 9 straipsnio 1 dalis, 69 straipsnio 4 dalis, 71 straipsnio 3 ir 4 dalys), á 
Respublikos Prezidento konstitucinæ pareigà daryti visa, kas jam pavesta 
Konstitucijos ir ástatymø (Konstitucijos 77 straipsnio 2 dalis), á Vyriausybës 
konstitucinæ pareigà vykdyti ástatymus, Seimo nutarimus dël ástatymø ágy-
vendinimo bei Respublikos Prezidento dekretus (Konstitucijos 94 straips-
nio 2 punktas), á Konstitucijos virðenybës bei konstituciná teisinës valstybës 
principus, suponuojanèius, be daugelio kitø dalykø, visø teisës aktø hierar-
chijà ir ið jos kylantá draudimà þemesnës galios teisës aktuose nustatyti toká 
teisiná reguliavimà, kuris konkuruotø su nustatytuoju aukðtesnës galios tei-
sës aktuose (be abejo, pirmiausia paèioje Konstitucijoje), bei taikyti teisës 
aktus, prieðtaraujanèius aukðtesnës galios teisës aktams, taip pat galimybæ 
minëtø reikalavimø neatitinkanèius teisës aktus (jø dalis) ðalinti ið teisës si-
stemos, taigi atsiþvelgiant á konstitucinës teisminës kontrolës, kaip konsti-
tucinio instituto, paskirtá ir jà átvirtinanèiø Konstitucijos nuostatø konteks-
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tinæ prasmæ. Ðitaip viso konstitucinio teisinio reguliavimo kontekste aiðki-
nant Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalá konstatuotina, kad pagal Konstitu-
cijà Konstitucinis Teismas turi iðimtinæ kompetencijà tirti ir spræsti, ar bet 
kuris Seimo, Respublikos Prezidento arba Vyriausybës aktas, taip pat bet 
kuris referendumu priimtas aktas (jo dalis) neprieðtarauja bet kuriam aukð-
tesnës galios aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, bûtent: ar bet ku-
ris konstitucinis ástatymas (jo dalis) neprieðtarauja Konstitucijai, ar bet ku-
ris ástatymas (jo dalis), taip pat Seimo statutas (jo dalis) neprieðtarauja 
Konstitucijai ir konstituciniams ástatymams, ar bet kuris Seimo poástatymi-
nis teisës aktas (jo dalis) neprieðtarauja Konstitucijai, konstituciniams ásta-
tymams ir ástatymams, Seimo statutui, ar bet kuris Respublikos Prezidento 
aktas (jo dalis) neprieðtarauja Konstitucijai, konstituciniams ástatymams ir 
ástatymams, ar bet kuris Vyriausybës aktas (jo dalis) neprieðtarauja Konsti-
tucijai, konstituciniams ástatymams ir ástatymams“19. Bûtent ðitokiu Konsti-
tucijos 102 straipsnio 1 dalies aiðkinimu grindþiamà Konstitucinio Teismo 
konstituciniø ágaliojimø sprendþiant dël teisës aktø atitikties aukðtesnës ga-
lios teisës aktams (ir pirmiausia Konstitucijai) sampratà ákûnija Konstitu-
cinio Teismo jurisprudencija. 

 

* * * 

 

Konstitucinëje jurisprudencijoje suformuota ir paèios Konstitucijos 
samprata. Ji bûtø lyg konstitucinëje jurisprudencijoje iðdëstytas daugelio 
kitø ðio reiðkinio problemø „raktas“. Paþymëtina, kad ði samprata plëtota 
pamaþu. Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 14 d. nutarimo nuostata 
„valstybës Konstitucija yra aukðèiausià teisinæ galià turintis teisës aktas, 
grindþiantis ðalies teisës sistemà. Tai reiðkia, kad visi kiti teisës aktai turi 
atitikti Konstitucijà“20 þymi interpretacinio darbo pradþià.  

                                                           

19 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 
straipsnio 4 dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 11 
straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. 
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valstybës þinios. 2006. Nr. 36-1292. 

20 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 14 d. nutarimas „Dël Llie-
tuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 53 straipsnio ir Lietuvos Respublikos prokuratû-
ros ástatymo 21 straipsnio treèiosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // 
Valstybës þinios. 1994. Nr. 13-221. 
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Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d. nutarime21 regime toká 
apibendrinimà deðimt metø plëtotos konstitucijos sampratos (iki tokios in-
terpretacijos – ilgas kelias, kai byla po bylos buvo pabrëþiami ávairûs tos 
sampratos elementai: aukðèiausioji Konstitucijos galia (Konstitucinio Tei-
smo 1994 m. vasario 14 d. nutarimas); konstitucijos kaip ástatymø leidybos 
pagrindo vaidmuo (Konstitucinio Teismo 2002 m. birþelio 19 d. nutari-
mas); valstybës valdþià vykdanèiø ir kitos valstybës institucijø pareiga veikti 
remiantis teise ir paklûstant teisei (Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 11 
d. nutarimas) ir kt.): 

„Konstitucija, kaip teisës aktas, yra iðreikðta tam tikra tekstine forma, 
turi tam tikrà kalbinæ iðraiðkà. Taèiau taip, kaip teisës negalima traktuoti 
vien kaip teksto, kuriame expressis verbis yra iðdëstytos tam tikros teisinës 
nuostatos, elgesio taisyklës, taip ir Konstitucijos, kaip teisinës realybës, ne-
galima traktuoti vien kaip jos tekstinës formos, negalima suvokti Konstitu-
cijos vien kaip eksplicitiniø nuostatø visumos. Konstitucija yra vientisas ak-
tas (Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalis). Pati Konstitucijos, kaip aukðèiausios 
teisinës galios akto, prigimtis, konstitucingumo idëja suponuoja tai, kad 
Konstitucijoje negali bûti ir nëra spragø, vadinasi, negali bûti ir nëra tokio 
þemesnës galios teisës aktuose nustatyto teisinio reguliavimo, kurio nebûtø 
galima vertinti jo atitikties Konstitucijai atþvilgiu. Konstitucijà, kaip teisinæ 
realybæ, sudaro ávairios nuostatos – konstitucinës normos ir konstituciniai 
principai, kurie ávairiose Konstitucijos formuluotëse yra tiesiogiai átvirtinti 
arba yra ið jø iðvedami. Vieni konstituciniai principai yra átvirtinti expressis 

verbis suformuluotose konstitucinëse normose, kiti, nors ir nëra jose átvir-
tinti expressis verbis, bet jose atsispindi ir yra iðvedami ið konstituciniø nor-
mø, taip pat ið kitø ðiose normose atsispindinèiø konstituciniø principø, ið 
konstitucinio teisinio reguliavimo visumos, ið Konstitucijos, kaip svarbiau-
siø valstybinës bendruomenës – pilietinës Tautos – vertybiø sistemà átvirti-
nanèio ir ginanèio, visai teisës sistemai gaires nubrëþianèio akto prasmës. 
Tarp konstituciniø principø ir konstituciniø normø negali bûti ir nëra 
prieðprieðos, visos konstitucinës normos ir konstituciniai principai sudaro 
darnià sistemà. Bûtent konstituciniai principai sieja á darnià visumà visas 
Konstitucijos nuostatas, neleidþia, kad Konstitucijoje bûtø vidiniø prieðta-
ravimø ar tokio jos aiðkinimo, kai iðkreipiama ar paneigiama kurios nors 
Konstitucijos nuostatos prasmë, kuri nors Konstitucijoje átvirtinta ir jos gi-
nama vertybë. Per konstitucinius principus atsiskleidþia ne tik Konstitucijos 
                                                           

21 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 11 straipsnio (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) 
ir 2 straipsnio 2 dalies (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 85-3094. 
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raidë, bet ir jos dvasia – tos vertybës ir siekiai, kuriuos Tauta Konstitucijoje 
átvirtino pasirinkusi tam tikrà jos nuostatø tekstinæ formà, kalbinæ iðraiðkà, 
nustaèiusi tam tikras Konstitucijos normas, eksplicitiðkai arba implicitiðkai 
átvirtinusi tam tikrà konstituciná teisiná reguliavimà. Tad prieðprieðos negali 
bûti ir nëra ne tik tarp konstituciniø principø ir konstituciniø normø, bet ir 
tarp Konstitucijos dvasios ir Konstitucijos raidës: Konstitucijos raidës ne-
galima aiðkinti ar taikyti taip, kad bûtø neigiama Konstitucijos dvasia, kuri 
gali bûti suvokta tik konstituciná teisiná reguliavimà vertinant kaip visumà ir 
tik ávertinus Konstitucijos, kaip visuomenës sutarties ir aukðèiausios teisi-
nës galios akto, paskirtá. Konstitucijos dvasià iðreiðkia konstitucinio teisinio 
reguliavimo visuma, visos jos nuostatos – ir Konstitucijos tekste tiesiogiai 
iðdëstytos Konstitucijos normos, ir Konstitucijos principai, taip pat ir tie, 
kurie iðplaukia ið konstitucinio teisinio reguliavimo visumos ir Konstituci-
jos, kaip svarbiausiø Tautos vertybiø sistemà átvirtinanèio ir ginanèio, visai 
teisës sistemai gaires nubrëþianèio akto, prasmës.“  

Konstitucinis Teismas yra ne kartà konstatavæs, kad visos Konstituci-
jos nuostatos yra tarpusavyje susijusios ir sudaro vieningà, darnià sistemà, 
kad tarp Konstitucijoje átvirtintø vertybiø yra pusiausvyra, kad në vienos 
Konstitucijos nuostatos negalima aiðkinti taip, kad bûtø iðkreiptas arba pa-
neigtas kurios nors kitos Konstitucijos nuostatos turinys, nes taip bûtø ið-
kreipta viso konstitucinio teisinio reguliavimo esmë, paþeista konstituciniø 
vertybiø pusiausvyra (Konstitucinio Teismo 1998 m. rugsëjo 24 d., 2002 m. 
spalio 23 d., 2002 m. lapkrièio 25 d., 2003 m. kovo 4 d., 2003 m. liepos 4 d., 
2003 m. rugsëjo 30 d., 2003 m. gruodþio 3 d., 2004 m. balandþio 15 d. nuta-
rimai).  

Konstitucinėje jurisprudencijoje rasime tokius oficialios Konstitucijos 
sampratos elementus: 

- Konstitucijos ðaltinis yra pati valstybinë bendruomenë – pilietinë 
Tauta. 

- Konstitucija – tai aukðèiausios teisinës galios aktas. 
- Konstitucijoje atsispindi visuomenës sutartis – visø Lietuvos Res-

publikos pilieèiø demokratiðkai prisiimtas ásipareigojimas dabartinei 
ir bûsimosioms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje átvirtintas pa-
matines taisykles ir joms paklusti, idant bûtø uþtikrintas valdþios le-
gitimumas, jos sprendimø teisëtumas, þmogaus teisës ir laisvës, idant 
visuomenëje bûtø santarvë. 

- Konstitucija, kaip aukðèiausios teisinës galios aktas ir visuomenës 
sutartis, yra grindþiama universaliomis, nekvestionuojamomis verty-
bëmis – suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, þmogaus tei-
siø ir laisviø pripaþinimu bei jø gerbimu, pagarba teisei bei teisës 



Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucija: nuo pagrindinio įstatymo iki aukščiausiosios teisės 

 

125 

vieðpatavimui, valdþios galiø ribojimu, valdþios ástaigø priederme 
tarnauti þmonëms ir atsakomybe visuomenei, pilietiðkumu, teisin-
gumu, atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës 
valstybës siekiu. 

- Konstitucijoje yra nustatyti þmogaus ir valstybës santykiø, vieðosios 
valdþios formavimo ir funkcionavimo, Tautos ûkio, vietos savivaldos, 
kitø svarbiausiø visuomenës ir valstybës gyvenimo santykiø pagrin-
dai. 

- priëmusi Konstitucijà pilietinë Tauta padëjo savo, kaip valstybinës 
bendruomenës, bendro gyvenimo norminá pagrindà ir átvirtino vals-
tybæ kaip bendrà visos visuomenës gërá.  

- Tauta Konstitucijà keièia tiesiogiai arba per savo demokratiðkai ið-
rinktus atstovus ir tik pagal paèioje Konstitucijoje nustatytas taisyk-
les.  

- Konstitucija yra aukðèiausioji teisë.  
- Konstitucija nubrëþia gaires visai teisës sistemai – visa teisës sistema 

kuriama Konstitucijos pagrindu.  
Konstitucinëje jurisprudencijoje Konstitucija suprantama kaip aukð-

èiausiosios teisinës galios aktas, aukðèiausioji teisë, visø kitø teisës aktø tei-
siðkumo ir legitimumo matas. 

 

* * * 

 

Kokius teisinius padarinius sukelia aukðèiausioji Konstitucijos galia, 
Konstitucijos vientisumas ir tiesioginis taikymas? Mokslinis atsakymas á 
pirmà klausimo dalá gali bûti toks: „Konstitucijos virðenybë reiðkia, kad 
konstitucija pateikia ástatymø leidybos proceso produkcijos, taip pat vyk-
domosios valdþios teisëtumo matà“22, taèiau realià átakà teisiniams santy-
kiams daro konstitucinëje jurisprudencijoje atskleistø principø samprata, 
tik joje apibrëþti reikalavimai yra privalomi ir visus saistantys. 

Antai Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. nutarime konstatuota, 
kad pamatinis demokratinës teisinës valstybës reikalavimas – Konstitucijos 
virðenybës principas – átvirtintas Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalyje, kurioje 
nustatyta, kad negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, prieðingas Konstituci-
jai; ðis principas taip pat yra ávairiais aspektais átvirtintas Konstitucijos 5 
straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta, kad valdþios galias riboja Konstituci-
ja, 6 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad Konstitucija yra vientisas ir 

                                                           

22 Van Reenen T. Tendances actuelles dans l‘interprétation de la Constitution de 
l‘Afrique du Sud // Revue française de droit constitutionnel. 2002. Nr. 50. P. 356 
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tiesiogiai taikomas aktas, 6 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta, kad kiek-
vienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija, 30 straipsnio 1 dalyje, 
kurioje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës paþei-
dþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà, 102 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustaty-
ta, kad Konstitucinis Teismas sprendþia, ar ástatymai ir kiti Seimo aktai ne-
prieðtarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktai – 
neprieðtarauja Konstitucijai arba ástatymams, 110 straipsnio 1 dalyje, kurio-
je nustatyta, kad teisëjas negali taikyti ástatymo, kuris prieðtarauja Konsti-
tucijai, ir kt. Visos Konstitucijos nuostatos aiðkintinos atsiþvelgiant á Kons-
titucijos virðenybës principà. 

Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodþio 24 d. nutarime konstatavo, 
kad „Konstitucijos virðenybës principas reiðkia, kad Konstitucija teisës aktø 
hierarchijoje uþima iðskirtinæ – aukðèiausià – vietà, kad joks teisës aktas 
negali prieðtarauti Konstitucijai, kad niekam neleidþiama paþeisti Konsti-
tucijos, kad konstitucinë tvarka turi bûti ginama, kad pati Konstitucija átvir-
tina mechanizmà, ágalinantá nustatyti, ar teisës aktai (jø dalys) neprieðta-
rauja Konstitucijai. Ðiuo atþvilgiu Konstitucijoje átvirtintas Konstitucijos 
virðenybës principas yra neatsiejamai susijæs su konstituciniu teisinës vals-
tybës principu – universaliu konstituciniu principu, kuriuo grindþiama visa 
Lietuvos teisës sistema ir pati Konstitucija. Konstitucijos virðenybës princi-
po paþeidimas reikðtø, kad yra paþeidþiamas ir konstitucinis teisinës valsty-
bës principas“. 

Konstitucijoje átvirtintas konstitucinës kontrolës institutas, ágalinantis 
Konstitucijai prieðtaraujanèius ástatymus bei kitus aktus paðalinti ið teisës 
sistemos. Esminæ reikðmæ turi ir tai, kad Konstitucijoje yra átvirtintas tei-
sminis teisiø ir laisviø gynimas. Konstitucijos 30 straipsnyje nustatyta, kad 
asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës paþeistos, turi teisæ kreiptis á 
teismà (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsëjo 19 d. nutarimas). 

Konstitucija – vientisas aktas (Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalis), Kons-
titucijos principai ir normos sudaro darnià sistemà. Skirtinguose Konstitu-
cijos straipsniuose iðdëstytos normos yra tarp savæs suderintos ir sudaro 
vientisà visumà, darnià sistemà; në vienos Konstitucijos nuostatos negalima 
prieðinti kitoms Konstitucijos nuostatoms, aiðkinti taip, kad bûtø paneigta 
arba iðkreipta kitø Konstitucijos nuostatø prasmë. 

Konstitucinis Teismas ne viename nutarime yra konstatavæs, kad 
„Konstitucija – vientisas aktas (Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalis). Konsti-
tucijos principai ir normos sudaro darnià sistemà. Në vienos Konstitucijos 
nuostatos negalima aiðkinti taip, kad bûtø iðkreiptas arba paneigtas kurios 
nors kitos konstitucinës nuostatos turinys, nes taip bûtø iðkreipta viso kons-
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titucinio reguliavimo esmë, paþeista Konstitucijoje átvirtinta vertybiø pu-
siausvyra“ (Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas).  

Aiðkindamas Konstitucijos vientisumo principà Konstitucinis Teismas 
savo nutarimuose ne kartà konstatavo, kad skirtinguose Konstitucijos 
straipsniuose iðdëstytos normos yra tarp savæs suderintos ir sudaro vientisà 
visumà, darnià sistemà; në vienos Konstitucijos nuostatos negalima prieðin-
ti kitoms Konstitucijos nuostatoms, aiðkinti taip, kad bûtø paneigta arba ið-
kreipta kitø Konstitucijos nuostatø prasmë. Konstitucijoje átvirtintos verty-
bës sudaro darnià sistemà, tarp jø yra pusiausvyra. Konstitucinis Teismas 
1999 m. kovo 16 d. nutarime konstatavo, jog Konstitucijos saugomø verty-
biø sandûroje turi bûti rasti sprendimai, uþtikrinantys, kad në viena ið tokiø 
vertybiø nebus paneigta ar nepagrástai apribota. 

Tiesioginis Konstitucijos taikymas reiðkia, kad Konstitucijos normos ir 
principai tiesiogiai daro átakà ávairioms socialinës tikrovës sritims, kad 
kiekvienas gali ginti savo teises remdamasis Konstitucija.  

Tiesioginio Konstitucijos taikymo doktrinos átvirtinimas Konstitucijos 
tekste atspindi Konstitucijos kûrëjø sieká svarbiausià ðalies teisës aktà laiky-
ti nuolatos taikoma, veikianèia teise, o ne politiniø orientacijø, tiesiogiai 
nesukelianèiø teisiniø padariniø, rinkiniu. Teisinëje demokratinëje valsty-
bëje neásivaizduojamas Konstitucijos nustatytø valdþios galiø ribø nepaisy-
mas, deklaratyvus asmens teisø katalogas, todël Konstitucijoje átvirtinta tei-
siø teisminë gynyba – bûtinas konstitucinës santvarkos elementas. Konsti-
tuciniø ginèø sprendimas patikëtas Lietuvos Respublikos Konstituciniam 
Teismui. Ne vienoje byloje spræsdamas sudëtingus ástatymø ir kitø teisës 
aktø konstitucingumo klausimus Teismas atskleidë, kà reiðkia nuostata, 
kad Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas. 

Nenorintys pripaþinti modernios Konstitucijos reikðmës teisës siste-
moje autoriai kartais tvirtina: jeigu Konstitucija taikoma tiesiogiai, jeigu ji 
yra visa apimanèius teisës pagrindus átvirtinantis centras, tai daugiau nebe-
reikia nei ástatymø, nei poástatyminiø aktø. Tiesioginis Konstitucijos taiky-
mas nepaneigia ástatyminio ar poástatyminio reguliavimo. Konstitucijos tie-
sioginis taikymas yra tik vienas ið Konstitucijos poveikio bûdø átvirtinant 
konkreèius santykius, apsaugant konstitucines teises ir laisves. Konstitucija 
– svarbiausias teisës ðaltinis, visos teisës sistemos pagrindas, joje rasime vi-
sø teisës ðakø pagrindus. Tuos pagrindus konkretina ir detalizuoja þemes-
nio rango teisës ðaltiniuose átvirtintas teisinis reguliavimas. 

 
* * * 
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Norminës konstitucijos samprata keièia ir teisës sistemos sampratà. 
Nëra teisiniø santykiø, kuriø pradø neapibrëþtø konstitucijos normos ir 
principai, átvirtinantys asmenø susivienijimø, visuomenës ir valstybës santy-
kiø pagrindus. Teisinio gyvenimo centras – konstitucija. Ástatymai anaiptol 
nëra ta teisës ðaltiniø sistemos aðis, kaip kad buvo traktuojama iki konstitu-
cinës justicijos atsiradimo. Bûtent konstitucinio teismo veikla aiðkinant 
ástatymø atitiktá konstitucijai labai aiðkiai árodo, kad ástatymas yra anaiptol 
ne pirminis teisës aktas, kad ástatymø leidëjas gali veikti tik konstitucijoje 
apibrëþtose kompetencijos ribose, laikydamasis nustatytø konstituciniø im-
peratyvø. Taigi konstitucija – pirminë teisë ir teisinës galios, ir turinio po-
þiûriu. Tai ne tik valstybës valdþios institucijø struktûrà, kompetencijà, tar-
pusavio santykius, asmens teisinës padëties pagrindus, bet ir teisëkûros 
kryptá ir turiná nustatantis aktas. Konstitucija lemia ir ávairiø teisës ðaltiniø 
vietà ir reikðmæ teisës sistemoje. Nacionalinës teisës sistema yra grindþia-
ma konstitucijos virðenybe. Konstitucijos normø ir principø teisëtumas tei-
sës normø sistemoje nekvestionuojamas.  

Konstitucinio Teismo praktika tikrinant ástatymø ir kitø teisës aktø 
konstitucingumà leidþia kalbëti apie Lietuvoje ásitvirtinanèià konstitucio-
centrinës teisës sistemos sampratà, kuriai bûdinga tai, kad visas teisinis gy-
venimas sukasi apie ðalies konstitucijà, kad konstitucijos principai ir nor-
mos nukreipia teisës kûrybà ir praktikà, kad visa teisë konstitucijà turi ati-
tikti tiek turinio, tiek formaliaisiais poþymiais. Ðiais laikais nacionalinë tei-
së suvokiama kaip kylanti ið konstitucijos teisë. Tokia sistema – grieþtai 
hierarchizuota, ðioje sistemoje iðsiskiria konstitucija – pirminë ir aukðèiau-
sioji pozityvioji teisë. Konstitucijos átakà jauèia visa teisës sistema, visos tei-
sinio reguliavimo sritys. Konstitucinës justicijos instituto funkcionavimas 
pagrindþia konstituciocentrinës teisës sistemos, grindþiamos pirmine aukð-
èiausiàja teise – konstitucija, sampratà.  

Iðryðkëja, kad teisæ sudaro du lygmenys. Pirmasis – konstitucija – abso-
liuèios pamatinës normos, kuriø teisiðkumas nekelia abejoniø. Antrasis 
lygmuo – visas kitas teisinis reguliavimas, kurio teisiðkumas yra reliatyvus, 
preziumuojamas. Jis tikrinamas atitiktimi konstitucijai. 

Pirmajam lygmeniui ávardinti tiktø aukðèiausiosios teisës vardas. Ant-
rajam tektø ordinarinës teisës pavadinimas. Visas teisinis gyvenimas sukasi 
apie konstitucijà – aukðèiausiàjà pozityviàjà teisæ, kurios principai nukrei-
pia teisëkûrà ir teisës praktikà. Aukðèiausioji teisë – tikrasis teisiðkumo ma-
tas, kuriam turi atitikti visa kita – ordinarinë teisë. Pagal savo galià ir 
reikðmæ aukðèiausiajai teisei artimiausias ástatyminio reguliavimo sluoksnis. 
Dar toliau – poástatyminës normos, þemesnës galios, turinèios atitikti ásta-



Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucija: nuo pagrindinio įstatymo iki aukščiausiosios teisės 

 

129 

tymus ir Konstitucijà, taèiau kiekvienu atveju konstitucijos átakà jauèia visa 
teisës sistema, visos ordinarinio teisinio reguliavimo sritys.  

 

* * * 

 

Europos integracija ir teisës europeizacija – naujas mûsø dienø iððûkis 
konstitucinei sistemai. Kai kurie autoriai, pabrëþdami Europos Sàjungos 
teisës reikðmæ, paskubëjo „nuraðyti“ ir nacionalinæ teisæ, ir nacionalinæ 
konstitucijà. Neginèytina, kad visuomenës valdymas kinta – tai akivaizdi 
tendencija. Akivaizdu ir kita – kol kas nerasta tinkamos tokios transforma-
cijos teisinës iðraiðkos formos. 

Daug diskutuota dël 2004 m. spalio 29 d. Romoje Europos Sàjungos 
valstybiø ir vyriausybiø vadovø pasiraðytos sutarties, steigianèios Konstitu-
cijà Europai. Jeigu ðià sutartá bûtø ratifikavusios Europos Sàjungos ðalys, ji 
bûtø pradëta taikyti nuo 2006 m. lapkrièio 1 d. Kai kuriø Europos Sàjungos 
ðaliø pilieèiai, balsuodami prieð, „pakoregavo“ ðá procesà. 

Minëtos sutarties ypatumas – jos hibridinis pobûdis. Viena vertus, tai – 
sutartis tarp valstybiø, kita vertus, ja steigiama Konstitucija Europai. Jau 
Europos Bendrijø kûrëjai màstë apie glaudþià Europos ðaliø sàjungà, tikrà 
Europos tautø bendrijà. Sutartis dël Konstitucijos Europai turëjo bûti nau-
jo integracijos lygio átvirtinimo aktas, taèiau tai sutrukdë ðio teisinio teksto 
kûrëjø pernelyg dideli siekiai paraðyti Europos Sàjungos Konstitucijà.  

Ar tokia sutartis laikytina konstitucija? Pamirðti keli esminiai dalykai. 
Konstitucijà priima tauta, konstitucija yra tautos susitarimas dël valstybinio 
gyvenimo bûvio, dël valstybës ir asmens santykiø. Europos tautos kol kas 
nëra, taigi nëra ir galinèio priimti konstitucijà subjekto. 

Konstitucija – visada pirminë teisë, konstitucijos priëmimas – tautos 
suvereniteto iðraiðka. Sutartis dël Konstitucijos Europai – iðvestinë teisë, 
grindþiama valstybiø dalyvavimu Europos Sàjungoje. 

Sutartis neatitinka konstituciniø kriterijø pagal daugelá parametrø – 
tiek savo turiniu (ji nenustato vienos politinës valdþios), tiek priëmimo ar 
keitimo tvarka. 

Jeigu konstitucija reiðkia valstybiðkai organizuotos visuomenës svar-
biausias taisykles, tai neaiðku, kà reiðkia Sutartis dël Konstitucijos Europai. 
Mechaniðkas konstitucinës teisës institutø perkëlimas parodë ðio akto te-
ksto autoriø minties ribotumà ir pretenzingumà, neátikino kai kuriø ðaliø 
pilietiniø bendruomeniø. Beje, daugelá iðkilusiø problemø visiðkai nesun-
kiai buvo galima iðspræsti sutartimi dël Europos Sàjungos institucijø. 

Kokias iðvadas galëtume padaryti?  
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Pirma, Lietuva, kaip ir kitos Europos Sàjungos ðalys, dalyvauja ðiame 
susivienijime tik konstituciniu pagrindu. Nacionalinë konstitucija (þinoma, 
ir Lietuvos Respublikos) buvo ir lieka universali aukðèiausioji teisë. Jos vir-
ðenybë absoliuti. Europos Sàjungos teisës pirmenybë, lyginant su ástatymais 
ir kitais teisës aktais, galima tik todël, kad dël to yra susitarusios ðalys, kad 
pacta sunt servanda ir kad tai padaryti joms leidþia jø konstitucijos. Taigi 
Europos Sàjungos teisës virðenybë tegali bûti tik reliatyvi ir tik tam tikrose 
apibrëþtose srityse. 

Antra, turime galvoti apie tolesnæ Europos integracijà, apie tokios in-
tegracijos teisinius mechanizmus, kurie uþtikrintø ekonominio ir politinio 
vienijimosi darnà, pilieèiø ir tautø Europos idëjos ir valstybiø suvereniteto 
suderinimà. Tai nebus standartiniai sprendimai. Derinimo, koordinacijos, 
darnos uþtikrinimo paieðkø kelias buvo ir lieka perspektyvus.  

 
* * * 

 

Konstitucija, kaip teisinës tvarkos pagrindas, nereiðkia kaþkà baigtinio, 
duoto visiems laikams. Ji nuolatos turi bûti plëtojama, tvirtinama. Neabejo-
tina, kad ðalies raidos procese nuolat kils didesni ar maþesni iððûkiai. Juos 
áveikdama visuomenë stiprëja. Konstitucija – vienas ið iððûkiø áveikimo me-
chanizmø, todël labai svarbu, kad visuomenë ja tikëtø, jà suvoktø kaip ver-
tingiausià socialiná gërá. Tik tada Konstitucija bus tokia tvarka, kokios siekë 
jos kûrëjai. 

Dabartinë situacija nëra vienareikðmë. Prie konstituciniø mûsø visuo-
menës laimëjimø galime priskirti tai, kad konstitucinës struktûros funkcio-
nuoja, kad konstitucinë teisë ið esmës tapo veikianèia jurisprudencine teise 
su iðplëtotu teisës principø ir normø tinklu, kad visuomenëje vis daugëja 
asmenø, suprantanèiø konstituciniø imperatyvø reikðmæ. Pripaþástama, kad 
per keliolika galiojimo metø Konstitucija ne kartà pasirodë esanti patiki-
mas Lietuvos politinio stabilumo ir demokratinës santvarkos uþtikrinimo 
instrumentas, padedantis iðspræsti kylanèius konfliktus ar krizes. Paaiðkëjo 
ir tai, kad didþiausios problemos kyla ne dël „prastos“ Konstitucijos, bet 
dël jos nesilaikymo, paþeidimø. Ir prieðingai – bûtent Konstitucijoje rasti 
veiksmingi konfliktø ar kriziø sprendimo bûdai. 

Reikia pastebëti ir kitkà. Ne vienoje srityje konstituciniu potencialu 
nepasinaudota, kai kurios teisinës sistemos srityse konstituciniai pagrindai 
iki ðiol nesuvokti ir neátvirtinti (tai ðiø srièiø atsilikimo viena ið didþiausiø 
prieþasèiø). Didelë dalis dabartinës kartos valstybës veikëjø nesupranta 
konstitucinës kalbos, konstituciniø imperatyvø paþeidimai nereti tiek ku-
riant, tiek taikant teisæ. Konstitucija – pilieèiø laisvës instrumentas. Kol kas 
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juo nemokama naudotis arba naudojamasi ne itin sumaniai. Menka ir vi-
suomenës konstitucinës demokratijos kultûra (tà rodo rinkimø kampanijø 
panaðëjimas á „prekiø reklamà“, nesupratimas, kad rinkimai prasmingi tik 
kaip tautos autentiðkos valios raiðkos bûdas, iðrinktø asmenø veiklos vi-
suomeninës kontrolës silpnumas). Visos ðios aplinkybës (paminëjau tik ne-
didelæ dalá) kelia grësmæ konstitucinei sistemai. Kita vertus, tokiø grësmiø 
áveikimas – geriausias sistemos patikrinimo testas. 

Vertinant mûsø Konstitucijos vaidmená bûtina atsiþvelgti á abiejø gru-
piø aplinkybes. Besikeièianèioje tikrovëje á aktyvià veiklà ásitraukiant nau-
jai, jau nepriklausomybës metais uþaugusiai kartai pamaþu ryðkëja didëjan-
ti konstituciniø pozityvø átaka. Tai – vienas ið visuomenës gyvenimo mo-
dernëjimo þenklø, teikianèiø vilties. 

 
 

Literatûra 

 

1. Birmontienë T. Þmogaus teisiø raida ir perspektyvos Lietuvoje // Ju-
risprudencija. 2000. T. 15(7). 

2. Chagnollaud D. Droit constitutionnel contemporain, tome 1 (Théorie 
générale. Les régimes étrangers). 4e édition. – Paris: Armand Colin. 

3. Jaraðiûnas E. Aukðèiausioji ir ordinarinë teisë: poþiûrio á konstitucijà 
pokyèiai // Jurisprudencija. 2002. T. 33(25). 

4. Jaraðiûnas E. Þvelgiant á Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijà 
platesniame konstitucionalizmo raidos kontekste // Jurisprudencija. 
2002. T. 30(22). 

5. Kûris E. Konstituciniai principai ir konstitucijos tekstas // Jurispruden-
cija. 2001. T. 23(15). 

6. Kûris E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (1, 
2) // Jurisprudencija. 2002. T. 26(18). 

7. Kûris E. Konstitucijos aiðkinimas, konstitucinës teisës ðaltiniai ir besi-
keièianti konstitucinës teisës paradigma // Teisës problemos. 2003. Nr. 
3. 

8. Kûris E. Konstitucija, konstitucinë doktrina ir Konstitucinio Teismo 
diskrecija / Konstitucijos aiðkinimas ir tiesioginis taikymas. Konferenci-
jos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 
2002. 

9. Kûris E. Konstitucinë justicija Lietuvoje: pirmasis deðimtmetis / Kons-
titucinis teisingumas ir teisës vieðpatavimas. – Vilnius: Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas, 2002. 

10. Kûris E. Konstitucijos dvasia // Jurisprudencija. 2002. T. 30(22). 



EGIDIJUS JARAŠIŪNAS 

 

132 

11. Kûris E. Konstitucinë justicija Lietuvoje: pirmasis deðimtmetis / Kons-
titucinis teisingumas ir teisës vieðpatavimas. – Vilnius: Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas, 2002. 

12. Maksimaitis M. Lietuvos valstybës konstitucijø istorija (XX a. pirmoji 
pusë). – Vilnius: Justitia, 2005. 

13. Pumputis A. Konstitucija kaip simbolis ir kaip priemonë // Jurispru-
dencija. 2002. T. 30(22). 

14. Sinkevièius V. Konstitucijos aiðkinimas ir jo ribos //Justitia. 2004. Nr. 3. 
P. 2–11. 

15. Staèiokas S. Lietuvos Respublikos konstitucingumo tradicijos / Lietu-
vos teisës kûrimo principai. – Vilnius, 1995. 

16. Staèiokas S. Konstitucija – ne valstybës, o tautos aktas // Lietuvos teisë. 
1993. Nr. 1. 

17. Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius, 2003.  
18. Ðileikis E. Diskutuotini Lietuvos Respublikos Konstitucijos aiðkinimo 

klausimai / Konstitucijos aiðkinimas ir tiesioginis taikymas. Konferenci-
jos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 
2002. 

19. Þilys J. Konstitucijos stabilumas teisinës kultûros kontekste / Konstitu-
cija, þmogus, teisinë valstybë. Konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 1998. 

20. Þilys J. Konstitucijos stabilumas teisinës kultûros kontekste / Konstitu-
cija, þmogus, teisinë valstybë. Konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 1998. 

21. Þilys J. Some of the Legal Political Sources of the Constitution of the 
Republic of Lithuania of 25 october 1992 // Jurisprudencija. 2004. T. 
50(42). 

22. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 14 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 53 straips-
nio ir Lietuvos Respublikos prokuratûros ástatymo 21 straipsnio treèio-
sios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valstybës þi-
nios. 1994. Nr. 13-221. 

23. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d. nu-
tarimas „Dël Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 11 
straipsnio (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) ir 2 straipsnio 2 dalies (2004 
m. geguþës 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 85-3094. 

24. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 131 
straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsëjo 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos 



Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucija: nuo pagrindinio įstatymo iki aukščiausiosios teisės 

 

133 

Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo pro-
ceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. 
rugsëjo 16 d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandþio 10 
d., 2003 m. rugsëjo 16 d. redakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birþelio 19 
d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 
straipsnio 2 ir 3 daliø (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 
dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. 
kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir 
dël pareiðkëjo – Ðiauliø rajono apylinkës teismo praðymø iðtirti, ar Lie-
tuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 
m. kovo 14 d. redakcija) neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai // Valstybës þinios. 2006. Nr. 7-254.  

25. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismo 2006 m. sausio 26 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos peticijø ástatymo 10 straipsnio 1 da-
lies 2 punkto, 10 straipsnio 4 dalies ir 16 straipsnio atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 11-410.  

26. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutari-
mas „Dël Lietuvos Respublikos saugomø teritorijø ástatymo, Lietuvos 
Respublikos miðkø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës ástatymo, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 
160 „Dël statybø privaèioje þemëje reglamento patvirtinimo“ patvirtin-
to statybø privaèioje þemëje reglamento nuostatø atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos saugomø teritori-
jø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës reformos ástatymo nuostatø 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje 
dalyje numatyto þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, 
sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo (1996 m. birþelio 20 d. re-
dakcija) nuostatoms, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
1995 m. gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dël statybø privaèioje þe-
mëje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto statybø privaèioje þemëje 
reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos miðkø ástatymo, 
Lietuvos Respublikos þemës ástatymo nuostatoms // Valstybës þinios. 
2006. Nr. 30-150. 

27. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 62 
straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 dalies (1996 m. liepos 11 d. 
redakcija), Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 11 straipsnio 3 dalies 
(2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 
24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valsty-
bës þinios. 2006. Nr. 36-1292. 



EGIDIJUS JARAŠIŪNAS 

 

 

134 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

� � � 

 
 

ANTROJI��

DALIS�
�

 

� � � 



Valdžių padalijimo principas: samprata ir keletas interpretavimo problemų konstitucinėje jurisprudencijoje 

 

135 

 

 

 

IV. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPAS: 
SAMPRATA IR KELETAS INTERPRETAVIMO 

PROBLEMŲ KONSTITUCINĖJE  
JURISPRUDENCIJOJE 

 

 
Valdþiø padalijimas ir asmens teisës bei laisvës – pamatiniai konstitu-

cionalizmo elementai. Teisinëje literatûroje nuolat kartojamas teiginys, 
kad demokratinëje valstybëje valdþios organizacija ir veikla turi bûti grin-
dþiama valdþiø padalijimo principu. Ðio principo paskirtis – uþtikrinti as-
mens teises ir laisves, padëti visuomenei iðvengti valdþios savivalës. Princi-
po esmë – ástatymø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë valdþios turi bûti at-
skirtos, uþtektinai savarankiðkos, bet kartu tarp jø turi bûti pusiausvyra. 
Kiekviena valdþia ágyvendinama per jos institucijas. Valdþios institucijai su-
teikiama jos paskirtá atitinkanti kompetencija, kurià lemia tos valstybës 
valdþios institucijos vieta tarp kitø valdþios institucijø, jos ágaliojimø santy-
kis su kitais ágaliojimais. Parlamentas leidþia ástatymus, vyriausybë juos ágy-
vendina, teismai vykdo teisingumà.  

Kaip matote, valdþiø padalijimas – kertinis konstitucionalizmo akmuo. 
Tiesa, jeigu apþvelgtume XX a. antrosios pusës ávairiose pasaulio ðalyse (ið-
skyrus nedemokratines ðalis) iðleistus mokslo darbus, pastebëtume tam tik-
rà disproporcijà. Daugiausia dëmesio mokslinë teisinë mintis skyrë asmens 
teisëms. Ðios srities problemas nagrinëjo daug autoriø, jø paraðyti veikalai 
sudarytø didþiulá knygø kalnà. Valdþiø padalijimo reikðmë visà laikà buvo 
pripaþástama, taèiau XX a. antroje pusëje tik kartkartëmis regëjome ban-
dymus ið naujo ávertinti ðià doktrinà ar jà praturtinti. Tokia situacija verste 
vertë daryti tokias iðvadas: arba valdþiø padalijimo klausimai konstitucinëje 
teisëje tapo nebeaktualûs1, arba imta manyti, kad dauguma ðio principo 
sampratos ir ágyvendinimo problemø visapusiðkai iðnagrinëtos, kad moksli-
niø atradimø sunku tikëtis.  

Valstybiðkai organizuotø visuomeniø gyvenimo tikrovë patvirtino val-
dþiø padalijimo reikðmingumà. Ðio principo svarba ypaè iðryðkëjo XX a. 

                                                           

1 Kai kas pastebi net ðios „teorijos pasenimà“ (apie tai þr: Pactet P. Mélin-Soucramanien 
F. Droit constitutionnel. 24 e éd. – Paris: Armand Colin, 2005. P. 107). 
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pabaigoje. Vidurio ir Rytø Europos ðalims po totalitarinës sistemos þlugi-
mo iðkilo uþdavinys – átvirtinti toká valdþios organizacijos modelá, kuris ne 
tik uþtikrintø veiksmingà bendrø visuomenës reikalø tvarkymà, bet ir lai-
duotø kiekvieno „jaunos“ demokratinës visuomenës nario teises ir laisves, 
neleistø atgimti nedemokratinio valdymo tendencijoms. Pokomunistinio 
pasaulio visuomenës atmetë marksistinæ „valstybës valdþios vienybës“ 
doktrinà ir demokratinæ valstybës valdþios organizacijà grindë valdþiø pa-
dalijimu.  

 
* * * 

 

Naujosiose Vidurio ir Rytø Europos konstitucijose, priimtose XX a. 
pabaigoje, valdþiø padalijimas – vienas ið pagrindiniø organizaciniø valsty-
bës principø2. Konstituciniø tekstø autoriai susidûrë su dilema: vadovautis 
„klasikine“ ar kokia nors „modernizuota“ valdþiø padalijimo samprata? Ar 
valdþiø triada – universalus modelis? Ir svarbiausia – kokie turi bûti ðiuo-
laikiniai valdþiø pusiausvyros uþtikrinimo mechanizmai? 

Pagal tradicinæ valdþiø padalijimo sampratà valstybës valdþios skirs-
tomos á ástatymø leidþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ valdþias. Ðios valdþios 
patikëtos atitinkamoms institucijoms. Siekiant uþtikrinti kiekvienos valsty-
bës valdþios institucijos kryptingà veiklà, nustatoma ðiø institucijø kompe-
tencija, apibrëþiama jø tarpusavio sàveika. Kiekvienai ið valstybës valdþiø 
bûdingi tam tikri ypatumai, kuriuos visø pirma lemia ðiø valdþiø prigimtis. 

Ástatymø, t. y. aukðèiausios teisinës galios norminiø aktø, reguliuojan-
èiø svarbiausius visuomeninius santykius, priëmimas patikimas parlamentui 
– valstybës valdþios institucijai, kurià sudaro iðrinkti tautos atstovai. Jie ið-
reiðkia ávairiø socialiniø grupiø interesus ir tuo paèiu atstovauja visuome-
nei. Tautos atstovø vykdoma ástatymø leidþiamoji valdþia uþtikrina demok-
ratijà ir tautos savivaldà. Kartu reikia paþymëti, kad ne tik parlamentas, bet 
ir pati tauta tiesiogiai gali priimti ástatymus, taèiau daugelis ástatymø yra 
priimti parlamento, laikantis nustatytos ástatymø leidybos procedûros.  

Vykdomoji valdþia – tai institucijos, kurios ágyvendina valstybinæ val-
dþià vykdydamos ástatymus ir kitus teisës aktus. Konstitucionalizmo ásitvir-
tinimo laikmeèio pradþioje vykdomajai valdþiai atstovavo monarchas, ku-
riam, netekusiam teisës leisti ástatymus, liko teisë juos uþtikrinti, ápareigoti 
pilieèius jø laikytis, prireikus net tuo tikslu naudoti jëgà. Jam pakluso ka-
                                                           

2 Antai E. Konstantinov, nagrinëdamas Bulgarijos Konstitucijos rengimà, valdþiø padali-
jimo principà priskiria prie pagrindiniø bulgarø valstybës organizaciniø principø (þr. Konstan-
tinov E. The Establishment of Democratic Institutions in Bulgaria // Journal of Constitutional 
Law in Eastern and Central Europe. 1994. Vol. 1. P. 192.)  
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riuomenë, jis buvo atsakingas uþ ðalies gynybà. Vykdomoji valdþia labiau-
siai keitësi moderniose visuomenëse. Ji ið monarcho perëjo á vyriausybës ir 
ministrø rankas, ji gavo naujas funkcijas, kurioms ágyvendinti parlamentas 
neturi priemoniø. Jos ágaliojimai iðsiplëtë, jø padaugëjo. 

Parlamentinëse valdymo sistemose vykdomoji valdþia dvilypë: valsty-
bës vadovas ir vyriausybë. Prezidentinëse valdymo sistemose valstybës va-
dovas paprastai yra kartu ir vyriausybës vadovas3. 

Vyriausybë – aukðèiausia kolegiali vykdomosios valdþios institucija. 
Vyriausybës skyrimo bûdas priklauso nuo ðalies valdymo formos, politiniø 
ir istoriniø tradicijø, kitø ypatumø. Parlamentinëse monarchijose vyriausy-
bæ skiria parlamentas, o tvirtina monarchas. Prezidentinëse respublikose 
vyriausybæ sudaro prezidentas. Parlamentinëse monarchijose ir respubliko-
se vyriausybei vadovauja ministras pirmininkas, o prezidentinëse respubli-
kose – prezidentas. Vyriausybës kompetencijai paprastai priklauso ðie 
klausimai: 1) ástatymø ir kitø teisës aktø ágyvendinimas; 2) vadovavimas ci-
vilinei ir karinei administracijai; 3) vidaus ir uþsienio politika; 4) biudþeto 
sudarymas bei vykdymas ir t. t. 

Teismas ágyvendina teisminæ valdþià. Tai – nepriklausoma ir savaran-
kiðka valdþios ðaka. Teismø paskirtis – teisingumo vykdymas sprendþiant 
bylas nustatyta procesine forma. Teismai formuojami ávairiais bûdais: teisë-
jai ir renkami, ir skiriami. Teismø nepriklausomybë nuo kitø valstybës insti-
tucijø uþtikrinama tuo, kad teismai niekam nepavaldûs, iðskyrus teisæ. 
Svarbi teismø nepriklausomumo garantija – teisëjø kadencija, nelieèiamy-
bë, aukðta socialinë padëtis ir tinkamas materialinis aprûpinimas. Teisminë 
valdþia laiduoja ástatymuose ir kituose teisës ðaltiniuose ákûnytos teisës ágy-
vendinimà.  

Analizuojant valdþiø padalijimo principà atskleidþiami tokie jo sudëti-
niai elementai: 

1) valdþiø atskyrimas ir savarankiðkumas;  
2) valdþiø pusiausvyra (stabdþiai ir atsvaros, tarpusavio kontrolë); 
3) valdþiø sàveika. 
Kaip minëta, valdþiø padalijimas grindþiamas tuo, kad valstybei tenka 

vykdyti tris funkcijas: leisti ástatymus, juos vykdyti ir spræsti ginèus. Ðios 
funkcijos yra atskiriamos ir patikimos atskiroms valdþioms – ástatymø lei-
dþiamajai, vykdomajai ir teisminei. Ðios valdþios veikia savarankiðkai, jas 
ágyvendinanèioms valstybës valdþios institucijoms suteikiami atitinkami ága-
liojimai. Taigi kiekviena ið valstybës valdþios institucijø vykdo tik jai patikë-

                                                           

3 Antai Jungtiniø Amerikos Valstijø Konstitucijos II straipsnio 1 skyriuje nustatyta, kad 
vykdomoji valdþia priklauso Jungtiniø Amerikos Valstijø prezidentui. 
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tas funkcijas ir negali vykdyti kitoms institucijoms pavestø funkcijø. Në vie-
na ið ðiø institucijø negali kiðtis á kitø institucijø ágaliojimø vykdymà. Tais 
atvejais, kai konstitucijoje konkretûs ágaliojimai yra paskirti vienai ar kitai 
valstybës valdþios institucijai, jokia kita valstybës valdþios institucija jø ne-
gali pasiimti; tokiø ágaliojimø negalima perduoti ar atsisakyti. Negalimas ir 
valdþiø susiliejimas. 

Valdþiø atskyrimas valdþià dalijant negali bûti atsietas nuo valdþiø sa-
varankiðkumo, kitaip reikëtø kalbëti tik apie veiklos specializacijà, bet ne 
apie savarankiðkai veikianèias valdþias. Valdþios institucijø sudarymas, jø 
ágaliojimø visuma, veiklos materialiniai pagrindai leidþia institucijoms bûti 
gana savarankiðkoms savo veiklos srityje. Kita vertus, valdþiø savarankið-
kumas nereiðkia, kad valdþios gali daryti bet kà. Savo uþdavinius jos gali 
vykdyti tik laikydamosis konstituciniø ágaliojimø, gerbdamos kitø valstybës 
valdþios institucijø prerogatyvas ir sàveikaudamos su ðiomis institucijomis. 

Teisinëje literatûroje pabrëþiama: „Valdþiø padalijimo principo esmë 
(ne tik modernios politikos ir konstitucionalizmo teorijos, bet ir ðios kon-
cepcijos „klasikos“ poþiûriu) – ne formalus, schematiðkas atskirø valdþios 
ðakø galiø diferencijuotas iðvardijimas, bet visø pirma tam tikras stabdþiø ir 
atsvarø mechanizmas, garantuojantis jø santykiná autonomiðkumà ir pu-
siausvyrà“4. Taigi susiduriame su valdþiø konstitucinës pusiausvyros pro-
blema, su „stabdþiø ir atsvarø“ klausimu, kuris visada yra demokratinës 
valdþios organizacijos konstitucinës konstrukcijos centre. 

Pirmiausia reikëtø paþymëti, kad konstitucinëje praktikoje þinomi 
ávairûs valdþiø pusiausvyros institucinio uþtikrinimo bûdai. Vienas ið jø, 
átvirtintas Jungtiniø Amerikos Valstijø Konstitucijoje, vadinamas „checks 

and balances“ sistema. Tai – Jungtiniø Amerikos Valstijø aukðèiausiø vals-
tybës valdþios institucijø organizacijos ir veiklos pagrindas5. Stabdþiø ir at-
svarø sistemos paskirtis – sukurti toká mechanizmà, kuris uþtikrintø, kad 
kiekviena valdþia turëtø galimybæ uþkirsti kelià kitos valdþios bandymams 
pasisavinti jai nepriklausanèià valdþià, neteisëtai iðplësti savo galias. Tai – 
galimybë „neutralizuoti“ vienai kità. Antai ástatymø leidyba – Kongreso 
funkcija, taèiau jà vykdydamas Kongresas „jauèia“ tiek prezidento, tiek 
Aukðèiausiojo Teismo kontrolæ. Svarbiausia prezidento poveikio priemonë 
– atidedamojo veto teisë. Valstybës vadovo prieðtaravimas gali bûti áveiktas 

                                                           

4 Kûris E. Politiniø klausimø jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta Lietuvos 
Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimà 
// Politologija. 1998. Nr. 1 (11). P. 44. 

5 Apie valdþiø padalijimo principo átvirtinimà Jungtiniø Amerikos Valstijø konstitucinëje 
sistemoje þr.: Lafitskij V. I. Osnovy konstitucionnogo stroja SÐA. – Moskva: Norma, 1998. P. 
140–191. 
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tik tada, jeigu biliams ar rezoliucijoms abejuose rûmuose bus pritarta kvali-
fikuota balsø dauguma. Aukðèiausiajam Teismui tenka kitoks vaidmuo. Jis, 
nagrinëdamas konkreèià bylà, Kongreso aktà gali pripaþinti prieðtaraujan-
èiu Konstitucijai. Prezidento rankose sutelkta vykdomoji valdþia, nors jam 
suteikti didþiuliai ágaliojimai vykdyti ðià funkcijà, jo veiksmus gali kontro-
liuoti kitos dvi valdþios. Antai Konstitucijoje numatyta tokia veiksminga 
kontrolës priemonë kaip balsavimas dël valstybës biudþeto. Spræsdamas 
klausimà dël valstybës pajamø ir iðlaidø Kongresas gali ið esmës apriboti 
prezidento veiklà. Dar vienas pusiausvyros uþtikrinimo atvejis – tam tikrus 
valstybës pareigûnus prezidentas gali paskirti tik „patarus ir pritarus“ Sena-
tui. Ta pati taisyklë galioja sudarant tarptautines sutartis ir t. t. Kongresas 
taip pat gali apkaltos tvarka prezidentà paðalinti ið pareigø, jei jis apkalti-
namas ir nuteisiamas uþ tëvynës iðdavimà, kyðininkavimà ar kitus sunkius 
teisës paþeidimus. Stabdþiø ir atsvarø sistema uþtikrina valdþiø pastovumà, 
palaiko valdþios institucijø pusiausvyrà, yra viena ið valstybës valdþios insti-
tucijø veiklos teisëtumo uþtikrinimo garantijø.  

Europos ðaliø, kurioms bûdingos parlamentinës ir miðriosios (pusiau 
prezidentinës) valdymo sistemos, konstitucinëje praktikoje þinomos ávai-
rios valdþiø tarpusavio kontrolës formos. Pirmiausia reikia atkreipti dëmesá 
á tai, kad parlamentas – ástatymø leidþiamoji institucija – suprantamas kaip 
tautos atstovybë, tautai atstovaujanti institucija, todël, atrodytø, niekas ne-
gali atsverti ástatymø leidþiamosios valdþios. Neatsitiktinai XIX–XX amþiø 
sandûros konstitucinës teisës autoritetas A. V. Dicey tvirtino, kad „parla-
mentas pagal Anglijos Konstitucijà turi teisæ priimti arba panaikinti bet 
koká ástatymà; be to, joks asmuo ar institucija pagal Anglijos teisæ neturi 
teisës paþeisti ar nevykdyti parlamento priimtø teisës aktø“6. „Lankstaus“ 
valdþiø padalijimo sistemose ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþiø 
pusiausvyrà atspindi vykdomosios valdþios teisë paleisti parlamentà ir pa-
rlamento teisë pareikðti nepasitikëjimà vyriausybe. Tai yra tarpusavio pri-
klausomybë, nes pareiðkæs nepasitikëjimà ástatymø leidëjas gali net paska-
tinti pirmalaikius rinkimus. 

XX a. Europoje ásitvirtinus ir sustiprëjus konstituciniams teismams – 
konstitucinës kontrolës institucijoms – ástatymø leidþiamosios valdþios ins-
titucijø veikla imta kontroliuoti ir atitikties konstitucijai poþiûriu. Kartu 
paþymëtina, kad vykdomosios valdþios aktø kontrolë yra dar grieþtesnë. 
Teisës aktø hierarchijoje jiems tenka tik poástatyminis lygmuo, todël ðie ak-
tai tikrinami, ar atitinka konstitucijà bei ástatymus. Tai yra svarbus konsti-
tucinës ar administracinës justicijos veiklos baras. 

                                                           

6 Dicey A. V. Konstitucinës teisës studijø ávadas. – Vilnius: Eugrimas. 1998. P. 35. 
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Europos ðalyse þinomas ir apkaltos institutas, taikomas aukðèiausiems 
valstybës pareigûnams. Neretai apkaltos procesà ágyvendina ne vien parla-
mentas, bet ir konstitucinis teismas (parlamentas pareiðkia kaltinimà, o 
konstitucinis teismas priima sprendimà) arba specialiai sudaryta institucija. 

Valdþiø atskyrimas, savarankiðkumas, jø pusiausvyra nereiðkia, kad 
valdþios visiðkai atskirtos, nesusijusios viena su kita jokiais ryðiais. Instituci-
jø savarankiðkumas, jø vykdomø funkcijø apibrëþtumas nepaneigia jø sà-
veikos, jø veiklos bendro kryptingumo. 

 

* * * 

 

Valdþiø padalijimas – bûtinas ðiuolaikinio konstitucinio reguliavimo 
elementas, todël pirmiausia turime analizuoti konstituciniø aktø tekstus. 
Jeigu nagrinëtumëme Europos ðaliø konstitucijas pagal valdþiø padalijimo 
principo átvirtinimo bûdà, jas galëtumëme suskirstyti á dvi grupes7: 

a) konstitucijos, kurios tiesiogiai skelbia valdþiø padalijimo principà; 
b) konstitucijos, kuriose valdþiø padalijimas pripaþástamas, taèiau for-

maliai neskelbiamas. 
Þinoma, kaip ir kiekvienas, taip ir ðis skirstymas yra sàlyginis.  
Pirmàjà grupæ sudaro daugiausia moderniosios konstitucijos, kuriose 

aiðkiai suformuluoti teisinës valstybës ir konstitucionalizmo principai. Va-
karø Europoje ðià tendencijà geriausiai atspindi Vokietijos Federacinës 
Respublikos Pagrindinis Ástatymas, kuriame gana plaèiai dëstomas valdþiø 
padalijimo principas. Pagrindinio Ástatymo 20 straipsnio 2 dalyje skelbia-
ma: „Visa valstybinë valdþia kyla ið tautos. Tauta jà vykdo per rinkimus ir 
balsavimus, taip pat per specialias ástatymø leidybos, vykdomosios ir tei-
sminës valdþios institucijas“. To paties straipsnio 3 dalyje paþymima, kad 
ástatymø leidybà saisto konstitucinë santvarka, o vykdomàjà valdþià ir tei-
sminæ valdþias – ástatymas ir teisë. Ðios nuostatos atskleidþia valdþiø orga-
nizacijos konstitucinæ sampratà: valstybës valdþia kyla ið tautos, ji vieninga. 
Valdþiø padalijimas apibrëþia valdþiø organizacijà ir valdþios vykdymo 
funkcijas. Kaip ne kartà yra paþymëjæs Vokietijos Federalinis Konstitucinis 
Teismas, valdþiø padalijimas nereiðkia, kad valdþiø kilmë skirtinga, bet þy-
mi ávairias valstybës valdþios funkcijas, tai ið esmës yra organizacinis ir 
funkcinis principas. 

                                                           

7 Paczolay P. La jurisprudence de la cour constitutionnelle en matière de séparation des 
pouvoirs / The 10th conference of the European constitutional Court. 1st volume. – Budapest: 
Hungarian Constitutional Court. 1997. P. 268–272. 
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Lenkijos Respublikos Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad Len-
kijos Respublikos santvarka grindþiama ástatymø leidþiamosios valdþios, 
vykdomosios valdþios ir teisminës valdþios atskyrimu ir pusiausvyra, kad 
ástatymø leidþiamàjà valdþià ágyvendina Seimas ir Senatas, vykdomàjà val-
dþià – Lenkijos Respublikos prezidentas ir Ministrø Taryba, teisminæ val-
dþià – teismai ir tribunolai. Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 8 straips-
nyje skelbiama, kad valstybës valdþia dalijama á ástatymø leidþiamàjà, vyk-
domàjà ir teisminæ, Kroatijos Respublikos Konstitucijos 4 straipsnyje átvir-
tinta: „Kroatijos Respublikoje valstybës valdþia organizuojama pagal val-
dþiø padalijimo á ástatymø leidþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ valdþias prin-
cipà“, o Estijos Respublikos Konstitucijos 4 straipsnis numato: „Valstybës 
susirinkimo, Respublikos Prezidento, Respublikos Vyriausybës ir teismø 
veikla pagrásta valdþiø padalijimo ir pusiausvyros principu“. Èekijos Res-
publikos Konstitucijos 2 straipsnio 1 dalyje átvirtinta: „Visos valstybës val-
dþios ðaltinis yra tauta: ji jà ágyvendina per ástatymø leidþiamosios, vykdo-
mosios ir teisminës valdþiø institucijas“. Paþymëtina, kad toks valdþiø pa-
dalijimo principo tiesioginis átvirtinimas ypaè bûdingas pototalitarinëms ða-
lims, kurioms valstybës demokratinës organizacijos principo ágyvendinimas 
buvo ir yra ypaè svarbus8. 

Kartais valdþiø padalijimas tiesiogiai skelbiamas ne konstitucijos te-
ksto pagrindinëje dalyje, bet konstitucijos preambulëje. Antai Turkijos 
Konstitucijos preambulëje skelbiama, kad valdþiø padalijimas jokiu bûdu 
nenustato kurios nors valstybës institucijos prioriteto, bet atspindi civilizuo-
tà darbo padalijimà ir bendravimo bûdus, kuriuos lemia nustatytas specifi-
nës valstybës valdþios vykdymas, kai virðenybë iðimtinai priklauso konstitu-
cijai ir ástatymui. Tai – lyg konstitucijos kûrëjo atsakas á ankstesnæ autorita-
rinio reþimo patirtá. 

Antrajai konstitucijø grupei bûdinga tai, kad tik ið jose átvirtinto regu-
liavimo visumos analizës galima daryti iðvadà, kad ðiose konstitucijose nu-
statyta valstybës valdþios institucijø organizacija ir veikla grindþiama val-
dþiø padalijimu. Tokia yra Belgijos Konstitucija. Jos pradinës (dar 1831 m.) 
redakcijos III skirsnis „Valdþiø teisës“ buvo padalytas á keturis skyrius, ku-
rie reguliavo ástatymø leidþiamosios, vykdomosios ir teisminës valdþiø veik-
là. 1993 m. Konstitucijos pataisos nustatë federacinæ valstybës sandarà. At-
sirado naujos institucijos: Arbitraþo teismas, Valstybës taryba. Taigi pasi-
rinktas faktinis principo átvirtinimo kelias jo formaliai nefiksuojant. Kartais 
ir moderniose konstitucijose nerasime tiesioginiø nuorodø, kad átvirtina-
mas valdþiø padalijimas. Antai Ispanijos Konstitucijoje neminimos ástaty-

                                                           

8 Paczolay P. Ten pat. P. 268–273. 
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mø leidþiamosios ar vykdomosios valdþiø sàvokos (nors teisminë valdþia 
minima – Konstitucijos VI skirsnis vadinamas „Apie teisminæ valdþià“), ta-
èiau pati Konstitucijos nustatyta valdþiø struktûra akivaizdþiai grindþiama 
valdþiø padalijimu. 

 

* * * 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje nustatyta: 
„Valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir 

Vyriausybë, Teismas. 
Valdþios galias riboja Konstitucija. 
Valdþios ástaigos tarnauja þmonëms.“  
Bûtent ðio Konstitucijos straipsnio 1 dalies nuostatas Lietuvos Res-

publikos Konstitucinis Teismas – oficialusis Konstitucijos aiðkintojas – pa-
sirinko iðeities taðku9 formuodamas valdþiø padalijimo konstitucinæ doktri-
nà. Bet ar ðis principas iðreikðtas vien Konstitucijos 5 straipsnyje? Juk ðio 
straipsnio 1 dalyje tik iðvardijamos institucijos, vykdanèios valstybës val-
dþià, 2 dalyje skelbiama, kad valdþios galias riboja Konstitucija, o 3 dalyje 
átvirtinta, kad valdþios ástaigos tarnauja þmonëms. Ar galima vien ið ðiø 
nuostatø daryti iðvadà, kad nustatomas valdþiø padalijimas, átvirtinama 
valdþiø pusiausvyra?  

Neatsitiktinai Konstitucinis Teismas, pabrëþdamas Konstitucijos 5 
straipsná, ëmë ieðkoti platesnio konstitucinio pagrindo. Antai Konstitucinio 
Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarime konstatuota: „Konstitucijos 5 
straipsnyje nustatyta: „Valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respub-
likos Prezidentas ir Vyriausybë, Teismas“. Ðia norma, kurios turinys deta-
liau atskleidþiamas kituose Konstitucijos straipsniuose, átvirtintas valstybës 
valdþios padalijimo principas“10.  

                                                           

9
 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas „Dël Lietu-

vos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstaty-
mo tvarkos ir sàlygø“ 10 straipsnio septintosios dalies nuostatos, taip pat dël Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës 1994 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 55 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës 1991 m. lapkrièio 15 d. nutarimu Nr. 470 patvirtintos Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël 
pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø“ ágyvendi-
nimo tvarkos dalinio pakeitimo“ 1.2 punkto nuostatos, 2.1 punkto ir jo 1, 2 bei 3 papunkèiø 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1995. Nr. 89-2007. 

10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimo „Dël Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës programos“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 
5-99.  
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Vëliau (1999 m. kovo 4 d. nutarime) Konstitucinis Teismas, nurody-
damas Konstitucijos 5 straipsná, konstatavo, kad ðis principas yra plëtoja-
mas, detalizuojamas atskiruose Konstitucijos skirsniuose, straipsniuose. 
1999 m. birþelio 3 d. nutarime Konstitucinis Teismas, nurodæs Konstituci-
jos 5 straipsnio 1 dalá, aiðkino: „Ðioje Konstitucijos normoje átvirtintas vals-
tybës valdþiø padalijimo principas, kuris toliau kituose Konstitucijos 
straipsniuose detaliau atskleidþiamas nustatant kiekvienos valstybës val-
dþios ágaliojimus, jø tarpusavio sàveikà“11. Konstitucijos 5 straipsnio, kuris 
nustato, kokios institucijos vykdo valstybës valdþià, turiná atskleidþia kiti 
Konstitucijos skirsniai, nustatantys konkreèiø valdþios institucijø organiza-
cijà ir funkcionavimà: V skirsnis „Seimas“, VI skirsnis „Respublikos Prezi-
dentas“, VII skirsnis „Vyriausybë“ ir IX skirsnis „Teismas“. Kiekviename ið 
ðiø skirsniø nustatoma valstybës valdþios institucijø kompetencija, jø bû-
dingos funkcijos. Panagrinëkime V skirsnio normas. Konstitucijos 55 
straipsnyje átvirtinta, kad Seimà sudaro tautos atstovai – 141 Seimo narys, 
kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rin-
kimø teise slaptu balsavimu. Konstitucijos 67 straipsnyje, apibrëþianèiame 
Seimo kompetencijà, nustatyta, kad Seimas leidþia ástatymus, pritaria ar 
nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai ministro pirmininko kandida-
tûrai, pritaria Vyriausybës programai, priþiûri Vyriausybës veiklà, gali 
reikðti nepasitikëjimà ministru pirmininku ar ministru, tvirtina valstybës 
biudþetà ir priþiûri, kaip jis vykdomas, nustato valstybinius mokesèius ir ki-
tus privalomus mokëjimus, sprendþia kitus Konstitucijoje numatytus klau-
simus. Tai – tipiðki ástatymø leidþiamosios valdþios institucijos ágaliojimai. 
VI skirsnyje „Respublikos Prezidentas“ iðdëstomos normos, nustatanèios, 
kad Respublikos Prezidentas yra valstybës vadovas, jis atstovauja valstybei 
ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir ástatymø. VII skirsnyje „Vy-
riausybë“ átvirtinama, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybæ sudaro minist-
ras pirmininkas ir ministrai, tai – vykdomoji tvarkomoji ðalies institucija, 
vykdanti ástatymus ir Seimo nutarimus dël ástatymø ágyvendinimo, taip pat 
Respublikos Prezidento dekretus, tvarkanti kraðto reikalus, koordinuojanti 
ministerijø ir kitø Vyriausybës ástaigø veiklà, rengianti valstybës biudþeto 

                                                           

11 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. birþelio 3 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës 1998 m. geguþës 22 d. nutarimo Nr. 620 „Dël buvusiø Statybos ir 
urbanistikos ministerijos, Europos reikalø ministerijos, Ryðiø ir informatikos ministerijos ir jø 
institucijø reorganizavimo tvarkos bei terminø“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymo 22 straipsnio 2 punktui, 29 straipsnio 2 daliai, Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës ástatymo pakeitimo ástatymo ágyvendinimo ástatymo 1 straips-
niui ir Lietuvos Respublikos biudþetiniø ástaigø ástatymo 4 straipsniui“ // Valstybës þinios. 
1999. Nr. 50-1624. 
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projektà, vykdanti valstybës biudþetà ir t. t. IX skirsnis „Teismas“ átvirtina, 
kad teisingumà Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Konstitucijoje 
ypatinga vieta skiriama konstituciniam teisingumui (VIII skyrius „Konsti-
tucinis Teismas“).  

Analizuodami valdþiø padalijimo principà pagal jo iðraiðkà konstituci-
niame tekste turime sutikti su E. Kûriu: „Valdþiø padalijimo principas, be 
abejonës, yra kompleksinis principas“12. Jis atsispindi ir iðvedamas ið dau-
gelio Konstitucijos straipsniø (ne tik ið 5 str.) nuostatø (þr.: Konstitucinio 
Teismo 1998 m. sausio 10 d., 1999 m. vasario 5 d., 1999 m. birþelio 3 d., 
1999 m. liepos 9 d., 2001 m. balandþio 26 d., 2001 m. liepos 12 d., 2004 m. 
geguþës 13 d ir kt. nutarimus). 

Paþymëtina, kad á valdþiø padalijimo principà galima þvelgti ir kaip á 
sudedamàjà teisinës valstybës principo dalá. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinis Teismas ne viename nutarime (1995 spalio 26 d., 1998 m. sausio 10 
d., 1998 m. balandþio 21 d. ir kt.), analizuodamas Konstitucijoje átvirtintà 
valstybës valdþios institucijø sistemà, yra paþymëjæs, kad Konstitucijoje 
átvirtintas valdþiø padalijimas yra pagrindinis demokratinës teisinës valsty-
bës organizacijos ir veiklos principas.  

 

* * * 

 

Oficiali konstitucinë valdþiø padalijimo principo doktrina formuota 
laipsniðkai. Nuo pirmojo ðio principo paminëjimo (Konstitucinis Teismas 
1994 m. sausio 19 d. nutarime13 paþymëjo, kad klasifikuojant teisinius val-
dþios aktus ir tà klasifikacijà derinant su konstituciniu valdþiø padalijimu 

                                                           

12 Kûris E. Doktrina razdelenija vlastei v praktike Konstitutcionnogo Suda Litvy // Konsti-
tucionnoje pravo: vostoènoevropejskoje obozrenije. 2004. No. 2(47). S. 71. Pagal principø ið-
raiðkà konstitucijos tekste E. Kûris siûlo skirti pirminius, kompleksinius (sudëtinius) ir iðvesti-
nius principus: pirminiai principai yra suformuluoti konstitucijos tekste tiesiogiai, kompleksi-
niai (arba sudëtiniai) iðvedami ið keliø (t. y. komplekso) konstitucijos nuostatø, kuriose átvir-
tinti tam tikri tokio principo aspektai, o iðvestiniai principai nëra deklaruojami konstitucijoje, 
bet formuluojami konstituciniam teismui aiðkinant konstitucijà, t. y. iðvedami ið pirminiø arba 
sudëtiniø principø juos aiðkinant (apie tai þr.: Kûris E. Doktrina razdelenija vlastei v praktike 
Konstitutcionnogo Suda Litvy // Konstitucionnoje pravo: vostoènoevropejskoje obozrenije. 
2004. Nr. 2(47), S. 70–71; Kûris E. Konstituciniø principø plëtojimas konstitucinëje jurispru-
dencijoje // Konstituciniø principø plëtojimas konstitucinëje jurisprudencijoje. Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo konferencijos 
medþiaga. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2002. P. 33–41.). 

13 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. sausio 19 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos 1993 m. birþelio 17 d. Seimo nutarimo „Dël þemës reformos pagrindiniø 
krypèiø“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1994. Nr. 7-116. 
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[...] teisiniai valdþios aktai skirstomi á Konstitucijà, konstitucinius ástaty-
mus, ástatymus ir poástatyminius aktus, kad ið Konstitucijos 67 straipsnyje 
átvirtintos Seimo kompetencijos bei Konstitucijos 5 straipsnyje átvirtinto 
valdþiø padalijimo principo akivaizdu, kad Seimas negali duoti tiesioginiø 
norminio pobûdþio pavedimø Vyriausybei ne ástatymø leidybos tvarka) iki 
vienos ið paskutiniø ðio principo konstituciniø interpretacijø, iðdëstytø 2006 
m. birþelio 6 d. nutarime, nueitas ilgas kelias. Paskutiniame nutarime pa-
kartota principo esmë: „Pagal Konstitucijà Lietuvoje valstybës valdþia yra 
organizuota ir ágyvendinama remiantis valdþiø padalijimo principu. Konsti-
tucinis Teismas savo aktuose ne kartà yra konstatavæs, jog ðis konstitucinis 
principas reiðkia, kad ástatymø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë valdþios 
yra atskirtos, pakankamai savarankiðkos; kad tarp jø turi bûti pusiausvyra; 
kad kiekviena valdþios institucija turi jos paskirtá atitinkanèià kompetenci-
jà, kurios konkretus turinys priklauso nuo to, kokiai valstybës valdþiai ði 
institucija priklauso, nuo jos vietos tarp kitø valstybës valdþios institucijø 
bei ágaliojimø santykio su kitø valstybës valdþios institucijø ágaliojimais; kad 
Konstitucijoje tiesiogiai nustaèius tam tikros valstybës valdþios institucijos 
ágaliojimus, viena valstybës valdþios institucija negali ið kitos perimti tokiø 
ágaliojimø, jø perduoti kitai valstybës valdþios institucijai ar atsisakyti; kad 
tokie ágaliojimai negali bûti pakeisti ar apriboti ástatymu“14. 

Aiðkinant Konstitucijos 5 straipsnyje nustatytà teisiná reguliavimà pa-
þymëta, kad konstitucinis valdþiø padalijimo principas yra átvirtintas ðio 
straipsnio 1 ir 2 dalyse (Konstitucinio Teismo 2002 m. balandþio 23 d. nu-
tarimas); ðis konstitucinis principas ávairiais poþiûriais yra sukonkretintas 
kituose Konstitucijos straipsniuose. Kita vertus, Konstitucijos 5 straipsnio 2 
dalyje atsispindi ne tik konstitucinis valdþiø padalijimo principas, bet ir 
Konstitucijos virðenybës bei konstitucinis teisinës valstybës principas 
(Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. gruodþio 24 d., 2003 
m. sausio 24 d. nutarimai); jeigu nustatomas toks teisinis reguliavimas, kad 
konstituciðkai nepagrástai iðpleèiamos ne tik Konstitucijos 5 straipsnio 1 da-
lyje nurodytos valstybës valdþios institucijos, bet ir kurios nors kitos val-
dþios institucijos galios, konstatuotina, kad yra paþeidþiama ir Konstituci-
jos 5 straipsnio 2 dalies nuostata, jog valdþios galias riboja Konstitucija 
(Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas). 

                                                           

14 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. birþelio 6 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 1 straipsnio pavadinimo „Konstitucinis Tei-
smas – teisminë institucija“ ir ðio straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 65-2400. 
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Aiðkindamas konstituciná valdþiø padalijimo principà Konstitucinis 
Teismas savo aktuose ne kartà yra konstatavæs, kad valdþiø padalijimas 
reiðkia: 

- kad ástatymø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë valdþios turi bûti at-
skirtos, pakankamai savarankiðkos;  

- bet kartu tarp jø turi bûti pusiausvyra;  
- kad kiekvienai valdþios institucijai yra nustatyta jos paskirtá atitin-

kanti kompetencija; 
- kad institucijos kompetencijos konkretus turinys priklauso nuo tos 

valdþios vietos bendroje valdþiø sistemoje ir jos santykio su kitomis 
valdþiomis, nuo tos institucijos vietos tarp kitø valdþios institucijø ir 
jos ágaliojimø santykio su kitø institucijø ágaliojimais;  

- kad, Konstitucijoje tiesiogiai nustaèius konkreèios valstybës valdþios 
institucijos ágaliojimus, viena valstybës valdþios institucija negali ið 
kitos perimti tokiø ágaliojimø, jø perduoti ar atsisakyti ir kad tokie 
ágaliojimai negali bûti pakeisti ar apriboti ástatymu (pvz., Seimas ne-
turi teisës pavesti Vyriausybei ar kuriai nors kitai institucijai ágyven-
dinti jo konstitucinæ kompetencijà). 

 

* * * 

 

Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodþio 19 d. nutarime iðdëstytos nuo-
statos apie ðio principo bûtinybæ demokratinëje sistemoje: „Þmogaus teisiø 
ir laisviø doktrinoje valstybë traktuojama tiek kaip ðiø teisiø ir laisviø svar-
biausias garantas, tiek kaip subjektas, potencialiai galintis paþeisti ðias tei-
ses ir laisves. Realiai ágyvendinant valdþiø padalijimo principà ámanoma 
sustiprinti þmogaus teisiø garantijas. Valstybës valdþia suskaidoma á santy-
kinai savarankiðkas ðakas: ástatymø leidþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ. 
Ðioms valdþioms pagrindiniø teisiø ir laisviø srityje tenka skirtingi, taèiau 
vienodai svarbûs vaidmenys. Kiekvienai valdþios institucijai suteikiama jos 
paskirtá atitinkanti kompetencija.“ 

Valdþiø atskyrimas ir savarankiðkumas – pirmasis valdþiø padalijimo 
principo elementas. Valdþiø padalijimas, kaip minëta, grindþiamas tuo, kad 
valstybë vykdo ar privalo vykdyti tris funkcijas: leisti ástatymus, juos vykdyti 
ir spræsti ginèus. Ðios funkcijos yra atskiriamos ir patikimos atskiroms val-
dþioms: ástatymø leidþiamajai, vykdomajai ir teisminei. Ðios valdþios yra sa-
varankiðkos, jas ágyvendinanèioms valstybës valdþios institucijoms sutei-
kiami tam tikri ágaliojimai. 

Nagrinëjant Lietuvos Respublikos Konstitucijà paaiðkëja, kad ástaty-
mø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë valdþios yra atskirtos, kiekviena ið jø 
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patikëta valstybës valdþios institucijai, savarankiðkai ágyvendinanèiai jai pa-
tikëtas funkcijas. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà kiekviena valstybës valdþia 
uþima tam tikrà vietà valstybës valdþios sistemoje, atlieka jai bûdingas 
funkcijas. Seimas, kurá sudaro tautos atstovai – Seimo nariai, leidþia ásta-
tymus, priþiûri Vyriausybës veiklà, tvirtina valstybës biudþetà ir priþiûri jo 
vykdymà. Respublikos Prezidentas – valstybës vadovas – atstovauja valsty-
bei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir ástatymø. Vyriausybë yra 
vykdomoji tvarkomoji ðalies institucija. Ji vykdo ástatymus ir kitus teisës ak-
tus, tvarko kraðto reikalus. Teismai vykdo teisingumà. 

Taigi konstitucinë valdþiø konstrukcija leidþia teigti, kad kiekviena ið 
valstybës valdþios institucijø vykdo tik jai patikëtas funkcijas ir negali vyk-
dyti kitoms institucijoms pavestø funkcijø. Në viena ið ðiø institucijø negali 
kiðtis kitoms institucijoms vykdant joms pavestus ágaliojimus. 

Siekiant valdþiø atskyrimo, didelæ reikðmæ turi tiesioginis valstybës 
valdþios institucijø ágaliojimø átvirtinimas Konstitucijoje. Konstitucinis Tei-
smas ne viename ið savo nutarimø yra paþymëjæs, kad tais atvejais, kai 
Konstitucijoje konkretûs ágaliojimai yra paskirti tam tikrai valstybës val-
dþios institucijai, jokia kita valstybës valdþios institucija jø negali pasisavin-
ti; tokiø ágaliojimø negalima perduoti ar atsisakyti. Negalimas ir valdþiø su-
siliejimas. 

Valdþiø atskyrimas negali bûti atsietas nuo valdþiø savarankiðkumo, 
kitaip bûtø galima kalbëti tik apie veiklos specializacijà, bet ne apie sava-
rankiðkai funkcionuojanèias valdþias. Valstybës valdþios institucijø suda-
rymas, jø ágaliojimø visuma, veiklos materialiniai pagrindai leidþia instituci-
joms bûti pakankamai savarankiðkoms savo veiklos srityje. Kita vertus, val-
dþiø savarankiðkumas nëra tai, kad jos gali daryti bet kà. Savo uþdavinius 
jos gali vykdyti tik konstituciniø ágaliojimø ribose, gerbdamos kitø valstybës 
valdþios institucijø teises ir veikdamos kartu su ðiomis institucijomis. 

Valdþiø atskyrimo reikðmë pabrëþta Konstituciniam Teismui spren-
dþiant deleguotos ástatymø leidybos konstitucingumo klausimus (Konstitu-
cinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1996 m. gruodþio 19 d., 1997 m. vasario 
13 d. nutarimai), apribojant prokuroro „bendrosios prieþiûros“ galias 
(Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 14 d. nutarimas), uþdraudþiant ásta-
tymø leidþiamajai valdþiai savo aktais lemti teisëjø einamø pareigø trukmæ 
(Konstitucinio Teismo 1994 m. gruodþio 22 d. nutarimas) ir t. t. Visi ðie 
sprendimai rodo, kad Konstitucinis Teismas veikë kaip konstitucinës val-
dþiø sistemos arbitras, saugantis kiekvienos institucijos funkcijas ir sava-
rankiðkumà, ypaè tà pabrëþdamas bylose, kuriose nagrinëti teismo veiklos 
reglamentavimo klausimai. 
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* * * 

 
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose pateikë ávairias Seimo, kaip 

valstybës valdþios institucijos, teisines charakteristikas: Seimas – viena ið 
aukðèiausiøjø valstybës valdþios institucijø: „Aukðèiausiøjø valstybës val-
dþios institucijø statusas pirmiausia paremtas Konstitucijoje átvirtintais ága-
liojimais: Seimo ágaliojimai átvirtinti Konstitucijos 67, Respublikos Prezi-
dento – 84, Vyriausybës – 94 straipsnyje“15 (Konstitucinio Teismo 1998 m. 
balandþio 21 d. nutarimas). Seimas traktuojamas kaip tautos atstovybë 
(„Seimas, kurá sudaro tautos atstovai – Seimo nariai“), kuriai priklauso to-
kios ágaliojimø grupës: „Seimas leidþia ástatymus, priþiûri Vyriausybës veik-
là, tvirtina valstybës biudþetà ir priþiûri, kaip jis vykdomas, sprendþia kitus 
Konstitucijoje numatytus klausimus“16 (Konstitucinio Teismo 1998 m. sau-
sio 10 d. nutarimas). Seimas – ástatymø leidþiamosios valdþios institucija 
(Konstitucinio Teismo 1999 m. birþelio 3 d. nutarimas). „Seimo savaran-
kiðkumà riboja Konstitucijoje nustatyta Seimo kompetencija, taip pat pa-
reiga laikytis Konstitucijos ir galiojanèiø ástatymø“17. Tai konstatuota 1993 
m. lapkrièio 8 d. Konstitucinio Teismo nutarime. „Seimas savarankiðkas 
tiek, kiek jo galiø neriboja Lietuvos Respublikos Konstitucija“18 (1993 m. 
spalio 1 d. Konstitucinio Teismo nutarimas). 1995 m. spalio 26 d. Konstitu-
cinio Teismo nutarime teigiama, kad „tautos ágalioto ástatymø leidëjo Sei-
mo priimtame ástatyme iðreiðkiama tautos valia svarbiausiais gyvenimo 
klausimais“19. Taigi konstitucinëje jurisprudencijoje Seimas – ástatymø lei-

                                                           

15 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. balandþio 21 d. nutarimas „Dël 
Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 29 straipsnio pakeitimo ástatymo ágy-
vendinimo ástatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. vasario 25 d. nutarimo „Dël V. 
Nikitino atleidimo ið generalinio prokuroro pareigø“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 39-1044. 

16 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimo „Dël Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës programos“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 
5-99. 

17 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkrièio 8 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos 1993 m. kovo 16 d. ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø 
ástatymo dalinio pakeitimo ir papildymo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // 
Valstybës þinios. 1993. Nr. 61-1166. 

18 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. spalio 1 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Seimo 1993 m. birþelio 10 d. nutarimo neáraðyti á sesijos darbø programà nu-
tarimo „Dël Seimo nario K. Bobelio ágaliojimø nutraukimo“ projekto atitikimo Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1993. Nr. 51-991. 

19 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstaty-
mo tvarkos ir sàlygø“ 10 straipsnio septintosios dalies nuostatos, taip pat dël Lietuvos Respub-
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dþiamosios valdþios institucija su jai bûdingomis funkcijomis ir kompeten-
cija. 

Konstitucinës jurisprudencijos analizë leidþia teigti, kad Konstitucinis 
Teismas yra suformavæs ástatyminio reguliavimo apsaugos doktrinà. Ðiai 
doktrinai bûdinga ástatymo, kaip svarbiausio teisës sistemos ðaltinio, teisës 
akto, turinèio aukðèiausià galià, samprata. Ði galia grindþiama tuo, kad ásta-
tymu iðreiðkiama tautos valia svarbiausiais gyvenimo klausimais, ástatymø 
normose nustatomos bendro pobûdþio taisyklës, kurios poástatyminiuose 
aktuose gali bûti detalizuojamos, reglamentuojama jø ágyvendinimo tvarka. 
Ypaè svarbi Konstitucinio Teismo iðvada, kad viskà, kas siejasi su pagrindi-
nëmis þmogaus teisëmis, reguliuoja ástatymai. Tai – þmogaus teisiø ir lais-
viø patvirtinimas, jø turinio apibrëþimas, apsaugos bei gynimo teisinës ga-
rantijos, leistinas jø atribojimas ir kt. Ástatyminio reguliavimo srities apsau-
gai reikðmës turi Konstitucinio Teismo nutarimai, kuriuose konstatuota, 
kad Lietuvos teisinëje sistemoje nëra deleguotos ástatymø leidybos. 

Vykdomàjà valdþià ágyvendina Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë. 
Respublikos Prezidentas – valstybës vadovas, jis atstovauja valstybei ir daro 
visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir ástatymø. Konstitucinio Teismo nuta-
rimuose Respublikos Prezidento institucija apibûdinama kaip „vykdomo-
sios valdþios dalis“. Aiðkindamas Konstitucijos 77 straipsná Konstitucinis 
Teismas 2000 m. geguþës 8 d. nutarime konstatavo: „Valstybës vadovo sta-
tusà Konstitucijoje nustatytam laikui ágyja tik vienas asmuo, t. y. Respubli-
kos Prezidentas, kurá iðrenka Lietuvos Respublikos pilieèiai. Respublikos 
Prezidento, kaip valstybës vadovo, teisinis statusas yra individualus, besi-
skiriantis nuo visø kitø pilieèiø teisinio statuso“20. Konstitucinio Teismo 
2002 m. birþelio 19 d. nutarime paþymëta: „Respublikos Prezidento, kaip 
valstybës vadovo, teisinis statusas skiriasi ir nuo visø kitø valstybës pareigû-
nø teisinio statuso. Respublikos Prezidento, kaip valstybës vadovo, indivi-
dualø, iðskirtiná teisiná statusà atskleidþia ávairios Konstitucijos nuostatos, 
átvirtinanèios: Respublikos Prezidento asmens nelieèiamybæ; negalimumà 
Respublikos Prezidentui bûti Seimo nariu, uþimti kitas pareigas, gauti ki-

                                                                                                                                  

likos Vyriausybës 1994 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 55 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës 1991 m. lapkrièio 15 d. nutarimu Nr. 470 patvirtintos Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël 
pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø“ ágyvendi-
nimo tvarkos dalinio pakeitimo“ 1.2 punkto nuostatos, 2.1 punkto ir jo 1, 2 bei 3 papunkèiø 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1995. Nr. 89-2007. 

20 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. geguþës 8 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos operatyvinës veiklos ástatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 
punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 1981 
straipsnio 1 bei 2 daliø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2000. 
Nr. 39-1105. 
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toká atlyginimà, iðskyrus Respublikos Prezidentui nustatytà atlyginimà ir at-
lyginimà uþ kûrybinæ veiklà; asmens, iðrinkto Respublikos Prezidentu, pa-
reigà sustabdyti savo veiklà politinëse partijose ir politinëse organizacijose; 
reikalavimus kandidatams á Respublikos Prezidentus bei Respublikos Pre-
zidento rinkimø pagrindus ir tvarkà“. Konstitucinio Teismo nutarimuose 
pabrëþiama, kad pagal Konstitucijà Respublikos Prezidento statusas yra 
individualus, skiriasi nuo visø kitø valstybës pareigûnø statuso. 

„Lietuvos vykdomosios valdþios sistemoje Vyriausybë, ágyvendinanti 
valstybiná valdymà, uþima iðskirtinæ vietà. Vyriausybë – kolegiali bendros 
kompetencijos institucija“21 – taip apibrëþiamas ðios institucijos statusas 
Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarime. „Vyriausybë ágyven-
dina vykdomàjà valdþià, jos galias apibrëþia Konstitucija ir ástatymai. Vy-
riausybë savo veikloje turi vadovautis demokratijos, teisëtumo ir vieðumo 
principais (Vyriausybës ástatymo 4 straipsnis). Vykdomosios valdþios teisë-
tumo principas reikalauja, kad jos veikla bûtø grindþiama teise. Tai reiðkia, 
kad Vyriausybë pagal jai suteiktà kompetencijà turi atlikti atitinkamus 
veiksmus ir susilaikyti nuo veiksmø, kurie teisës normø nëra leidþiami“22. 
Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkrièio 23 d. nutarime konstatuota: Kons-
titucijos 94 straipsnyje nustatyta, kad Vyriausybë tvarko kraðto reikalus, 
saugo Lietuvos Respublikos teritorijos nelieèiamybæ, garantuoja valstybës 
saugumà ir vieðàjà tvarkà, koordinuoja ministerijø ir kitø Vyriausybës ástai-
gø veiklà, rengia valstybës biudþeto projektà ir teikia já Seimui, uþmezga 
diplomatinius santykius su uþsienio valstybëmis ir kt. Vyriausybës ágalioji-
mai nustatyti ir kituose Konstitucijos straipsniuose (84, 89, 123, 128 ir kt.). 
Konstitucinis Teismas yra pastebëjæs: „Konstitucijoje yra átvirtinti tik svar-
biausi Vyriausybës ágaliojimai ir nustatoma, kad Vyriausybë vykdo ne tik 
Konstitucijoje, bet ir kituose ástatymuose nurodytas pareigas (Konstitucijos 
94 straipsnio 7 punktas)“23. 
                                                           

21 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimo „Dël Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës programos“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 
5-99. 

22 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. birþelio 17 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. rugpjûèio 31 d. nutarimo Nr. 1169-22 „Dël specialaus 
Vyriausybës vertybiniø popieriø aukciono“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lie-
tuvos Respublikos valstybës iþdo ástatymo 1 straipsnio antrajai daliai, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës ástatymo 21 straipsnio 5 punktui ir Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos 
Respublikos 1995 metø valstybës biudþeto ir atskaitymø á savivaldybiø biudþetus normatyvø 
bei dotacijø patvirtinimo“ 4 straipsniui“ // Valstybës þinios. 1997. Nr. 58-1351. 

23 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkrièio 23 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës ástatymo 8 straipsnio 2 ir 4 daliø, 9 straipsnio 1 dalies 4 punkto 
ir 4 dalies, 22 straipsnio 1 punkto, 24 straipsnio 2 dalies 5 bei 11 punktø, 26 straipsnio 3 dalies 
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Konstituciniame Teisme ne kartà buvo nagrinëjami Seimo, Respubli-
kos Prezidento ir Vyriausybës – neretai „politinëmis“ vadinamø valstybës 
valdþios institucijø ágaliojimø ir veiklos teisinio reguliavimo atitikimo 
Konstitucijai klausimai. Ðiuo poþiûriu reikðmingas Konstitucinio Teismo 
1998 m. sausio 10 d. nutarimas24, kuriame iðnagrinëjus Seimo ir Respubli-
kos Prezidento santykius sudarant Vyriausybæ padaryta iðvada apie Lietu-
vos valdymo formà –parlamentinæ respublikà, turinèià kai kuriø miðriosios 
respublikos bruoþø. Tokia nuostata atspindi Konstitucinio Teismo poþiûrá á 
Konstitucijoje átvirtintà valdþios institucijø santykiø modelá, prioriteto tei-
kimà parlamentinës sistemos elementams. Ávairûs ástatymø leidþiamosios ir 
vykdomosios valdþios institucijø santykiø aspektai buvo atskleisti daugelyje 
Konstitucinio Teismo nutarimø, kuriuose Teismas interpretavo Konstituci-
jà „atribodamas“ Seimo ir vykdomosios valdþios institucijø teises ávairiose 
srityse (pvz., finansø, biudþeto, valstybës turto valdymo), tikrino Respubli-
kos Prezidento ir Vyriausybës ágaliojimus tarpusavio santykiuose ir t. t.  

Reikðmingos teisminës valdþios organizacijos ir veiklos konstitucinës 
doktrinos nuostatos buvo suformuluotos Konstitucinio Teismo 1995 m. 
gruodþio 6 d., 1999 m. gruodþio 21 d., 2001 m. liepos 12 d. nutarimuose25. 

                                                                                                                                  

7 punkto, 31 straipsnio 2, 4 daliø ir 6 dalies 2 punkto, 37 straipsnio 4 dalies, 45 straipsnio 4 da-
lies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1999. Nr. 101-2916.  

24 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimo „Dël Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës programos“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 
5-99. 

25 Þr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodþio 6 d. nutarimà „Dël 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 465 „Dël Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës 1993 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 124 „Dël Lietuvos Respublikos teismø, 
valstybinio arbitraþo, prokuratûros bei Valstybes kontrolës departamento darbuotojø darbo 
apmokëjimo“ dalinio pakeitimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Res-
publikos teismø ástatymo 46 straipsnio pirmajai daliai, Lietuvos Respublikos prokuratûros 
ástatymo 4 straipsnio pirmajai daliai, Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës ástatymui, taip 
pat Lietuvos Respublikos ástatymui „Dël Lietuvos Respublikos teismø teisëjø, prokuratûros 
darbuotojø, valstybiniø arbitrø bei Valstybës kontrolës departamento darbuotojø tarnybiniø 
atlyginimø“ // Valstybës þinios. 1995. Nr. 101-2264; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tei-
smo 1999 m. gruodþio 21 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 14, 25(1), 
26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 69(1) ir 73 straipsniø atitikimo Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1999. Nr. 109-3192; Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos valstybës politikø, teisëjø ir 
valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymo 4 straipsnio 1 ir 2 daliø, 5 straipsnio 1 ir 3 da-
liø, 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4, 5 ir 6 daliø, ðio ástatymo priedëlio II skirsnio, Lietuvos 
Respublikos 2000 metø valstybës biudþeto ir savivaldybiø biudþetø finansiniø rodikliø patvir-
tinimo ástatymo 6 priedëlio, Lietuvos Respublikos 2000 metø valstybës biudþeto ir savivaldy-
biø biudþetø finansiniø rodikliø patvirtinimo ástatymo pakeitimo ástatymo 9 straipsnio, Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d. nutarimo Nr. 499 „Dël valstybinës val-
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Svarbûs teisminës valdþios konstitucinës sistemos ir galiø aspektai atskleisti 
2006 m. kovo 28 d. nutarime26, teisëjø skyrimo, perkëlimo ir atleidimo ið 
pareigø santykiai iðaiðkinti 2006 m. geguþës 9 d. nutarime27. Konstitucinis 
Teismas konstatavo, kad ágyvendinti savo konstitucinæ priedermæ ir funkci-
jà vykdyti teisingumà teisminë valdþia gali tik bûdama savarankiðka, nepri-
klausoma nuo kitø valstybës valdþiø: ástatymø leidþiamosios ir vykdomo-
sios, kurios yra formuojamos politiniu pagrindu. Jei teisminë valdþia nebû-
tø savarankiðka, nepriklausoma nuo ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios 
valdþiø, ji nebûtø visavertë. Teisminës valdþios savarankiðkumà, nepriklau-
somumà nuo kitø valstybës valdþiø lemia ir tai, kad ji, kitaip nei kitos vals-
tybës valdþios, yra formuojama ne politiniu, bet profesiniu pagrindu (Kons-
titucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d., 2001 m. liepos 12 d. nutarimai, 

                                                                                                                                  

dþios, valstybës valdymo ir teisësaugos organø vadovø bei kitø pareigûnø laikinos bandomo-
sios darbo apmokëjimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. birþelio 24 d. nu-
tarimo Nr. 666 „Dël Lietuvos Respublikos teismø teisëjø, prokuratûros sistemos ir Lietuvos 
Respublikos valstybës saugumo departamento pareigûnø bei kitø darbuotojø darbo apmokë-
jimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. gruodþio 28 d. nutarimo Nr. 1494 „Dël Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. birþelio 30 d. nutarimo Nr. 689 „Dël teisëtvarkos, tei-
sësaugos ir kontrolës institucijø vadovaujanèiøjø pareigûnø ir valdininkø darbo apmokëjimo“ 
dalinio pakeitimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 
62-2276. 

26 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 
dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 11 straipsnio 3 
dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 36-1292. 

27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. geguþës 9 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos teismø ástatymo 56 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 3 da-
lies (2003 m sausio 21 d. redakcija), 4, 5, 6 daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 57 straipsnio 
3 dalies (2003 m. sausio 28 d. redakcija), 63 straipsnio 4 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakci-
ja), 70 straipsnio 2, 3 daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 71 straipsnio 2, 3 daliø (2002 m. 
sausio 24 d. redakcija), 72 straipsnio 2, 3 daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 73 straipsnio 2 
dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 74 straipsnio 1 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 
75 straipsnio 1 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 76 straipsnio 2 dalies (2003 m. sausio 21 
d. redakcija), 77 straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 78 straipsnio 2 dalies 
(2003 m. sausio 21 d. redakcija), 79 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 81 
straipsnio 3, 7 daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 90 straipsnio 3, 7 daliø (2002 m. sausio 24 
d. redakcija), 119 straipsnio 2, 5 daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 120 straipsnio 3, 4 
punktø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 128 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakci-
ja), Lietuvos Respublikos ástatymo „Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo statutas“ 11 straipsnio 3 
dalies 13 punkto (1996 m. liepos 4 d. redakcija), 17 straipsnio 1, 3 daliø (1995 m. balandþio 18 
d. redakcija), 4 dalies (1996 m. liepos 4 d. redakcija), 18 straipsnio 3 dalies (1995 m. balandþio 
18 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 10 d. dekreto Nr. 2048 
„Dël apygardos teismo teisëjo atleidimo“ 1 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 51-1894. 
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2004 m. kovo 31 d. iðvada, 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. geguþës 9 d. nuta-
rimai). 

Konstitucinis Teismas, nagrinëdamas teismø veiklos teisinio regulia-
vimo konstitucingumo klausimus, ne kartà yra pabrëþæs: „teismo santykius 
su kitomis valstybës institucijomis ar pareigûnais, jo veiksmø pobûdá [...] 
lemia Konstitucijoje átvirtintas valdþiø padalijimo principas. Teismai yra 
vienintelë valstybës institucija, vykdanti teisingumà. Já teismas vykdo laiky-
damasis tam tikros procesinës tvarkos, kuri yra reglamentuota ástatymu“28.  

Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teisëjas ir teismai, 
vykdydami teisingumà, yra nepriklausomi. Teisëjo ir teismø nepriklauso-
mumas – vienas ið esminiø demokratinës teisinës valstybës principø: tei-
smai, vykdydami teisingumà, privalo uþtikrinti Konstitucijoje, ástatymuose 
ir kituose teisës aktuose iðreikðtos teisës ágyvendinimà, garantuoti teisës 
virðenybæ, apsaugoti þmogaus teises ir laisves.  

Konstitucinis Teismas savo aktuose (1995 m. gruodþio 6 d., 1999 m. 
gruodþio 21 d., 2001 m. liepos 12 d., 2004 m. gruodþio 13 d., 2006 m. gegu-
þës 9 d. nutarimuose) ne kartà konstatavo: teisminës valdþios visavertiðku-
mas ir nepriklausomumas suponuoja jos savireguliacijà ir savivaldà, api-
manèià teismø darbo organizavimà, teisëjø profesinio korpuso veiklà; uþ-
tikrinant teisëjo ir teismø nepriklausomumà ypaè svarbu aiðkiai atriboti tei-
smø veiklà nuo vykdomosios valdþios; teismø veikla nëra ir negali bûti lai-
koma valdymo sritimi, priskirta kuriai nors vykdomosios valdþios instituci-
jai; ið teisëjo negali bûti reikalaujama vykdyti kokios nors politikos kryp-
ties; tik nepriklausoma teismø institucinë sistema gali laiduoti teismø orga-
nizaciná savarankiðkumà, kartu ir teisëjo procesiná savarankiðkumà – bûtinà 
neðaliðko ir teisingo bylos iðnagrinëjimo sàlygà; teismø administravimas tu-
ri bûti organizuojamas taip, kad nebûtø paþeidþiamas tikrasis teisëjø ne-
priklausomumas. Konstitucinio Teismo nuomone, uþtikrinti teismo val-

                                                           

28Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsëjo 11 d. 
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos baudþiamo-
jo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. re-
dakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. redakcijos), 
407 straipsnio (2003 m. birþelio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. 
redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 daliø (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies 
(2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dël pareiðkëjo – Ðiauliø rajono apylinkës teismo praðy-
mø iðtirti, ar Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 
14 d. redakcija) neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valstybës þinios. 2002. 
Nr. 7-254. 
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dþios galias – tai reiðkia uþtikrinti asmens teisiø bei laisviø institucines ga-
rantijas.  

 

* * * 

 
Valdþiø pusiausvyra – problemiðkiausias valdþiø padalijimo sistemos 

elementas. Teisinëje literatûroje pabrëþiama: „Valdþiø padalijimo principo 
esmë (ne tik modernios politikos ir konstitucionalizmo teorijos, bet ir ðios 
koncepcijos „klasikos“ poþiûriu) – ne formalus, schematiðkas atskirø val-
dþios ðakø galiø diferencijuotas iðvardijimas, bet visø pirma tam tikras 
stabdþiø ir atsvarø mechanizmas, garantuojantis jø santykiná autonomið-
kumà ir pusiausvyrà“29.  

Taigi susiduriame su valdþiø konstitucinës pusiausvyros problema, su 
„stabdþiø ir atsvarø“ klausimu, kuris, „neþiûrint didesnës ar maþesnës 
reikðmës polinëje sistemoje, visada bus liberalios konstitucinës konstrukci-
jos centre“30. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje valdþiø pusiausvyra, kaip reikð-
mingas valdþiø padalijimo principo elementas, tiesiogiai neminima. Ar yra 
ði valdþiø padalijimo esminë aplinkybë ar jos nëra, galima spræsti tik iðana-
lizavus valdþios institucijø konstitucinæ kompetencijà, jø tarpusavio santy-
kius. Taigi konstitucinës justicijos institucijoms, konkreèiose bylose interp-
retuojanèioms konstitucines normas, ir tenka svarbus vaidmuo atsklei-
dþiant valdþiø pusiausvyros esmæ.  

Konstitucinio Teismo nutarimuose atsispindi ávairûs Konstitucijoje 
átvirtintos valdþiø pusiausvyros aspektai. Manyèiau, ypaè reikðmingas yra 
Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas, kuriame nagrinëti 
Respublikos Prezidento ir Seimo ágaliojimø formuojant Vyriausybæ klau-
simai. Valdþiø pusiausvyrai Lietuvos konstitucinëje sistemoje suprasti ypaè 
reikðmingas ðio nutarimo teiginys, kad Lietuvos valstybës modelis priskirtas 
prie parlamentinës valdymo formos, kuriai bûdingi ir kai kurie pusiau pre-
zidentinio valdymo formos ypatumai. Taip konstitucinëje jurisprudencijoje 
pripaþástamas „lankstaus“ valdþiø padalijimo átvirtinimas, kuris lemia ðiai 
valdymo sistemai bûdingus Seimo, Vyriausybës ir Respublikos Prezidento 
santykius. 1998 m. balandþio 21 d. nutarime, kuriame valdþiø pusiausvyros 
klausimai susieti su institucijø partnerystës idëja, Konstitucinis Teismas 
teigë: „Konstitucijoje apibrëþiant aukðèiausiøjø valstybës valdþios instituci-
                                                           

29 Kûris E. Politiniø klausimø jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta // Polito-
logija. 1998. Nr. 1(11). P. 44. 

30 Mény Y. Politique comparée. Les démocraties: Allemagne, États-Unis, France, Gran-
de-Bretagne, Italie. 4e éd. – Paris: Montchrestien, 1993. P. 14. 
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jø funkcijas ir ágaliojimus yra numatyta jø tarpusavio kontrolë ir atsvara, 
taip pat partnerystë: pavyzdþiui, Respublikos Prezidentas turi teisæ skirti 
Ministrà Pirmininkà, taèiau ðià teisæ gali ágyvendinti tik gavæs Seimo prita-
rimà (Konstitucijos 67 straipsnio 6 punktas), 84 straipsnio 4 ir 5 punktai, 92 
straipsnio 1 dalis); Seimas skiria Aukðèiausiojo Teismo teisëjus ir ðio tei-
smo pirmininkà (Konstitucijos 67 straipsnio 10 punktas), bet tam bûtinas 
Respublikos Prezidento teikimas (Konstitucijos 84 straipsnio 11 punktas); 
Seimas steigia ir panaikina Lietuvos Respublikos ministerijas, taèiau tam 
reikia Vyriausybës siûlymo (Konstitucijos 67 straipsnio 8 punktas)“31. 

Valdþiø pusiausvyros klausimas pabrëþtas ir Konstitucinio Teismo 
1995 m. spalio 17 d. nutarime, kuriame sprendþiant Tarptautiniø sutarèiø 
ástatymo 7 straipsnio 4 dalies ir 12 straipsnio atitikimo Konstitucijai klau-
simà aptarti kai kurie vykdomosios valdþios ágaliojimai tarptautinëje srityje 
(Respublikos Prezidentas pasiraðo tarptautines sutartis) ir Seimo atsvaros 
galimybë (Respublikos Prezidentas teikia Seimui ðias sutartis ratifikuoti). 
Ðis ir kiti Konstitucinio Teismo nutarimai atspindi Konstitucinio Teismo 
pasirinktà jurisprudencijos kryptá valdþiø padalijimo srityje. 

 

* * * 

 
Valdþiø padalijimas turi uþtikrinti ir valstybës valdþios institucijø sà-

veikà. Konstitucinis Teismas ne kartà yra paþymëjæs, kad valdþiø padaliji-
mo principas reiðkia, jog kiekvienai valdþios institucijai nustatyta jos pa-
skirtá atitinkanti kompetencija, kurià lemia tos valstybës valdþios instituci-
jos vieta tarp kitø valdþios institucijø, jos ágaliojimø santykis su kitø val-
dþios institucijø ágaliojimais. Taigi kiekviena ið jø turi apibrëþtà veiklos sri-
tá, vykdo tam tikras konstitucines funkcijas. 

Tai nereiðkia, kad valdþios institucijos visiðkai atskirtos, nesusijusios 
viena su kita jokiais ryðiais. Institucijø savarankiðkumas, jø vykdomø funk-
cijø apibrëþtumas nepaneigia jø sàveikos. 

Gal ir paradoksas – ágyvendinti savo funkcijà konkreti institucija nere-
tai gali tik savo veiksmus derindama su kitomis institucijomis, taèiau nega-
lima kalbëti, kad Konstitucijoje yra átvirtinta „institucinës intervencijos“ 
galimybë. Turëtume kalbëti apie institucijø sàveikà. Institucijø sàveika yra 

                                                           

31 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. balandþio 21 d. nutarimas „Dël 
Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 29 straipsnio pakeitimo ástatymo ágy-
vendinimo ástatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. vasario 25 d. nutarimo „Dël V. 
Nikitino atleidimo ið generalinio prokuroro pareigø“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 39-1044. 
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susijusi su valdþiø pusiausvyra, t. y. tame paèiame santykyje akivaizdûs tiek 
sàveikos, tiek abipusio poveikio ir kontrolës aspektai. Konstitucinio Tei-
smo nutarimuose minimos sàvokos „tarpusavio sàveika“ (Konstitucinio 
Teismo 1999 m. birþelio 3 d. nutarime raðoma, kad Konstitucijoje nustatant 
ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþios funkcijas ir ágaliojimus yra 
numatyta jø tarpusavio sàveika; kaip tokios normos pavyzdá Konstitucinis 
Teismas nurodo Konstitucijos 67 straipsnio 8 normà, nustatanèià, kad Sei-
mas Vyriausybës siûlymu steigia ir panaikina Lietuvos Respublikos minis-
terijas), „tarpfunkcinë partnerystë“, „bendradarbiavimas“. 1998 m. sausio 
10 d. nutarime Konstitucinis Teismas, interpretuodamas valdþiø padalijimo 
principà, paþymëjo, kad ágyvendinant bendruosius valstybës uþdavinius ir 
funkcijas valstybës valdþios institucijø veikla grindþiama jø bendradarbia-
vimu, todël jø tarpusavio sàveika apibûdintina kaip tarpfunkcinë partnerys-
të. Vienas ið tokio valdþios institucijø bendradarbiavimo uþtikrinimo bûdø 
yra vyriausybës atsakingumo parlamentui principas. Matyt, tokius valstybës 
valdþios institucijø ryðius geriausiai tiktø apibûdinti „tarpusavio sàveikos“ 
sàvoka. 

Daugelyje konstitucinio reguliavimo srièiø valstybës valdþios instituci-
jø sàveika akivaizdi. Antai biudþeto srityje Seimui priklauso teisë tvirtinti 
biudþetà, priþiûrëti, kaip jis vykdomas (Konstitucijos 67 straipsnio 14 punk-
tas), taèiau atlikti ðià funkcijà Seimas gali tik glaudþiai bendradarbiauda-
mas su Vyriausybe. Konstitucijos 94 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad Vy-
riausybë rengia valstybës biudþeto projektà ir teikia já Seimui (Konstituci-
jos 130 straipsnyje nustatyta, kad sudarytà valstybës biudþeto projektà Vy-
riausybë pateikia Seimui ne vëliau kaip prieð 75 dienas iki biudþetiniø metø 
pabaigos). Valstybës biudþeto projektà svarsto Seimas ir tvirtina ástatymu 
iki naujøjø biudþetiniø metø pradþios (Konstitucijos 131 str. 1 d.).  

Taigi matome, kad kiekviena ið nurodytø institucijø turi apibrëþtà 
funkcijà, taèiau viena be kitos jos nepajëgtø atlikti savo uþdaviniø. Vyriau-
sybë pateikia biudþeto projektà Seimui svarstyti, Seimas ástatymu patvirtina 
biudþetà ir jis tampa svarbiausia Vyriausybës veiklos atrama. Seimas kont-
roliuoja biudþeto vykdymà. Regime nuoseklià teisiniø veiksmø grandinæ, 
kai vienos institucijos funkcijos ágyvendinimas galimas tik tada, jei kitos 
institucijos veiksmingai atlieka savàsias. 

Tà patá, matyt, galëtume pasakyti ir apie kitas valstybës valdþios insti-
tucijø veiklos sritis. Panagrinëkime ástatymø leidybà. Konstitucijos 68 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ástatymø leidybos iniciatyvos teisë pri-
klauso Seimo nariams, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei. Taigi du 
pastarieji subjektai atstovauja vykdomajai valdþiai. Didþiàjà dalá ástatymø 
projektø, daþniausiai reikðmingiausiais klausimais, pateikia bûtent Vyriau-
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sybë. Ástatymø leidybos procedûroje Seimo statutas Vyriausybei ir Respub-
likos Prezidentui taip pat numato tam tikrus prioritetus, palyginus su Sei-
mo nariais. Antai Seimo statuto 140 straipsnio, numatanèio iniciatoriø tei-
sæ atðaukti ástatymo projektà, 4 dalyje átvirtinta, kad jei iniciatoriø atðauktà 
ástatymo projektà ne vëliau kaip kità dienà paremia ir pateikia kitas ástaty-
mø leidybos iniciatyvos teisæ turintis subjektas, tokio ástatymo projekto 
svarstymas tæsiamas toliau. Taèiau ði nuostata netaikoma ástatymø projek-
tams, kuriuos teikia Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë. Statuto 158 
straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu ástatymo projekto priëmimo metu, 
balsuojant dël mokesèiø ástatymo projekto straipsniø ar kitø ástatymø 
straipsniø, kurie reglamentuoja mokesèius arba dël kuriø gali labai pasi-
keisti valstybës pajamos, Vyriausybës narys, Vyriausybës ágaliotas asmuo 
pareikalauja, daroma ástatymo priëmimo pertrauka iki artimiausios Seimo 
posëdþio dienos. Statuto 162 straipsnio 2 dalyje Respublikos Prezidentui, 
Vyriausybei taip pat suteikta teisë motyvuotu teikimu siûlyti svarstyti ásta-
tymo projektà. Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë pagal Statuto 169 
straipsnio 1 dalá gali motyvuotu teikimu siûlyti projektà svarstyti ypatingos 
skubos tvarka ir t. t. Seimo priimti ástatymai ásigalioja po to, kai juos pasira-
ðo ir oficialiai paskelbia Respublikos Prezidentas. 

Taigi Seimui, kurio bûdingiausia funkcija yra ástatymø leidyba, ágyven-
dinti ðià funkcijà tenka kartu su vykdomàja valdþia. Beje, reikia priminti, 
kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kitaip negu kai kuriø kitø ðaliø 
(pvz., Austrijos, Ispanijos, Italijos, Prancûzijos) konstitucijose, nenumatyta 
vadinamoji deleguotoji ástatymø leidyba, kai ástatymø leidëjo pavedimu vy-
riausybë gali leisti teisës aktus, turinèius ástatymo galià, todël ástatymø lei-
dybos sritis mûsø konstitucinëje sistemoje yra þymiai platesnë, nors vyk-
domosios valdþios poveikis yra taip pat reikðmingas. 

Ir vykdomosios valdþios veikloje galima rasti tokiø sàsajø. Antai Kons-
titucijos 84 straipsnyje nustatyta, kad Respublikos Prezidentas sprendþia 
pagrindinius uþsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo uþ-
sienio politikà, Respublikos Prezidentas pasiraðo tarptautines sutartis ir 
teikia Seimui jas ratifikuoti. Ðiø ágaliojimø ágyvendinimas siejamas su Sei-
mo bûsimu ávertinimu. Konstitucijos 67 straipsnio 16 punkte nustatyta, kad 
Seimas ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutar-
tis, svarsto kitus vykdomajai valdþiai patikëtus uþsienio politikos klausimus. 
Taigi matome, kad ástatymø leidëjas turi didþiules galimybes daryti átakà 
uþsienio politikos srityje. 

Ðioje tarpusavio santykiø sistemoje gal tik teisminës valdþios padëtis 
kiek kitokia. Teisëjø ir teismø nepriklausomumas – ið valdþiø padalijimo 
principo kildinama taisyklë, kad „teisingumà Lietuvos Respublikoje vykdo 
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tik teismai“ (Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalis), iðskiria iðimtinæ teismo 
veiklos sritá, bet negalima absoliutinti tokio poþiûrio. Konstitucijos 74 
straipsnyje nustatyta, kad Respublikos Prezidentà, Konstitucinio Teismo 
pirmininkà ir teisëjus, Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà ir teisëjus, Apelia-
cinio teismo pirmininkà ir teisëjus, Seimo narius, ðiurkðèiai paþeidusius 
Konstitucijà ar sulauþiusius priesaikà, taip pat paaiðkëjus, kad padarytas 
nusikaltimas, Seimas apkaltos proceso tvarka gali paðalinti ið uþimamø pa-
reigø arba panaikinti Seimo nario mandatà. Taigi apkaltos procesas – pa-
rlamentinë procedûra, kurià Seimas taiko siekdamas iðspræsti minëtame 
Konstitucijos straipsnyje nurodytø asmenø atsakomybës klausimà. Susidu-
riame su procesu, labai panaðiu á teisingumo vykdymà. 

Atrodytø, minëti institucijø sàveikos atvejai patvirtina teiginá, kad Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijoje yra átvirtinta „lankstaus“ valdþiø padali-
jimo principo modelis. Valdþiø kompetencija ir funkcijos atskirtos, taèiau 
siekiant visos sistemos veiksmingumo neretai galutinis rezultatas pasiekia-
mas keliø institucijø veiksmais. Tai nereiðkia paties valdþiø padalijimo pa-
neigimo, o tik rodo, kad ðiam padalijimui bûdingi ir bendradarbiavimo san-
tykiai. 

Kartu reikia paþymëti, jog bûtina laikytis Konstitucijoje átvirtinto prin-
cipo, kad valdþios galias riboja Konstitucija. Në viena valdþios institucija 
negali pasisavinti kitos ágaliojimø, uþ jà vykdyti jos funkcijas. Bendradar-
biavimu, vienos instancijos aktyvumu ir kitos neveiklumu negalima patei-
sinti institucijos veiklos srities sumaþinimo. Institucijai bûdingos funkcijos, 
jos veiklos sritis, kurià lemia pati konstitucinë valdþios padalijimo ryðiø si-
stema, turi bûti apsaugotos.  
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dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 78 straipsnio 2 dalies (2003 m. 
sausio 21 d. redakcija), 79 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. re-
dakcija), 81 straipsnio 3, 7 daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 90 
straipsnio 3, 7 daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 119 straipsnio 2, 5 
daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 120 straipsnio 3, 4 punktø (2002 
m. sausio 24 d. redakcija), 128 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. 
redakcija), Lietuvos Respublikos ástatymo „Lietuvos Aukðèiausiojo 
Teismo statutas“ 11 straipsnio 3 dalies 13 punkto (1996 m. liepos 4 d. 
redakcija), 17 straipsnio 1, 3 daliø (1995 m. balandþio 18 d. redakcija), 
4 dalies (1996 m. liepos 4 d. redakcija), 18 straipsnio 3 dalies (1995 m. 
balandþio 18 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. 
vasario 10 d. dekreto Nr. 2048 „Dël apygardos teismo teisëjo atleidi-
mo“ 1 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Vals-
tybës þinios. 2006. Nr. 51-1894. 
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V. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, KAIP 
TAUTOS ATSTOVYBĖS, KONSTITUCINĖ 

KONCEPCIJA 
 

 

1. Seimas – Tautos atstovybë 
 
Lietuvos valstybæ kuria Tauta, suverenitetas priklauso Tautai. Tautai 

priklausanti suvereni galia yra aukðèiausia, ðià aukðèiausià suverenià galià 
Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrinktus savo atstovus (Konsti-
tucijos 4 straipsnis). 

Pagal Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalá Seimo nariai yra Tautos atsto-
vai, jie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine 
rinkimø teise ir slaptu balsavimu. Tiesioginiai Seimo nariø rinkimai – tai 
tiesioginë demokratijos ágyvendinimo forma. Svarbiausi valstybës ir Tautos 
gyvenimo klausimai taip pat gali bûti sprendþiami referendumu (Konstitu-
cijos 9 straipsnis). 

Paþymëtina, kad pagal Konstitucijà tik Seimas yra Tautos atstovybë, 
nes tik Seimo nariai yra Tautos atstovai. Jokia kita valstybës valdþios insti-
tucija nëra Tautos atstovybë; joks kitas valstybës pareigûnas nëra Tautos 
atstovas. Konstitucijos 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Respublikos 
Prezidentas yra valstybës vadovas ir atstovauja Lietuvos valstybei. Nors at-
stovavimo Tautai ir atstovavimo Lietuvos valstybei negalima prieðinti, ta-
èiau atstovavimas Tautai ir atstovavimas valstybei nëra tapaèios teisinës ka-
tegorijos, kiekviena ið jø turi ir tik jai vienai bûdingà teisiná turiná1. Vienas 
ið svarbiausiø poþymiø, pagal kurá valstybës valdþios institucija yra priskir-
tina prie Tautos atstovybës, yra tas, kad tai yra kolegiali (kolegialiai vei-
kianti) valstybës valdþios institucija, kuri sudaryta ið Tautos atstovø ir kuri 
priima sprendimus tik po debatø, tik balsø dauguma ir atsiþvelgdama á ávai-
rias nuomones. Atstovavimas Tautai visada susijæs su ástatymø ir kitø 

                                                           

1 Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodþio 30 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Pre-
zidento 2003 m. balandþio 11 d. dekreto Nr. 40 „Dël Lietuvos Respublikos pilietybës suteiki-
mo iðimties tvarka“ ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietybë iðimties 
tvarka suteikiama Jurij Borisov, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Res-
publikos pilietybës ástatymo 16 straipsnio 1 daliai“ // Valstybës þinios. 2003. Nr. 124-5643. 
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sprendimø kolegialiu priëmimu, nes bûtent kolegialus ástatymø ir kitø 
sprendimø priëmimas leidþia geriausiai atspindëti ir integruoti visos Tau-
tos, o ne tik kurios nors jos dalies lûkesèius ir interesus. Bûtent Seimo na-
riai, sudarydami Tautos atstovybæ, paverèia Tautos valià ástatymais ir kitais 
sprendimais; bûtent per Seimà – Tautos atstovybæ – Tautos valia ágauna 
valstybinës valios formà. Paþymëtina, kad Konstitucija nenumato dviejø Tau-
tos atstovybiø: pagal Konstitucijà Tautos atstovybë yra tik viena – tai Seimas. 

Konstitucijoje átvirtinta Seimo, kaip Tautos atstovybës, koncepcija yra 
grindþiama ðiomis nuostatomis: 

1) Seimà – Tautos atstovybæ – steigia pati Tauta. Tauta tai daro pri-
imdama Konstitucijà ir átvirtindama joje Seimà – Tautos atstovybæ 
– vienà ið valstybës valdþià ágyvendinanèiø institucijø; 

2) Tauta – subjektas, kuriam priklauso suverenitetas ir kuris vykdo 
aukðèiausià suverenià galià, ágalioja Seimà – Tautos atstovybæ – 
Konstitucijoje nustatytø ágaliojimø ribose vykdyti (ágyvendinti) ásta-
tymø leidþiamàjà valdþià, atlikti kitas Konstitucijoje numatytas ir ið 
jos kylanèias funkcijas; 

3) Seimas – Tautos atstovybë, vykdydamas jam pagal Konstitucijà pri-
skirtus ágaliojimus, negali perþengti ribø, kurias jam Konstitucijoje 
nustatë Tauta, t. y. Seimà jo veikloje saisto Konstitucija, taip pat jo 
paties priimti ástatymai; 

4) Tauta, siekdama uþtikrinti, kad visos valstybës valdþià ágyvendinan-
èios institucijos, taip pat ir Tautos atstovybë – Seimas, laikytøsi 
Konstitucijos, jos nepaþeistø, Konstitucijoje numato (steigia) kons-
titucinës kontrolës institucijà – Konstituciná Teismà, kuriam pave-
da priþiûrëti, inter alia, tai, ar Seimas – Tautos atstovybë, ágyven-
dindamas savo ágaliojimus, veikia Konstitucijoje jam nustatytø ága-
liojimø ribose, ar neperþengia jam Konstitucijoje nustatytø ágalio-
jimø, ar paiso Konstitucijos. Tauta suteikia Konstituciniam Tei-
smui, inter alia, ágaliojimus spræsti, ar Seimo priimti ástatymai ati-
tinka konstitucinius ástatymus ir Konstitucijà, ar konstituciniai ásta-
tymai atitinka Konstitucijà, ar Seimo priimti poástatyminiai aktai 
atitinka ástatymus, konstitucinius ástatymus ir Konstitucijà, ir, nu-
staèius, kad Seimo priimti ástatymai, kiti teisës aktai prieðtarauja 
aukðtesnës galios teisës aktams ir pirmiausia Konstitucijai, – ðalinti 
juos ið Lietuvos teisës sistemos; 

5) Seimas – Tautos atstovybë – formuojama demokratiniø, laisvø, sà-
þiningø rinkimø bûdu; Seimo narys yra visos Tautos atstovas neat-
siþvelgiant á tai, pagal kokià rinkimø sistemà jis yra iðrinktas. Seimo 
narys nëra já iðrinkusiø rinkimø apygardos rinkëjø, kurios nors já ið-
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këlusios politinës partijos ar politinës organizacijos, kurio nors kito 
subjekto atstovas Seime – Seimo narys, kaip minëta, yra visos Tau-
tos atstovas. Seimo nario mandatas yra laisvas – savo veikloje Sei-
mo narys vadovaujasi tik Konstitucija, valstybës interesais ir savo 
sàþine, Seimo narys negali bûti varþomas jokiø mandatø; Seimo na-
rys negali bûti atðauktas. 

Seimas, kaip Tautos atstovybë, yra atstovaujamosios demokratijos ins-
titutas, ðalies politinës sistemos ðerdis, politinæ sistemà konsoliduojanti ir 
jos stabilumà uþtikrinanti institucija2.  

Nuo 1918 metø, kai buvo atkurta Lietuvos valstybës nepriklausomybë, 
iki jos netekimo 1940 metais, Lietuvoje buvo ðie Seimai: Steigiamasis Sei-
mas (1920–1922 metai), I Seimas (1922–1923 metai), II Seimas (1923–1926 
metai), III Seimas (1926–1927 metai), IV Seimas (1936–1940 metai). 

Nuo 1990 metø, kai buvo iðrinkta Aukðèiausioji Taryba-Atkuriamasis 
Seimas, Lietuvoje buvo ðie Seimai: Aukðèiausioji Taryba-Atkuriamasis 
Seimas, t. y. V Seimas (1990–1992 metai), VI Seimas (1992–1996 metai), 
VII Seimas (1996–2000 metai), VIII Seimas (2000–2004 metai) ir IX Sei-
mas (iðrinktas 2004 metais). 

Taigi nuo 1918 metø iki ðiol Lietuvos valstybë turëjo deðimt Seimø, 
áskaitant Steigiamàjá Seimà, kuris kûrë valstybës pagrindus ir dël savo svar-
bos nëra numeruojamas. 

Pabrëþtina, kad nei 1940 metais okupacinës valdþios sudarytas vadi-
namasis „Liaudies Seimas“, nei vadinamosios „Lietuvos TSR Aukðèiausio-
sios Tarybos“, kurios buvo okupacinës valdþios sudaromos nuo 1944 metø 
iki tol, kol 1990 m. vasario 24 d. laisvuose demokratiniuose rinkimuose bu-
vo iðrinkta Aukðèiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas, nëra ir negali bûti 
laikomi Lietuvos valstybës parlamentais. Vadinamosios „Lietuvos TSR 
Aukðèiausiosios Tarybos“ negali bûti laikomos Lietuvos valstybës parla-
mentais vien todël, kad pati vadinamoji „Lietuvos TSR“ niekada nebuvo 
valstybë, niekada nebuvo jokia Lietuvos valstybingumo forma; „Lietuvos 
TSR“ nëra ir niekada nebuvo Lietuvos Respublikos tàsa. Tai nebuvo ir jo-
kia „marionetinë valstybë“, „sovietinë valstybë“ ar kokia nors kita valstybë, 
kaip, deja, dar neretai teigiama net ir teisës mokslinëje literatûroje. 

Tai kas buvo ta vadinamoji „Lietuvos TSR“? Norint atsakyti á ðá klau-
simà, bûtina iðsiaiðkinti, ar minëta „Lietuvos TSR“ atitiko visuotinai pripa-
þintus valstybës poþymius. 

                                                           

2 Krupavièius A., Lukoðaitis A. (red.). Lietuvos politinë sistema: sàranga ir raida: monog-
rafija. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004. P. 349. 
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Visuotinai pripaþinti valstybës poþymiai yra átvirtinti 1933 metø Mon-
tevideo konvencijoje „Dël valstybiø teisiø ir principø“3, kurios 1 straipsnyje 
numatyta, kad valstybë, kaip tarptautinës teisës subjektas, turi turëti tokius 
poþymius: a) nuolatinius gyventojus; b) apibrëþtà teritorijà; c) vyriausybæ; 
d) galëti uþmegzti santykius su kitomis valstybëmis. Paþymëtina, kad neat-
skiriamas valstybës poþymis yra suverenitetas4. 

Akivaizdu, kad po 1940 metø okupacijos ir aneksijos Lietuvos Respub-
lika neteko suvereniteto. Tauta neturëjo jokiø sàlygø laisvai ir savarankið-
kai spræsti valstybës ir visuomenës gyvenimo organizavimo klausimø: pasi-
rinkti valstybës santvarkà, nustatyti ûkinio ir visuomeninio gyvenimo pa-
grindus, pasirinkti uþsienio politikos kryptis ir kt. Okupacinë valdþia likvi-
davo visas Lietuvos Respublikos valstybës valdþios institucijas, visi politinio 
bei nors kiek svarbesni kitokio pobûdþio sprendimai buvo besàlygiðkai pri-
imami Maskvoje. Panaikinus Lietuvos Respublikos valstybës valdþios insti-
tucijas, jos negalëjo kurti ir palaikyti valstybës teritorijoje teisinës tvarkos 
pagal Konstitucijà, t. y. negalëjo kontroliuoti ðalies teritorijos, taip pat ne-
turëjo galimybës savarankiðkai veikti tarptautiniu mastu, teisiðkai nepri-
klausomai nuo kitø valstybiø. Taèiau bûtent valstybës valdþios virðenybë ða-
lies viduje ir jos nepriklausomumas tarptautiniuose santykiuose yra svar-
biausi valstybës suvereniteto poþymiai. 

Valstybës teisinio subjektiðkumo ðaltinis yra tautos suvereni valia. 
Valstybæ kuria tik tauta, suverenitetas taip pat priklauso tik tautai. Okupa-
cijos sàlygomis tauta neturëjo jokiø galimybiø iðreikðti savo suverenià valià. 
Tai ið kur galëjo atsirasti „Lietuvos TSR“ kaip valstybë, tegul ir „marione-
tinë“, „sovietinë“, „socialistinë“ ar dar kokia nors? 

„Lietuvos TSR“ sukûrë ne tauta, ne jos atstovai: „Lietuvos TSR“ atsi-
rado ið okupacinës valdþios sudaryto ir tautos ágaliojimø neturëjusio, tautos 
valios neatspindinèio vadinamojo „Liaudies Seimo“ 1940 m. liepos 21 d. 
priimto sprendimo, kuriuo buvo paskelbta, kad Lietuva yra „Socialistinë 
Tarybø Respublika“5. Pabrëþtina, kad „Lietuvos TSR“ neturëjo esminio 
poþymio, bûtino valstybei, – suvereniteto. „Lietuvos TSR“ institucijos, nors 
ir turëjo pavadinimus, turëjusius rodyti jø „valstybiná“ pobûdá (pvz., pava-
dinimas „Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba“ turëjo parodyti, kad ði insti-
tucija yra „tikros valstybës“ parlamentas; terminas „Ministrø Taryba“ turë-
jo parodyti, kad tai yra „tikros valstybës“ vyriausybë ir pan.), buvo ne kas 
kita kaip okupacinës valstybës (tuometinës SSRS) sudarytos vietinës admi-
                                                           

3 Vadapalas V. Tarptautinë teisë: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. – Vilnius: 
Eugrimas, 2003. P. 68–70. 

4 Vadapalas V. Tarptautinë teisë. – Vilnius: Eugrimas, 2006. P. 189. 
5 Lietuvos Liaudies Seimas (stenogramos ir medþiaga). – Vilnius: Mintis, 1985. P. 62. 
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nistracinës ástaigos, turëjusios padëti jai valdyti okupuotà ir aneksuotà Lie-
tuvos valstybæ. 

Galima teigti, kad „Lietuvos TSR“ terminas atspindi ne Lietuvos vals-
tybingumo formà, bet okupuotos ir aneksuotos Lietuvos Respublikos val-
dymo bûdà, kurio esmæ galima apibûdinti taip: SSRS valdþios organai su-
kûrë joms pavaldþias ir jø tiesiogiai kontroliuojamas vietines administraci-
nes ástaigas, suteikë joms pavadinimus, turëjusius rodyti, kad ðios ástaigos 
esà atstovauja tautai ir yra valstybinio pobûdþio ir per ðias ástaigas, pasi-
remdami represinëmis struktûromis, valdë okupuotà ir aneksuotà Lietuvos 
valstybæ. Akivaizdu, kad po 1940 metø okupacijos ir aneksijos Lietuvoje 
buvo ágyvendinama ne Lietuvos valstybës valdþia, bet okupacinës valstybës 
– tuometinës SSRS – valdþia. 

Taigi laikyti „Lietuvos TSR“ valstybe nëra jokio teisinio pagrindo. Lie-
tuvos Respublikos Seimo 1999 m. sausio 12 d. priimtame Memorandume 
Ðiaurës Atlanto Aljanso valstybiø parlamentams pabrëþiama, kad „bet 
koks buvusios sovietø respublikos“ arba „posovietinës“ valstybës terminas 
Lietuvai [...] negali bûti taikomas“6. 

Ðiame kontekste pabrëþtina, kad vadinamosios „Lietuvos TSR Aukð-
èiausiosios Tarybos“, veikusios Lietuvoje nuo 1944 metø iki tol, kol 1990 
m. vasario 24 d. laisvuose demokratiniuose rinkimuose buvo iðrinkta Aukð-
èiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas, buvo ne kas kita, o tik okupacinës 
valdþios sudarytos vietinës administracinës ástaigos, turëjusios klusniai le-
galizuoti ir ágyvendinti okupacinës valdþios sprendimus. Minëtoms „Lietu-
vos TSR Aukðèiausiosioms Taryboms“ negali bûti taikomas „parlamento“ 
terminas, net ir su iðlygomis, esà tai buvo „netikras parlamentas“, „guminis 
parlamentas“, „minimalus parlamentas“ ar pan. Pateiktuose apibûdini-
muose pavartotas terminas „parlamentas“, nors ir su nurodytomis iðlygo-
mis, suponuoja, kad minëtos „Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos“ vis 
dëlto buvo parlamentai, na, gal ir ne visai tikri, bet parlamentai. Jeigu su-
tiktume su kartais pateikiamais tokiais „Lietuvos TSR Aukðèiausiøjø Tary-
bø“ apibûdinimais, kad „sovietinëje sistemoje veikæs parlamentas atitiko 
visus nereikðmingo „guminio anspaudo“ arba „minimalaus parlamento“ 
kriterijus“, kad 1990 m. atkûrus Lietuvos valstybës nepriklausomybæ „pats 
parlamentas irgi turëjo prisitaikyti prie aplinkos pokyèiø ir pradëti veikti 
naujomis sàlygomis“, galima pateikti kad ir toká klausimà: kieno valia ir ið 
kur atsirado ðis „sovietinëje sistemoje veikæs parlamentas“, kas buvo jo ðal-
tinis? Visuotinai priimta, kad parlamentas – tai tautos atstovybë, kurià 

                                                           

6 Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. sausio 12 d. memorandumas Ðiaurës Atlanto Al-
janso valstybiø parlamentams // Valstybës þinios. 1999. Nr. 7-144. 
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steigia pati tauta priimdama konstitucijà ar kità steigiamàjá aktà; parlamen-
to, kaip tautos atstovybës, sudëtis gali bûti suformuota tik laisvø demokra-
tiniø rinkimø bûdu; bûtent per parlamentà tauta ágyvendina savo suverenià 
galià. Argi sovietinës okupacijos metu tauta galëjo laisvai reikðti savo suve-
renià valià, argi galëjo ásteigti bûtent tokià savo atstovybæ, per kurià galëtø 
laisvai reikðti savo suverenià valià, argi sovietinës „Aukðèiausiosios Tary-
bos“ buvo formuojamos laisvø, demokratiniø rinkimø bûdu? Akivaizdu, 
kad ne. Sovietinës okupacijos sàlygomis nebuvo jokiø galimybiø ásteigti 
tautos atstovybæ – parlamentà. Kaip tautos atstovybës jo net ir nereikëjo, 
nes sprendimus visais esminiais visuomenës ir ûkinio gyvenimo klausimais 
priimdavo Sovietø Sàjungos komunistø partijos vadovaujantys organai 
Maskvoje, taip pat tuo metu Lietuvoje veikæ ðios partijos vietiniai padali-
niai. Minëtø „Lietuvos TSR Aukðèiausiøjø Tarybø“ sudëtá taip pat lemda-
vo ne rinkëjai, o Sovietø Sàjungos komunistø partijos vadovaujanèiø orga-
nø Maskvoje ir tuo metu Lietuvoje veikusiø ðios partijos vietiniø padaliniø 
priimami sprendimai7. Pakanka konstatuoti, kad á vienà „Lietuvos TSR 
Aukðèiausiosios Tarybos“ deputato vietà visada buvo keliamas tik vienas 
komunistø partijos parinktas kandidatas, kad jokios kitos politinës partijos 
negalëjo kelti savo kandidatø, nes jokiø kitø politiniø partijø tuo metu ap-
skritai nebuvo – ið esmës jos buvo uþdraustos. Paèiø „rinkimø“ tikslas buvo 
ne sudaryti sàlygas rinkëjams ið ávairiø kandidatø laisvai iðrinkti savo atsto-
vus á tautos atstovybæ, kurios, kaip minëta, tuo metu nebuvo, bet, prisiden-
gus vadinamaisiais „rinkimais“, legalizuoti okupacinës valstybës valdþios 
struktûrø, konkreèiai – Sovietø Sàjungos komunistø partijos vadovaujanèiø 
organø Maskvoje ir tuo metu Lietuvoje veikusiø ðios partijos vietiniø pada-
liniø – paskirtø vadinamøjø „Lietuvos TSR Aukðèiausiøjø Tarybø“ suda-
rymà. 

Taigi nëra jokio teisinio pagrindo sovietinëje sistemoje veikusiø „Lie-
tuvos TSR Aukðèiausiøjø Tarybø“ vadinti parlamentais, tegul ir ne visai 
tikrais. Ðios „Aukðèiausiosios Tarybos“ niekada nebuvo ir negali bûti lai-
komos Lietuvos valstybës parlamentais – Tautos atstovybëmis, jos nëra ir 
negali bûti laikomos Lietuvos valstybës valdþios institucijomis. Jos taip pat 
niekada nebuvo ir negali bûti laikomos ir Lietuvos valstybës parlamentø, 
kaip tautos atstovybiø, bei Lietuvos valstybës valdþios institucijø veiklos tæ-
sëjomis. Sovietinës Aukðèiausiosios Tarybos, kaip minëta, buvo ne kas kita, 
o tik okupacinës valdþios sudarytos vietinës administracinës ástaigos, per 
                                                           

7 Sovietø Sàjungos komunistø partija nebuvo politinë partija tikràja ðio þodþio prasme. Ði 
partija, kaip savo 1992 m. lapkrièio 30 d. nutarime konstatavo Rusijos Konstitucinis Teismas, 
buvo tuometinës Sovietø Sàjungos valstybinës valdþios sudedamoji ir pagrindinë dalis, lemda-
vusi visus valstybinës valdþios institucijø, taip pat kitø institucijø priimamus sprendimus. 
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kurias SSRS valdþios organai, pasiremdami represinëmis struktûromis, val-
dë okupuotà ir aneksuotà Lietuvos valstybæ. 

Iki 1940 m. okupacijos veikusiø Lietuvos valstybës parlamentø – Sei-
mø – veiklos ir tradicijø tæsëja yra 1990 m. vasario 24 d. laisvuose ir demok-
ratiniuose rinkimuose iðrinkta Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba-
Atkuriamasis Seimas, taip pat vëliau iðrinkti Lietuvos Respublikos seimai8. 

Seimo, kaip Tautos atstovybës, konstitucinë prigimtis lemia jo ypa-
tingà vietà valstybës valdþios institucijø sistemoje, jo funkcijas bei ágalio-
jimus. Literatûroje iðvardinta daugybë funkcijø, kurias atlieka demokra-
tiniø valstybiø parlamentai, ðios funkcijos ávairiai klasifikuojamos ir gru-
puojamos9. Pateikti iðsamø, tiksliai apibrëþtà parlamento funkcijø sàraðà 
yra neámanoma. Lietuvos Respublikos Seimas, ágyvendindamas savo 
konstitucinius ágaliojimus, vykdo klasikines demokratinës teisinës valsty-
bës parlamento funkcijas: Seimas leidþia ástatymus (ástatymø leidybos 
funkcija), vykdo vykdomosios valdþios ir kitø valstybës institucijø (iðsky-
rus teismus) parlamentinæ kontrolæ (kontrolës funkcija), steigia valstybës 
institucijas, skiria ir atleidþia jø vadovus bei kitus valstybës pareigûnus 
(steigiamoji funkcija), tvirtina valstybës biudþetà ir priþiûri, kaip jis vyk-
domas (biudþetinë funkcija) ir kt. Minëtos Seimo funkcijos yra konstitu-
cinës vertybës. Pagal Konstitucijà ástatymø leidëjas, kiti teisëkûros subjek-
tai negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo bûtø paneigtos minë-
tos Seimo konstitucinës funkcijos arba bûtø suvarþytos galimybës jas vykdy-
ti, nes taip bûtø kliudoma Seimui – Tautos atstovybei – efektyviai veikti 
Tautos ir Lietuvos valstybës interesais10.  

Seimas veikia pagal Konstitucijoje jam nustatytus ágaliojimus; Seimo 
ágaliojimai taip pat gali bûti nustatyti ir ástatymais; Seimas gali turëti bei 
vykdyti ir tokius ágaliojimus, kurie, nors nëra exspressis verbis nustatyti 

                                                           

8 Bûtent todël 1944–1990 m. veikusios vadinamosios „Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Ta-
rybos“, kaip okupacinës valdþios sudarytos institucijos, nëra átrauktos á Lietuvos valstybës sei-
mø sàraðà (smulkiau þr., pvz., Lietuvos Seimas. – Vilnius, 2001. P. 94). 

9 Krupavièius A., Lukoðaitis A. (red.). Lietuvos politinë sistema: sàranga ir raida: monog-
rafija. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2004. P. 349. 

10 Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 13 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Sei-
mo laikinøjø tyrimo komisijø ástatymo 4 straipsnio (2003 m. balandþio 3 d. redakcija) 1 dalies 
1, 2, 3 ir 5 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dël pareiðkëjo – Sei-
mo nariø grupës praðymo iðtirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodþio 2 d. nutari-
mas Nr. IX-1868 „Dël Seimo laikinosios tyrimo komisijos dël galimø grësmiø Lietuvos nacio-
naliniam saugumui iðvados“ neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos 
Respublikos Seimo laikinøjø tyrimo komisijø ástatymo 3 bei 8 straipsniams (2003 m. balandþio 
3 d. redakcija)“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 81-2903. 
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Konstitucijoje ar ástatymuose, taèiau kyla ið Seimo, kaip Tautos atstovy-
bës ir ástatymø leidþiamosios institucijos, konstitucinës paskirties. 

Konstitucijoje yra nustatyta tokia valstybës valdþios sàranga, kai 
kiekviena valstybës valdþios institucija savo funkcijas vykdo nepertrau-
kiamai. Pagal Konstitucijà negali bûti tokiø teisiniø situacijø, kai kuri 
nors valstybës valdþià ágyvendinanti institucija nefunkcionuoja. Taigi pa-
gal Konstitucijà negali bûti ir tokiø teisiniø situacijø, kad nefunkcionuo-
tø Seimas – Tautos atstovybë. Ið Konstitucijos Seimui kyla pareiga uþtik-
rinti, kad Konstitucijoje nustatyti jo ágaliojimai bûtø ágyvendinami neper-
traukiamai, kad ðalyje esant bet kokiai situacijai Tautos atstovybë galëtø 
konstruktyviai, efektyviai ir nepertraukiamai ágyvendinti aukðèiausià su-
verenià Tautos galià11. 

Seimo veiklos nepertraukiamumas suponuoja ir Seimo nario, kaip 
Tautos atstovo, veiklos nepertraukiamumà. Konstitucijos 55 straipsnio 2 
dalyje nustatyta, kad Seimas laikomas iðrinktu, kai yra iðrinkta ne maþiau 
kaip trys penktadaliai Seimo nariø; pagal Konstitucijà Seimà sudaro 141 
Seimo narys. Taigi Seimas laikomas iðrinktu, kai yra iðrinkti ne maþiau kaip 
85 Seimo nariai. Tam, kad bûtø uþtikrintas Seimo, kaip tautos atstovybës, 
veiklos nepertraukiamumas, Konstitucijos 59 straipsnyje nustatyta, kad 
Seimo nariø ágaliojimø laikas pradedamas skaièiuoti nuo tos dienos, kai 
naujai iðrinktas Seimas susirenka á pirmàjá posëdá, ir kad nuo ðio posë-
dþio pradþios baigiasi anksèiau iðrinktø Seimo nariø ágaliojimø laikas.  

Seimo nario iðrinkimas savaime nereiðkia, kad iðrinktas Seimo narys ið 
karto ágyja visas Tautos atstovo teises. Visø Tautos atstovo teisiø ágijimas 
Konstitucijoje yra siejamas su Seimo nario priesaika, kurià iðrinktas Seimo 
narys turi duoti Seimo posëdyje. Konstitucijos 59 straipsnio 2 dalyje nusta-
tyta, kad Seimo narys visas Tautos atstovo teises ágyja tik po to, kai Seime 
jis prisiekia bûti iðtikimas Lietuvos Respublikai. Ði konstitucinë nuostata 
reiðkia ir tai, kad tol, kol iðrinktas Seimo narys neprisiekia, jis neturi visø 
Tautos atstovo teisiø – toks iðrinktas Seimo narys dar nëra Tautos atstovas, 
jis dar neturi Seimo nario ágaliojimø ir dar negali jø vykdyti. Naujai iðrink-
tas Seimas kaip visavertë Tautos atstovybë turi pradëti funkcionuoti nuo 
tos dienos, kai naujai iðrinktas Seimas susirenka á pirmàjá posëdá. Pagal 
Konstitucijà Seimo narys visas Tautos atstovo teises ágyja tik po to, kai 
Seime jis prisiekia bûti iðtikimas Lietuvos Respublikai, todël iðrinkti Seimo 

                                                           

11 Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo 
statuto (1998 m. gruodþio 22 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 105-3894. 
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nariai pagal Konstitucijà privalo prisiekti pirmame naujai iðrinkto Seimo 
posëdyje12.  

Seimo nario priesaika nëra vien formalus ar simbolinis aktas; ji nëra 
vien iðkilmingas priesaikos þodþiø iðtarimas ir priesaikos akto pasiraðymas. 
Konstitucinis Teismas 2004 m. geguþës 25 d. nutarime konstatavo, kad 
Seimo nario priesaikos aktas yra konstituciðkai teisiðkai reikðmingas: duo-
damas priesaikà iðrinktas Seimo narys vieðai ir iðkilmingai ásipareigoja veik-
ti taip, kaip ápareigoja duota priesaika, ir jokiomis aplinkybëmis jos nesu-
lauþyti; nuo priesaikos davimo jam atsiranda konstitucinë pareiga veikti tik 
taip, kaip ápareigoja duota priesaika, ir jokiomis aplinkybëmis jos nesulau-
þyti13. 

Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „pareigas eidami 
Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybës inte-
resais, savo sàþine ir negali bûti varþomi jokiø mandatø“. Konstitucinë 
nuostata, kad „Seimo nariai negali bûti varþomi jokiø mandatø“, átvirtina 
Seimo nario laisvà mandatà. Laisvo mandato esmë – Tautos atstovo laisvë 
ágyvendinti jam nustatytas teises ir pareigas nevarþant ðios laisvës rinkëjø 
priesakais, já iðkëlusiø partijø ar organizacijø politiniais reikalavimais, ne-
pripaþástant teisës atðaukti Seimo nará14. Seimo narys nëra kurios nors teri-
torinës bendruomenës, pilieèiø bendrijos ar grupës, politinës partijos ar 
kurios nors kitos organizacijos atstovas; Seimo narys atstovauja visai Tau-
tai15. Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalies nuostata „negali bûti varþomi jo-
kiø mandatø“ reiðkia ir tai, kad po to, kai asmuo yra iðrinktas Seimo nariu, 
rinkëjai negali padaryti jokios átakos jø iðrinkto Seimo nario teisinei padë-

                                                           

12 Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 13 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Sei-
mo laikinøjø tyrimo komisijø ástatymo 4 straipsnio (2003 m. balandþio 3 d. redakcija) 1 dalies 
1, 2, 3 ir 5 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dël pareiðkëjo – Sei-
mo nariø grupës praðymo iðtirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodþio 2 d. nutari-
mas Nr. IX-1868 „Dël Seimo laikinosios tyrimo komisijos dël galimø grësmiø Lietuvos nacio-
naliniam saugumui iðvados“ neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos 
Respublikos Seimo laikinøjø tyrimo komisijø ástatymo 3 bei 8 straipsniams (2003 m. balandþio 
3 d. redakcija)“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 81-2903. 

13 Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Pre-
zidento rinkimø ástatymo 11 straipsnio (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) ir 2 straipsnio 2 dalies 
(2004 m. geguþës 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þi-
nios. 2004. Nr. 85-3094. 

14 Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 25 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo 
statuto 23 straipsnio, 38 straipsnio 2 dalies, 41 straipsnio 5 dalies, 152 straipsnio 5 dalies, 155 
straipsnio 4 dalies, 156 straipsnio 5 dalies, 180 straipsnio, 208 straipsnio 4 bei 11 daliø ir 231 
straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 
10-295. 

15 Ten pat. 
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èiai, kad Seimo nario teisinæ padëtá lemia tik Konstitucija ir ástatymai. 
Laisvo mandato esmë – „tautos atstovo teisë spræsti, kas yra valstybës ir jà 
kurianèios valstybinës bendruomenës interesai (ir kokios priemonës jiems 
tinkamiausios) pagal savo sàþinæ, jei vienareikðmis atsakymas á toká klausi-
mà nëra ávardytas Konstitucijoje“16. 

Seimo nario – Tautos atstovo – teisinis statusas kyla ið Konstitucijos 
nuostatø, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinë respublika (1 
straipsnis), kad aukðèiausià suverenià galià Tauta vykdo tiesiogiai ar per 
demokratiðkai iðrinktus savo atstovus (4 straipsnis), taip pat ið kitø Konsti-
tucijos nuostatø. Laisvas mandatas yra esminis Seimo nario – Tautos atsto-
vo – teisinio statuso elementas. 

Konstitucija nepripaþásta vadinamojo imperatyvaus mandato. Tai – vi-
siðka prieðingybë laisvam mandatui. Imperatyvaus mandato esmë – parla-
mento narys yra saistomas rinkëjø priesakø, já iðkëlusiø politiniø partijø ar 
kitø organizacijø reikalavimø, turi atsiskaityti rinkëjams uþ rinkëjø priesa-
kø vykdymà, o svarbiausia – gali bûti rinkëjø atðauktas. Demokratinës tei-
sinës valstybës nepripaþásta parlamento nario imperatyvaus mandato, nes 
toks mandatas nesuderinamas su nuostata, kad parlamento narys yra visos 
Tautos atstovas; parlamento nario imperatyvus mandatas sudaro prielaidas 
paversti parlamento nará klusniu já iðrinkusiø rinkëjø, já iðkëlusiø politiniø 
partijø ar kitø organizacijø atstovu, nes, esant galimybei atðaukti parlamen-
to nará, jis, priimdamas vienus ar kitus sprendimus, turës vadovautis visø 
pirma savo rinkëjø, já iðkëlusiø politiniø partijø ar kitø organizacijø intere-
sais, nors ðie interesai ne visada gali sutapti su visos Tautos interesais, o 
kartais gali net prieðtarauti visos Tautos interesams17. 

Konstitucijoje átvirtintas Seimo nario laisvas mandatas – viena ið Sei-
mo nariø veiklos savarankiðkumo ir lygiateisiðkumo garantijø.  

Kartu pabrëþtina, kad Seimo nario laisvas mandatas – ne Tautos at-
stovo privilegija, o viena ið teisiniø priemoniø, uþtikrinanèiø, kad Tautai 
bus deramai atstovaujama jos demokratiðkai iðrinktoje atstovybëje Seime, 
kad Tautos atstovybë Seimas veiks tik Tautos ir Lietuvos valstybës labui, 
todël Seimo nario laisvas mandatas negali bûti naudojamas ne Tautos ir 
Lietuvos valstybës labui. Jis negali bûti naudojamas Seimo nario ar jam ar-
timø asmenø arba kitø asmenø privaèiai naudai gauti, jø asmeniniais ar 
grupiniais interesais, kandidatà á Seimo narius iðkëlusiø ar já rëmusiø poli-
tiniø partijø ar politiniø organizacijø, visuomeniniø organizacijø, kitø orga-

                                                           

16 Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2003. 
P. 181. 

17 Ten pat. 
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nizacijø ar kitø asmenø interesais, teritoriniø bendruomeniø, Seimo nario 
rinkimø apygardos rinkëjø interesais, t. y. partikuliariais interesais18.  

Konstitucinë nuostata, kad Seimo narys yra visos Tautos, o ne já iðrin-
kusiø rinkëjø atstovas, suponuoja, kad Seimas nëra rinkëjø ágaliotø atstovø 
susirinkimas, kuriame kiekvienas Seimo narys, kaip rinkëjø ágaliotas as-
muo, turi ginti savo rinkëjø interesà ir kovoti uþ tai, kad ðis interesas bûtø 
pats svarbiausias ir turëtø pirmumà prieð visø kitø rinkëjø interesus. Prieð-
ingai, Seimas yra Tautos atstovø susirinkimas – Tautos atstovybë, kuri pri-
ima sprendimus po diskusijø, atspindinèiø ávairias nuomones bei interesus, 
ir kuri vadovaujasi ne vietiniais interesais ir ne „vietiniu“ atstovavimu, bet 
tik bendro gërio siekimu – Tautos ir valstybës interesais. 

Atsiþvelgiant á tai, kad Seimà sudaro Seimo nariai – Tautos atstovai, 
Seimas yra Tautos atstovybë, kurioje Tauta atpaþásta save. 

Ið konstitucinës nuostatos, kad Tauta jai priklausanèià suverenià galià 
vykdo per savo atstovus, kyla tai, kad Seimas, sudarytas ið Tautos atstovø – 
Seimo nariø, iðreiðkia bûtent Tautos, o ne kurio nors kito subjekto valià; 
Seimo valia – tai netiesiogiai, per Seimo narius – Tautos atstovus – iðreikð-
ta paèios Tautos valia. Pabrëþtina, kad pagal Konstitucijà negali bûti ir në-
ra prieðprieðos tarp aukðèiausiosios suverenios galios, kurià Tauta vykdo 
tiesiogiai, ir aukðèiausios suverenios galios, kurià Tauta vykdo per demok-
ratiðkai iðrinktus savo atstovus – Seimo narius. Taigi pagal Konstitucijà ne-
gali bûti ir nëra prieðprieðos tarp Tautos ir jos atstovybës – Seimo: Seimas 
ágyvendina tuos ágaliojimus, kuriuos jam Tauta nustatë savo priimtoje 
Konstitucijoje. Todël Seimas veikia paklusdamas tik Konstitucijai, savo pa-
ties iðleistiems ar referendumu priimtiems ástatymams, o ne Seimo narius 
iðrinkusiems rinkëjams ar Seimo narius iðkëlusioms politinëms partijoms, 
kitoms organizacijoms, kurioms nors pilieèiø grupëms ir pan. Seimo nariø, 
kurie pagal Konstitucijà yra visos Tautos atstovai, teisiná statusà taip pat 
nustato tik Konstitucija ir ástatymai, bet ne rinkëjai, politinës partijos, ku-
rios nors kitos organizacijos, kurios nors pilieèiø grupës ir pan. Todël Sei-
mo nariai savo veikloje turi vadovautis Konstitucija, valstybës interesais ir 
savo sàþine, jie negali bûti varþomi jokiø mandatø (Konstitucijos 59 
straipsnio 4 dalis). 

Ið ko sudaryta Konstitucija, kuria, kaip minëta, turi vadovautis Seimo 
narys? Konstitucija, kaip ir visi kiti teisës aktai, yra iðreikðta tam tikra teisi-
ne forma, turi tam tikrà kalbinæ iðraiðkà. Taèiau, kaip ne kartà savo aktuo-

                                                           

18 Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo 
statuto (1998 m. gruodþio 22 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 105-3894. 
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se yra konstatavæs Konstitucinis Teismas, teisës negalima traktuoti vien 
kaip teksto, kuriame expresis verbis yra iðdëstytos tam tikros teisës nuosta-
tos; teisinës realybës negalima traktuoti vien kaip jos tekstinës formos, vien 
kaip eksplicitiniø nuostatø visumos. Konstitucija – tai ne vien jos tekstas, 
ne vien jos raidë (ne vien tas teisinis reguliavimas, kuris átvirtintas Konsti-
tucijoje expresis verbis). Konstitucija yra tam tikrø pamatiniø vertybiø, ku-
riomis visuomenë grindþia savo gyvenimà, sistema, turinti tekstinæ iðraiðkà. 
Konstitucijos turinys yra daug platesnis ir visapusiðkesnis negu jos tekstas; 
Konstitucija turi ne tik raidæ, bet ir dvasià: Konstitucijos turinio neámano-
ma atskleisti remiantis vien jos tekstu, aiðkinant jà vien paþodþiui ir nema-
tant tø esminiø (pamatiniø) vertybiø, kurias implikuoja jos tekstas (kurios 
slypi uþ jos teksto), kurios yra iðvedamos ið Konstitucijos teksto. 

Konstitucijà, kaip teisinæ realybæ, sudaro ne tik joje átvirtintos normos, 
bet ir principai. Konstituciniais principais laikytinos tos pamatinës konsti-
tucinës nuostatos, kuriomis grindþiamas visas konstitucinis reguliavimas, 
kurios lemia Konstitucijos turiná19. Konstituciniai principai gali bûti átvir-
tinti Konstitucijos normose, jie gali bûti iðvedami ið Konstitucijos normø, ið 
kitø konstituciniø principø, ið konstitucinio reguliavimo visumos. Konstitu-
ciniai principai ir saisto, ir ápareigoja; konstituciniai principai yra savitas 
konstitucinio reguliavimo „karkasas“, ant kurio „lipdoma“ norminë me-
dþiaga. Konstituciniø principø galia – tai paèios Konstitucijos galia. Tikra-
sis konstitucinio reguliavimo turinys gali bûti atskleistas tik tada, kai kons-
titucinës normos yra analizuojamos konstituciniø principø kontekste. 
Konstituciniai principai nëra „greta“ normø, nëra „ðalia“ jø – konstituciniai 
principai persmelkia Konstitucijos normas, lemia jø turiná, kreipia jose 
átvirtintà teisiná reguliavimà, kitaip tariant, yra konstituciniø normø pama-
tas. Prie konstituciniø principø priskiriami tokie principai, kaip Konstituci-
jos virðenybës principas, teisinës valstybës principas, valdþiø padalijimo ir 
jø pusiausvyros principas, visø asmenø lygybës ástatymui bei teismui princi-
pas ir kiti principai20. Konstituciniø principø yra labai daug, jie ávairûs, visø 

                                                           

19 Konstitucinius principus labai iðsamiai ir visapusiðkai nagrinëja prof. E. Kûris vadovëly-
je „Lietuvos konstitucinë teisë“, taip pat straipsniuose, paskelbtuose „Jurisprudencijoje“ (þr. 
pvz., Kûris E. Konstituciniai principai ir Konstitucijos tekstas // Jurisprudencija. 2001. T. 
23(15). P. 46–70; 2002. T. 24(16). P. 57–70. 

20 Teisinëje literatûroje pateikta ávairiø nuomoniø apie tai, ið ko yra kildintini konstituci-
niai principai. Antai prof. E. Kûris teigia, kad „principai negali bûti „iðvedami“ ið tam tikrø 
normø, jie turi bûti arba tiesiogiai suformuluoti, deklaruoti, arba juos turi bûti ámanoma logið-
kai iðvesti ið kitø – tiesiogiai suformuluotø principø“ (þr. Lietuvos konstitucinë teisë. – Vilnius: 
Lietuvos teisës universitetas, 2001. P. 208); E. Vaitiekienës ir S. Vidrinskaitës nuomone, yra 
„normos-principai“, taip pat principai, kuriuos galima „iðvesti ið teisës normø“ (þr. Vaitiekie-
në E., Vidrinskaitë S. Lietuvos konstitucinës teisës ávadas. – Vilnius: Justitia, 2001. P. 28–29); 
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jø net neámanoma ávardinti. Konstituciniai principai neretai persipina tar-
pusavyje, kuris nors vienas konstitucinis principas gali bûti kito konstituci-
nio principo sudëtinë dalis ir atvirkðèiai. Nors kiekvienas konstitucinis 
principas turi jam bûdingà turiná, taèiau konstituciniø principø turinys ne-
gali turëti kokio nors iðsamaus (baigtinio) apibrëþtumo, jø turinys turi dau-
gybæ ávairiø aspektø. Konstituciniai principai visada turi aiðkiai apibrëþtà 
savo pamatinæ prasmæ, jie visada atspindi pagrindines, fundamentines ver-
tybes, kuriomis grindþiama Konstitucija. Bûtent konstituciniai principai á 
darnià sistemà sieja visas Konstitucijos nuostatas, neleidþia, kad Konstitu-
cijoje bûtø vidiniø prieðtaravimø ar tokio jos aiðkinimo, kai iðkreipiama ar 
neigiama kurios nors Konstitucijos nuostatos prasmë, kuri nors Konstituci-
joje átvirtinta ir saugoma vertybë. Per konstitucinius principus atsiskleidþia 
ne tik Konstitucijos raidë, bet ir jos dvasia – tos vertybës ir siekiai, kuriuos 
Tauta Konstitucijoje átvirtino pasirinkusi tam tikrà jos nuostatø tekstinæ 
formà, kalbinæ iðraiðkà, nustaèiusi tam tikras Konstitucijos normas, ekspli-
citiðkai ir implicitiðkai átvirtinusi tam tikrà teisiná reguliavimà. Konstitucija 
ið esmës yra ne kas kita, o konstituciniø principø sistema, jø rinkinys; ið ðio 
pamatinio, visà teisës sistemà grindþianèiø principø rinkinio iðsirutuliuoja 
iðtisas teisiniø konstrukcijø tinklas, nes ir pati konstituciniø principø siste-
ma yra savitas „tinklas“, kurio ávairûs elementai susijæ sudëtingais determi-
naciniais ir koordinaciniais ryðiais21. Poþiûris á Konstitucijà, kaip á pamatiná, 
visà teisës sistemà grindþianèiø principø rinkiná, nepaneigia Konstitucijos 
normatyvumo, nes bendrieji konstituciniai principai vis tiek yra pripildyti 
norminës materijos22. 

Konstituciniai principai kreipia ir determinuoja Konstitucijos aiðkini-
mà. Konstituciniø principø norminis turinys (krûvis) yra daug platesnis ne-
gu konstituciniø normø. Konstitucinis Teismas suvokia Konstitucijà kaip 
darnià normø ir principø sistemà, todël ne viename savo nutarime yra 
konstatavæs, kad negalima vienø Konstitucijos normø ir principø aiðkinti 
neigiant kitø normø ir principø esmæ. Konstitucija aiðkintina remiantis tik 
ja paèia, jos paèios logika, jos normø ir principø ryðiais ir sàveika, konstitu-
ciniu visuminiu reguliavimu. Konstitucijos normø ir principø, konstitucinio 

                                                                                                                                  

atsargesnæ nuomonæ yra pareiðkæs prof. E. Jaraðiûnas, kuris teigia, kad „konstituciniai princi-
pai ir konstitucinës teisës normos yra glaudþiai susijæ, kartais vienas nuostatas galima laikyti ir 
principais, ir normomis“ (þr. Lietuvos konstitucinë teisë. – Vilnius: Lietuvos teisës universite-
tas, 2001. P. 77).  

21 Kûris E. Konstituciniø principø samprata. Þr.: Lietuvos konstitucinë teisë. – Vilnius, 
2001. P. 225. 

22 Safjan M. Rol konstytucionnych sudov v procese sozdanija Konstitucionnogo prava / 
Konstytucionnoje pravo na rubeþe vekov. – Moskva: Norma, 2002. S. 134. 



Lietuvos Respublikos Seimo, kaip tautos atstovybės, konstitucinė koncepcija 

 

177 

reguliavimo turinio negalima aiðkinti remiantis ástatymais ar kitais teisës 
aktais, neva konkretinanèiais Konstitucijà, nes taip bûtø paneigta Konstitu-
cijos virðenybë teisës sistemoje. Poþiûris, kad Konstitucija yra konstituciniø 
principø sistema (jø rinkinys), leidþia – oficialiai interpretuojant Konstitu-
cijà – „iðlyginti“ tariamus konstitucinio reguliavimo neaiðkumus, paðalinti 
tariamas dviprasmybes, sukonkretinti konstituciniø sàvokø ir formuluoèiø 
turiná, nubrëþti tam tikrus konstitucinius orientyrus, kuriais turi toliau va-
dovautis teisëkûros subjektai, teisinë praktika. Toks poþiûris leidþia at-
skleisti vis naujus konstitucinio reguliavimo aspektus, realiai ágyvendinti 
„gyvosios“ Konstitucijos idëjà, neleidþia Konstitucijos raidei dominuoti 
prieð Konstitucijos dvasià23. 

Konstitucijoje nustatyta, kad tam tikros jos nuostatos gali bûti pakeis-
tos tik referendumu, o kitas nuostatas gali pakeisti ir Seimas. Tai nereiðkia, 
kad nuostatos, kurios gali bûti keièiamos tik referendumu, turi didesnæ tei-
sinæ galià ar yra labiau privalomos negu kitos Konstitucijos nuostatos. Vi-
sos be iðimties Konstitucijos nuostatos, taip pat ir tos, kurios yra iðdëstytos 
Konstitucijos preambulëje, turi vienodà teisinæ galià. Konstitucijos pream-
bulë taip pat turi norminá krûvá; Konstitucijos preambulëje átvirtinti impe-
ratyvai neatsiejamai susijæ su ávairiais konstituciniais principais, ðie impera-
tyvai ne tik gali bûti, bet, kaip rodo Konstitucinio Teismo jurisprudencija, 
neretai ir yra svarûs argumentai sprendþiant, ar ginèijamas ástatymas, kitas 
teisës aktas neprieðtarauja Konstitucijai. 

Konstitucijà sudaro ne tik Konstitucijos normos ir principai, bet ir 
Konstitucinio Teismo suformuota konstitucinë doktrina, atskleidþianti 
Konstitucijos normø ir principø turiná, konstituciniø nuostatø sampratà. 
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra konstatavæs, kad priimdamos 
naujus, keisdamos ar papildydamos priimtus ástatymus ir kitus teisës aktus 
juos leidþianèios institucijos: Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybë, 
yra saistomos Konstitucinio Teismo aktø motyvuojamoje dalyje iðdëstytos 
konstituciniø nuostatø sampratos, kitø teisiniø argumentø. Tai, kad Konsti-
tucinio Teismo pateikta Konstitucijos nuostatø samprata varþo Seimà, 
Respublikos Prezidentà, Vyriausybæ, reiðkia, kad Konstitucinio Teismo ak-
tai (nutarimai ir sprendimai), kuriuose yra suformuota konstitucinë doktri-
na, ið esmës ágyja paèios Konstitucijos galià, kad ástatymø ir kitø teisës aktø 
leidimas nepaisant tokios konstituciniø nuostatø sampratos, kurià savo ak-

                                                           

23 Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Pre-
zidento rinkimø ástatymo 11 straipsnio (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) ir 2 straipsnio 2 dalies 
(2004 m. geguþës 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þi-
nios. 2004. Nr. 85-3094. 
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tuose pateikë Konstitucinis Teismas, ið esmës reiðkia Konstitucijos paþei-
dimà. 

Konstitucinis reikalavimas, kad Seimo narys savo veikloje turi vado-
vautis Konstitucija, reiðkia, kad Seimo nario veikla negali bûti prieðinga 
Konstitucijai, kad Seimo narys negali veikti kitaip, negu reikalauja Konsti-
tucija; Seimo narys negali veikti taip, kad bûtø paþeistos Konstitucijos 
normos ir principai, kad bûtø nepaisoma Konstitucijoje átvirtintø vertybiø, 
nepriklausomai nuo to, ar Konstitucijoje ðios vertybës yra átvirtintos ekspli-
citiðkai, ar implicitiðkai. 

Konstitucija reikalauja, kad Seimo narys savo veikloje vadovautøsi 
valstybiniais interesais ir savo sàþine. Koks yra ðiø reikalavimø turinys, ki-
taip tariant, kas yra „valstybës interesai“ ir kas yra „sàþinë“, kuriais turi va-
dovautis Seimo narys? 

Teisine forma, teisinëmis kategorijomis sunku, o gal net neámanoma 
apibûdinti, kas yra „valstybës interesai“. Taèiau tai nereiðkia, kad apskritai 
nëra kriterijø, kuriais remiantis galima bûtø spræsti, ar Seimo narys vado-
vaujasi (vadovavosi) valstybës interesais, ar jais nesivadovavo. Kriterijai ga-
li bûti ávairûs: vienas ið jø – ar Seimo narys veikë Tautos, visos visuomenës 
labui, ar tik dël savo rinkëjø, atskirø asmenø ar jø grupiø interesø, ar Sei-
mo narys vadovavosi vieðaisiais interesais, ar siekë asmeniniø tikslø, vieti-
niø interesø. Akivaizdu, kad jeigu Seimo narys vadovavosi siaurais vieti-
niais ar partiniais interesais, Seimo nario mandatà naudojo siekdamas as-
meniniø interesø, veikë atskirø asmenø ar jø grupiø interesais – tokiais at-
vejais net netenka kalbëti apie tai, kad buvo veikiama vadovaujantis valsty-
bës interesais. Ne valstybës interesais bûtø veikiama ir tuomet, jeigu Seimo 
narys nepaisytø Konstitucijos ir ástatymø, veiktø taip, kad bûtø diskredituo-
jamas valstybës ir valstybës valdþios autoritetas, paþeidþiamos þmogaus tei-
sës ir laisvës, ir atvirkðèiai – Seimo nario veikla, kuria siekiama ágyvendinti 
Konstitucijoje átvirtintas vertybes, jas apsaugoti ir ginti, vertintina kaip 
veikla, kurià lemia valstybës interesai. Bûtent orientavimasis á Konstitucijà, 
joje átvirtintas vertybes yra vienas ið svarbiausiø kriterijø sprendþiant, ar 
Seimo narys vadovavosi valstybës interesais. Taigi Konstitucijoje nurodyti 
valstybës interesai, kuriais turi vadovautis Seimo narys, – visais atvejais in-
teresai nukreipti á paèià Konstitucijà, jos ágyvendinimà, á joje átvirtintø ver-
tybiø apsaugà ir gynimà. 

Dar sunkiau apibrëþti „sàþinës“ sàvokà. Sàþinë – tai visø pirma mora-
lës, etikos, kultûros, filosofijos kategorija. Nei Konstitucijoje, nei ástaty-
muose ar kituose teisës aktuose „sàþinës“ kaip teisës kategorijos samprata 
nepateikta ir dël savo ypatingo turinio ir daugiaaspektiðkumo gal net ir ne-
gali bûti pateikta. Teisës literatûroje nurodoma, kad „konstituciðkai Seimo 
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nario sàþinë suvoktina iðimtinai parlamentaro teisinio savarankiðkumo, tei-
sës balsuoti ar kalbëti savo nuoþiûra poþiûriu“24. Pabrëþiant veikimo „savo 
nuoþiûra“ svarbà, kartu atsiþvelgtina ir á tai, kad konstitucinë nuostata, jog 
Seimo narys savo veikloje vadovaujasi savo sàþine, yra átvirtinta tame pa-
èiame sakinyje, kuriame iðdëstyti ir kiti imperatyvai, kuriais turi vadovautis 
Seimo narys, t. y. Seimo narys vadovaujasi Konstitucija, valstybës intere-
sais, savo sàþine ir negali bûti varþomas jokiø mandatø. Nurodyti imperaty-
vai sudaro vienà visumà, jie yra neatskiriami, todël Seimo narys visais atve-
jais turi vadovautis ne kuriuo nors vienu atskiru reikalavimu, bet visais nu-
rodytais reikalavimais kaip vientisa visuma. Sàþinë, kaip vienas ið imperaty-
vø, kuriuo turi vadovautis Seimo narys, negali bûti iðskirta ið Konstitucijoje 
átvirtintø reikalavimø visumos ir negali bûti vertinama kaip visiðkai sava-
rankiðkas atskiras elementas, leidþiantis Seimo nariui laisvai veikti vien sa-
vo nuoþiûra. Konstitucijoje yra átvirtinta tokia Seimo nario sàþinës sampra-
ta, kuri yra orientuota á Konstitucijà ir valstybës interesus; Konstitucijoje 
átvirtinta Seimo nario sàþinës samprata negali bûti suprantama ir aiðkina-
ma tik kaip leidimas Seimo nariui veikti vien savo nuoþiûra, veikti vadovau-
jantis vien savo sàþine ir ignoruoti Konstitucijà, nepaisyti Konstitucijoje 
nustatytø reikalavimø ir imperatyvø, t. y. veikti nesivadovaujant Konstituci-
ja ir valstybës interesais, veikti bûnant susaistytam kokiø nors mandatø, 
veikti ne Tautos ir Lietuvos valstybës, bet savo asmeniniais ar grupiniais in-
teresais, naudotis savo statusu savo ar sau artimø asmenø arba kitø asmenø 
privaèiai naudai gauti. Konstitucija suponuoja tokià Seimo nario nuoþiûros 
ir tokià Seimo nario sàþinës sampratà, kurioje tarp Seimo nariø nuoþiûros 
bei Seimo nariø sàþinës ir Konstitucijos reikalavimø, Konstitucijos saugo-
mø ir ginamø vertybiø neturi bûti atotrûkio: kaip minëta, pagal Konstituci-
jà Seimo nario nuoþiûra ir jo sàþinë turi bûti orientuotos á Konstitucijà, á 
Tautos ir Lietuvos valstybës interesus. 

Kita vertus, tai, kad vien teisinëmis kategorijomis neámanoma apibrëþ-
ti sàvokø „valstybës interesai“, „sàþinë“ turinio, lemia, kad Seime – Tautos 
atstovybëje – yra (gali bûti) tiek „valstybës interesø“ ir „sàþiniø“ sampratø, 
kiek yra Seimo nariø. 

Atlikdamas savo konstitucinæ priedermæ atstovauti Tautai, Seimo na-
rys dalyvauja vykdant visas konstitucines Seimo funkcijas bei vykdo visus 
Seimo nario ágaliojimus. Minëta, kad Seimas – Tautos atstovybë – veikia 
pagal jam Konstitucijoje nustatytus ágaliojimus, kad pagal Konstitucijà nëra 
ir negali bûti prieðprieðos tarp Tautos ir jos atstovybës – Seimo.  

                                                           

24 Ðileikis E. Seimo nario teisinë padëtis. – Vilnius, 1996. P. 57. 
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Konstitucijos 2 straipsnyje nustatyta, kad suverenitetas priklauso Tau-
tai. Ði konstitucinë nuostata reiðkia, kad tik Tautai priklauso teisë á valdþià, 
kad ði teisë yra neatskiriama nuo Tautos, kad ði teisë yra aukðèiausia. Ði 
konstitucinë nuostata reiðkia ir tai, kad Tauta yra aukðèiausias (pirminis) 
valdþios ðaltinis, kad valstybës valdþia ir valstybës valdþios institucijos yra 
iðvestiniai dariniai – jie atsiranda ið Tautai priklausanèios aukðèiausios val-
dþios. Valstybë, valstybës valdþios institucijos, taip pat ir Seimas – tai sub-
jektai, veikiantys Tautos pasitikëjimo pagrindu. Tauta ðiuos subjektus stei-
gia (juos numato Konstitucijoje) tam, kad jie tarnautø Tautai. 

Ar Tautai priklausanti aukðèiausia valdþia yra absoliuti? Tai – sudë-
tingas klausimas. Nors pagal Konstitucijos 4 straipsná aukðèiausia suvereni 
galia priklauso Tautai, taèiau tai nereiðkia, kad Tautai priklausanti aukð-
èiausia suvereni galia, taigi ir aukðèiausia valdþia, yra neribota. Ði valdþia 
yra apribota paèios Tautos priimtos Konstitucijos. Tauta, priimdama 

Konstitucijà – kaip visuomenës sutartá, nustato (nusistato) tam tikras tai-

sykles, reikalavimus ne tik valstybës valdþios institucijoms, bet ir sau – 

Tauta prisiima pareigà paklusti savo paèios nustatytoms taisyklëms, ku-

rias atspindi Konstitucijos normos ir principai. 

Konstitucijoje Tauta pati nusistato sau, kaip aukðèiausios valdþios tu-
rëtojai, ávairiø formaliø apribojimø, kurie reiðkia, kad Tauta jai priklausan-
èià aukðèiausià suverenià galià ágyvendins pagal tam tikras taisykles, laiky-
damasi tam tikrø teisiniø procedûrø. Kitaip tariant, Tauta pati nusistato, 
kad jai priklausanèià suverenià galià Tauta vykdys tik Konstitucijoje nusta-
tytose ribose ir Konstitucijoje átvirtintomis formomis (referendumu, rinki-
mais, ástatymø leidybos iniciatyvos teisës ágyvendinimu ir kt.), todël þmoniø 
minios nuomonë, pilieèiø susirinkimo ar mitingo rezoliucijos ir kita savai-
me netampa ir negali tapti Tautai priklausanèios suverenios valdþios ágy-
vendinimo aktu, t. y. netampa teisës aktu, galinèiu sukelti ar sukelianèiu 
teisines pasekmes. Ástatymu Tautos suvereni galia gali tapti tik tuomet, kai 
parlamentas – Tautos atstovybë – priima ástatymus ar kai ástatymo nuosta-
tos yra priimamos referendumu (Konstitucijos 69 straipsnio 4 dalis). 

Tautos suverenià galià taip pat apriboja þmogaus teisës ir laisvës. 
Þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës, þmogus jas ágyja gimdamas, o ne 
ágaudamas ið Tautos, visuomenës, valstybës, kurios nors valstybës valdþios 
institucijos, pareigûno ar kurio nors kito asmens. Þmogaus teisës ir laisvës 
yra neatskiriamos nuo þmogaus, jos yra þmoniø bendruomenës ir teisingu-
mo pagrindas. Konstitucija neleidþia paneigti þmogaus teisiø ir laisviø Tau-
tos suvereniteto labui. 

Tautos suverenià galià riboja ir valstybës tarptautiniai ásipareigoji-

mai. Pagrindinis principas tarptautiniø sutarèiø laikymosi srityje yra princi-
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pas pacta sunt servanda (sutarèiø reikia laikytis), suformuluotas 1969 m. 
Vienos konvencijoje dël sutarèiø teisës25. Pagal ðios Konvencijos 27 straips-
ná „ðalis negali remtis savo vidaus teisës nuostatomis, kad pasiteisintø dël 
sutarties nesilaikymo“. Principas pacta sunt servanda yra bendra taisyklë. 
1969 m. Vienos konvencija átvirtina situacijas, kai galima tarptautinës su-
tarties veikimà sustabdyti, pasitraukti ið tarptautinës sutarties, kai tarptau-
tinë sutartis gali bûti denonsuota ar net anuliuota26. Taèiau tol, kol valstybë 
yra prisiëmusi (turi) tarptautiniø ásipareigojimø, ðie ásipareigojimai negali 
bûti nevykdomi. Net vidaus santykiuose Tauta jai priklausanèià aukðèiausià 
suverenià galià gali ágyvendinti tik paisydama valstybës tarptautiniø ásipa-
reigojimø. 

Seimas – Tautos atstovybë, veikdamas Konstitucijoje jam nustatytø 
ágaliojimø ribose, iðreiðkia Tautos suverenià galià. Taèiau, kaip minëta, 
Seimas savo veikloje nëra visiðkai laisvas: pagal Konstitucijos 5 straipsnio 2 
dalá valdþios galias – taigi ir Seimo, kaip Tautos atstovybës, galias – riboja 
Konstitucija. Vadinasi, ágyvendindamas Tautos suverenià galià Seimas yra 
saistomas Konstitucijos normø ir principø, taip pat ir tokios konstituciniø 
nuostatø sampratos, kuri yra pateikta Konstitucinio Teismo aktuose. Ið 
konstitucinio teisinës valstybës principo, kitø konstituciniø principø kyla ir 
tai, kad Seimas yra saistomas ir savo priimtu ástatymu. Ar Seimo iðleisti 
ástatymai, kiti teisës aktai neprieðtarauja aukðtesnës galios teisës aktams, 
pirmiausia Konstitucijai, sprendþia Konstitucinis Teismas. Pabrëþtina, kad 
Konstitucinis Teismas yra ásteigtas Tautos, numatant ðá teismà Konstituci-
joje, kad Konstitucinio Teismo ágaliojimai spræsti, ar Seimo iðleisti ástaty-
mai, kiti teisës aktai neprieðtarauja aukðtesnës galios teisës aktams, pir-
miausia Konstitucijai, taip pat kyla ið Tautos, nes ðie ágaliojimai expressis 

verbis yra nustatyti Tautos priimtoje Konstitucijoje. Pagal Konstitucijos 107 
straipsnio 1 dalá Lietuvos Respublikos ástatymas (ar jo dalis) arba kitas 
Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybës aktas 
(ar jo dalis) negali bûti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas 
Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieð-
tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucijos 107 straipsnio 2 
dalyje nustatyta, kad Konstitucinio Teismo sprendimai klausimais, kuriuos 
Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundþiami. Va-
dinasi, Konstituciniam Teismui nusprendus, kad Seimo iðleisti ástatymai, 

                                                           

25 Vadapalas V. Tarptautinë teisë: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. – Vilnius: 
Eugrimas, 2003. P. 92–123. 

26 Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø denonsavimà ar galiojimo sustabdymà regu-
liuoja Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø ástatymas, priimtas 1999 m. birþelio 2 d. // 
Valstybës þinios. 1999. Nr. 60-1948. 
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kiti teisës aktai prieðtarauja aukðtesnës galios teisës aktams, pirmiausia 
Konstitucijai, yra panaikinama tokiø teisës aktø juridinë galia, tokie teisës 
aktai visam laikui paðalinami ið Lietuvos teisës sistemos. Taigi, turëdamas 
konstitucinius ágaliojimus spræsti, ar Seimo iðleisti ástatymai, kiti teisës ak-
tai neprieðtarauja aukðtesnës galios teisës aktams, pirmiausia Konstitucijai, 
Konstitucinis Teismas turi ágaliojimus Konstitucijoje ir Konstitucinio Tei-
smo ástatymo nustatyta tvarka paneigti Seimo – Tautos atstovybës – valià, 
kuri yra atspindëta Seimo priimtuose ástatymuose, kituose teisës aktuose. 
Taip nuo Seimo – Tautos atstovybës, per kurià Tauta vykdo aukðèiausià 
suverenià galià, yra saugomas paèios Tautos sukurtas (jos priimtas) aukð-
èiausias teisinis gëris – Konstitucija.  

 
2. Reikalavimai asmeniui, kuris gali bûti renkamas  

Seimo nariu 
 
Konstitucija yra vientisas aktas. Konstitucinis Teismas ne kartà yra 

konstatavæs, kad visos Konstitucijos nuostatos (ir konstitucinës normos, ir 
konstituciniai principai) yra tarpusavyje susijusios ir sudaro darnià sistemà, 
kad tarp Konstitucijoje átvirtintø vertybiø yra pusiausvyra, kad në vienos 
Konstitucijos nuostatos negalima aiðkinti taip, kad bûtø iðkreiptas ar pa-
neigtas kurios nors kitos Konstitucijos nuostatos turinys, nes taip bûtø ið-
kreipta viso konstitucinio teisinio reguliavimo esmë, paþeista konstituciniø 
vertybiø pusiausvyra. 

Vadinasi, aiðkinant Konstitucijos normas, átvirtinanèias reikalavimus 
asmenims, kurie gali bûti renkami Seimo nariais, ðias normas bûtina aiðkin-
ti atskleidþiant jos sàsajas su kitomis Konstitucijos normomis ir Konstituci-
jos principais. Ypaè svarbu Konstitucijos normas aiðkinti viso konstitucinio 
reguliavimo kontekste.  

Reikalavimai asmeniui, kuris gali bûti renkamas Seimo nariu, ekspresis 

verbis yra nustatyti Konstitucijos 56 straipsnyje, bet ne tik jame. Norint at-
skleisti, kokie reikalavimai asmeniui, kuris gali bûti renkamas Seimo nariu, 
yra átvirtinti visoje Konstitucijoje, bûtina matyti ne tik Konstitucijos 56 
straipsnio nuostatas, bet ir jø ryðá su Konstitucijos 74, 113, 141 straipsniø 
nuostatomis, taip pat jø ryðá su konstituciniais principais. Atskleidþiant, ko-
kie reikalavimai asmeniui, kuris gali bûti renkamas Seimo nariu, yra nusta-
tyti visoje Konstitucijoje, negalima apsiriboti vien lingvistiniu (verbaliniu) 
teisës aiðkinimo metodu; aiðkinant minëtus reikalavimus átvirtinanèias 
Konstitucijos nuostatas, kaip ir aiðkinant visas kitas Konstitucijos nuosta-
tas, privalu taikyti ávairius teisës aiðkinimo metodus: sisteminá, bendrøjø 
teisës principø, loginá, teleologiná, ástatymø leidëjo ketinimø, istoriná, pre-
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cedentø, lyginamàjá ir kt. Tik ðitaip – visapusiðkai – aiðkinant Konstitucijà 
galima sudaryti prielaidas atskleisti tikràjà Konstitucijos nuostatø – taip pat 
ir tø, kurios átvirtina reikalavimus asmeniui, kuris gali bûti renkamas Seimo 
nariu – prasmæ ir paskirtá, nenukrypti nuo tø vertybiø, kuriomis Tauta 
grindþia savo paèios priimtà Konstitucijà, apginti ðias vertybes. 

Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „teisæ bûti iðrinktam 
nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir ástatymai“. Aiðkinant ðià 
konstitucinæ nuostatà vien paþodþiui, taikant vien lingvistiná teisës aiðkini-
mo metodà galima bûtø teigti, esà Seimo rinkimø ástatymu galima nustatyti 
ir tokius reikalavimus asmeniui, kuris gali bûti renkamas Seimo nariu, ku-
riø nenumato pati Konstitucija, t. y. greta konstituciniø reikalavimø ástaty-
mu nustatyti ir kitokius, papildomus reikalavimus asmeniui, kuris gali bûti 
renkamas Seimo nariu. 

Toks Konstitucijos 34 straipsnio 2 dalies minëtos nuostatos aiðkinimas 
bûtø konstituciðkai nepagrástas, padarytø teisiðkai beprasmá patá konstitu-
ciná teisiná reguliavimà. Pastebëtina, kad reikalavimai asmeniui, kuris gali 
bûti renkamas Seimo nariu, yra nustatyti Konstitucijoje. Pagal Konstituci-
jos 7 straipsnio 1 dalá „negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, prieðingas 
Konstitucijai“. Vadinasi, Konstitucijos 32 straipsnio 2 dalies nuostata „teisæ 
bûti iðrinktam nustato [...] rinkimø ástatymai“ reiðkia tai, kad ástatymø lei-
dëjas pagal Konstitucijà turi ágaliojimus rinkimø ástatymuose, taigi ir Seimo 
rinkimø ástatyme, nustatyti tokius reikalavimus (sàlygas) asmeniui, kuris 
gali bûti renkamas Seimo nariu, kurie yra konstituciðkai pagrásti, kurie ne-
prieðtarauja Konstitucijai. Seimo rinkimø ástatyme negali bûti nustatomi 
tokie reikalavimai (sàlygos) asmeniui, kuris gali bûti renkamas Seimo na-
riu, kuriais bûtø paneigti ar iðkreipti Konstitucijoje átvirtinti reikalavimai, 
negali bûti nustatomi tokie reikalavimai, kurie neiðplauktø ið Konstitucijos. 
Kitaip tariant, Seimo rinkimø ástatyme gali bûti nustatomi ir tokie reikala-
vimai (sàlygos) asmeniui, kuris gali bûti renkamas Seimo nariu, kurie nëra 
ekspresis verbis nustatyti Konstitucijoje, taèiau yra skirti ágyvendinti Konsti-
tucijoje nustatytus reikalavimus, yra grindþiami Konstitucijos nuostatomis, 
iðplaukia ið Konstitucijos. Svarbu, kad Seimo rinkimø ástatyme nustatyti 
reikalavimai (sàlygos) asmeniui, kuris gali bûti renkamas Seimo nariu, ne-
konkuruotø su Konstitucijoje nustatytu teisiniu reguliavimu ir jo nepaneig-
tø. Seimo rinkimø ástatyme nustatyti reikalavimai (sàlygos) asmeniui, kuris 
gali bûti renkamas Seimo nariu, negali paþeisti ne tik Konstitucijos normø, 
bet ir konstituciniø principø. Jeigu Seimo rinkimø ástatyme bûtø nustatyti ir 
tokie reikalavimai (sàlygos) asmeniui, kuris gali bûti renkamas Seimo na-
riu, kurie neiðplaukia ið Konstitucijos, nëra ja grindþiami, toks teisinis regu-
liavimas bûtø nesuderinamas su Konstitucijos virðenybës principu, su Kons-
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titucijos 7 straipsnio 1 dalies nuostata, kad negalioja joks ástatymas ar kitas 
teisës aktas, prieðingas Konstitucijai. 

Konstitucijos 56 straipsnyje nustatyta, kad Seimo nariu gali bûti ren-
kamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijæs priesaika ar pasiþadë-
jimu uþsienio valstybei ir rinkimø dienà yra ne jaunesnis kaip 25 metø bei 
nuolat gyvena Lietuvoje; Seimo nariais negali bûti renkami asmenys, ne-
baigæ atlikti bausmës pagal teismo paskirtà nuosprendá, taip pat asmenys, 
teismo pripaþinti neveiksniais. 

Panagrinëkime kiekvienà ið ðiø reikalavimø (sàlygø) iðsamiau, nes kai 
kurie ið jø yra suformuluoti gana abstrakèiai, jø turinys teisës mokslinëje li-
teratûroje ir teisës aktø taikymo praktikoje kartais aiðkinamas nevienodai; 
pagaliau yra teismø sprendimai ávairiose rinkimø bylose, kuriuose atsklei-
dþiama atskirø reikalavimø teisinë samprata. 

Seimo nariu gali būti renkamas tik Lietuvos Respublikos pilietis. 

Pagal Konstitucijos 12 straipsná Lietuvos Respublikos pilietybë ágyja-
ma gimstant ir kitais ástatymo nustatytais pagrindais (1 dalis), pilietybës ági-
jimo ir netekimo tvarkà nustato ástatymas (3 dalis). 

Kokie asmenys yra Lietuvos Respublikos pilieèiai, nustato Pilietybës 
ástatymas27. Pagal Pilietybës ástatymo 1 straipsná Lietuvos Respublikos pi-
lieèiai yra: 

1) asmenys, iki 1940 m. birþelio 15 d. turëjæ Lietuvos pilietybæ, jø vai-
kai, vaikaièiai ir provaikaièiai (jeigu ðie asmenys, jø vaikai, vaikai-
èiai ar provaikaièiai nerepatrijavo); 

2) asmenys, 1919 m. sausio 9 d. – 1940 m. birþelio 15 d. nuolat gyvenæ 
dabartinëje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat jø vaikai, 
vaikaièiai ir provaikaièiai, jeigu jie Pilietybës ástatymo ásigaliojimo 
dienà nuolat gyveno ir ðiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teri-
torijoje ir nëra kitos valstybës pilieèiai; 

3) lietuviø kilmës asmenys, jeigu jie nëra kitos valstybës pilieèiai. Lie-
tuviø kilmës asmeniu laikomas asmuo, kurio tëvai ar seneliai arba 
vienas ið tëvø ar seneliø yra ar buvo lietuviai ir pats asmuo pripaþás-
ta save lietuviu; 

4) asmenys, iki 1991 m. lapkrièio 4 d. ágijæ Lietuvos Respublikos pilie-
tybæ pagal 1989 m. lapkrièio 3 d. priimtà Pilietybës ástatymà; 

5) kiti asmenys, kurie Lietuvos Respublikos pilietybæ ágijo pagal 1991 
m. gruodþio 5 d. priimtà Pilietybës ástatymà. 

                                                           

27 Ðiuo metu galioja Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymas, kurá Seimas priëmë 2002 
m. rugsëjo 17 d. (Valstybës þinios. 2002. Nr. 95-4087). 
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Atkreiptinas dëmesys, jog Konstitucijoje nereikalaujama, kad Seimo 
nariu gali bûti renkamas tik toks asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pi-
lietis pagal kilmæ, t. y. ágijæs Lietuvos Respublikos pilietybæ gimdamas. 
Toks reikalavimas Konstitucijoje nustatytas tik asmeniui, kuris siekia bûti 
iðrinktas Respublikos Prezidentu (Konstitucijos 78 straipsnio 1 dalis). 
Svarbu tai, kad Seimo nariu renkamas asmuo bûtø Lietuvos Respublikos 
pilietis; pilietybës ágijimo bûdas reikðmës neturi, tad siekti bûti iðrinktas 
Seimo nariu gali ir Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmæ, ir asmuo, ági-
jæs Lietuvos Respublikos pilietybæ natûralizacijos bûdu, ir asmuo, kuriam 
Lietuvos Respublikos pilietybë buvo suteikta iðimties tvarka uþ nuopelnus 
Lietuvos valstybei. 

Konstitucinis reikalavimas, kad Seimo nariu gali bûti renkamas tik 
Lietuvos Respublikos pilietis, yra susijæs su kitomis konstitucinëmis nuo-
statomis: Seimas yra Tautos atstovybë (Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalis); 
Tauta suverenià galià vykdo per savo atstovus (4 straipsnis); rinkimø teisæ 
turi pilieèiai (34 straipsnis) ir kt. Pilietybë iðreiðkia ypatingà – nuolatiná – 
teisiná asmens ir valstybës ryðá, atspindi teisiná asmens priklausymà valsty-
binei bendruomenei, pilietinei Tautai. Atsiþvelgiant á tai, kad Lietuvos vals-
tybæ kuria Tauta, kad tik Lietuvos pilieèiai gali nustatyti Lietuvos valstybës 
konstitucinæ santvarkà, ûkio sistemà, spræsti kitus esminius Tautos ir vals-
tybës gyvenimo klausimus, akivaizdu, kad bûti Tautos atstovais – Seimo na-
riais – gali tik Lietuvos Respublikos pilieèiai. 

Nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei.  

Pagal Konstitucijos 56 straipsná Seimo nariu gali bûti renkamas Lietu-
vos pilietis, kuris „nesusijæs priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei“28. 
Konstitucijoje reikalavimas „bûti nesusijusiu priesaika ar pasiþadëjimu uþ-
sienio valstybei“ yra suformuluotas gana abstrakèiai29. Konstitucijos nor-
mose nëra detalizuota, kokià konkreèiai priesaikà ar pasiþadëjimà asmuo 
turi bûti davæs uþsienio valstybei, kokiu bûdu jis tai turëjo bûti padaræs, ko-
kia uþsienio valstybës institucija ir kaip turëjo konstatuoti tokios priesaikos 
ar pasiþadëjimo uþsienio valstybei davimà, kad asmená galima bûtø laikyti 
susijusiu priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei. Konstitucinë formu-

                                                           

28 Ávairiose enciklopedijose, taip pat teisës literatûroje „priesaika“ daþniausiai apibûdina-
ma kaip asmens iðkilmingas ir tvirtas pasiþadëjimas tinkamai vykdyti já saistanèias pareigas. 
Þr., pvz., Lietuviø enciklopedija. – Boston, 1961. T. 24. P. 32; Èioèys P. Priesaika: juridinio 
fakto, sukelianèio darbo(tarnybos) teisiná santyká, sudedamoji dalis // Teisë. 1996. T. 30. P. 29–
31.  

29 Rengiant Konstitucijos projektà darbo grupëje dël ðio reikalavimo nebuvo bent kiek 
plaèiau diskutuota. Ðis reikalavimas buvo áraðytas paèioje Konstitucijos projekto rengimo pa-
baigoje. 
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luotë „priesaika ar pasiþadëjimas uþsienio valstybei“ suponuoja ne bet koká 
priesaikos ar pasiþadëjimo pobûdá, bet politiná pobûdá, nes raðoma apie 
priesaikà ar pasiþadëjimà ne bet kokiam subjektui, bet ypatingam subjektui 
– uþsienio valstybei. 

Konstitucinës nuostatos „nesusijæs priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio 
valstybei“ samprata yra atskleista Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkrièio 
11 d. nutarime „Dël Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 38 
straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimo ásta-
tymo 36 straipsnio 4 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 
nagrinëjant, ar Konstitucijai neprieðtarauja kai kurios Seimo rinkimø ásta-
tymo bei Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo nuostatos30. Minëtame nu-
tarime Konstitucinis Teismas yra konstatavæs, kad, aiðkinant konstitucines 
nuostatas „bûti nesusijusiu priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei“ 
turiná, joje vartojamas formuluotes „priesaika ar pasiþadëjimas uþsienio 
valstybei“ reikëtø suprasti kaip bet kurià priesaikà ar pasiþadëjimà uþsienio 
valstybei. Kita vertus, atskleidþiant ðiø konstituciniø nuostatø turiná, bûtina 
prisiminti ir svarbiausius tikslus, dël kuriø ji (kartu su kitomis nuostatomis) 
yra átvirtinta Konstitucijoje. Tai – ið esmës politiniai tikslai: uþtikrinti Sei-
mo – ne tik kaip valstybës valdþià ágyvendinanèios institucijos, bet ir kaip 
Tautà atstovaujanèios institucijos – tinkamà suformavimà. Akivaizdu, kad 
Tautai gali atstovauti tik Lietuvos Respublikos pilieèiai. 

Konstitucinës nuostatos „nesusijæs priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio 
valstybei“ turinys aiðkintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos 59 straipsnio 2 
dalies nuostatos, kad „iðrinktas Seimo narys [...] prisiekia bûti iðtikimas 
Lietuvos Respublikai“, taip pat nuo 59 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad 
„Seimo narys, ástatymo nustatyta tvarka neprisiekæs arba prisiekæs lygtinai, 
netenka Seimo nario mandato“. Vadinasi, Konstitucija ið Seimo nario rei-
kalauja besàlygiðkos iðtikimybës, priesaikos vien Lietuvos valstybei, pasiþa-
dëjimo gerbti ir vykdyti jos Konstitucijà ir ástatymus. Tai suprantama, nes 
valstybës valdþios institucijose gali dirbti tik lojalûs tai valstybei asmenys, 
kuriø iðtikimybë jai ir patikimumas nekelia jokiø abejoniø. Akivaizdu, kad 
jeigu Seimo nario priesaikà duotø asmuo, kuris yra susijæs priesaika ar pa-
siþadëjimu su kita valstybe, kiltø abejoniø dël duotos priesaikos tikrumo ir 
patikimumo, o tokio Seimo nario teisinë politinë situacija taptø dvipras-
miðka (antai pagal Jungtiniø Amerikos Valstijø ástatymus asmuo, kuris sie-
kia ágyti Jungtiniø Amerikos Valstijø pilietybæ natûralizacijos bûdu, atvi-
rame teismo posëdyje turi duoti priesaikà, kuria jis, inter alia, absoliuèiai ir 
visiðkai atsisako iðtikimybës bet kuriai kitai valstybei, kurios pilieèiu jis 

                                                           

30 Valstybës þinios. 1998. Nr. 100-2791. 
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anksèiau buvo, kuria jis pasiþada bûti iðtikimas Jungtinëms Amerikos Vals-
tijoms; minëta priesaika asmuo ásipareigoja ginti Jungtiniø Amerikos Vals-
tijø Konstitucijà nuo bet kuriø vidaus ir uþsienio prieðø, ástatymo nustaty-
tais atvejais tarnauti Jungtiniø Amerikos Valstijø karinëse pajëgose ir 
pan.31. Akivaizdu, kad jeigu asmuo, prieð tapdamas Seimo nariu, bûtø da-
væs Jungtiniø Amerikos Valstijø pilieèio priesaikà, jis, net ir tapæs Seimo 
nariu, bûtø susaistytas minëta priesaika, dël jo duotos Seimo nario priesai-
kos tikrumo ir patikimumo visada galëtø kilti abejoniø).  

Taigi Konstitucijos 56 straipsnio 1 dalyje átvirtinta formuluotë „prie-
saika ar pasiþadëjimas uþsienio valstybei“ apima bet kokius asmens politi-

nio pobûdþio ásipareigojimus uþsienio valstybei: tiek kylanèius ið formaliai 
duotos priesaikos ar pasiþadëjimo, tiek atsirandanèius kaip politinë pareiga 
ar politinio lojalumo reikalavimas, susijæs su kitos valstybës pilietybës turë-
jimu. Konstitucinis Teismas 1998 m. lapkrièio 11 d. nutarime yra pabrëþæs, 
kad „svarbiausias bûdas konstitucinei sàlygai – bûti nesusijusiam priesaika 
ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei – ávykdyti yra uþsienio valstybës piliety-
bës atsisakymas“. Teisinëje literatûroje pagrástai teigiama, kad Seimo nario 
dviguba pilietybë „ið esmës neatitinka Konstitucijos reikalavimo, kad kan-
didatas á Seimo narius bûtø politiðkai-teisiðkai nesusijæs su kita valstybe“, 
kad „Seimo nario dviguba pilietybë yra probleminë tuo poþiûriu, jog ji di-
sonuoja „tautos atstovo“ (Konstitucijos 55 str. 1 d.) rangui ir dvigubos pi-
lietybës neigiamam vertinimui pagal Konstitucijos 12 straipsná)“32. 

Suprantama, atsiþvelgdamas á nuostatos „nesusijæs priesaika ar pasi-
þadëjimu uþsienio valstybei“ konstitucinæ sampratà, ástatymø leidëjas gali 
nustatyti ir kitus, papildomus reikalavimus, kad ði konstitucinë nuostata 
bûtø ávykdyta. Ástatymø normos, nustatanèios tokius reikalavimus, visais at-
vejais turi bûti suformuotos aiðkiai, nedviprasmiðkai, kad liktø kuo maþiau 
galimybiø skirtingai jas aiðkinti. Ypaè svarbu nustatyti procedûras, kurios 
turi bûti ávykdytos, kad galima bûtø spræsti, ar asmuo, kuris buvo susijæs 
priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei, jau nëra susijæs priesaika ar 
pasiþadëjimu uþsienio valstybei. 

Reikalavimas, kad asmuo, siekiantis bûti áregistruotas kandidatu á 
Seimo narius, turi atsisakyti kitos valstybës pilieèio priesaikos, Lietuvos tei-
sës sistemoje atsirado dar iki tol, kol 1992 m. spalio 25 d. referendumu bu-
vo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Pirmà kartà ði nuostata buvo 

                                                           

31 Sojedinionyje Ðtaty Ameriki. Konstitucija i zakonodatelnyje akty. – Moskva, 1993. P. 
345–346. 

32 Ðileikis E. Aktualûs Seimo kvorumo ir Seimo nario dvigubos pilietybës klausimai // Tei-
së. 2003. Nr. 47. P. 192–193. 
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átvirtinta Seimo rinkimø ástatyme33, kurá Lietuvos Respublikos Aukðèiau-
sioji Taryba priëmë 1992 m. liepos 9 d.: ðio ástatymo 31 straipsnio 3 dalyje 
buvo nustatyta, kad „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio prie-
saikà, turi raðtu jos atsisakyti“. Paþymëtina, kad nei Seimo rinkimø ástaty-
me, nei kituose ástatymuose nebuvo nustatyta, kokia tvarka turi bûti atsisa-
koma kitos valstybës pilieèio priesaikos: nebuvo nustatyta, á kokià valstybës 
institucijà asmuo turi kreiptis raðtu atsisakydamas kitos valstybës pilieèio 
priesaikos, kaip konstatuojamas minëtos priesaikos atsisakymo faktas ir kt. 

Ðis teisinio reguliavimo neapibrëþtumas sudarë prielaidas nevienodai 
aiðkinti, kaip pagal ástatymà turi bûti ágyvendinama jo nuostata „raðtu atsi-
sakyti kitos valstybës pilieèio priesaikos“. Buvo ámanomos bent dvi interp-
retacijos, kurias lëmë tai, kokiam teisës aiðkinimo metodui bus teikiama 
pirmenybë.  

Pasirinkus vien paþodiná (verbaliná) teisës aiðkinimo metodà buvo ga-
lima teigti, esà ástatymø leidëjo svarbiausia intencija buvo átvirtinti reikala-
vimà, kad asmuo turi iðreikðti savo poþiûrá á priesaikà, kurià jis davë ágyda-
mas kitos valstybës pilietybæ, kad ðiuo atveju neturi reikðmës, ar asmuo – 
nors ir atsisakæs minëtos priesaikos – ir toliau lieka teisiðkai susijæs su kita 
valstybe jai duota pilieèio priesaika, ar su ta kita valstybe nëra susijæs jos pi-
lieèio priesaika. Kitaip tariant, ástatymø leidëjas, átvirtinæs minëtà reikala-
vimà, neturëjo intencijos, kad asmuo atsisakytø kitos valstybës pilietybës; 
ástatymø leidëjui buvo svarbu vien tai, kad asmuo iðreikðtø savo valià, kad 
jis nelaiko savæs susijusiu su kita valstybe tai valstybei duota jos pilieèio 
priesaika; savo valià, kad asmuo nelaiko savæs susijusiu su kita valstybe tai 
valstybei duota jos pilieèio priesaika, toks asmuo gali iðreikðti arba Lietuvos 
Respublikos institucijai, arba tos valstybës, kuriai davë priesaikà ar pasiþa-
dëjimà, institucijai. 

Teikiant pirmumà ne vien paþodiniam (verbaliniam) teisës aiðkinimo 
metodui, bet taikant ir kitus metodus, o ypaè atsiþvelgiant á tai, kad apta-
riamas teisinis reguliavimas sudarytas ne tik ið eksplicitiniø, bet ir ið impli-
citiniø nuostatø, buvo galima ir kita Seimo rinkimø ástatyme (1992 m. lie-
pos 9 d. red.) átvirtinto reikalavimo „kandidatai, kurie yra davæ kitø valsty-
biø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“ bei jo ávykdymo interpretaci-
ja, pavyzdþiui, tokia: nors nei Seimo rinkimø ástatyme, nei kituose ástaty-
muose nenustatyta, kokia tvarka „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø 
pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“, taèiau minëtos nuostatos turi-
nys, o ypaè jos paskirtis, implikuoja (suponuoja) kai kuriuos bûtinus ðios 
tvarkos elementus; atsiþvelgiant á tai, kad reikalavimas „kandidatai, kurie 

                                                           

33 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 22-635. 
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yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“ yra skirtas 
uþtikrinti, kad Seimo nariu galëtø bûti renkamas, taigi ir Seimo nariu galë-
tø bûti tik toks asmuo, kuris nëra susijæs su kita valstybe jai duota tos vals-
tybës pilieèio priesaika, akivaizdu, kad spræsti, ar asmuo yra susijæs su kita 
valstybe jai duota tos valstybës pilieèio priesaika, gali tik tos valstybës, ku-
riai asmuo davë tos valstybës pilieèio priesaikà, institucijos; taigi nuostata 
„kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos 
atsisakyti“ visais atvejais, inter alia, reiðkia, kad asmuo, kuris yra davæs kitos 
valstybës pilieèio priesaikà, apie tai, kad jis atsisako minëtos priesaikos, turi 
raðtu praneðti ne kuriai nors Lietuvos valstybës institucijai (ne tik kuriai 
nors Lietuvos valstybës institucijai), o tos valstybës, kuriai asmuo davë tos 
valstybës pilieèio priesaikà, institucijai.  

Dar vienas argumentas, pastiprinantis bûtent tokià Seimo rinkimø 
ástatyme (1992 m. liepos 9 d. red.) átvirtinto reikalavimo „kandidatai, kurie 
yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“ bei jo 
vykdymo interpretacijà, galëtø bûti toks: vien paþodinis (verbalinis) nuosta-
tos „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu 
jos atsisakyti“ aiðkinimas, t. y. toks aiðkinimas, esà norint ávykdyti minëtos 
nuostatos reikalavimus pakanka vien to, kad asmuo Lietuvos Respublikos 
valstybës institucijai raðtu pareikðtø, jog jis atsisako kitai valstybei duotos 
tos valstybës pilieèio priesaikos, ne tik iðkreiptø, bet ir visiðkai paneigtø 
minëtos nuostatos prasmæ bei jos paskirtá, nes vien raðtiðkas asmens pa-
reiðkimas Lietuvos Respublikos valstybës institucijai, kad jis atsisako kitai 
valstybei duotos tos valstybës pilieèio priesaikos, jokiø teisiniø pasekmiø 
nesukelia – asmuo, davæs kitos valstybës pilieèio priesaikà, ir toliau liktø 
susijæs su ta valstybe jai duota tos valstybës pilieèio priesaika; vadinasi, vien 
paþodinis (verbalinis) nuostatos „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø 
pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“ aiðkinimas neleistø pasiekti to 
tikslo, kuriam ði nuostata buvo skirta – uþkirsti kelià bûti renkamiems Sei-
mo nariais tiems asmenims, kurie yra susijæ su kita valstybe jai duota tos 
valstybës pilieèio priesaika. 

Teisinis ginèas dël to, kaip reikëtø suprasti Seimo rinkimø ástatymo 
(1992 m. liepos 9 d. red.) 31 straipsnio 3 dalyje átvirtintà reikalavimà, kad 
„kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos 
atsisakyti“, pirmà kartà kilo 1992 m. rudená vykusios rinkimø kampanijos á 
Lietuvos Respublikos Seimà metu. Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas savo 
1992 m. lapkrièio 12 d. sprendime konstatavo, kad „Seimo rinkimø ástaty-
mo 31 straipsnio 3 dalyje nurodytas tik reikalavimas kandidatams, kurie yra 
davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, kad jie raðtu nuo jos atsisakytø. Ásta-
tymas nenumato, kad toks atsisakymas nuo kitai valstybei duotos pilieèio 
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priesaikos bûtø pateiktas tos valstybës, kuriai priesaika buvo duota, institu-
cijoms“.  

Minëtame sprendime Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas suformulavo 
tokià nuostatà: kad bûtø ávykdytas tuo metu galiojusio Seimo rinkimø ásta-
tymo (1992 m. liepos 9 d. red.) 31 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavi-
mas „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu 
jos atsisakyti“ pakanka, kad kandidatas á Seimo narius vienam ið rinkimø 
komisijos nariø áteiktø raðtiðkà atsisakymà nuo uþsienio valstybei duotos 
priesaikos, o Vyriausiosios rinkimø komisijos narys toká atsisakymà priim-
tø. Kitaip tariant, raðtiðkas atsisakymas nuo kitai valstybei duotos priesai-
kos gali bûti áteiktas, inter alia, Vyriausiajai rinkimø komisijai (jos nariui) ir 
to pakanka, kad bûtø ávykdytas Seimo rinkimø ástatyme numatytas reikala-
vimas raðtu atsisakyti kitai valstybei duotos tos valstybës pilieèio priesaikos. 

Kaip galima bûtø vertinti minëtà Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo 
sprendimà? Manytina, kad kritiðkai, nes Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas, 
interpretuodamas Seimo rinkimø ástatymo (1992 m. liepos 9 d. red.) 31 
straipsnio 3 dalies nuostatà „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilie-
èio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“, taikë vien paþodiná (verbaliná) teisës 
aiðkinimo metodà ir visiðkai nepaisë to, koká implicitiná teisiná reguliavimà 
átvirtina eksplicitinës ástatymo nuostatos, kokia yra tikroji nagrinëjamos 
ástatymo nuostatos paskirtis – uþkirsti kelià tapti Seimo nariais asmenims, 
kurie yra susijæ su kita valstybe jai duota tos valstybës pilieèio priesaika. 

Negalima neatkreipti dëmesio ir á tà aplinkybæ, kad Lietuvos Aukð-
èiausiajam Teismui priimant minëtà 1992 m. lapkrièio 12 d. sprendimà jau 
galiojo 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimta Konstitucija, kurios 56 
straipsnyje buvo nustatyta, kad Seimo nariu gali bûti renkamas, inter alia, 
asmuo, kuris yra nesusijæs priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei. Pa-
lyginus ðià konstitucinæ nuostatà su Seimo rinkimø ástatymo (1992 m. lie-
pos 9 d. red.) 31 straipsnio 3 dalies nuostata „kandidatai, kurie yra davæ ki-
tø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“, matyti, kad Konsti-
tucijos 56 straipsnio nuostatos turinys yra platesnis, kad Seimo rinkimø 
ástatymo (1992 m. liepos 9 d. red.) 31 straipsnio 3 dalies nuostatoje átvirtin-
tas reikalavimas, jog „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio prie-
saikà, turi raðtu jos atsisakyti“ yra tik vienas ið bûdø, kaip galima ávykdyti 
(nors ið dalies) Konstitucijos 56 straipsnyje nustatytà reikalavimà „nebûti 
susijusiam priesaika ir pasiþadëjimu kitai valstybei“. Vadinasi, Lietuvos 
Aukðèiausiasis Teismas, 1992 m. lapkrièio 12 d. sprendime pateikæs tokià 
tuo metu galiojusio Seimo rinkimø ástatymo (1992 m. liepos 9 d. red.) 31 
straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo „kandidatai, kurie yra davæ kitø 
valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“ ávykdymo sampratà, 
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pagal kurià minëtas reikalavimas yra laikomas ávykdytu, kai kandidatas á 
Seimo narius vienam ið rinkimø komisijos nariø áteikia raðtiðkà atsisakymà 
nuo uþsienio valstybei duotos priesaikos, o Vyriausiosios rinkimø komisijos 
narys toká atsisakymà priima, kartu netiesiogiai pateikë ir Konstitucijos 56 
straipsnyje átvirtinto reikalavimo „nebûti susijusiam priesaika ir pasiþadë-
jimu uþsienio valstybei“ ávykdymo – tiksliau, vieno ið bûdø, kuriuo galima 
ávykdyti minëtà reikalavimà – sampratà: tam, kad bûtø ávykdytas Konstitu-
cijos 56 straipsnyje átvirtintas reikalavimas nebûti susijusiam priesaika ir 
pasiþadëjimu uþsienio valstybei, esà pakanka ir to, kad kandidatas á Seimo 
narius vienam ið Vyriausiosios rinkimø komisijos nariø áteiktø raðtiðkà atsi-
sakymà nuo uþsienio valstybei duotos priesaikos, o Vyriausiosios rinkimø 
komisijos narys toká atsisakymà priimtø; toks raðtiðkas kitai valstybei duo-
tos tos valstybës pilieèio priesaikos atsisakymas gali bûti pateiktas vien Lie-
tuvos valstybës institucijoms, pavyzdþiui, Vyriausiajai rinkimø komisijai; 
minëtà raðtiðkà kitai valstybei duotos tos valstybës pilieèio priesaikos atsi-
sakymà nëra bûtina pateikti institucijoms tos valstybës, kuriai asmuo davë 
tos valstybës pilieèio priesaikà. 

Tokia Seimo rinkimø ástatyme átvirtinto reikalavimo, kad „kandidatai, 
kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“ sa-
mprata, kuri buvo pateikta Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo 1992 m. lapkri-
èio 12 d. sprendime, Vyriausioji rinkimø komisija vadovavosi ir 1996 me-
tais, ir 2000 metais vykusios Seimo rinkimø kampanijos metu. 

Seimo rinkimø ástatymo (1992 m. liepos 9 d. red.) 31 straipsnio 3 daly-
je átvirtinta nuostata, kad „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio 
priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“, buvo patikslinta Seimo 1996 m. birþelio 
27 d. priimtame naujos redakcijos Seimo rinkimø ástatyme: Seimo rinkimø 
ástatymo (1996 m. birþelio 27 d. red.) 38 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, 
kad „asmenys, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos 
atsisakyti ir nurodyti anketoje, kaip ir kada tai padarë“. Átvirtinus reikala-
vimà kandidato á Seimo narius anketoje nurodyti, kada ir kaip asmuo atsi-
sakë kitos valstybës pilieèio priesaikos, anksèiau buvæs teisinio reguliavimo 
neapibrëþtumas nebuvo paðalintas, nes ir toliau liko neaiðku, kokia tvarka 
turi bûti raðtu atsisakoma kitai valstybei duotos tos valstybës pilieèio prie-
saikos. 

Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo 1992 m. lapkrièio 12 d. sprendime pa-
teikta samprata, kaip gali bûti ávykdytas Seimo rinkimø ástatymo (1992 m. 
liepos 9 d. red.) 31 straipsnio 3 dalyje átvirtintas reikalavimas „kandidatai, 
kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“, o 
tuo paèiu – kaip gali bûti ávykdytas Konstitucijos 56 straipsnyje átvirtintas 
reikalavimas „nebûti susijusiam priesaika ir pasiþadëjimu uþsienio valsty-
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bei“ – buvo pakoreguota minëtame Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkrièio 
11 d. nutarime. Konstitucinis Teismas, atskleisdamas konstitucinës nuosta-
tos „nebûti susijusiam priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei“ turiná, 
nurodytame nutarime suformavo doktrinà, kad „svarbiausias bûdas konsti-
tucinei sàlygai – bûti nesusijusiam priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio vals-
tybei – ávykdyti yra uþsienio valstybës pilietybës atsisakymas“.  

Akivaizdu, kad Konstitucinio Teismo nutarime suformuota doktrina, 
kad norint ávykdyti konstituciná reikalavimà „bûti nesusijusiam priesaika ar 
pasiþadëjimu uþsienio valstybei“ yra bûtina „atsisakyti uþsienio valstybës 
pilietybës“, yra netapati Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo 1992 m. lapkrièio 
12 d. sprendime pateiktai nuostatai, jog, norint raðtu atsisakyti kitai valsty-
bei duotos tos valstybës pilieèio priesaikos – o tai, kaip minëta, yra vienas ið 
bûdø, kaip galima ávykdyti Konstitucijos 56 straipsnyje átvirtintà reikalavi-
mà „nebûti susijusiam priesaika ir pasiþadëjimu uþsienio valstybei“ – pa-
kanka, kad kandidatas á Seimo narius vienam ið Vyriausiosios rinkimø ko-
misijos nariø áteiktø raðtiðkà atsisakymà nuo uþsienio valstybei duotos pi-
lieèio priesaikos, o Vyriausiosios rinkimø komisijos narys toká atsisakymà 
priimtø. 

Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkrièio 11 d. nutarime suformuota 
konstitucinë doktrina, kad norint ávykdyti konstituciná reikalavimà „bûti 
nesusijusiu priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei“ reikia atsisakyti 
kitos valstybës pilietybës, suponuoja labai svarbø minëto konstitucinio rei-
kalavimo ávykdymo elementà: kadangi pilietybës netekimo (taip pat ir jos 
atsisakymo atveju) klausimus gali spræsti tik institucijos tos valstybës, ku-
rios pilietis asmuo yra, asmuo savo valià dël pilietybës atsisakymo turi pa-
reikðti bûtent tos valstybës institucijoms, kurios turi ágaliojimus spræsti, ar 
patenkinti asmens praðymà atsisakyti turimos pilietybës, o ne Lietuvos 
Respublikos valstybës institucijoms. 

Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkrièio 11 d. nutarimas, kuriame su-
formuota konstitucinë doktrina, kad norint ávykdyti konstituciná reikalavi-
mà „bûti nesusijusiam priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei“ reikia 
atsisakyti kitos valstybës pilietybës, buvo priimtas praëjus vos dvejiems me-
tams po Seimo rinkimø, kurie vyko 1996 m. rudená. Organizuodama ir vyk-
dydama 1996 m. Seimo rinkimus Vyriausioji rinkimø komisija, kaip minëta, 
vadovavosi tokia Seimo rinkimø ástatyme átvirtinto reikalavimo „kandida-
tai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“ 
ávykdymo samprata, kuri buvo pateikta Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo 
1992 m. lapkrièio 12 d. sprendime: pagal tà sampratà Seimo rinkimø ásta-
tyme átvirtintas reikalavimas „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pi-
lieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“ laikomas ávykdytu, kai kandidatas á 
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Seimo narius raðtu formaliai pareiðkia, kad jis atsisako kitai valstybei duo-
tos tos valstybës pilieèio priesaikos; toks raðtiðkas kitai valstybei duotos tos 
valstybës pilieèio priesaikos atsisakymas gali bûti pateiktas vien Lietuvos 
valstybës institucijoms, pavyzdþiui, Vyriausiajai rinkimø komisijai; minëtà 
raðtiðkà kitai valstybei duotos tos valstybës pilieèio priesaikos atsisakymà 
nëra bûtina pateikti tos valstybës institucijoms, kuriai asmuo davë tos vals-
tybës pilieèio priesaikà. Vadovaujantis minëta Seimo rinkimø ástatyme 
átvirtinto reikalavimo „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio 
priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti“ ávykdymo samprata, kandidatais á Seimo 
narius buvo áregistruoti, o vëliau Seimo nariais buvo iðrinkti ir tokie asme-
nys, kurie, bûdami kitos valstybës pilieèiai, formaliai ávykdë Seimo rinkimø 
ástatyme átvirtintà minëtà reikalavimà – Vyriausiajai rinkimø komisijai rað-
tu pareiðkë, kad jie atsisako kitai valstybei duotos tos valstybës pilieèio 
priesaikos, nors minëtas raðtiðkas kitai valstybei duotos tos valstybës pilie-
èio priesaikos atsisakymas jokiø teisiniø pasekmiø asmeniui, kuris atsisakë 
tos priesaikos, nesukëlë: asmuo ir toliau liko susijæs su kita valstybe jai duo-
ta tos valstybës pilieèio priesaika. Vien ta aplinkybë, kad Vyriausioji rinki-
mø komisija vadovavosi tokia Seimo rinkimø ástatyme átvirtinto reikalavi-
mo „kandidatai, kurie yra davæ kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu 
jos atsisakyti“ ávykdymo samprata, kuri buvo pateikta Lietuvos Aukðèiau-
siojo Teismo 1992 m. lapkrièio 12 d. sprendime – nors ta samprata buvo 
akivaizdþiai ydinga – negalëjo bûti pagrindas kvestionuoti 1996 m. ávykusiø 
Seimo rinkimø teisëtumà, o tuo paèiu kvestionuoti ir tø asmenø, kurie tu-
rëjo kitos valstybës pilietybæ (vadinasi, buvo susijæ su kita valstybe jai duota 
tos valstybës pilieèio priesaika), iðrinkimo Seimo nariais teisëtumà. Kita 
vertus, kandidatai á Seimo narius, minëtu bûdu atsisakydami kitai valstybei 
duotos tos valstybës pilieèio priesaikos, ávykdë tuos reikalavimus, kurie 
jiems kilo ið Seimo rinkimø ástatymo (1992 m. liepos 9 d. red.) nuostatø in-
terpretavimo (nors ir visiðkai netinkamo), pateikto Lietuvos Aukðèiausiojo 
Teismo 1992 m. lapkrièio 12 d. sprendime; kandidatai á Seimo narius, tu-
rintys ir kitos valstybës pilietybæ, minëtu bûdu atsisakydami kitai valstybei 
duotos pilieèio priesaikos, taip pat ávykdë tuos reikalavimus, kuriuos jiems 
këlë Vyriausioji rinkimø komisija, vadovaudamasi Lietuvos Aukðèiausiojo 
Teismo 1992 m. lapkrièio 12 d. sprendimu. Todël Konstitucinis Teismas 
1998 m. lapkrièio 11 d. nutarime visiðkai neatsitiktinai konstatavo, kad tai, 
jog ástatymø leidëjas konstitucinæ sàvokà „priesaika ar pasiþadëjimas uþsi-
enio valstybei“ rinkimø ástatymuose apibrëþë nepakankamai aiðkiai ir taip 
sukûrë prielaidas jà nevienodai interpretuoti bei taikyti, kad tai, jog ir tei-
smai, ir Vyriausioji rinkimø komisija reikalaudavo raðtu atsisakyti duotos 
kitos valstybës pilieèio priesaikos ir nurodyti tai anketoje, kad bûtent toks 
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sàvokos „priesaika ar pasiþadëjimas uþsienio valstybei“ suvokimas nekliudë 
kandidatuoti per Seimo rinkimus asmenims, turëjusiems Lietuvos ir kitø 
valstybiø pilietybæ, kai jie raðtu atsisakydavo duotos kitos valstybës pilieèio 
priesaikos, nėra pagrindas kvestionuoti tokių asmenų, išrinktų Seimo nariais 

pagal tuo metu galiojusius rinkimų įstatymus, mandatų. Konstitucinis Tei-
smas pabrëþë, kad tokių Seimo narių mandatai yra legitimūs. 

Pastebëtina, kad ástatymø leidëjas labai vangiai taiso Seimo rinkimø 
ástatymo nuostatas, kad jos kuo geriau atitiktø Konstitucinio Teismo nuta-
rime pateiktà konstitucinës nuostatos „bûti nesusijusiu priesaika ar pasiþa-
dëjimu uþsienio valstybei“ sampratà, taip pat ir ðios nuostatos ávykdymo 
sampratà. 

Seimas 2000 m. liepos 18 d. priëmë Seimo rinkimø ástatymo pakeitimo 
ástatymà, kurio 1 straipsniu Seimo rinkimø ástatymà iðdëstë nauja redakci-
ja34. Seimo rinkimø ástatymo (2000 m. liepos 18 d. red.) 38 straipsnio 4 da-
lyje buvo átvirtinta nuostata, jog „asmuo, kuris yra susijæs priesaika ar pasi-
þadëjimu uþsienio valstybei, turi raðtu jos atsisakyti ir nurodyti anketoje, 
kaip ir kada tai padarë“. Palyginus ðià ástatymo nuostatà su anksèiau buvu-
sia nuostata, matyti, kad joje vietoj anksèiau buvusio reikalavimo raðtu atsi-
sakyti „kitos valstybës pilieèio priesaikos“, buvo nustatytas reikalavimas 
raðtu atsisakyti „priesaikos ar pasiþadëjimo uþsienio valstybei“. Nors for-
muluotë „atsisakyti priesaikos ar pasiþadëjimo uþsienio valstybei“ labiau 
atitinka Konstitucijos 56 straipsnio 1 dalyje esanèià formuluotæ, taèiau, ga-
lima teigti, jog vien nurodyto Seimo rinkimø ástatymo pakeitimo nepakako, 
kad bûtø sudarytos tinkamos prielaidos ávykdyti konstitucinæ nuostatà „bûti 
nesusijusiam priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei“. 

Seimo rinkimø ástatymo atitinkamos nuostatos dar kartà buvo pakeis-
tos Seimo 2004 m. liepos 15 d. priimtu Seimo rinkimø ástatymo 30, 34, 38, 
39, 51, 67 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymu35, kurio 3 straipsniu 
buvo pakeista Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 dalis: joje, inter alia, 
buvo átvirtinta nauja nuostata, kad jeigu kandidatas á Seimo narius yra ir ki-
tos valstybës pilietis, Vyriausioji rinkimø komisija gali pareikalauti ið jo pa-
teikti kitos valstybës kompetentingø institucijø iðduotà dokumentà apie ki-
tos valstybës pilietybës atsisakymà arba jos netekimà. 

Ið Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 dalyje (2004 m. liepos 15 d. 
red.) átvirtinto teisinio reguliavimo matyti, kad ástatymø leidëjas Konstitu-
cinio Teismo 1998 m. lapkrièio 12 d. nutarime pavartotà formuluotæ „atsi-
sakyti kitos valstybës pilietybës“ á Seimo rinkimø ástatymà perkëlë mecha-

                                                           

34 Valstybës þinios. 2000. Nr. 59-1760. 
35 Valstybës þinios. 2004. Nr. 115-4279. 
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niðkai, be to, suteikë jai visiðkai kitokià prasmæ, negu ta, kuri iðplaukia ið 
ðio Konstitucinio Teismo nutarimo – Konstitucinio Teismo nutarime „kitos 
valstybës pilietybës atsisakymas“ suprantamas tik kaip kitos valstybës pilie-

tybės netekimas, nes pagal Konstitucijà asmuo, turintis ir kitos valstybës pi-
lietybæ, negali bûti renkamas Seimo nariu, tuo tarpu Seimo rinkimø ástaty-
me átvirtintos nuostatos, kad Vyriausioji rinkimø komisija gali pareikalauti 
ið asmens pateikti kitos valstybës kompetentingø institucijø iðduotà doku-
mentà apie kitos valstybës pilietybės atsisakymą ar jos netekimą, reiðkia, jog 
ástatymø leidëjas, minëtoje nuostatoje pavartojæs dvi skirtingas formuluo-
tes: „kitos valstybës pilietybës atsisakymas“ ir „kitos valstybës pilietybës ne-
tekimas“, formuluotæ „kitos valstybës pilietybës atsisakymas“ supranta kaip 
apibûdinanèià kitokià teisinæ situacijà, negu ta, kurià iðreiðkia formuluotë 
„kitos valstybës pilietybës netekimas“. 

Ástatymø leidëjas, Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 dalyje (2004 
m. liepos 15 d. redakcija) átvirtinæs dvi skirtingas formuluotes: „kitos vals-
tybës pilietybës atsisakymas“ ir „kitos valstybës pilietybës netekimas“, kiek-
vienai ið jø suteikë skirtingà, tik jai vienai bûdingà turiná ir nustatë toká tei-
siná reguliavimà, pagal kurá Vyriausioji rinkimø komisija turi teisæ (gali) 
reikalauti pateikti vienà ið dviejø dokumentø: arba apie kitos valstybës pi-
lietybës atsisakymą, arba apie kitos valstybës pilietybės netekimą. Vadinasi, 
ástatymø leidëjas nustatë toká teisiná reguliavimà, pagal kurá Vyriausioji 
rinkimø komisija turi teisæ (gali) ir nereikalauti pateikti kitos valstybës 
kompetentingø institucijø iðduotà dokumentà apie kitos valstybës pilietybės 

netekimą – minëta komisija gali apsiriboti vien reikalavimu pateikti kitos 
valstybës kompetentingø institucijø iðduotà dokumentà apie kitos valstybės 

pilietybės atsisakymą. Konstatavus, kad formuluotës „kitos valstybës piliety-
bës atsisakymas“ ir „kitos valstybës pilietybës netekimas“ yra skirtingos, tu-
ri tik joms bûdingà turiná, Seimo rinkimø ástatyme 38 straipsnio 4 dalyje 
(2004 m. liepos 15 d. redakcija) vartojama formuluotë „kitos valstybës pi-
lietybës atsisakymas“ aiðkintina kaip iðreiðkianti tokià teisinæ situacijà, kad 
asmuo jau yra kreipæsis á kitos valstybës institucijas, atsisakydamas turimos 
tos kitos valstybës pilietybës, taèiau minëtos institucijos dar nëra priëmu-
sios sprendimo dël pilietybës netekimo – taigi asmuo tebëra kitos valstybës 
pilietis. Vadinasi, pagal Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 dalyje 
(2004 m. liepos 15 d. redakcija) nustatytà teisiná reguliavimà Seimo nariu 
gali bûti renkamas ir toks asmuo, kuris, nors ir yra atsisakæs kitos valstybës 
pilietybës, t. y. pradëjæs kitos valstybës pilietybës atsisakymo procedûrà, ta-
èiau ði procedûra nepabaigta, ir asmuo tebeturi ir kitos valstybës pilietybæ. 

Jeigu ðis teiginys yra pernelyg kategoriðkas, já galima formuluoti ðvel-
niau: minëtas teisinis reguliavimas neuþkerta kelio (nepakankamai uþkerta 
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kelià) Seimo nariu rinkti ir toká asmená, kuris, nors ir yra atsisakæs kitos 
valstybës pilietybës, t. y. pradëjæs kitos valstybës pilietybës atsisakymo pro-
cedûrà, taèiau ði procedûra nëra pabaigta, ir asmuo tebeturi ir kitos valsty-
bës pilietybæ. 

O gal nurodytà Seimo rinkimø ástatymo nuostatà dël „kitos valstybës 
pilietybës atsisakymo“ galima interpretuoti ir kitaip, pavyzdþiui, kaip reið-
kianèià, jog pagal ðià nuostatà asmuo turi pateikti dokumentà, kuriame bû-
tø konstatuota bûtent tai, kad asmuo jau yra atsisakæs kitos valstybës pilie-
tybës, t. y. pilietybës atsisakymo procedûra jau yra baigta ir asmuo jau ne-
bëra kitos valstybës pilietis? Toks ðios nuostatos aiðkinimas vargu ar áma-
nomas, nes, kaip minëta, ástatymø leidëjas minëtoje nuostatoje vartoja dvi 
skirtingas formuluotes: „kitos valstybës pilietybës atsisakymas“ ir „kitos 
valstybës pilietybës netekimas“. Vadinasi, ástatymø leidëjas kiekvienai ið jø 
suteikia savarankiðkà, kiekvienai ið jø bûdingà turiná, todël aiðkinimas, esà 
Seimo rinkimø ástatymo nuostata dël „kitos valstybës pilietybës atsisaky-
mo“ yra tik nuostatos „kitos valstybës pilietybës netekimas“ sinonimas, kad 
ðios nuostatos savo turiniu ið esmës sutampa, bûtø teisiðkai nepagrástas. 

Kaip galima bûtø vertinti Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 daly-
je (2004 m. liepos 15 d. redakcija) nustatytà teisiná reguliavimà, pagal kurá 
Seimo nariu gali bûti renkamas ir toks asmuo, kuris, nors ir yra atsisakæs 
kitos valstybës pilietybës, t. y. pradëjæs kitos valstybës pilietybës atsisakymo 
procedûrà, taèiau ði procedûra nëra pabaigta ir asmuo tebeturi ir kitos vals-
tybës pilietybæ? Matyt, reikëtø vertinti kaip neatitinkantá Konstitucijos 56 
straipsnio 1 dalyje átvirtintos nuostatos „nebûti susijusiam priesaika ar pa-
siþadëjimu uþsienio valstybei“ sampratos, nes, kaip minëta, pagal Konstitu-
cijà Seimo nariu negali bûti renkamas asmuo, kuris turi ir kitos valstybës 
pilietybæ. 

Ðiuo metu galiojanèio Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 dalyje 
(2005 m. lapkrièio 17 d. red.) nustatyta, kad kandidatas á Seimo narius „[...] 
taip pat privalo raðtu praneðti Vyriausiajai rinkimø komisijai, ar jis yra, ar 
buvo ir kada buvo kitos valstybës (kitø valstybiø) pilietis, ir jei tokiø aplin-
kybiø yra, pateikti kitos valstybës (kitø valstybiø) pilietybę patvirtinantá 
dokumentà, o Vyriausiosios rinkimø komisijos reikalavimu – Lietuvos 
Respublikos, kitos valstybës (kitø valstybiø) kompetentingø institucijø ið-
duotà dokumentà apie kitos valstybës pilietybës atsisakymà ar netekimà, 
taip pat atitinkamos formos ir turinio raðytiná sutikimà, kad Vyriausioji 
rinkimø komisija galëtø gauti duomenis ið Lietuvos Respublikos, ki-
tos valstybës (kitø valstybiø) kompetentingø institucijø apie kandida-
to á Seimo narius turimà ar turëtà kitos valstybës (kitø valstybiø) pi-
lietybæ, jos atsisakymà ar netekimà“. Ið ðios Seimo rinkimø ástatymo 
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nuostatos matyti, kad joje yra átvirtinta asmens, siekianèio bûti áregistruo-
tam kandidatu á Seimo narius, pareiga pateikti Vyriausiajai rinkimø ko-
misijai kitos valstybës pilietybæ patvirtinantá dokumentà, jeigu asmuo 
yra kitos valstybës pilietis. Minëta asmens pareiga turëtø suponuoti 
atitinkamà Vyriausiosios rinkimø komisijos pareigą reikalauti, kad as-
muo pateiktø kitos valstybës kompetentingø institucijø iðduotà dokumen-
tà apie kitos valstybës pilietybës atsisakymà ar jos netekimà, taèiau pagal 
minëtà Seimo rinkimø ástatymo nuostatà Vyriausioji rinkimø komisija to-
kios pareigos neturi, nes formuluotë „Vyriausiosios rinkimø komisijos rei-
kalavimu“ reiðkia, kad Vyriausioji rinkimø komisija turi teisę spręsti, ar 
reikalauti, kad asmuo pateiktø kitos valstybës kompetentingø instituci-
jø iðduotà dokumentà apie kitos valstybës pilietybës atsisakymà ar-
ba jos netekimà, arba to nereikalauti. 

Suprantama, galima preziumuoti, kad Vyriausioji rinkimø komi-
sija, gavusi asmens praneðimà, kad jis yra kitos valstybës pilietis, visa-
da pareikalaus (turëtø pareikalauti), kad asmuo pateiktø kitos valsty-
bës kompetentingø institucijø iðduotà dokumentà apie kitos valstybës pilie-
tybës atsisakymà ar jos netekimà, taèiau Vyriausiosios rinkimø komisi-
jos (kaip valstybës institucijos) ágaliojimai teisës aktuose neturëtø bûti 
átvirtinami tokiu bûdu, kad, esant ástatymuose nustatytoms sàlygoms, Vy-
riausioji rinkimø komisija savo nuoþiûra galëtø spræsti, ar ðiuos ágalioji-
mus ágyvendinti, ar ne. Geresnes prielaidas ágyvendinti konstitucinæ nuo-
statà „bûti nesusijusiam priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei“ su-
darytø toks teisinis reguliavimas, kuriuo bûtø ekspresis verbis átvirtinta Vy-
riausiosios rinkimø komisijos pareiga gavus asmens praneðimà, kad jis 
yra kitos valstybës pilietis, visada reikalauti, kad asmuo pateiktø kitos 
valstybës kompetentingø institucijø iðduotà dokumentà apie kitos valsty-
bës pilietybës netekimà. Kita vertus, kaip teisiðkai nekorektiðka gali bûti 
vertinama ir Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 dalyje (2005 m. 
lapkrièio 17 d. red.) átvirtinta nuostata, kad Vyriausioji rinkimø komi-
sija gali reikalauti dokumento apie kitos valstybës pilietybës atsisaky-
mà. Formuluotë „apie kitos valstybës pilietybës atsisakymà“ reiðkia, kad 
asmuo, turintis kitos valstybës pilietybæ, gali pateikti Vyriausiajai rinki-
mø komisijai ir toká kitø valstybiø kompetentingø institucijø iðduotà 
dokumentà, kuriame bus nurodyta, kad asmuo yra pateikęs prašymą atsi-

sakyti turimos kitos valstybës pilietybës, arba kad asmuo atsisakė kitos 

valstybės pilietybės. Taigi pateikæs tokio turinio dokumentà asmuo lyg 
ir bûtø formaliai ávykdæs Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 
dalyje (2005 m. lapkrièio 17 d. red.) átvirtintà reikalavimà: praneðæs 
apie kitos valstybës pilietybës atsisakymà. Taèiau konstituciðkai reikð-
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minga yra ne tai, kad asmuo, siekiantis bûti áregistruotas kandidatu á 
Seimo narius, turi pranešti apie kitos valstybės pilietybės atsisakymą, 

bet tai, kad asmuo, turintis kitos valstybës pilietybæ, negalëtø bûti 
renkamas Seimo nariu – vadinasi, kad bûtø ávykdytas konstitucinis rei-
kalavimas „nebûti susijusiam priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio vals-
tybei“, yra bûtina pateikti toká kitø valstybiø kompetentingø institucijø 
iðduotà dokumentà, kuriame bûtø nedviprasmiðkai konstatuota, jog as-
muo yra netekęs (neturi) tos kitos valstybės pilietybės. Akivaizdu, kad 
sàvokos „asmuo, atsisakæs pilietybës“ ir „asmuo, netekæs pilietybës“ 
nëra tapaèios, kad kiekviena ið jø turi savarankiðkà, tik joms bûdingà turiná. 
Asmens teisë atsisakyti turimos pilietybës yra átvirtinta visø demokratiniø 
valstybiø pilietybës ástatymuose, tokia teisë nustatyta ir Lietuvos Respub-
likos pilietybës ástatyme, taèiau vien tai, kad asmuo iðreiðkë savo valià 
atsisakyti turimos pilietybës (pateikë atitinkamà praðymà) savaime nereið-
kia, jog nuo minëtos valios pareiðkimo (atitinkamo praðymo pateikimo) 
asmuo netenka turëtos pilietybës. Asmuo lieka pilieèiu tol, kol valsty-
bës institucijos, turinèios ágaliojimus spræsti pilietybës netekimo 
klausimus, nepriims sprendimo, kad asmuo neteko pilietybës. Tokiam 
sprendimui priimti paprastai reikia tam tikro laiko, taigi asmuo, parei-
ðkæs valià atsisakyti turimos pilietybës (atsisakæs turimos pilietybës), dar 
kurá laikà, t. y. iki tol, kol pilietybës atsisakymo procedûra nëra baigta ir 
nëra priimtas sprendimas, kad asmuo neteko turëtos pilietybës, iðlieka 
tos valstybës pilieèiu. Tuo tarpu sàvokos „asmuo, netekæs pilietybës“ 
turinys yra visiðkai kitoks: ði sàvoka reiðkia, kad pilietybës atsisakymo 
procedûra yra baigta, kad yra priimtas sprendimas dël pilietybës nete-
kimo ir asmuo jau nëra tos valstybës pilietis. Atsiþvelgiant á tai, kad 
sàvokø „asmuo, atsisakæs pilietybës“ ir „asmuo, netekæs pilietybës“ 
turinys yra skirtingas, kad ðios sàvokos nëra tapaèios, galima teigti, 
jog Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 dalyje (2005 m. lapkrièio 
17 d. red.) átvirtinta alternatyva, kad Vyriausioji rinkimø komisija gali 
pareikalauti pateikti dokumentà apie kitos valstybës pilietybės atsisakymą 
ar jos netekimą yra teisiðkai nepagrásta. Konstitucinë nuostata „nebûti susi-
jusiam priesaika ar pasiþadëjimu kitai valstybei“ gali bûti laikoma 
ávykdyta, inter alia, tik tada, kai asmuo, turintis kitos valstybës pilie-
tybæ, jos netenka. Pilietybës netekimo faktà gali konstatuoti tik ta 
atitinkamos valstybës institucija, kuri turi ágaliojimus spræsti pilietybës 
netekimo klausimus. Manytina, kad Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 
4 dalyje (2005 m. lapkrièio 17 d. red.) nustatytas teisinis reguliavimas yra 
koreguotinas atsisakant joje átvirtintos nuostatos apie tai, kad gali bû-
ti pareikalauta pateikti kitos valstybës kompetentingø institucijø ið-
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duotà dokumentà apie kitos valstybës pilietybës atsisakymà ir vietoj jos 
átvirtinant nuostatà, kad tais atvejais, kai asmuo, siekiantis bûti áregist-
ruotas kandidatu á Seimo narius, turi kitos valstybës pilietybæ, Vyriau-
sioji rinkimø komisija privalo pareikalauti, kad asmuo pateiktų kitos 

valstybės kompetentingų institucijų išduotą dokumentą apie tai, jog asmuo yra 
netekęs tos kitos valstybės pilietybės. 

Minëta, kad atsiþvelgdamas á nuostatos „nesusijæs priesaika ar pasi-
þadëjimu uþsienio valstybei“ konstitucinæ sampratà ástatymø leidëjas 
gali nustatyti ir kitus, papildomus reikalavimus, kad ði konstitucinë 
nuostata bûtø ávykdyta. Ko gero, pirmiausia bûtø galima pamëginti ásta-
tyme iðsamiau apibrëþti, kas yra laikytina „priesaika“ ir (ar) „pasiþa-
dëjimu“ uþsienio valstybei. Atsiþvelgiant á tai, kad Konstitucijos 56 
straipsnio l dalyje átvirtinta formuluotë „priesaika ar pasiþadëjimas uþsi-
enio valstybei“ visø pirma apima asmens politinio pobūdžio įsipareigoji-

mus uþsienio valstybei“, svarbu nustatyti, kokie ásipareigojimai uþsienio 
valstybei yra laikytini bûtent politinio pobûdþio ásipareigojimais (manyti-
na, kad formuluotë „politinio pobûdþio ásipareigojimai uþsienio vals-
tybei“ neturëtø bûti aiðkinama kaip apimanti tik kitos valstybës pilie-
tybës turëjimà arba kaip apimanti tik tuos ásipareigojimus, kurie susijæ 
su kitos valstybës pilietybës turëjimu); ástatymø leidëjas galëtø aiðkiau 
reglamentuoti ir tai, kokiu bûdu asmuo gali atsisakyti uþsienio valstybei 
duotos priesaikos arba pasiþadëjimo (kai duota priesaika ar pasiþadëji-
mas nëra kitos valstybës pilietybës ágijimo sàlyga), kas ir kokiu bûdu ga-
lëtø konstatuoti uþsienio valstybei duotos priesaikos ar pasiþadëjimo at-
sisakymo faktà; ástatyme svarbu átvirtinti ir tai, kaip turëtø bûti uþtikrin-
tas asmens konstitucinës teisës bûti renkamam Seimo nariu ágyvendi-
nimas tuo atveju, kai asmuo ið tiesø sàþiningai siekia atsisakyti uþsie-
nio valstybei duotos priesaikos ar pasiþadëjimo, siekia atsisakyti ki-
tos valstybës pilietybës, taèiau uþsienio valstybës institucijos, turinèios 
ágaliojimus spræsti, ar „atleisti“ asmená nuo duotos priesaikos bei pasi-
þadëjimo, ar priimti sprendimà, kad asmuo neteko tos valstybës piliety-
bës, minëtø sprendimø nepriima.  

Asmens amžius. Vienas ið reikalavimø asmeniui, siekianèiam bûti ið-
rinktam Seimo nariu, yra susijæs su asmens amþiumi – pagal Konstitucijà 
Seimo nariu gali bûti renkamas asmuo, kuris rinkimø dienà yra ne jau-
nesnis kaip 25 metø. Preziumuojama, kad toks amþius yra pakankamas, 
kad asmuo bûtø subrendæs, sugebëtø suvokti þmonëms, visuomenei ir 
valstybei rûpimas problemas, turëtø sukaupæs pakankamai þiniø, bûtinø 
priimant sprendimus, turëtø ágûdþiø spræsti ávairias problemas. Pagrindi-
në Seimo funkcija – ástatymø leidyba. Ástatymai leidþiami Tautos var-
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du, jais reguliuojami svarbiausi santykiai, todël leisti ástatymus gali tik 
pakankamai subrendæ asmenys. Suprantama, ne visi to paties amþiaus as-
menys brandumà pasiekia vienu metu: vieni yra pakankamai subrendæ bû-
dami gana jauni, o kiti brandà pasiekia gana vëlai, taèiau Konstitucija ne-
gali orientuotis á atskirus atvejus; Konstitucijoje átvirtintas amþiaus cenzas 
yra grindþiamas nuostata, kad bûtent 25 metai yra tas amþius, kai asmuo 
yra pakankamai subrendæs, kad galëtø bûti renkamas Tautos atstovu – 
Seimo nariu. 

Suprantama, galima diskutuoti, kodël Konstitucijoje nustatytas bûtent 
25 metø, o ne, tarkim, 24 arba 23 metø, ne 26 arba 27 metø amþius. Tauta, 
kaip Konstitucijos kûrëja, gali Konstitucijoje nustatyti amþiø, kurá sukakæs 
asmuo gali bûti renkamas Seimo nariu; dabar, kaip minëta, tai yra 25 me-
tai. Manytina, kad Lietuvos, kaip demokratinës valstybës, esmë nebûtø pa-
þeista ir tuo atveju, jeigu Konstitucijoje bûtø nustatytas ne 25 metø, o kuris 
nors kitas amþius – ðiuo atveju svarbu tai, kad ðis amþius nebûtø pernelyg 
maþas ar pernelyg didelis, nes nustaèius pernelyg maþà ar pernelyg didelá 
amþiø tai galëtø nesiderinti su Seimo, kaip Tautos atstovybës, prigimtimi, 
su demokratinës valstybës principais, su darnios, teisingos, pilietinës vi-
suomenës siekiu, kitais konstituciniais imperatyvais. Kitaip tariant, pati 
konstitucinio reguliavimo visuma reikalauja, kad Konstitucijoje bûtø nusta-
tytas toks amþiaus cenzas, kuris derëtø (nedisonuotø) su kitomis Konstitu-
cijos nuostatomis. 

Pastebëtina, kad asmens amþius, kurá sukakæs asmuo gali bûti renka-
mas Seimo nariu, ávairiuose Lietuvos valstybës raidos etapuose buvo nevie-
nodas. Antai pagal 1922 m. Konstitucijà Seimo nariu galëjo bûti renkamas 
asmuo, turintis ne maþiau kaip 24 metus; pagal 1928 m. ir 1938 m. Konsti-
tucijas – ne maþiau kaip 30 metø; pagal 1990 m. Laikinàjá Pagrindiná Ásta-
tymà – sukakæs 21 metus. 

Nuolatinis gyvenimas Lietuvoje. Seimo nariu gali bûti renkamas asmuo, 
kuris nuolat gyvena Lietuvoje. Ðis konstitucinis reikalavimas grindþiamas 
nuostata, kad Tautai atstovauti gali tik tas pilietis, kuris gerai iðmano vi-
suomenës ir valstybës problemas, gerai supranta þmoniø lûkesèius ir siekius. 
Asmuo, kuris nuolat gyvena ne Lietuvoje, bet kitoje valstybëje, gali bûti 
atitrûkæs nuo realios Lietuvos tikrovës, gali nesuvokti èia esanèiø proble-
mø ir jø sprendimo bûdø. Tapæs Seimo nariu toks Lietuvos Respublikos pi-
lietis negalëtø deramai vykdyti Tautos atstovo pareigø, todël Konstituci-
joje ir yra átvirtintas reikalavimas, kad Seimo nariu gali bûti renkamas tik 
tas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nuolat gyvena Lietuvoje. 

Seimo rinkimø ástatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad nuolat gyvenanèiu 
Lietuvoje laikomas Lietuvos Respublikos pilietis, kurio duomenys apie gy-
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venamàjà vietà áraðyti Lietuvos Respublikos gyventojø registre36, arba pi-
lietis, kuris pagal Civiliná kodeksà pripaþástamas turinèiu nuolatinæ gyve-
namàjà vietà Lietuvos Respublikoje. 

Civilinio kodekso 2.12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „fizinis asmuo 
pripaþástamas turinèiu nuolatinæ gyvenamàjà vietà Lietuvos Respublikoje, 
jeigu jis Lietuvos Respublikoje savo valia ákuria ir iðlaiko savo vienintelæ 
arba pagrindinæ gyvenamàjà vietà, ketindamas èia ákurti ir iðlaikyti savo as-
meniniø, socialiniø ir ekonominiø interesø centrà. Ðis ketinimas gali bûti 
iðreikðtas, be kita ko, asmeniui faktiðkai bûnant Lietuvos Respublikoje, taip 
pat nustaèius asmeninius ar verslo ryðius tarp jo ir Lietuvos Respublikos 
asmenø arba remiantis kitais kriterijais“. 

Taigi Civiliniame kodekse nurodyti dviejø rûðiø nuolatinës gyvenamo-
sios vietos nustatymo kriterijai: objektyvûs ir subjektyvûs. Objektyvûs kri-
terijai, kuriais remiantis galima konstatuoti, kad asmuo nuolat gyvena 
Lietuvoje, yra asmens pagrindinio darbo vieta, jo paties reali (faktinë) 
gyvenamoji vieta ir jo ðeimos reali (faktinë) gyvenamoji vieta, turto buvimo 
vieta ir kiti kriterijai. Svarbiausias objektyvus kriterijus yra vieta, su kuria 
asmuo labiausiai susijæs, kurioje asmuo faktiðkai daþniausiai gyvena, kurios 
adresu asmeniui yra siunèiama korespondencija, kurioje asmená prireikus ga-
li rasti vieðosios valdþios atstovai ir pan. Subjektyvus kriterijus yra asmens ke-
tinimas Lietuvà pripaþinti savo interesø vieta, t. y. subjektyvi asmens nuosta-
ta, jo asmeninë nuomonë. Sprendþiant, ar asmuo nuolat gyvena Lietuvoje, 
bûtina remtis ir objektyviais, ir subjektyviais kriterijais37. 

Draudimas rinkti Seimo nariu asmenį, kuris nėra baigęs atlikti bausmės pa-

gal teismo paskirtą nuosprendį. Seimo nariais negali bûti renkami asmenys, ne-
baigæ atlikti bausmës pagal teismo paskirtà nuosprendá (Konstitucijos 56 
straipsnio 2 dalis). Ðioje Konstitucijos nuostatoje pavartota formuluotë 
„pagal teismo paskirtà nuosprendá“ suponuoja, kad asmeniui bausmë bu-
vo skirta ne uþ bet koká teisës paþeidimà, bet uþ nusikalstamà veikà, kad 
bausmë buvo skirta teismo, kad bausmë buvo skirta priimant ne bet koká 
teismo dokumentà, o bûtent teismo nuosprendá. Vadinasi, pagal Konstitu-
cijà negali bûti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuriuo bûtø neleidþiama 
rinkti Seimo nariu asmená, kuris yra teismo nubaustas uþ administraciná teisës 
paþeidimà ar kitoká teisës paþeidimà, kurá teismas nubaudë priimdamas ne 

                                                           

36 Lietuvos Respublikos gyventojø registro steigimà, tvarkymà, jo duomenis bei ðiø duo-
menø naudojimo tvarkà nustato Lietuvos Respublikos gyventojø registro ástatymas, kuris 
nauja redakcija buvo iðdëstytas 1999 m. kovo 16 d. ástatymu (Valstybës þinios. 1999. Nr. 28-
793). 

37 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys. – Vilnius: 
Justitia, 2002. P. 41. 
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nuosprendá, bet kità teismo dokumentà. Nuo Konstitucijoje nustatytø reikala-
vimø bûtø nukrypta ir tuomet, jeigu ástatymø leidëjas nutartø ið esmës pakeisti 
ástatymuose vartojamà terminijà ir, pavyzdþiui, nustatytø, kad spren-
dþiant administracinës ar kitokios atsakomybës klausimà yra priimamas 
dokumentas, kuris vadinamas teismo nuosprendþiu. Nustatant konstituciná 
draudimà rinkti Seimo nariais asmenis, kurie neatliko teismo nuospren-
dþiu paskirtos bausmës, „nuosprendþio“ sàvoka buvo siejama su bausmës 
skyrimu tik uþ nusikalstamà veikà, t. y. „nuosprendþio“ sàvoka buvo sieja-
ma tik su baudþiamàja atsakomybe. Nusikalstama veika – ðiuo metu galio-
janèiame Baudþiamajame kodekse nusikalstama veika yra nusikaltimai ir 
baudþiamieji nusiþengimai – nuo kitø teisës paþeidimø skiriasi visø pirma 
pavojingumo laipsniu, todël ástatyminis reguliavimas negali bûti keièiamas 
taip, kad „nuosprendþio“ sàvoka bûtø siejama ne su baudþiamàja, bet kuria 
nors kita atsakomybe. Tai iðkreiptø konstitucinio draudimo prasmæ ir paskirtá. 

Baudþiamajame kodekse38 bausmë apibûdinama kaip valstybës prie-
vartos priemonë, skiriama teismo nuosprendþiu asmeniui, padariusiam 
nusikaltimà ar baudþiamàjá nusiþengimà. Bausme siekiama sulaikyti asme-
ná nuo nusikalstamø veikø darymo, nubausti asmená, padariusá nusikaltimà 
arba baudþiamàjá nusiþengimà, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui ga-
limybæ daryti naujus nusikaltimus ar baudþiamuosius nusiþengimus, uþtik-
rinti teisingumo ágyvendinimà (Baudþiamojo kodekso 41 straipsnis). 

Baudþiamajame kodekse yra numatytos ávairios bausmiø rûðys. Pada-
riusiam nusikaltimà asmeniui gali bûti atimtos vieðosios teisës, atimama 
teisë dirbti tam tikrà darbà arba uþsiimti tam tikra veikla, skiriami vieðieji 
darbai, bauda, apribojama laisvë, skiriamas areðtas, skiriama laisvës atë-
mimo bausmë (Baudþiamojo kodekso 42 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, pa-
dariusiam baudþiamàjá nusiþengimà, gali bûti atimamos vieðosios teisës, at-
imama teisë dirbti tam tikrà darbà arba uþsiimti tam tikra veikla, skiriama 
bauda, apribojama laisvë, skiriamas areðtas (Baudþiamojo kodekso 42 
straipsnio 2 dalis). 

Nustatyti bausmes ir jø rûðis yra ástatymø leidëjo prerogatyva, bausmës 
gali bûti nustatomos tik ástatymu, ástatymø leidëjas ðioje srityje turi tam 
tikrà diskrecijà39. Seimas, turëdamas ágaliojimus nustatyti bausmes, gali 
ávairiai jas klasifikuoti, taip pat skirstyti á pagrindines bei papildomas 
bausmes ir pan. Anksèiau galiojusiame Baudþiamajame kodekse bausmës 

                                                           

38 Valstybës þinios. 2000. Nr. 89-2741. 
39 Konstitucinio Teismo 2003 m. birþelio 10 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos bau-

dþiamojo kodekso 45 straipsnio (1998 m. liepos 2 d. redakcija) ir 312 straipsnio 3 dalies (1998 
m. vasario 3 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 
2003. Nr. 57-2552. 
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bûtent taip ir buvo skirstomos: vienos bausmës buvo laikomos pagrindinë-
mis, o kitos – papildomomis. Sprendþiant, ar asmuo yra atlikæs teismo 
nuosprendþiu paskirtà bausmæ, neturi reikðmës, kaip ði bausmë vadinama 
Baudþiamajame kodekse, prie kokios bausmiø rûðies ji yra priskirta – svar-
biausia, kad tai bûtø teismo nuosprendþiu asmeniui paskirta bausmë uþ nu-
sikalstamos veikos padarymà ir kad ði bausmë bûtø atlikta. 

Tais atvejais, kai asmuo yra atlikæs visà jam teismo nuosprendþiu pa-
skirtà bausmæ, nëra sunku konstatuoti, kad teismo nuosprendþiu paskirta 
bausmë yra atlikta. Sunkiau atsakyti á klausimà, ar asmuo yra atlikæs jam 
teismo nuosprendþiu paskirtà bausmæ tais atvejais, kai teismas atideda pa-
skirtos bausmës vykdymà, kai asmená, atliekantá laisvës atëmimo baus-
mæ, teismas lygtinai atleidþia nuo bausmës nepasibaigus bausmës laikui, 
kai nusikalstamà veikà padaræs asmuo atleidþiamas nuo visos ar dalies 
bausmës atlikimo Seimo priimtu amnestijos ástatymu, kai nuteistasis 
atleidþiamas nuo visos ar dalies bausmës atlikimo Respublikos Prezidento 
dekretu „Dël malonës suteikimo“ ir pan.  

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje konstitucinës nuostatos 
„nebaigæs atlikti bausmës pagal teismo paskirtà nuosprendá“ turinys dar 
nëra aiðkintas. Kai kurie ðios nuostatos turinio aspektai yra atskleisti ad-
ministraciniø teismø sprendimuose, priimtuose bylose, kuriose buvo gin-
èijami Vyriausiosios rinkimø komisijos sprendimai atsisakyti registruoti 
asmenis kandidatais á Seimo narius.  

Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Baudþiamøjø bylø skyrius, konsultuo-
damas Vilniaus apygardos teismo pirmininkà dël to, ar „asmuo, kuris re-
miantis Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 54 straipsniu buvo lyg-
tinai atleistas nuo laisvës atëmimo bausmës prieð terminà, yra laikomas tu-
rinèiu nebaigtà atlikti teismo nuosprendþiu paskirtà bausmæ, jeigu yra nepa-
sibaigæs nuosprendþiu paskirtas bausmës laikas?“, konstatavo, kad „asmuo, 
kuris remiantis BK 54 str. buvo lygtinai atleistas nuo laisvës atëmimo baus-
mës prieð terminà, pasibaigiant teismo nuosprendþiu paskirtos bausmës lai-
kui negali bûti laikomas baigusiu atlikti teismo nuosprendþiu paskirtà 
bausmæ, nes nuo neatliktos bausmës dalies jis yra atleistas negalutinai. Jeigu 
toks asmuo neatliktosios bausmës laikotarpiu padaro naujà nusikaltimà, 
neatliktàjà bausmës dalá jis privalo atlikti – neatliktoji bausmë visiðkai ar 
ið dalies pridedama prie bausmës, paskirtos uþ naujà nusikaltimà (BK 
43 str.). Taigi asmuo laikomas visiðkai atlikæs laisvës atëmimo bausmæ 
tik pasibaigus nuosprendþiu paskirtos bausmës laikui“40. 

                                                           

40 Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo 2000 m. rugsëjo 1 d. konsultacija B3-155 // Teismø prak-
tika. 2001. Nr. 14. P. 439. 
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Kitokià nuostatos „visiðkai atlikæs laisvës atëmimo bausmæ“ sampratà 
suformulavo Aukðtesnysis administracinis teismas, kuris  2000 m. rugsëjo 
14 d. sprendime konstatavo, kad ástatymai „nenumato asmeniui, kurio at-
þvilgiu taikytas Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 54 straipsnis, 
jokiø laisvës suvarþymø ar apribojimø, kad Lietuvos Respublikos baudþia-
mojo kodekso 54 straipsnio 11 dalies sàvoka „per neatliktos bausmës da-
lies laikà“ panaudota tik laiko tarpo skaièiavimo prasme, kad pareiðkëjas á 
laisvës atëmimo vietà gali bûti patalpintas tik padaræs naujà nusikaltimà, 
skiriant naujà bausmæ nuosprendþiu“. Atsiþvelgdamas á ðias aplinkybes, 
Aukðtesnysis administracinis teismas padarë iðvadà, kad konstitucinës tei-
sës prasme laisvës atëmimo bausmë yra laikoma visiðkai atlikta ir tuo atve-
ju, jeigu asmuo buvo lygtinai atleistas nuo laisvës atëmimo bausmës prieð 
terminà vadovaujantis Baudþiamojo kodekso 54 straipsniu.  

Kaip Konstitucijos poþiûriu galëtø bûti vertinamas minëtas Aukðtes-
niojo administracinio teismo 2000 m. rugsëjo 14 d. sprendimas, kuriame 
buvo konstatuota, kad asmuo, kuris nuo laisvës atëmimo bausmës atleistas 
lygtinai nepasibaigus bausmës laikui, yra laikomas atlikusiu teismo nuo-
sprendþiu paskirtà laisvës atëmimo bausmæ? Manytina, kad tai vertintina 
nevienareikðmiðkai ir net kritiðkai. Vien todël, kad, nagrinëdami bylas ir 
spræsdami, koks ástatymas turëtø bûti taikomas byloje ir kaip ðis ástatymas 
interpretuotinas, teismai negali ástatymo nuostatø aiðkinti neatsiþvelg-
dami á tai, kaip ðis aiðkinimas derës su Konstitucijoje nustatytu teisiniu 
reguliavimu. Jeigu ástatymà galima interpretuoti Konstitucijos naudai, jis 
negali bûti interpretuojamas taip, kad paneigtø Konstitucijoje nustatyto 
teisinio reguliavimo prasmæ ir paskirtá. 

Ko buvo siekiama Konstitucijoje átvirtinant nuostatà, kad Seimo nariu 
negali bûti renkamas asmuo, nebaigæs atlikti teismo nuosprendþiu paskir-
tas bausmës? Nurodyto konstitucinio draudimo prasmë – neleisti, kad 
Seimo nariais galëtø tapti asmenys, kurie yra nuteisti uþ nusikalsta-
mos veikos padarymà ir nëra atlikæ teismo nuosprendþiu paskirtos 
bausmës. Konstitucija reikalauja, kad bausmë bûtø atlikta visiðkai; jo-
kios iðlygos, jokie „tarpiniai“ variantai Konstitucijoje nenumatyti. Konsti-
tucijoje nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad Seimo nariais gali bûti 
renkami tik tokie asmenys, kurie galëtø laisvai ir niekieno nevarþomi 
reikðti Tautos valià, savo veikloje galëtø vadovautis tik Konstitucija, vals-
tybës interesais ir savo sàþine. Asmuo, lygtinai atleistas nuo laisvës atëmi-
mo bausmës nepasibaigus bausmës laikui, taip pat asmuo, kuriam bausmës 
vykdymas atidëtas, yra (gali bûti) saistomas tam tikrø reikalavimø, uþ kuriø 
nevykdymà jam gali bûti taikomos atitinkamos poveikio priemonës. Antai 
atidëdamas bausmës vykdymà teismas gali paskirti nuteistajam ávairiø 
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ápareigojimø, pavyzdþiui, gali ápareigoti be institucijos, priþiûrinèios baus-
mës vykdymo atidëjimà, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos (Baudþia-
mojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 7 punktas). Jeigu nuteistasis bausmës 
vykdymo laikotarpiu neávykdo teismo paskirtø ápareigojimø, teismas nu-
teistojo elgesá kontroliuojanèios institucijos teikimu gali priimti sprendimà 
panaikinti bausmës vykdymo atidëjimà ir vykdyti pagal teismo nuosprendá 
paskirtà bausmæ (Baudþiamojo kodekso 75 straipsnio 3 dalies 3 punktas). 
Panaði teisinë situacija susidarytø ir tuomet, jeigu asmuo bûtø lygtinai 
atleistas nuo laisvës atëmimo bausmës nepasibaigus bausmës laikui: tei-
smas, lygtinai atleisdamas asmená nuo bausmës nepasibaigus bausmës 
laikui, paskirtø asmeniui ávairiø ápareigojimø, nustatytø laikà, per kurá 
nuteistasis privalo ávykdyti paskirtus ápareigojimus, o nuteistasis jø neávyk-
dytø – teismas nuteistojo elgesá kontroliuojanèios institucijos teikimu priim-
tø sprendimà panaikinti lygtiná atleidimà nuo laisvës atëmimo bausmës 
prieð terminà ir vykdyti neatliktà bausmës dalá (Baudþiamojo kodekso 
77 straipsnio 5 dalis). 

Akivaizdu, kad Konstitucija tokios teisinës situacijos nepreziumuoja, 
pagal Konstitucijà tokia teisinë situacija apskritai negalima. Ji disonuotø 
su Konstitucijos nuostatomis, átvirtinanèiomis atviros, teisingos, darnios 
pilietinës visuomenës imperatyvà, nesiderintø su demokratinës teisinës 
valstybës principu, su Seimo nario laisvo mandato principu, su Seimo – 
kaip Tautos atstovybës – tinkamu suformavimu ir jo funkcionavimu. 

Nurodyti argumentai leidþia teigti, kad Aukðtesnysis administracinis 
teismas 2000 m. rugsëjo 14 d. sprendime pateikë tokià nuostatos „baigæs at-
likti bausmæ pagal teismo paskirtà nuosprendá“ sampratà, kad gali kilti 
abejoniø, ar tokia samprata dera su Konstitucijoje nustatytu teisiniu re-
guliavimu, jo prasme ir paskirtimi. 

Ðiuo metu galiojanèiame Baudþiamajame kodekse (2000 m. rugsëjo 26 
d. red.) átvirtinta nuostata, pagal kurià asmuo, lygtinai atleistas nuo laisvës 
atëmimo bausmës nepasibaigus bausmës laikui (jeigu jis ávykdë teismo pa-
skirtus ápareigojimus ir nepadarë atitinkamø paþeidimø), kai sueina lais-
vës atëmimo bausmës pabaigos terminas, laikomas atlikæs bausmæ (77 
straipsnio 4 dalis). Nurodytame teisiniame reguliavime átvirtintas pakan-
kamai aiðkus kriterijus, kuriuo vadovaujantis galima konstatuoti, kada as-
muo yra ávykdæs jam teismo paskirtà laisvės atėmimo bausmę, taèiau tokio 
teisinio reguliavimo nepakanka, kad bûtø galima konstatuoti, kada asmuo 
laikomas „baigæs atlikti bausmæ pagal teismo paskirtà nuosprendá“ tais at-
vejais, pavyzdþiui, kai nusikalstamà veikà padaræs asmuo yra atleistas nuo 
bausmës, jeigu iki teismo nuosprendžio priėmimo jis suserga sunkia nepagy-
doma liga, dël kurios bausmæ atlikti bûtø per sunku (Baudþiamojo kodekso 
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76 straipsnio 1 dalis), kai asmuo, kuris po nuosprendžio priėmimo suserga 
sunkia nepagydoma liga, yra atleistas nuo tolesnio bausmës atlikimo (Bau-
dþiamojo kodekso 76 straipsnio 2 dalis) ir pan.  

Ar asmuo yra atlikæs teismo nuosprendþiu jam paskirtà bausmæ, 
daug lengviau spræsti tais atvejais, kai asmuo atleidþiamas nuo teismo 
nuosprendþiu paskirtos bausmës amnestijos aktu arba suteikus malonę. 

Amnestijos aktà – ástatymà dël amnestijos – priima Seimas; malonë 
suteikiama Respublikos Prezidento dekretu. Jeigu pritaikius amnestijos 
aktà asmuo yra besàlygiðkai atleidþiamas nuo teismo nuosprendþiu paskir-
tos bausmës arba nuo teismo nuosprendþiu paskirtos bausmës neatliktos 
dalies, toks asmuo laikytinas atlikusiu teismo nuosprendþiu paskirtà 
bausmæ. Asmuo laikomas atlikusiu teismo nuosprendþiu paskirtà bausmæ ir 
tuomet, kad Respublikos Prezidentas patenkina nuteisto asmens praðymà 
ir suteikia asmeniui malonæ atleisdamas asmená nuo teismo nuospren-
dþiu paskirtos bausmës ar nuo bausmës neatliktos dalies. 

Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, teismo pripažintas neveiks-

niu. Pagal Civiliná kodeksà neveiksniu gali bûti pripaþintas toks asmuo, 
kuris dël psichinës ligos arba silpnaprotystës negali suprasti savo veiksmø 
reikðmës ar jø valdyti (2.10 straipsnio 1 dalis). Taigi pagal Civiliná ko-
deksà yra du asmens pripaþinimo neveiksniu kriterijai. Pirmas ið jø – as-
mens psichikos liga ar silpnaprotystë. Ðiuos faktus gali nustatyti tik teismo 
psichiatrinë ekspertizë, todël tokiose bylose teismas privalo jà skirti, kad 
iðsiaiðkintø, ar asmuo serga psichine liga, ar yra silpnaprotis. Antras kriteri-
jus – asmens galëjimas suprasti savo veiksmø reikðmæ ir juos valdyti. Ne bet 
kuris psichikos sutrikimas ir psichikos ligos forma yra pagrindas pripaþinti 
asmená neveiksniu. Tik kai psichikos sutrikimas ar silpnaprotystë yra to-
kios formos, kad dël jø asmuo negali suvokti savo veiksmø reikðmës ir jø 
valdyti, toks asmuo gali bûti pripaþintas neveiksniu. Ir pirmas, ir antras kri-
terijai yra medicininiai: faktà, kad asmuo serga psichine liga ar silpnapro-
tyste, kad asmuo dël psichinës ligos ar silpnaprotystës negali suvokti savo 
veiksmø reikðmës ir jø valdyti, gali nustatyti tik teismo psichiatrinë eks-
pertizë, taèiau pripaþinti asmená neveiksniu atsiþvelgdamas á teismo 
psichiatrinës ekspertizës iðvadas gali tik teismas. 

Praðymà pripaþinti asmená neveiksniu turi teisæ paduoti to asmens 
sutuoktinis, tëvai, pilnameèiai vaikai, globos (rûpybos) institucija arba 
prokuroras. Neveiksniam asmeniui nustatoma globa. 

Preziumuojama, kad visi asmenys, siekiantys bûti iðrinkti Seimo na-
riais, yra veiksnûs. Tai reiðkia, kad asmuo neturi pateikti árodymø, kad jis 
yra veiksnus. Taèiau jeigu paaiðkëja, kad asmuo yra teismo pripaþintas ne-
veiksniu, toks asmuo negali bûti renkamas Seimo nariu. 
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Seimo rinkimø ástatyme yra nustatyta, kad Seimo nariu negali bûti ren-
kamas asmuo, kuris teismo pripaþintas nepakaltinamu (2 straipsnio 3 dalis). 
Nepakaltinamu pripaþástamas asmuo, kuris, darydamas Baudþiamojo ko-
dekso uþdraustà veikà, dël psichikos sutrikimo negalëjo suvokti veikos pa-
vojingumo arba valdyti savo veiksmø (Baudþiamojo kodekso 17 straipsnio 
1 dalis). Pripaþinti asmená nepakaltinamu gali tik teismas. Asmeniui, tei-
smo pripaþintam nepakaltinamu, teismas gali taikyti ávairias priverèiamà-
sias medicininio poveikio priemones, numatytas ástatyme. 

Atkreiptinas dëmesys, kad nors Konstitucijoje nëra expresis verbis 

átvirtintos nuostatos, jog Seimo nariu negali bûti renkamas asmuo, 
kuris teismo sprendimu yra pripaþintas nepakaltinamu, taèiau tai ne-
sudaro pagrindo teigti, jog Seimo rinkimø ástatyme nustaèius draudimà 
rinkti Seimo nariais asmenis, kurie teismo pripaþinti nepakaltinamais, 
yra iðplëstas Konstitucijoje nustatytas reikalavimø (sàlygø), kurioms esant 
asmuo negali bûti renkamas Seimo nariu, sàraðas.  

Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas pašalino iš uži-

mamų pareigų, panaikino jo Seimo nario mandatą už šiurkštų Konstitucijos 

pažeidimą, priesaikos sulaužymą. Ðis reikalavimas Konstitucijoje nëra átvir-
tintas ekspresis verbis, jis iðvedamas ið konstitucinio teisinës valstybës prin-
cipo, ið konstitucinio reguliavimo visumos. 

Apkalta – ypatinga parlamentinë procedûra, kai ið uþimamø pareigø 
yra paðalinami Konstitucijos 74 straipsnyje nurodyti aukðèiausi valstybës 
pareigûnai: pagal Konstitucijos 74 straipsná apkaltos proceso tvarka ið uþi-
mamø pareigø gali bûti paðalintas Respublikos Prezidentas, Konstitucinio 
Teismo pirmininkas ir teisëjai, Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas ir teisë-
jai, Apeliacinio teismo pirmininkas ir teisëjai, taip pat apkaltos proceso 
tvarka gali bûti panaikintas Seimo nario mandatas. Ðiurkðèiu Konstitucijos 
paþeidimu, priesaikos sulauþymu yra silpninamas pasitikëjimas visa valsty-
bës valdþia bei Lietuvos valstybe. Apkalta, kai asmuo, ðiurkðèiai paþeidæs 
Konstitucijà, sulauþæs priesaikà, paðalinamas ið pareigø, panaikinamas jo 
Seimo nario mandatas, yra vienas ið Konstitucijoje numatytø valstybës, 
kaip bendro visos visuomenës gërio, apsaugos bûdø. 

Konstitucijoje nenumatyta, kad praëjus kokiam nors laikui asmuo, ku-
rio veiksmai Konstitucinio Teismo buvo pripaþinti ðiurkðèiai paþeidæ Kons-
titucijà, o jis pats – sulauþæs priesaikà, kuris uþ priesaikos sulauþymà, 
ðiurkðtø Konstitucijos paþeidimà Seimo buvo paðalintas ið uþimamø parei-
gø, buvo panaikintas jo Seimo nario mandatas, galëtø bûti laikomas nesu-
lauþiusiu priesaikos, ðiurkðèiai nepaþeidusiu Konstitucijos. Toks asmuo, 
kurio veiksmus Konstitucinis Teismas pripaþino ðiurkðèiai paþeidþianèiais 
Konstitucijà ir kurá Seimas – Tautos atstovybë – apkaltos proceso tvarka 
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paðalino ið uþimamø pareigø, pagal Konstitucijà visada lieka sulauþæs Tau-
tai duotà priesaikà, ðiurkðèiai paþeidæs Konstitucijà ir uþ tai paðalintas ið 
pareigø. 

Konstitucinis Teismas savo 2004 m. geguþës 25 d. nutarime yra paþy-
mëjæs, kad asmuo, kuris uþëmë Konstitucijos 74 nurodytas pareigas, davë 
Konstitucijoje numatytà priesaikà, po to jà sulauþë ir ðitaip ðiurkðèiai pa-
þeidë Konstitucijà ir uþ tai apkaltos proceso tvarka Seimo – Tautos atsto-
vybës – buvo paðalintas ið uþimamø pareigø, pagal Konstituciją negali dar 

kartą duoti Konstitucijoje numatytos priesaikos, nes visada kiltø ir niekada 
neiðnyktø pagrásta abejonë dël jo vël duodamos priesaikos tikrumo ir pati-
kimumo, taigi ir dël to, ar priesaikà duodantis asmuo pareigas tikrai vykdys 
taip, kaip jas vykdyti ápareigoja priesaika, ar ðis asmuo vël nesulauþys duo-
tos priesaikos, kitaip tariant, ar ðio asmens vël duodama priesaika nebus 
fiktyvi41. 

Konstitucijos 74 straipsnyje nurodyto asmens, sulauþiusio priesaikà, 
ðiurkðèiai paþeidusio Konstitucijà, paðalinimas ið uþimamø pareigø, Seimo 
nario mandato panaikinimas apkaltos proceso tvarka nëra savitikslis. Ap-
kaltos instituto konstitucinë paskirtis yra ne tik vienkartinis tokiø asmenø 
paðalinimas ið uþimamø pareigø, bet daug platesnë – uþkirsti kelià asme-
nims, ðiurkðèiai paþeidusiems Konstitucijà, sulauþiusiems priesaikà, uþimti 
tokias Konstitucijoje numatytas pareigas, kuriø ëjimo pradþia yra susijusi 
su Konstitucijoje nurodytos priesaikos davimu. Apkaltos proceso tvarka 
pritaikytos konstitucinës sankcijos (konstitucinës atsakomybës) turiná suda-
ro ir asmens, ðiurkðèiai paþeidusio Konstitucijà, sulauþiusio priesaikà, paða-
linimas ið uþimamø pareigø, ir ið to iðplaukiantis draudimas tokiam asme-
niui ateityje uþimti tokias Konstitucijoje numatytas pareigas, kurias asmuo 
gali pradëti eiti tik po to, kai duoda Konstitucijoje numatytà priesaikà. Nu-
rodytas draudimas uþimti tokias Konstitucijoje numatytas pareigas, kurias 
asmuo gali pradëti eiti tik po to, kai duoda Konstitucijoje numatytà prie-
saikà, yra ne asmens, ðiurkðèiai paþeidusio Konstitucijà, sulauþiusio prie-
saikà, pakartotinis nubaudimas, ne antra „bausmë“, skirta asmeniui uþ tà 
patá Konstitucijos paþeidimà, bet konstitucinës sankcijos – paðalinimo ið 
uþimamø pareigø – sudedamoji dalis ir apkaltos, kaip valstybinës ben-
druomenës – pilietinës Tautos – savisaugos priemonës, konstitucinës atsa-
komybës giluminë prasmë, jos paskirtis ir tikslas – uþtikrinti, kad asmuo, 
ðiurkðèiai paþeidæs Konstitucijà, sulauþæs priesaikà ir dël to Seimo paðalin-
                                                           

41 Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Pre-
zidento rinkimø ástatymo 11 straipsnio (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) ir 2 straipsnio 2 dalies 
(2004 m. geguþës 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þi-
nios. 2004. Nr. 85-3094. 
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tas ið uþimamø pareigø, niekada neitø tokiø pareigø, kuriø ëjimo pradþia 
yra susijusi su Konstitucijoje nurodytos priesaikos davimu. 

Kitoks Konstitucijos nuostatø aiðkinimas padarytø teisiðkai beprasmá, 
betikslá patá konstituciná apkaltos uþ ðiurkðtø Konstitucijos paþeidimà, prie-
saikos sulauþymà institutà, bûtø nesuderinamas su konstitucinës atsakomy-
bës uþ priesaikos sulauþymà, ðiurkðtø Konstitucijos paþeidimà esme ir pa-
skirtimi, su Konstitucijoje numatytos priesaikos, kaip konstitucinës verty-
bës, esme ir paskirtimi, su ið visuminio konstitucinio teisinio reguliavimo 
kylanèiu reikalavimu, kad visos valstybës valdþià ágyvendinanèios instituci-
jos, taip pat kitos valstybës institucijos bûtø sudaromos tik ið tokiø pilieèiø, 
kurie be iðlygø paklûsta Tautos priimtai Konstitucijai ir kurie, eidami savo 
pareigas, besàlygiðkai vadovaujasi Konstitucija, teise, Tautos ir Lietuvos 
valstybës interesais. Kitoks Konstitucijos nuostatø aiðkinimas bûtø nesude-
rinamas ir su konstituciniu teisinës valstybës principu, su konstituciniu atvi-
ros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës imperatyvu. 

Vienas ið Konstitucijos 74 straipsnyje nustatytø pagrindø, kuriems 
esant tam tikras Konstitucijos 74 straipsnyje nurodytas valstybës pareigû-
nas gali bûti paðalintas ið uþimamø pareigø, gali bûti panaikintas jo Seimo 
nario mandatas „paaiðkëjus, kad padarytas nusikaltimas“. Atskleidþiant tai, 
kokie konstituciniai teisiniai padariniai asmeniui kyla dël to, kad jis apkal-
tos proceso tvarka buvo paðalintas ið uþimamø pareigø, buvo panaikintas jo 
Seimo nario mandatas uþ nusikaltimo padarymà, bûtina atsiþvelgti ir á 
Konstitucijos 56 straipsnio 2 dalyje átvirtintà nuostatà, kad Seimo nariu ne-
gali bûti renkamas asmuo, kuris nebaigë atlikti teismo nuosprendþiu pa-
skirtos bausmës. Ði konstitucinë nuostata reiðkia ir tai, kad jeigu asmuo bu-
vo teismo nuteistas uþ nusikaltimo padarymà ir atliko jam teismo nuo-
sprendþiu paskirtà bausmæ, jis gali bûti renkamas Seimo nariu. 

Baudþiamajame ástatyme numatyti nusikaltimai gali bûti ne tik sunkûs, 
bet ir nesunkûs, jie gali bûti padaryti ne tik tyèia, bet ir dël neatsargumo, jie 
gali bûti labiau arba maþiau pavojingi, jie gali sukelti labai sunkius padari-
nius ir tokius padarinius, kurie nëra sunkûs, jie gali bûti savanaudiðki arba 
nesavanaudiðki, susijæ su einamomis pareigomis (tarnyba) arba su jomis 
nesusijæ ir t. t. Nusikaltimo padarymas savaime nereiðkia, kad asmuo kartu 
paþeidë Konstitucijà ar sulauþë priesaikà, kad asmuo savo veikloje nesiva-
dovavo Konstitucija, Tautos ir Lietuvos valstybës interesais ir pan. Kai ku-
rie nusikaltimai gali bûti ir tokio pobûdþio, kad jie tiesiogiai nëra susijæ su 
Konstitucijoje numatytos priesaikos sulauþymu, su ðiurkðèiu Konstitucijos 
paþeidimu (toks Baudþiamojo kodekso 281 straipsnyje numatytas nusikal-
timas kaip transporto priemoniø eksploatavimo taisykliø paþeidimas, pada-
rytas dël neatsargumo, vargu ar galëtø bûti kaip nors susijæs su Konstituci-
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joje numatytos priesaikos sulauþymu, su ðiurkðèiu Konstitucijos paþeidi-
mu). Todël paèioje Konstitucijoje (56 straipsnio 2 dalis) yra expressis verbis 

nustatyta iðimtis padariniø, kurie atsiranda dël to, kad asmuo apkaltos pro-
ceso tvarka buvo paðalintas ið uþimamø pareigø, buvo panaikintas jo Seimo 
nario mandatas uþ nusikaltimo padarymà, atþvilgiu. Konstitucinis Teismas 
savo 2004 m. geguþës 25 d. nutarime yra konstatavæs, kad ið Konstitucijos 
74 straipsnio ir 56 straipsnio 2 dalies nuostatø kyla tai, kad nusikaltimas, 

kuriuo kartu nėra šiurkščiai pažeista Konstitucija, sulaužyta priesaika, nesuke-
lia tokių pačių konstitucinių teisinių padarinių, kaip nusikaltimas, kuriuo kar-
tu yra šiurkščiai pažeista Konstitucija, sulaužyta priesaika; Konstitucijos 56 
straipsnio 2 dalis, pagal kurià asmuo, atlikæs teismo nuosprendþiu paskirtà 
bausmæ, gali bûti renkamas Seimo nariu, numatydama iðimtá padariniø, ky-
lanèiø pritaikius Konstitucijos 74 straipsnyje numatytà sankcijà uþ ðiurkðtø 
Konstitucijos paþeidimà, priesaikos sulauþymà, atþvilgiu, reiðkia, kad Kons-

titucijoje ne tik nėra nustatyta, kad Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, 
kuris apkaltos proceso tvarka buvo pašalintas iš Konstitucijos 74 straipsnyje 
nurodytų pareigų, buvo panaikintas jo Seimo nario mandatas už tokio nusi-
kaltimo, kuriuo nebuvo šiurkščiai pažeista Konstitucija, sulaužyta priesaika, 
padarymą, – Konstitucija, darydama minėtą išimtį, expressis verbis leidžia tokį 
asmenį rinkti Seimo nariu42. 

Pastebëtina, kad ðiuo metu galiojanèiame Seimo rinkimø ástatyme 
(2005 m. lapkrièio 17 d. red.) yra átvirtinta kitokia minëtos konstitucinës 
nuostatos samprata: pagal Seimo rinkimø ástatymo 2 straipsnio 5 dalá Sei-
mo nariu negali bûti renkamas asmuo, kurá Seimas apkaltos proceso tvarka 
paðalino ið uþimamø pareigø ar panaikino jo Seimo nario mandatà. Taigi 
Seimo rinkimø ástatyme nustatytas draudimas rinkti Seimo nariais visus 

asmenis, kuriuos Seimas apkaltos proceso tvarka paðalino ið uþimamø pa-
reigø ar panaikino jø Seimo nario mandatà nepriklausomai nuo to, koks bu-

vo apkaltos pagrindas, nors, kaip minëta, Konstitucija leidþia rinkti Seimo 
nariu asmená, kuris apkaltos proceso tvarka buvo paðalintas ið Konstitucijos 
74 straipsnyje nurodytø pareigø, buvo panaikintas jo Seimo nario mandatas 
uþ tokio nusikaltimo, kuriuo nebuvo ðiurkðèiai paþeista Konstitucija, sulau-
þyta priesaika, padarymà. 

Seimo nariais negali būti renkami kariškiai, sukarintų ir saugumo tarny-

bų apmokami pareigūnai, taip pat teisėjai. Konstitucijos 141 straipsnyje nu-
statyta, kad Seimo nariais ir savivaldybiø tarybø nariais negali bûti asme-

                                                           

42 Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Pre-
zidento rinkimø ástatymo 11 straipsnio (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) ir 2 straipsnio 2 dalies 
(2004 m. geguþës 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þi-
nios. 2004. Nr. 85-3094. 
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nys, atliekantys tikràjà karo arba alternatyviàjà tarnybà, taip pat neiðëjæ á 
atsargà kraðto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkai, 
puskarininkiai ir liktiniai, kitø sukarintø ir saugumo tarnybø apmokami pa-
reigûnai; jie negali uþimti renkamø ar skiriamø pareigø civilinëje valstybi-
nëje tarnyboje, dalyvauti politiniø partijø ir politiniø organizacijø veikloje. 
Pagal Konstitucijos 113 straipsná teisëjas negali dalyvauti politiniø partijø ir 
kitø politiniø organizacijø veikloje. Aiðkinant ðiuose Konstitucijos straips-
niuose átvirtintas nuostatas vien lingvistiškai, galima bûtø teigti, kad jame 
átvirtintas toks teisinis reguliavimas, pagal kurá asmenys, atliekantys tikràjà 
karo arba alternatyviàjà tarnybà, taip pat neiðëjæ á atsargà kraðto apsaugos 
sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, 
kitø sukarintø ir saugumo tarnybø apmokami pareigûnai, taip pat teisëjai 
gali būti renkami Seimo nariais, taèiau po to, kai jie yra iðrenkami Seimo 
nariais, jie turi apsispręsti, ar bûti Seimo nariais, ar ir toliau eiti buvusias pa-
reigas ir atsisakyti Seimo nario mandato. 

Toks, vien lingvistinis, nurodytø konstituciniø nuostatø aiðkinimas bû-
tø nepakankamas, neleistø atskleisti tikrojo jø turinio. Minëta, kad Konsti-
tucija yra vientisas aktas, kad jà sudaro normos ir principai, kad visos Kons-
titucijos nuostatos yra tarpusavyje susijusios ir sudaro darnià sistemà, kad 
në vienos Konstitucijos nuostatos negalima aiðkinti taip, kad bûtø paneigta 
kuri nors kita konstitucinë nuostata. Taigi ir Konstitucijos 141 bei 113 
straipsniø nuostatos turi bûti aiðkinamos matant jø sàsajas su kitomis 
Konstitucijos nuostatomis, taikant ávairius teisës aiðkinimo metodus. 

Sprendþiant, ar asmenys, atliekantys tikràjà karo arba alternatyviàjà 
tarnybà, taip pat neiðëjæ á atsargà kraðto apsaugos sistemos, policijos ir vi-
daus tarnybos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitø sukarintø ir sau-
gumo tarnybø apmokami pareigûnai, taip pat teisëjai gali būti renkami 
Seimo nariais, esminæ reikðmæ turi tai, kad – atitinkamai pagal Konstituci-
jos 141 ir 113 straipsnius – minëti asmenys negali dalyvauti politiniø partijø 
ir politiniø organizacijø veikloje. Draudimas dalyvauti politiniø partijø ir 
politiniø organizacijø veikloje suponuoja ne tik draudimà bûti politiniø pa-
rtijø ir politiniø organizacijø nariais, vykdyti jø pavedimus ir kita, bet ir tai, 
kad nurodyti asmenys turëtø vengti demonstruoti savo politines paþiûras, 
turëtø vengti kritikuoti ar vertinti valstybës institucijø priimtus sprendimus, 
pagaliau – neturëtø bet kokia forma daryti átakos, kiðtis á tokiø sprendimø 
priëmimà. Seimo rinkimø kampanija visada turi politiná pobûdá, tokios 
kampanijos metu visada yra teikiami valstybës valdþios institucijø, jø parei-
gûnø priimtø sprendimø vertinimai (taip pat ir politiniai vertinimai), tei-
kiamos galimos tokiø sprendimø alternatyvos ir kt. Vadinasi, ir asmenys, 
atliekantys tikràjà karo arba alternatyviàjà tarnybà, taip pat neiðëjæ á atsar-
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gà kraðto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkai, puska-
rininkiai ir liktiniai, kitø sukarintø ir saugumo tarnybø apmokami pareigû-
nai ir teisëjai Seimo rinkimø kampanijos metø faktiðkai dalyvautø politinë-
je kovoje, o jeigu jie bûtø átraukti á politiniø partijø sudarytus kandidatø á 
Seimo narius sàraðus – jie faktiðkai dalyvautø politiniø partijø veikloje. Ka-
riðkiai, sukarintø ir saugumo tarnybø apmokami pareigûnai, jeigu jie galëtø 
bûti renkami Seimo nariais, dalyvautø politinëje kovoje ir su tais civiliais 
valstybës valdþios pareigûnais, kuriems jie yra pavaldûs, kurie vykdo ka-
riuomenës, kitø sukarintø struktûrø civilinæ kontrolæ. Savo ruoþtu teisëjai, 
jeigu jie galëtø bûti renkami Seimo nariais, dalyvaudami rinkiminëje kovo-
je bei demonstruodami savo politines paþiûras, sudarytø prielaidas abejoti, 
ar teisëjai, taigi ir teismai, tikrai yra (bus) neðaliðki. 

Svarbu ir tai, kad Konstitucijoje átvirtintas darnios, teisingos pilietinës 
visuomenës ir teisinës valstybës siekis, konstitucinis laisvø ir demokratiniø 
rinkimø principas suponuoja, kad neturi bûti sudaroma prielaidø asme-
nims, atliekantiems tikràjà karo arba alternatyviàjà tarnybà, taip pat neiðë-
jusiems á atsargà kraðto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos ka-
rininkams, puskarininkiams ir liktiniams, kitø sukarintø ir saugumo tarny-
bø apmokamiems pareigûnams, taip pat teisëjams pasinaudoti savo ágalio-
jimais siekiant tapti Seimo nariais, taigi kilti konfliktui tarp tokio asmens 
tarnybiniø pareigø ir jo privataus intereso bûti iðrinktam Seimo nariu. 

Taigi pagal Konstitucijà Seimo nariu gali bûti renkamas asmuo, kuris 
yra Lietuvos Respublikos pilietis; nesusijæs priesaika ar pasiþadëjimu uþsi-
enio valstybei; rinkimø dienà yra ne jaunesnis kaip 25 metø; nuolat gyvena 
Lietuvoje. Pagal Konstitucijà Seimo nariu negali bûti renkamas asmuo, ne-
baigæs atlikti visos bausmës pagal teismo paskirtà nuosprendá, asmuo, tei-
smo pripaþintas neveiksniu, asmuo, teismo pripaþintas nepakaltinamu. Pa-
gal Konstitucijà Seimo nariu niekada negali būti renkamas ir toks asmuo, 
kuris uþ priesaikos sulauþymà, ðiurkðtø Konstitucijos paþeidimà ar nusikal-
timà, kuriuo kartu buvo ðiurkðèiai paþeista Konstitucija, sulauþyta priesai-
ka, apkaltos proceso tvarka buvo paðalintas ið uþimamø pareigø ar buvo 
panaikintas jo Seimo nario mandatas. Pagal Konstitucijà Seimo nariu nega-
li bûti renkamas bet kurio teismo teisëjas, taip pat asmuo, einantis Konsti-
tucijos 141 straipsnyje nurodytas pareigas: atliekantis tikràjà karo arba al-
ternatyviàjà tarnybà, taip pat neiðëjæs á atsargà kraðto apsaugos sistemos, 
policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ir liktinis, kitø suka-
rintø ir saugumo tarnybø apmokamas pareigûnas. 

Galima iðkelti klausimà: ar nurodytø reikalavimø (sàlygø) asmeniui, 
kuris gali bûti renkamas Seimo nariu, sàraðas yra iðsamus, ar Konstitucija 
numato dar kokius nors kitus reikalavimus (sàlygas), kuriuos turi atitikti 
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asmuo, kad galëtø bûti renkamas Seimo nariu? Pavyzdþiui, ar pagal Kons-
titucijà Seimo nariu gali bûti renkamas Respublikos Prezidentas? Vado-
vaujantis argumentais, kuriais buvo remiamasi konstatuojant, kad Seimo 
nariais negali bûti renkami asmenys, atliekantys tikràjà karo arba alterna-
tyviàjà tarnybà, taip pat neiðëjæ á atsargà kraðto apsaugos sistemos, policijos 
ir vidaus tarnybos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitø sukarintø ir 
saugumo tarnybø apmokami pareigûnai, taip pat teisëjai, galima bûtø dary-
ti prielaidà, kad ir Respublikos Prezidentas, kol jis eina savo pareigas, negali 

būti renkamas Seimo nariu. Taèiau tai – tik prielaida, nes tol, kol atitinka-
mos konstitucinës nuostatos nëra iðaiðkinæs Konstitucinis Teismas, ji gali 
bûti aiðkinama labai ávairiai. Kaip bebûtø, taèiau pagal Konstitucijà ástaty-
mais ir kitais teisës aktais negalima nustatyti tokiø kitø reikalavimø (sàly-
gø) asmenims, kurie gali bûti renkami Seimo nariais, kuriais bûtø iðkreipti 
ar paneigti Konstitucijoje átvirtinti reikalavimai (sàlygos), kuriuos turi ati-
tikti asmuo, kad galëtø bûti renkamas Seimo nariu. 

Paþymëtina, kad pagal Konstitucijà Seimo nariu gali bûti renkamas tik 
toks asmuo, kuris dar iki Seimo rinkimø atitinka visus Konstitucijoje eksp-

resis verbis nustatytus arba ið Konstitucijos normø ir principø, ið konstituci-
nio reguliavimo visumos „iðvedamus“ reikalavimus (sàlygas). Kartu pabrëþ-
tina ir tai, kad Konstitucinio Teismo nutarimuose suformuluota atitinkamø 
Konstitucijos nuostatø samprata negali bûti taikoma atgal, t. y. negali bûti 
taikoma tiems santykiams, kurie jau yra pasibaigæ, – minëta, kad Konstitu-
cinis Teismas savo 1998 m. lapkrièio 11 d. nutarime konstatavo, kad konsti-
tucinës nuostatos „nesusijæs priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei“ 
samprata, buvusi iki Konstitucinio Teismo pateikto ðios nuostatos iðaiðki-
nimo, nekliudë kandidatuoti per Seimo rinkimus asmenims, turëjusiems 
Lietuvos ir kitø valstybiø pilietybæ, kai jie raðtu atsisakydavo duotos kitos 
valstybës pilieèio priesaikos, ir kad „tokiø asmenø, iðrinktø Seimo nariais 
pagal tuo metu galiojusius rinkimø ástatymus, mandatai yra legitimûs“. 

 
3. Seimo statuto, kaip teisës akto, ypatumai 

 

Konstitucijos 76 straipsnyje nustatyta, kad Seimo struktûrà ir darbo 
tvarkà nustato Seimo statutas, kad Seimo statutas turi ástatymo galià. At-
skleidþiant Seimo statuto, kaip teisës akto, ypatumus, visø pirma bûtina ið-
siaiðkinti, kodël Konstitucijoje vartojama formuluotë Seimo statutas „turi 

įstatymo galią“ ir kodël nëra nustatyta, kad Seimo statutas yra įstatymas.  
Konstitucijoje yra átvirtintas valstybës valdþiø padalijimo principas. 

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra ne kartà konstatavæs, kad 
konstitucinis valdþiø padalijimo principas reiðkia, kad ástatymø leidþiamoji, 
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vykdomoji ir teisminë valdþios turi bûti atskirtos, pakankamai savarankið-
kos, bet kartu tarp jø turi bûti pusiausvyra, kad kiekvienai valdþios institu-
cijai yra nustatyta jos paskirtá atitinkanti kompetencija, kad institucijos 
kompetencijos konkretus turinys priklauso nuo tos valdþios vietos bendroje 
valdþiø sistemoje ir jos santykio su kitomis valdþiomis, nuo tos institucijos 
vietos tarp kitø valdþios institucijø ir jos ágaliojimø santykio su kitø institu-
cijø ágaliojimais, kad Konstitucijoje tiesiogiai nustaèius konkreèios valsty-
bës valdþios institucijos ágaliojimus viena valstybës valdþios institucija nega-
li ið kitos perimti tokiø ágaliojimø, jø perduoti ar atsisakyti, kad tokie ágalio-
jimai negali bûti pakeisti ar apriboti ástatymu. Respublikos Prezidentas yra 
vykdomosios valdþios dalis. Aiðkinant Konstitucijos 76 straipsnio nuostatas 
Seimo ir Respublikos Prezidento teisiniø santykiø kontekste, paþymëtina, 
kad Seimas – kaip Tautos atstovybë – pagal Konstitucijà turi ágaliojimus 
pats savarankiðkai nusistatyti savo struktûrà ir darbo tvarkà, kad ðiø ágalio-
jimø ágyvendinimas negali priklausyti nuo kitø valstybës valdþià vykdanèiø 
institucijø, taigi ir nuo Respublikos Prezidento. Jeigu Konstitucijoje bûtø 
átvirtinta, kad Seimo statutas yra ástatymas, tokiu atveju Seimo statutas, 
kaip ir kiekvienas kitas Seimo priimtas ástatymas, turëtø bûti perduotas pa-
siraðyti ir paskelbti Respublikos Prezidentui. Respublikos Prezidentas, ágy-
vendindamas jam Konstitucijos 70 straipsnio 1 dalyje nustatytus ágalioji-
mus, turëtø teisæ Seimo statutà motyvuotai gràþinti Seimui pakartotinai 
svarstyti, inter alia, turëtø teisæ teikti Seimui savo pataisas ir pasiûlymus. 
Seimo pakartotinai apsvarstytas Seimo statutas (jo pakeitimai ir papildy-
mai) bûtø laikomi priimti, jeigu bûtø priimtos visos Respublikos Preziden-
to teikiamos pataisos ir papildymai arba jeigu uþ ástatymà balsuotø daugiau 
kaip pusë visø Seimo nariø. Akivaizdu, kad Respublikos Prezidentas, turë-
damas teisæ vetuoti Seimo priimtà Seimo statutà, gràþinti já Seimui pakar-
totinai svarstyti, galëtø daryti nemaþà átakà Seimo statuto turiniui. Vadina-
si, nuo Respublikos Prezidento nemaþa dalimi galëtø priklausyti ir tai, ko-
kia bus Seimo struktûra ir darbo tvarka. Jeigu Konstitucijoje bûtø átvirtin-
tas minëtas teisinis reguliavimas, tai sudarytø prielaidas paþeisti pusiausvy-
rà tarp Seimo ir Respublikos Prezidento – dviejø valstybës valdþià ágyven-
dinanèiu institucijø, apribotø Seimo, kaip Tautos atstovybës, galimybæ pa-
èiam savarankiðkai nusistatyti savo struktûrà ir darbo tvarkà. 

Buvo siekiama uþtikrinti Seimo galimybæ savarankiðkai nusistatyti sa-
vo struktûrà ir darbo tvarkà, todël Konstitucijoje nëra nuostatos, kad Sei-
mo statutas yra ástatymas: Konstitucijoje yra vartojama formuluotë „Seimo 
statutas turi ástatymo galià“. Paþymëtina, kad sàvokos „ástatymas“ ir „Sei-
mo statutas, turintis ástatymo galià“ nëra tapaèios, kiekviena ið jø turi sava-
rankiðkà, tik joms bûdingà turiná, kiekviena ið jø suponuoja atitinkamà tei-
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sës akto formà. Ðiø sàvokø negalima sutapatinti vien todël, kad ástatymas 
gali bûti keièiamas ir papildomas tik ástatymu, jo negalima pakeisti ar pa-
pildyti Seimo statutu. Lygiai taip pat Seimo statutas negali bûti priimamas, 
keièiamas ar papildomas ástatymu (negali bûti „ávelkamas“ á ástatymo rû-
bà): Seimo statutas gali bûti priimamas, keièiamas ar papildomas tik Seimo 
statutu. Tai, kad sàvokos „ástatymas“ ir „Seimo statutas“ nëra tapaèios (në-
ra sinonimai), patvirtina ir skirtinga ástatymø bei Seimo statuto pasiraðymo 
bei ásigaliojimo tvarka: pagal Konstitucijos 70 straipsnio 1 dalá Seimo pri-
imti ástatymai ásigalioja po to, kai juos pasiraðo ir oficialiai paskelbia Res-
publikos Prezidentas, jeigu paèiais ástatymais nenustatoma vëlesnë ásigalio-
jimo data, o pagal ðio straipsnio 2 dalá Seimo statutà pasiraðo Seimo Pirmi-
ninkas, Seimo statutas ásigalioja kità dienà po jo paskelbimo, jeigu jame 
nenustatyta vëlesnë ásigaliojimo data. Svarbus skirtumas yra ir tai, kad pa-
gal Konstitucijà Respublikos Prezidentas neturi ágaliojimø vetuoti Seimo 
statuto, nes, kaip minëta, Seimo statutas nëra ástatymas, Respublikos Pre-
zidentas neturi ágaliojimø já pasiraðyti ir paskelbti. 

Konstitucinë nuostata „Seimo statutas turi ástatymo galià“ reiðkia, kad 
poástatyminiai teisës aktai negali prieðtarauti Seimo statutui. Atsiþvelgiant á 
tai, kad paèioje Konstitucijoje yra nustatyta, jog Seimo statuto galia yra to-
kia pati kaip ir ástatymo galia, ið Konstitucijos nekyla reikalavimas, kad 
Seimo statutas neprieðtarautø ástatymams. Jeigu atsitiktø taip, kad ástatyme 
ir Seimo statute bûtø nustatytas skirtingas ir tarpusavyje konkuruojantis 
teisinis reguliavimas, sprendþiant, kurià teisës normà taikyti – ar tà, kuri 
nustatyta ástatyme, ar tà, kuri nustatyta Seimo statute, turëtø bûti vadovau-
jamasi bendromis tos paèios galios teisës akto normø taikymo taisyklëmis. 

Seimo statutas, kaip ir bet kuris kitas teisës aktas, negali prieðtarauti 
konstituciniams ástatymams ir Konstitucijai. 

 
4. Seimo struktûros konstituciniai pagrindai 
 
Tam, kad Seimas galëtø vykdyti savo funkcijas, jis turi turëti tam tikrà 

struktûrà, nustatyti savo darbo tvarkà. Konstitucijoje Seimo struktûra nëra 
nustatyta – Konstitucijoje yra átvirtinti tik kai kurie Seimo struktûros ele-
mentai. Pagal Konstitucijos 76 straipsná Seimo struktûrà ir darbo tvarkà 
nustato Seimo statutas. Konstitucinë nuostata, kad Seimo struktûrà ir dar-
bo tvarkà nustato Seimo statutas, reiðkia, kad pagal Konstitucijà tik Seimas 
turi ágaliojimus nustatyti savo struktûrà ir darbo tvarkà, kad jokia kita vals-
tybës valdþià ágyvendinanti institucija negali dalyvauti nustatant Seimo 
struktûrà ir darbo tvarkà, negali ásiterpti á ðiuos Seimo konstitucinius ága-
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liojimus. Ði konstitucinë nuostata reiðkia ir tai, kad Seimas savo struktûrà ir 
darbo tvarkà turi nustatyti bûtent Seimo statute. 

Nustatant Seimo struktûrà, o ypaè darbo tvarkà, kartu turi bûti nusta-
tytos ir Seimo struktûriniø padaliniø teisës bei pareigos, taip pat ir Seimo 
nariø teisës bei pareigos. Nors Konstitucijoje minëtos nuostatos nëra átvir-
tintos Konstitucijoje eksplicitiðkai, taèiau akivaizdu, kad, nenustaèius Sei-
mo struktûriniø padaliniø teisiø bei pareigø, Seimo nariø teisiø ir pareigø, 
bûtø neámanoma nustatyti ir Seimo darbo tvarkos, kuri visada suponuoja 
atitinkamø teisiø ir pareigø ágyvendinimà. Vadinasi, pagal Konstitucijà ati-
tinkamos Seimo struktûriniø padaliniø teisës bei pareigos, Seimo nariø tei-
sës bei pareigos turi bûti nustatytos Seimo statute. Kita vertus, pagal Kons-
titucijos 60 straipsnio 4 dalá Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garanti-
jas nustato ástatymas, vadinasi, Konstitucijos 76 straipsnio nuostatos „Sei-
mo struktûrà ir darbo tvarkà nustato Seimo statutas“ negalima aiðkinti vien 
lingvistiðkai, t. y. kaip reiðkianèios, kad Seimo struktûriniø padaliniø teisës 
ir pareigos, taip pat Seimo nariø teisës ir pareigos gali bûti nustatyti tik 
Seimo statute. Taigi paèioje Konstitucijoje yra numatyta, kad Seimo struk-
tûriniø padaliniø teisës bei pareigos, Seimo nariø teisës bei pareigos gali 
bûti (turi bûti) nustatytos Seimo statute ir ástatyme. Kokios Seimo struktû-
riniø padaliniø teisës bei pareigos, Seimo nariø teisës bei pareigos gali bûti 
(turi bûti) nustatytos Seimo statute, o kokios ástatyme? Ðiuo aspektu in-
terpretuodamas Konstitucijos 76 straipsnio ir 60 straipsnio 4 dalies nuosta-
tø tarpusavio santyká, pagrindiniu kriterijumi, kuriuo remiantis turëtø bûti 
sprendþiama, kokios Seimo struktûriniø padaliniø teisës bei pareigos, Sei-
mo nariø teisës bei pareigos gali bûti (turi bûti) nustatytos Seimo statute, o 
kokios ástatyme, Konstitucinis Teismas pasirinko tai, ar Seimo struktûriniø 
padaliniø teisës bei pareigos, Seimo nariø teisës bei pareigos yra susijusios 
vien su jø darbu Seime, t. y. tik su paties Seimo struktûra ir darbo tvarka, ar 
Seimo struktûriniø padaliniø teisës bei pareigos, Seimo nariø teisës bei pa-
reigos susijusios ne tik su paties Seimo struktûra ir darbo tvarka, bet ir su 
ágaliojimais ávairiø Seimui neatskaitingø institucijø, jø pareigûnø, kitø as-
menø atþvilgiu. Konstitucinis Teismas 2006 m. balandþio 4 d. nutarime43 
konstatavo, jog tam, kad Seimas galëtø tinkamai vykdyti savo konstitucines 
funkcijas, Seimui gali prireikti sudaryti ir tokius struktûrinius padalinius, 
kurie turëtø atitinkamus ágaliojimus ne tik Seime, bet ir ágaliojimus ávairiø 
valstybës ar savivaldybiø institucijø, jø pareigûnø, kitø asmenø atþvilgiu, ir 
kad jeigu Seimo struktûriniam padaliniui reikia nustatyti valdingus ágalio-
jimus Seimui neatskaitingø institucijø, jø pareigûnø, kitø asmenø atþvilgiu, 

                                                           

43 Valstybës þinios. 2006. Nr. 38-1349 
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tokie Seimo struktûrinio padalinio ágaliojimai turëtø bûti nustatomi ne 
Seimo statutu, bet ástatymu. Lygiai taip pat, jeigu Seimo nario teisës apima 
tam tikrus Seimo nario ágaliojimus Seimui neatskaitingø institucijø, jø pa-
reigûnø, kitø asmenø atþvilgiu, tokie ágaliojimai pagal Konstitucijà turëtø 
bûti nustatomi ástatymu, taèiau tuo mastu, kuriuo Seimo struktûrinio pada-
linio ágaliojimai, Seimo nario teisës yra susijæ su Seimo nario darbu tik 
Seime, su Seimo struktûrinio padalinio ágaliojimais tik Seime, t. y. su paties 
Seimo struktûra ir darbo tvarka, jie, kaip minëta, turi bûti nustatyti Seimo 
statute. 

Kai kurie su Seimo struktûriniø padaliniø sudarymu, jø kompetencijos 
nustatymu, sudëties sudarymu, uþduoèiø jiems formulavimu susijæ klausi-
mai gali bûti sprendþiami ir Seimo poástatyminiais aktais. Tokie Seimo po-
ástatyminiai aktai negali prieðtarauti ástatymams, taip pat Seimo statutui. 
Jeigu Seimo poástatyminiame akte yra formuluojami Seimo struktûrinio 
padalinio ágaliojimai valstybës ar savivaldybiø institucijø, jø pareigûnø, kitø 
asmenø atþvilgiu, tokios Seimo poástatyminio akto nuostatos turi bûti grin-
dþiamos ástatymø nuostatomis.  

Sàvoka „Seimo struktûra“ atspindi bendrà Seimo statute nustatytà 
Seimo vidiniø padaliniø sistemà. Seimas, pagal Konstitucijà turëdamas 
diskrecijà nustatyti savo struktûrà, turi diskrecijà nustatyti ir savo struktû-
riniø padaliniø pavadinimus, kompetencijà, jø sudarymo tvarkà, sudëtá, 
struktûriniø padaliniø tarpusavio santykius, veiklos trukmæ; Seimas taip pat 
turi teisæ formuluoti savo struktûriniams padaliniams tam tikrus uþdavi-
nius, teisës aktø nustatyta tvarka ávertinti jø veiklà bei jos rezultatus, pri-
reikus panaikinti savo ásteigtus struktûrinius padalinius ir kt. 

Kartu paþymëtina, kad nustatant Seimo struktûrà negalima paneigti tø 
Seimo struktûros elementø, kurie nustatyti Konstitucijoje. Antai konstitu-
cinio akto „Dël Lietuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje“, kuris 
yra sudedamoji Konstitucijos dalis, 3 punkto nuostata „Seimo Europos rei-
kalø komitetas ir Uþsienio reikalø komitetas Seimo statuto nustatyta tvar-
ka Vyriausybei gali pateikti Seimo nuomonæ dël pasiûlymø priimti Europos 
Sàjungos teisës aktus“ reiðkia, kad Seime turi bûti sudaryti (negali bûti ne-
sudaryti) minëti Europos reikalø ir Uþsienio reikalø komitetai; taigi minëta 
konstitucinio akto nuostata reiðkia ir tai, kad Seime turi bûti sudaromi to-
kie Seimo struktûriniai padaliniai, kuriø pavadinimas – „komitetai“.  

Seimo komitetai, kaip ir daugelio kitø valstybiø parlamentø komitetai, 
formuojami vadovaujantis parlamentinio darbo specializacijos principu si-
ekiant uþtikrinti tinkamà dalykiná klausimø parengimà ir jø svarstymà Sei-
me. Literatûroje pabrëþiama, kad pagrindinë komitetø paskirtis ir uþdavi-
nys – uþtikrinti sprendimø priëmimo ekonomiðkumà ir racionalumà, svars-
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tomais klausimais pateikti parlamentui visapusiðkà informacijà, dalykinius 
klausimus iðnagrinëti jø nepolitizuojant44. 

Seimo komitetai vykdo ávairias funkcijas, ðios funkcijos gali bûti ávai-
riai grupuojamos bei klasifikuojamos. Daþnai iðskiriamos, pavyzdþiui, to-
kios komitetø funkcijos: teisëkûros, biudþeto formavimo, vykdomosios val-
dþios kontrolës45. 

Komitetuose derinamos ávairioms frakcijoms priklausanèiø Seimo na-
riø nuostatos, ieðkoma kompromisø; komitetø sprendimuose paprastai at-
sispindi bûsimieji viso Seimo sprendimai. Lyginant parlamentinæ veiklà su 
ledkalniu galima teigti, kad Seimo plenariniai posëdþiai, kuriuose priimami 
ástatymai, – tai tik ta ledkalnio dalis, kuri yra virð vandens ir kuri yra vi-
siems matoma, o pagrindinis parlamentinis darbas vyksta Seimo frakcijose 
ir komitetuose – bûtent ten yra priimami bûsimieji viso Seimo sprendimai. 

Komitetø paskirtis lemia, kad turëtø bûti nustatyta tokia komitetø si-
stema, jog komitetø veikla apimtø visas valstybës vykdomas funkcijas. Nu-
statant komitetø ir jø nariø skaièiø paprastai atsiþvelgiama á bendrà Seimo 
nariø skaièiø, á komitetams priskirtas funkcijas bei ágaliojimus, á Seimo na-
riø profesiná pasirengimà, bûtinumà uþtikrinti Seimo maþumos teises, taip 
pat á ávairius kitus kriterijus (aplinkybes). Komitetai neturëtø bûti labai si-
aurai „specializuoti“, neturëtø dubliuoti ministerijø sistemos, tapti „mini-
ministerijomis“, nes tai trukdytø matyti kylanèias problemas plaèiau, galëtø 
sudaryti prielaidas kiðtis á ministerijø veiklà. Kita vertus, komitetai neturëtø 
bûti labai dideli, neturëtø apimti labai daug ávairiø sferø (srièiø), nes komi-
tetuose, turinèiuose daug nariø, yra sunku nuodugniai ir visapusiðkai iðnag-
rinëti konkreèias problemas bei ástatymø projektus. 

Seimo nario laisvas mandatas, pilieèiø konstitucinë teisë laisvai burtis á 
politines partijas ir kitas politines organizacijas suponuoja ir tokius Seimo 
struktûrinius darinius, kurie sudaromi pagal Seimo nariø politines paþiûras 
ir politines orientacijas – ðiø struktûriniø padaliniø pavadinimai Konstituci-
joje nenurodomi, vadinasi, Seimas gali ðiø padaliniø pavadinimus nustatyti 
savo nuoþiûra. Ávairiø valstybiø parlamentuose ðie struktûriniai padaliniai 
paprastai vadinami parlamento nariø frakcijomis; Lietuvos Respublikos 
Seimo statute tokie struktûriniai padaliniai taip pat vadinami frakcijomis. 

Seimo frakcijos – tai politinio pobûdþio Seimo struktûriniai padaliniai. 
Frakcijos padeda ágyvendinti parlamento nariø politines orientacijas ir po-
litinius tikslus (nebûtinai vien pagal jø partinæ priklausomybæ) bei uþtikrina 

                                                           

44 Lukoðaitis A. Parlamento institucionalizacija ir teisëkûros procesas: Lietuvos atvejis. – 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. P. 126–127. 

45 Ten pat. 
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organizuotus parlamento nariø grupiø ryðius su politinëmis partijomis bei 
organizacijomis46. Svarbiausia Seimo frakcijø funkcija – parlamentarø poli-
tinës valios subrandinimas ir jos suformavimas. 

Ar Seimo frakcijos yra konstitucinis institutas? Jeigu taip, ið kokiø 
konstituciniø nuostatø kildintinos Seimo frakcijos? Ar Seimo frakcijø bu-
vimà lemia tik Seimo nario laisvo mandato ágyvendinimas, ar jø buvimo ne-
lëmë ir kitos konstitucinës aplinkybës? 

Prof. E. Ðileikis teigia, kad „formaliai frakcijos nëra konstitucinio lyg-
mens institucijos, t. y. jos yra fakultatyvios (tarsi gali bûti, gali ir nebûti) ne-
valstybinës prigimties struktûros tuo poþiûriu, kad jø buvimà lemia Seimo 
nariø laisvojo mandato [...] ágyvendinimas“; kad „frakcijos – konstituciðkai 
reikðmingi Seimo struktûros dariniai“, kad „klaidinga frakcijas kildinti ið 
Konstitucijos 35 str. 1 dalies, t. y. ne tik ið Konstitucijos 59 str. 4 dalies“47. 
Jeigu sutiktume su teiginiu, kad „frakcijos nëra konstitucinio lygmens insti-
tucijos, t. y. jos yra fakultatyvios (tarsi gali bûti, gali ir nebûti)“, tuomet ga-
lima uþduoti klausimà: kodël tokiu atveju frakcijos laikomos „konstitucið-
kai reikðmingais Seimo struktûros dariniais“? Juk konstituciðkai reikðmin-
ga gali bûti tik tai, kas yra átvirtinta Konstitucijoje, nesvarbu, kokiais bû-
dais: ekspicitiðkai ar implicitiðkai. Jeigu frakcijos yra konstituciðkai reikð-
mingi Seimo struktûros dariniai, vadinasi, jų negali nebūti; jeigu jø pagal 
Konstitucijà negali nebûti – vadinasi, frakcijos nëra tokios fakultatyvios 
struktûros, kurios gali bûti, o gali ir nebûti. 

Visuose demokratiniø valstybiø parlamentuose parlamentarai laisva 
valia susiburia pagal savo politines paþiûras (politines orientacijas) á tam 
tikras grupes, struktûrinius darinius; demokratiniø valstybiø parlamentuose 
visada yra „dauguma“ ir „maþuma“, yra „opozicija: visuose ðiuose dari-
niuose yra brandinama ir formuojama parlamentarø valia. „Daugumos“ va-
lia vëliau iðreiðkiama parlamento priimamuose ástatymuose ir kituose teisës 
aktuose; „maþumos“ bei „opozicijos“ valia paprastai atsispindi jø teikia-
muose alternatyviuose teisës aktø projektuose bei pasiûlymuose, ávairiose 
rezoliucijose ir pan. Demokratiniø valstybiø parlamentuose funkcionuoja 
ne „dauguminė“, bet pliuralistinė demokratija; tokiose parlamentuose negali 
nebûti parlamentarø grupiø, laisvai susibûrusiø pagal savo politines paþiû-
ras (politines orientacijas), taigi negali nebûti tokiø struktûriniø dariniø, 
kuriuose brandinama ir formuojama parlamentarø, susibûrusiø á grupes 

                                                           

46 Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkrièio 26 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos 
Seimo statuto II dalies 5 skirsnio 25 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // 
Valstybës þinios. 1993. Nr. 66-1260. 

47 Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2003. 
P. 433–434. 
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pagal savo politines paþiûras (politines orientacijas), valia. Tokios struktû-
ros yra ne kas kita, kaip parlamentarø frakcijos. Be abejo, parlamentarø 
grupës, laisva valia susibûrusios pagal savo politines paþiûras (orientacijas), 
gali turëti ávairius pavadinimus, taèiau labai daþnai jos vadinamos bûtent 
frakcijomis. Todël Konstitucinis Teismas savo 1993 m. lapkrièio 26 d. nuta-
rime visai neatsitiktinai konstatavo, kad „paprastai parlamentuose suda-
romi dviejø rûðiø struktûriniai dariniai: komitetai (arba komisijos) ir frakci-
jos (arba deputatø grupës)“48. 

Taigi galima teigti, kad Seimo nariø grupës, laisva valia susibûrusios 
pagal savo politines paþiûras (politines orientacijas), yra bûtina Seimo veik-
los sàlyga: jeigu parlamentarai pagal savo politines paþiûras (orientacijas) 
nesiburtø á grupes (nesvarbu, kaip ðios parlamentarø grupës vadinamos 
Seimo statute ar kituose Seimo veiklà reglamentuojanèiuose teisës aktuo-
se), bûtø sunku, o gal ir apskritai neámanoma subrandinti ir suformuoti 
Seimo nariø, tuo paèiu ir viso Seimo valià; kartu bûtø labai apsunkinta 
Seimo veikla priimant ástatymus ir kitus teisës aktus, vykdant kitas Seimo, 
kaip tautos atstovybës, funkcijas. 

Ar Seimo nariø frakcijos kildintinos tik ið Konstitucijos 59 straipsnio 4 
dalies, átvirtinanèios Seimo nario laisvà mandatà, ir ið konstituciniø nuosta-
tø, susijusiø su Seimo nario laisvo mandato ágyvendinimu? Ar tikrai yra 
klaidinga, kaip kartais teigiama teisës literatûroje, frakcijas kildinti ið Kons-
titucijos 35 straipsnio 1 dalies, pagal kurià pilieèiams laiduojama teisë lais-
vai vienytis á politines partijas?49 

Norint atsakyti á ðiuos klausimus, bûtina atskleisti politiniø partijø 
konstitucinæ paskirtá. Teisë á susivienijimus, arba asociacijø laisvë, átvirtinta 
Konstitucijos 35 straipsnyje, yra viena ið pagrindiniø demokratinës valsty-
bës pilieèio teisiø. Teisë á susivienijimus yra viena ið pilietinio ir politinio 
veikimo garantijø. Konstitucijos 35 straipsnyje vartojamos ávairios sàvokos: 
„bendrijos“, „politinës partijos“, „asociacijos“, „kitos politinës organizaci-
jos“, „visuomeninës organizacijos“. Ðiose sàvokose yra iðreikðta susivieni-
jimø, steigiamø savanoriðkumo pagrindu jø nariø poreikiams politinëje, 
ekonominëje, kultûrinëje, socialinëje ir kitose gyvenimo srityse tenkinti, 
ávairovë (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodþio 21 d. nutarimas). Konsti-
tucija pripaþásta ir palaiko susivienijimø, kaip vieðai veikianèiø instituciona-
lizuotø interesø grupiø, ávairovæ. Konstitucinë teisë á susivienijimus yra 
daugialypë, jos turiná sudaro teisë steigti ávairaus pobûdþio susivienijimus, 
                                                           

48 Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkrièio 26 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos 
Seimo statuto II dalies 5 skirsnio 25 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // 
Valstybës þinios. 1993. Nr. 66-1260. 

49 Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2003. 
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taip pat ir politines partijas, teisë ástoti á jas ir dalyvauti jø veikloje, taip pat 
teisë nebûti susivienijimø, taip pat ir politiniø partijø, nariu, teisë iðstoti ið 
ðiø susivienijimø, taip pat ir ið politiniø partijø. Konstitucijoje laiduojama 
teisë savo valia nuspræsti, priklausyti ar nepriklausyti kuriam nors susivieni-
jimui, taip pat ir politinei partijai; asmuo ðià konstitucinæ teisæ ágyvendina 
laisva valia, o ði asmens laisva valia yra pamatinis narystës ávairiose susivie-
nijimuose, taip pat ir politinëse partijose, principas. 

Esminis Konstitucijoje numatytø susivienijimø konstitucinio teisinio 
statuso elementas yra jø autonomiðkumas valstybës valdþios, kitø valstybës 
ir savivaldybiø institucijø, kitaip tariant, vieðosios valdþios, atþvilgiu. Tik 
bûdami nepriklausomi nuo valstybës valdþios, kitø valstybës ir savivaldybiø 
institucijø susivienijimai gali veiksmingai veikti kaip svarbus pilietinës vi-
suomenës elementas, bûti demokratinës valstybës pilieèiø saviraiðkos for-
ma ir visuomeninio aktyvumo garantas. 

Politinës partijos nuo kitø susivienijimø skiriasi tuo, kad politinës par-
tijos yra tokie susivienijimai, kuriø steigimosi tikslai, paskirtis ir veikla yra 
neatsiejami nuo politinës valdþios siekio, taigi ir nuo dalyvavimo rinkimuo-
se á atstovaujamàjà institucijà – Seimà (Konstitucinio Teismo 2005 m. vasa-
rio 10 d. sprendimas). Konstatavus, kad politiniø partijø konstitucinë pa-
skirtis – politinës valdþios siekis, galima teigti, kad Seimo nariø teisë laisvai 
steigti frakcijas gali bûti laikoma ir vienu iš Konstitucijos 35 straipsnio 1 da-

lyje įtvirtintos piliečių teisės laisvai vienytis į politines partijas elementų.  
Literatûroje nurodomi ávairûs frakcijø tikslai, pavyzdþiui, politikos 

formulavimas teisëkûros klausimais, vykdomosios valdþios prieþiûros vyk-
dymas, frakcijø nariø vienybës ir drausmës uþtikrinimo, frakcijoje ásteigtø 
darbo gupiø veiklos koordinavimas ir kita50. 

Nors frakcijos daþniausiai sudaromos pagal Seimo nariø partinæ pri-
klausomybæ, nors frakcijos paprastai yra glaudþiai susijusios su politinëmis 
partijomis, taèiau tai nereiðkia, kad frakcija yra politinë partija Seime, kad 
kiekviena savo atstovus Seime turinti politinë partija kartu yra ir frakcija. 
Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad pareigas eidami Sei-
mo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybës intere-
sais, savo sàþine ir negali bûti varþomi jokiø mandatø. Konstitucinë nuosta-
ta, kad pareigas eidami Seimo nariai negali bûti varþomi jokiø mandatø, 
reiðkia, jog Seimo frakcijas formuoja tik patys Seimo nariai, o ne politinës 
partijos, politinës organizacijos ar jø koalicijos. Seimo nariai á frakcijas bu-
riasi laisva valia pagal savo paþiûras ir politinius tikslus. Frakcijoms gali 

                                                           

50 Þr. pvz., Lukoðaitis A. Parlamento institucionalizacija ir teisëkûros procesas: Lietuvos 
atvejis. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. P. 85. 
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priklausyti ir tie Seimo nariai, kurie nëra politiniø partijø ar organizacijø 
nariai. 

Frakcijos yra Seimo struktûros padaliniai, todël jø, kaip ir kitø Seimo 
struktûriniø padaliniø, formavimo tvarkos, jø teisiø ir pareigø nustatymas 
yra Seimo prerogatyva.  

Á kokius kriterijus, á kokias aplinkybes turëtø bûti atsiþvelgta Seimo 
statute nustatant frakcijø formavimo tvarkà? Ðie kriterijai yra ávairûs: Sei-
mui nustatant frakcijø formavimo tvarkà turëtø bûti atsiþvelgiama á bendrà 
Seimo nariø skaièiø, Seimo statute átvirtintà frakcijø teisiø ir pareigø pobû-
dá, á bûtinybæ uþtikrinti visiems Seimo nariams vienodas galimybes reikðti 
paþiûras ir politinius tikslus, á maþumos gynimo principà, parlamentinës 
opozicijos apsaugos minimalius reikalavimus; be to, reikëtø þiûrëti, kad 
maþos politinës grupës neatsidurtø geresnëje padëtyje negu didelës grupës 
tais atvejais, kai formuojama Seimo vadovybë, sudaromi komitetai ir ski-
riami jø vadovai, skirstomos lëðos, ágyvendinamos kitos Seimo funkcijos. 
Galimi ir kiti kriterijai, á kuriuos turëtø bûti atsiþvelgiama nustatant frakci-
jø formavimo tvarkà, taèiau renkantis kriterijus ir juos taikant visais atve-
jais negalima paþeisti Seimo nario laisvo mandato ir Seimo nariø lygiatei-
siðkumo principo. Toks teisinis reglamentavimas, kuriuo bûtø suvarþomos 
Seimo nariø teisës dalyvauti parlamentiniame procese, inter alia, bûtø su-
varþomos Seimo nario teisës laisva valia burtis á frakcijas, paþeistø Seimo 
nario – kaip Tautos atstovo – teises51. 

Seimas, turëdamas diskrecijà nustatyti savo struktûrà ir darbo tvarkà, 
yra saistomas Konstitucijos, inter alia, konstitucinio atsakingo valdymo 
principo, suponuojanèio Seimo pareigà nustatyti tokià savo struktûrà ir 
darbo tvarkà, kad Seimas galëtø konstruktyviai, efektyviai ir nepertraukia-
mai ágyvendinti aukðèiausià suverenià Tautos valià, kad bûtø uþtikrinta ga-
limybë ágyvendinti Konstitucijoje apibrëþtas valdþios galias, sudarytos sàly-
gos kiekvienam Seimo nariui vykdyti Tautos atstovo ágaliojimus. Nustatant 
Seimo vidinæ struktûrà, turëtø bûti pasirenkami universalûs jos formavimo 
principai, uþtikrinantys visø parlamento nariø vienodas ir realias galimybes 
dalyvauti sudaromuose struktûriniuose dariniuose.  

 

                                                           

51 Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkrièio 26 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos 
Seimo statuto II dalies 5 skirsnio 25 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // 
Valstybës þinios. 1993. Nr. 66-1260. 
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VI. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 

ĮGALIOJIMAI: KELI PROBLEMINIAI ASPEKTAI 
 
 

Skyrius „Lietuvos Respublikos Prezidento ágaliojimai: keli problemi-
niai aspektai“ skirtas iðnagrinëti apimtá tø valstybës vadovo ágaliojimø, ku-
rie nevienareikðmiðkai interpretuojami. Darbo pradþioje analizuojama 
konstitucinës teisës ðaltiniø, reglamentuojanèiø Respublikos Prezidento 
institutà, sistema. Bûtent ðioje straipsnio dalyje pabrëþiama Konstitucijos ir 
ordinarinës teisës nustatytø Respublikos Prezidento ágaliojimø sistema, jos 
iððûkiai, lemiantys nevienareikðmius teisës normø interpretavimus.  

Kitose skyriaus dalyse nagrinëjami teoriniai ir praktiniai klausimai, ky-
lantys ið dviejø Respublikos Prezidento funkcijø: parlamento priimtø ásta-
tymø vetavimo galiø ir ágaliojimø formuojant Respublikos Vyriausybæ. 
Analizuojant Prezidento veto ir Prezidento ágaliojimus formuojant Vyriau-
sybæ, pateikiamas ir teisinis, ir politologinis problemos aspektas. Darbo pa-
baigoje pateikiami apibendrinimai ir iðvados.  

 
* * * 

  

Prezidento įgaliojimai: tarp Konstitucijos ir ordinarinės teisės. Lyg ir ne-
sudëtingas klausimas, kokie teisës aktai lemia Lietuvos Respublikos Prezi-
dento ágaliojimus, tampa komplikuotesnis, kuomet tenka atskleisti teisës 
aktø subordinacijà ir vëliau vienareikðmiðkai paaiðkinti jø turiná. Akivaizdu, 
kad pagrindinis teisës aktas, lemiantis Respublikos Prezidento ágaliojimø 
turiná, yra 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos VI skirsnio „Respublikos Prezi-
dentas“ 77 straipsnis „Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas. Jis at-

stovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įsta-
tymų“ nurodo, kad ne vien tik ði Konstitucija, bet ir ðalies ástatymai (dau-
giskaita!) yra teisës ðaltiniai, nustatantys Respublikos Prezidento ágalioji-
mus bei jø ribas. Tad Respublikos Konstitucija ir kiti teisës aktai sudaro si-
stemà teisës normø, kuriø pagrindu Respublikos Prezidentas, bendradar-
biaudamas su kitomis institucijomis „stabdþiø ir atsvarø sistemos“ pagrindu 
ágyvendina jam pavestas funkcijas. Minëtos teisës normos juridinës galios 
aspektu nëra lygiavertës, todël reikia skirti keliø lygiø teisæ. Prezidento ága-
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liojimai iðplaukia ið Konstitucijos ir „kitø teisës aktø“, kurie neturi prieðta-
rauti Konstitucijai, nes konstitucinë teisë teisës sistemoje turi bûti „iðski-
riama ne horizontaliai, o vertikaliai“1.  

Atkreiptinas dëmesys ir á tai, kad jau minëta Konstitucijos nuostata 
átvirtina ne vienà koká nors konkretø ástatymà (nors tai ir bûtø Respublikos 
Prezidento ástatymas), bet ástatymus, todël Respublikos Prezidento ágalio-
jimø turinys taip pat atsiskleidþia nagrinëjant Seimo Statuto nuostatas, Vy-
riausybës, Pilietybës ir kitus ástatymus. Tø ágaliojimø atskleidimo galimybë 
tampa jau nebe tokia paprasta, nes suprantama, kad aiðkinant skirtingus 
ástatymus gali bûti pastebëtos ástatymø spragos arba netgi ástatymø konku-
rencija.  

Kita, manytume, sudëtingesnë problema atsiranda todël, kad Konsti-
tucija, bûdama aukščiausios juridinės galios ir tiesiogiai taikomas teisės aktas, 
ápareigoja ástatymo interpretatorius kiekvienà kartà aiðkinti juos konstitu-
cingumo kontekste. Ástatymø interpretavimas ir taikymas neiðvengiamai su-
siduria su Konstitucijos interpretavimu ir aiðkinimu. Tai yra itin nelengvas 
darbas, nes Konstitucija „gali bûti interpretuojama, tik jà traktuojant kaip 
darnià principø ir normø sistemà, kaip teisæ par excellence“2. Konstitucijos 
interpretavimas – „tai ne tik galimø Konstitucijos teksto „netolygumø“ pa-
aiðkinimas, dviprasmybiø paðalinimas arba itin aptakiø Konstitucijos for-
muluoèiø sukonkretinimas“, bet ir „expressis verbis neáraðytos „pradiniame“ 
Konstitucijos tekste“ nuostatø suformulavimas bei átvirtinimas3.  

Ne tik teisës interpretavimo sudëtingumas, o tai – aukðèiausio lygio 
teisinio darbo pavyzdys, sukuria nelengvai sprendþiamus uþdavinius ordi-
narinës teisës taikytojams ir interpretatoriams, dar sudëtingesnë problema 
atsiranda todël, kad teisës aktø turinio paþinimo metu mes susiduriame su 
tam tikra realija, kuomet ástatymo taikytojas daþniausiai nëra oficialus sub-
jektas, turintis ágaliojimus interpretuoti ðalies Konstitucijà. Nëra ir negali 
bûti jokio ordinarinio teisës akto, kuris neturëtø atitikti Konstitucijos nuo-
statø, todël nëra tokio teisës akto, kurio konstitucingumu negalëtume abe-
joti, nes Konstitucija yra „pirminë teisë ir teisinës galios, ir turinio atþvil-
giu“4. Jokia ordinarinës teisës ðaka nëra pakankama Konstitucijos, kaip 
                                                           

1 Kûris E. Konstitucijos dvasia // Jurisprudencija. 2002. Nr. 30(22). P. 19.  
2 Jaraðiûnas E. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir aukðtøjø valstybës pareigû-

nø apkalta: kelios aktualios problemos // Jurisprudencija. 2006. Nr. 2(80). P. 35.  
3 Kûris E. Konstitucija, konstitucinë doktrina ir Konstitucinio Teismo diskrecija / Konsti-

tucijos aiðkinimas ir tiesioginis taikymas. Baltijos ir Skandinavijos ðaliø konferencijos medþia-
ga. – Vilnius, 2002. P. 13.  

4 Jaraðiûnas E. Konstitucija ir ástatymas: kelios interpretavimo problemos / Konstitucijos 
aiðkinimas ir tiesioginis taikymas. Baltijos ir Skandinavijos ðaliø konferencijos medþiaga. – 
Vilnius, 2002. P. 238. 
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„par exellence“ teisës, atþvilgiu. Konstitucinis Teismas, be kita ko, yra pa-
þymëjæs, kad „pagal Konstitucijà negali bûti tokiø Seimo priimtø ástatymø, 
kuriø Konstitucinis Teismas negalëtø tirti jø atitikties Konstitucijai ir kons-
tituciniams ástatymams atþvilgiu“5. 

Kadangi vienintelis oficialus Konstitucijos interpretatorius yra Lietu-
vos Respublikos Konstitucinis Teismas, todël daþniausiai ástatymo taikyto-
jai (taip pat ir Respublikos Prezidentas), bûdami tik neoficialûs Konstituci-
jos interpretatoriai, dar ir dël Konstitucijos interpretavimo sudëtingumo, 
pasielgia paprasèiausiu bûdu – pasinaudoja įstatymo konstitucingumo pre-

zumpcija6, t. y. nebekelia jo konstitucingumo klausimo, nekreipia dëmesio á 
kylanèias abejones dël taikomo akto konstitucingumo. Toks teisinio elgesio 
modelis formaliai nepriekaiðtingas, nes nëra jokiø priemoniø, kaip priversti 
konstituciniø teisiniø santykiø subjektà abejoti ordinarinio teisës akto 
konstitucingumu, jeigu jis „nemato“ konstitucingumo problemos. Net vë-
liau paaiðkëjusi aplinkybë, kad teisës aktas vis dëlto buvo antikonstitucinis, 
nesukelia subjektui atsakomybës dël to, kad tas subjektas pats nesuabejojo 
dël tokio akto teisëtumo. Ilgà laikà taikyta mirties bausmë, numatyta Lie-
tuvos Respublikos baudþiamajame kodekse, pasirodë antikonstitucinë. Pa-
radoksalu tai, kad teismai, skirdami mirties bausmes, tuo paèiu metu buvo 
subjektai, kurie turëjo galimybæ, esant net ir menkai abejonei dël akto 
konstitucingumo, kreiptis á Konstituciná Teismà ir iðsklaidyti abejones, ta-
èiau to nedarë. Jie naudojosi teisës akto (ðiuo atveju Baudþiamojo kodek-
so) konstitucingumo prezumpcija ir tai nesukëlë jokiø neigiamø pasekmiø 
paaiðkëjus, kad mirties bausmë, numatyta Baudþiamajame kodekse, prieð-
tarauja Konstitucijai ir kad ðio antikonstitucinio akto pagrindu buvo vyk-
domos mirties bausmës. „Aklas“ naudojimasis teisës akto konstitucingumo 
prezumpcija netiesiogiai eliminuoja Konstitucijà ir jos nuostatà dël tiesio-
ginio taikymo.  

Dël minëtos prieþasties konstituciniø teisiniø santykiø raidoje nereta 
situacija, kuomet tam tikri ágaliojimai (kad ir Respublikos Prezidento), 
numatyti ástatymuose, yra taikomi gan ilgà laikà, kol to akto atitikties 
Konstitucijai patikrinimas Konstituciniame Teisme baigiasi tuo, kad jis 
pripaþástamas antikonstituciniu. Akivaizdþiu minëtos situacijos pavyzdþiu 
gali bûti Lietuvos Respublikos Prezidento ágaliojimø teikti Lietuvos Res-
publikos pilietybæ tvarka, kuomet Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktas, 
kad Lietuvos Respublikos pilietybæ ástatymo nustatyta tvarka teikia Res-
                                                           

5 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Respublikos Prezidento 
dekreto“ // Valstybës þinios. 2003. Nr. 124-5643. 

6 Teisės akto konstitucingumo prezumpcija turi bûti suprantama kaip teisës akto atitikimas 
Konstitucijai iki to momento, kol Konstitucinis Teismas nekonstatavo kitaip.  
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publikos Prezidentas, Respublikos Prezidento buvo interpretuojamas ir 
taikomas tokia forma, kuri vëliau Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tei-
smo buvo pripaþinta antikonstitucine. Jau minëtoje byloje Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas, teigdamas, „kad Pilietybës ástatymo pra-
sme uþsienio valstybës pilieèio ar asmens be pilietybës nuopelnai Lietuvos 
valstybei apskritai negali bûti matuojami vien tuo, kokio dydþio pinigø su-
mà ar kokio dydþio materialinæ bei kitokià paramà uþsienio valstybës pilie-
tis ar asmuo be pilietybës skyrë kuriam nors Lietuvos Respublikos pilieèiui 
ar jø grupei, valstybës pareigûnui, kuriai nors ámonei, ástaigai ar organizaci-
jai ar net paèiai Lietuvos valstybei. Nei ið Konstitucijos, nei ið Pilietybës 
ástatymo, nei ið kitø ástatymø neiðplaukia, kad Lietuvos Respublikos pilie-
tybë gali bûti ágyjama uþ kam nors suteiktà finansinæ, materialià ar kitokià 
paramà, taigi nusiperkama“, pateikë tokià teisës Konstitucijos ir ástatymø 
interpretacijà, kuri, turime pripaþinti, skyrësi nuo tos, kuri iki ðio nutarimo 
vyravo neoficialioje doktrinoje ir besiformuojanèioje konstituciniø teisiniø 
santykiø praktikoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m. 
nutarime „Dël Vyriausybës programos“7, interpretuodamas Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 92 straipsnio ketvirtosios dalies ir 101 straipsnio 
normose vartojamas sàvokas „Vyriausybës atsistatydinimas“ ir „Vyriausy-
bës ágaliojimø gràþinimas“, atskleidë konstitucinius Respublikos Preziden-
to ágaliojimø formuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybæ po Seimo ir 
Prezidento rinkimø skirtumus. Paþymëtina, kad iki ðio Konstitucinio Tei-
smo nutarimo tokia Konstitucijos interpretacija nebuvo minima net dokt-
rinoje, todël, nors ir tapusi privaloma, ji konstituciniø teisiniø santykiø sub-
jektams buvo netikëta.  

Tai tik keletas pavyzdþiø, kuomet Konstitucinis Teismas, savo jurisp-
rudencijoje aiðkindamas Konstitucijà, pateikë tokias interpretacijas, kurios, 
þinoma, tapdamos privalomomis, mokslinei doktrinai bei patiems konstitu-
ciniø teisiniø santykiø subjektams buvo netikëtos. Konstitucinis Teismas 
kiekviena byla turtina jurisprudencijà, vis didesnë dalis konstituciniø nuo-
statø yra iðaiðkinama, taèiau akivaizdu, kad nemaþa dalis konstituciniø 
nuostatø iki ðiol tik neoficialiai interpretuotos doktrinos poþiûriu. Todël ir 
Lietuvos Respublikos Prezidento ágaliojimø tikrasis turinys, átvirtintas 
Konstitucijoje, ástatymuose, per Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tei-
smo jurisprudencijà gali atsiskleisti kitaip, negu atskleidþia dabartinë 
mokslinë interpretacija.  

                                                           

7 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimas „Dël Vyriausybës programos“ // 
Valstybës þinios. 1998. Nr. 5-99. 
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Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui esant vieninteliam ir 
oficialiam Konstitucijos interpretatoriui, Konstitucinio Teismo jurispru-
dencija taip pat tapo teisës ðaltiniu, lemianèiu Respublikos Prezidento ága-
liojimø apimtis. Konstitucinio Teismo jurisprudencija yra ne tik teisës ðal-
tinis, bet pagal savo juridinæ galià yra šalia Konstitucijos (nes be jos negali 
interpretuoti konstituciniø nuostatø), tai ir yra pati Konstitucija, todël or-
dinariniø ástatymø atitikties Konstitucijai klausimas yra sietinas su jø atitik-
timi ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijos turiniu.  

Tad Konstitucija („Konstitucijà sudaro ne vien jos tekstas, joje iðdësty-
tos teisës normos, bet ir konstituciniai principai bei Konstitucinio Teismo 
doktrina“)8 yra svarbiausias Respublikos Prezidento ágaliojimus nustatantis 
teisës aktas. Visa tai leidþia teigti, kad sistemoje konstitucinës teisës ðalti-
niø, reglamentuojanèiø Lietuvos Respublikos Prezidento ágaliojimus, 
Konstitucinio Teismo jurisprudencija taip pat yra prima teisës ðaltinis (nes 
tai yra oficialus Konstitucijos interpretavimas) siekiant atskleisti ar suvokti 
tikruosius (konstitucinius) Respublikos Prezidento ágaliojimus.  

 

* * * 

 

Prezidentas ir Seimas įstatymų leidyboje: prezidento veto. Sàvoka „veto“9 
yra lotyniðkos kilmës, lietuviðkas atitikmuo bûtø þodis „draudþiu“, tad pa-
èiame sàvokos „veto“ (draudþiu) turinyje glûdi lyg ir sprendimo galutinu-
mas, nekeièiamumas. Istorijoje ði sàvoka vystësi kartu su teisiniø santykiø 
patirtimi. Ðtai Þeèpospolitos seimø istorijoje egzistavusi „liberum veto“ 
(laisvojo veto) teisë neabejotinai gali bûti laikoma absoliutaus draudimo 
pavyzdþiu. Panaðia nenuginèijama veto teise nepritarti popieþiaus kandida-
tûrai naudojosi Ðventosios Romos imperijos imperatorius, o Vokietijos im-
perijoje (1815–1866) jos narës naudojosi „limituoto veto“ teise, kurià 
áveikdavo valstybës nariø kiekybë ir centrinës valdþios valia. Galimybë vie-
neriems parlamento rûmams nepritarti kitø rûmø sprendimams teorijoje 
taip pat vadinama veto teise. Jungtinëse Amerikos Valstijose ir daugelyje 
kitø ðaliø numatyta teismø teisë pripaþinti teisës aktus antikonstituciniais 
vadinama „teisminiu veto“.  

Viena ið pagrindiniø parlamento funkcijø yra ástatymø leidyba, o vals-
tybës vadovø ágaliojimø sistemoje pasiraðyti ir skelbti parlamentø priimtus 

                                                           

8 Sinkevièius V. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisdikcijos ribos // Jurispru-
dencija. 2002. Nr. 30(22). P. 133.  

9 Veto – the right to refuse to allow something to be done, especially the right to stop a law 

from being passed or a decision from being taken.  

Oxford Advanced learner’s Dictionary. – Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 1440. 



GEDIMINAS MESONIS 

 

230 

teisës aktus yra teorinë ir praktinë prielaida to nedaryti – tai yra vetuoti pa-
rlamento priimtus ástatymus ir gràþinti juos naujai svarstyti. Anglosaksø 
teisinëje literatûroje plaèiai vartojama „vykdomosios valdþios veto“ 
(executive veto), amerikietiðkoje doktrinoje yra þinoma ir „prezidentinio ve-
to“ sàvoka. Nacionalinëje lietuviðkoje doktrinoje (teisës/politologijos) neá-
tvirtintas vienas terminas. Èia galima rasti „prezidento veto“, „suspenzyvi-
nio veto“ bei kitus terminus. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
savo nutarimuose yra pavartojæs „atidedamojo veto“ sàvokà10. Taèiau visus 
ðiuos terminus sieja jø turinio panaðumas, èia visur kalbama apie preziden-
to – valstybës vadovo – galias nepritarti parlamento priimtam ástatymui. 
Ástatymø promulgacijos11 teisë yra tradicinis árankis valstybës vadovo ágalio-
jimø rate. Kad ir kokia bebûtø valstybës valdymo forma, kad ir koks bûtø 
teisinis ir politinis reþimas, valstybës vadovas skelbia ástatymus, jo paraðas 
yra tas galutinis „formalumas“, kuriam esant ástatymas pradeda galioti. 
Neabejotina, kad ástatymø promulgacijos teisë, jos turinys istorijoje kito 
ágaudamas skirtingas raiðkos formas. Absoliutizmo amþiuose ástatymo 
promulgacijos ir priëmimo subjektas daþniausiai bûdavo tas pats. Tik stip-
rëjant parlamentarizmui Anglijoje ir kitose Europos valstybëse teisæ priimti 
ástatymus iðsikovojo tautos atstovybës – parlamentai. Net ir tuomet, kai 
tiek teorija, tiek teisiniø santykiø praktika neabejojo dël parlamento teisës 
priimti ástatymus, teisë paskelbti parlamento priimtà ástatymà liko valstybës 
vadovui. Daugelyje valstybiø tokie valstybiø vadovø ágaliojimai tëra iðlai-
kymas tradicijos, sietinos su pagarba pirmajam ðalies asmeniui.  

Veto ágaliojimais besivadovaujantis prezidentas (valstybës vadovas) 
tam tikra apimtimi gali dalyvauti ástatymø leidybos, t. y. jo turinio korekci-
jos procese. Prezidentinis veto daþnai vadinamas treèiaisiais ástatymø lei-
dybos institucijos rûmais12. Panaudotas veto parlamentø priimtiems aktams 
gali (o gal turëtø ?!) priversti parlamentà tikslinti savo nuomonæ, priversti 
ástatymø leidþiamàjà institucijà abipusiø kompromisø pagrindu derëtis de-
rinant skirtingas nuostatas dël ástatymø turinio, tad ðiuo poþiûriu preziden-
to (vykdomosios valdþios) veto yra stabdþiø ir atsvarø konstrukcijos ele-
mentas. Be to, ðiø ágaliojimø egzistavimas parlamentams tiesiogiai ir netie-
                                                           

10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos vals-
tybiniø pensijø ástatymo 7, 11, 15 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymo, Lietuvos Res-
publikos valstybiniø pensijø ástatymo 7 straipsnio 1 bei 4 daliø ir Lietuvos Respublikos prezi-
dento ástatymo 20 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valsty-
bës þinios. 2002. Nr. 62-2515.  

11 Promulgation – to announce a new law or system officially or publicly.  
Oxford: Oxford Advanced learner’s Dictionary. – Oxford University Press, 2000. P. 1014.  
12 John F. Knutsen Aditional comments on the Presidents’s veto powers // www. basi-

claw.net/Appendices/Veto_Powers.htm.  
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siogiai demonstruoja prezidento „ginties ir puolimo“ galimybes. Tokie ága-
liojimai, jø átvirtinimas konstitucijoje skirti priversti bendradarbiauti (de-
rinti nuostatas, ieðkoti kompromisø) su ðia institucija, todël galime teigti, 
kad veto ágaliojimai taip pat yra bûdas iðreikðti visuomeniná interesà, jeigu 
jis neatsispindi parlamento ástatymo turinyje. Prezidentas tampa paskutiniu 
subjektu, kuris gali nepasiraðydamas ástatymo mëginti apginti visuomeniná 
interesà, jeigu tokio gynimo pasigenda parlamento priimtame ástatyme.  

Veto ágaliojimai nëra ir negali bûti (stabdþiø ir atsvarø mechanizmo 
kontekste) absoliutûs. Tai iliustruoja mûsø jau minëta doktrinoje (ypaè po-
litiniø mokslø srityje) egzistuojanti sàvokø, apibrëþianèiø valstybës vadovo 
veto, ávairovë. Tai ir „suspensyvinis“, „atidedamasis“, „silpnasis“, „stipru-
sis“ veto. Terminø gausa rodo, kad ðiø veto teisinë galia nëra tapati. Stab-
dþiø ir atsvarø sistema numato parlamentui galimybæ áveikti prezidento ve-
to pakartotinai priimant valstybës vadovo vetuotus ástatymus, tad preziden-
to veto galios tikrasis turinys glûdi ir parlamento ágaliojimuose, apibrëþian-
èiuose veto áveikimo sàlygas.  

Ar ðio instituto (veto) egzistavimas yra „privalomasis“, „bûtinasis“, 
„nepakeièiamasis“ stabdþiø ir atsvarø mechanizmo elementas? A. Hamil-
tonas, Federalistø raðtuose analizuodamas stabdþiø ir atsvarø mechanizmo 
problematikà, neabejoja, kad veto gali bûti naudojamas kaip prevencija 
prieð blogus ástatymus, taèiau autorius perspëja, kad ðis instrumentas gali 
bûti naudojamas destruktyviai – prieðtaraujant, stabdant visuomenei reika-
lingus ir tinkamus ástatymus13. Egzistuoja nemaþai demokratiniø valstybës 
valdymo formø, kuriose mëginta neleisti piktnaudþiauti veto ágaliojimais 
valstybës vadovams nesuteikiant jokiø veto ágaliojimø, taèiau ir tokiose val-
dþiø sàrangos modeliuose egzistuojanèios stabdþiø ir atsvarø sistemos yra 
pakankamai veiksmingos ir uþtikrina tarpinstitucinæ darnà. Todël galime 
teigti, kad prezidento veto ágaliojimai nëra nei privalomi, nei vieninteliai 
stabdþiø ir atsvarø sistemos elementai. D. S. Lutzas pabrëþia, kad „yra di-
delë gausa stabdþiø“, kuriø kiekviena turi savo reikðmæ ir papildo viena ki-
tà14. Veto ágaliojimai nëra pakankami, jø prasmingumas ir veiksmingumas 
gali bûti vertinamas tik kaip stabdþiø ir atsvarø sistemos integrali grandis.  

Kaip jau minëta, skirtingose valstybëse prezidento veto ágaliojimai yra 
nevienodi, tad paþvelkime, kaip jie ágyvendinti Jungtiniø Amerikos Valstijø 
ir kai kuriø Europos valstybiø praktikoje. Jungtinëse Amerikos Valstijose 

                                                           

13 It may perhaps be said that the power of preventing bad laws includes that of preventing 

good ones; and may be used to the one purpose as well as to the other. Hamilton A. The Federa-
list papers No. 73. – New York: A Mentor Book, 1999. P. 411. 

14 Donald S. Lutz The origins of American Constitutionalism. – Baton Rouge: Louisiana 
State University Press, 1988. P. 156–166. 
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galiojanti stabdþiø ir atsvarø sistema (Jungtiniø Amerikos Valstijø Konsti-
tucijos 7 skyrius)15 numato stiprøjá prezidento veto, nes pastaràjá áveikti 
reikia ne maþiau kaip dviejø treèdaliø dalyvaujanèiø posëdyje (esant kvo-
rumui) Atstovø rûmø nariø balsø daugumos. „Panaði tvarka ir Senate, kur 
priimti prezidento vetuotà ástatymà galima tik dviejø treèdaliø balsø dau-
guma. Jeigu ástatymo projektui pritaria ir Senatas, jis tampa ástatymu ne-
paisant prezidento prieðtaravimø“16. Reikalavimas kvalifikuotos (dviejø 
treèdaliø) balsø daugumos veto ágaliojimus daro reikðmingus, nes surinkti 
nurodytà kvalifikuotà balsø daugumà yra sunku. Jau nusistovëjusi konstitu-
ciniø teisiniø santykiø praktika rodo, kad tokiomis sàlygomis yra sudaro-
mos bendros (prezidento/parlamento) komisijos, kurios priverstos surasti 
kompromisà, tik kuriam esant atsiranda galimybë ástatymà paversti galio-
janèiu. Prancûzijos Respublikos Prezidentas taip pat naudojasi veto ágalio-
jimais. Taèiau jie kiek kitokie, negu turi Jungtiniø Amerikos Valstijø Pre-
zidentas. Prancûzijos valstybës vadovo veto teisë áveikiama nesudëtinga pa-
rlamentine procedûra. Nors Prancûzijos Respublikos Konstitucijos 10 
straipsnis skelbia, kad Prezidentas turi galimybæ „pareikalauti ið Parlamen-
to, kad jis ið naujo svarstytø ástatymà“, taèiau veto yra áveikiamas paprastà-
ja parlamento nariø balsø dauguma. Ne veltui ðie Prancûzijos Prezidento 
ágaliojimai teisinëje literatûroje yra vienareikðmiðkai pavadinti „silpnuoju 
veto“. Suprantama, kad ðioje situacijoje gali kilti klausimas, kodël prezi-
dento veto, kuris áveikiamas ne kvalifikuota parlamento nariø balsø dau-
guma, turëtø bûti vertintinas kaip silpnasis veto. Kalbëdami apie parlamen-
to funkcijas, mes visø pirma, kaip svarbiausià, turime paþymëti ástatymø 
leidybà. Akivaizdu, kad tik esant parlamentinei daugumai galima ástatymø 
leidyba, tik esant parlamentinei daugumai vyriausybë gali turëti pasitikëji-
mà, todël ir ágaliojimus veikti. Ordinariniø (paprastøjø) ástatymø leidybos 
procesas nenumato reikalavimo juos priimti kvalifikuota parlamento nariø 
balsø dauguma. Konstituciniø teisiniø santykiø praktikoje yra natûrali situ-
acija, kuomet formuojasi ir egzistuoja parlamentinë dauguma, kuri lemia 
ástatymø leidybos proceso sëkmæ ir vykdomosios valdþios (vyriausybës) 
veiklos politiná palaikymà. Egzistuojanti parlamentinë dauguma yra áprasta 
parlamento veiklos bûsena, todël ta pati dauguma, iðreiðkianti pasitikëjimà 
vyriausybe, kuri priima ástatymus, visuomet gali áveikti prezidento veto, pa-
kartojusi procedûrà dar kartà. Vokietijos Federacinës Respublikos Pagrin-
diniame Ástatyme (Konstitucijos 82 str. [1]) valstybës prezidentui suformu-
                                                           

15 Rossum A. R., Tarr G. A. American Constitutional Law. The Structure of Government. 
Vol. I. – Boston, New York: Bedford / St.Martin’s, 1999. P. 497. 

16 Willettas F. E. Kaip kuriami JAV ástatymai. – Vienna: USIA Regional Program Office. 
P. 57.  
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luota pareiga parlamento priimtus ástatymus parengti ir paskelbti Federali-
niame ástatymø biuletenyje17. Konstitucijos lakoniðkumas nepalieka abejo-
niø, kad Federalinis Prezidentas negali vetuoti parlamento priimtø ástaty-
mø. Panaði veto modeliø ávairovë stebima ir Vidurio ir Rytø Europos vals-
tybëse.  

Apibendrindami veto modelius galime konstatuoti, kad valstybës va-
dovø veto ágaliojimai pasireiðkia trejopai: a) veto ágaliojimø nëra (nors 
formaliai ástatymas skelbiamas valstybës vadovø vardu); b) vadovai turi sil-
pnàjá veto (veto áveikti nereikalinga kvalifikuota parlamento nariø balsø 
dauguma); c) vadovai turi stiprius veto ágaliojimus (veto áveikiamas tik kva-
lifikuota parlamento nariø balsø dauguma). Atpaþinta tipologija formuluo-
ja kità klausimà: kuris tipologinis modelis yra geriausias ir sektinas? Kokias 
galias gali ir privalo turëti valstybës vadovas ir parlamentai, kad egzistuo-
jantá modelá galëtume vertinti kaip „gerà“, „tinkamà“, „pasiteisinusá“. Uþ-
sienio ðaliø doktrina (teisinë/politologinë), skirta prezidentiniam veto, yra 
pakankama, taèiau dominuoja veto ágaliojimø lyginamoji analizë. Veto 
modelio kokybës klausimas retai tampa tyrimø objektu, o jeigu jis minimas, 
tai tik tiek, kad veto yra demokratiniø teisiniø politiniø reþimø atributas. 
Net þymusis profesorius G. Sartoris (Giovanni Sartori), pripaþindamas, 
kad veto yra svarbus valdþios galiø instrumentas, mums neatskleidþia veto 
modelio kokybës paslapèiø18. Tokios problematikos svarbà didina ir nacio-
nalinëje doktrinoje egzistuojanti pasiûlymø dël prezidentinio veto tobuli-
nimo gausa. Tenka pritarti profesoriaus A. Vaiðvilos nuomonei, kad Lietu-
voje egzistuojantis prezidento veto modelis nëra labai veiksmingas, kad 
Seimai nesunkiai já áveikia19. P. Vinkleris taip pat pabrëþia prezidentinio 
veto silpnumà ir svarsto, kaip tai reikëtø keisti, pavyzdþiui, nurodo Jungti-
nëse Amerikos Valstijose ágyvendintà modelá20. E. Ðileikis, analizuodamas 
situacijà, kuomet Seimas atmetë prezidento veto, pagrástai konstatuoja, 
kad „valstybës vadovas konstituciðkai privalo promulgavimu personalizuoti 
ir jam ið dalies ar net visiðkai (!) nepriimtinà […] teisëkûrà“21. Akivaizdu, 
kad bûtø sudëtinga oponuoti iðvadoms, kad nacionalinio prezidento veto 
nesunkiai áveikiamas. Taèiau, net ir pritarus iðsakytoms mintims, neatsaky-
                                                           

17 Vokietijos Federacinës Respublikos Pagrindinis Ástatymas // Jaraðiûnas E., Mesonis G. 
Uþsienio ðaliø konstitucijos. – Vilnius: Lietuvos teisës universitetas, 2004. P. 82.  

18 Sartori G. Comparative Constitutional Engineering. – New York: New York University 
Press, 1997. P. 182–183.  

19 Vaiðvila A. Teisinës valstybës koncepcija Lietuvoje. – Vilnius: Litimo, 2000. P. 557–560.  
20 Vinkleris P. Lietuvos Respublikos Prezidento statusas ir jo ágaliojimai. – Vilnius: Teisi-

nës informacijos centras, 2002. P. 143–147.  
21 Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2003. 

P. 336–337.  
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tas lieka fundamentinis klausimas: kodël Lietuvoje egzistuojantis veto (sil-
pnasis) yra blogas? O gal silpnasis veto – tai ne blogybë, o teigiamas daly-
kas? Tuo labiau, kad grupë mokslo atstovø árodinëja, kad stabdþiø ir atsva-
rø modelis yra pakankamas ir kad reikëtø labiau vertinti konstitucijos ir 
valstybës valdymo formos benusistovintá stabilumà. Akivaizdu, kad tokioje 
situacijoje reikia apibrëþti principø ar kriterijø sistemà, kurios pagrindu ga-
lëtume vertinti veto modelá kokybës poþiûriu. Jeigu pritartume nuomonei, 
kad „ástatymo pasiraðymas ir jo paskelbimas gali bûti vertinamas kaip svar-
besnë akcija nei jo priëmimas Seime“22, tuomet galëtume teigti, kad Lietu-
vos Respublikos Prezidento veto per silpnas. Institucijai paskirta atsako-
mybë uþ ástatymo turiná, be realiø ágaliojimø daryti jam poveiká, skatintø 
suteikti tuos ágaliojimus. Taèiau skirdami didesnæ (!) atsakomybæ ástatymo 
promulguotojui mes suteiktume nepagrástà indulgencijà ástatymo leidëjui, 
teoriniu lygiu griautume þodþiø „ástatymo leidëjas“ semantikà. Vis dëlto 
manytume, kad promulgacijos reikðmë (ji neabejotina) nepanaikina ásta-
tymo leidëjo atsakomybës uþ ástatymo kokybës turiningàsias ir formaliàsias 
raiðkas.  

Jau buvo minëta, kad veto yra stabdþiø ir atsvarø sistemos integrali da-
lis. Taèiau ar tai privaloma stabdþiø ir atsvarø sistemos dalis, ar be jos ne-
galima veiksminga ir demokratijos tradicijas atitinkanti stabdþiø ir atsvarø 
sistema? Ar galime teigti, kad Vokietijos Federacinës Respublikos ar Jung-
tinës Karalystës valdymo formos yra maþiau veiksmingos ar maþiau de-
mokratiðkos negu Jungtiniø Amerikos Valstijø ar Lenkijos Respublikos sà-
rangos modeliai? Akivaizdu, kad minëtø ðaliø konstitucinëse sàrangose 
esanèios stabdþiø ir atsvarø sistemos yra sëkmingos, nors valstybës vadovø 
veto ágaliojimai akivaizdþiai skiriasi. Tad prezidentinio veto instituto egzis-
tavimas ar neegzistavimas negali bûti kriterijus, padedantis kokybës poþiû-
riu vertinti valstybës valdymo formà. Jau egzistuojanèiø veto modeliø paly-
ginimas formuluoja dar sudëtingesnes uþduotis, nes tenka árodinëti „stip-
riojo“ ar „silpnojo“ veto pranaðumus. Netikëtai radus „atsakymus“ á tokius 
klausimus, tektø formuluoti abejotinos vertës iðvadas, kurios kokybës po-
þiûriu suprieðintø demokratiniø valstybiø valdþiø padalijimo modelius. 
Tuomet tektø teigti, kad lenkiðkasis veto modelis geresnis negu prancûzið-
kasis arba atvirkðèiai. Tad ir veto „stiprumas“ negali bûti kriterijus, lemian-
tis veto modelio kokybæ.  

Galime teigti, kad bet kurioje demokratinëje valstybëje ágyvendintas 
veto modelis negali bûti ávardijamas kaip „blogas“, „nepakankamas“ ir kad 
já reikia keisti.  

                                                           

22 Vaiðvila A. Teisinës valstybës koncepcija Lietuvoje. – Vilnius: Litimo, 2000. P. 556.  
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Jau tapo akivaizdu, kad valstybës vadovo veto (kaip institucijos gali-
mybë) nëra privalomas ir nepakeièiamas stabdþiø ir atsvarø mechanizmo 
elementas. Kiekviena valstybës valdymo forma, kuri veikia demokratinio 
teisinio-politinio reþimo pagrindu, gali turëti specifinius stabdþiø ir atsvarø 
mechanizmo ágyvendinimo modelius. Juos suprieðinti, mëginti juos vertinti 
kokybës poþiûriu bûtø metodologinë klaida. Analizuodami veto modelá, ið-
sakydami pastabas apie já, turëtume vertinti ne ið konkreèios valdymo for-
mos „iðtraukto“ veto modelio kokybæ, o jà vertinti visos valstybës valdymo 
formos kokybës kontekste23. O kokius valdymo formos veiksmingumo ir jos 
darnios veiklos bruoþus galëtume iðskirti? Akivaizdu, kad valdymo formos 
modelis (nors ir veikiantis demokratinio teisinio-politinio reþimo aplinko-
je) turi pasiþymëti veiksmingumu, dinamiðkumu bei gebëjimu teisiniø me-
todø pagrindu spræsti konstitucines krizes (jeigu tokiø kiltø). Jeigu valsty-
bës valdymo forma numato tokias veto modelio formas, kurios gali atvesti 
prie sunkiai sprendþiamø konstituciniø teisiniø santykiø kriziø, tik tuomet 
galëtume dëti minuso þenklà ties veto modelio kokybe. Ir demokratinis tei-
sinis politinis reþimas, ir pats valdþiø padalijimo modelis tëra priemonës 
uþtikrinti þmogaus teises ir laisves, todël bet kurioje demokratinëje valsty-
bëje, kurioje garantuotos þmogaus teisës ir laisvës, kurioje valstybës valdy-
mo forma pakankamai veiksmingai uþtikrina valstybës funkcijø vykdymà, 
bet koks veto modelis yra geras ir pakankamas, todël nekeistinas. Matyda-
mi demokratiniø valstybiø praktikà (Amerikos, Europos valstybiø) galima 
teigti, kad visi juose egzistuojantys veto modeliai yra tinkami. Tokia iðvada 
darytina ir apie Lietuvos Respublikos Prezidentui suteiktus veto ágalioji-
mus.  

 

* * * 

 

Prezidentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės formavimo procese. Ðalies 
Prezidentas turi konstitucinius ir ástatyminius ágaliojimus ne tik daryti áta-
kà, bet tiesiogiai dalyvauti Vyriausybës formavimo procese. Valstybës va-
dovas savo dekretu, gavæs Seimo pritarimà, skiria ministrà pirmininkà, pa-
veda pastarajam sudaryti Vyriausybæ (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
84 str.). Ði Respublikos Prezidento funkcija buvo atskleista ir Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimo „Dël Lietuvos Res-
                                                           

23 „Kiekviena valdymo forma ið principo yra gera, jeigu sprendþia du svarbiausius uþdavi-
nius: (a) garantuoja þmogaus teise ir laisves bei (b) uþtikrina efektyvø valstybinës valdþios ins-
titucijø darbà.“ Mesonis G. Valstybës valdymo forma konstitucinëje teisëje: Lietuvos Respub-
lika Vidurio ir Rytø Europos kontekste. – Vilnius: Lietuvos teisës universitetas, 2003. P. 176.  
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publikos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimo „Dël Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës programos“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 
obiter dicta konstatuojama, jog „Respublikos Prezidentui tenka skirti Sei-
mo daugumos palaikomà Ministrà Pirmininkà ir tvirtinti tokià Vyriausybæ, 
kurios programai Seimas gali pritarti posëdyje dalyvaujanèiø nariø balsø 
dauguma“. Tokiu bûdu jau besiklostanti konstituciniø teisiniø santykiø 
praktika ágavo konstituciná pagrástumà ir Respublikos Prezidento teisë skir-
ti ministu pirmininku daugumos palaikomà kandidatà tapo pareiga. Ðioje 
vietoje bûtina pabrëþti svarbø aspektà. Konstitucinis Teismas neturi ágalio-
jimø siaurinti ar plësti kokios nors valstybës institucijos funkcijas. Tai, kad 
minëtoje byloje prezidento teisë skirti pavirto pareiga, turi bûti traktuotina 
ne kaip Konstitucinio Teismo „saviveikla“ atimant ar siaurinant Prezidento 
ágaliojimus, o tik kaip institucijos veikla atskleidþiant tikràjá Prezidento ága-
liojimø turiná, kuris iki tol buvo suvokiamas kitaip.  

Kokie ið tikrøjø Respublikos Prezidento ágaliojimai formuojant Vy-
riausybæ? Doktrinoje teigiama, kad Prezidento galios formuojant Vyriau-
sybæ yra „ne maþiau svarbios“24, netgi lygiavertës Seimo ágaliojimams. To-
kios iðvados grindþiamos keliais argumentais. Visø pirma teigiama, kad, 
esant Seimo pritarimui, galutinis þodis skiriant ministrà pirmininkà pri-
klauso Prezidentui, nes pastarasis ágaliotas pasiraðyti dekretà dël Vyriausy-
bës. Be to, pastebima, kad „Vyriausybës ágaliojimai visais atvejais gràþina-
mi Prezidentui, o ne Seimui“25. Toliau argumentuojama, kad Prezidento 
ágaliojimai Vyriausybei yra pirminiai – jie bûtini ir jø pakanka, kad Vyriau-
sybë rengtø savo programà, kuriai turës pritarti Seimo dauguma, o Seimo 
ágaliojimai yra antriniai – jie negali bûti suteikiami, jeigu Prezidentas nëra 
suteikæs savøjø26. Pateikta struktûra yra pagrásta, taèiau ar ji iðsami? Many-
tume, kad minëtà loginæ schemà dar galima plëtoti, ir ta tolesnë analizë su-
teikia pagrindà vël sugráþti prie Konstitucinio Teismo nutarimo obiter dicta 
iðsakytos nuostatos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 6 
punktas átvirtina, kad Seimas „pritaria ar nepritaria Respublikos Preziden-
to teikiamai Ministro Pirmininko kandidatûrai“, todël prieð Prezidentui 
pasiraðant dekretà, kuriuo bus skiriamas ministras pirmininkas, yra bûtina 
gauti Seimo pritarimà ðiai kandidatûrai. Tik tokiam pritarimui esant atsi-
randa galimybë Prezidentui dekretu skirti ministrà pirmininkà. Esant Pre-
zidento paskyrimui vël yra bûtinas Seimo dalyvavimas, jis turi pritarti nau-

                                                           

24 Kûris E. Politiniø klausimø jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta: Lietu-
vos Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nuta-
rimà // Politologija. 1998. Nr. 1. P. 45. 

25 Þr. ten pat. P. 46. 
26 Þr. ten pat. P. 46–47. 
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josios Vyriausybës programai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 92 str.). 
Todël manytume, kad Vyriausybës formavimui bûdingi ne du, o trys etapai 
(Seimas – Prezidentas – Seimas). Nagrinëdami atidþiau pastebime, kad ir ði 
schema nëra iðsami. Tam, kad Seimas pritartø arba nepritartø Prezidento 
teikiamai ministro pirmininko kandidatûrai, yra bûtina, kad Prezidentas 
teiktø kandidatûrà. Tad atsiranda dar vienas – ketvirtas – etapas. Dabar 
Vyriausybës formavimo etapai atrodytø taip: Prezidentas praðo Seimo pri-
tarimo ministro pirmininko kandidatûrai – Seimas pritaria – Prezidentas 
skiria ministrà pirmininkà – Vyriausybë gauna pritarimà Seime savo veik-
los programai. Jau minëtame Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
nutarime obiter dicta netiesiogiai pabrëþiama, kad yra dar vienas Vyriausy-
bës formavimo etapas, kuris ápareigoja Prezidentà prieð oficialiai praðant 
Seimo pritarti siûlomai ministro pirmininko kandidatûrai parinkti ir siûlyti 
toká kandidatà, kuris bûtø susijæs su parlamento (Seimo) dauguma. Aki-
vaizdu, kad toks Prezidento parinkimas be preliminaraus, kad ir neoficia-
laus konsultavimosi Seime yra negalimas. Visa Vyriausybës formavimo sch-
ema numato net penkis etapus: (1) Prezidentas derina ministro pirmininko 
kandidatûrà su Seimo dauguma, (2) Prezidentas siûlo Seimui pritarti jau 
aptartai ministro pirmininko kandidatûrai, (3) Seimas pritaria arba nepri-
taria ministro pirmininko kandidatûrai, (4) Prezidentas dekretu skiria mi-
nistrà pirmininkà, jei pastarajai kandidatûrai pritarë Seimas, (5) naujai su-
formuota Vyriausybë siekia gauti Seimo pritarimà savo veiklos programai. 
Tik tuomet naujoji Vyriausybë ágauna ágaliojimus veikti. Esant tokiai Vy-
riausybës formavimo grandinei, reikðmingiausiu faktoriumi, lemianèiu mi-
nistro pirmininko ir Vyriausybës sudëtá, tampa ne Respublikos Prezidento, 
o Seimo, tiksliau sakant, Seimo parlamentinës daugumos valia.  

Be to, manytume, kad Vyriausybës atsistatydinimo atveju ágaliojimø 
gràþinimas Prezidentui, o ne Seimui nepakeièia ágaliojimø balanso, kadangi 
sudarant kità Vyriausybæ ðis procesas turës vykti pagal jau aptartà schemà, 
t. y. atitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimus, kuriuose 
Seimo ir Prezidento ágaliojimai turi pastovià iðraiðkà. Vykdomosios val-
dþios – Vyriausybës – ágaliojimø pobûdá taip pat rodo Seimo ir Prezidento 
ágaliojimø Vyriausybës atþvilgiu analizë. Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 96 straipsnis iðreiðkia Prezidento galiø ribotumà, Seimo dominavimà 
Vyriausybës veikloje. Ðioje teisës normoje átvirtinama, kad „Vyriausybë so-
lidariai atsako Seimui uþ bendrà Vyriausybës veiklà“. Minëto straipsnio 
antrojoje dalyje, be to, dar ir átvirtinama atskirø ministrø atsakomybë Sei-
mui. Nustatydama subjektus, kuriems atskiri ministrai yra atsakingi, Kons-
titucija mini atsakomybæ Seimui ir Respublikos Prezidentui. Átvirtinusi mi-
nistrø atsakomybæ Seimui ir Respublikos Prezidentui, Konstitucija nurodo, 
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jog ministrai tiesiogiai pavaldûs ministrui pirmininkui. Konstitucijoje iðskir-
tos atsakomybës ir tiesioginio pavaldumo sàvokos, nors teoriðkai sunku ási-
vaizduoti pavaldumà be atsakomybës. Tuo tarpu galiojanèios Konstitucijos 
norma (96 str.) numato ministro pavaldumà ministrui pirmininkui, o jo at-
sakomybæ Seimui bei Prezidentui. Tenka sutikti su E. Kûriu, kuris konsta-
tuoja, kad „ástatymai ministrø atsakomybës nekonkretizuoja“, o tai yra 
„vertintina kaip teisinio reguliavimo spraga“27. Aplinkybë, jog kada nors 
ateityje ði teisës spraga bus uþpildyta, netrukdo vertinti Seimo ir Vyriausy-
bës ágaliojimø ðiandien galiojanèiø teisës normø de jure ir de facto ribose. 
Ðiuo metu galiojanèios teisës poþiûriu yra normalu, kad Respublikos Prezi-
dentas negali atleisti ministro be ministro pirmininko teikimo. Prisiminki-
me, pavyzdþiui, ávyká, kuomet Lietuvos Respublikos valstybës vadovas ne-
galëjo priversti muitinës ástaigos vadovà atvykti á posëdá prezidentûroje. O 
ástatymø leidþiamoji institucija – Seimas, kaip jau buvo minëta, gali bet ka-
da svarstyti pasitikëjimo Vyriausybe ar ministru pirmininku klausimà, todël 
galime teigti, kad Vyriausybë ástatymø ágyvendinimo funkcijà gali vykdyti 
tiek ilgai, kiek turës Seimo pritarimà tai veiklai. Konstitucijoje numatyta 
Vyriausybës formavimo tvarka, manytume, leidþia konstatuoti, kad ji susie-
ta su Seimu, kaip tai bûdinga parlamentiniams valdymo modeliams. 

 

* * * 

 

Respublikos Prezidento ágaliojimus lemia Konstitucija ir ordinarinë 
teisë. Nëra ordinarinës teisës akto, kuris butø vienintelis ðaltinis, lemiantis 
ðalies vadovo ágaliojimus. Tiek Respublikos Prezidento ástatymas, tiek ir ki-
ti teisës aktai (Seimo statutas, Vyriausybës ástatymas) sukuria sistemà tei-
sës aktø, apimanèià Respublikos Prezidento teisiø ir pareigø visumà. Visi 
ordinarinës teisës aktai turi atitikti Konstitucijos nuostatas, todël jø konsti-
tucingumo klausimas gali bûti kiekvienos dienos teisës aktualijø dienotvar-
këje. Jokia ordinarinio ástatymo taikymo ilgalaikiðkumo aplinkybë negali 
bûti jo konstitucingumo árodymas. Kadangi Konstitucinio Teismo jurispru-
dencija (oficialus Konstitucijos aiðkinimas) yra teisës ðaltinis, be kurio neá-
manoma aiðkinti Konstitucijos, tai ji yra teisës ðaltinis, lemiantis konstitu-
ciniø teisiniø santykiø subjektø teisinæ padëtá. Konstitucinio Teismo jurisp-
rudencija yra konstitucinës teisës ðaltinis, lemiantis ir Lietuvos Respublikos 
Prezidento ágalinimus.  

                                                           

27 Kûris E. Politiniø klausimø jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta: Lietu-
vos Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nuta-
rimà // Politologija. 1998. Nr. 1. P. 47. 
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Valstybës vadovas (prezidentas ar monarchas) bet kurios valstybës 
valdymo formos valstybëje turi ágaliojimus pasiraðyti parlamentø priimtus 
ástatymus. Promulgacijos teisë – tai ágaliojimai, kurie yra iðreikðti ir konst-
rukcijø nuostatose, ir ilgamete valstybiø raidos tradicija. Tad ástatymo ási-
galiojimas daþniausiais siejamas su procedûra – valstybës vadovo paraðu po 
teisës aktu. Tai – viena ið valstybës vadovø funkcijø, kuri grindþiama ilga-
mete tradicija.  

Atsiradus ir plëtojantis valdþiø padalijimo doktrinai, prezidentinis ve-
to pradëtas nagrinëti kaip stabdþiø ir atsvarø sistemos integrali dalis. Pri-
paþinus, kad tokie valstybës vadovo ágaliojimai yra stabdþiø ir atsvarø si-
stemos dalis, iðkilo gana sudëtingø teorijos ir praktikos klausimø: koks op-
timaliausias prezidentinio veto ágaliojimø turinys? Pagrindiniai prezidento 
veto pakankamumo kriterijai turëtø bûti aplinkybës, apibrëþianèios valdy-
mo formos valdymo formos demokratiðkumà (tai reiðkia, kad pripaþásta-
mos þmogaus teisës bei laisvës, valstybës plëtra yra grindþiama teisinës 
valstybës principais) bei valdþios institucijø tarpusavio santykiø darnumas. 
Esant ðioms sàlygoms, galime teigti, kad konstitucinës sàrangos poþiûriu 
prezidentinis veto pasiteisino.  

Prezidento ágaliojimai formuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybæ 
yra átvirtinti ir Konstitucijoje, ir ordinariniuose ástatymuose. Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas Konstitucijos nuostatas, 
savo nutarime „Dël Vyriausybës programos“ (1998 m.) reikðmingai pakeitë 
egzistavusià Konstitucijos nuostatø sampratà dël Respublikos Prezidento 
ágaliojimø formuojant Vyriausybæ. Prezidentas dalyvauja Vyriausybës for-
mavimo procese, taèiau pagrindinis vaidmuo pasirenkant ministro pirmi-
ninko kandidatûrà ir kandidatus á ministrø postus priklauso Seimo politinei 
daugumai. Ágaliojimus veikti gavusios Vyriausybës (jos veiklos programai 
pritarta Seime) atskaitomybë Respublikos Prezidentui yra minimali ir dau-
giau sietina su pagarbos raiðka valstybës vadovui negu su teisëje átvirtintu 
pavaldumu.  
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VII. VYRIAUSYBĖ VALSTYBĖS VALDŽIOS 
SISTEMOJE 

 

 

Kiekviena valstybë savo funkcijas ágyvendina per valdþios institucijø si-
stemà1. Valstybinës valdþios organizacija atskirose valstybëse priklauso nuo 
daugelio aplinkybiø: valdymo formos, politinio reþimo, teritorinës-politinës 
tvarkos ir kt. Kiekviena valstybë siekia sukurti kuo veiksmingesnæ valdþios 
organizavimo sistemà, nes nuo to priklauso valstybinës vadybos sëkmë. 
Skirtingose valstybëse gali bûti skirtinga valstybinës valdþios hierarchija2, 
nevienoda atskirø valdþios grandþiø formavimo tvarka bei jø tarpusavio 
saitai, bet jeigu valstybë yra demokratiðka, visada susiformuoja tos paèios 
pagrindinës valstybinës valdþios rûðys: ástatymø leidþiamoji, vykdomoji ir 
teisminë. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje pasakyta, kad „vals-
tybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausy-
bë, Teismas“. Tai – labai prasmingas Konstitucijos straipsnis, kuris átvirtina 
pagrindiná demokratinës teisinës valstybës organizacijos ir veiklos principà 
– valstybës valdþios padalijimo principà. Tai reiðkia, kad ástatymø leidþia-
moji, vykdomoji ir teisminë valdþios turi bûti atskirtos ir savarankiðkos, 
prieðingu atveju jos virs „paprastais priklausomais organais“3. Svarbu tai, 
kad Lietuvos Respublikos Konstitucija ne tik atskiria skirtingas valdþias, 
bet ir ágyvendina valdþios padalijimo doktrinà visu savo reguliavimo turi-
niu, detalizuoja ðià nuostatà atskiruose Konstitucijos straipsniuose bei ga-
liojanèiuose ástatymuose. Ágyvendinant valstybës valdþios padalijimo prin-
cipà siekiama ne tik suformuoti darniai veikiantá valstybës mechanizmà, 
bet norima sukurti darnià þmogaus teisiø apsaugos sistemà bei uþtikrinti, 
kad valdþios ástaigos tarnautø þmonëms (Konstitucijos 5 str. 3 d.). 

Kiekvienai ið valdþiø Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato bûti-
nas funkcijas bei reikiamus ágalinimus numatytiems tikslams pasiekti. 

Valstybë gali egzistuoti be prezidento, o autoritarinëse valstybëse – 

                                                           
1 Plaèiau þr. Jaraðiûnas E. Konstitucinë valstybës valdþios institucijø sistema / Lietuvos 

konstitucinë teisë. – Vilnius, 2001. P. 674. 
2 Bureaucracy and Democracy. – London, 1983. P. 85. 
3 Römeris M. Valstybë. T. 2. – Vilnius, 1995. P. 364. 
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daþnai net ir be parlamento, taèiau jokia valstybë negali egzistuoti be tei-
sminës valdþios ir be vyriausybës4. 

Vyriausybei tenka labai svarbi vieta valstybës valdþiø sistemoje, nes jos 
veikla turi didelæ átakà valstybingumo raidai. Vyriausybë yra vykdomoji 
tvarkomoji ðalies institucija, vykdanti ástatymus ir kitus teisës aktus, tvar-
kanti kraðto reikalus. 

 

* * * 
 

Þmonës ar þmoniø grupës visada siekia priversti vyriausybæ vykdyti jø 
interesus. Politika ir interesai yra neatskiriami, todël vyriausybë neretai 
vertinama kaip institucija, vykdanti specifinius atskirø grupiø interesus5. 

Interesø grupës yra savarankiðki organizaciniai vienetai, egzistuojantys 
nepriklausomai nuo vyriausybës, politikos bei partijø ir siekiantys paveikti 
vieðàjà politikà6. Suprantama, kuo ðalis maþiau demokratiðka, tuo interesø 
grupës maþiau savarankiðkos, nes jø veikla iðsamiai reglamentuojama ásta-
tymais ir kitais teisiniais aktais. 

Kokiais bûdais interesai ar interesø grupës veikia politiniø sprendimø 
priëmimà?  

Galima iðskirti tokius pagrindinius poveikio kelius (þr. 1 lentelæ): tai – 
tiesioginis poveikis vyriausybei ir kitoms institucijoms, netiesioginis povei-
kis minëtoms institucijoms formuojant vieðàjà nuomonæ ir netiesioginis po-
veikis per politines partijas. 

Tiesioginis poveikis vyriausybei gali bûti iðreikðtas ávairiomis formo-
mis, tai – peticijos, tiesioginis atstovavimas vyriausybëje; atskirø grupiø na-
riø kontaktai su valdþios bei valdymo institucijomis, teismais. 

Peticija yra bûdas kreiptis á vyriausybæ dël patirtos skriaudos atlygini-
mo ar kokio nors siekio ágyvendinimo. Tai – daugybëje ðaliø bene labiausiai 
paplitusi nepasitenkinimo iðraiðkos forma.  

Interesø grupiø atstovø tiesioginis dalyvavimas politinio elito (parla-
mento, vyriausybës ir kt.) veikloje yra pats veiksmingiausias politiniø siekiø 
ágyvendinimo bûdas. 

Tiesioginis finansiniø bei regioniniø grupiø interesø atstovavimas pa-
rlamente bei vyriausybëje yra átvirtintas Airijos, Prancûzijos, Italijos, Ny-
derlandø bei kitø ðaliø ástatymais7. 
                                                           

4 Finer S. E. The history of government. 1. – Oxford, 1997. P. 11. 
5 Comperative government and politics. Third edition. – Red Hague: Martin Harron, 

Macmillan, 1992. P. 209–210. 
6 Parliaments and Pressure groups in Western Europe. – London: Philip Worton, 1999. P. 2. 
7 Comperative government and politics. Third edition. – Red Hague: Martin Harron, 

Macmillan, 1992. P. 216. 
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Jeigu tiesioginio atstovavimo politinio elito veikloje pasiekti nepavyks-
ta, siekiama uþmegzti ávairaus lygio kontaktus su politinius sprendimus pri-
imanèia aplinka. Kontaktai gali bûti ávairûs, taip pat ir asmeniniai. 

Santykiai tarp partijø ir interesø grupiø paprastai bûna labai glaudûs, 
taèiau politinës partijos daþnai veikia kaip interesø grupiø atðakos arba in-
teresø grupës bûna politiniø partijø sudëtinës dalys, pavyzdþiui, Didþiosios 
Britanijos bei Australijos darbo partijos susiformavo profsàjungø judëjimo 
pagrindu. 

Tarp interesø grupiø ir politiniø partijø daþnai formuojasi vadinamieji 
ðeimyninio pobûdþio santykiai. Suprantama, politinë partija nepajëgia ginti 
smulkiø interesø, taèiau ji yra tarsi skëtis, saugantis net ir smulkiuosius, pa-
vienius interesus. 

Netiesioginë átaka vyriausybei formuojant vieðàjà nuomonæ pasireiðkia 
daugiausia per santykius su þiniasklaida. Jos pagalba interesø grupës gali 
formuoti reikiamà vieðàjà nuomonæ. Be to, gali bûti organizuojami streikai, 
protesto akcijos arba kiti veiksmai, formuojantys vieðàjà nuomonæ.  

Santykiai tarp interesø grupiø visuomenëje pasireiðkia partijø kova. 
Kiekviena interesø grupë siekia kiek ámanoma plaèiau átvirtinti savo intere-
sus teisiðkai, t. y. savo interesà paversti visuotinai privaloma teisës norma. 
Visiems þinomas aforizmas „Kas priimtina „General Motors“, tas priimtina 
visai Amerikai“ ðiuo atveju yra akivaizdus pavyzdys. 

Labai svarbus interesø grupës átakos determinantas yra finansinës ga-
limybës. Tai lemia realø poveiká atskiroms institucijoms, ypaè naudojant 
lobizmo praktikà.  

Interesø grupiø veikla yra demokratinës visuomenës savybë. Tai skati-
na kurti bei tobulinti atstovavimo sistemà. Faktiðkai interesø grupës turi 
didesnæ átakà priimant politinius sprendimus, negu turi rinkimai ar partijos. 

Reikia suvokti ir tai, kad interesø grupiø siekiai gali bûti specifiniai, o 
atskirais atvejais net ir savanaudiðki. Gerai organizuota maþuma gali nuga-
lëti blogai organizuotà indiferentiðkà daugumà. 

Interesø grupiø veiklà demokratinëje visuomenëje daugiausia lemia 
dvi aplinkybës: pliuralizmas ir korporatyvizmas. Pliuralistinis poþiûris inte-
resø grupiø veikloje dominavo ankstyvuoju pokariniu laikotarpiu. Pliura-
lizmas reiðkësi kaip laisvai organizuota interesø grupiø veikla, apibûdinanti 
valdanèiøjø ir valdomøjø santykius 8. 

Kadangi dauguma visuomenës nariø priklauso nuo daugiau kaip vieno 
intereso, todël ir konfliktas tarp interesø grupiø nëra pernelyg aðtrus. Tà 

                                                           
8 Comperative government and politics. Third edition. – Red Hague: Martin Harron, 

Macmillan, 1992. P. 216. 
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lemia palyginus neþymus visuomenës susiskaldymas pagal interesø lygius. 
Visuomenës nariai yra sàlygiðkai lygûs, todël prioritetas teikiamas valstybës 
interesams, kadangi valstybë savo institucijø pagalba sëkmingiausiai atsto-
vauja universaliesiems interesams.  

Padëtis keièiasi apie 1970 m., kada pliuralizmà pradeda keisti korpora-
tyvizmas. Ðiuo periodu kapitalo koncentracijos, taip pat vieðosios politikos 
pagrindu vyksta interesø diferenciacija, susidaro ryðkiai apibrëþtos interesø 
grupës. 

Ðiam periodui bûdinga tai, kad prasideda derybos tarp interesø grupiø 
ir vyriausybës. Derybos tarp ðiø grupiø ir vyriausybës ágauna ávairias for-
mas. Ryðkus atskirø interesø grupiø dominavimas gali suformuoti net to-
kias formas kaip faðizmas, socializmas ir kt. Atskiruose regionuose (Skan-
dinavija, Austrija, Nyderlandai, ið dalies Belgija) susiformavo korporatyvi-
nës valstybës9.  

 
 

1 schema. Interesø grupiø átakos sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðiose valstybëse tapo tradicija vyriausybei konsultuotis su interesø 
grupëmis. Daugelis ekonominiø bei socialiniø sprendimø priimama vadi-
namosios „ekonominës ir socialinës partnerystës“ pagrindu. 
                                                           

9 Comperative government and politics. Third edition. – Red Hague: Martin Harron, 
Macmillan, 1992. P. 216. 
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Pats patikimiausias bûdas ágyvendinti grupiø interesus yra valdþios si-
ekis. Interesø grupes dominanti politika daugiausia pasiekiama uþvaldþius 
teisës normas kurianèias arba teikianèias institucijas (þr. 1 schemà), tarp 
kuriø vyriausybë uþima labai svarbià vietà. 

 

* * * 
 

Vyriausybës statusas kiekvienoje valstybëje priklauso nuo daugelio ap-
linkybiø, kurios bene ryðkiausios visuomenëje, kurioje susiklosèiusios teisës 
tradicijos bei valdymo forma. Nuo ðiø aplinkybiø tiesiogiai priklauso vy-
riausybës formavimo tvarka, jos pavaldumas bei atskaitomybë, kompeten-
cija, galø gale – átaka valstybës valdþios sistemoje. 

Tose valstybëse, kuriose dominuoja anglosaksø teisës tradicija (Di-
dþioji Britanija, Indija ir kt.), veikia vyriausybë ir ministrø kabinetas. Á vy-
riausybës sudëtá áeina visi ministrai, jaunesnieji ministrai, kurie kai kuriose 
ðalyse vadinami ministrø pavaduotojais, bei kiti asmenys. Tokiu bûdu susi-
daro gana didelë (apie 80 nariø) ir nepaslanki institucija, kuri nepajëgi 
skubiai spræsti klausimø10. Realiai ðalá valdo ministrø kabinetas, sudarytas 
ið 20 pagrindiniø ministrø. 

Tose valstybëse, kuriose tvarkomasi pagal kontinentinës teisës tradici-
jas (Prancûzija, kai kurios Prancûzijos átakoje buvusios Afrikos valstybës), 
egzistuoja ministrø taryba ir kabineto taryba. 

Ministrø tarybos posëdis – tai oficialus vyriausybës posëdis, kuriam 
pirmininkauja prezidentas. Ðiuose posëdþiuose priimami patys svarbiausi 
sprendimai. Kabineto tarybos posëdþiams pirmininkauja premjeras. Ðiuose 
posëdþiuose daþniausiai svarstomi maþesnës svarbos klausimai. Ðios klasi-
kinës tradicijos taikomos nedaugelio valstybiø vyriausybiø veikloje, jos daþ-
niausiai papildomos nacionaline patirtimi. 

Pabrëþiant atskirus vyriausybës veiklos momentus, paminëtini keli vy-
riausybës modeliai: 

1. Parlamentinë vyriausybë, kurios visos galios sutelktos ástatymø lei-
dëjo rankose, o vyriausybei tenka tik ágyvendinti parlamento teisës 
aktus. 

2. Ministro pirmininko vyriausybë. Kai labai iðplëstos vyriausybës va-
dovo galios, didelë ir jo atsakomybë. Neretai toks vyriausybës mo-
delis tampa „opoziciniu“ parlamentu. 

3. Partinë vyriausybë, kuriai bûdinga labai grieþta partinë drausmë. 
Vyriausybë nenukrypstamai vykdo partijos, suformavusios vyriausy-
bæ, nuostatas. 

                                                           
10 Rose R. Understanding big government. – London, 1984. P. 3–11.  
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4. „Kabinetinë“ vyriausybë, kuriai bûdingi kolegialumo pradai. Mi-
nistrui pirmininkui nesuteiktos ypatingos galios. Dominuoja kolek-
tyvinës atsakomybës principai11 ir t. t. 

Vyriausybës formavimo tvarka tiesiogiai priklauso nuo valdymo for-
mos. 

Valstybëse, kuriose átvirtinta parlamentinë valdymo forma, valstybës 
vadovas ministru pirmininku daþniausiai skiria partijos (ar partijos bloko), 
laimëjusios parlamentinius rinkimus, lyderá, o jo teikimu – ministrus (Grai-
kija, Indija, Italija, Kanada). Kai kuriose valstybëse (Vokietija, Japonija, 
Ispanija) ministras pirmininkas renkamas balsuojant parlamente, o vëliau 
parlamento valia átvirtinama valstybës vadovo aktu. Ðvedijoje monarchas 
net formaliai nedalyvauja formuojant vyriausybæ, kurios ministras pirmi-
ninkas skiriamas parlamento pirmininko aktu. 

Jeigu kokia nors partija (partijos blokas) turi akivaizdþià daugumà pa-
rlamente, tai jokiø nesklandumø formuojant vyriausybæ daþniausiai nekyla, 
nebûna, nes jos lyderis beveik automatiðkai tampa ministru pirmininku 
(Didþioji Britanija, Kanada, Australija, Malaizija). Daug sudëtingiau bûna, 
kai në viena partija (partijø blokas) neturi parlamentinës daugumos (Aust-
rija, Belgija, Danija, Italija). Suformuoti vyriausybæ bûna gana sunku, o jos 
sudëtis ne visada atspindi rinkimø rezultatus. 

Prezidentinëse respublikose, taip pat valstybëse, kuriose yra monar-
chinë valdymo forma, vyriausybë formuojama valstybës vadovo nuoþiûra. 
Ðiomis teisëmis labai plaèiai naudojasi Lotynø Amerikos ðaliø prezidentai, 
pavyzdþiui, Kosta Rikos Konstitucijos 139 straipsnio 1 dalyje átvirtinta, kad 
ministrai skiriami ir keièiami prezidento12. 

Kai kuriose ðios grupës ðalyse (Jungtinëse Amerikos Valstijose) reika-
laujama, kad valstybës vadovo paskirtoms kandidatûroms pritartø parla-
mentas. 

Valdymo formø klasifikacija – tai tik siekis surasti idealøjá modelá pa-
brëþiant jo atskirus aspektus, ðios idealios sistemos daþniausiai papildomos 
ávairiomis modifikacijomis13. Sukuriamos vadinamosios miðriosios valdymo 
formos. Visa tai lemia vyriausybës teisinæ padëtá. 

 

* * * 

 

                                                           
11 Lavel M., Shepde K. Cabinet minister and parliamentary Government. – Cambridge 

university, 1994. P. 3–10. 
12 Constitution of the Countries of the World. Republic of Costa Rika, N. Y., 1982. 
13 Ball A. R. Modern Politics and government. Third edition. – London, 1983. P. 37. 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybës statusas keitësi priklausomai nuo 
valstybingumo raidos – keièiantis valstybës valdymo formai. 

1918 m. paskelbus Lietuvà nepriklausoma valstybe neatidëliotinai bu-
vo sprendþiami ir vykdomosios valdþios klausimai. Lietuvos Valstybës 1918 
m. lapkrièio 2 d. Laikinosios Konstitucijos Pamatiniø Dësniø 10 straipsnyje 
buvo sakoma, kad vykdomoji valdþia priklauso Valstybës Tarybos Prezi-
diumui. Ðià valdþià Prezidiumas vykdë per Ministrø Kabinetà. Ministrø ka-
binetà suformuoti ir jo sudëtá pateikti tvirtinti Prezidiumui buvo pavesta 
ministrui pirmininkui. Kartu ðis aktas átvirtina, kad Ministrø Kabinetas so-
lidariai dirba ir atsako, o Valstybës Tarybai pareiðkus nepasitikëjimà – atsi-
statydina. Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dësniai neiðsamiai regla-
mentavo atskirus vyriausybës formavimo, kompetencijos bei veiklos klau-
simus, nes ir pats ðis dokumentas buvo gana lakoniðkas.  

Minëti teiginiai praktiðkai buvo pakartoti ir 1919 m. balandþio 4 d. pri-
imtuose Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos Pamatiniuose Dës-
niuose. 

1920 m. birþelio 10 d. priimta Lietuvos Valstybës Laikinoji Konstituci-
ja daug iðsamiau reglamentavo vyriausybës veiklà. 

1922 m. rugpjûèio 6 d. Konstitucija yra þinoma kaip viena ið demokra-
tiðkiausiø konstitucijø Lietuvos istorijoje, átvirtinanti parlamentiná valdymo 
modelá, pabrëþianti Seimo vaidmená valstybëje.  

Reglamentuodama vyriausybës veiklà 1922 m. Konstitucija paryðkino 
Prezidento vaidmená vyriausybës atþvilgiu. Konstitucijos 47 straipsnyje bu-
vo pasakyta, kad Respublikos Prezidentas kvieèia ministrà pirmininkà, pa-
veda jam sudaryti Ministrø Kabinetà. Prezidentas tvirtina sudarytà vyriau-
sybæ, taip pat priima jos atsistatydinimà. Konstitucijos 40 bei 54 straipsniai 
átvirtino, kad Respublikos Prezidentas ir pats áeina á vyriausybës sudëtá, gali 
dalyvauti Ministrø Kabineto posëdþiuose, jiems pirmininkauti bei reikalau-
ti ið Ministrø Kabineto ar atskirø ministrø praneðimø raðtu apie jø darbà. 
Tokia Prezidento ir vyriausybës tarpusavio santykiø patirtis Vakarø Euro-
pos ðalyse buvo þinoma, ir Lietuva jà pritaikë. Taèiau Respublikos Prezi-
dento átaka vyriausybei buvo ðiek tiek formalaus pobûdþio, o faktinës vy-
riausybës veiklos galios priklausë nuo Seimo, nes ir pats Prezidentas buvo 
renkamas parlamento. 

Kaip ir dera parlamentinës respublikos konstitucijai, jos 59 straipsnyje 
pasakyta, kad ministrai turi turëti Seimo pasitikëjimà. Ministrø Kabinetas 
ir kiekvienas ministras turi atsistatydinti, jeigu Seimas pareiðkia jiems ne-
pasitikëjimà. 

To meto Lietuvos vyriausybë apibrëþiama kaip bendrosios kompeten-
cijos institucija. Konstitucijos 61 straipsnyje buvo pasakyta, kad „Ministrø 
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Kabinetas vykdo Respublikos Konstitucijà ir ástatymus, veda Respublikos 
vidaus ir uþsienio politikà, saugo Respublikos teritorijos nelieèiamybæ ir 
vidaus tvarkà“. 

Konstitucijoje bandoma formuluoti vyriausybës veiklos garantijas – 63 
straipsnyje buvo átvirtinta, kad ministrui pirmininkui ar kitam kuriam mi-
nistrui baudþiamàjà bylà dël jø nusikaltimø ar dël valstybës iðdavimo iðkelti 
gali tik Seimas absoliutine visø atstovø balsø dauguma. Bylà nagrinëja Lie-
tuvos Aukðèiausiasis Teismas. 

Padëtis keitësi 1928 m. geguþës 15 d. paskelbus naujà Lietuvos Konsti-
tucijà. Pagal ðià Konstitucijà Lietuva, kaip þinoma, prarado parlamentinës 
valstybës poþymius ir visa valdþia buvo sutelkta Prezidento rankose. Nors 
Konstitucijos 6 dalies 61 straipsnis formaliai ir áteisina vyriausybës atsako-
mybæ prieð Seimà, taèiau tuo paèiu Konstitucijos 56, 57 straipsniai realiai 
tai paneigia. Faktiniu vyriausybës vadovu tapo Prezidentas. Jis turëjo teisæ 
vyriausybæ formuoti ar pakeisti savo nuoþiûra. Padëtis nesikeitë ir priëmus 
1938 m. geguþës 12 d. Konstitucijà. Atsirado kai kurie formalûs neesminiai 
pokyèiai (vietoje Ministrø Kabineto vartojama sàvoka Ministrø Taryba, 
ásteigta ministro pirmininko pavaduotojo pareigybë ir kt.), taèiau vyriausy-
bë ir toliau iðliko stipri, turinti plaèius ágalinimus prezidentinio valdymo 
institucija. 

 

* * * 

 

1990 m. kovo 11 d. atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ ir priëmus Lie-
tuvos Respublikos Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà Vyriausybës veiklos klau-
simai buvo sprendþiami bendrame pereinamojo laikotarpio valstybingumo 
raidos kontekste. 

Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 93 straipsnyje 
buvo skelbiama, kad vykdomàjà valdþià Lietuvos Respublikoje ágyvendina 
Vyriausybë, kurià sudaro ministras pirmininkas, ministro pirmininko pava-
duotojai, ministrai. Pagal minëto ástatymo 94 straipsná ministrà pirmininkà 
skiria Aukðèiausioji Taryba Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko teikimu. 
Ministro pirmininko pavaduotojus ir ministrus skiria Aukðèiausioji Taryba 
ministro pirmininko teikimu. Vyriausybës sudarymo bei veiklos klausimus 
iðsamiai reglamentuoja Vyriausybës ástatymas bei Aukðèiausiosios Tarybos 
reglamentas. Galiojantys ástatymai átvirtina, kad Lietuvos Vyriausybë atsa-
kinga Lietuvos Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai ir jai atskaitinga, o lai-
kotarpiu tarp Aukðèiausiosios Tarybos sesijø – Aukðèiausiosios Tarybos 
Prezidiumui, kuriam yra atskaitinga. 

Vyriausybë reguliariai atsiskaitydavo uþ darbà Aukðèiausiajai Tarybai 
ir privalëjo turëti jos pasitikëjimà. Jeigu Aukðèiausioji Taryba slaptu balsa-
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vimu daugiau kaip pusës bendro deputatø skaièiaus balsø dauguma pa-
reikðdavo nepasitikëjimà Vyriausybe ar jos nariu, visa Vyriausybë ar jos na-
rys turëjo atsistatydinti. Vyriausybë, kaip bendrosios kompetencijos orga-
nas, galëjo leisti nutarimus bei potvarkius, privalomus visoje Lietuvos teri-
torijoje. Kartu Vyriausybë galëjo naudoti ministerijø ir kitø jai pavaldþiø 
institucijø aktus, taip pat uþprotestuoti Aukðèiausiojoje Taryboje aukðtes-
niosios pakopos savivaldybës tarybos sprendimus, jeigu jie prieðtaravo Lie-
tuvos ástatymams.  

Pagal Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 99 straipsná Vyriausybë privalëjo 
gràþinti savo ágaliojimus naujai iðrinktai Aukðèiausiajai Tarybai jos pirmoje 
sesijoje. 

 

* * * 

 

Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà Lietuva yra aiðkiai 
parlamentinë respublika su atskirais prezidentinio valdymo formos ele-
mentais. Tai lemia Lietuvos Seimo, Prezidento, Vyriausybës teisiná statusà 
bei jø tarpusavio santykius. 

Dabartiniu metu Vyriausybë savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Res-
publikos Konstitucija, ástatymais14, Lietuvos Respublikos tarptautinëmis 
sutartimis, Vyriausybës programa, Vyriausybës ilgalaikiu strateginiu planu 
ir kitais teisës aktais.  

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 91 straipsná Vyriausybæ su-
daro ministras pirmininkas ir ministrai. Vadovaujantis Konstitucijos 92 
straipsniu, ministrà pirmininkà Seimo pritarimu skiria ir atleidþia Respub-
likos Prezidentas. Ministrus skiria ir atleidþia ministro pirmininko teikimu 
Respublikos Prezidentas.  

Pagal Europos ðalyse susiklosèiusià praktikà Prezidentas Vyriausybës 
vadovu skiria tà asmená, kurá remia parlamento dauguma. Tokios praktikos 
laikomasi ir Lietuvoje, nes Prezidento tikslas yra sudaryti veiksmingà, Sei-
mo pasitikëjimà turinèià vyriausybæ, todël Prezidento pasirinkimo galimy-
bes riboja pretendento á ministrus pirmininkus santykis su Seimo dauguma. 
                                                           

14 1994 m. geguþës 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymas // Valstybës þinios. 
1994. Nr. 43-772, papildymai ir pakeitimai þr. Valstybës þinios. 1996. Nr. 115-2667, Nr. 120-
2819, Nr. 121-2850, Nr. 122-2864; 1997. Nr. 30-704; 1998. Nr. 41-1131, Nr. 55-1871; 2000. Nr. 
92-2843. 

Lietuvos Respublikos Seimo statuto nauja redakcija (31 skirsnis) patvirtinta 1998 m. 
gruodþio 22 d. // Valstybës þinios. 1999. Nr. 5-97; 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos 
valstybës tarnybos ástatymas // Valstybës þinios. 1999. Nr. 66-2130; Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës 1994 m. rugpjûèio 11 d. nutarimas Nr. 728 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
darbo reglamento patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 1999. Nr. 92-2693. 
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Lietuvos Respublikos Seimo statutas (31 skirsnis) átvirtina detalià mi-
nistro pirmininko kandidatûros ir Vyriausybës programos svarstymo pro-
cedûrà. 

Gavæs Respublikos Prezidento teikimà dël ministro pirmininko kandi-
datûros Seimas artimiausiame posëdyje suteikia galimybæ Respublikos Pre-
zidentui pristatyti pretendentà. Prezidentas turi teisæ atðaukti pristatytà 
kandidatûrà bet kuriuo metu iki balsavimo dël pritarimo jai pradþios. Ne 
vëliau kaip per savaitæ nuo ministro pirmininko kandidatûros pristatymo 
turi bûti surengtas kitas Seimo posëdis sprendimui dël pateiktos kandida-
tûros priimti. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Vyriausybës ástatymas reikalauja, 
kad ministras pirmininkas ne vëliau kaip per 15 dienø nuo jo paskyrimo 
pristatytø Seimui savo sudarytà ir Respublikos Prezidento patvirtintà Vy-
riausybæ ir pateiktø svarstyti jos programà, kurià pagal Seimo statuto 196 
straipsnio reikalavimà Seimas privalo apsvarstyti per 15 dienø. Jeigu Sei-
mas motyvuotu nutarimu nepritaria ðiai programai, ministras pirmininkas 
ne vëliau kaip per 15 dienø nuo nepritarimo dienos pateikia svarstyti naujà 
programà. 

Jeigu Vyriausybës programai nepritarta arba ji gràþinta Vyriausybei 
patobulinti, nauja Vyriausybës programos redakcija Seimui turi bûti pa-
teikta per 10 dienø, o jos svarstymo procedûra kartojama ið naujo Seimo 
statuto 194–196 straipsniuose nustatyta tvarka. 

Nauja Vyriausybë gauna ágaliojimus veikti, kai Seimas posëdyje daly-
vaujanèiø nariø balsø dauguma pritaria jos programai. 

Jeigu Seimas du kartus ið eilës nepritaria naujai sudarytos Vyriausybës 
programai, tai Vyriausybë, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos 101 straipsnio 3 dalies 1 punktu, privalo atsistatydinti. Seimui pritarus 
programai, Vyriausybë privalo per 3 mënesius parengti ir patvirtinti konk-
reèias priemones ðiai programai ágyvendinti. 

Pradëdami eiti savo pareigas ministras pirmininkas ir ministrai prisie-
kia. Prisiekiama Seimo posëdyje, á kurá kvieèiamas Respublikos Preziden-
tas. Priesaikos tekstas, iðskyrus leidþiamà neskaityti sakiná („tepadeda man 
Dievas“), netaisomas ir nekeièiamas. Ðios nuostatos nesilaikymas, kaip ir 
atsisakymas prisiekti ar pasiraðyti vardiná priesaikos lapà arba pasiraðymas 
su iðlyga, reiðkia, kad ministras pirmininkas ar ministras neprisiekë ir negali 
eiti pareigø. 

Vyriausybë gauna ágaliojimus veikti Seimo ágaliojimø laikotarpiu, t. y. 
ketverius metus. Ðalia to Lietuvos Respublikos Konstitucijos 92 straipsnio 
4 dalis bei Vyriausybës ástatymo 8 straipsnis numato, kad „Vyriausybë grà-
þina savo ágaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimø arba ið-
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rinkus Respublikos Prezidentà“. Kaip þinoma, Konstitucijos 101 straipsnis 
numato Vyriausybës atsistatydinimo pagrindus. Kyla klausimas, ar Vyriau-
sybës ágaliojimø gràþinimas ir atsistatydinimas yra tapatus veiksmas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybë kreipësi á Lietuvos Konstituciná Tei-
smà praðydama iðtirti, ar Lietuvos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës programos“15 neprieðtarauja Kons-
titucijos 92 straipsnio ketvirtajai daliai. 

Minëtu nutarimu Seimas pritarë Vyriausybës veiklai 1997–2000 me-
tais, t. y. Seimo ágaliojimø laikotarpiu, o ne Respublikos Prezidento ágalio-
jimø laiku. 

Kyla abejoniø, ar po Respublikos Prezidento rinkimø Vyriausybës 
veikla bus teisëta ir neprieðtaraus Konstitucijai. Kartu pareiðkëjas, sugreti-
næs Konstitucijos 92 straipsnio ketvirtosios dalies ir 101 straipsnio normose 
vartojamas sàvokas „Vyriausybës atsistatydinimas“ ir „Vyriausybës ágalio-
jimø gràþinimas“, abejoja, ar Respublikos Prezidentui yra suteikti ágalioji-
mai po Respublikos Prezidento rinkimø teikti Seimui svarstyti ministro 
pirmininko kandidatûrà ir tvirtinti naujà Vyriausybæ. 

Vyriausybës atsistatydinimo pagrindai átvirtinti Konstitucijos 101 
straipsnio treèiojoje dalyje. Joje nustatyta, kad Vyriausybë privalo atsista-
tydinti ðiais atvejais: 

1) kai Seimas du kartus ið eilës nepritaria naujai sudarytos Vyriausy-
bës programai; 

2) kai Seimas visø Seimo nariø balsø dauguma slaptu balsavimu pa-
reiðkia nepasitikëjimà Vyriausybe ar ministru pirmininku; 

3) kai ministras pirmininkas atsistatydina ar mirðta; 
4) po Seimo rinkimø, kai sudaroma nauja Vyriausybë. 
Pagal Konstitucijos 101 straipsnio 2 dalá Vyriausybë turi atsistatydinti, 

kai pasikeitus daugiau kaip pusei ministrø ji ið naujo negauna Seimo ágalio-
jimø. 

Konstitucinis Teismas paþymi, kad ðis Vyriausybës atsistatydinimo pa-
grindø sàraðas yra baigtinis. Kartu paaiðkinama, kad Vyriausybës ágaliojimø 
gràþinimas yra numatytas dviem atvejais: pirmu – po Seimo rinkimø, antru 
– po Respublikos Prezidento rinkimø (Konstitucijos 92 straipsnio ketvirtoji 
dalis). 

Konstitucinis Teismas daro iðvadà, kad bûtinybæ Vyriausybei gràþinti 
ágaliojimus lemia tai, kad baigiasi vieno ið Vyriausybæ sudariusiø subjektø 
ágaliojimai, taèiau konstitucinëse normose minëtø subjektø pasikeitimui ir 
jø átakai formuojant Vyriausybæ teikiama skirtinga reikðmë. Po Seimo rin-

                                                           
15 Valstybës þinios. 1996. Nr. 120-2821. 
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kimø Vyriausybë privalo ne tik gràþinti savo ágaliojimus, bet ir atsistatydin-
ti, kadangi po Seimo rinkimø nebelieka subjekto, ið kurio Vyriausybë gavo 
pasitikëjimà ir ágaliojimus veikti, todël ji ir privalo atsistatydinti. 

Po Respublikos Prezidento rinkimø, kaip paþymi Konstitucinis Tei-
smas, Vyriausybë taip pat gràþina savo ágaliojimus naujai iðrinktam Prezi-
dentui. Taèiau Konstitucijos normose nenumatyta, kad tuomet Vyriausybë 
privalo atsistatydinti. Taip yra todël, kad pasikeitus valstybës vadovui toliau 
iðlieka Seimo pasitikëjimas Vyriausybe, todël ágaliojimø gràþinimo po Res-
publikos Prezidento rinkimø atveju valstybës vadovo pavedimas toliau eiti 
pareigas turëtø bûti suteiktas tai paèiai Vyriausybei. 

Taigi Konstitucinis Teismas pabrëþia, kad nëra pagrindo sàvokas „Vy-
riausybës atsistatydinimas“ ir „Vyriausybës ágaliojimø gràþinimas“ laikyti 
tapaèiomis. Jos susijusios su skirtingomis teisinëmis situacijomis. Tai lemia 
ir skirtingus teisinius padarinius. Vyriausybës ágaliojimø gràþinimu iðreið-
kiama pagarba valstybës vadovo institucijai, pripaþástamas Respublikos 
Prezidento ir Vyriausybës santykiø reikðmingumas, taèiau, kaip toliau tei-
gia Konstitucinis Teismas, ágaliojimø gràþinimo procedûra yra ne tik tar-
pinstitucinio mandagumo iðraiðka – ji suteikia galimybæ Respublikos Prezi-
dentui patikrinti, ar Seimas ir toliau pasitiki Vyriausybe. Jei Seimas nepri-
tartø ministro pirmininko kandidatûrai, tai reikðtø, kad Vyriausybë privalo 
atsistatydinti. Tai bûtø konstitucinis pagrindas pradëti naujos Vyriausybës 
sudarymo procedûrà. 

Tokiu bûdu Lietuvos Konstitucinis Teismas priëjo prie iðvados, kad 
Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës programos“ neprieðtarauja Konstitucijos 92 straipsnio ketvirtajai 
daliai. 

 
* * * 

 

Remdamasis ðia Konstitucinio Teismo iðvada Lietuvos Seimas 2000 m. 
balandþio 28 d. bei 2000 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
ástatymo redakcijoje16 patikslino Vyriausybës ágaliojimø gràþinimo pagrin-
dus ir tvarkà: 

1. Vyriausybë gràþina ágaliojimus iðrinkus Respublikos Prezidentà. 
2. Po Seimo rinkimø Vyriausybë gràþina ágaliojimus Respublikos Pre-

zidentui tà dienà, kai naujasis Seimas susirenka á pirmàjá posëdá. 
3. Iðrinkus Respublikos Prezidentà, Vyriausybë ágaliojimus gràþina 

Respublikos Prezidentui tà dienà, kai ðis pradeda eiti pareigas. 

                                                           
16 Valstybës þinios. 1998. Nr. 41-1131; 2000. Nr. 92-2843. 
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4. Kai pasikeièia daugiau nei pusë ministrø, Vyriausybë turi ið naujo 
gauti Seimo ágaliojimus. 

5. Vyriausybës ágaliojimai laikomi gràþintais, kai ministras pirminin-
kas ar Vyriausybës narys, pavaduojantis ministrà pirmininkà, áteikia 
Respublikos Prezidentui raðtiðkà pareiðkimà. 

6. Respublikos Prezidentas priima Vyriausybës gràþinamus ágalioji-
mus ir paveda jai eiti pareigas, kol Vyriausybë ið naujo gaus Seimo 
ágaliojimus arba kol bus sudaryta nauja Vyriausybë. Jeigu Vyriausy-
bë ágaliojimø raðtiðkai negràþina, Respublikos Prezidentas turi teisæ 
dekretu pavesti Vyriausybei eiti pareigas bei skirti Vyriausybës nará 
ministrui pirmininkui pavaduoti, kol bus sudaryta nauja Vyriausybë 
arba kol Vyriausybë ið naujo gaus Seimo ágaliojimus. 

7. Kai Vyriausybë gràþina ágaliojimus ðio straipsnio 1 dalyje numatytu 
pagrindu, Respublikos Prezidentas per 15 dienø teikia Seimui 
svarstyti ágaliojimus gràþinusios Vyriausybës ministro pirmininko 
kandidatûrà. Kai Seimas pritaria ministro pirmininko kandidatûrai 
ir Respublikos Prezidentas paskiria ministrà pirmininkà, jei minist-
ro pirmininko pateiktoje ir Respublikos Prezidento patvirtintoje 
Vyriausybëje nepasikeitë daugiau negu pusë iki ágaliojimø gràþini-
mo dirbusiø ministrø, Vyriausybë ið naujo gauna ágaliojimus veikti 
pagal Seimo anksèiau patvirtintà programà. Jeigu Seimas nepritaria 
ministro pirmininko kandidatûrai, Vyriausybë privalo atsistatydinti. 

 

* * * 

 

Vyriausybës vietà valstybës valdþios sistemoje apibûdina jos kompe-
tencija. Beveik visose pasaulio valstybëse vyriausybë yra átakinga bendro-
sios kompetencijos institucija, kurios ágalinimai apibrëþiami ávairiai. 

Daugumos valstybiø konstitucijos tik paèia bendriausia forma apibrë-
þia vyriausybës kompetencijà, pavyzdþiui, Prancûzijos Konstitucijos 20 
straipsnis skelbia, kad „Vyriausybë formuluoja ir ágyvendina nacijos politi-
kà. Ji taip pat tvarko valdymà ir ginkluotàsias pajëgas“. 

Parlamentinëse respublikose ir monarchinëse valstybëse (Vokietija, 
Italija, Didþioji Britanija ir kt.) vyriausybë paprastai vykdo dalá valstybës 
vadovo funkcijø. Prezidentinëse valstybëse (JAV, Brazilija ir kt.) ministrai 
(sekretoriai) tik padeda valstybës vadovui ágyvendinti savo funkcijas.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnis átvirtina tokias pa-
grindines Vyriausybës veiklos kryptis: 

1. Tvarko kraðto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos ne-
lieèiamybæ, garantuoja valstybës saugumà ir vieðàjà tvarkà. 
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2. Vykdo ástatymus ir Seimo nutarimus dël ástatymø vykdymo, taip pat 
Respublikos Prezidento dekretus. 

3. Koordinuoja ministerijø ir kitø Vyriausybës ástaigø veiklà. 
4. Rengia valstybës biudþeto projektà ir teikia já Seimui, vykdo valsty-

bës biudþetà, teikia Seimui biudþeto ávykdymo apyskaità. 
5. Rengia ir teikia Seimui svarstyti ástatymø projektus (Konstitucijos 

68 straipsnio 1 dalis Vyriausybei suteikia ástatymø leidybos iniciaty-
vos teisæ). 

6. Uþmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryðius su uþsienio vals-
tybëmis ir tarptautinëmis organizacijomis. 

Vyriausybës ástatymo 22 straipsnis patikslina Konstitucijos formuluo-
tes ir átvirtina, kad ðalia minëtos veiklos Vyriausybë: 

1. Koordinuoja ministerijø ir Vyriausybës ástaigø veiklà. 
2. Remdamasi ástatymais disponuoja valstybiniu turtu, nustato jo val-

dymo ir naudojimo tvarkà. 
3. Teikia Seimui siûlymus dël ministerijø steigimo ir panaikinimo. 
4. Steigia ir panaikina Vyriausybës ástaigas bei ástaigas prie ministeri-

jø. 
5. Tvirtina ministerijø, Vyriausybës ástaigø ir ástaigø prie ministerijø 

nuostatus. 
6. Kartu su Respublikos Prezidentu vykdo uþsienio politikà; uþmezga 

diplomatinius santykius ir palaiko ryðius su uþsienio valstybëmis 
bei tarptautinëmis organizacijomis; atsiþvelgdama á Seimo Uþsie-
nio reikalø komiteto rekomendacijas, teikia Respublikos Prezi-
dentui siûlymus dël Lietuvos Respublikos diplomatiniø atstovø uþ-
sienio valstybëse ir prie tarptautiniø organizacijø skyrimo bei at-
ðaukimo. 

7. Ástatymo nustatyta tvarka organizuoja valdymà aukðtesniuose ad-
ministraciniuose vienetuose. 

8. Ástatymo numatytais atvejais siûlo Seimui ávesti tiesioginá valdymà 
savivaldybës teritorijoje. 

9. Turi teisæ kreiptis á Konstituciná Teismà su praðymu iðtirti, ar Lie-
tuvos Respublikos ástatymai ir kiti Seimo priimti teisës aktai ne-
prieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

10.  Skiria ir atleidþia ið pareigø apskrièiø virðininkus bei savivaldybiø 
veiklos administracinæ prieþiûrà vykdanèios Vyriausybës atstovus. 

11.  Sudaro komisijas bei komitetus. 
Ðis Vyriausybës veiklos sàraðas nëra baigtinis, nes Konstitucijos 94 

straipsnio 7 dalis sako, kad Vyriausybë vykdo ir kitas pareigas, kurias jai 
paveda Konstitucija ir kiti ástatymai. 
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Atskirais atvejais gali susiklostyti netipiðki Vyriausybës santykiai su 
Seimu bei Respublikos Prezidentu. Tokiais atvejais Vyriausybei suteikia-
mos specifinës teisës. Vyriausybës ástatymo 15 straipsnis numato, kad Vy-
riausybë turi teisæ teikti siûlymà Respublikos Prezidentui paskelbti pirma-
laikius Seimo rinkimus, jeigu Seimas pareiðkia tiesioginá nepasitikëjimà 
Vyriausybe. To paties ástatymo 16 straipsnis sako: „Jeigu Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos 89 straipsnio pirmojoje dalyje numatytais atvejais Sei-
mas negali per 10 dienø susirinkti ir paskelbti Respublikos Prezidento rin-
kimø, rinkimus skelbia Vyriausybë, priimdama nutarimà.“ Toká Vyriausy-
bës nutarimà Vyriausioji rinkimø komisija privalo vykdyti.  

 
* * * 

 

Vyriausybë yra kolegiali institucija. 
Pagal Konstitucijos 95 straipsná valstybës valdymo reikalus Vyriausybë 

sprendþia posëdþiuose priimdama nutarimus. Vyriausybës nutarimai – tai 
poástatyminiai aktai, priimami visø Vyriausybës nariø balsø dauguma. 

Vyriausybës nutarimus pasiraðo ministras pirmininkas ir atitinkamos 
valdymo srities ministras, nepaisant to, kaip jis balsavo posëdþio metu. Tais 
atvejais, kai nutarimas apima kelias valdymo sritis, nutarimà pasiraðo mi-
nistras pirmininkas ir projektà pateikæs ministras. 

Vyriausybës nutarimus, kuriais keièiami ar pildomi anksèiau priimti 
nutarimai, pasiraðo ministras pirmininkas ir tos valdymo srities ministras, 
kuris buvo pasiraðæs ankstesná nutarimà, nepaisant to, kas pateikë Vyriau-
sybei svarstyti naujàjá nutarimo projektà. 

Vyriausybës nutarimai pasiraðomi per 3 darbo dienas nuo jø priëmi-
mo, jeigu Vyriausybë nenumato kitaip, ir ásigalioja ástatymø nustatyta tvar-
ka. 

Dalis Vyriausybës kompetencijos ágyvendinama ministro pirmininko 
vienasmeniðkai. Pabrëþtina tai, kad pastaruoju metu visose ðalyse ministro 
pirmininko vaidmuo tapo svarbesnis. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 97 straipsná ministras pirmi-
ninkas atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovauja jos veik-
lai, taèiau realiai tai – asmuo, kuriam pavaldûs visi ministrai, kuris formuo-
ja Vyriausybës politikà. 

Kaip jau minëta, Lietuvoje, kaip parlamentinëje respublikoje, Seimas 
turi átakos tik skiriant ministrà pirmininkà. Tolesnis Vyriausybës formavi-
mas daugiausia priklauso nuo ministro pirmininko, todël visi ministrai yra 
jam pavaldûs ir atskaitingi. 
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Ministras pirmininkas pagal savo kompetencijà organizaciniais, perso-
naliniais ir kitais klausimais leidþia potvarkius arba priima skubius spren-
dimus – pavedimus, áforminamus rezoliucijomis. Potvarkiai ásigalioja jø pa-
siraðymo dienà, jeigu paèiuose potvarkiuose nenumatyta vëlesnë jø ásigalio-
jimo diena. 

Uþ atskiros ûkio ðakos vystymà ar valstybës funkcijos ágyvendinimà at-
sakingos ministerijos, kurias Vyriausybës siûlymu steigia ir panaikina Sei-
mas, priimdamas ástatymà. Ministerijai vadovauja ministras. Kaip pataria-
moji ministro institucija yra sudaroma kolegija. Vakarø ðalyse tokios insti-
tucijos, kaip kolegija, nëra. Tuo tarpu valstybëse, kuriose yra ar buvo totali-
tarinis valdymas, kolegijos yra. Jos egzistuoja kaip dirbtinës demokratijos, 
pabrëþtinai kolegialios veiklos iðkaba, daþnai leidþianti ministrams iðvengti 
personalinës atsakomybës uþ nekompetencijà ir aplaidumà.  

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 96 straipsnio 1 dalá Vyriau-
sybë solidariai atsako Seimui uþ bendrà Vyriausybës veiklà. Toks Vyriausy-
bës atsakomybës principas buvo átvirtintas jau 1918 m. Lietuvos Laikino-
sios Konstitucijos Pamatiniø Dësniø 17 straipsnyje. 

Minëtame Konstitucijos 96 straipsnyje átvirtinama politinë atsakomy-
bë, kuri gali bûti ágyvendinama ávairiomis formomis. 

Lietuvos Respublikos Seimo statuto 207 straipsnis reikalauja, kad 
kiekvienais metais (iki kovo 1 d.) Vyriausybë privalo pateikti savo metinæ 
veiklos ataskaità, kurioje taip pat turi bûti aptarti ir artimiausio laikotarpio 
Vyriausybës veiklos prioritetai. Be to, Vyriausybë arba atskiri ministrai turi 
atsiskaityti uþ savo veiklà Seimo reikalavimu iðkilus bûtinumui. 

Pagal Seimo statuto 205 straipsná Vyriausybë privalo informuoti Seimà 
apie priimtus nutarimus bei potvarkius. Ástatymas reikalauja, kad per 3 die-
nas po Vyriausybës nutarimø, ministro pirmininko potvarkiø priëmimo 
Seimui turi bûti perduotos ðiø dokumentø kopijos, kurios iðdalijamos Sei-
mo valdybos nariams, visiems komitetams ir frakcijoms. 

Kaip þinoma, laikantis Konstitucijos 95 straipsnio 1 dalies reikalavimø, 
Vyriausybës posëdþiuose gali dalyvauti valstybës kontrolierius. Jeigu vals-
tybës kontrolierius nesutinka su Vyriausybës priimtu nutarimu ir dël to pa-
reiðkia atskiràjà nuomonæ, tai jis per 3 darbo dienas po Vyriausybës posë-
dþio raðtu apie tai praneða Seimui. 

Be to, Seimo narys ar jø grupë gali kreiptis á ministrà pirmininkà ar 
ministrus su klausimu. Ðie privalo atsakyti þodþiu ar raðtu Seimo sesijoje 
Seimo nustatyta tvarka (Konstitucijos 61 str. 1 dalis). 

Bene ryðkiausia Vyriausybës politinës atsakomybës forma yra interpe-
liacija ir nepasitikëjimo Vyriausybe pareiðkimas. Pirmà kartà Lietuvos 
konstitucinio reguliavimo praktikoje interpeliacijos institutas minimas 1922 
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m. Konstitucijoje. Ðios Konstitucijos 28 straipsnis skelbë, kad „Seimas pri-
þiûri Vyriausybës darbus, duodamas jai paklausimus bei interpeliacijà ir 
skirdamas revizijas“. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 61 straipsnio 2 dalá sesijos 
metu ne maþesnë kaip vienas penktadalis Seimo nariø grupë gali pateikti 
interpeliacijà ministrui pirmininkui ar ministrui. Gavæs interpeliacijà Vy-
riausybës narys privalo ne vëliau kaip per 2 savaites perduoti Seimo pirmi-
ninkui raðtiðkà atsakymà, su kuriuo supaþindinami Seimo nariai. Minëto 
Konstitucijos straipsnio 3 dalis numato, kad Seimas, apsvarstæs ministro 
pirmininko ar ministro atsakymà á interpeliacijà, gali nutarti, kad atsaky-
mas esàs nepatenkinamas, ir pusës visø Seimo nariø balsø dauguma pa-
reikðti nepasitikëjimà ministru pirmininku ar ministru. 

Seimo statuto 222 straipsnio 4 dalyje pasakyta, kad, Seimui priëmus 
nutarimà dël interpeliacijos, ministras pirmininkas ar ministras, kuriam pa-
reikðtas nepasitikëjimas, privalo atsistatydinti. To paties straipsnio 5 dalyje 
teigiama, kad ministrui pirmininkui atsistatydinus privalo atsistatydinti ir 
visa Vyriausybë. 

Ðis ástatymas, mûsø manymu, nëra pakankamai nuoseklus. Kadangi 
Vyriausybë solidariai atsako uþ savo veiklà, tai, pareiðkus nepasitikëjimà 
bet kuriam Vyriausybës nariui, turëtø atsistatydinti visa Vyriausybë, kaip 
tai daroma, pavyzdþiui, Prancûzijoje, Ispanijoje ar kitose valstybëse, kurio-
se átvirtinta solidari Vyriausybës atsakomybë. 

Anksèiau minëtà konstitucinæ nuostatà papildo Seimo statuto 223 
straipsnis, kuris numato, kad viena penktoji Seimo nariø gali pareikðti ne-
pasitikëjimà ne tiktai ministru pirmininku ar ministru, bet ir visa Vyriausy-
be. Nutarimas dël tiesioginio nepasitikëjimo Vyriausybe gali bûti priimtas 
slaptu balsavimu daugiau kaip pusës visø Seimo nariø balsø dauguma. 

 
* * * 

 

Tam, kad Vyriausybë galëtø tinkamai vykdyti savo pareigas, numato-
mos tam bûtinos garantijos. Konstitucijos 100 straipsnyje yra átvirtinta, kad 
ministras pirmininkas ir ministrai negali bûti patraukti baudþiamojon atsa-
komybën, suimti, negali bûti kitaip suvarþyta jø laisvë be iðankstinio Seimo 
sutikimo, o tarp Seimo sesijø – be iðankstinio Respublikos Prezidento suti-
kimo. 

Konstitucijos 99 straipsnis bei Vyriausybës ástatymo 13 straipsnis átvir-
tina Vyriausybës nariø darbo sàlygas bei socialines garantijas, kartu pabrë-
þia, kad Vyriausybës nariai ir jø skiriami politiniai pareigûnai negali turëti 
socialiniø privilegijø, ðio ástatymo 14 straipsnyje sakoma, kad ministras 
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pirmininkas, ministrai bei politiniai pareigûnai negali eiti jokiø kitø ren-
kamø ar skiriamø pareigø (iðskyrus galimybæ Seimo nariams eiti ministro 
pirmininko ar ministro pareigas17), negali dirbti verslo, komercijos ar kitose 
privaèiose ástaigose ar ámonëse, taip pat gauti kità atlyginimà, iðskyrus 
jiems nustatytà pagal pareigas Vyriausybëje ar politinio pareigûno atlygi-
nimà bei uþmokestá uþ kûrybinæ veiklà. Atlyginimu uþ kûrybinæ veiklà lai-
komas antrinis honoraras uþ paskaitas, meno kûrinius bei jø atlikimà, uþ 
publikacijas bei knygas, uþ dalyvavimà radijo bei televizijos laidose bei ðiø 
laidø áraðus, taip pat atlygis uþ pedagoginá darbà valstybinëse mokslo ástai-
gose.  

 
* * * 

 

Tradicinë valdymo sistema sëkmingai gyvuoja daug deðimtmeèiø. Ji 
pergyveno keletà karø, sëkmingai administravo socialines ekonomines pro-
gramas, skatino patrauklià politikà. Padëtis pasikeitë 1980–1990 m. Poky-
èiø prieþastis vienareikðmiðkai nurodyti labai sunku. Vyksta intensyvûs tie-
siog dramatiðki demokratinës sistemos pokyèiai. Tradicinë valstybinë tar-
nyba pradeda panaðëti á senamadiðkà religijà. Viena ið aplinkybiø, lemian-
èiø naujus procesus, yra tai, kad ekonomikos augimas yra toks spartus, jog 
vyriausybë nebesugeba jo kontroliuoti18. 

Keièiasi ekonominë struktûra. Valstybinio sektoriaus dalis ekonomi-
koje nuolat maþëja. Valdant ekonominius procesus vis reikðmingesnë pri-
vati iniciatyva. 

Labai svarbi aplinkybë yra demografiniai pokyèiai. Visuomenë, kuri 
buvo tradicinës industrinës demokratijos kûrëja, sparèiai sensta. Ði visuo-
menës dalis tampa iðlaikoma tos gyventojø dalies, kurie ðià situacijà vertina 
kritiðkai vien todël, kad privalo mokëti mokesèius. Ðie ásipareigojimai varþo 
jø ateities gerovæ.  

Didelæ reikðmæ turi ir populistinës idëjos. Visuomenei pastoviai yra 
perðama mintis, kad vyriausybë ir visa biurokratija yra tik aptarnaujantis 
personalas, teikiantis ekonomines-socialines paslaugas. Ði populistinë tezë 
stiprina viduriniosios ir skurdesnës visuomenës dalies pozicijas, tai skatina 
ir valdymo reformà. Dauguma Vakarø ðaliø pertvarko administravimà atsi-

                                                           
17 Ði taisyklë buvo átvirtinta dar 1918 m. Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos Pa-

matiniø Dësniø 20 straipsnyje, 1920 m. Laikinosios Lietuvos Valstybës Konstitucijos 13 
straipsnyje ir pabrëþta tolesniame Konstitucijos straipsnyje. 

18 Goy B.The future of Governming: Four emerging model. – Peters University Press of 
Kansas, 1996. P. 13. 
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þvelgdamos á rinkos sàlygas. Rinkos sàlygomis ekonomika ir kiti socialiniai 
veiksniai maþiau pasiduoda valdymui. 

Susiformavo stabilûs korporatyviniai interesai, kurie siekia vyriausybæ 
priversti dirbti savo labui arba konkuruoti su ja. 

Suprantama, visoms valstybëms negali bûti taikomas vienodas vyriau-
sybës veiklos modelis. 

Pleèiantis privaèiai iniciatyvai, kuriamas nevyriausybiniø organizacijø 
tinklas: ávairûs patarëjø klubai, korporatyvinës visuomeninës institucijos ir 
kitos, kurios decentralizuojant valdymà gana racionaliai sprendþia proble-
mas. Vyriausybei vis daþniau pavedama spræsti tuos klausimus, kurie reika-
lauja centralizuotai sutelktø galiø (valstybës gynyba, saugios aplinkos uþtik-
rinimas ir kt.) 

Ðios tendencijos ateityje neiðvengiamai plis. 
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VIII. LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖJE  

SISTEMOJE 
 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statusas nustatytas 1992 

m. spalio 25 d. referendumu priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijo-
je1 ir 1993 m. vasario 3 d. Konstitucinio Teismo ástatyme2. Pagal Referen-
dume priimtà ástatymà „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos ásigalioji-
mo tvarkos“3 Konstitucinio Teismo teisëjai, o ið jø – pirmininkas, turëjo bû-
ti paskirti ne vëliau kaip per vienà mënesá po Respublikos Prezidento ið-
rinkimo. Ágyvendindamas Konstitucijà ir ðá ástatymà, Lietuvos Respublikos 
Seimas 1993 m. vasará ir kovà paskyrë visus Konstitucinio Teismo teisëjus 
ir pirmininkà. 

1993 m. rugpjûèio 2 d. Konstitucinis Teismas paskelbë praneðimà, kad 
nuo rugpjûèio 2 d. pradedami oficialiai registruoti praðymai iðtirti, ar teisës 
aktai atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijà4. Pirmasis vieðas Konstitu-
cinio Teismo posëdis ávyko tø paèiø metø rugsëjo 15 d., o nutarimas byloje 
buvo paskelbtas rugsëjo 17 d. 

Prieð Antràjá pasauliná karà galiojusiose Lietuvos Respublikos konsti-
tucijose buvo numatyta, kad ástatymas, prieðingas Konstitucijai, valstybëje 
neturi galios. Darytina iðvada, kad Lietuvos Respublikoje bûta konstituci-

niø prielaidø konstitucinei kontrolei atsirasti, taèiau nei laikinosios, nei 
nuolatinës konstitucijos tokios funkcijos teismams neskyrë, o konstitucinës 
kontrolës institucijos taip pat nebuvo. Ástatymø konstitucingumo (teisëtu-
mo) problemà nagrinëjo mokslininkai, o ypaè reikðmingø darbø paraðë 
prof. Mykolas Römeris5.  

Po Antrojo pasaulinio karo konstitucinio teismo idëja vis daþniau bu-
vo prisimenama ir gvildenama lietuviø emigrantø. Kuriant bûsimosios ne-
priklausomos demokratinës Lietuvos modelá daugelis buvusiø valstybës 

                                                           

1 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 22-1014. 
2 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1993. Nr. 68-1277. 
3 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1992. Nr. 33-1015. 
4 Valstybës þinios. 1993. Nr. 35-807. 
5 Römeris M. Konstitucinës ir teismo teisës pasieniuose. – Vilnius: Pozicija, 1994. 
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veikëjø, politiniø partijø ir politikø diskutavo apie konstitucinio ir admi-
nistracinio teismo ákûrimà. Tai atsispindëjo ávairiuose emigracijoje veikusiø 
organizacijø politiniuose dokumentuose. 

Konstitucinës kontrolës modelis pradëtas kurti Atgimimo laikotarpiu 
(1988–1990 m.). Svarbus politinis dokumentas buvo Lietuvos Persitvarky-
mo Sàjûdþio Steigiamojo suvaþiavimo 1988 m. spalio 23 d. priimta rezoliu-
cija „Dël Konstitucinio Teismo ásteigimo“. Buvo skelbiama, kad pagrindinë 
ðio teismo funkcija – „ástatymø ir ástatyminiø aktø konstitucinë prieþiûra, 
ðiuo klausimu gautø skundø sprendimas“6. 

1990 m. pradþioje susiformavo nuostata, kad bûsimojoje valstybës 
konstrukcijoje konstitucinio teisingumo institucija turës bûti labai svarbus 
veiksnys kuriant demokratinæ, teisinæ valstybæ. 1990 m. sausio 31 d. Aukð-
èiausiosios Tarybos Prezidiumas sudarë darbo grupæ Konstitucinio Teismo 
ástatymo projektui parengti, taèiau në vienas ið keleto projektø nebuvo pri-
imtas. Platesnë diskusija dël konstitucinës kontrolës institucijos ákûrimo 
Lietuvoje atsinaujino po to, kai 1990 m. lapkrièio 7 d. Aukðèiausiosios Ta-
rybos Prezidiumas sudarë Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto 
rengimo grupæ7. Jos parengtuose Konstitucijos koncepcijos metmenyse8 
buvo raðoma apie Konstituciná Teismà ar Konstitucinæ Tarybà. 

Ið daugelio þinomø konstitucinës kontrolës formø konstitucinio teismo 
variantas Lietuvoje buvo pasirinktas ásitikinus, kad bûtent tokia kontrolë 
bus veiksmingesnë negu kitos lyginamojoje teisëje þinomos teisës aktø tei-
sëtumo kontrolës formos. Buvo orientuojamasi á moderniàsias pokario Eu-
ropos ðaliø konstitucijas, kurias priëmus buvo ákurti Vokietijos, Portugali-
jos, Ispanijos, Italijos, Austrijos konstituciniai teismai, Prancûzijos Konsti-
tucinë Taryba. Tuo metu, kai buvo rengiama ir priimta Lietuvos Respubli-
kos Konstitucija, konstituciniai teismai jau veikë Bulgarijoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje, Èekijoje, Slovakijoje, Slovënijoje, Bosnijoje ir 
Hercegovinoje. Akivaizdu, kad konstituciniai teismai buvo ákurti ten, kur 
seniau buvo ásigalëjæ autoritariniai reþimai, visuomenës ir valstybës gyve-
nimà buvo persmelkæs totalitarizmas. Tai buvo objektyviai pagrástas proce-
sas, kuris rodë þmoniø pastangas ieðkoti demokratinio konstitucionalizmo 
garantijø. 

                                                           

6 Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio Steigiamojo suvaþiavimo rezoliucija „Dël Konstitucinio 
Teismo ásteigimo“ // Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis. Steigiamasis suvaþiavimas. – Vilnius: 
Mintis, 1990. P. 237–238. 

7 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios 
Tarybos Prezidiumo dokumentø rinkinys. Nr. 3. – Vilnius: Valstybinës leidybos centras, 1991. 
P. 506. 

8 Lietuvos aidas. 1991 m. geguþës 10 d. 
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Konstitucinio Teismo statuso pagrindiniai bruoþai 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra nustatyta, kad Konstitucinis 
Teismas sprendþia, ar ástatymai ir kiti Seimo aktai neprieðtarauja Konstituci-
jai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktai – neprieðtarauja Konstitu-
cijai arba ástatymams. Konstitucijoje reglamentuojama teismo sudarymo tvar-
ka ir kas turi teisæ á já kreiptis, átvirtinamas teisëjø statusas bei Teismo aktø 
veikimo teisinës pasekmës. Toks konstitucinis reguliavimas suponuoja iðvadà, 
kad Konstitucinis Teismas Lietuvos Respublikos konstitucinëje sistemoje uþi-
ma ypatingà vietà. Teismas uþtikrina Konstitucijos virðenybæ teisës sistemoje, 
nustatyta tvarka spræsdamas, ar teisës aktai yra teisëti, t. y. ar jie atitinka 
Konstitucijà. 

Konstitucinio Teismo ástatymo 1 straipsnio pavadinime skelbiama, kad 
Konstitucinis Teismas yra teisminë institucija, ir nurodoma, kad Konstitu-
cinis Teismas yra savarankiðkas ir nepriklausomas teismas, kuris teisminæ 
valdþià ágyvendina Konstitucijos ir ástatymo nustatyta tvarka.  

Teismo nepriklausomumo ir savarankiðkumo turiná sudaro: 1) Konsti-
tucinio Teismo ir teisëjø nepriklausomumas nuo jokios valstybës instituci-
jos, asmens ar organizacijos (Konstitucinio Teismo ástatymo 17 str. 1 d.);  
2) nuostata, kad Konstitucinis Teismas klauso tik Konstitucijos ir jai ne-
prieðtaraujanèiø ástatymø (17 str. 2 d.); 3) draudimas valstybës valdþios ins-
titucijoms, Seimo nariams ir kitiems pareigûnams, politinëms ir visuome-
ninëms organizacijoms bei pilieèiams kiðtis á teisëjo ar Teismo veiklà (17 
str. 3 d;); 4) Konstitucinio Teismo darbo organizavimo tvarkos nustatymo 
autonomiðkumas (Teismas tvirtina reglamentà); 5) ástatyme laiduojamos 
finansinës, materialinës-techninës garantijos (Teismas tvirtina iðlaidø sà-
matà, savarankiðkai disponuoja jam paskirtomis lëðomis, be Teismo suti-
kimo jam priklausanèio turto negalima paimti, perduoti); 6) savarankiðku-
mas ir nepriklausomumas vykdant informaciná bei organizaciná veiklos ap-
rûpinimà; 7) draudimas riboti teisines, organizacines, finansines, informa-
cines, materialines-technines ir kitas Teismo veiklos sàlygas. 

Konstitucinio Teismo teisminá pobûdá atspindi teisëjø konstitucinis 
statusas. Konstitucijos 108 straipsnyje yra apibrëþta, kada nutrûksta teisëjo 
ágaliojimai. Konstitucinio Teismo ástatyme nustatyta speciali teisëjø skyri-
mo tvarka, teisëjø priesaika, asmens nelieèiamumas. Tik Konstitucinio Tei-
smo sprendimu gali bûti sustabdyti teisëjo ágaliojimai. 

Konstitucinio Teismo statuso samprata atsispindi oficialiojoje konsti-
tucijos doktrinoje, kurià kuria Konstitucinis Teismas. Aiðkindamas Konsti-
tucinio Teismo prigimtá ir egzistuojantá konstituciná statusà, Teismas teigia, 
kad Konstitucinis Teismas yra ne kas kita, o konstitucinës justicijos institu-
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cija, vykdanti konstitucinæ teisminæ kontrolæ. Pagal savo kompetencijà 
spræsdamas þemesnës galios teisës aktø atitiktá aukðtesnës galios teisës ak-
tams ir vykdydamas kitus savo konstitucinius ágaliojimus, Konstitucinis Tei-
smas – savarankiðkas ir nepriklausomas teismas – vykdo konstituciná teisin-
gumà, garantuoja Konstitucijos virðenybæ teisës sistemoje ir konstituciná 
teisëtumà. Konstitucinio Teismo pavadinimas yra tiesiogiai átvirtintas pa-
èioje Konstitucijoje. Valstybës valdþios institucija, kuri paèioje Konstituci-
joje yra ávardyta kaip teismas, savo konstitucine prigimtimi negali bûti ne 
teismas, t. y. ne teisminë institucija. 

Tai, kad Konstitucijoje yra du atskiri skirsniai: VIII skirsnis „Konstitu-
cinis Teismas“ ir IX skirsnis „Teismas“, ne paneigia Konstitucinio Teismo 
buvimà teismø sistemos dalimi, bet pabrëþia ypatingà jo statusà teisminës 
valdþios sistemoje, kartu ir visø valstybës valdþià vykdanèiø valstybës insti-
tucijø sistemoje. Paèioje Konstitucijoje yra iðryðkinami ir pabrëþiami Kons-
titucinio Teismo konstitucinës paskirties ir kompetencijos ypatumai. 

Konstitucinio Teismo ágaliojimai pripaþinti kitø valstybës valdþià ágy-
vendinanèiø institucijø: Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybës, teisës 
aktus prieðtaraujanèiais aukðtesnës galios teisës aktams, taip pat ágaliojimai 
oficialiai aiðkinti Konstitucijà – pateikti Konstitucijos nuostatø sampratà, 
akivaizdþiai liudija, kad Konstitucinis Teismas negali bûti ne valstybës val-
dþià ágyvendinanti institucija9.  

Mokslinëje doktrinoje teigiama, kad be pagrindiniø funkcijø, t. y. tei-
sës aktø teisëtumo kontrolës, Konstitucinis Teismas vykdo ir kitas funkci-
jas, tai: 1) konstituciniø teisiniø vertybiø átvirtinimas; 2) taikdarystë sociali-
niame politiniame gyvenime; 3) teisinis politiniø konfliktø sprendimas;     
4) politinio proceso nepertraukiamumo arba politinës kaitos uþtikrinimas; 
5) pedagoginë; 6) þmogaus teisiø apsauga; 7) demokratijos uþtikrinimas ir 
visuomenës demokratinës kultûros ugdymas; 8) Konstitucijos evoliucijos 
uþtikrinimas; 9) teisminës praktikos standartø tarptautinë sklaida10. Turint 
galvoje pastaràsias funkcijas, yra prielaidø teigti, kad Konstitucinis Teismas 
sprendþia ir politinius konfliktus, kitaip negu bendrosios jurisdikcijos tei-
smai, tam tikru poþiûriu yra ir politinio proceso dalyvis, taèiau Teismo 
vaidmená ðiame procese lemia tai, kad jis politinius konfliktus sprendþia 
teisinëmis formomis, t. y. juos juridizuoja. Dar kitaip galima pasakyti, kad 

                                                           

9 2006 m. birþelio 6 d. Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinio Teismo ástatymo 1 straipsnio pavadinimo „Konstitucinis Teismas – teisminë instituci-
ja“ ir ðio straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 
2006. Nr. 65-2400. 

10 Jaraðiûnas E. Apie konstitucinës justicijos funkcijas / Konstitucija, þmogus, teisinë vals-
tybë. Konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos þmogaus teisiø centras, 1998. P. 139–156. 
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Konstitucinis Teismas visus politinio proceso dalyvius ragina savo veiksmus 
grásti objektyviai egzistuojanèiomis konstitucinëmis vertybëmis.  

Vertinant Konstitucinio Teismo ágaliojimø visumà, atkreiptinas dëme-
sys á Teismo prerogatyvas oficialiai aiðkinti Konstitucijà, taip pat kitus tei-
sës aktus. Tai savaime iðplaukia ið Konstitucijos nuostatø aiðkinimo reik-
miø, nes visos Konstitucijos nuostatos tarpusavyje yra susijusios taip, kad 
vienø Konstitucijos nuostatø turinys lemia kitø jos nuostatø turiná ir sudaro 
darnià visumà. Be to, tarp Konstitucijoje átvirtintø vertybiø yra pusiausvyra. 
Konstitucinis Teismas yra pabrëþæs, kad në vienos Konstitucijos nuostatos 
negalima aiðkinti vien paþodþiui, në vienos Konstitucijos nuostatos negali-
ma prieðinti kitoms Konstitucijos nuostatoms, aiðkinti taip, kad bûtø ið-
kreiptas ar paneigtas kurios nors kitos konstitucinës nuostatos turinys, nes 
tuomet bûtø iðkreipta viso konstitucinio teisinio reguliavimo esmë, paþeista 
konstituciniø vertybiø pusiausvyra. 

Ðiame kontekste paþymëtina, kad negalima suabsoliutinti ne tik paþo-
dinio (lingvistinio, verbalinio), bet ir jokio kito Konstitucijos aiðkinimo me-
todo. Kaip savo nutarimuose yra konstatavæs Konstitucinis Teismas, aiðki-
nant Konstitucijà privalu taikyti ávairius teisës aiðkinimo metodus: sistemi-
ná, bendrøjø teisës principø, loginá, teleologiná, ástatymø leidëjo ketinimø, 
precedentø, istoriná, lyginamàjá ir kt. Tik visapusiðkai aiðkinant Konstitucijà 
galima sudaryti prielaidas ágyvendinti jos, kaip visuomenës sutarties ir 
aukðèiausios teisinës galios akto, paskirtá, uþtikrinti, kad nebus nukrypta 
nuo Konstitucijos prasmës, kad nebus paneigta Konstitucijos dvasia ir kad 
gyvenime bus átvirtintos tos vertybës, kuriomis Tauta grindþia savo paèios 
priimtà Konstitucijà11. 

Ið paèios Konstitucijos kyla ir Konstitucinio Teismo iðimtiniai ágalioji-
mai oficialiai aiðkinti Konstitucijà, t. y. savo jurisprudencijoje pateikti ofici-
alià Konstitucijos nuostatø sampratà, t. y. formuoti oficialiàjà konstitucinæ 
doktrinà. Konstituciniø nuostatø samprata, argumentai, iðdëstyti Konstitu-
cinio Teismo nutarimuose, taip pat kituose Konstitucinio Teismo aktuose: 

                                                           

11 2004 m. geguþës 25 d. Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Pre-
zidento rinkimø ástatymo 11 straipsnio (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) ir 2 straipsnio 2 dalies 
(2004 m. geguþës 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þi-
nios. 2004. Nr. 85-3094; 2004 m. gruodþio 13 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël kai kuriø 
teisës aktø, kuriais reguliuojami valstybës tarnybos ir su ja susijæ santykiai, atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai ir ástatymams // Valstybës þinios. 2004. Nr. 181-6708; 2006 m. kovo 
28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ásta-
tymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), 
Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 11 straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 
96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 36-1292. 
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iðvadose bei sprendimuose, saisto ir teisæ kurianèias, ir teisæ taikanèias ins-
titucijas (pareigûnus)12. 

Tirdamas ástatymø ir kitø teisës aktø atitiktá Konstitucijai Konstituci-
nis Teismas plëtoja savo ankstesniuose nutarimuose, kituose aktuose pa-
teiktà Konstitucijos nuostatø sampratà, atskleidþia naujus atitinkamos 
konstitucinës justicijos bylos tyrimui bûtinus Konstitucijoje nustatyto teisi-
nio reguliavimo aspektus. Konstitucinës jurisprudencijos ir joje formuoja-
mos oficialios konstitucinës doktrinos raidai bûdinga tai, kad oficiali kons-
titucinë doktrina bet kuriuo konstitucinio teisinio reguliavimo klausimu yra 
formuojama ne „visa iðkart“, bet „byla po bylos“, vienus tos doktrinos ele-
mentus (fragmentus), atskleistus ankstesniuose Konstitucinio Teismo ak-
tuose, papildant kitais, atskleidþiamais vëlesniuose Konstitucinio Teismo 
aktuose. 

Oficialios konstitucinës doktrinos formavimas yra ne vienkartinis ak-
tas, bet laipsniðkas ir nuoseklus procesas. Jis yra nenutraukiamas ir nie-
kuomet nebûna visiðkai baigtas, nes Konstitucijos prigimtis, konstitucin-
gumo idëja suponuoja tai, kad Konstitucijoje negali bûti ir nëra spragø ar 
vidiniø prieðtaravimø. Aiðkinant Konstitucijos normas bei principus nie-
kuomet neiðnyksta galimybë formuluoti tokias oficialias konstitucines 
doktrinines nuostatas, kurios dar nebuvo suformuluotos ankstesnëse kons-
titucinës justicijos bylose. Tokiu bûdu atskleidþiama Konstitucijoje átvirtin-
to teisinio reguliavimo ávairovë ir pilnatvë13. Konstitucinis Teismas teigia, 
kad Konstitucijos nuostatø sampratos ir oficialiø konstituciniø doktrininiø 
nuostatø reinterpretavimas, kai oficiali konstitucinë doktrina yra pakore-
guojama, yra iðimtinë Konstitucinio Teismo kompetencija. 

Beje, Konstitucinis Teismas ne vienoje byloje teigë, kad kiekvienu at-
veju, kai yra ásigaliojusi Konstitucijos pataisa, pagal Konstitucijà ágalioji-
mus konstatuoti, jog ankstesniø Konstitucijos nuostatø pagrindu Konstitu-
cinio Teismo suformuluota doktrina aiðkinant Konstitucijà jau negalima 
remtis (ir kokiu mastu), turi tik Konstitucinis Teismas14. 

                                                           

12 2006 m. birþelio 6 d. Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo ástatymo 1 straipsnio pavadinimo „Konstitucinis Teismas – teisminë instituci-
ja“ ir ðio straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 
2006. Nr. 65-2400. 

13 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinio Teismo ástatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 dalies (1996 m. liepos 
11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 11 straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 
24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 36-1292. 

14 2006 m. sausio 16 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël kai kuriø Baudþiamojo proce-
so kodekso normø atitikimo Konstitucijai // Valstybës þinios. 2006. Nr. 7-254. 
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Konstitucinio Teismo sudarymo konstituciniai pagrindai 
 
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 103 straipsná Teismà sudaro 

9 teisëjai. Juos skiria Seimas 9 metams ir tik vienai kadencijai. Konstituci-
nio Teismo teisëjø sudëtis atnaujinama kas treji metai vienu treèdaliu. Po 
tris kandidatus á Konstitucinio Teismo teisëjus pateikia Respublikos Prezi-
dentas, Seimo pirmininkas ir Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas. Teisëjø 
kadencijos pabaiga yra atitinkamø metø kovo mënesio treèiasis ketvirta-
dienis. Valstybës pareigûnai, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà tei-
kiantys Konstitucinio Teismo teisëjø kandidatûras, privalo ne vëliau kaip 
prieð tris mënesius iki eilinës teisëjø kadencijos pabaigos pateikti Seimui 
naujø teisëjø kandidatûras. Naujai paskirti teisëjai Seime prisiekia paskuti-
næ iki jø kadencijos pradþios darbo dienà. Nustatytu laiku nepaskyrus nau-
jo teisëjo, jo pareigas eina kadencijà baigæs teisëjas tol, kol bus paskirtas ir 
prisieks naujas teisëjas. Kai Konstitucinio Teismo teisëjo ágaliojimai nu-
trûksta pirma laiko, á laisvà vietà likusiam kadencijos laikui nustatyta ben-
dra tvarka skiriamas naujas teisëjas. Jeigu toks teisëjas ðias pareigas ëjo ne 
ilgiau kaip ðeðerius metus, tai jis po ne maþesnës kaip trejø metø pertrau-
kos gali eiti teisëjo pareigas dar vienà kadencijà. 

Konstitucinis Teismas yra pabrëþæs, kad Konstitucinio Teismo teisëjø 
skyrimo tvarka yra expressis verbis nustatyta Konstitucijoje, todël jokia insti-
tucija, joks pareigûnas neturi ágaliojimø paneigti ar riboti Seimo teisæ pa-
skirti pateiktà asmená Konstitucinio Teismo teisëju arba jo nepaskirti. Jei-
gu tokie ágaliojimai bûtø nustatyti ástatymu ar kitu teisës aktu, bûtø sudary-
tos prielaidos sukliudyti Konstitucijoje nustatyta tvarka atnaujinti Konsti-
tuciná Teismà. 

Pagal 1992 m. lapkrièio 6 d. ástatymà „Dël Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos ásigaliojimo tvarkos“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis, 
Konstitucinio Teismo teisëjai, o ið jø – Konstitucinio Teismo pirmininkas, 
turëjo bûti paskirti ne vëliau kaip per vienà mënesá po Respublikos Prezi-
dento iðrinkimo. Pirmà kartà skiriant teisëjus, trys ið jø turëjo bûti skiriami 
trejiems metams, trys – ðeðeriems ir trys – devyneriems. Respublikos Pre-
zidentas, Seimo pirmininkas ir Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas, siûly-
dami skirti Konstitucinio Teismo teisëjus, turëjo nurodyti, kuriuos ið jø 
skirti trejiems, ðeðeriems ir devyneriems metams. Minëtame ástatyme taip 
pat buvo nustatyta, kad Konstitucinio Teismo teisëjai, kurie bus skiriami 
trejiems ir ðeðeriems metams, po ne maþesnës kaip trejø metø pertraukos 
galës uþimti ðias pareigas dar vienà kadencijà. 

Taigi Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka uþtikrina nuolatiná Kons-
titucinio Teismo teisëjø sudëties atnaujinimà, Konstitucijoje átvirtintà 
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Konstitucinio Teismo teisëjø rotacijos principà. Bûtina pabrëþti, kad tokia 
Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka skiriasi nuo bendrosios jurisdikcijos 
teismø sudarymo tvarkos. Rotacijos principas, kuriuo remiantis formuoja-
mas Konstitucinis Teismas, taip pat patvirtina Konstitucinio Teismo iðskir-
tinumà teisminës valdþios sistemoje.  

Konstitucinio Teismo teisëjø kandidatûroms keliami ypatingi reikala-
vimai. Teisëju gali bûti skiriamas nepriekaiðtingos reputacijos Lietuvos 
Respublikos pilietis, turintis aukðtàjá teisiná iðsilavinimà ir ne maþesná kaip 
deðimties metø teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko 
specialybæ staþà. Kandidatø á teisëjus pavardës paskelbiamos spaudoje. Vë-
liau jas svarsto Seimo Teisës ir teisëtvarkos komitetas uþdarame posëdyje 
ir po to savo iðvadà praneða Seimui. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra nustatyta, kad Konstitucinio 
Teismo pirmininkà ið ðio Teismo teisëjø skiria Seimas Respublikos Prezi-
dento teikimu. Jis skiriamas tada, kai jau paskirti visi Konstitucinio Teismo 
teisëjai. Nei Konstitucijoje, nei Konstitucinio Teismo ástatyme nëra nuro-
dyta pirmininko ágaliojimø trukmë. Darytina iðvada, kad pirmininko ka-
dencija sutampa su jo, kaip teisëjo, ágaliojimø trukme. 

Asmuo, paskirtas Konstitucinio Teismo teisëju, prieð pradëdamas eiti 
savo pareigas prisiekia Seimo posëdyje. Priesaikà priima Seimo pirminin-
kas Seimo posëdyje. Priesaika priimama laikantis tø taisykliø, kurios nusta-
tytos Seimo nariø priesaikos priëmimo procedûrai. Teisëjas, ástatymuose 
nustatyta tvarka neprisiekæs arba prisiekæs su iðlyga, netenka teisëjo ágalio-
jimø. Dël to Seimas priima nutarimà. 

 

Konstitucinio Teismo teisëjø statusas 

 
Konstitucinio Teismo teisëjø statusas atitinka aukðtà Konstitucinio 

Teismo vietà valstybës valdþios institucijø sistemoje. Teisëjams taikomos 
garantijos, kurios sudaro prielaidas tinkamai ir nepriklausomai nuo kitø 
valstybës organø ir pareigûnø vykdyti savo konstitucines prerogatyvas. Pa-
gal Lietuvos Respublikos Konstitucijà Konstitucinio Teismo teisëjai, eida-
mi savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybinës institucijos, as-
mens ar organizacijos ir vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

Siekiant uþtikrinti reikiamà pareigø ir teisiø ágyvendinimà nustatyta, 
kad Konstitucinio Teismo asmuo yra nelieèiamas. Teisëjas be Konstituci-
nio Teismo sutikimo negali bûti traukiamas baudþiamojon ar administraci-
nën atsakomybën, suimamas, negali bûti kitaip suvarþoma jo laisvë. Klau-
simas dël sutikimo patraukti teisëjà baudþiamojon atsakomybën svarsto-
mas pagal generalinio prokuroro teikimà. Teisëjas, sulaikytas ar pristatytas 
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á teisësaugos ástaigas be asmens dokumentø, turi bûti nedelsiant paleidþia-
mas, kai nustatoma jo asmenybë. Áeiti á gyvenamàsias ar tarnybines teisëjo 
patalpas, daryti ten arba jo asmeniniame ar tarnybiniame automobilyje, ar-
ba kitoje asmeninëje susisiekimo priemonëje apþiûrà, kratà arba poëmá, 
taip pat atlikti teisëjo asmens apþiûrà ar kratà, jam priklausanèiø daiktø bei 
dokumentø apþiûrà ar poëmá leidþiama tik tada, kai nustatyta tvarka teisë-
jui yra iðkelta baudþiamoji byla.  

Viena ið esminiø Konstitucinio Teismo teisëjø veiklos nepriklauso-
mumo garantijø yra ta, kad Konstitucijoje yra nustatyti grieþtai apibrëþti 
atvejai, kada nutrûksta teisëjø ágaliojimai: 

1) ágaliojimai nutrûksta tada, kai pasibaigia teisëjø ágaliojimø laikas;  
2) ágaliojimai pasibaigia, kai teisëjas mirðta; 
3) iðskirtinis atvejis yra tada, kai teisëjas atsistatydina. Ðiuo atveju 

sprendimà dël Konstitucinio Teismo teisëjo ágaliojimø nutraukimo 
priima Seimas jo pirmininko teikimu;  

4) teisëjo ágaliojimø nutrûkimo pagrindas yra tada, kai teisëjas negali 
eiti savo pareigø dël sveikatos bûklës. Ðiuo atveju teisëjo ágaliojimø 
nutraukimo klausimà Seimas sprendþia tik tuomet, kai yra Konsti-
tucinio Teismo sprendimas ir sveikatos apsaugos ministro sudary-
tos gydytojø komisijos iðvada;  

5) teisëjo ágaliojimai nutrûksta tada, kai Seimas teisëjà paðalina ið pa-
reigø apkaltos proceso tvarka. Konstitucinio Teismo teisëjo paðali-
nimo ið uþimamø pareigø pagrindu gali bûti tie atvejai, kai teisëjas 
ðiurkðèiai paþeidë Konstitucijà, sulauþë priesaikà ar paaiðkëjo, jog 
padarytas nusikaltimas. Toká sprendimà priima Seimas trijø penk-
tadaliø visø nariø balsø dauguma. Apkaltos proceso tvarka nustaty-
ta Seimo statute.  

Konstitucinio Teismo ástatyme yra nustatyti atvejai, kada gali bûti su-
stabdyti teisëjø ágaliojimai. Paþymëtina, kad teisëjø ágaliojimai gali bûti su-
stabdyti tik Konstitucinio Teismo sprendimu, kai: 

1) Konstitucinis Teismas yra davæs sutikimà patraukti teisëjà bau-
dþiamojon atsakomybën;  

2) Seimo nutarimu po specialios tardymo komisijos iðvados Seime 
pradedamas apkaltos procesas Konstitucinio Teismo teisëjui; 

3) ásiteisëjusiu teismo sprendimu teisëjas pripaþástamas neþinia kur 
esanèiu. 

Sustabdþius teisëjo ágaliojimus, jis netenka teisiø, kurios numatytos 
Konstitucinio Teismo ástatyme, t. y. tø teisiø, kurios yra susijusios su teisëjo 
prerogatyvomis rengiant bylà nagrinëti Teisme, taip pat su jo teisëmis daly-
vauti valstybës institucijø oficialiuose renginiuose. Net ir sustabdþius teisë-
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jo ágaliojimus, jam iðlieka asmens nelieèiamumo, taip pat socialinës ir ma-
terialinës garantijos. Kai nebelieka pagrindo teisëjo ágaliojimams sustabdy-
ti, Konstitucinis Teismas ne vëliau kaip per 3 dienas priima sprendimà dël 
teisëjo ágaliojimø atstatymo.  

Konstitucinio Teismo teisëjo ágaliojimø ágyvendinimà taip pat uþtikri-
na kitos jo teisës, kurios yra átvirtintos Konstitucijoje ir Konstitucinio Tei-
smo ástatyme. Visi teisëjai turi lygias teises. Jie turi teisæ dalyvauti Teismo 
posëdþiuose su sprendþiamojo balso teise, susipaþinti su visa posëdþiui tei-
kiama medþiaga bei dokumentais, naudotis kitomis ástatyme nustatytomis 
teisëmis. 

Konstitucinio Teismo teisëjas uþ kalbas ar balsavimus Konstituciniame 
Teisme negali bûti persekiojamas, jo ágaliojimai bei teisës negali bûti apri-
boti paskelbus karo ar nepaprastàjà padëtá. 

Konstitucinio Teismo teisëjo konstitucinio statuso turiná sudaro ir so-
cialinës materialinës garantijos. Teisëjui mokamas atlyginimas, kuris nusta-
tytas ástatyme. Konstitucinis Teismas yra ne kartà konstatavæs, kad valsty-
bei tenka pareiga nustatyti toká bendrosios kompetencijos teismø teisëjo 
atlyginimà, kuris atitiktø teisminës valdþios ir teisëjo statusà, vykdomas 
funkcijas ir atsakomybæ. Teisëjo atlyginimo apsauga – viena ið teisëjo ne-
priklausomumo garantijø. Oficialiojoje konstitucinëje doktrinoje skelbia-
ma, kad pagal Konstitucijà, siekiant uþtikrinti teisëjo nepriklausomumà, 
draudþiama maþinti teisëjø atlyginimà, kol teisëjas eina tas pareigas, taip 
pat maþinti nustatytas socialines garantijas. Ðie principai visiðkai taikomi ir 
Konstitucinio Teismo teisëjø atlyginimams bei kitoms socialinëms garanti-
joms15. 

Konstitucinio Teismo teisëjams yra nustatytos ir kitos socialinës mate-
rialinës garantijos. 

Be Konstitucinio Teismo teisëjo teisiø ir veiklos garantijø, kuriø visu-
ma yra labai svarbi teisëjo statuso turinio dalis, teisëjams yra nustatyti dar-
binës veiklos ir kiti apribojimai. Vienas ið esminiø apribojimø yra tas, kad 
teisëjas negali uþimti jokiø kitø renkamø ar skiriamø pareigø, dirbti verslo, 
komercijos ar kitokiose privaèiose ástaigose ar ámonëse, iðskyrus pedagogi-
ná ir kûrybiná darbà.  

Konstitucijoje yra nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad paskirtas 
Konstitucinio Teismo teisëjas nesuderinamumus su Konstitucinio Teismo 
teisëjo pareigomis turi paðalinti iki priesaikos Seime. Jeigu minëtø nesude-

                                                           

15 2001 m. liepos 12 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël valstybës politikø, reglamen-
tuojanèiø teisës aktø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimà, atitikimo Konstitucijai 
// Valstybës þinios. 2001. Nr. 62-2276. 
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rinamumø paðalinimas priklauso nuo tam tikrø institucijø (pareigûnø) 
sprendimø, ðios institucijos (pareigûnai) turi pareigà priimti atitinkamus 
sprendimus iki Konstitucinio Teismo teisëjo priesaikos Seime. Antraip pa-
skirtam Konstitucinio Teismo teisëjui bûtø sukliudyta pradëti eiti Konsti-
tucinio Teismo teisëjo pareigas ir ðitaip bûtø kliudoma Konstitucijoje nu-
statyta tvarka atnaujinti Konstituciná Teismà – vienà ið Konstitucijoje átvir-
tintø valstybës valdþios institucijø16. 

Teisëjas taip pat negali gauti jokio kito atlyginimo, iðskyrus teisëjo at-
lyginimà bei uþmokestá uþ pedagoginæ ar kûrybinæ veiklà. Teisëjas negali 
bûti jokiø kitø ámoniø, ástaigø, organizacijø arba asmenø gynëju ar atstovu. 
Jis taip pat negali dalyvauti politiniø partijø ir kitø politiniø organizacijø 
veikloje. 

Konstitucinio Teismo teisëjai privalo laikytis etikos taisykliø, kurios 
suformuluotos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamente17. 
Pagrindiniai etikos reikalavimai yra ðie: saugoti profesijos garbæ ir prestiþà; 
nepaþeisti þmogaus teisiø ir orumo; neþeminti teisëjo vardo; teisëjas turi 
bûti neðaliðkas, iðklausydamas procese dalyvaujanèius asmenis, turi bûti 
jiems vienodai dëmesingas, taèiau reiklus proceso tvarkos paþeidëjams; tei-
sëjas turi vengti pokalbiø apie nagrinëjamà bylà su proceso dalyviais ne tei-
smo proceso metu; nagrinëdamas bylas, privalo nepasiduoti valdþios ar 
valdymo institucijø, pareigûnø, þiniasklaidos, visuomenës ir atskirø pilieèiø 
átakai; privalo ásigilinti á nagrinëjamos bylos esmæ, vengti skubotumo ir pa-
virðutiniðkumo, nevilkinti teismo proceso. Teismo posëdþiø metu teisëjas 
yra oficialus, korektiðkas, kantrus ir mandagus; neturi teisës vieðai reikðti 
savo nuomonæ dël klausimo, kuris yra svarstomas arba priimtas svarstyti 
Konstituciniame Teisme, esmës; neskleisti konfidencialios informacijos, 
gautos rengiant ir nagrinëjant bylas, saugoti pasitarimo kambario paslaptá; 
negali priimti dovanø ir kitokiø prielankumo þenklø, gauti kitø paslaugø, 
jeigu tai daroma – arba gali bûti traktuojama, kad daroma, – siekiant pa-
veikti nagrinëjamos ar priimtos nagrinëti bylos eigà arba sprendimà byloje; 
negali dalyvauti politiniø partijø ir kitø politiniø organizacijø veikloje, ne-
turi vieðai reikðti savo politiniø ásitikinimø ir uþsiimti politine agitacija; tei-
sëjai yra solidarûs gindami savo kolegà nuo nepagrástos kritikos. 

Konstitucinio Teismo teisëjas negali bûti traukiamas drausminën atsa-
komybën, taèiau uþ pareigø nevykdymà, nedalyvavimà posëdþiuose be pa-
teisinamos prieþasties Konstitucinio Teismo sprendimu gali bûti taikomos 
                                                           

16 2005 m. birþelio 2 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël Konstitucinio Teismo teisëjø 
skyrimo procedûrø atitikimo Konstitucijai // Valstybës þinios. 2005. Nr. 71-2561.  

17 2004 m. kovo 5 d. Konstitucinio Teismo sprendimas „Dël Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinio Teismo reglamento patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 38-1237. 
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materialinës nuobaudos – iki 50 proc. sumaþinamas atlyginimas uþ praëjusá 
mënesá. 

Konstitucinio Teismo darbui vadovauja Konstitucinio Teismo pirmi-
ninkas. Be teisëjo pareigø, pirmininkas atlieka ðias funkcijas: vadovauja 
klausimø, teikiamø svarstyti Konstituciniam Teismui, rengimui; ðaukia Tei-
smo posëdþius ir jiems pirmininkauja; siûlo Teismui svarstytinus klausimus; 
paskirsto darbus teisëjams; teikia Teismui tvirtinti jo aparato struktûrà ir 
etatus, vadovauja aparato darbui, priima ir atleidþia ið pareigø aparato 
darbuotojus; vykdo kitus Konstitucinio Teismo ástatyme nustatytus ágalio-
jimus. Konstitucinio Teismo pirmininkas yra Teismui skirtø lëðø tvarkyto-
jas. 

Kai nëra Konstitucinio Teismo pirmininko arba kai jis negali eiti savo 
pareigø, ðias pareigas laikinai eina pirmininko paskirtas teisëjas. Kai nëra 
Teismo pirmininko ar jo paskirto eiti ðias pareigas teisëjo, Konstitucinio 
Teismo pirmininko pareigas laikinai eina didþiausià teisininko darbo staþà 
turintis Konstitucinio Teismo teisëjas. 

 

Kreipimosi á Konstituciná Teismà iniciatyvos teisë 

 
Lietuvos Respublikos 106 straipsnyje yra nustatyti subjektai, kurie turi 

teisæ kreiptis á Konstituciná Teismà, taèiau Teismo konstitucinio statuso ir 
konstitucinio teisminio proceso bûdingas bruoþas yra tas, kad ne visi sub-
jektai gali kreiptis á Teismà dël visø konstitucinës kontrolës objektø. 

Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 5 dalá Seimas gali praðyti Konstitu-
cinio Teismo iðvados visais Konstitucijoje nurodytais atvejais: ar nebuvo 
paþeisti rinkimø ástatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo nariø rin-
kimus; ar Respublikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti 
pareigas; ar Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys neprieðtarauja 
Konstitucijai; ar Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pradëta ap-
kaltos byla, konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai. 

Konstitucijoje tiesiogiai nenurodyta, kad Seimas gali kreiptis á Konsti-
tuciná Teismà iðtirti, ar teisës aktai atitinka Konstitucijà, taèiau paminëta, 
kad Seimo nutarimas iðtirti, ar aktas atitinka Konstitucijà, sustabdo ðio ak-
to galiojimà (106 str. 4 d.). 1996 m. liepos 11 d. ir 1998 m. birþelio 4 d. 
Konstitucinio Teismo ástatymo pakeitimais papildomai buvo patikslinta, 
kad Seimas gali kreiptis á Konstituciná Teismà ne tik dël Respublikos Pre-
zidento ir Vyriausybës teisës aktø, bet ir dël ástatymø atitikimo Konstituci-
jai, ir kad toks kreipimasis sustabdo ástatymo galiojimà. 

Be paties Seimo, labai plaèias galimybes kreiptis á Konstituciná Teismà 
turi Seimo nariø grupë. Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo ástatyme yra 
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nurodyta, kad tokià grupæ gali sudaryti ne maþiau kaip vienas penktadalis 
Seimo nariø, t. y. ne maþiau kaip 28 Tautos atstovai.  

Seimo nariø grupë á Konstituciná Teismà gali kreiptis dël ðiø klausimø: 
ar Lietuvos Respublikos ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieðtarauja 
Konstitucijai; ar Respublikos Prezidento aktai atitinka Konstitucijà ir ásta-
tymus; ar Vyriausybës aktai atitinka Konstitucijà ir ástatymus. 

Seimo nariø grupës teisë kreiptis á Konstituciná Teismà yra demokrati-
jos institutas, kuris átvirtina parlamento maþumos (opozicijos) galimybes 
ginti Konstitucijos virðenybæ teisinëje sistemoje. Politinio gyvenimo aktuali-
jos patvirtina tà aplinkybæ, kad parlamento dauguma ne visada yra konsti-
tucinio teisëtumo garantas, todël bûtinos papildomos parlamento maþu-
mos galimybës. 

Nors konstitucinës jurisprudencijos patirtis Lietuvoje rodo, kad á 
Konstituciná Teismà paprastai kreipiasi Seimo nariø grupë, kurià sudaro 
opozicijà sudarantys Seimo nariai, taèiau taip bûna ne visada. Yra atvejø, 
kai kreipimàsi á Konstituciná Teismà inicijuoja ávairias politines paþiûras at-
stovaujantys Seimo nariai, t. y. skirtingø parlamento frakcijø nariai. 

Respublikos Prezidento teisæ kreiptis á Konstituciná Teismà lemia jo 
kaip valstybës vadovo statusas. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 3 dalá 
Respublikos Prezidentas gali kreiptis á Konstituciná Teismà dël Vyriausy-
bës aktø atitikties Konstitucijai ir ástatymams. Bûtent ði Respublikos Prezi-
dento teisë patvirtina jo konstituciná ryðá su Vyriausybe, priedermæ priþiû-
rëti, ar Vyriausybë laikosi teisës normø kuriamojoje veikloje Konstitucijos 
ir ástatymø nustatytos kompetencijos ir teisës aktø hierarchijos principø.  

Konstitucijoje numatyta, kad Respublikos Prezidentas gali kreiptis su 
klausimu á Konstituciná Teismà, ar nebuvo paþeisti rinkimø ástatymai per 
Respublikos Prezidento ar Seimo nariø rinkimus. 

Respublikos Prezidentas gali praðyti Konstitucinio Teismo iðvados, ar 
Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys neprieðtarauja Konstitucijai. Ði 
Respublikos Prezidento teisë tiesiogiai susijusi su jo konstitucinëmis funk-
cijomis spræsti pagrindinius uþsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriau-
sybe vykdyti uþsienio politikà.  

Mokslinëje literatûroje, taip pat ir politiniame gyvenime neretai disku-
tuojama, kodël Respublikos Prezidentui nesuteikta teisë kreiptis á Konsti-
tuciná Teismà dël ástatymø atitikimo Konstitucijai. Siekiant atsakyti á ðá 
klausimà, reikëtø gráþti á 1990–1992 m. laikotarpá, kai brendo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos ir valdþios galiø subalansavimo koncepcija. 
Konstitucijos leidëjas, konstruodamas ástatymø leidþiamosios, vykdomosios 
ir teisminës valdþios galias, siekë átvirtinti tokià ágaliojimø iðdëstymo siste-
mà Konstitucijoje, pagal kurià në viena valstybës valdþios institucija netu-
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rëtø didesnës persvaros. Buvo manoma, kad Respublikos Prezidento ásta-
tymø leidybos iniciatyvos teisë (Konstitucijos 68 str. 1 d.), teisë nepasiraðyti 
Seimo priimto ástatymo (neskelbti) ir motyvuotai gràþinti Seimui pakarto-
tinai svarstyti (Konstitucijos 71 str.), galimybë metiniuose praneðimuose 
Seime formuluoti ástatymø leidybos programas (Konstitucijos 84 str. 18 p.), 
taip pat ir kiti ágaliojimai suponuoja pakankamai galiø, kuriø pagrindu 
Respublikos Prezidentas gali daryti átakà ástatymø leidybos proceso turi-
niui. Diskusijoje dël valstybës vadovo galiø buvo prieita prie iðvados, kad 
Respublikos Prezidento teisë dël ástatymø konstitucingumo kreiptis á Kons-
tituciná Teismà ðalia jau minëtøjø ágaliojimø galëtø destabilizuoti ástatymø 
leidybà, paþeisti parlamentinëje demokratijoje pripaþintus valstybës val-
dþios galiø subalansavimo principus. 

Respublikos Vyriausybës galimybës inicijuoti konstituciná ginèà Kons-
tituciniame Teisme yra siauresnës negu kitø subjektø. Ji gali kreiptis á 
Konstituciná Teismà tik dël ástatymø ir kitø Seimo priimtø aktø atitikimo 
Konstitucijai.  

Inicijuoti konstituciná ginèà Konstituciniame Teisme turi teisæ bendro-

sios kompetencijos (Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis 
teismas, apygardø ir apylinkiø teismai) ir specializuoti teismai (Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas, apygardø administraciniai teismai). 

Teismai gali kreiptis á Konstituciná Teismà ðiais klausimais: ar Lietu-
vos Respublikos ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieðtarauja Konsti-
tucijai; ar Respublikos Prezidento aktai atitinka Konstitucijà ir ástatymus; 
ar Vyriausybës aktai atitinka Konstitucijà ir ástatymus. 

Konstitucinis Teismas, aiðkindamas ðià teismø teisæ, pabrëþë, kad tais 
atvejais, kai bylà nagrinëjanèiam teismui kyla abejoniø, ar ástatymas (kitas 
teisinis aktas), kuris turëtø bûti taikomas toje byloje, neprieðtarauja Konsti-
tucijai, jis privalo kreiptis á Konstituciná Teismà praðydamas spræsti, ar ðis 
ástatymas (kitas teisinis aktas) atitinka Konstitucijà, ir, kol Konstitucinis 
Teismas neiðspræs ðio klausimo, bylos nagrinëjimas teisme negali bûti tæ-
siamas – jis yra sustabdomas. Paþymëtina, kad ástatymø leidëjo nustatytas 
teisinis reguliavimas turi bûti toks, kad sustabdytoji byla, ið kurios matyti 
aplinkybës, dël kuriø ginèijamas teisës aktas turi bûti taikomas toje byloje, 
turi bûti prieinama Konstituciniam Teismui. Tik ðitaip gali bûti sudarytos 
sàlygos, bûtinos tam, kad Konstitucinis Teismas galëtø vykdyti konstituciná 
teisingumà ir spræsti, ar ástatymas arba kitas teisës aktas, kuris turëtø bûti 
taikomas teismo nagrinëjamoje byloje, neprieðtarauja Konstitucijai (o Sei-
mo poástatyminis aktas, Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausybës ak-
tas – Konstitucijai ir (arba) ástatymams).  
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Konstitucinis Teismas nutarime konstatavo, kad jeigu kilus abejoniø 
dël byloje taikytino ástatymo atitikties Konstitucijai teismas nesustabdytø 
bylos nagrinëjimo ir nesikreiptø á Konstituciná Teismà, kad ðios abejonës 
bûtø paðalintos, ir byloje bûtø pritaikytas teisës aktas, kurio atitiktis Konsti-
tucijai kelia abejoniø, teismas rizikuotø priimti neteisingà sprendimà18. 

Teismai kreipiasi á Konstituciná Teismà nutartimi. Tokioje nutartyje, 
be formaliøjø duomenø, turi bûti nurodyta: trumpa bylos esmë ir kokiais 
ástatymais dalyvaujantys byloje asmenys grindþia savo reikalavimus arba at-
sikirtimus; teismo nuomonës dël ástatymo ar kito teisës akto prieðtaravimo 
Konstitucijai teisiniai argumentai; suformuluotas teismo praðymas Konsti-
tuciniam Teismui. 

 

Konstitucinio Teismo aktø paskelbimas, teisinës  

pasekmës ir ágyvendinimas 

 
Konstitucinio Teismo ástatymo 84 straipsnyje yra nustatyta, kad Kons-

titucinio Teismo, taip pat Teismo pirmininko aktai oficialiai skelbiami 
„Valstybës þiniose“, atskirame skyriuje. Aktai skelbiami ir Konstitucinio 
Teismo interneto tinklalapyje. Prireikus Konstitucinis Teismas leidþia savo 
nutarimø, iðvadø ir sprendimø rinkinius. 

Konstitucinio Teismo aktai ásigalioja jø oficialaus paskelbimo „Valsty-
bës þiniose“ dienà. Jie turi bûti oficialiai paskelbti ne vëliau kaip per 5 dar-
bo dienas nuo jø áteikimo redakcijai, jeigu paèiuose aktuose nenustatyta jø 
paskelbimo data. 

Ðiø nuostatø ágyvendinimas buvo tikslinamas konstitucinëje jurispru-
dencijoje. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucinis Teismas tu-
ri ágaliojimus atsiþvelgdamas á konkreèios bylos aplinkybes spræsti, kuriame 
ið leidiniø pirmiausia turi bûti oficialiai paskelbtas jo nutarimas ir kada 
konkreèiai tai turi bûti padaryta. Kartu Konstitucinis Teismas paþymëjo, 
kad Konstitucinio Teismo nutarimai, susijæ su þmogaus konstituciniø teisiø 
ir laisviø apsauga, visais atvejais oficialiai skelbiami nedelsiant. Konkreèio-
je byloje Teismas nusprendë, kad jeigu Konstitucinio Teismo nutarimas 
bûtø oficialiai paskelbtas iðkart po jo vieðo paskelbimo Konstitucinio Tei-
smo posëdyje, vietos savivaldos teisiniame reguliavime susidarytø vakuu-
mas, kuris ið esmës sutrikdytø vietos savivaldos mechanizmo funkcionavi-
mà ir valstybës valdymà. Atsiþvelgdamas á ðiuos motyvus, Konstitucinis Tei-

                                                           

18 2006 m. sausio 16 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël kai kuriø Baudþiamojo proce-
so kodekso normø atitikimo Konstitucijai // Valstybës þinios. 2006. Nr. 7-254. 
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smas nutarë savo nutarimà paskelbti „Valstybës þiniose“ praëjus dviem 
mënesiams nuo jo paskelbimo vieðame Konstitucinio Teismo posëdyje19. 

Konstitucijos 107 straipsnyje ir Konstitucinio Teismo ástatymo 72 
straipsnyje yra nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ástatymas (ar jo dalis) 
arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriau-
sybës aktas (ar jo dalis) negali bûti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai pa-
skelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo 
dalis) prieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Tos paèios pasek-
mës atsiranda, kai Konstitucinis Teismas priima nutarimà, kad Respubli-
kos Prezidento aktas ar Vyriausybës aktas (ar jo dalis) prieðtarauja ástaty-
mams. 

Konstitucinio Teismo nutarimai yra privalomi visoms valdþios institu-
cijoms, teismams, visoms ámonëms, ástaigoms bei organizacijoms, pareigû-
nams ir pilieèiams. Visos valstybës institucijos bei jø pareigûnai privalo pa-
naikinti savo priimtus poástatyminius aktus ar jø nuostatas, kurie pagrásti 
pripaþintu nekonstituciniu teisës aktu. 

Konstitucinis Teismas, interpretuodamas Konstitucijos 107 straipsnio 
1 dalies normas, pabrëþë, kad ástatymø leidëjas, leisdamas naujus, keisda-
mas, papildydamas galiojanèius ástatymus, negali neatsiþvelgti á oficialiai 
paskelbtame ir ásigaliojusiame Konstitucinio Teismo nutarime iðdëstytà 
Konstitucijos nuostatø sampratà, kitus teisinius argumentus. Antraip galë-
tø bûti sudarytos prielaidos ástatymus, jeigu dël jø konstitucingumo bûtø 
kreiptasi á Konstituciná Teismà, pripaþinti prieðtaraujanèiais Konstitucijai. 
Tokios prielaidos bûtø sudarytos ir tais atvejais, kai nepaisoma tos Konsti-
tucijos nuostatø sampratos, kitø teisiniø argumentø, kurie iðdëstyti jau 
Konstitucinio Teismo posëdyje vieðai paskelbtame, bet dar oficialiai nepa-
skelbtame Konstitucinio Teismo nutarime, nepriklausomai nuo to, ar tuo 
nutarimu kuris nors ástatymas arba kitas teisës aktas (jo dalis) yra pripaþin-
tas prieðtaraujanèiu, ar neprieðtaraujanèiu Konstitucijai20. 

Lietuvos Respublikos Seimo statuto dvideðimt aðtuntajame skirsnyje 
yra nustatytos procedûros, kuriomis remiantis ágyvendinami Konstitucinio 
Teismo nutarimai ir iðvados. Nustatyta, kad uþ Konstitucinio Teismo nuta-
rimø, iðvadø ir sprendimø ágyvendinimo prieþiûrà yra atsakingas Seimo 
pirmininko paskirtas Seimo pirmininko pavaduotojas. 

                                                           

19 2002 m. gruodþio 24 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël vietos savivaldà reglamen-
tuojanèiø teisës normø atitikimo Konstitucijai // Valstybës þinios. 2003. Nr. 19-828. 

20 2005 m. sausio 19 d. Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos savi-
valdybiø tarybø rinkimø ástatymo 86, 87 straipsniø papildymo bei pakeitimo ir Ástatymo papil-
dymo 881 straipsniu ástatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 
2005. Nr. 9-289. 
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Ásigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, kad ástatymas (ar jo dalis) 
arba kitas Seimo priimtas aktas (ar jo dalis) prieðtarauja Lietuvos Respub-
likos Konstitucijai, konstituciniam ástatymui, ne vëliau kaip per 3 mënesius 
Seimo Teisës ir teisëtvarkos komitetas arba jo teikimu kitas Seimo komite-
tas turi parengti ir pateikti Seimui svarstyti ástatymo (ar jo dalies) arba kito 
Seimo priimamo akto (ar jo dalies), kuriuos Konstitucinis Teismas pripaþi-
no prieðtaraujanèiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai, pakeitimo pro-
jektà. Teisës ir teisëtvarkos komiteto teikimu Seimo valdyba gali pasiûlyti 
Vyriausybei parengti atitinkamo ástatymo (ar jo dalies) pakeitimo projektà. 
Rengiant ástatymø ar kitø Seimo priimtø aktø pakeitimo projektus, turi bû-
ti atsiþvelgta á Konstitucinio Teismo nutarime nurodytas teisinio reguliavi-
mo spragas, neatitikimus, kitus trûkumus bei iðdëstytus argumentus. 

Beje, aiðkindamas Seimo statuto atitinkamas normas, Konstitucinis 
Teismas teigë, kad Seimo statuto negalima aiðkinti kaip nustatanèio, esà 
ásigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, kuriuo tam tikras ástatymas (jo 
dalis) arba kitas Seimo priimtas teisës aktas (jo dalis) buvo pripaþintas 
prieðtaraujanèiu Konstitucijai, iðimtinæ teisæ (prerogatyvà) parengti ir pa-
teikti Seimui to ástatymo arba kito Seimo priimto teisës akto pakeitimø, 
papildymø projektus turi tik Seimo Teisës ir teisëtvarkos komitetas arba jo 
teikimu kitas Seimo komitetas ir ðios teisës neturi joks kitas Seimo komite-
tas, joks kitas Seimo, kaip Tautos atstovybës, struktûrinis padalinys, joks ki-
tas Seimo narys ar Seimo nariø grupë. Seimo Teisës ir teisëtvarkos komite-
tas arba jo teikimu kitas Seimo komitetas turi ne iðimtinæ teisæ, bet pareigà 
atitinkamai reaguoti á Konstitucinio Teismo nutarimus.  

 

Konstitucinës kontrolës objektai 
 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija yra átvirtin-

ta Konstitucijos 105 straipsnyje.  
Ðiame straipsnyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas nagrinëja ir 

priima sprendimus, ar neprieðtarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos 
ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai.  

Konstitucinis Teismas taip pat nagrinëja, ar neprieðtarauja Konstituci-
jai ir ástatymams Respublikos Prezidento aktai, Respublikos Vyriausybës 
aktai.  

Konstitucinis Teismas teikia iðvadas: 1) ar nebuvo paþeisti rinkimø 
ástatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo nariø rinkimus; 2) ar Res-
publikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti pareigas; 3) ar 
Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys neprieðtarauja Konstitucijai; 4) 
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ar Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pradëta apkaltos byla, 
konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija yra optima-
li, nes Teismas kontroliuoja tik aukðèiausiosios teisinës galios teisës aktø 
konstitucingumà. Teismo ágaliojimø srièiai nepriklauso ministerijø, kitø 
valdymo organø, tarp jø apskrièiø administracijø, vietos savivaldos teisës 
aktø teisëtumo tikrinimas. Ðiuos klausimus sprendþia atitinkami bendrosios 
kompetencijos ir administracinës jurisdikcijos teismai. Ið Konstitucijoje su-
formuluotos Konstitucinio Teismo kompetencijos sampratos seka svar-
biausia iðvada – pagrindinë Teismo funkcija yra tikrinti, ar teisës aktai ne-
prieðtarauja Konstitucijai. Ágyvendindamas ðià funkcijà Konstitucinis Tei-
smas vykdo ir pagrindinæ savo priedermæ – uþtikrina Konstitucijos virðeny-
bæ Lietuvos Respublikos teisinëje sistemoje, nes bûtent teisës normø ku-
riamoje veikloje daþniausiai paþeidþiamos konstitucinës normos ir nuosta-
tos, prasilenkiama su principais, kurie tiesiogiai suformuluoti Konstitucijo-
je, arba su tais, kurie remiasi konstituciniø normø visuma arba tos visumos 
atitinkama dalimi. Beje, bûtina pabrëþti tà aplinkybæ, kad Konstitucinis 
Teismas, siekdamas ásitikinti ir nustatyti, ar teisës aktas neprieðtarauja 
Konstitucijai, iðreiðkia savo nuomonæ ne tik dël jos atitikimo konstituci-
nëms normoms, bet ir konstituciniams principams. Tokia Teismo pozicija 
susiformavo neatsitiktinai – ji remiasi ir konstitucine nuostata apie tai, kad 
Konstitucija yra vientisas aktas. Savo ruoþtu ði nuostata reiðkia ir tai, kad 
Konstitucijos vientisumo sampratà sudaro ne tik jos normos ir nuostatos, 
bet ir principai, t. y. visas konstitucinis „audinys“.  

Teisës akto atitikimà Konstitucijai Konstitucinis Teismas tikrina pagal 
kelis parametrus: normø turiná; reguliavimo apimtá; formà; Konstitucijoje 
nustatytà priëmimo, pasiraðymo, paskelbimo ar ásigaliojimo tvarkà (Konsti-
tucinio Teismo ástatymo 63 str.). Taigi Konstitucinis Teismas ágyvendina 
tiek formaliàjà, tiek ir materialiàjà teisminæ kontrolæ. 

Teisës akto konstitucingumo vertinimas pagal normø turiná visø pir-
ma reiðkia tai, kad Teismas turi iðsiaiðkinti, ar teisës normoje nustatytos 
teisiniø santykiø subjektø teisës ir pareigos atitinka Konstitucijoje iðreikðtà 
nuostatà ðiuo klausimu. Teisës akto ar jo dalies teisëtumas pagal regulia-

vimo apimtá suponuoja tai, kad teisës normos kûrëjas negalëjo priimti to-
kiø taisykliø, kuriø nustatymas nepriklauso jo kompetencijai, t. y. jis pe-
rþengë tas reguliavimo ribas, kurios nustatytos jo kompetencijoje. Kadangi 
teisës akto formos klausimas yra vienas ið svarbiausiø teisëkûroje, todël su-
prantama, kad akto formos problema svarbi ir konstitucinio teisëtumo at-
þvilgiu. Panaðiai galima samprotauti ir dël teisës aktø konstitucingumo pa-
þeidus jø priëmimo, pasiraðymo, paskelbimo ir ásigaliojimo tvarkà.  
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Oficialiojoje konstitucinëje doktrinoje teigiama, kad pagal Konstituci-
jà negali bûti tokiø Seimo priimtø ástatymø, kuriø Konstitucinis Teismas 
negalëtø tirti jø atitikties Konstitucijai ir konstituciniams ástatymams at-
þvilgiu; pagal Konstitucijà negali bûti tokiø Seimo priimtø kitø teisës aktø, 
kuriø Konstitucinis Teismas negalëtø tirti jø atitikties Konstitucijai, konsti-
tuciniams ástatymams ir ástatymams atþvilgiu; pagal Konstitucijà negali bûti 
tokiø Respublikos Prezidento aktø, kuriø Konstitucinis Teismas negalëtø 
tirti jø atitikties Konstitucijai, konstituciniams ástatymams ir ástatymams at-
þvilgiu; pagal Konstitucijà negali bûti tokiø Vyriausybës aktø, kuriø Konsti-
tucinis Teismas negalëtø tirti jø atitikties Konstitucijai, konstituciniams 
ástatymams, ástatymams ir Seimo nutarimams dël ástatymø ágyvendinimo 
atþvilgiu21. 

 

Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų konstitucinė kontrolė  
Ástatymø konstitucingumo problema yra viena ið aðtriausiø konstituci-

niø aktualijø jau vien todël, kad ástatymai yra politinio organo – Seimo – 
politinës veiklos rezultatas. Ástatymais reguliuojami patys svarbiausi visuo-
meniniai santykiai, todël jais gali bûti padaryti patys sunkiausi Konstituci-
jos paþeidimai. Yra dar vienas ðio klausimo aspektas. Ydingo ástatymo pa-
grindu bus leidþiami Vyriausybës, ministerijø, kitø valdymo institucijø, sa-
vivaldybiø teisës aktai. Jie bus ágyvendinami ir teismø veikloje. Jais þmonës 
vadovausis socialiniuose santykiuose. Reikia pripaþinti, kad leidþiant ásta-
tymus galioja ir ástatymø teisëtumo prezumpcija – ástatymas laikomas ati-
tinkanèiu Konstitucijà iki tol, kol nebus iðreikðta oficiali Konstitucinio Tei-
smo nuostata ðiuo klausimu. 

Bûdingas Lietuvos teisinës sistemos bruoþas yra tas, kad Konstitucijoje 
numatyti ne tik paprastieji ástatymai, taèiau ir konstituciniai ástatymai, ku-
riø konstitucinis statusas ir santykis su kitais teisës aktais ilgà laikà nebuvo 
tiksliai apibrëþtas. Konstitucinis Teismas, interpetuodamas atitinkamas 
konstitucines nuostatas, teigë, kad konstituciniai ástatymai uþima ypatingà 
vietà teisës sistemoje, jie turi ypatingà teisinæ galià. Konstituciniø ástatymø 
ypatingà vietà teisës sistemoje, jø aukðtesnæ teisinæ galià lemia pati Konsti-
tucija. Ðie ástatymai Konstitucijoje numatyti bûtent todël, kad galima bûtø 
uþtikrinti didesná ðiais ástatymais reguliuojamø visuomeniniø santykiø stabi-
lumà. Atsiþvelgdamas á tai, kad konstituciniai ástatymai yra aukðtesnës ga-
lios negu „paprastieji“ ástatymai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad jie 

                                                           

21 2003 m. gruodþio 30 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël Respublikos Prezidento 
dekreto, kuriuo buvo suteikta Lietuvos Respublikos pilietybë, atitikimo Konstitucijai ir ásta-
tymui // Valstybës þinios. 2003. Nr. 124-5643. 
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negali prieðtarauti konstituciniams ástatymams. Vadinasi, Konstitucinis 
Teismas gali nagrinëti bylas dël „paprastøjø“ ástatymø atitikimo ne tik 
Konstitucijai, bet ir konstituciniams ástatymams. Konstitucinis Teismas taip 
pat gali tirti, ar konstitucinis ástatymas neprieðtarauja Konstitucijai22. 

Taigi pagal ðiuolaikinæ oficialiàjà konstitucinæ doktrinà, pagal Konsti-
tucijà Konstitucinis Teismas turi iðimtinæ kompetencijà tirti ir spræsti, ar 
bet kuris Seimo, Respublikos Prezidento arba Vyriausybës aktas, taip pat 
bet kuris referendumu priimtas aktas (jo dalis) neprieðtarauja bet kuriam 
aukðtesnës galios aktui, inter alia ir pirmiausia, Konstitucijai, bûtent: ar bet 
kuris konstitucinis ástatymas (jo dalis) neprieðtarauja Konstitucijai, ar bet 
kuris ástatymas (jo dalis), taip pat Seimo statutas (jo dalis) neprieðtarauja 
Konstitucijai ir konstituciniams ástatymams, ar bet kuris Seimo poástatymi-
nis teisës aktas (jo dalis) neprieðtarauja Konstitucijai, konstituciniams ásta-
tymams ir ástatymams, Seimo statutui, ar bet kuris Respublikos Prezidento 
aktas (jo dalis) neprieðtarauja Konstitucijai, konstituciniams ástatymams ir 
ástatymams, ar bet kuris Vyriausybës aktas (jo dalis) neprieðtarauja Konsti-
tucijai, konstituciniams ástatymams ir ástatymams23. 

1992 m. lapkrièio 6 d. ástatyme „Dël Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos ásigaliojimo tvarkos“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis, yra nu-
statyta, kad ástatymai, kiti teisiniai aktai ar jø dalys, galiojæ Lietuvos Res-
publikos teritorijoje iki Lietuvos Respublikos Konstitucijos priëmimo, ga-
lioja tiek, kiek jie neprieðtarauja Konstitucijai ir ðiam ástatymui, ir galios 
tol, kol nebus pripaþinti netekusiais galios ar suderinti su Konstitucijos 
nuostatomis. Tai reiðkia, kad ástatymø leidëjas, kiti teisëkûros subjektai turi 
pareigà atlikti visø savo iki Konstitucijos ásigaliojimo iðleistø ir tebegalio-
janèiø teisës aktø, taip pat Lietuvos valstybës nebeegzistuojanèiø institucijø 
po Konstitucijos ásigaliojimo iðleistø ir tebegaliojanèiø teisës aktø perþiûrà 
ir ávertinti, ar ðie teisës aktai neprieðtarauja Konstitucijai. Konstitucinis 
Teismas paþymëjo, kad teisës aktø (ar jø daliø), kurie nebuvo suderinti su 
Konstitucija ir kurie nebuvo pripaþinti netekusiais galios, konstitucingumas 
gali bûti tikrinamas atliekant konstitucinæ kontrolæ. Dël iki Konstitucijos 
ásigaliojimo iðleistø Lietuvos Respublikos ástatymø, kitø Aukðèiausiosios 

                                                           

22 2001 m. balandþio 2 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël Lietuvos Respublikos pilie-
èiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo ástatymo kai kuriø nuostatø atiti-
kimo Konstitucijai // Valstybës þinios. 2001. Nr. 29-938. 

23 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinio Teismo ástatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 dalies (1996 m. liepos 
11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 11 straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 
24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 36-1292. 
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Tarybos priimtø aktø, Vyriausybës aktø, taip pat dël atitinkamos teisinës 
galios teisës aktø, iðleistø iki nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimo, 
taèiau likusiø galioti atkûrus nepriklausomà Lietuvos valstybæ ir reguliuo-
janèiø Seimo arba Vyriausybës reguliavimo srièiai priskirtus santykius, ati-
tikties Konstitucijai pagal Konstitucijà sprendþia Konstitucinis Teismas24. 

Atskirai paþymëtina konstitucinës justicijos problema yra ta, ar Kons-
titucinis Teismas gali tirti jau negaliojanèiø teisës aktø atitiktá Konstitucijai. 
Reikëtø pabrëþti, kad Konstitucinis Teismas savo veiklos pradþioje laikësi 
nuostatos, kad negaliojanèiø ástatymø teisëtumas nëra konstitucinës kont-
rolës objektas. Priimdamas toká sprendimà Teismas remdavosi Konstituci-
nio Teismo ástatymo 69 straipsnio 4 dalimi, kurioje nustatyta, kad „ginèi-
jamo teisës akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimà pradëtai 
teisenai nutraukti“. 

Ilgainiui konstitucinë jurisprudencija ðiuo klausimu keitësi. Ðtai 2000 
m. balandþio 5 d. nutarime Konstitucinis Teismas atkreipë dëmesá, kad 
ástatymo nuostata „yra pagrindas pradëtai teisenai nutraukti“ aiðkintina 
kaip nustatanti Konstitucinio Teismo teisę, bet ne pareigà visais tokiais at-
vejais bylà nutraukti25. Ði pradinë Konstitucinio Teismo nuostata buvo ið-
plëtota vëlesniuose Teismo aktuose ir ágijo oficialiosios konstitucinës dokt-
rinos pobûdá. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucinis Teismas 
turi pareigà iðnagrinëti bendrosios kompetencijos teismo praðymà neatsi-
þvelgdamas á tai, ar ginèijamas arba kitas teisës aktas galioja, ar ne. Tuo at-
veju, kai á Konstituciná Teismà kreipiasi kitas subjektas (Seimas, Seimo na-
riø grupë, Respublikos Prezidentas, Vyriausybë), Teismas turi teisę, bet ne 
pareigà iðnagrinëti bylà dël negaliojanèio teisës akto teisëtumo26. 

Viena ið opiausiø problemø, kuri daþnai sprendþiama konstitucinëje 
jurisprudencijoje, yra teisinio reguliavimo spraga. Oficialiojoje konstituci-
nëje doktrinoje teigiama, kad tuo atveju, kai ástatymuose (jø dalyse) nenu-
statytas tam tikras teisinis reguliavimas, Konstitucinis Teismas turi konsti-
tucinius ágaliojimus tirti tø ástatymø (jø daliø) atitiktá Konstitucijai tais at-
vejais, kai tuo, kad tas teisinis reguliavimas nëra nustatytas bûtent tuose 
ástatymuose (jø dalyse), gali bûti paþeidþiami konstituciniai principai ir (ar-
ba) normos. 

                                                           

24 2003 m. spalio 29 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël Vyriausybës nutarimo, nusta-
tanèio nuostoliø gamtai atlyginimà, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valstybës 
þinios. 2003. Nr. 103-4611.  

25 2000 m. balandþio 5 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël kai kuriø Vyriausybës pat-
virtintø nuostatø atitikimo Konstitucijai ir ástatymui // Valstybës þinios. 2000. Nr. 30-840. 

26 2002 m. rugpjûèio 21 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël kai kuriø Vyriausybës tei-
sës aktø atitikimo ástatymui // Valstybës þinios. 2002. Nr. 82-3529. 
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Konstitucinis Teismas taip pat turi konstitucinius ágaliojimus tirti tø 
Seimo, Vyriausybës, Respublikos Prezidento poástatyminiø aktø (jø daliø), 
kuriuose nëra nustatytas tam tikras teisinis reguliavimas, atitiktá Konstitu-
cijai ir (arba) ástatymams tais atvejais, kai tuo, kad tas teisinis reguliavimas 
nëra nustatytas bûtent tuose poástatyminiuose teisës aktuose (jø dalyse), 
gali bûti paþeidþiami Konstitucija ir (arba) ástatymai. 

Tais atvejais, kai pareiðkëjas ginèija tai, kad pareiðkëjo nurodytame 
ástatyme arba kitame ginèijamame teisës akte (jo dalyje) nëra nustatytas 
tam tikras teisinis reguliavimas, bet tas teisinis reguliavimas pagal Konsti-
tucijà ir pagal ástatymus neprivalo bûti nustatytas bûtent tame ginèijamame 
teisës akte (jo dalyje), Konstitucinis Teismas turi pagrindo konstatuoti, jog 
tokioje byloje nëra tyrimo dalyko ir tai yra prielaida priimti sprendimà bylà 
nutraukti27. 

Konstitucinëje jurisprudencijoje nuolat iðkyla probleminis klausimas 
dël Konstitucinio Teismo jurisdikcijos ribø. Nors ði aktualija nagrinëtina 
remiantis ávairiais aspektais, taèiau ðiuo atveju galima iðkelti esminá klau-
simà, ar Konstitucinis Teismas gali iðplësti kreipimosi á Konstituciná Tei-
smà apibrëþiamus ginèo objektus, t. y. spræsti ne tik dël pareiðkëjø nurody-
tø teisës aktø atitikties Konstitucijai ir aukðtesnës galios teisës aktams, ta-
èiau ir tø, kuriø pareiðkëjas nenurodo, bet kurie, Konstitucinio Teismo 
nuomone, yra besàlygiðkai susijæ su ginèijamomis teisës normomis. 

Oficialiojoje konstitucinëje doktrinoje tvirtinama: 1) Konstitucinis 
Teismas gali tirti ir neginèijamø teisës aktø atitikimà Konstitucijai, jeigu jie 
ásiterpia á pareiðkëjo ginèijamø teisës aktø reguliuojamus visuomeninius 
santykius; 2) spræsdamas klausimà, ar poástatyminis teisës aktas neprieðta-
rauja Konstitucijai, Konstitucinis Teismas ne tik gali, bet ir privalo iðtirti, ar 
neprieðtarauja Konstitucijai ástatymas, kuriuo remiantis buvo priimtas gin-
èijamas poástatyminis teisës aktas28. 

Konstitucinio Teismo galios tikrinti kitø Seimo aktø teisëtumà visø 
pirma remiasi Konstitucijos virðenybës principu, kuris yra privalomas Lie-
tuvos Respublikos ástatymø leidëjui – Seimui. Kita vertus, Seimas neturi 
konstituciniø galimybiø paþeisti ne tik priimtus ástatymus, taèiau ir Seimo 

                                                           

27 2001 m. sausio 25 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dël Seimo statute nustatytø pa-
rlamentiniø procedûrø atitikimo Konstitucijai // Valstybës þinios. 2001. Nr. 10-295; 2003 m. 
geguþës 6 d. Konstitucinio Teismo sprendimas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 45-2031; 2003 m. 
geguþës 13 d. Konstitucinio Teismo sprendimas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 48-2133. 

28 Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d. nutarimas dël ástatymø, reglamentuojanèiø 
valstybës ir savivaldybiø biudþetø statusà, atitikimo Konstitucijai // Valstybës þinios. 2002. Nr. 
5-186; Konstitucinio Teismo 2001 m. lapkrièio 29 d. nutarimas dël kai kuriø ástatymø ir Vy-
riausybës teisës aktø atitikimo Konstitucijai // Valstybës þinios. 2001. Nr. 5-186. 
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statutà. Visa tai suponuoja konstitucines prielaidas tikrinti ir kitø Seimo 
aktø konstitucingumà. 

Atsiþvelgiant á 1994 m. sausio 19 d. Konstitucinio Teismo nutarime su-
formuluotà teisinæ nuostatà, kad „Seimo poástatyminiai aktai negali prieð-
tarauti Konstitucijai ir Seimo iðleistiems ástatymams, o juo labiau negali 
keisti ástatymø normø, jø turinio“, darytina iðvada, kad Seimo statutas, nu-
tarimai, rezoliucijos, kreipimaisi, deklaracijos yra konstitucinës kontrolës 
objektai.  

Bûtina pabrëþti dar vienà aplinkybæ: uþsienio ðaliø konstitucinës kont-
rolës organø kompetencijos raida patvirtino tai, kad vis daugiau dëmesio 
skiriama parlamento priimtø kitø aktø teisëtumui, o ypatingai – parlamen-
to reglamentø konstitucingumui. Tokia kontrolë uþtikrina konstituciná tei-
sëtumà paèiame parlamente, yra parlamento nariø, frakcijø ir kitø struktû-
rø konstituciniø prerogatyvø ágyvendinimo garantija. 

 

Vykdomosios valdžios teisės aktų konstitucinė kontrolė  
Visuotinai pripaþinta, kad Respublikos Prezidento aktai yra poástaty-

miniai aktai. Jais ágyvendinamos ástatymø nuostatos, todël jie priskirtini 
prie valdymo aktø. Respublikos Prezidento aktai-dekretai negali prieðta-
rauti ne tik Konstitucijai, taèiau ir konstituciniams ástatymams bei ástaty-
mams. 

Ið Respublikos Prezidento konstitucinio statuso turinio aiðku, kad jo 
leidþiami dekretai yra nenorminio pobûdþio ir remiasi Respublikos Prezi-
dento koordinacinëmis funkcijomis. Dekretai dël diplomatiniø atstovø sky-
rimo ir atðaukimo, aukðèiausiøjø kariniø laipsniø suteikimo, nepaprastosios 
padëties paskelbimo, pilietybës teikimo turi bûti pasiraðyti ministro pirmi-
ninko arba atitinkamo ministro, tik tada jie turi galià. Atsiþvelgiant á Res-
publikos Prezidento konstituciná statusà, jo aktø-dekretø teisiná pobûdá, ga-
lima daryti prielaidà, kad ðiø teisës aktø atþvilgiu gali kilti tiek formaliosios, 
tiek ir materialiosios konstitucinës kontrolës klausimas. 

Vyriausybës teisës aktø atitikimas Konstitucijai taip pat gali bûti tikri-
namas formaliuoju ir materialiuoju konstitucinës kontrolës poþiûriu. Kaip 
ir Respublikos Prezidento dekretai, Vyriausybës teisës aktai turi atitikti ne 
tik Konstitucijà, taèiau ir ástatymus. Bendras reikalavimas, kuris apibrëþia 
Vyriausybës teisës aktø prigimtá, yra suformuluotas Konstitucijos 94 
straipsnio 2 punkte, kuriame nustatyta, kad Vyriausybë vykdo ástatymus ir 
Seimo nutarimus dël ástatymø ágyvendinimo, taip pat Respublikos Prezi-
dento dekretus. 

Dar plaèiau Vyriausybës teisës aktø vieta Lietuvos teisës sistemoje ne 
kartà apibûdinta Konstitucinio Teismo nutarimuose. Ðtai buvo pabrëþta, 
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kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ástatymø leidybos delegavimas 
nenumatytas, todël Vyriausybë gali priimti tik poástatyminius teisës aktus, 
kuriuose detalizuojamos ástatymø normos, reglamentuojama jø ágyvendi-
nimo tvarka. Kitu atveju Teismas pabrëþë, kad viskas, kas susijæ su pagrin-
dinëmis þmogaus teisëmis ir laisvëmis, turi bûti reguliuojama ástatymais, o 
ne poástatyminiais teisës aktais. Remdamasis ðiuo esminiu teisës aktø hie-
rarchijos principu, Konstitucinis Teismas ne kartà konstatavo Vyriausybës 
teisës aktø prieðtaravimà Konstitucijai ir ástatymams. 

 

Išvada dėl Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimų teisėtumo.  
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ágaliojimai vertinti, ar per 

Respublikos Prezidento ar Seimo nariø rinkimus nebuvo paþeisti rinkimø 
ástatymai, átvirtinti Konstitucijoje, o konkreèiau apibrëþti atitinkamuose 
rinkimø ástatymuose bei Konstitucinio Teismo ástatyme. Ðiuose aktuose 
nustatytas kontrolës objektas ir ðios kontrolës ribos – Konstitucinis Tei-
smas tiria ir vertina tik Vyriausiosios rinkimø komisijos sprendimus arba 
atsisakymà nagrinëti skundus dël rinkimø ástatymø paþeidimø tais atvejais, 
kai sprendimai buvo priimti ar kita minëtø komisijø veikla buvo padaryta 
pasibaigus balsavimui renkant Seimo narius ar Respublikos Prezidentà. 
Taigi Teismo ágaliojimai vertinti rinkimø teisëtumà yra riboti. Ðià situacijà 
bûtø galima apibûdinti dar kitaip – ið esmës Konstitucinis Teismas tiria Vy-
riausiosios rinkimø komisijos akto teisëtumà, t. y. ar Vyriausioji rinkimø 
komisija nepaþeidë rinkimø ástatymø.  

 

Konstitucinis Teismas taip pat teikia išvadą, ar Respublikos Prezidento 

sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas. Tokia konstitucinës kontro-
lës prerogatyva, nors ir nëra daþnai pasitaikantis reiðkinys lyginamojoje 
konstitucinëje teisëje, taèiau kai kuriø ðaliø konstitucijose yra numatyta, 
kad konstituciniai teismai dalyvauja konstatuojant faktà dël valstybës vado-
vo sveikatos bûklës, t. y. dël ðio pareigûno negalëjimo vykdyti savo funkci-
jas.  

Klausimà Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, ar Respubli-
kos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti pareigas, turi teisæ 
pateikti tik Seimas. Klausimas turi bûti patvirtintas nutarimu, priimtu dau-
giau kaip pusës visø Seimo nariø balsø dauguma. Prie klausimo ir atitin-
kamo Seimo nutarimo turi bûti pridëta Seimo patvirtintos gydytojø komisi-
jos iðvada. Prireikus pridedami kiti sveikatos bûklæ apibûdinantys árodymai.  

 

Išvada dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių konstitucingumo  
Remiantis Konstitucijos normomis galima daryti iðvadà, kad Konstitu-
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cijoje nustatyta iðankstinës (prevencinës) ir vëlesnës (represyviosios) tarp-
tautiniø sutarèiø konstitucingumo kontrolës galimybë. Gali kilti klausimas, 
kodël konstitucijos leidëjas neapsiribojo tik viena ið ðiø teisiniø formø. Vie-
nareikðmio atsakymo nëra. Iðankstinës kontrolës atveju gali bûti spren-
dþiamas esminis klausimas, ar tarptautinë sutartis, ar jos kai kurios nuosta-
tos neprieðtarauja Konstitucijai. Antruoju, t. y. vëlesnës kontrolës, atveju 
gali iðkilti ir pirmoji problema, ir kita, t. y. ar buvo laikomasi tarptautinës 
sutarties sudarymo, ratifikavimo, paskelbimo tvarkos.  

Konstitucijos 106 straipsnyje numatyta, kad praðyti Konstitucinio Tei-
smo iðvados dël tarptautiniø sutarèiø atitikimo Konstitucijai gali Seimas ir 
Respublikos Prezidentas. Taigi tarptautiniø sutarèiø konstitucingumo áver-
tinimo iniciatoriais gali bûti ribotas subjektø skaièius. Ðio klausimo negali 
pateikti Konstituciniam Teismui vieno penktadalio Seimo nariø grupë, Vy-
riausybë ar bendrosios kompetencijos teismai.  

Nei Konstitucijoje, nei Konstitucinio Teismo ástatyme nëra patikslinta, 
kokio pobûdþio tarptautiniø sutarèiø konstitucingumà gali tikrinti Konsti-
tucinis Teismas. Konstitucijoje ir ástatyme neapibrëþus sutarèiø kategorijos, 
galima daryti prielaidà, kad Teismas gali tikrinti tø tarptautiniø sutarèiø 
konstitucingumà, kurias raðtu sudaro Lietuvos Respublika su uþsienio vals-
tybëmis ir tarptautinëmis organizacijomis, nesvarbu, koks sutarties pavadi-
nimas ir ar sutartá sudaro vienas, du ar keli tarpusavyje susijæ dokumentai 
(Tarptautiniø sutarèiø ástatymo 1 str.). Teisme nebus vertinami Lietuvos 
Respublikos ministerijø ar Vyriausybës ástaigø bei kitø valstybës institucijø 
vardu ir pagal jø kompetencijà sudaromi susitarimai su atitinkamomis uþsi-
enio valstybiø ar organizacijø institucijomis. Pagal Tarptautiniø sutarèiø 
ástatymà ðie aktai nëra Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys.  

Ne maþiau svarbus klausimas: ar Teismas vertins tik paèios tarptauti-
nës sutarties tekstà? O kaip su ástatymu dël tarptautinës sutarties ratifika-
vimo ar Vyriausybës nutarimu, kuriuo buvo patvirtinta tarptautinë sutartis? 
Viena vertus, tarptautinës sutarties tekstas ir jà aprobuojantis teisës aktas 
yra tartum neatskiriami. Kita vertus, bet koks ástatymas (ir dël tarptautinës 
sutarties ratifikavimo) yra vidaus teisës sistemos dalis. Konstitucinio Tei-
smo ástatyme yra numatyta, kad bylos nagrinëjimo pagrindas Teisme yra 
teisiðkai motyvuota abejonë, kad visas aktas ar jo dalis prieðtarauja Konsti-
tucijai pagal normø turiná, reguliavimo apimtá, formà, Konstitucijoje nusta-
tytà priëmimo, pasiraðymo, paskelbimo ar ásigaliojimo tvarkà. Teismas gali 
nagrinëti ne tik atitinkamos tarptautinës sutarties normø teisëtumà mate-
rialiàja prasme, taèiau ir tai, ar sudarant ðià sutartá, teikiant Seimui ratifi-
kuoti nebuvo paþeistos procedûrø taisyklës (formalioji konstitucinë kontro-
lë).  
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Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir apkaltos procesas 

Lietuvos Respublikoje konstitucinës kontrolës objektas yra ir tai, ar 
Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pradëta apkaltos byla, konkre-
tûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsnyje yra numatyta, kad 
Respublikos Prezidentà, Konstitucinio Teismo pirmininkà ir teisëjus, 
Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà ir teisëjus, Apeliacinio teismo pirminin-
kà ir teisëjus, Seimo narius, ðiurkðèiai paþeidusius konstitucijà arba sulau-
þiusius priesaikà, taip pat paaiðkëjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas 
trijø penktadaliø visø nariø dauguma gali paðalinti ið uþimamø pareigø ar 
panaikinti Seimo nario mandatà. Tai atliekama apkaltos proceso tvarka, 
kurià nustato Seimo statutas. 

Konstitucinio Teismo vaidmuo apkaltos procese konkreèiau apibrëþ-
tas Seimo statute. Konstitucinis Teismas á apkaltos procesà gali ásijungti po 
to, kai Seimas pritaria specialiosios tyrimo komisijos iðvadai, kad yra pa-
grindas pradëti apkaltos procesà. Ðioje stadijoje Seimas kreipiasi á Konsti-
tuciná Teismà ir praðo iðvados, ar pareigûnø konkretûs veiksmai prieðtarau-
ja Konstitucijai. Apkaltos procesas Seime gali bûti tæsiamas tik ásigaliojus 
Konstitucinio Teismo iðvadai. 

Oficialiojoje konstitucinëje doktrinoje aiðkinama, kad pagal Konstitu-
cijà tik Konstitucinis Teismas turi ágaliojimus spræsti, ar Respublikos Pre-
zidento, kuriam pradëta apkaltos byla, konkretûs veiksmai prieðtarauja 
Konstitucijai, ar Respublikos Prezidentas Konstitucijà paþeidë ðiurkðèiai. 
Taigi Konstituciniam Teismui nustatyta konstitucinë pareiga iðtirti, ar Res-
publikos Prezidentas atliko konkreèius veiksmus, nurodytus jam pateikta-
me kaltinime, ir ávertinti, ar ðie veiksmai prieðtarauja Konstitucijai, ar 
Konstitucija paþeista ðiurkðèiai. Tirdamas, ar Respublikos Prezidento 
konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai, ar Konstitucija yra paþeista 
ðiurkðèiai, Konstitucinis Teismas tiria ir vertina tiek kartu su klausimu 
Konstituciniam Teismui pateiktus árodymus, tiek visus kitus bylos nagrinë-
jimo Konstituciniame Teisme metu gautus árodymus, patvirtinanèius ar pa-
neigianèius, kad Respublikos Prezidentas atliko klausime nurodytus konk-
reèius veiksmus, patvirtinanèius ar paneigianèius, kad ðie veiksmai prieðta-
rauja Konstitucijai, kad Konstitucija yra paþeista ðiurkðèiai29. 

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pagal Konstitucijà tik Seimas 
turi ágaliojimus spræsti, ar uþ ðiurkðtø Konstitucijos paþeidimà, priesaikos 

                                                           

29 2004 m. kovo 31 d. Konstitucinio Teismo iðvada „Dël Lietuvos Respublikos Prezidento 
Rolando Pakso, kuriam pradëta apkaltos byla, veiksmø atitikties Lietuvos Respublikos Kons-
titucijai“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 49-1600. 
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sulauþymà, nusikaltimo padarymà apkaltos proceso tvarka paðalinti Res-
publikos Prezidentà ið uþimamø pareigø. Vertinant Konstitucinio Teismo 
ir Seimo konstituciniø ágaliojimø santyká apkaltos procese paþymëtina, jog 
Konstitucinio Teismo iðvada, kad Respublikos Prezidento veiksmai prieð-
tarauja (arba neprieðtarauja) Konstitucijai, susaisto Seimà tuo atþvilgiu, 
kad pagal Konstitucijà Seimas neturi ágaliojimø spræsti, ar Konstitucinio 
Teismo iðvada yra pagrásta ir teisëta, – teisiná faktà, kad Respublikos Prezi-
dento veiksmai prieðtarauja (arba neprieðtarauja) Konstitucijai, nustato tik 
Konstitucinis Teismas. Nors Seimo nariai, spræsdami, ar Respublikos Pre-
zidentà paðalinti ið uþimamø pareigø uþ ðiurkðtø Konstitucijos paþeidimà, 
priesaikos sulauþymà, balsuoja laisvai, tai nereiðkia, kad Seimo nariai, 
spræsdami, ar uþ ðiurkðtø Konstitucijos paþeidimà, priesaikos sulauþymà 
apkaltos proceso tvarka paðalinti Respublikos Prezidentà ið uþimamø pa-
reigø, nëra saistomi savo duotos Seimo nario priesaikos, kuri ápareigoja 
Seimo nará savo veikloje vadovautis Konstitucija, valstybës interesais ir sa-
vo sàþine ir nebûti varþomam jokiø mandatø. Konstitucijoje átvirtintas Sei-
mo nario laisvas mandatas negali bûti suprantamas tik kaip leidimas veikti 
vien savo nuoþiûra, veikti vadovaujantis vien savo sàþine ir ignoruoti Kons-
titucijà. Konstitucija suponuoja tokià Seimo nario nuoþiûros ir tokià Seimo 
nario sàþinës sampratà, kurioje tarp Seimo nario nuoþiûros bei Seimo na-
rio sàþinës ir Konstitucijos reikalavimø, Konstitucijos saugomø ir ginamø 
vertybiø neturi bûti atotrûkio: pagal Konstitucijà Seimo nario nuoþiûra ir 
jo sàþinë turi bûti orientuotos á Konstitucijà, á Tautos ir Lietuvos valstybës 
interesus. Todël Seimui, sprendþianèiam, ar apkaltos proceso tvarka paða-
linti Respublikos Prezidentà ið uþimamø pareigø uþ ðiurkðtø Konstitucijos 
paþeidimà, priesaikos sulauþymà, tenka ypaè didelë atsakomybë: demokra-
tinëje teisinëje valstybëje asmuo, ðiurkðèiai paþeidæs Konstitucijà, sulauþæs 
priesaikà, neturëtø iðvengti konstitucinës atsakomybës – paðalinimo ið uþi-
mamø pareigø. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos VIII skirsnyje, kuriame átvirtinti 
pagrindiniai Konstitucinio Teismo statuso bruoþai, minimos dvi Teismo ak-
tø rûðys: sprendimai ir iðvados. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje nusta-
tyta, kad Konstitucinis Teismas nagrinëja ir priima sprendimà, ar neprieð-
tarauja Konstitucijai ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai. Konstitucijos 
straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad Konstitucinis Teismas atitinkamais atve-
jais teikia iðvadas. Nors Konstitucijoje minimos tik dvi Konstitucinio Tei-
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smo aktø rûðys, taèiau akivaizdu, kad „sprendimai“ konstituciniame tekste 
vartojami kaip apibendrinanti sàvoka tø aktø, kuriuos priima Teismas.  

Konstitucinio Teismo aktø formos nustatytos Konstitucinio Teismo 
ástatyme, kuriame minimi nutarimai, iðvados ir sprendimai. Kiekvienas ið 
ðiø aktø þenklina atitinkamà teisminës veiklos rezultatà. Jeigu Konstituci-
nio Teismo „sprendimai“ priimami konkretiems procesiniams veiksmams 
apibûdinti ir suteikti jiems atitinkamà teisinæ formà, tai nutarimai ir iðva-
dos priimami baigus teisminá tyrimà. Taigi Konstitucinio Teismo nutarimus 
ir iðvadas galima apibûdinti kaip baigiamuosius Teismo aktus, kuriais byla 
iðsprendþiama ið esmës. Teismo aktai, skirdamiesi savo teisine galia, suku-
ria ir nevienodus teisinius padarinius. Paþymëtina, kad visus Konstitucinio 
Teismo aktus sieja ir bendri poþymiai. Visø pirma jie visi iðreiðkia Konsti-
tucinio Teismo, kaip vyriausiojo Konstitucijos sergëtojo, nuomonæ dël vie-
nø ar kitø teisiniø reiðkiniø. Visiems Teismo aktams (iðskyrus sprendimus 
procesiniais klausimais) bûdinga panaði vidinë struktûra, kurioje galima ið-
skirti ðias dalis: 1) akto pavadinimà; 2) ávadinæ; 3) nustatomàjà; 4) konsta-
tuojamàjà (motyvuojamàjà); 5) rezoliucijà. Svarbiausioji dalis yra rezoliuci-
ja, nes joje suformuluota Teismo valia. Konstatuojamoji dalis svarbi todël, 
kad joje yra Teismo motyvai ir argumentai, kuriais pagrindþiama rezoliuci-
ja. Nustatomojoje dalyje atskleidþiamos bylos pagrindai, byloje dalyvaujan-
èiø asmenø pozicijos, t. y. konstitucinio ginèo esmë.  

Nutarimai priimami teisminëse bylose, kuriose yra ávertinamas teisës 
akto (ástatymo, kito Seimo akto, Respublikos Prezidento ir Vyriausybës ak-
tø) konstitucingumas (teisëtumas). Jau vien ði aplinkybë apibûdina Teismo 
nutarimo reikðmæ teisës aktø sistemoje. Kadangi Lietuvos konstitucinëje si-
stemoje tik Konstitucinis Teismas turi prerogatyvà ávertinti ástatymø leidþia-
mosios ir aukðèiausiosios vykdomosios valdþios aktø atitikimà Konstitucijai, 
savaime suprantama, kad ir Teismo nutarimai yra iðskirtinës reikðmës.  

Nutarimai pagal sukeliamus teisinius padarinius yra nevienodos teisi-
nës reikðmës. Lietuvos Respublikos ástatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo 
aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybës aktas (ar jo 
dalis) negali bûti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Kons-
titucinio Teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieðtarauja 
Konstitucijai. Tos paèios pasekmës atsiranda, kai Konstitucinis Teismas 
priima nutarimà, kad Respublikos Prezidento aktas ar Vyriausybës aktas 
(ar jo dalis) prieðtarauja ástatymams. Tokie Teismo nutarimai turi ástatymo 
galià ir yra privalomi visoms valdþios institucijoms, teismams, visoms ámo-
nëms, ástaigoms bei organizacijoms, pareigûnams ir pilieèiams. 

Pabrëþtina svarbi teisinë aplinkybë – pagal Konstitucinio Teismo ásta-
tymo 71 straipsná Teismas nutarime privalo nurodyti, kuriems konkretiems 
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Konstitucijos straipsniams ar jø nuostatoms arba kuriems konkretiems ásta-
tymams teisës aktas prieðtarauja. 

Valstybës institucijos bei jø pareigûnai privalo panaikinti savo priimtus 
poástatyminius aktus ar jø nuostatas, kurie pagrásti pripaþintu nekonstituci-
niu teisës aktu. Neturi bûti vykdomi sprendimai, pagrásti teisës aktais, kurie 
pripaþinti prieðtaraujanèiais Konstitucijai ar ástatymams, jeigu tokie spren-
dimai nebuvo ávykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo ásiga-
liojimo. Konstitucinio Teismo nutarimo pripaþinti teisës aktà ar jo dalá ne-
konstituciniu galia negali bûti áveikta pakartotinai priëmus toká pat teisës 
aktà ar jo dalá. Priëmus nutarimà, dalyvavæ byloje asmenys bei kitos institu-
cijos ir asmenys nebegali ið naujo kelti Teisme klausimo dël iðnagrinëto tei-
sës akto atitikimo Konstitucijai ar ástatymams arba ginèyti Teismo iðvados 
ar jo nustatytø faktø ir teisiniø santykiø.  

Kitokià teisinæ reikðmæ turi tie Konstitucinio Teismo nutarimai, ku-
riais pripaþástama, kad teisës aktas neprieðtarauja Konstitucijai, o Respub-
likos Prezidento ir Vyriausybës aktai neprieðtarauja ir ástatymams. Nors ðie 
nutarimai ir nesukelia realiø teisiniø pasekmiø, taèiau jie taip pat turi ásta-
tymo galià. Ðiø aktø ryðkiausia ypatybë yra ta, kad jais patvirtinamas teisës 
akto konstitucingumas (teisëtumas), todël teisës aktà taikanèioms instituci-
joms neturëtø ateityje kilti abejoniø dël ðio konkretaus teisës akto suderi-
namumo su Konstitucija. Priimant tokius nutarimus Teismui neprivalu nu-
rodyti, kuriems konkretiems Konstitucijos straipsniams ar jø nuostatoms 
teisës aktas neprieðtarauja. Tuo jie skiriasi nuo prieð tai minëtø nutarimø. 

Konstitucinio Teismo nutarimø iðskirtinæ teisinæ reikðmæ apibûdina ir 
tai, kad visi nutarimai skelbiami Lietuvos Respublikos vardu. Jie yra galu-
tiniai ir neskundþiami. Konstitucinio Teismo nutarimams taikoma speciali 
iðtaisymo, perþiûrëjimo ir aiðkinimo tvarka.  

Nutarimà ištaisyti gali priimti tik pats Teismas savo iniciatyva ar daly-
vavusiø byloje asmenø praðymu. Ðiuo atveju „iðtaisymo“ sàvoka apima tik 
kai kuriuos netikslumus bei aiðkias redakcines klaidas, jeigu tai nekeièia 
nutarimo esmës. 

Nutarimà peržiūrėti gali Konstitucinis Teismas ir tik savo iniciatyva. 
Jokia kita institucija ar pareigûnas negali palenkti Teismà perþiûrëti nuta-
rimà. Kokiais atvejais Teismas gali imtis iniciatyvos perþiûrëti savo nutari-
mà? Tokiø atvejø yra keli: 1) paaiðkëjus naujø esminiø aplinkybiø, kurios 
buvo neþinomos Teismui nutarimo priëmimo metu; 2) pasikeitë Konstitu-
cijos norma, kurios pagrindu nutarimas buvo priimtas. Pripaþinus, kad ne-
iðvengiamai bûtina perþiûrëti nutarimà, ðiuo klausimu priimamas sprendi-
mas ir byla pradedama nagrinëti ið naujo.  

Nutarimo aiškinimas. Priëmus nutarimà kartais iðkyla bûtinumas já aið-
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kinti. Nutarimà gali oficialiai aiðkinti tik pats Teismas savo iniciatyva arba 
pagal byloje dalyvavusiø asmenø, taip pat kitø institucijø ar asmenø, ku-
riems nutarimas iðsiøstas, praðymà. Nutarimo aiðkinimo problemiðkumas 
visø pirma yra susijæs su tuo, kad aiðkinant nutarimà negalima keisti jo tu-
rinio. Vadinasi, sprendime, kuriuo aiðkinamas nutarimas, negali bûti pe-
rþengtos bylos esmës ribos, suformuluoti nauji argumentai ir motyvai, kurie 
prieðtarautø vienas kitam. Konstitucinis Teismas yra ne kartà pabrëþæs, 
kad Konstitucinio Teismo nutarimas yra vientisas. Jo nutariamoji dalis yra 
grindþiama motyvuojamosios (konstatuojamosios) dalies argumentais, to-
dël aiðkindamas savo nutarimà Konstitucinis Teismas yra saistomas tiek 
nutarimo nutariamosios, tiek motyvuojamosios dalies turinio. Dël Konsti-
tucinio Teismo nutarimo aiðkinimo priimtas sprendimas yra neatskiriamas 
nuo Konstitucinio Teismo nutarimo.  

Iðvados. Teismo iðvada Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo ástaty-
me minima ne kaip bendrinë teisminës veiklos rezultato sàvoka, bet kaip 
Teismo akto forma. Iðvadas Teismas teikia ðiais klausimais: 1) ar nebuvo 
paþeisti rinkimø ástatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo nariø rin-
kimus; ar Respublikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti 
pareigas; 3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys neprieðtarauja 
Konstitucijai; 4) ar Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pradëta 
apkaltos byla, konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai. 

Konstitucinio Teismo iðvados pagal savo teisinæ galià ir pagal teisinius 
padarinius skiriasi nuo Teismo nutarimø. Galutiná sprendimà visada priima 
Seimas. Kitas iðvadø charakteristikos poþymis yra tas, kad, skirtingai nuo 
nutarimø, iðvados skelbiamos ne Lietuvos Respublikos vardu, bet iðreiðkia 
tik Teismo nuomonæ, nuostatà dël svarstyto klausimo. Negalima neatkreip-
ti dëmesio ir á tai, kad rengdamas ir formuluodamas iðvadas Teismas verti-
na konkreèius juridinius faktus, kurie susijæ su rinkimø ástatymø paþeidi-
mais, Respublikos Prezidento sveikata ar su asmenø, kurie traukiami atsa-
komybën apkaltos proceso tvarka, konkreèiais Konstitucijos paþeidimais. 

Iðvados nuo nutarimø skiriasi dar ir kitais aspektais. Atkreiptinas dë-
mesys á tai, kad dël iðvados á Teismà gali kreiptis tik Seimas, o dël tarptau-
tiniø sutarèiø atitikimo Konstitucijai – Respublikos Prezidentas. Dar vie-
nas skiriamasis iðvadø bruoþas yra tas, kad klausimai dël iðvadø Konstituci-
niame Teisme nagrinëjami paprastesne procedûra, t. y. nesilaikant visø rei-
kalavimø, kurie bûtini teisminiam posëdþiui nagrinëjant kitø kategorijø by-
las. Paprastesnæ procedûrà lemia visø pirma ta aplinkybë, kad bylose, ku-
riose rengiama iðvada, nëra dviejø ðaliø, nes iðvadø praðo tik viena instituci-
ja, t. y. Seimas arba Respublikos Prezidentas. Rengiant iðvadas svarbø 
vaidmená gali vaidinti liudytojai, ekspertai, specialistai. 
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Sprendimai. Konstitucinio Teismo sprendimus galima suskirstyti á at-
skiras grupes. Skirstant gali bûti pasitelkiami ávairûs kriterijai, pavyzdþiui, 
sprendimai gali bûti klasifikuojami pagal tai, kokiuose posëdþiuose (tei-
sminiuose, organizaciniuose, tvarkomuosiuose) jie priimami, taèiau toks 
kriterijus bûtø formalus, nes juo remiantis nebûtø atskleidþiama ávairiø rû-
ðiø sprendimø teisinë prigimtis ir jø turinio savitumai. Siekiant visapusið-
kiau suprasti sprendimø ávairovæ, juos patogiau nagrinëti pagal konkretaus 
procesinio veiksmo esmæ.  

Prie pirmosios sprendimø grupës priskirtini tie, kurie nesukelia bent 
kiek þymesniø teisiniø pasekmiø, formalizuoja tam tikrà procesiná veiksmà 
ir yra vienkartinio pobûdþio. Tokie sprendimai yra: sujungti praðymus á 
vienà bylà; skirti bylà nagrinëti Teismo posëdyje, atidëti ar atnaujinti bylos 
nagrinëjimà; skirti baudas; Teismo veiksmai dël dalyvaujanèiø byloje as-
menø praðymø ir pan. Ðie sprendimai gali bûti áforminami Teismo atskiru 
dokumentu, o smulkesniø klausimø sprendimai teisminio posëdþio metu 
fiksuojami posëdþio protokole. 

Prie antrosios grupës priskirtini tie sprendimai, kuriuose sprendþiami 
klausimai yra svarbûs ne tik konkreèios bylos procese, bet ir lieèia byloje 
dalyvaujanèiø asmenø interesus plaèiau. Kai kurie sprendimai pagal juose 
formuluojamus motyvus ir argumentus gali net priartëti prie baigiamøjø 
Teismo aktø (nutarimø ir iðvadø) reikðmës. Prie ðios grupës sàlygiðkai pri-
skirtini ðie sprendimai: 

1. Sprendimas priimti Respublikos Prezidento teikimà ar Seimo nuta-
rimà, kuriuose praðoma iðtirti, ar teisës aktas atitinka Konstitucijà. Tokio 
sprendimo skiriamasis bruoþas yra tas, kad po tokio sprendimo priëmimo 
sustabdomas teisës akto veikimas.  

2. Sprendimas nutraukti pradëtà teisenà. Pagrindinë prieþastis, dël ku-
rios Teismas gali nutraukti pradëtà teisenà, yra ta aplinkybë, kad panaiki-
namas ginèijamas teisës aktas. Jeigu tai paaiðkëja iki teisminio posëdþio 
pradþios, Konstitucinis Teismas ðá klausimà iðsprendþia pasitarimø kamba-
ryje. Sprendimas nutraukti pradëtà teisenà gali bûti priimtas ir tada, kai 
pareiðkëjas atðaukia praðymà ar klausimà dar prieð teisminá posëdá. Ðiuo 
konkreèiu atveju Konstitucinio Teismo pirmininkas savo sutikimà iðreiðkia 
atitinkamu potvarkiu.  

Sprendimas nutraukti pradëtà teisenà gali bûti priimtas ir tuo atveju, 
kai Teismas pradëjo nagrinëti bylà teisminiame posëdyje ir paaiðkëjo iki tol 
neþinomos aplinkybës, dël kuriø turëjo bûti atsisakyta nagrinëti praðymà ar 
klausimà.  

3. Sprendimas atsisakyti nagrinëti praðymà ar klausimà. Toká sprendi-
mà Teismas gali priimti ðiais atvejais: praðymas paduotas institucijos ar as-
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mens, neturinèiø teisës kreiptis á Konstituciná Teismà; praðymo nagrinëji-
mas yra neþinybingas Konstituciniam Teismui; praðyme nurodyto teisës ak-
to atitikimas Konstitucijai jau buvo tirtas Teisme ir tuo klausimu tebegalio-
ja Teismo nutarimas; Teismas yra pradëjæs nagrinëti bylà dël to paties da-
lyko; praðymas grindþiamas neteisiniais motyvais.  

4. Sprendimas iðtaisyti Konstitucinio Teismo nutarimà. 
5. Sprendimas iðaiðkinti Konstitucinio Teismo nutarimà. 
6. Sprendimas perþiûrëti Konstitucinio Teismo nutarimà. 
Galima iðskirti ir dar vienà Konstitucinio Teismo sprendimø rûðá. Tai 

– sprendimai, kuriais sprendþiami esminiai Teismo vidaus darbo organiza-
vimo klausimai. Jie atspindi Teismo nepriklausomumo principà, Teismo 
autonomiðkumà tvarkant finansiná ir materialiná aprûpinimà. Ðtai Teismo 
sprendimu tvirtinamas Teismo reglamentas, pagalbinio aparato struktûra ir 
nuostatai, iðlaidø sàmata, teisëjø mantijø pavyzdþiai. Tik kolegialiai priimtu 
Teismo sprendimu gali bûti taikomos materialinës sankcijos teisëjui uþ pa-
reigø nevykdymà, nedalyvavimà posëdþiuose be pateisinamos prieþasties. 
Konstitucinio Teismo sprendimai priimami ir tuo atveju, kai reikia spræsti 
klausimà dël sutikimo traukti teisëjà baudþiamojon ar administracinën at-
sakomybën, taip pat tada, kai sprendþiamas sustabdytø teisëjo ágaliojimø 
atstatymo klausimas.  
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IX. TEISMINĖS VALDŽIOS ORGANIZACIJOS IR 
VEIKLOS KONSTITUCINĖS PROBLEMOS 

(TEISMINĖS VALDŽIOS VISAVERTIŠKUMAS, 
TEISMŲ SISTEMOS BEI TEISĖJŲ IR TEISMŲ 

NEPRIKLAUSOMUMAS) 
 

 
Raðantys apie teisminës valdþios organizacijos ir veiklos teisiná regu-

liavimà daugiausia analizuoja ir savo iðvadas grindþia Teismø ástatymu. Ta-
èiau ar Teismø ástatymas gali bûti teisminës valdþios vietos ir jos vykdomos 
funkcijos supratimo svarbiausias ðaltinis? Teismø ástatymo nuostatø ko-
mentavimas – tai tik ástatymø leidëjo „teisminës valdþios vizijos“ komenta-
vimas. Prisiminkime ne vienà Konstitucinio Teismo nutarimà ar sprendi-
mà, ið esmës patikslinusá tà ástatymø leidëjo ágyvendintà teisminës valdþios 
sampratos „vizijà“. Paaiðkëjo, kad nemaþai ástatymo nuostatø prieðtaravo 
Konstitucijai, todël Konstitucinio Teismo suformuluota oficiali konstituci-
në doktrina turi bûti svarbiausiu kelrodþiu vertinant ástatyminá reguliavimà. 

Taigi teismø organizacijos ir veiklos esmës paieðkas pradëti nuo ordi-
narinës teisës rizikinga. Bet kokiø teisiniø tyrimø iðeities pozicija viena – 
Konstitucija. Ðioje knygoje minëta, kad Konstitucija yra aukðèiausioji teisë, 
ji nubrëþia kryptis visai teisës sistemai. Visa teisës sistema kuriama Konsti-
tucijos pagrindu. Priëmusi Konstitucijà pilietinë Tauta padëjo savo, kaip 
valstybiðkai organizuotos bendruomenës, gyvenimo norminá pagrindà. Tai-
gi valstybës valdþios organizacijos, jos veiklos pagrindai – Konstitucijoje. 
Konstitucijos, kaip aukðèiausiosios teisës, sampratos ásitvirtinimas yra sieti-
nas su Konstitucinio Teismo veikla. Ðiandien pripaþástama, kad Konstituci-
ja – ne vien pagrindinio ástatymo tekstas. Konstitucija suprantama kaip 
aukðèiausioji norminë tikrovë, átvirtinta svarbiausiame teisës akte ir at-
skleista konstitucinëje jurisprudencijoje. Ji pripaþástama integralia Konsti-
tucijos, kaip aukðèiausiosios teisës, dalimi. Konstitucinio Teismo jurispru-
dencijoje formuluojama konstitucinë doktrina – ðaltinis, atskleidþiantis 
Konstitucijoje átvirtintà teisminës valdþios vietos bei reikðmës valstybiðkai 
organizuotos visuomenës gyvenime sampratà. 
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Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà valstybës valdþia Lietuvoje 
yra organizuota ir ágyvendinama remiantis valdþiø padalijimo principu. 
Konstitucinis Teismas, kuriam patikëta oficialaus Konstitucijos aiðkintojo 
ir Konstitucijos virðenybës uþtikrintojo teisës sistemoje misija, savo aktuose 
ne kartà yra konstatavæs, jog ðis konstitucinis principas reiðkia, kad ástaty-
mø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë valdþios yra atskirtos, pakankamai 
savarankiðkos; kad tarp jø turi bûti pusiausvyra; kad kiekviena valdþios ins-
titucija turi jos paskirtá atitinkanèià kompetencijà, kurios konkretus turinys 
priklauso nuo to, kokiai valstybës valdþiai ði institucija priklauso, nuo jos 
vietos tarp kitø valstybës valdþios institucijø bei ágaliojimø santykio su kitø 
valstybës valdþios institucijø ágaliojimais; kad Konstitucijoje tiesiogiai nu-
staèius tam tikros valstybës valdþios institucijos ágaliojimus viena valstybës 
valdþios institucija negali ið kitos perimti tokiø ágaliojimø, jø perduoti kitai 
valstybës valdþios institucijai ar atsisakyti; kad tokie ágaliojimai negali bûti 
pakeisti ar apriboti ástatymu. 

Teisminë valdþia – viena ið Konstitucijoje átvirtintø valdþiø. Jai patikë-
tas teisingumo vykdymas. „Teisingumo“, „teisingumo vykdymo“ sàvokos 
figûruoja bet kokiame teismø veiklos tyrime nepriklausomai nuo tyrimo 
aspekto. Tai suprantama, nes teismo, teisëjo veikla prasminga tik tuo atve-
ju, jei ja ágyvendinamas teisingumas. 

Teisingumas – sudëtinga kategorija. Jà nuo antikos laikø bando api-
brëþti daugelio mokslo srièiø atstovai. „Prigimtinis teisingumas“, „socialinis 
teisingumas“, „teisingumas kaip politinës filosofijos kategorija“ – visos ðios 
sàvokos pabrëþia skirtingus ðio socialinës tikrovës reiðkinio aspektus. Apie 
teisingumà kalbama kaip apie universalø principà, kaip apie kriterijø, pagal 
kurá vertinami asmenø poelgiai. Nustatant, kas yra teisinga, remiamasi to-
kiais moraliniais kriterijais kaip gëris, lygybë, þmoniðkumas, protingumas. 
Teisingumo idëja buvo daugelio socialiniø judëjimø ðûkis. Didþiausi vi-
suomenës gyvenimo pertvarkymai grindþiami didesnio teisingumo siekiu. 

Teisës mokslininkai, praktikai diskutuoja dël teismams patikëtos tei-
singumo misijos esmës. Jeigu ástatymø leidybos ar jø vykdymo turinys pa-
kankamai aiðkus, tai „teisingumo vykdymo“ esmë sunkiau apèiuopiama. 
Vieni pabrëþia ástatymø ir kitø teisës aktø taikymà laikantis specialiø pro-
cedûrø, kiti – ginèø sprendimà, treti – teismo veiklos procesines formas ir 
jø priimamus sprendimus. Tarpukario laikais M. Römeris teismø vykdomà 
funkcijà apibrëþë taip: „Neteisës konstatavimas ir sudraudimas – ðtai yra 
visa bet kurio teismo funkcija. Ðiuo ir reiðkiasi toji teisës veikimo apsaugos 
funkcija, kuri vadinama teismu“1. Pabrëþta teisës, bet ne ástatymo ar poás-

                                                           

1 Römeris M. Konstitucinës ir teismo teisës pasieniuose. – Vilnius: Pozicija, 1994. P. 5. 



Teisminės valdžios organizacijos ir veiklos konstitucinės problemos  

 

297 

tatyminio akto apsauga. Arba tiksliau – teisës, átvirtintos ástatyme ar poásta-
tyminiame akte, suprantant, kad minëtø aktø teisiðkumà galima patikrinti 
jø atitiktimi Konstitucijai. Paþymëtina, kad Konstitucijos 110 straipsnyje 
nustatyta, jog teisëjas negali taikyti ástatymo, kuris prieðtarauja Konstituci-
jai, kad tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad ástatymas ar kitas teisës 
aktas, kuris turëtø bûti taikomas konkreèioje byloje, prieðtarauja Konstitu-
cijai, teisëjas sustabdo bylos nagrinëjimà ir kreipiasi á Konstituciná Teismà 
praðydamas spræsti, ar ðis ástatymas arba kitas teisinis aktas atitinka Konsti-
tucijà. 

Modernus poþiûris á teisingumà vykdanèio teismo darbo esmæ – nagri-
nëjantis bylà teismas priimta neðaliðkà ir privalomà sprendimà, kuriuo sie-
kiama „apsaugoti teisæ, jà konkretinti ir toliau vystyti“2. Taigi regime nau-
jus elementus teismo funkcijos sampratoje: ne tik teisës apsauga, bet ir jos 
konkretinimas bei tolesnis vystymas. Raðantys apie teismø veiklà autoriai 
pabrëþia teisës ir teisingumo sàsajà, antai A. Barakas teigia, kad „teisë yra 
teisingumas ir teisingumas yra teisë“3. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalyje yra átvirtin-
ta: „Teisingumà Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“. Ðià nuostatà ga-
lima aiðkinti tik jà siejant su kitomis konstitucinëmis nuostatomis ir pir-
miausia su tokia: asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës paþeidþiamos, 
turi teisæ kreiptis á teismà (Konstitucijos 30 str. 1 d.). Teisminë gynyba – 
bûtina asmens teisiø apsaugos garantija. Demokratinëje teisinëje valstybëje 
„socialinis teisminës valdþios vaidmuo yra toks, kad teismai, vykdydami tei-
singumà, privalo uþtikrinti Konstitucijoje, ástatymuose ir kituose teisës ak-
tuose iðreikðtos teisës ágyvendinimà, garantuoti teisës virðenybæ, apsaugoti 
þmogaus teises ir laisves“4. Uþtikrinti teismo funkcijø ágyvendinimà reiðkia 
uþtikrinti asmens teises. Teisinëje literatûroje nuolatos kartojama: „vykdy-
dama teisingumà ir priimdama konkretaus individo teises ir interesus lie-
èianèius sprendimus, teisminë valdþia privalo saugoti ir ginti kiekvieno as-
mens teises ir teisëtus interesus“5. 

                                                           

2 Hesse K. Osnovy konstitucionnogo prava FRG. – Moskva: Juridièeskaja literatûra, 1981. 
S. 266. 

3 Barak A. Teismo diskrecijos prigimtis ir jos reikðmë vykdant teisingumà // Justitia. 2005. 
Nr. 3(37). P. 28. 

4 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos teismø ástatymo 14, 25(1), 26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 69(1) 
ir 73 straipsniø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1999. Nr. 
109-3192. 

5 Ðinkûnas H. Valdþiø padalijimo principas ir teisminës valdþios vieta valdþiø padalijimo 
sistemoje // Teisë. 2003. Nr. 49. P. 119.  
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Ðiame skyriuje nekeliame uþdavinio apþvelgti visus teisminës valdþios 
organizacijos ir veiklos klausimus. Mus domins tik keletas problemø. Tai – 
teisminës valdþios visavertiðkumas, teismø sistemos Lietuvoje bei teisëjo ir 
teismø, vykdanèiø teisingumà, nepriklausomumo uþtikrinimas. 

 
* * * 

 
Konstitucijos poþiûriu visos valdþios yra lygios ir turi bûti pakankamai 

savarankiðkos, tarp jø turi bûti pusiausvyra. Teisminë valdþia – viena ið trijø 
valdþiø, vykdanti specifinæ teisingumo funkcijà, kurios negali vykdyti jokia 
kita valstybës institucija ar pareigûnas. Minëta, kad konstitucinëje jurisp-
rudencijoje sprendþiant klausimus, susijusius su teisminës valdþios funk-
cionavimu, svarbiausias atramos taðkas – valdþiø padalijimo principas. Tei-
smø galios ðaltinis – Konstitucijoje átvirtintas tautos sutarimas teisingumo 
vykdymà patikëti teismams, kaip kad ástatymø leidyba patikëta Seimui, o 
vykdomoji veikla – Vyriausybei ir Respublikos Prezidentui.  

Teisminë valdþia yra specifinë. Pagal Konstitucijà teisingumà Lietuvos 
Respublikoje vykdo tik teismai. Teisingumo vykdymas – teismø funkcija, 
lemianti ðios valdþios vietà valstybës valdþios institucijø sistemoje ir teisëjø 
statusà. Nors teisinëje ir politikos mokslø literatûroje teisminë valdþia ne-
retai ávardijama kaip treèioji valdþia, taèiau tai nereiðkia, kad ji menkesnë 
uþ kitas valdþias. „Konstitucijos poþiûriu visos valdþios yra lygios ir turi bûti 
pakankamai savarankiðkos, tarp jø turi bûti pusiausvyra. Akivaizdu, kad 
pusiausvyra neámanoma tarp „skirtingà svorá turinèiø valdþios ðakø“6. Taigi 
teisminë valdþia – viena ið trijø valdþiø, vykdanti specifinæ teisingumo 
funkcijà, kurios negali vykdyti jokia kita valstybës institucija ar pareigûnas. 
Valdþiø padalijimo principas, teisingumo vykdymo funkcijos reikðmingu-
mas suponuoja visavertës teisminës valdþios poreiká. Teismø sprendimai 
privalomi visiems, „teismo sprendimø niekas negali nevykdyti“7.  

Teisminës valdþios visavertiðkumo doktrina pirmàsyk suformuluota 
Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutarime. Beje, patys teismi-
nës valdþios atstovai ðios doktrinos nelinkæ akcentuoti. Vietoj ðios doktri-
nos, suvokiamos kaip kompleksinë konstituciniø reikalavimø visuma, links-

                                                           

6 Kûris E. Konstituciniø principø plëtojimo konstitucinëje jurisprudencijoje / Konstituci-
niø principø plëtojimas konstitucinëje jurisprudencijoje. – Vilnius, 2002. P. 90. 

7 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. birþelio 30 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Seimo 1993 m. kovo 23 d. nutarimo „Dël kai kuriø Vyriausiosios rinkimø 
komisijos nariø atsisakymo vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymà, Lietuvos 
Aukðèiausiajam Teismui panaikinus neteisëtus Vyriausiosios rinkimø komisijos nutarimus“ 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1994. Nr. 51-979. 
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tama kalbëti apie jos atskirus elementus, tokius kaip teisminës valdþios sa-
varankiðkumas, teisëjo ir teismo, vykdanèio teisingumà, nepriklausomu-
mas, teismo neðaliðkumas, teisminio proceso taisykliø laikymasis, teismo 
sprendimø privalomumas ir t. t. 

Teisminës valdþios visavertiðkumo doktrina – integralus poþiûris á tei-
smo vietà ir reikðmæ ðiuolaikinës visuomenës gyvenime, á jam patikëtos tei-
singumo ágyvendinimo misijos svarbà. Nors teisminë valdþia specifinë, ji ly-
giavertë kitoms valdþioms, kitokia, bet lygiavertë. 

Teisminës valdþios visavertiðkumo doktrina nëra tikslas pats savaime. 
Tai – tinkamo pavestos misijos atlikimo garantija. Galima neabejoti, kad 
tik visavertis teismas gali tinkamai vykdyti teisingumà. Kitaip sakant, tei-
sminës valdþios visavertiðkumas – teisingo teismo prielaida. Bûtent toks 
teismas reikalingas visuomenei. 

Kodël apskritai keliama teisminës valdþios visavertiðkumo problema? 
Juk neformuluojamos nei ástatymø leidþiamosios, nei vykdomosios valdþios 
visavertiðkumo doktrinos? Doktrinos atsiradimas konstitucinëje jurispru-
dencijoje – Konstitucinio Teismo siekio laiduoti Konstitucijoje átvirtinto 
valdþiø padalijimo modelá pusiausvyros iðraiðka. Tik visavertë teisminë val-
dþia, bet ne kitø valdþiø priedëlis ar mechaniðka „ástatymo burna“ gali ágy-
vendinti jai pavestà konstitucinæ teisingumo vykdymo misijà. Tik tokia „tre-
èioji valdþia“ uþtikrins Konstitucijoje nustatytà pusiausvyrà tarp trijø val-
dþiø. 

Visavertës teisminës valdþios doktrinos, jeigu ji liks tik konstitucinës 
jurisprudencijos formuluotëse, vertë nedidelë. Svarbiau kitkas. Ði doktrina 
turi tapti orientyru paèiø teismø veikloje.  

 
* * * 

 
Teismai – jurisdikcinës institucijos – vykdo teisminæ valdþià, kuri, kaip 

ir ástatymø leidþiamoji bei vykdomoji valdþios, yra visavertë valstybës val-
dþia, viena ið Konstitucijoje átvirtintø valstybës valdþiø. Vykdyti teisingumà 
– teisminës valdþios paskirtis ir konstitucinë kompetencija. 

Konstitucinis Teismas ne kartà yra pabrëþæs, kad nuo kitø valstybës 
valdþiø teisminë valdþia skiriasi ir tuo, kad ji yra formuojama ne politiniu, 
bet profesiniu pagrindu (Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d., 
2001 m. liepos 12 d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai, 
2004 m. kovo 31 d. iðvada). 

Konstitucinëje jurisprudencijoje konstatuota, kad teismai, pagal Kons-
titucijà vykdantys teisminæ valdþià Lietuvoje, yra priskirtini ne prie vienos, 
bet prie dviejø arba (jeigu tai, paisant Konstitucijos, yra nustatyta atitinka-
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muose ástatymuose) daugiau teismø sistemø. Ðiuo metu pagal Konstitucijà 
ir ástatymus Lietuvoje yra trys teismø sistemos8: 

1) Konstitucinis Teismas vykdo konstitucinæ teisminæ kontrolæ; 
2) Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalyje nurodyti Lietuvos Aukðèiau-

siasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardø ir apylinkiø teismai 

sudaro bendrosios kompetencijos teismø sistemà;  
3) pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalá administraciniø, darbo, 

ðeimos ir kitø kategorijø byloms nagrinëti gali bûti ásteigti specializuoti tei-

                                                           

8 Paþymëtina, kad konstitucinës justicijos byloje Nr.12/06 pareiðkëjas abejones dël Konsti-
tucinio Teismo ástatymo 1 straipsnio pavadinimo „Konstitucinis Teismas – teisminë instituci-
ja“ ir ðio straipsnio 3 dalies, kurioje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas yra savarankiðkas ir 
nepriklausomas teismas, kuris teisminæ valdþià ágyvendina Konstitucijos ir ðio ástatymo nusta-
tyta tvarka, konstitucingumo grindë tuo, kad nuostatos, átvirtinanèios Konstitucinio Teismo 
veiklos konstitucinius pagrindus, yra iðdëstytos atskirame Konstitucijos skirsnyje – jos VIII 
skirsnyje „Konstitucinis Teismas“, o ne IX skirsnyje „Teismas“. 

Konstitucija yra vientisas aktas (Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalis). Konstitucinis Teismas 
savo aktuose ne kartà yra konstatavæs: visos Konstitucijos nuostatos tarpusavyje yra susijusios 
taip, kad vienø Konstitucijos nuostatø turinys lemia kitø jos nuostatø turiná; visos Konstituci-
jos nuostatos sudaro darnià sistemà; tarp Konstitucijoje átvirtintø vertybiø yra pusiausvyra; në 
vienos Konstitucijos nuostatos negalima aiðkinti paþodþiui, në vienos Konstitucijos nuostatos 
negalima prieðinti kitoms Konstitucijos nuostatoms, aiðkinti taip, kad bûtø iðkreiptas ar pa-
neigtas kurios nors kitos konstitucinës nuostatos turinys, nes tuomet bûtø iðkreipta viso kons-
titucinio teisinio reguliavimo esmë, paþeista konstituciniø vertybiø pusiausvyra. Konstitucijos 
(ir apskritai teisës) negalima aiðkinti vien paþodþiui, vien taikant lingvistiná (verbaliná) teisës 
aiðkinimo metodà. Kaip savo nutarimuose yra konstatavæs Konstitucinis Teismas, aiðkinant 
Konstitucijà privalu taikyti ávairius teisës aiðkinimo metodus: sisteminá, bendrøjø teisës princi-
pø, loginá, teleologiná, ástatymø leidëjo ketinimø, precedentø, istoriná, lyginamàjá ir kt.; tik ði-
taip – visapusiðkai – aiðkinant Konstitucijà galima sudaryti prielaidas realizuoti jos, kaip vi-
suomenës sutarties ir aukðèiausios teisinës galios akto, paskirtá, uþtikrinti, kad nebus nukrypta 
nuo Konstitucijos prasmës, kad nebus paneigta Konstitucijos dvasia ir kad gyvenime bus átvir-
tintos tos vertybës, kuriomis Tauta grindþia savo paèios priimtà Konstitucijà (Konstitucinio 
Teismo 2004 m. geguþës 25 d., 2004 m. gruodþio 13 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai). 

Konstitucinis Teismas 2006 m. birþelio 6 d. nutarime konstatavo, kad Konstitucijoje esan-
tys atskiri skirsniai „Teismas“ ir „Konstitucinis Teismas“ nëra ir negali bûti pagrindas aiðkinti, 
esà, kaip atrodo pareiðkëjui, Konstitucinis Teismas nëra teismas – teisminës valdþios dalis ir 
yra kaþkur uþ teisminës sistemos ribø. Tokia pareiðkëjo daroma prielaida yra ið esmës klaidin-
ga, konstituciðkai visiðkai nepagrásta. Prieðingai, tai, kad Konstitucijoje yra du atskiri skirsniai: 
VIII skirsnis „Konstitucinis Teismas“ ir IX skirsnis „Teismas“, ne paneigia Konstitucinio Tei-
smo, kuris pagal Konstitucijà vykdo konstitucinæ teisminæ kontrolæ, buvimà teismø sistemos 
dalimi, bet pabrëþia ypatingà jo statusà teisminës valdþios sistemoje, kartu ir visø valstybës 
valdþià vykdanèiø valstybës institucijø sistemoje, taip paèioje Konstitucijoje yra iðryðkinami ir 
pabrëþiami Konstitucinio Teismo konstitucinës paskirties ir kompetencijos ypatumai (þr:. Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birþelio 6 d. nutarimas „Dël Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo ástatymo 1 straipsnio pavadinimo „Konstitucinis Teismas – tei-
sminë institucija“ ir ðio straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // 
Valstybës þinios. 2006. Nr. 65-2400). 
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smai – ðiuo metu ástatymais yra ásteigta ir veikia viena specializuotø teismø, 
bûtent administraciniø, sistema, kurià sudaro Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas ir apygardø administraciniai teismai (Konstitucinio Tei-
smo 2004 m. gruodþio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 
m. geguþës 9 d. nutarimai). 

Pagal Konstitucijà Konstitucinis Teismas – konstitucinës justicijos ins-
titucija, vykdanti konstitucinæ teisminæ kontrolæ (Konstitucinio Teismo 
2006 m. kovo 28 d., 2006 m. geguþës 9 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas 
savo aktuose ne kartà yra konstatavæs, kad pagal savo kompetencijà spræs-
damas dël þemesnës galios teisës aktø atitikties aukðtesnës galios teisës ak-
tams, taip pat Konstitucijai, ir vykdydamas kitus savo konstitucinius ágalio-
jimus Konstitucinis Teismas – savarankiðkas ir nepriklausomas teismas – 
vykdo konstituciná teisingumà, garantuoja Konstitucijos virðenybæ teisës si-
stemoje ir konstituciná teisëtumà (Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 
d., 2001 m. lapkrièio 29 d., 2004 m. gruodþio 13 d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 
m. birþelio 6 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas, bûdamas teisminës val-
dþios dalimi, neáeina nei á bendrøjø, nei á specializuotø teismø sistemas. 
Organizaciniu ir administraciniu poþiûriu Konstitucinis Teismas yra atskir-
tas tiek nuo bendrøjø, tiek nuo specializuotø teismø sistemø. 

„Konstitucinio Teismo, kaip teisminës valdþios sistemos dalies, ágalio-
jimai yra átvirtinti Konstitucijoje“9. Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalyje nu-
statyta, kad Konstitucinis Teismas sprendþia, ar ástatymai ir kiti Seimo ak-
tai neprieðtarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybës 
aktai – neprieðtarauja Konstitucijai arba ástatymams. Konstitucijos 105 
straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais Konstitucinis Teismas teikia iðvadas. 
Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalá ástatymas (ar jo dalis) arba kitas 
Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybës aktas 
(ar jo dalis) negali bûti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas 
Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieð-
tarauja Konstitucijai. Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
Konstitucinio Teismo sprendimai klausimais, kuriuos Konstitucija skiria jo 
kompetencijai, yra galutiniai ir neskundþiami. Konstitucijoje yra apibrëþta 
Konstitucinio Teismo formavimo tvarka, nustatyti Konstitucinio Teismo 
ágaliojimø vykdymo (veiklos) pagrindai ir garantijos, átvirtintas Konstituci-
nio Teismo teisëjø statusas ir kt. 

                                                           

9Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birþelio 6 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 1 straipsnio pavadinimo „Konstitucinis Tei-
smas – teisminë institucija“ ir ðio straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 65-2400. 
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Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respubli-
kos teismai yra Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis tei-
smas, apygardø ir apylinkiø teismai. Ðie Konstitucijos 111 straipsnio 1 daly-
je nurodyti teismai sudaro bendrosios kompetencijos teismø sistemà. Pagal 
Konstitucijà bendrosios kompetencijos teismø sistemà, kaip institucijø si-
stemà, sudaro keturiø grandþiø teismai:  

pirmoji (þemiausioji) grandis – apylinkiø teismai,  
antroji grandis – apygardø teismai,  
treèioji grandis – Lietuvos apeliacinis teismas, 
ketvirtoji (aukðèiausioji) grandis – Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas.  
Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime10 konstatuota, kad 

ástatymø leidëjas, paisydamas Konstitucijos, turi diskrecijà sudaryti tiek ap-
ylinkiø bei apygardø teismø, kiek, jo manymu, yra reikalinga, ir nustatyti 
tokià jø kiekybinæ sudëtá, kokia, jo manymu, yra bûtina, kad bûtø tinkamai, 
laiku vykdomas teisingumas, taip pat apibrëþti tokias atitinkamø apygardø 
bei apylinkiø teismø veiklos teritorijø ribas, kokios, jo manymu, yra bûti-
nos, kad bûtø tinkamai, laiku vykdomas teisingumas. 

Konstitucijoje ne tik nustatyta keturiø grandþiø bendrosios kompeten-
cijos teismø sistema (kaip institucijø sistema), bet ir átvirtinti bendrosios 
kompetencijos teismø instancinës sistemos, kaip bylø teisminio nagrinëji-
mo procesiniø pakopø sistemos, pagrindai. Ið Konstitucijos kylanti bendro-
sios kompetencijos teismø instancinë sistema suponuoja tai, kad bet kurá 
pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismo baigiamàjá aktà turi 
bûti galima nustatyta tvarka apskøsti bent vienos aukðtesnës instancijos 
bendrosios kompetencijos teismui. 

Konstitucinis Teismas yra konstatavæs, kad teismø instancinës siste-
mos paskirtis yra ðalinti galimas þemesniø instancijø teismø klaidas, neleis-
ti, kad bûtø ávykdytas neteisingumas, ir ðitaip apsaugoti asmens, visuome-
nës teises ir teisëtus interesus11 (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. 
nutarimas).  

                                                           

10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 
dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 11 straipsnio 3 
dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 36-1292. 

11 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsëjo 11 d. 
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos baudþiamo-
jo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. re-
dakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. redakcijos), 
407 straipsnio (2003 m. birþelio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. 
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Taigi pagal konstitucinëje jurisprudencijoje suformuluotà doktrinà 
bendrosios kompetencijos teismø instancinës sistemos paskirtis – sudaryti 
prielaidas aukðtesnës instancijos teismuose iðtaisyti bet kurias fakto (t. y. 
teisiðkai reikðmingø faktø nustatymo ir vertinimo) ar bet kurias teisës (t. y. 
teisës taikymo) klaidas, kurias dël kokiø nors prieþasèiø gali padaryti þe-
mesnës instancijos teismas, ir neleisti, kad kokioje nors bendrosios kompe-
tencijos teismø nagrinëtoje civilinëje, baudþiamojoje ar kitos kategorijos 
byloje bûtø ávykdytas neteisingumas. Tokiø klaidø iðtaisymas ir su tuo susi-
jæs kelio neteisingumui uþkirtimas yra atitinkamos bylos ðaliø ir visuome-
nës apskritai pasitikëjimo ne tik atitinkamà bylà nagrinëjanèiu bendrosios 
kompetencijos teismu, bet ir visa bendrosios kompetencijos teismø sistema 
conditio sine qua non. 

Minëtame Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d nutarime pastebë-
ta, kad keturiø grandþiø bendrosios kompetencijos teismø sistemos nusta-
tymas ir bendrosios kompetencijos teismø instancinës sistemos pagrindø 
átvirtinimas Konstitucijoje savaime nereiðkia, kad ástatymø leidëjas yra 
konstituciðkai ápareigotas ástatymu sukurti bûtent keturias teismines ins-
tancijas (kaip bylø proceso pakopas, o ne kaip institucines grandis), t. y. 
kad jis turi nustatyti toká teisiná reguliavimà, pagal kurá kiekvienà bylà bûtø 
galima iðnagrinëti apylinkës teisme, apygardos teisme, Lietuvos apeliaci-
niame teisme ir Lietuvos Aukðèiausiajame Teisme. Konstitucinis Teismas 
paþymëjo, kad daugelyje demokratiniø teisiniø valstybiø yra susiklosèiusi ir 
nëra kvestionuojama tokia bendrosios kompetencijos teismø instancinës si-
stemos tradicija, kai ðie teismai sudaro trijø pakopø instancinæ sistemà: toje 
sistemoje yra skiriamas bylø nagrinëjimas pirmosios instancijos teisme, 
apeliacinës instancijos teisme ir kasacinës instancijos teisme. Bûtent tokia – 
trijø pakopø – bendrosios kompetencijos teismø instancinë sistema ástaty-
mais yra átvirtinta ir Lietuvoje.  

Konstitucinis Teismas iðryðkino ir ástatymø leidëjo diskrecijà ðioje sri-
tyje: pagal Konstitucijà jis turi teisæ pasirinkti (vadovaudamasis ir tikslin-
gumo sumetimais), kurios civilinës, baudþiamosios ar kitø kategorijø bylos 
turi bûti pirmàja instancija nagrinëjamos apylinkës, o kurios – apygardos 
teismuose; ástatymø leidëjas taip pat turi tam tikrà diskrecijà nustatyti, ar 
apeliacinis procesas turi vykti vien Lietuvos apeliaciniame teisme, ar ir ap-

                                                                                                                                  

redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 daliø (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies 
(2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dël pareiðkëjo – Ðiauliø rajono apylinkës teismo praðy-
mø iðtirti, ar Lietuvos Respublikos Baudþiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. ko-
vo 14 d. redakcija) neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valstybës þinios. 2006. 
Nr. 7-254. 
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ygardos teismuose. Kartu pastebëta, kad pagal Konstitucijà negalima nu-
statyti tokio teisinio reguliavimo ir formuoti tokios teismø praktikos, ku-
riais bûtø iðtrintas esminis skirtumas tarp bylø proceso pirmosios instanci-
jos teisme, bylø proceso apeliacinës instancijos teisme ir (arba) bylø proce-
so kasacinës instancijos teisme, taip pat nustatyti tokio teisinio reguliavimo 
ir formuoti tokios teismø praktikos, kuriais bûtø paneigta Lietuvos apelia-
cinio teismo, kaip apeliacinës instancijos teismo, ir (arba) Lietuvos Aukð-
èiausiojo Teismo, kaip kasacinës instancijos teismo, konstitucinë prigimtis. 

Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administraciniø, 
darbo, ðeimos ir kitø kategorijø byloms nagrinëti gali bûti ásteigti speciali-

zuoti teismai. Kartu paminëtina, kad teismai su ypatingais ágaliojimais tai-
kos metu Lietuvos Respublikoje negali bûti steigiami (Konstitucijos 111 
straipsnio 3 dalis). 

Reguliuodamas su specializuotø teismø steigimu ir veikla susijusius 
santykius ástatymø leidëjas yra saistomas Konstitucijos nuostatø, átvirtinan-
èiø teismø instancinës sistemos pagrindus. Ðiame kontekste pabrëþtina, 
kad, kaip 2006 m. sausio 16 d. nutarime yra konstatavæs Konstitucinis Tei-
smas, teismø instancinë sistema yra átvirtinta Konstitucijos 111 straipsnio 1 
ir 2 dalyse bei kitose Konstitucijos nuostatose. Konstitucija, kaip ne kartà 
yra paþymëjæs Konstitucinis Teismas, jeigu jos nuostatos aiðkinamos siste-
miðkai, suponuoja tai, kad instancinë sistema yra nustatyta ne tik bendro-
sios kompetencijos teismams, bet ir pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 da-
lá ásteigtiems specializuotiems teismams. 

Konstitucinëje jurisprudencijoje paþymima, kad ástatymø leidëjas, pai-
sydamas Konstitucijos, turi plaèià diskrecijà spræsti, kokiø kategorijø by-
loms nagrinëti turi bûti ásteigti specializuoti teismai, nustatyti kiekvienos 
kategorijos byloms nagrinëti skirtø specializuotø teismø sistemà, kiekybinæ 
sudëtá ir santykius su bendrosios kompetencijos teismais bei kitø kategorijø 
byloms nagrinëti skirtais specializuotais teismais ir t. t. Kartu Konstitucinis 
Teismas yra konstatavæs, kad ástatymø leidëjas pagal Konstitucijà negali 
sukurti tokios pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalá ásteigtø specializuo-
tø teismø sistemos ar (jeigu bylø, kurioms nagrinëti sukuriami atskiri spe-
cializuoti teismai, kategorijø bûtø ne viena) sistemø, kuri (kurios) ið esmës 
pakeistø Konstitucijoje imperatyviai nustatytà bendrosios kompetencijos 
teismø sistemà, perimtø daugumà bendrosios kompetencijos teismø siste-
mos funkcijø. 

 
 

* * * 
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„Konstitucinio teismo jurisprudencijoje buvo sukurta pakankamai pla-
ti, labai ávairius aspektus apimanti konstitucinë teismø ir teisëjø nepriklau-
somumo doktrina“12. Konstitucinis Teismas savo aktuose yra ne kartà 
konstatavæs, kad teisingumo vykdymo funkcija lemia teisëjo ir teismø ne-

priklausomumà, kuris yra vienas ið esminiø demokratinës teisinës valstybës 
principø: teismai, vykdydami teisingumà, privalo uþtikrinti Konstitucijoje, 
ástatymuose ir kituose teisës aktuose iðreikðtos teisës ágyvendinimà, garan-
tuoti teisës virðenybæ, apsaugoti þmogaus teises ir laisves. 

Teisëjo ir teismø nepriklausomumas yra ne savitikslis dalykas, bet bû-
tina þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos sàlyga, ne privilegija, o viena svar-
biausiø teisëjo ir teismø pareigø, kylanti ið Konstitucijoje (109 straipsnio 2 
dalyje, kurioje nustatyta, kad teisëjas ir teismai, vykdydami teisingumà, yra 
nepriklausomi, taip pat 30 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad as-
muo, kurio konstitucinës teisës ir laisvës paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á 
teismà) garantuotos kiekvieno asmens, mananèio, kad jo teisës ar laisvës 
yra paþeidþiamos, teisës turëti neðaliðkà ginèo arbitrà, kuris pagal Konsti-
tucijà ir ástatymus ið esmës iðspræstø kilusá teisiná ginèà (Konstitucinio Tei-
smo 1995 m. gruodþio 6 d., 1997 m. spalio 1 d., 1999 m. gruodþio 21 d., 
2000 m. geguþës 8 d., 2001 m. vasario 12 d., 2001 m. liepos 12 d., 2003 m. 
kovo 4 d., 2004 m. rugpjûèio 17 d., 2004 m. gruodþio 29 d., 2006 m. sausio 
16 d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. geguþës 9 d. nutarimai). 

Teisminës valdþios savarankiðkumà, nepriklausomumà nuo kitø vals-
tybës valdþiø lemia ir tai, kad ji, kitaip nei kitos valstybës valdþios, yra for-
muojama ne politiniu, bet profesiniu pagrindu (Konstitucinio Teismo 1999 
m. gruodþio 21 d., 2001 m. liepos 12 d. nutarimai, 2004 m. kovo 31 d. iðva-
da, 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. geguþës 9 d. nutarimai). Teisminë valdþia 
ypatinga. Jà ágyvendina konkretus teismas, nagrinëjantis bylà. Vykdant tei-
singumà hierarchijos nëra ir negali bûti, kitaip apylinkës ar apygardos tei-
smø veikla bûtø ne teisingumo vykdymas. Apeliacija, kasacija – ne aukðtes-
nio lygmens, bet toks pat teisingumas, tik vykdomas apeliacinio ar kasaci-
nio proceso forma. 

Teisingumo vykdymo funkcija lemia teisëjo ir teismø nepriklausomu-
mà (Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2004 m. geguþës 13 d. nuta-
rimai). Teisëjo ir teismø nepriklausomumas – vienas ið esminiø demokrati-
nës teisinës valstybës principø (Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 
d., 2001 m. vasario 12 d., 2004 m. geguþës 13 d. nutarimai). Teisëjas gali 
vykdyti teisingumà tik bûdamas nepriklausomas nuo byloje dalyvaujanèiø 

                                                           

12 Abramavièius A. Teisminë valdþia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisp-
rudencijoje // Justitia. 2005. Nr. 4(58). P. 3. 
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ðaliø, valstybës valdþios institucijø, pareigûnø, politiniø ir visuomeniniø su-
sivienijimø, fiziniø ir juridiniø asmenø (Konstitucinio Teismo 2001 m. lie-
pos 12 d., 2004 m. geguþës 13 d. nutarimai). Teisminës valdþios savarankið-
kumas, nepriklausomybë – klausimai, ypaè svarbûs visuomenëje, kurios 
sàmonëje dar gana tvirtas poþiûris, kad teismas tik ágyvendina kitø valsty-
bës institucijø valià. Tai – grynai instrumentinës teismo sampratos iðraiðka. 
Tuo tarpu teismas, kaip savarankiðka valdþia, vykdo jam pavestas funkcijas, 
veikia savarankiðkai, nesikiðdamas á ástatymø leidþiamosios ar vykdomosios 
valdþios veiklos sritis.  

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 1995 m. 
gruodþio 6 d., 1999 m. gruodþio 21 d., 2001 m. vasario 12 d., 2001 m. liepos 
12 d., 2004 m. geguþës 13 d. ir kituose nutarimuose) yra atskleisti ávairûs ið 
Konstitucijos kylanèio teisëjo ir teismø nepriklausomumo aspektai.  

Konstitucinëje jurisprudencijoje skiriami du neatsiejami teisëjo ir tei-
smø nepriklausomumo principo aspektai: 

1) teisëjo ir teismø, vykdanèiø teisingumà, nepriklausomumas; 
2) teismø, kaip teisminës valdþios institucijø sistemos, nepriklauso-

mumas. 
Pirmasis aspektas reiðkia teisëjo ir teismø, vykdanèiø teisingumà, ne-

priklausomumà. „Teismø nepriklausomybë visø pirma yra teisëjø nepri-
klausomybë“13. Pagal Konstitucijos 109 straipsná teisëjai, vykdydami teisin-
gumà, yra nepriklausomi ir klauso tik ástatymo. Konstitucijos 114 straipsnio 
1 dalyje nustatyta, kad valstybinës valdþios ir valdymo institucijø, Seimo na-
riø ir kitø pareigûnø, politiniø partijø, politiniø ir visuomeniniø organizaci-
jø ar pilieèiø kiðimasis á teisëjo ar teismo veiklà draudþiamas ir uþtraukia 
ástatymo nustatytà atsakomybæ. Teisëjo procesinis nepriklausomumas yra 
bûtina neðaliðko ir teisingo bylos iðnagrinëjimo sàlyga. 

Kita vertus, teisëjas ir teismai nëra pakankamai nepriklausomi, jei ne-
uþtikrintas teismø, kaip teisminës valdþios institucijø sistemos, nepriklau-
somumas. „Teismai negali bûti nepriklausomi, jei teismø sistema nëra lais-
va“14. Pagal valdþiø padalijimo principà visos valdþios yra savarankiðkos, 
nepriklausomos, galinèios atsverti viena kità. Teisminë valdþia, bûdama sa-
varankiðka, negali bûti priklausoma nuo kitø valdþiø dar ir dël to, kad ji 
vienintelë formuojama ne politiniu, bet profesiniu pagrindu. Tik bûdama 
savarankiðka, nepriklausoma nuo kitø valdþiø teisminë valdþia gali ágyven-
dinti savo funkcijà – vykdyti teisingumà. „Teisminës valdþios visavertiðku-
                                                           

13 Rousseau D. Droit du contentieux constitutionnel, 4e édition. – Paris: Montchrestien, 
1995. P. 227. 

14 Kreuger M. Apie teismø nepriklausomumà ir pagarbà jiems / Teisminës valdþios pro-
blemos Lietuvoje. – Vilnius: Lietuvos þmogaus teisiø centras, 1997. P. 57. 
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mas ir nepriklausomumas suponuoja jos savivaldà. Teisminës valdþios savi-
valda apima ir teismø darbo organizavimà, taip pat teisëjø profesinio kor-
puso veiklà. Teismø organizacinis savarankiðkumas ir savivalda – svarbios 
realaus teisminës valdþios nepriklausomumo garantijos. Kitø valdþios insti-
tucijø konstitucinë pareiga – gerbti Konstitucijoje átvirtintà teismø nepri-
klausomumà“15. Paþymëtina, kad teismø veiklà uþtikrina Konstitucija, jai 
neprieðtaraujantys ástatymai ir kiti teisës aktai. Valstybës pareiga – sudaryti 
teismams tinkamas darbo sàlygas, taèiau ði aplinkybë nereiðkia, kad nusta-
tant konkreèius kitø valdþios institucijø ágaliojimus santykiuose su teismine 
valdþia galima paneigti Konstitucijoje átvirtintà valdþiø padalijimà bei tei-
smo, kaip visavertës ir veikianèios nepriklausomai nuo kitø valdþiø val-
dþios, esmæ. 

Teisminës valdþios veikla turi bûti atribota tiek nuo ástatymø leidþia-
mosios, tiek nuo vykdomosios valdþios. Praktikoje daþniau susiduriame su 
teismø veiklos atribojimo nuo vykdomosios valdþios problemomis. Konsti-
tucija draudþia vykdomajai valdþiai kiðtis á teisingumo vykdymà, daryti tei-
smams koká nors poveiká ar vertinti teismø darbà nagrinëjant bylas, juo la-
biau – nurodinëti, kaip turëtø bûti vykdomas teisingumas. Teismø admi-
nistravimas ir drausminiø priemoniø taikymas teisëjams turi bûti organi-
zuojamas taip, kad nebûtø paþeidþiamas realus teisëjø nepriklausomumas. 
Pagal Konstitucijà teismø veikla nëra ir negali bûti laikoma valdymo sriti-
mi, priskirta kuriai nors vykdomosios valdþios institucijai. Vykdomosios 
valdþios institucijoms gali bûti nustatomi tik ágaliojimai, skirti sudaryti sàly-
gas teismams veikti. Teismai uþ savo veiklà vykdant teisingumà neatsiskaito 
kitoms valdþios institucijoms ar pareigûnams. Tik nepriklausoma teismø 
institucinë sistema gali laiduoti teismo organizaciná, o kartu ir teisëjo pro-
cesiná savarankiðkumà. 

Organizacinio teismø savarankiðkumo materialinis pagrindas – jø fi-
nansinis nepriklausomumas nuo vykdomosios valdþios sprendimø. Paþymë-
tina, kad finansiná teismø nepriklausomumà uþtikrina toks teisinis regulia-
vimas, kai lëðos teismø sistemai ir kiekvienam teismui yra skiriamos ástaty-
mu patvirtintu valstybës biudþetu. Teismø organizacinio nepriklausomumo 
garantavimas yra viena ið esminiø prielaidø þmogaus teisëms uþtikrinti. 

Prie teisëjo ir teismø nepriklausomumo garantijø taip pat priskirtinas 
teisëjo ir teismo teisinis statusas. Teisëjas pagal jo atliekamas pareigas ne-
gali bûti priskirtas prie valstybës tarnautojø. Teisingumo vykdymas ir poli-
                                                           

15 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos teismø ástatymo 14, 25(1), 26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 69(1) 
ir 73 straipsniø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1999. Nr. 
109-3192. 
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tiniø siekiø ágyvendinimas – nesuderinami dalykai. Teismø praktikà for-
muoja tik patys teismai, taikydami teisës normas. Þmogaus teises ir laisves 
teisëjas uþtikrina tuo, kad vykdo teisingumà remdamasis Konstitucija ir 
ástatymais. Bûti nepriklausomam teisëjà ápareigoja ir priesaika, kurià pagal 
Konstitucijos 112 straipsnio 6 dalá jis duoda prieð pradëdamas eiti savo pa-
reigas. Teisëjas prisiekia bûti iðtikimas Lietuvos Respublikai, vykdyti tei-
singumà tik pagal ástatymus, ginti þmogaus teises, laisves ir teisëtus intere-
sus, visada bûti sàþiningas, humaniðkas ir savo elgesiu nepakenkti teisëjo 
vardui.  

Teisëjais turi bûti skiriami tik asmenys, turintys aukðtà teisinæ kvalifi-
kacijà ir gyvenimo patirtá. Jø reputacija turi bûti nepriekaiðtinga. Tai reið-
kia, kad teisëjams keliami ypatingi profesiniai ir etiniai reikalavimai.  

Konstitucinis Teismas ne kartà yra paþymëjæs, kad pagal tai, kaip ásta-
tymuose detalizuojamas Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje átvirtintas tei-
sëjo ir teismo nepriklausomumas, teisëjø nepriklausomumo garantijas ga-
lima sàlygiðkai suskirstyti á tris grupes: 

a) teisëjo ágaliojimø trukmës nelieèiamumo; 
b) teisëjo asmens nelieèiamumo; 
c) teisëjo socialinio (materialinio) pobûdþio garantijas. 
Uþtikrinant teisëjo ágaliojimø nelieèiamumà Konstitucijos 115 straips-

nyje átvirtinta, kad teisëjas gali bûti ástatymo nustatyta tvarka atleistas ið pa-
reigø tik Konstitucijoje nurodytais atvejais. Ágaliojimø trukmës nelieèia-
mumo garantija yra svarbi tuo, kad teisëjas, nepaisant to, kokios politinës 
jëgos yra valdþioje, iðlieka nepriklausomas, jis neturi taikytis prie galimos 
politiniø jëgø kaitos valdþioje.  

Garantuojant teisëjo asmens nelieèiamumà Konstitucijos 114 straips-
nio 2 dalyje nustatyta, kad teisëjas negali bûti patrauktas baudþiamojon at-
sakomybën, suimtas, negali bûti kitaip suvarþyta jo laisvë be Seimo, o tarp 
Seimo sesijø – be Respublikos Prezidento sutikimo. Konstitucijos 74 ir 116 
straipsniuose numatyta, kad Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà ir teisëjus, 
taip pat Apeliacinio teismo pirmininkà ir teisëjus uþ ðiurkðtø Konstitucijos 
paþeidimà arba priesaikos sulauþymà, taip pat paaiðkëjus, jog padarytas 
nusikaltimas, Seimas gali paðalinti ið pareigø apkaltos proceso tvarka. 

Ne maþiau svarbios ir Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje átvirtinto 
teisëjo nepriklausomumo principo socialinio (materialinio) pobûdþio ga-
rantijos. Jos reiðkia valstybës pareigà uþtikrinti teisëjui socialiná (materiali-
ná) aprûpinimà, kuris atitiktø teisëjo statusà jam einant pareigas, taip pat 
pasibaigus teisëjo kadencijai. Ðios garantijos átvirtintos demokratiniø vals-
tybiø teisëje, taip pat ávairiuose tarptautiniuose aktuose.  
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Konstitucinis Teismas yra konstatavæs, kad teisëjo ir teismø nepriklau-
somumo garantijø sistemos vertinimas leidþia teigti, kad jos tarpusavyje yra 
glaudþiai susijusios. Teisëjo ir teismø nepriklausomumo apskritai negalima 
vertinti pagal koká nors vienà, kad ir labai reikðmingà, poþymá, todël visuo-
tinai pripaþástama, jog paþeidus kurià nors ið teisëjo ir teismø nepriklauso-
mumo garantijø gali bûti pakenkta teisingumo ágyvendinimui, kiltø pavo-
jus, kad nebus uþtikrintos þmogaus teisës ir laisvës, nebus garantuota teisës 
virðenybë. Kartu Konstitucinis Teismas paþymëjo, kad teisëjo ir teismø ne-
priklausomumo garantijø sistema nesudaro jokiø prielaidø, kuriomis prisi-
dengdamas teisëjas galëtø vengti tinkamai atlikti savo pareigas, aplaidþiai 
nagrinëtø bylas, neetiðkai elgtøsi su byloje dalyvaujanèiais asmenimis, pa-
þeistø þmogaus teises ir orumà. Teisëjai turi saugoti savo profesijos garbæ ir 
prestiþà. Todël teisminës valdþios savireguliacijos ir savivaldos sistema pri-
valo uþtikrinti, kad teisëjai deramai atliktø savo pareigas, kad kiekvienas 
neteisëtas ar neetiðkas teisëjo poelgis bûtø deramai ávertintas.  

 

* * * 

 

Kai kurie autoriai áþvelgia tendencijà, ryðkëjanèià XX–XXI a. sandû-
roje Europos kontinentinës teisës tradicijos ðaliø teismø veikloje. „Kalba-
ma apie tendencijà, puoselëjamà teisininkø profesionalø, politikos opera-
toriø, taip pat paprastø pilieèiø, kurios esmë – pripaþinti kaskart vis didesná 
vaidmená teismams visais socialinës ir politinës tikrovës aspektais; tai at-
spindi nepasitikëjimà kitomis liberaliosios demokratijos valstybës svarbiau-
siomis institucijomis, tokiomis kaip parlamentas“16. Tai reiðkia, kad iðkilus 
problemai, teisiniams jos aspektams teikiama vis didesnë reikðmë. Ir pilie-
èiai, ir juridiniai asmenys, iðkilus ginèui, linkæ kreiptis á teismà. Kalbama 
apie vis didëjanèià visuomenës ir valstybës gyvenimo juridizacijà. 

Visuomenës ir valstybës gyvenimo juridizacija sietina ir su teisëjo, kû-
rybiðkai taikanèio teisæ, vaidmens svarba. Kûrybiðko teisës taikymo ir net 
teisëjo – teisës kûrëjo – reikðmës pripaþinimas kontinentinëje Europoje 
aiðkinamas anglosaksiðkos teisës sistemos kultûrine átaka, taip pat vykstan-
èiu kontinentinës ir bendrosios teisës sistemø suartëjimu. Ne tik Europos 
ðaliø teisininkams, bet ir visuomenei tokiu sektinu kûrybiðkos teisminës 
veiklos pavyzdþiu yra tapæ supranacionalininiai teismai – Europos Þmo-
gaus Teisiø Teismas ir Europos Teisingumo Teismas. Tai – ið esmës teisæ 

                                                           

16 Diez-Picazo L. Le statut du pouvoir judiciaire. Rapport espagnol / Etudes de droit 
constitutionnel franco – espagnol (sous la coordination de Pierre Bon). – Paris: Economica, 
1998. P. 212. 
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kuriantys teismai. Ðie teismai visuomenës akyse turi didþiausià autoritetà. 
Tø teismø jurisprudencija yra studijuodama. Tai – europinæ teisinæ erdvæ 
kuriantys teismai. Jauèiama ðiø jurisprudencinës teisës kûrimo flagmanø 
pavyzdþio átaka. Dar daugiau, net ir linkæ neigti nacionalinës jurispruden-
cinës teisës reikðmæ asmenys sutinka, kad Europos þmogaus teisiø ir pa-
grindiniø laisviø apsaugos konvencijos teisë ið esmës yra Europos Þmogaus 
Teisiø Teismo jurisprudencijoje formuluojama teisë. Tai ar verta bijoti ju-
risprudencinës teisës formavimosi?  

Teisinës valstybës doktrinos ásitvirtinimas ir pripaþinimas taip pat di-
dina teisëjo reikðmæ. „Nei teisinës valstybës principas, nei valdþiø padaliji-
mas, nei teisëjo ar teismø nepriklausomumas nëra savitiksliai dalykai. Jø 
prasmingumà atskleidþia þmogaus teisiø apsauga, socialinës santarvës uþ-
tikrinimas ir visuomenëje iðkylanèiø konfliktø teisinis sprendimas. Teisëjas 
nagrinëja bylas, kuriose susiduria darbuotojo ir darbdavio, pilieèio ir parei-
gûno, komercine ûkine veikla uþsiimanèio subjekto ir vartotojo, asmens ir 
valstybës interesai. Ypaè svarbu laiduoti neðaliðkà teisminæ gynybà nuo ne-
teisëtø valdþios institucijø ir pareigûnø veiksmø“17. Tokia konstitucinëje ju-
risprudencijoje suformuluota teismø veiklos prasmës samprata. Pagal jà 
asmens teisiø ir laisviø faktinë apsauga – svarbiausias kriterijus, pagal kurá 
turëtume vertinti teisminës sistemos veiksmingumà.  

 
 

                                                           

17 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymo 
4 straipsnio 1 ir 2 daliø, 5 straipsnio 1 ir 3 daliø, 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4, 5 ir 6 daliø, 
ðio ástatymo priedëlio II skirsnio, Lietuvos Respublikos 2000 metø valstybës biudþeto ir savi-
valdybiø biudþetø finansiniø rodikliø patvirtinimo ástatymo 6 priedëlio, Lietuvos Respublikos 
2000 metø valstybës biudþeto ir savivaldybiø biudþetø finansiniø rodikliø patvirtinimo ástaty-
mo pakeitimo ástatymo 9 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d. 
nutarimo Nr. 499 „Dël valstybinës valdþios, valstybës valdymo ir teisësaugos organø vadovø 
bei kitø pareigûnø laikinos bandomosios darbo apmokëjimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës 1997 m. birþelio 24 d. nutarimo Nr. 666 „Dël Lietuvos Respublikos teismø teisë-
jø, prokuratûros sistemos ir Lietuvos Respublikos valstybës saugumo departamento pareigûnø 
bei kitø darbuotojø darbo apmokëjimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. gruodþio 
28 d. nutarimo Nr. 1494 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. birþelio 30 d. nuta-
rimo Nr. 689 „Dël teisëtvarkos, teisësaugos ir kontrolës institucijø vadovaujanèiøjø pareigûnø 
ir valdininkø darbo apmokëjimo“ dalinio pakeitimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 62-2276.  
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dakcija), 81 straipsnio 3, 7 daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 90 
straipsnio 3, 7 daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 119 straipsnio 2, 5 
daliø (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 120 straipsnio 3, 4 punktø (2002 
m. sausio 24 d. redakcija), 128 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. 
redakcija), Lietuvos Respublikos ástatymo „Lietuvos Aukðèiausiojo 
Teismo statutas“ 11 straipsnio 3 dalies 13 punkto (1996 m. liepos 4 d. 
redakcija), 17 straipsnio 1, 3 daliø (1995 m. balandþio 18 d. redakcija), 
4 dalies (1996 m. liepos 4 d. redakcija), 18 straipsnio 3 dalies (1995 m. 
balandþio 18 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. 
vasario 10 d. dekreto Nr. 2048 „Dël apygardos teismo teisëjo atleidi-
mo“ 1 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Vals-
tybës þinios. 2006. Nr. 51-1894. 

25. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birþelio 6 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 1 
straipsnio pavadinimo „Konstitucinis Teismas – teisminë institucija“ ir 
ðio straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // 
Valstybës þinios. 2006. Nr. 65-2400. 
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X. ŽMOGAUS TEISIŲ KONSTITUCINĖ 
SAMPRATA 

 
 

Konstitucinëje teisëje esminë yra þmogaus teisiø sampratos problema. 
Ðio knygos skyriaus tikslas atskleisti svarbiausius þmogaus teisiø sampratos 
elementus, analizuoti ávairius poþiûrius á þmogaus teises ir jø vaidmená kons-
titucinëje sistemoje. Konstitucinë þmogaus teisiø doktrina yra ávairi, nuolat 
kinta, taèiau visi ðiuolaikiniai poþiûriai tik patvirtina asmens ir jo teisiø pir-
mumà santykyje su valstybe.  
 

1. Þmogaus teisiø samprata ir jø ávairovë 
 

Dabartinë þmogaus teisiø sistema atspindi keliø ðimtmeèiø filosofines ir 
teisines idëjas. Þmogaus teisiø raidos istorija siekia seniausius laikus – Seno-
vës Graikijos ir Romos humanistines idëjas, judëjø, krikðèioniø etikà. Þmo-
gaus teisiø samprata istoriðkai kito ir plëtësi. Visà þmogaus teisiø evoliucijos 
laikotarpá buvo plëtojami trys svarbiausi þmogaus teisiø aspektai: þmogaus 
vientisumas (integralumas), laisvë ir lygybë, pagarba kiekvieno þmogaus 
orumui. Ðio proceso metu idealistiniai siekiai tapo ne tik kai kuriø teisës aktø 
dalimi, atskirø valstybiø teisinës sistemos komponentu, bet virto tarptautine 
þmogaus teisiø apsaugos sistema. Pasauliniai karai, parodæ visiðkà þmogaus 
teisiø nepaisymà ir didþiausius paþeidimus, paskatino demokratines valstybes 
tartis dël privalomø þmogaus teisiø normø. 1919 m. ákurtos Tautø Sàjungos 
Statutas átvirtino þmogaus orumo virðenybës principà prieð valstybës intere-
sus daugelyje srièiø, áskaitant globojamø teritorijø gyventojø teises, iðkëlë 
tautiniø maþumø apsaugos idëjà. Po Antrojo pasaulinio karo vël iðkilo bûti-
nybë sukurti pagrindus þmogaus teisiø ir laisviø átvirtinimui ir apsaugai. Ðá si-
eká ëmësi ágyvendinti 1945 m. ákurta Jungtiniø Tautø Organizacija (JTO) ir 
1949 m. ákurta Europos Taryba. 

Þmogaus teisës gali bûti suprantamos kaip asmens laisvës visuomenëje 
ir galimybës jas ágyvendinti. Þmogaus teises reglamentuoja teisës ir kitos so-
cialinës normos. Þmogaus teisiø, kaip svarbiø visuomenës moraliniø vertybiø 
teisinio pripaþinimo procese ypatinga vieta skirta konstitucijai. „Konstitucija 
sulieja teisinius ir moralinius dalykus, teisës teisëtumà darydama priklausomà 
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nuo atsakymo á sudëtingas moralines problemas, tokias kaip problema, ar 
konkretus ástatymas gerbia prigimtinæ visø þmoniø lygybæ“1. 

Vienas ið pagrindiniø þmogaus teisiø bruoþø – jø visuotinumas, univer-
salumas, nedalumas, jos yra viena kità sàlygojanèios, remiasi lygiateisiðkumo 
ir kitais demokratinais principais. Þmogaus teisës pripaþástamos visiems as-
menims nepriklausomai nuo jø individualiø savybiø. Þmogaus teisiø sàvoka 
labai susijusi su þmogaus orumo sàvoka. Þmogaus teisiø doktrina yra grin-
dþiama nuostata, kad visø þmoniø orumas yra lygus, þmogaus teisiø apsaugos 
tikslas – apginti þmogaus orumà. Þmogaus teises galima apibrëþti ir kaip vi-
suomenines vertybes, moralës normas, kuriø tikslas – apsaugoti þmogaus 
orumà. Þmogaus teisës gali bûti apibûdintos kaip visuomeninës vertybës – 
laisvës, imunitetai ir privilegijos, kuriø gali reikalauti þmogus „kaip savo tei-
sës“ kiekvienoje visuomenëje, kurioje jis gyvena2. 

Aiðkindamiesi þmogaus teisiø sampratà sutinkame ávairius terminus: 
þmogaus teisës, pilietinës laisvës (civil liberties), pagrindinës (fundamentinës) 
teisës. Ðiais terminais daþnai vadiname tas paèias þmogaus teises, kurias galë-
tume ávardinti ir kaip siekius ar tam tikrus standartus, kurie turi bûti ágyven-
dinami ir kuriø turi bûti laikomasi3, taèiau pilietiniø laisviø terminas papras-
tai yra taikomas siekiant identifikuoti klasikines pilietines ir politines, bet ne 
socialines ekonomines teises. 

Þmogaus teisiø terminas yra plaèiai vartojamas, taèiau ne visi autoriai 
þmogaus teises traktuoja kaip nedalomas, apimanèias pilietines, politines, 
ekonomines ir socialines teises. Kartais yra iðskiriamos ir vadinamosios pa-
grindinës teisës (basic rights); prie pagrindiniø þmogaus teisiø kai kurie auto-
riai priskiria teises á gyvybæ ir laisvæ4. 

Nemaþai diskutuojama ir dël teisës ir laisvës sàvokø skirtingumo5. Teisës 
poþiûriu nëra didelio skirtumo tarp þmogaus teisës ir laisvës, nes laisvës – 
taip pat teisës, tik kitoje þmogaus funkcionavimo sferoje, á kurià valstybë ne-
gali kiðtis, pavyzdþiui, minties laisvë. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje vartojami abu terminai. 

                                                           

1 Dworkin R. Rimtas poþiûris á teises. Vertë K. Klimka. – Vilnius: Lietuvos raðytojø sà-
jungos leidykla, 2004. P. 263. 

2 Vadapalas V. Tarptautinë teisë. Bendroji dalis. – Vilnius: Eugrimas, 1998. P. 235.  
3 Bradley A. W., Ewing K. D. Constitutional and administrative law. – New York: Pub-

lisher in the United States of America by Addison Wesley Longman, 1997. P. 459. 
4 Plaèiau apie tai þr.: Gould C. C. Rethinking democracy: freedom and social cooperation 

in politics, economy, and society. – Cambridge University Press, 1990. P. 190–214. 
5 Stone R. Civil liberties. – Blackstone Press Limited, 1994. P. 4–9. 
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2. Þmogaus teisiø ir konstituciniø teisiø santykis 
 

Neretai kyla klausimas dël þmogaus teisiø ir þmogaus konstituciniø tei-
siø santykio, ar ðie terminai tapatûs. Jeigu þiûrësime á konstitucijà tik kaip á 
tam tikrà teisës raiðkà – tam tikro teisinio lygmens valstybës steigiamàjá aktà 
– tai ne visos valstybës tokià konstitucijà turi, taèiau ir valstybës, kurios neturi 
konstituciniø aktø ar kodifikuotos konstitucijos, – konstitucijos formaliàja 
prasme, vis tik turi konstitucijà (kaip valstybës pagrindinæ teisæ) – konstituci-
jà materialiàja prasme ir pripaþásta þmogaus teisëms konstituciná statusà. 
Tais atvejais, kai valstybë, nors ir turi konstitucijà, taèiau ji neátvirtina asmens 
konstituciniø teisiø katalogo, þmogaus teisës vis dëlto yra traktuojamos ir 
kaip konstitucinës savo esme. Formalus (verbalinis) konstituciniø teisiø suta-
patinimas su konkreèiu konstitucijos tekstu nëra teisingas, kadangi þmogaus 
teisiø pripaþinimas kaip konstituciniø yra siejamas ir su konstitucijos nuosta-
tø oficialiu interpretavimu, kà neretai ir daro konstitucinës justicijos instituci-
jos. Valstybëse, kuriose konstitucinë kontrolë yra patikëta teismams (ir visø 
pirma konstituciniams), atsakymo á klausimà, kokios ðiandien yra konstituci-
nës teisës, reikia ieðkoti teismø, turinèiø ágaliojimus oficialiai aiðkinti konsti-
tucijà, jurisprudencijoje. 

Þmogaus konstituciniø teisiø pripaþinimo problema ypaè aktuali nede-
mokratinëse valstybëse. Jø vadinamosiose konstitucijose þmogaus teisës ap-
skritai gali bûti neávardytos, gali bûti formuluojamos tik kai kurios teisës arba 
jos gali bûti áraðytos iðkreipiant jø esmæ – tokios „teisës“ negali bûti traktuo-
jamos kaip asmens konstituciniø teisiø katalogas. Tai, kad nedemokratinëje 
valstybëje nepripaþástamos þmogaus teisës, negali bûti vertinama, kad tokioje 
valstybëje asmuo jø ir neturi, valstybës þmogaus teisiø neigimas negali bûti 
tapatinamas su jø buvimu. 

Þmogaus teisiø terminas daþnai persipina su konstituciniø teisiø termi-
nu, ir asmens konstitucinës teisës daþnai yra suprantamos ir kaip þmogaus 
teisës, taèiau negalime ðiø sàvokø „mechaniðkai“ tapatinti. Þmogaus teisiø 
terminas paprastai yra siejamas su tarptautinës bendruomenës pripaþintais 
þmogaus teisiø standartais, suformuluotais pagrindinëse tarptautinëse sutar-
tyse, toks þmogaus teisiø traktavimas yra bûdingas tarptautinei þmogaus tei-
siø teisës doktrinai. Tarptautiniuose visuotinai pripaþástamuose þmogaus tei-
sëms skirtuose dokumentuose formuluojami þmogaus teisiø principai veikia 
nacionalinæ teisæ, taèiau jø konstitucinë raiðka gali bûti ávairi, svarbu, kad ji 
nepaneigia ar neiðkreipia teisiø turinio. Ne tik tarptautiniai visuotinai pripa-
þinti þmogaus teisiø dokumentai veikia konstituciniø teisiø katalogà, teisës 
globalizacija, supranacionalinës teisës atsiradimas taip pat lemia konstituci-
niø teisiø universalëjimà.  
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Ðiuo metu vis daþniau diskutuojama dël tarptautinës teisës konstitucio-
nalizacijos, tarptautinës vieðosios teisës ir nacionalinës konstitucinës teisës 
santykio, jø viena kitai daromos átakos6, ðiam procesui didelæ reikðmæ turi ir 
þmogaus teisiø instituto prigimties universalumas 

Konstitucinës þmogaus teisës pripaþástamos kaip vienas ið svarbiausiø 
konstitucinës teisës institutø. Konstitucijos reikðmingos tiek, kiek jos saugo 
þmogaus teises7. Nemaþai diskusijø kyla dël þmogaus teisiø kaip subjektiniø 
teisiø sampratos ir jø santykio su objektyviàja teise, individualaus ir bendrojo 
teisinio santykio þmogaus teisiø srityje skirtumo. Kitaip negu kitose teisës sri-
tyse, konstitucinëje teisëje þmogaus teisiø negalima vertinti tik kaip subjekti-
niø teisiø, taip bûtø paneigiamas tokiø teisiø prigimtinis pobûdis, objektyvus 
jø teisinis vertingumas. Asmens subjektinë konstitucinë teisë kyla ið individu-
alaus teisinio santykio, tai – asmens, turinèio teisæ bendràja prasme, konkre-
èios konstitucinës teisës ágyvendinimas, kuris priklauso nuo daugelio aplinky-
biø, inter alia, ir nuo paties asmens kaip subjekto savybiø, pavyzdþiui, Konsti-
tucija visiems asmenims pripaþásta teisæ á senatvës pensijà – kad ji bûtø pa-
skirta ir mokama (Konstitucijos 53 straipsnis), taèiau asmuo, norintis pasi-
naudoti ðia teise kaip subjektine teise, turëtø atitikti tam tikrus tokiai teisei 
ágyvendinti konstituciðkai pagrástus reikalavimus. Toks þmogaus teisiø, sub-
jektinës teisës poþiûriu, interpretavimas akivaizdþiai skirsis, jeigu mes anali-
zuosime teisæ á gyvybæ, asmens orumo nelieèiamumà ir kitas konstitucines 
þmogaus teises. Konstituciniø þmogaus teisiø konstitucinëje teisëje negalime 
interpretuoti vienareikðmiðkai ir juo labiau vertinti jas tik kaip subjektines 
teises.  

Pagal teisiø ágyvendinimo pobûdá konstitucinës teisës gali bûti skirsto-
mos á individualias ir kolektyvines teises, kurias asmuo gali ágyvendinti kartu 
su kitais, bûdamas tam tikros grupës narys (pavyzdþiui, nustaèius, kad tam 
tikra pilieèiø grupë turi ástatymo iniciatyvos teisæ); iðskiriamos ir vadinamo-
sios socialinës programinio pobûdþio (valstybës ásipareigojimo visuomenei), 
teisës, pavyzdþiui, teisë á sveikatos prieþiûrà, kuri gali bûti interpretuojama ir 
kaip individuali teisë, kuriai garantuojama teisminë gynyba. 

Formali konstituciniø teisiø samprata iðreiðkia pagrindinæ konstituciniø 
teisiø problemà demokratinëje valstybëje: konstituciniø teisiø normos, ið-
reikðtos konstitucijoje, kurios saisto ástatymø leidëjà, atskleidþia, kà demok-

                                                           

6 Plaèiau apie konstitucinës ir tarptautinës teisës santyká. þr.: Peters A. Compensatory 
constitutionalism: the function and potential of Fundamental international norms and struc-
tures. Leiden. Journal of International Law. 2006. Vol. 19. P. 549–610; De Burca G., Gersten-
berg O.. The Denationalization of Constitutional Law. Harvard International Law Journal. 
2006. Vol. 47. P. 243–262. 

7 Lane J. E.. Konstitucija ir politikos teorija. Vertë E. Kûris. – Kaunas. P. 209.  
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ratiniu bûdu suformuota ástatymø leidybos institucija gali ir ko negali spræsti; 
ástatymø leidëjui jos nustato draudimus ir paliepimus, kurie riboja jo laisvæ ir 
gali bûti ávardijami kaip negatyvios kompetencijos normos8. Konstituciniø 
þmogaus teisiø aspektu svarbus yra konstituciniø normø bei ástatymø leidëjo 
kompetencijos santykis, t. y. konstitucinës ir ordinarinës teisës santykis, ypaè 
jeigu pritartume E. Kûrio nuomonei, kad konstitucinë teisë neturi kokio nors 
specifinio teisinio reguliavimo dalyko, kuris jà skirtø nuo kitø teisës srièiø: vi-
si santykiai, kurie yra arba gali bûti reguliuojami ordinarinës teisës nuosta-
tomis, kartu yra ir konstitucinës teisës reguliavimo „elementas“; nuo ordina-
rinës teisës ji skiriasi ne pagal reguliavimo dalykà, o pagal galià9. 

Konstitucinës kontrolës institucijos – konstituciniai teismai – nuolat aið-
kina konstitucijoje átvirtintas asmens teises ir laisves, tokiu bûdu galutines tei-
sës ribas brëþia konstitucinë jurisprudencija. Oficialios konstitucinës doktri-
nos evoliucijos pripaþinimas, t. y. pripaþinimas, kad konstitucinës doktrinos 
kûrimo procesas yra nenutrûkstamas ir negali bûti baigtinis, svarbus jurisp-
rudencinës konstitucijos susiformavimo bruoþas, kuris veikia konstituciniø 
asmens laisviø sampratà. Jurisprudencinës konstitucijos pripaþinimas praple-
èia ne tik konstituciniø teisiø sampratà, bet ir iðpleèia galimybes þmogaus tei-
ses pripaþinti konstitucinëmis teisëmis. Jurisprudencinës konstitucijos kon-
cepcija konstitucijà supranta kaip neatskiriamø dviejø konstitucinës normi-
nës tikrovës elementø – konstitucijos ir konstitucinës jurisprudencijos – jung-
ties sampratà10. 

Konstituciniø teisiø doktrinoje yra formuluojama nemaþai konstituciniø 
teisiø teorijø, galëtume paminëti istorinæ, kuri aiðkina ðiø teisiø atsiradimà; 
filosofinæ, kuri aiðkina teisiø pagrástumà, teises kaip tokias, t. y. per se; socio-
loginæ, kuri aiðkina konstituciniø þmogaus teisiø funkcionavimà socialinëje 
sistemoje, ir kt. Kai kurie autoriai konstruoja ir vadinamàjà bendràjà teisinæ 
konstituciniø teisiø teorijà, kuri suprantama kaip konstituciniø teisiø filosofi-
ja, neatsieta nuo pozityviosios teisës, ir kuri nëra nei sociologinë, nei istorinë 
ar politinë konstituciniø teisiø teorija ir kuri yra formuluojama konkreèios 
valstybës konstitucijos pagrindu11. 

                                                           

8 Alexy R. A theory of constitutional rights. Translated by J. Rivers. – Oxford University 
press, 2002. P. 297. 

9 Kûris E. Konstitucija kaip teisë be spragø // Jurisprudencija. 2006. T. 12(90). P. 11. 
10 Plaèiau apie jurisprudencinæ konstitucijà þr.: Jaraðiûnas E. Jurisprudencinë konstitucija 

// Jurisprudencija. 2006. T. 12(90). P. 24–33. 
11 R. Alexy. konstruoja bendràjà teisinæ konstituciniø teisiø, átvirtintø Vokietijos konstitu-

cijoje, teorijà, kurià visø pirma interpretuoja kaip neatsiejamà nuo konstitucinës jurispruden-
cijos. Plaèiau apie ðià teorijà: Alexy R. A theory of constitutional rights. 2002. 
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3. Konstitucinës þmogaus teisës ir tarptautinës sutartys 
 

Valstybës tarptautiniai ásipareigojimai, kurie kyla prisijungus prie tarp-
tautiniø sutarèiø, ypaè tokiø, kurios átvirtina þmogaus teises, neretai lemia ne 
tik ordinarinës bet ir konstitucijos teisës pokyèius. Ðiuo metu didþiausià átakà 
ne tik Lietuvos, bet ir kai kuriø kitø Europos valstybiø þmogaus teisiø konsti-
tucinei doktrinai turi Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konven-
cija (Europos þmogaus teisiø konvencija)12 ir jos jurisprudencija. Pagal 1992 
m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalá tarptautinës su-
tartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietu-
vos Respublikos teisinës sistemos dalis, taigi ratifikuotos tarptautinës sutar-
tys, átvirtinanèios þmogaus teises, daro átakà þmogaus teisiø doktrinai13. Þmo-
gaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija buvo ratifikuota Seimo 
1995 m. balandþio 27 d. priimto Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Euro-
pos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos, jos ketvirtojo, 
septintojo ir vienuoliktojo protokolø ratifikavimo“ 1 straipsniu. Ði konvencija 
Lietuvai ásigaliojo 1995 m. birþelio 20 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas 1995 m. sausio 24 d. iðvadoje14 ðià konvencijà Lietuvos teisinëje si-
stemoje vertina kaip turinèià ástatymo galià. Konstitucinis Teismas 1995 m. 
spalio 17 d. nutarime15 yra konstatavæs, jog Seimo ratifikuotos sutartys ágyja 
                                                           

12 Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. balandþio 27 d. priimtas ástatymas „Dël Europos 
þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos, jos ketvirtojo, septintojo ir vienuo-
liktojo protokolø ratifikavimo“ // Valstybës þinios. 1995. Nr. 37-913; Europos þmogaus teisiø ir 
pagrindiniø teisiø apsaugos konvencija // Valstybës þinios. 1995. Nr. 40-987; Þmogaus teisiø ir 
pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija, ið dalies pakeista protokolu Nr. 11, su papildomais 
protokolais Nr. 1, 4, 6 ir 7 // Valstybës þinios. 2001. Nr. 96-3016. 

13 Plaèiau apie Europos þmogaus teisiø konvencijos ir kai kuriø kitø tarptautiniø doku-
mentø átakà Lietuvos teisës sistemai þr.: Joèienë D. II.Tarptautiniai Lietuvos Respublikos ási-
pareigojimai þmogaus teisiø srityje / Þmogaus teisiø apsaugos problemos tarptautinëje ir Lie-
tuvos Respublikos teisëje. Antrasis atnaujintas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Teisës projek-
tø ir tyrimø vertinimo centras, 2005. P. 23–35; Joèienë D. Lietuvos Respublikos pralaimëtos 
Europos Þmogaus teisiø teisme bylos: teisinës pamokos ir perspektyvos / Europos Sàjungos 
teisë ir Lietuva. –Vilnius: Justicija, 2002. P. 117–155.  

14 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. iðvada „Dël Europos 
þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsniø ir jos Ketvirto-
jo protokolo 2 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Kai kurios ðioje iðva-
doje pateiktos nuostatos dël konvencijos taikymo Lietuvos teisës sistemoje kelia nemaþai dis-
kusijø (þr.: Birmontienë T. Þmogaus teisiø problemos Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo nutarimuose / Konstitucinë justicija: dabartis ir ateitis. – Vilnius, 1998. P. 121–122.  

15 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 17 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø“ 7 straipsnio ket-
virtosios dalies ir 12 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

Visus minimus Konstitucinio Teismo aktus galima rasti Lietuvos Respublikos Konstituci-
nio Teismo interneto svetainëje www.lrkt.lt. 
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ástatymo galià. Aiðkindamas tarptautinës ratifikuotos sutarties ir ástatymo 
santyká, Konstitucinis Teismas 2002 m. balandþio 25 d. sprendime16 konstata-
vo, kad pagal Konstitucijà (Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalá) Konstitucinis 
Teismas nagrinëja ir priima sprendimà, ar neprieðtarauja Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai Lietuvos Respublikos ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai, 
taigi pagal Konstitucijà Konstitucinis Teismas netiria ástatymo atitikties ásta-
tymo galià turinèiam teisës aktui. 

Konstitucinis Teismas netiria ástatymo atitikties ástatymo galià turinèiam 
teisës aktui, jis atsisako tirti pareiðkëjø praðymus dël ástatymø atitikties tarp-
tautinëms sutartims, taèiau jis tiria poástatyminiø teisës aktø atitiktá tarptau-
tinëms sutartims. Konstitucinis Teismas 2007 m. sausio 16 d. nutarime, spræs-
damas Respublikos Prezidento dekreto atitiktá Europos þmogaus teisiø kon-
vencijos nuostatoms, paþymi, kad pagal Konstitucijà jokie Lietuvos Respub-
likos poástatyminiai teisës aktai, taip pat Respublikos Prezidento dekretai 
negali prieðtarauti Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos 
konvencijai17. 

Konvencija Lietuvos teisës sistemoje vertinama kaip turinti ástatymo ga-
lià, taèiau ji negali bûti tapatinama su ordinarine teise. Konvencija yra tai-
koma Lietuvos teisëje tiesiogiai. Europos Þmogaus Teisiø Teismo jurispru-
dencijos átakà konstituciniø teisiø doktrinai Konstitucinis Teismas vertina 
kaip teisës aiðkinimo ðaltiná, kuris yra svarbus ir Lietuvos teisës aiðkinimui bei 
taikymui18. Konstitucinio Teismo 2007 m. sausio 16 d. nutarime19 spren-

                                                           

16 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. balandþio 25 d. sprendimas „Dël 
praðymo iðtirti, ar Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir lik-
vidavimo tvarkos“ (1995 m. birþelio 13 d. ástatymo Nr. i-947 redakcija) neprieðtarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai, Europos vietos savivaldos chartijos 3 
straipsnio 1 daliai, 4 straipsnio 2 ir 5 dalims, 6 straipsnio 1 daliai, taip pat ar Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nutarimo Nr. 1320 „Dël Lietuvos nepriklausomybës 
signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø“ 2.4 punktas neprieðtarauja Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai, Europos vietos savivaldos chartijos 3 straipsnio 1 da-
liai, 4 straipsnio 2 ir 5 dalims, 6 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ásta-
tymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktui ir 6 straipsnio 1 dalies 13 punktui“. 

17 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 sausio 16 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekreto Nr. 164 „Dël apylinkiø teismø teisëjø, 
teismø pirmininkø atleidimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Þmogaus teisiø ir 
pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos teismø 
ástatymo 83 straipsnio 1, 2 dalims, 84 straipsnio 1, 6 dalims, 86 straipsnio 2 daliai, 90 straipsnio 
6 daliai (2002 m. sausio 24 d. redakcija), taip pat dël bylos dalies pagal pareiðkëjo – Vilniaus 
apygardos teismo praðymà iðtirti ðio Respublikos Prezidento dekreto atitiktá Lietuvos Respub-
likos teismø ástatymo 90 straipsnio 7 daliai (2002 m. sausio 24 d. redakcija) nutraukimo“. 

18 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 29 d. „Dël Lietuvos Res-
publikos organizuoto nusikalstamumo uþkardymo ástatymo 3 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. 
redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d., 2003 m. balandþio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio 



Žmogaus teisių konstitucinė samprata 

 

323 

dþiant, ar Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekretas neprieðtarau-
ja Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 
daliai, Konstitucinis Teismas vertino konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje átvirtin-
tos teisës – nekaltumo prezumpcijos principo sampratos atitikimà Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje átvirtinto nekaltumo pre-
zumpcijos principo sampratai ir paþymëjo, kad ji yra ið esmës tokia pat. 

Konstitucinis Teismas minëtoje 1995 m. sausio 24 d. iðvadoje Europos 
þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijà apibûdino kaip 
ypatingà tarptautinës teisës ðaltiná, kurio tikslas kitoks negu daugumos kitø 
tarptautinës teisës aktø; ðis tikslas yra visuotinis – siekti, kad Visuotinëje 
þmogaus teisiø deklaracijoje skelbiamos teisës bûtø visuotinai ir veiksmingai 
pripaþástamos ir kad jø bûtø laikomasi ginant ir toliau ágyvendinant þmogaus 
teises ir pagrindines laisves; tikslo poþiûriu konvencija atlieka tokià pat funk-
cijà kaip ir konstitucinës þmogaus teisiø garantijos, nes Konstitucija átvirtina 
ðias garantijas ðalyje, o konvencija – tarptautiniu lygiu. 

Kai kurie þmogaus teisiø klausimai reguliuojami ir sutartyse, kuriomis 
grindþiama Europos Sàjunga. Konstitucijos ir Europos Sàjungos teisës santy-
kis konstitucijoje sprendþiamas kitaip negu Konstitucijos ir Europos þmogaus 
teisiø konvencijos santykis, jis yra reglamentuojamas konstituciniame akte, 
kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis. Seimas 2004 m. liepos 13 d. priëmë 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymo konstituciniu aktu „Dël Lie-
tuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje“ ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 150 straipsnio papildymo ástatymà, kurio 1 straipsniu Konstitu-
cijà papildë Lietuvos Respublikos konstituciniu aktu „Dël Lietuvos Respub-
likos narystës Europos Sàjungoje“ – Konstitucijos sudedamàja dalimi (Kons-
titucijos 150 straipsnis). Konstitucinis aktas ásigaliojo 2004 m. rugpjûèio 14 d. 
Juo buvo konstituciðkai patvirtinta Lietuvos Respublikos narystë Europos 
Sàjungoje 

                                                                                                                                  

(2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 1 
dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2006 m. gruodþio 21 d. „Dël Lietuvos 
Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos ástatymo 5 straipsnio (2000 m. birþelio 
29 d. redakcija) 5 dalies, 6 straipsnio 1, 3, 4 daliø (2000 m. birþelio 29 d. redakcija), 10 straips-
nio (2000 m. birþelio 29 d. redakcija) 1 dalies, 15 straipsnio (2000 m. birþelio 29 d. redakcija) 
1, 2 daliø, Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 31 straipsnio (2000 m. 
rugpjûèio 29 d. redakcija) 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir kiti nutari-
mai. 

19 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 sausio 16 d. nutarime „Konstitucinis 
Teismas pripaþino Respublikos Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekretà (pareiðkëjo nurody-
tais aspektais) neprieðtaraujanèiu Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 
6 straipsnio 2 daliai. 
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Europos Sàjungos teisës atþvilgiu Lietuvos Respublikos konstitucinio 
akto „Dël Lietuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje“ 2 dalies nuo-
statose „Europos Sàjungos teisës normos yra sudedamoji Lietuvos Respubli-
kos teisinës sistemos dalis“ ir „jeigu tai kyla ið sutarèiø, kuriomis grindþiama 
Europos Sàjunga, Europos Sàjungos teisës normos taikomos tiesiogiai, o tei-
sës normø kolizijos atveju jos turi virðenybæ prieð Lietuvos Respublikos ásta-
tymus ir kitus teisës aktus“ yra expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklë, 
átvirtinanti Europos Sàjungos teisës aktø taikymo pirmenybæ tais atvejais, kai 
Europos Sàjungos teisës nuostatos, kylanèios ið sutarèiø, kuriomis grindþiama 
Europos Sàjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytu Lietuvos na-
cionaliniuose teisës aktuose, nesvarbu, kokia jø teisinë galia, iðskyrus paèià 
Konstitucijà20. Konstitucinis Teismas konstitucinio akto teisinæ galià aiðkina 
neatsietai nuo Konstitucijoje átvirtinto principo, kad tais atvejais, kai naciona-
linis teisës aktas, iðskyrus paèià Konstitucijà, nustato toká teisiná reguliavimà, 
kuris konkuruoja su nustatytu tarptautinëje sutartyje, turi bûti taikoma tarp-
tautinë sutartis.  

Sutartyse, kuriomis grindþiama Europos Sàjunga, nerasime daug þmo-
gaus teises reglamentuojanèiø nuostatø, kurios darytø reikðmingà átakà kons-
titucinei þmogaus teisiø doktrinai, taèiau Europos Sàjungos teisëje pripaþás-
tama Europos þmogaus teisiø konvencijos reikðmë. Europos Sàjungos þmo-
gaus teisiø apsauga yra grindþiama ir bendraisiais Europos Bendrijos teisës 
principais, kurie kildinami ir ið valstybiø nariø konstituciniø tradicijø. Euro-
pos Sàjungos sutarties, pasiraðytos 1992 m. Mastrichte, preambulëje dekla-
ruojama iðtikimybë laisvës, demokratijos, pagarbos þmogaus teisëms bei pa-

                                                           

20 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. „Dël Lietuvos Respub-
likos saugomø teritorijø ástatymo, Lietuvos Respublikos miðkø ástatymo, Lietuvos Respublikos 
þemës ástatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 1608 
„Dël statybø privaèioje þemëje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto statybø privaèioje þemëje 
reglamento nuostatø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos 
saugomø teritorijø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës reformos ástatymo nuostatø atitik-
ties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës sklypø 
ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo (1996 m. 
birþelio 20 d. redakcija) nuostatoms, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. 
gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dël statybø privaèioje þemëje reglamento patvirtinimo“ 
patvirtinto statybø privaèioje þemëje reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos 
miðkø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës ástatymo nuostatoms“, 2006 m. gruodþio 21 d. 
„Dël Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos ástatymo 5 straipsnio 
(2000 m. birþelio 29 d. redakcija) 5 dalies, 6 straipsnio 1, 3, 4 daliø (2000 m. birþelio 29 d. re-
dakcija), 10 straipsnio (2000 m. birþelio 29 d. redakcija) 1 dalies, 15 straipsnio (2000 m. birþe-
lio 29 d. redakcija) 1, 2 daliø, Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 31 
straipsnio (2000 m. rugpjûèio 29 d. redakcija) 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“ nutarimai. 
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grindinëms laisvëms ir teisinës valstybës principams. Europos Sàjungos sutar-
ties 6 straipsnio 1 dalyje pakartotos kai kurios preambulës nuostatos, kad Sà-
junga yra grindþiama laisvës, demokratijos, pagarbos þmogaus teisëms ir pa-
grindinëms laisvëms bei teisinës valstybës principais, t. y. principais, kurie 
valstybëms narëms yra bendri. Europos Sàjungos sutarties 6 straipsnio 2 daly-
je formuluojama esminë þmogaus teisiø poþiûriu nuostata, kad Sàjunga ger-
bia pagrindines teises, kurias uþtikrina Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø 
laisviø konvencija ir kurios kyla ið valstybëms narëms bendrø konstituciniø 
tradicijø kaip bendri Bendrijos teisës principai.  

Europos þmogaus teisiø konvencijos jurisprudencijos reikðmë yra iðskir-
tinë, kaip þmogaus teisiø aiðkinimo ðaltinis, ji yra pripaþástama Europos Ben-
drijø Teisingumo Teismo praktikoje ir átvirtinta 2000 m. Nicoje priimtoje Eu-
ropos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijoje21. Europos Sàjungos pagrindiniø 
teisiø chartijoje formuluojamos þmogaus teisës, laisvës ir principai, kurie, 
kaip paþymima chartijos preambulëje, kyla ið konstituciniø tradicijø, bendrø 
tarptautiniø valstybiø nariø ásipareigojimø, Europos Sàjungos steigimo sutar-
èiø, Europos þmogaus teisiø konvencijos, Bendrijos ir Europos Tarybos pri-
imtø Socialiniø chartijø ir Europos Bendrijø Teisingumo Teismo bei Euro-
pos Þmogaus Teisiø Teismo precedentø teisës. Europos Sàjungos pagrindi-
niø teisiø chartijos teisinë galia yra susieta su sutarties dël Konstitucijos Eu-
ropai ásigaliojimu, chartija tapo jos sudëtine dalimi. Taèiau kai kurios valsty-
bës narës nepritarë ðiai sutarèiai, todël sutartis negali ásigalioti, taigi ir charti-
jos teisinës galios klausimas dar turës bûti sprendþiamas. 

Europos Bendrijø Teisingumo Teismas Europos þmogaus teisiø kon-
vencijoje átvirtintas teises aiðkina ir taiko vadovaudamasis Europos Bendrijos 
steigimo sutartyse numatytais tikslais. Teisingumo Teismas Staude22 byloje 
paþymëjo, kad pagrindinës teisës yra laikomos Europos Bendrijos teisës ben-
drøjø principø sudedamàja dalimi ir ginamos Europos Teisingumo Teismo. 
Carpenter23 ir Akrich bylose24 Teismas formuluoja principà, kad, norëdama 

                                                           

21 Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartija, kuri 2000 m. buvo priimta Nicoje, yra in-
tegruota á Sutartá dël Konstitucijos Europai Sutartis dël Konstitucijos Europai neásigaliojo kai 
kurioms valstybëms jai nepritarus referendumuose. Dël ðios sutarties daug diskutuojama, ta-
èiau abejojama, ar ji nepakeista galëtø ásigalioti ateityje. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. lapkrièio 11 d. ástatymo „Dël Sutarties dël Konsti-
tucijos Europai ratifikavim“ 1 straipsniu ratifikavo Sutartá dël Konstitucijos Europai, ðis ásta-
tymas „Valstybës þiniose“ be sutarties teksto paskelbtas 2004 m. lapkrièio 25 d. Paþymëtina, 
kad sutarties tekstas oficialiai „Valstybës þiniose“ paskelbtas tik 2006 m. lapkrièio 2 d. 

22 Europos Teisingumo Teismo 1969 m. sprendimas byloje Erich Stauder v City of Ulm – 
Sozialamt. Nr. 29/69 // http://eur-lex.europa.eu 

23 Byla C-60/00 Mary Carpenter v. Secretary of State of the Home Department (2002) // 
http://eur-lex.europa.eu 
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pateisinti nacionalinæ priemonæ, valstybë narë gali vieðojo intereso prieþastis 
nurodyti tik tada, kai tokia priemonë atitinka pagrindines teises. Europos Sà-
jungos teisës aspektu pagrindiniø teisiø sàvoka yra interpretuojama kaip ap-
imanti ne tik þmogaus teises, tiesiogiai átvirtintas tarptautinëse sutartyse, taip 
pat ir Europos þmogaus teisiø konvencijoje, bet ir tas teises ir principus, ku-
rias formuluoja Europos Bendrijø Teisingumo Teismas, spræsdamas bylas25. 

 
4. Prigimtinës ir pozityviosios teisës doktrinø átaka  

þmogaus teisiø raidai 
 
Ðiuolaikinë þmogaus teisiø ir laisviø samprata susiformavo filosofijos ir 

dviejø teisës doktrinø – prigimtinës ir pozityviosios – raidoje. Prigimtinë tei-
sës doktrina þvelgia á þmogaus teises kaip á neatskiriamas nuo individo teises, 
kuriø iðtakos – protas, Dievo valia, þmogaus prigimtis. Ði doktrina pripaþásta, 
kad esama prigimtiniø, þmogui ágimtø teisiø, buvusiø dar iki atsirandant ko-
kiai nors pozityviai teisinei tvarkai26. Pozityvioji teisës doktrina þvelgia á þmo-
gaus teises kaip á valstybës nustatytas ástatymais ar kitais teisës aktais. Nesant 
ðiø teisiø konstitucinio ar ástatyminio pagrindo, jas kaip teises galëtø identifi-
kuoti prigimtinës teisës doktrina, bet ne pozityvioji, pagal kurià individai tei-
siø turi tiek, kiek sukûrë politinë ar socialinë praktika. Teisinis pozityvizmas 
gali bûti suprantamas kaip teorija, skelbianti, jog individai juridiniø teisiø turi 
tik tiek, kiek sukûrë eksplicitiðki politiniai sprendimai ar socialinë praktika27. 
Ðiuo metu retai pasitaiko grynøjø prigimtinës teisës ar pozityviosios teisës te-
orijø, formuojasi ávairios vadinamosios „sintetinës“ teorijos, kurios neneigia 
tam tikrø vienos ir kitos teisës teorijos elementø. 

Pirmieji þmogaus teises átvirtinantys dokumentai buvo grindþiami pri-
gimtiniø teisiø teorijos nuostatomis, tai – ir 1776 m. Amerikos nepriklauso-
mybës deklaracija, 1789 m. Prancûzijos þmogaus ir pilieèio teisiø deklaracija, 
1787 m. JAV Konstitucijos pirmosios 10 pataisø (1789 m. Teisiø bilis) ir kt. 
1789 m. Prancûzijos þmogaus ir pilieèio teisiø deklaracija iðlieka vienu ið 
svarbiausiø þmogaus teises skelbianèiø aktø, nes joje suformuluotas reikð-

                                                                                                                                  

24 Byla C-109/01, secretary of State for the Home Department v. Akrich (2003) // 
http://eur-lex.europa.eu 

25 Plaèiau apie þmogaus teises Europos Sàjungos teisëje þr.: Anciuvienë M. Þmogaus tei-
siø apsaugos pagrindai Europos Sàjungos teisëje.// Europos Sàjungos teisë ir Lietuva. – Vil-
nius: Justicija. 2002. P. 87–116; Usher J. A. Bendrieji Europos Bendrijos teisës principai. – 
Vilnius: Naujoji Rosma, 2001. 

26 Kelsen H. Grynoji teisës teorija. Vertë A. Degutis, E. Kûris. – Vilnius: Eugrimas, 2002. 
P. 131. 

27 Dworkin R. Rimtas poþiûris á teises. 2004. P. 14. 
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mingas þmogaus teisiø katalogas. Ðios deklaracijos nuostatos atsispindëjo 
daugelyje vëliau priimtø Europos valstybiø konstitucijø ir tapo svarbiu kons-
titucinio reguliavimo komponentu. Ji paveikë ir Lietuvos konstitucinæ þmo-
gaus teisiø doktrinà. 

Þmogaus teisiø kaip prigimtiniø teisiø nuostata dominuoja ir pirmuo-
siuose tarptautiniuose þmogaus teisëms skirtuose dokumentuose – 1948 m. 

JTO Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos 1 straipsnyje suformuluota pri-
gimtinë þmogaus teisiø samprata: „Visi þmonës gimsta laisvi ir lygûs savo 
orumu ir teisëmis. Jiems yra suteiktas protas ir sàþinë, ir jie turi elgtis vienas 
su kitu kaip broliai“28.  

1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtintas þmogaus teisiø 
katalogas grindþiamas prigimtiniø þmogaus teisiø doktrina.. Konstitucijos 18 
straipsnyje tiesiogiai formuluojama, kad þmogaus teisës ir laisvës yra prigim-
tinës. Taigi 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje formuluojamas 
þmogaus teisiø katalogas grindþiamas prigimtiniø þmogaus teisiø doktrina. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Konstitucijoje ávardintø þmo-
gaus teisiø prigimtiná pobûdá ne kartà pabrëþë: 1998 m. gruodþio 9 d., 2004 
m. gruodþio 29 d. nutarimuose29 paþymëjo, kad prigimtinis þmogaus teisiø 
pobûdis reiðkia, kad jos yra neatskiriamos nuo individo, nesusietos nei su ter-
itorija, nei su tauta. Prigimtines teises þmogus turi nepriklausomai nuo to, ar 
jos yra átvirtintos valstybës teisës aktuose. Ðias teises turi kiekvienas þmogus, 
tai reiðkia, kad jas turi ir geriausieji, ir blogiausieji þmonës. Konstitucinis 
þmogaus teisiø ir laisviø prigimtinio pobûdþio pripaþinimas suponuoja tai, 
kad negali bûti nustatyta tokia ðiø teisiø ir laisviø ágyvendinimo tvarka, kad jø 
ágyvendinimas priklausytø nuo teise nepagrástø valstybës institucijø, pareigû-
nø ar kitø asmenø sprendimø. Konstitucijoje átvirtintas þmogaus teisiø ir lais-
viø prigimtinio pobûdþio pripaþinimo principas reiðkia, kad þmogui priklauso 
nuo jo asmens neatskiriamos ir ið jo neatimamos teisës ir laisvës, kad þmogus 
jas turi ipso facto. 

                                                           

28 Visuotinë þmogaus teisiø deklaracija // Valstybës þinios. 2006. Nr. 68-2497 (Lietuvos 
Respublikos Aukðèiausioji Taryba 1991 m. kovo 12 d. priëmë nutarimà, kuriame ásipareigojo 
laikytis JTO Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos ir prisijungë prie Tarptautinës þmogaus 
teisiø chartijos 1966 m. gruodþio 16 d. dokumentø // Lietuvos aidas. 1991 m. kovo 14 d. Nr. 
52). 

29 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodþio 9 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmës 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2004 m. gruodþio 29 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos organizuoto nusikalstamumo uþkardymo ástatymo 3 straipsnio (2001 m. bir-
þelio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d., 2003 m. balandþio 3 d. redakcijos), 6 
straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. re-
dakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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Nuostatos apie prigimtiná þmogaus teisiø ir laisviø pobûdá – tiesioginis 
pagrindas konstituciniam teismui nuolat pildyti pagrindiniø teisiø katalogà, 
iðryðkinti naujus pagrindiniø teisiø aspektus, nuolatiniu konstitucinio regulia-
vimo pratæsimo pavyzdþiu galëtume laikyti lygybës ir kitø principø interpre-
tavimà Lietuvos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje30. Þmogaus teisiø 
kaip prigimtiniø átvirtinimas Konstitucijos 18 straipsnyje gali bûti aiðkinamas 
ir kaip leidþiantis „sàlygiðkai skirti konstitucionalizuoto bûvio prigimtinæ sfe-
rà, kurioje preciziniu poþiûriu galioja ne tiek valstybës teisëkûra, kiek prigim-
tinë teisë kaip þmogaus gimimo ir buvimo (ne valstybës teisës akto!) nulemtø 
objektinių (nepaneigiamø) bendrojo valstybinio bûvio vertybiø ir þmogaus 
subjektinių galimybiø sistema“31. 

Þmogaus teisiø teisinis pripaþinimas – sudëtinga problema. Nors konsti-
tucinis þmogaus teisiø pripaþinimas – svarbi teisiø garantija, taèiau, kaip pa-
þymi R. Dworkinas, visada gali kilti klausimas, ar konstitucija, net deramai 
interpretuojama, pripaþásta visas moralines teises, kurias turi pilieèiai, taip 
pat neaiðku, ar, kaip mano daugelis, pilieèiai turi pareigà paklusti teisei, net 
jeigu ji kësinasi á jø moralines teises32. Taèiau paþymëtina ir tai, kad tik kons-
titucinis pripaþinimas laiduoja visavertæ teisiø gynybà. Nors konstitucinë si-
stema vienaip ar kitaip prisideda prie moraliniø teisiø valdþios atþvilgiu, ji toli 
graþu neástengia garantuoti ðiø teisiø ir netgi nustatyti, kokios jos yra. Tai 
reiðkia, jog tam tikromis progomis paskutiná þodá ðiais klausimais taria ne 
ástatymø leidëjas, o kuri nors institucija. Ypatinga reikðmë tenka konstituci-
niø teisiø interpretavimo galimybëms. Grieþta konstitucinio teksto interpre-
tacija teikia siaurà paþiûrà á konstitucines teises, nes ðias teises ji tapatina su 
teisëmis, pripaþástamomis ribotos þmoniø grupës tam tikru istoriniu momen-
tu33. 

Konstituciniø þmogaus teisiø pripaþinimas, jø aiðkinimas ir „suradimas“ 
konstitucijos tekste – sudëtinga uþduotis, kuri tenka konstitucinës kontrolës 
institucijai, turinèiai ágaliojimus interpretuoti konstitucijà, aiðkinti konstituci-
niø teisiø katalogà. Sekant prigimtine þmogaus teisiø samprata, þmogaus tei-
siø katalogas, net ir formaliai átvirtinus konstitucijose, niekada nebus baigti-
nis. 

Þmogaus teisiø konstitucinis pripaþinimas – tai tik pirmas þingsnis sie-
kiant jø efektyvaus ágyvendinimo. Konstituciniø garantijø egzistavimo bûti-
numas – neabejotina sàlyga uþtikrinti ðias teises. H. Kelsenas paþymi, kad pa-

                                                           

30 Jaraðiûnas E. Jurisprudencinë konstitucija // Jurisprudencija. 2006. T. 12(90). P. 27.  
31 Ðileikis E. Alternatyvioji konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 

2003. P. 210. 
32 Dworkin, 2004. P. 263.  
33 Ten pat. 



Žmogaus teisių konstitucinė samprata 

 

329 

grindiniø teisiø ir laisviø garantija yra veiksminga tik tuo atveju, kai keisti jas 
garantuojanèià konstitucijà galima ne paprastu ástatymu, o tik laikantis spe-
cialios procedûros, nuo áprastos besiskirianèios tuo, kad èia reikalaujama 
ypatingø, ástatymo priëmimà apsunkinanèiø sàlygø, kaip antai parlamento 
nariø kvalifikuotos daugumos arba kartotinio sprendimo; juk jeigu konstitu-
cijà bûtø galima pakeisti paprastu ástatymu, tai nebûtø galima kaip „antikons-
titucinio“ panaikinti jokio ástatymo, vadinasi, ir jokio ástatymu grindþiamo 
teismo arba administracinio sprendimo, nes toje srityje, kurioje galioja ðis 
ástatymas, konstitucija bûtø atidedama á ðalá. Tikros pagrindiniø teisiø ir lais-
viø garantijos negali bûti net ir tuomet, kai konstitucija, kurià pakeisti galima 
tik apsunkintomis sàlygomis, garantuoja tik tokio masto „laisvæ“, kiek jos ne-
riboja ástatymas34. 

H. Kelsenas pagrindiniø teisiø konstitucines garantijas apibrëþia ir kaip 
nuostatas, kuriomis remiantis yra negatyviai apibrëþiamas ástatymø leidëjo ið-
leistø bei administraciniø organø iðleistø ástatyminiø ásakø turinys ir nustato-
ma procedûra, pagal kurià ðiø nuostatø neatitinkanèius ástatymus bei ástaty-
minius ásakus galima pripaþinti netekusiais galios; pagrindines teises ir laisves 
gali paþeisti ne tik ástatymai arba ástatyminiai ásakai, bet ir vykdomosios val-
dþios ásakai, administraciniai aktai arba teismo sprendimai. Antikonstitucinio 
turinio gali bûti ir normos, iðleistos ne ástatymo arba ástatyminio ásako forma, 
kurias galima panaikinti; net jeigu jos iðleistos nesiremiant antikonstituciniu 
ástatymu, bet apskritai nëra grindþiamos jokiu ástatymu, jas galima panaikinti 
vien dël ðios formalios prieþasties, ir ne tik tada, kai jø turinys prieðtarauja 
kuriam nors „materialiam“ konstitucijos draudimui35. 

Taigi konstitucinës kontrolës vaidmuo þmogaus teisiø srityje yra iðskirti-
nis, nes konstitucinës jurisprudencijos buvimas yra ne tik prigimtiniø konsti-
tuciniø þmogaus teisiø pripaþinimo sàlyga, bet ir viena ið svarbiausiø jø ágy-
vendinimo garantijø. 

 

5. Teisës ir pareigos  
 

Nagrinëdami þmogaus teises susiduriame ir su teisës bei pareigos santy-
kiu. H. Kelsenas paþymi, kad tradicinis poþiûris, esà teisës ir pareigos yra du 
skirtingi teisinio paþinimo objektai ir kad pirmosios yra netgi virðesnës uþ 
antràsias, veikiausiai kyla ið prigimtinës teisës doktrinos36. Teisëmis ir parei-
gomis pagrástos teorijos á centrà iðkelia individà ir jo sprendimà ar elgesá lai-
ko itin svarbiu, taèiau já vertina skirtingai. Aiðkindamas teisës ir pareigos san-
                                                           

34 Kelsen H. Grynoji teisës teorija. – Vilnius, 2002. P. 140. 
35 Ten pat. P. 139. 
36 Ten pat. P. 131. 
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tyká R. Dworkinas nurodo, kad teisëmis pagrástoms teorijoms rûpi individua-
laus veiksmo priklausomybë, o ne deramumas; jos suponuoja ir gina indivi-
dualaus màstymo ir pasirinkimo vertæ; pareiga pagrástos teorijos moralines 
normas, elgesio kodeksus traktuoja kaip esminius, ar jie bûtø individui nusta-
tyti visuomenës, ar individo – sau paèiam; þmogus, esantis jø centre, yra þmo-
gus, kuris privalo atitikti toká kodeksà, arba, jeigu jis jo neatitinka, bûti bau-
dþiamas37. 

1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje paminëtos tik kelios as-
mens pareigos. Asmens teisiø ir pareigø santykis Konstitucinio Teismo ju-
risprudencijoje yra daþnai interpretuojamas kaip tam tikra konkreèios as-
mens teisës ágyvendinimo riba. Neretai Konstitucinis Teismas asmens parei-
gas interpretuoja aiðkindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straips-
nio nuostatà, kad, ágyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvë-
mis, þmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir ástatymø, 
nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø. Konstitucinis Teismas, 2000 m. geguþës 
8 d. nutarime38 interpretuodamas Konstitucijos 28 straipsnio nuostatas, pa-
þymi, kad Konstitucijos 28 straipsnyje yra nustatytas vienas ið esminiø princi-
pø, kuris reiðkia, kad þmogaus teisëtas elgesys nëra neribotas ir absoliuèiai 
laisvas; þmogus, bûdamas socialinë bûtybë, gyvena visuomenëje tarp á save 
panaðiø ir lygiø savo orumu ir teisëmis þmoniø; kiekvienas þmogus turi parei-
gas visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai ir visiðkai vystytis jo asmenybë, o pa-
grindinë ið tø pareigø – nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø. 

Panaðiai kaip Konstitucijoje santykis tarp teisës ir pareigos interpretuo-
jamas ir Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijos preambulëje, kurioje 
paþymima, kad naudojantis chartijos teisëmis bûtina laikytis atsakomybës ir 
pareigø kitø asmenø, visos þmonijos ir bûsimø kartø atþvilgiu. 

 
6. Þmogaus teisiø klasifikavimo ávairovë 
 
Þmogaus teisës yra labai ávairios, siekiant jas paþinti, analizuoti ypatu-

mus, jos paprastai suskirstomos á tam tikras grupes pagal ávairius kriterijus. 
Nors konstitucijose jos daþniausiai tiesiogiai nesuskirstytos, taèiau kartais ið-
skiriamos á vadinamøjø klasikiniø teisiø grupæ – pilietines politines ir sociali-
nes teises. Mokslinëje literatûroje formuluojama daug teoriniø þmogaus tei-
siø klasifikacijø, sudarytø pagal ávairius teisiø poþymius, teisiø realizavimo ga-

                                                           

37 Dworkin R. Rimtas poþiûris á teises. 2004. P. 248.  
38 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. geguþës 8 d. nutarimas „Dël Lietu-

vos Respublikos operatyvinës veiklos ástatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 
punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 1981 
straipsnio 1 bei 2 daliø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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limybes, kartais jos skirstomos ir vadovaujantis skirtingu poþiûriu á paèià 
þmogaus teisiø esmæ. Teisës gali bûti grupuojamos pagal þmogaus santyká su 
valstybe; á pirmines ir iðvestines; universaliàsias ir specialiàsias; reliatyviai ab-
soliuèias ir sàlygines galimybes (vertybes); individualias ir kolektyvines (gru-
pines); fizinio asmens ir juridinio asmens39. E. Ðileikio siûlymas vertinti juri-
dinio asmens teises kaip konstitucines teises, ið esmës tolygias asmens konsti-
tucinëms teisëms, kildinamas ið platesnio poþiûrio, kad fiziniai asmenys, bû-
dami konstituciniø galimybiø ir vertybiø subjektai, kurdami juridinius asme-
nis jiems suteikia, „perduoda“ ir tam tikras galimybes ir vertybes: veikimo 
laisvæ, nuosavybæ ar bûsto nelieèiamybæ ir kitas, kitaip tariant juridiniø asme-
nø teisës vertinamos kaip loginës „transformacijos“ rezultatas40. Siûlymas su-
teikti konstituciniø asmens teisiø statusà juridiniam asmeniui ið esmës kelia 
klausimà apie þmogaus teisiø esmæ ir paskirtá, jø kaip prigimtiniø teisiø po-
bûdá ir gali jas sutapatinti su teisëmis, kildinamomis ið pozityviosios teisëkû-
ros. 

Konstitucines þmogaus teises galëtume klasifikuoti pagal ávairius kriteri-
jus: pagal jø susiformavimo istoriná laikotarpá – á tam tikrø „kartø“ teises; pa-
gal formuluojamos teisës turiná – á tam tikrø srièiø teises, kaip kad pilietinës, 
politinës, socialinës teisës; pagal teisiø ágyvendinimo formà – á individualià-
sias ir vadinamàsias kolektyvines; pagal teisiø ribojimo galimybes – á absoliu-
èias ir santykines; pagal subjektus, kuriems jos skiriamos, – á bendràsias ir 
specialiøjø subjektø teises, pagal garantijø pobûdá – á teises, kurios ginamos 
nacionaliniuose teismuose, ir teises, kurioms garantuojama ir tarptautiniø 
teismø gynyba; pagal teisinio átvirtinimo pobûdá – á formaliai átvirtintas kons-
tituciniame akte; formuluojamas konstitucinëje jurisprudencijoje; tarptauti-
nëse sutartyse átvirtintas teises; pagal teisës tiesioginá „tekstiná“ átvirtinimo 
pobûdá – á pirmines ir iðvestines ir kt. Kiekviena atskira konstitucinë teisë, 
pavyzdþiui, teisë á gyvybæ, teisë á orumà ar privataus gyvenimo nelieèiamumà, 
gali bûti analizuojama pagal ávairius kriterijus ir bûti vertinama ávairiais po-
þiûriais. 

Pagal þmogaus teisiø susiformavimo istoriná laikotarpá þmogaus teisës 
neretai skirstomos á tris kartas: I karta – pilietinës ir politinës teisës (pirmà 
kartà átvirtintos teisës aktuose XVIII a., o jø iðtakos siekia dar senesnius lai-
kus41); II karta – socialinës, ekonominës ir kultûrinës teisës (arba socialinës 

                                                           

39 E. Ðileikis. Alternatyvioji konstitucinë teisë. 2003. P. 218–240. 
40 Ten pat. P. 239. 
41 Lietuvoje kai kurios ðiai teisiø kartai priskiriamos þmogaus teisës teisës aktuose buvo 

átvirtintos ir anksèiau – XVI a. Lietuvos Statutuose, kurie reglamentavo ir konstitucinës teisës 
nuostatas, skelbë kai kurias þmogaus teises. Paminëtina ir 1791 m. geguþës 3 d. Lietuvos ir 
Lenkijos konstitucija, kurioje taip pat buvo formuluojamas svarbus luominës visuomenës 
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teisës), pradëtos átvirtinti valstybiø konstitucijose ir Tarptautinës darbo orga-
nizacijos konvencijose po Pirmojo pasaulinio karo; III karta, apimanti tokias 
teises, kaip teisë á taikà, teisë á apsisprendimà, teisë á vystymàsi, teisë á sveikà 
ir ðvarià aplinkà ir kitas, kurios vis labiau pripaþástamos XX a. antrojoje pusë-
je. 

Galëtume iðskirti ir IV kartos – moderniøjø teisiø laikotarpá, jos susi-
formavo XX a. pabaigoje – XXI amþiaus pradþioje, ðis laikotarpis galëtø bûti 
siejamas su nauju poþiûriu á þmogaus teises, kai pripaþástama visø þmogaus 
teisiø vienoda svarba, jø nedalumas. Ðiuo laikotarpiu vertinama ir naujøjø 
medicinos ir biotechnologijos mokslø átaka þmogaus teisëms. Naujosios te-
chnologijos atveria kelià ir á naujø teisiø ar kitokio poþiûrio á þmogaus teises 
atsiradimà. Keièiasi ir poþiûris á klasikines þmogaus teises – tokias kaip teisë á 
gyvybæ, þmogaus orumo apsauga, privataus gyvenimo nelieèiamumas ir kt. 
Teisë á gyvybë vis daþniau suprantama kaip absoliuti neribojama teisë, toká 
poþiûrá lemia mirties bausmës draudimas, taèiau eutanazijos, kaip þmogaus 
teisës spræsti dël savo mirties, pripaþinimas verèia svarstyti apie kità ið teisës á 
gyvybæ iðplaukianèià teisæ – teisæ á mirtá. Ðiuo laikotarpiu ypaè daug dëmesio 
yra skiriama þmogaus orumo apsaugai medicinos srityje, kuri yra siejama ir 
su þmogaus reprodukciniø teisiø (taip pat ir dirbtinio apvaisinimo) proble-
momis. Vienas ið svarbiausiø ðio laikotarpio þmogaus teisëms skirtø kodifi-
kuotø dokumentø – tai ES pagrindiniø teisiø chartija (2000), Þmogaus teisiø 
ir biomedicinos konvencija (1997)42 ir jos papildomi protokolai, taip pat ir 
Europos þmogaus teisiø konvencijos (ir jos papildomø protokolø) jurispru-
dencija. 

Nors þmogaus teisës nëra siejamos su pilietybe, taèiau kartais tokios tei-
sës (politinës teisës), pavyzdþiui, teisë dalyvauti valdant savo ðalá tiesiogiai ar 
per iðrinktus atstovus, rinkimø teisë, yra sietinos su pilietybe. H. Kelsenas pa-
þymi, kad „politinës teisës“ – atskira kategorija. Jos paprastai yra apibrëþia-
mos kaip galia (teisinë galia) daryti átakà valstybës valios formavimuisi – tie-
siogiai ar netiesiogiai dalyvauti formuojant „valstybës valià“ iðreiðkianèià tei-
sinæ tvarkà, t. y. daryti átakà ástatymams; tø, kurie ðioms normoms yra paval-

                                                                                                                                  

þmogaus teisiø katalogas, skirtas bajorams, miestieèiams, taip pat ir valstieèiams (nors valstie-
èiø teisiø apimtis palyginus su bajorais ir miestieèiais buvo ribota, taèiau itin svarbus yra jø 
konstitucinis pripaþinimas).  

42 Lietuvos Respublikos Seimas 2002 m. rugsëjo 19 d. priëmë ástatymà „Dël Konvencijos 
dël þmogaus teisiø ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (þmogaus teisiø 
ir biomedicinos konvencijos) ir jos papildomo protokolo dël þmoniø klonavimo uþdraudimo 
ratifikavimo“, kurio 1 straipsniu minëtà konvencijà ir jos papildomà protokolà ratifikavo // 
Valstybës þinios. 2002. Nr. 97-4253; Konvencija dël þmogaus teisiø ir orumo apsaugos biologi-
jos ir medicinos taikymo srityje (Þmogaus teisiø ir biomedicinos konvencija) // Valstybës þi-
nios. 2002. Nr. 97-4258. 
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dûs, dalyvavimas ástatymø leidyboje, t. y. kuriant bendràsias normas, yra es-
minis demokratinës valdymo formos bruoþas, skiriantis jà nuo autokratinës 
valdymo formos, kai formuojant valstybës valià pilieèiai nedalyvauja, tad ir 
neturi politiniø teisiø43. Prie politiniø teisiø H. Kelsenas priskiria ir vadina-
màsias pagrindines teises arba laisves, numatytas daugelyje ðiuolaikiniø kons-
titucijø – jos garantuoja lygybæ ástatymui, nuosavybës bei asmens laisves, t. y. 
nelieèiamumà, þodþio, ypaè spaudos, sàþinës, religijos, susirinkimø ir kitas 
laisves44. Atkreiptinas dëmesys, kad net kai kurios itin svarbios politinës tei-
sës, kaip, pavyzdþiui, rinkimø teisë á savivaldos institucijas, kai kurias atvejais 
gali bûti garantuojama ne tik pilieèiams, bet ir kitiems asmenims45. 

Paprastai þmogaus teisës yra skirtos atskiriems individams, taèiau kai 
kuriais atvejais iðskiriamos kolektyvinës teisës, pavyzdþiui, tautiniø maþumø 
teisës ir kitos. Taèiau þmogaus teisës lieka individualios, tik kartais jomis gali 
bûti naudojamasi kartu su kitais (iðskyrus tautø apsisprendimo teisæ). Kolek-
tyvinës teisës kartais vadinamos solidarumo teisëmis ir priskiriamos prie va-
dinamøjø „treèiosios kartos teisiø“, t. y. jos vëliausiai susiformavo. Prie tokiø 
teisiø priskiriama teisë á taikà, vystymàsi, sveikà aplinkà, tautø apsisprendimo 
teisë ir kt. Jos kartais vadinamos ir „tautø“ (peoples) teisëmis. Ðiuo metu nëra 
bendros nuomonës dël „tautø“ apibrëþimo, taèiau ðis terminas vartojamas 
tarptautiniuose dokumentuose, reglamentuojant þmogaus teises, ðios teisës 
dar nëra pakankamai iðtirtos ir yra ankstyvojoje savo teisinës evoliucijos sta-
dijoje46. 

Þmogaus teises galëtume iðskirti ir pagal subjektus, kuriems jos yra ið-
skirtinai taikomos: vaikø; moterø, turinèiø maþameèiø vaikø; neágaliø asme-
nø ir kt. Kaip pavyzdá galëtume paminëti vaiko teisæ augti ðeimoje, vaiko tei-
sæ bûti ávaikintam ir pan. Vaiko teisiø apsaugai yra skirta nemaþai specialiø 
tarptautiniø dokumentø, pavyzdþiui, JT Vaiko teisiø konvencija (1989), Ha-
gos konvencija dël vaikø apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio ávaiki-
nimo srityje (1993) ir kitus, kuriuose, be bendrøjø visiems asmenims pripaþás-
tamø þmogaus teisiø, iðskiriamos ir specialiosios teisës bei papildomos teisiø 
ágyvendinimo garantijos. 

 
                                                           

43 Kelsen H. Grynoji teisës teorija. 2002. P. 135. 
44 Ten pat. P. 138. 
45 Konstitucinis Teismas 2007 m. vasario 9 d. ir 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimuose, aið-

kindamas Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalá (2002 m. birþelio 20 d. redakcija), inter alia, pa-
þymëjo, kad asmens aktyviosios ir pasyviosios rinkimø teisës renkant savivaldybiø tarybø na-
rius turëjimas siejamas su teisiniu faktu – asmens nuolatiniu gyvenimu atitinkamame Lietuvos 
Respublikos teritorijos administraciniame vienete.  

46 Sieghart P. The international law of human rights. – Oxford University Press, 1992. P. 
368.  
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6.1. Pirminės ir išvestinės teisės Konstitucinio Teismo doktrinoje  

 

Pagal konstitucinës teisës teisinio átvirtinimo pobûdá galëtume jas iðskirti 
kaip pirmines, kurios tiesiogiai átvirtintos konstituciniame tekste, ir teises, ku-
rios konstituciniø teisiø pripaþinimà ágauna konstitucinës justicijos instituci-
jos aktuose, kai jos oficialiai interpretuoja konstitucijos nuostatas. Konstitu-
cinis Teismas ne kartà, net ir tiesiogiai to neteigdamas, ne vienà tokià teisæ 
pripaþino kaip konstitucijos ginamà. Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 
d. nutarime47 paþymëjo, kad konstitucinë teisë laisvai vienytis á susivienijimus 
yra susijusi su galimybe uþimti ávairias pareigas tuose susivienijimuose; minë-
ta galimybë yra iðvestinë ið konstitucinës teisës laisvai vienytis á susivieniji-
mus; ðiø pareigø uþëmimo susivienijimuose tvarka nustatoma ne valstybës, o 
tik paties susivienijimo, kuris pagal Konstitucijà yra autonomiðkas vieðosios 
valdþios atþvilgiu. Pagal Konstitucijà negalima nustatyti tokio teisinio regu-
liavimo, kuris dirbtinai arba nepagrástai suvarþytø susivienijimø steigimo lais-
væ ir veiklà, nes taip bûtø paþeista konstitucinë vertybë – teisë á susivienijimus 
(asociacijø laisvë). 

Konstitucinis Teismas 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nuta-
rimuose48 pripaþino konstitucinæ apsaugà asmens teisei á Konstitucijai ne-
prieðtaraujanèiu ástatymu nustatytos paskirtos pensijos mokëjimà, tokià teisæ 
                                                           

47 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Seimo statuto (1998 m. gruodþio 22 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies atitik-
ties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

48 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodþio 3 d. „Dël Lietuvos Res-
publikos valstybiniø socialinio draudimo pensijø ástatymo, Lietuvos Respublikos valstybiniø 
pensijø ástatymo, Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos valstybiniø socia-
linio draudimo pensijø ástatymo pakeitimo ir papildymo“ nuostatø atitikties Lietuvos Respub-
likos Konstitucijai, taip pat Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. lapkrièio 18 d. nu-
tarimu Nr. 1156 patvirtintø Valstybiniø socialinio draudimo pensijø skyrimo ir mokëjimo nuo-
statø 84 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos valstybi-
niø socialinio draudimo pensijø ástatymo 45 straipsnio 4 daliai (1994 m. liepos 18 d. redakci-
ja)“, 2003 m. liepos 4 d. „Dël Lietuvos Respublikos vidaus reikalø, specialiøjø tyrimø tarny-
bos, valstybës saugumo, kraðto apsaugos, prokuratûros, kalëjimø departamento, jam pavaldþiø 
ástaigø bei valstybës ámoniø pareigûnø ir kariø valstybiniø pensijø ástatymo 11 straipsnio 2 da-
lies (2000 m. gruodþio 21 d. redakcija) ir 13 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. sausio 20 d. nutarimu 
Nr. 83 patvirtintø vidaus reikalø, specialiøjø tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto ap-
saugos, prokuratûros, kalëjimø departamento, jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø pa-
reigûnø ir kariø valstybiniø pensijø skyrimo bei mokëjimo nuostatø 25 punkto 2 pastraipos 
(2001 m. geguþës 25 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ðiø nuostatø 
5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos vidaus reikalø, specialiøjø tyrimø tarnybos, valstybës 
saugumo, kraðto apsaugos, prokuratûros, kalëjimø departamento, jam pavaldþiø ástaigø bei 
valstybës ámoniø pareigûnø ir kariø valstybiniø pensijø ástatymo 16 straipsnio 4 daliai“ nuta-
rimai. 
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Konstitucinis Teismas ávardijo kaip ágytà teisæ ir teisëtà lûkestá, kuris sietinas 
su tokio asmens nuosavybës teisiø apsauga.  

Kai kuriais atvejais tokià iðvestinæ Konstitucijos ginamà teisæ Konstitu-
cinis Teismas formuluoja aiðkindamas konstitucinæ ir ordinarinës teisës nuo-
statas, pavyzdþiui, 1994 m. lapkrièio 18 d. nutarime49 Teismas aiðkina, kad 
Konstitucijos 31 straipsnyje yra átvirtinta ir Baudþiamojo proceso kodekso 53 
straipsnyje yra pakartota teisë turëti advokatà „nuo sulaikymo arba pirmosios 
apklausos momento“, taigi tokià iðvestinæ teisæ, t. y. teisæ gynëjui matytis su 
ginamuoju nuo jo sulaikymo momento, suponuoja Baudþiamojo proceso ko-
dekso 53 straipsnio bendroji norma, „kuri faktiðkai paþodþiui atkartoja Kons-
titucijos 31 straipsnio ðeðtosios dalies normas“. 

Nors Konstitucinis Teismas tiesiogiai ir neávardija kurios nors teisës kaip 
iðvestinës konstitucinës teisës, taèiau kai kuriais atvejaisvertindami Teismo 
argumentus, iðsakytus 2002 m. spalio 23 d. nutarime50, galëtume tokià iðvadà 
daryti, kad tokia teise galëtume laikyti þurnalisto kaip specialaus subjekto tei-
sæ neatskleisti informacijos ðaltinio, tokià þurnalisto teisæ gali suvarþyti tik 
teismas ir tik tada, kai atskleisti informacijos ðaltiná yra bûtina dël Konstituci-
jos saugomo „svarbesnio intereso“, kitos konstituciðkai ginamos vertybës. 
Konstitucinis Tesimas paþymëjo, kad ið Konstitucijos 25 straipsnio bei kitø 
Konstitucijos nuostatø, átvirtinanèiø ir garantuojanèiø þmogaus laisvæ ieðkoti, 
gauti ir skleisti informacijà, kyla ir þiniasklaidos laisvë; pagal Konstitucijà 
ástatymø leidëjas turi pareigà paisydamas Konstitucijoje átvirtintø principø ir 
vertybiø ástatymu nustatyti þiniasklaidos laisvës garantijas. Teismas viena ið 
tokiø garantijø pripaþino þurnalisto teisæ iðsaugoti informacijos ðaltinio pa-
slaptá.  

Kaip iðvestinæ konstitucinæ teisæ galëtume traktuoti ir kûrybos laisvæ, ap-
imanèià kûrybos proceso ir kûrybos sklaidos laisves, vertindami Konstitucinio 
Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarime51 iðsakytus argumentus. Kûrybos laisvë 
yra interpretuojama kaip neatsiejamai susijusi su Konstitucijos 25 straipsnyje 
átvirtinta þmogaus teise turëti savo ásitikinimus bei juos laisvai reikðti (ásitiki-

                                                           

49 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. lapkrièio 18 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 58 straipsnio antrosios dalies 3 punkto atiti-
kimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

50 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m spalio 23 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 8 straipsnio ir 14 straipsnio 3 dalies atitik-
ties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

51 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos ástatymo „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 
m. birþelio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nuta-
rimo Nr. 1320 „Dël Lietuvos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø" 
1, 2.3 ir 2.4 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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nimø bei jø raiðkos laisve) ir laisve ieðkoti, gauti ir skleisti informacijà bei idë-
jas (informacijos laisve), kurios savo ruoþtu taip pat yra viena su kita tiesio-
giai susijusios. Taip pat galëtume vertinti ir kultûros vertybiø prieinamumo 
laisvæ, kurià Konstitucinis Teismas interpretuoja kaip Konstitucijoje átvirtin-
tà, ði Konstitucijos saugoma ir ginama laisvë yra susijusi su Konstitucijos 25 
straipsnyje átvirtinta þmogaus laisve ieðkoti ir gauti informacijà bei idëjas ir su 
minëtos laisvës bûtina sàlyga – þmogaus laisve paèiam formuoti savo ásitiki-
nimus, paþiûras, kuri taip pat kyla ið Konstitucijos; kultûros vertybiø priei-
namumo laisvë aiðkinama ir kaip susijusi ir su Konstitucijoje átvirtintu atviros 
visuomenës imperatyvu: neuþtikrinus ðios laisvës, bûtø pakenkta ir atviros vi-
suomenës siekiui52. 

Prie iðvestiniø teisiø gali bûti priskirta ir teisë á teisingà teisiná procesà, 
„kuri nëra expresis verbis átvirtinta Konstitucijoje, o yra kildinama ið ávairiø 
Konstitucijos normø ir principø, – yra konstitucinë asmens teisë, kuriai visa 
apimtimi taikoma konstitucinë apsauga ir gynyba“53. 

 
6.2. Teisių skirstymas pagal turinį 

 
Vienas ið labiausiai paplitusiø þmogaus teisiø doktrinoje teisiø grupavi-

mo bûdø – jø skirstymas pagal turiná. Pagal ðá kriterijø þmogaus teisës papras-
tai yra grupuojamos á pilietines (asmenines)54, politines ir ekonomines, socia-
lines ir kultûrines. Þmogaus teisiø doktrinoje pilietinës ir politinës teisës yra 
vadinamos individualiomis teisëmis ir daþnai suprantamos kaip teisës, ávardy-
tos JTO dokumentuose. Nors Visuotinëje þmogaus teisiø deklaracijoje pilie-
tinës ir politinës, ekonominës, socialinës ir kultûrinës þmogaus teisës, pabrë-
þiant jø universalumà, yra dëstomos kartu, kiti du svarbûs Jungtiniø Tautø 
priimtà Tarptautinæ þmogaus teisiø chartijà sudarantys dokumentai: Tarp-
tautinis pilietiniø ir politiniø teisiø paktas (1966) bei Tarptautinis ekonomi-
niø, socialiniø ir kultûriniø teisiø paktas (1966), ðias teises atskiria. Þmogaus 
teisës daþnai yra grupuojamos pagal ðiuos aktus. Toks poþiûris atsispindi ir 
þmogaus teisëms skirtuose pagrindiniuose Europos Tarybos dokumentuose: 

                                                           

52 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos ástatymo „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 
m. birþelio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nuta-
rimo Nr. 1320 „Dël Lietuvos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø“ 
1, 2.3 ir 2.4 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

53 Sinkevièius V. Teisës á teisingà teisiná procesà samprata Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinio Teismo jurisprudencijoje // Konstitucinë jurisprudencija. 2006. Nr. 2. P. 251.  

54 „Pilietiniø teisiø“ termino vertimas á lietuviø kalbà nëra tikslus, ðiuo metu kai kuriuose 
dokumentuose verèiama ir „civilinio pobûdþio teisës“. Ðios teisës nëra tapatinamos su piliety-
be. Kartais vartojami ir asmeniniø arba individualiø teisiø terminai. 
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Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijoje (Europos þmo-
gaus teisiø konvencijoje) ir Europos socialinëje chartijoje. Toks teisiø atski-
rumas neretai dominuoja ir jas reglamentuojant konstitucijose, inter alia, ir 
1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.  

Pilietinës ir politinës teisës kartais yra priskiriamos prie „absoliuèiø“ tei-
siø, o socialinës, ekonominës, kultûrinës traktuojamos kaip programinës, pa-
laipsniui ágyvendinamos ir todël nëra prie tokiø priskiriamos55.  

Pilietiniø ir politiniø teisiø katalogà galime rasti Tarptautiniame pilieti-
niø ir politiniø teisiø pakte, Europos þmogaus teisiø konvencijoje ir kituose 
tarptautiniuose dokumentuose. Ðiø teisiø iðdëstymas galëtø bûti ávairus. Prie 
pilietiniø teisiø galëtø bûti priskirtos tokios teisës: teisë á gyvybæ, kankinimø ir 
neþmoniðko bei orumà þeminanèio elgesio ar baudimo draudimas, vergijos ir 
priverstinio darbo draudimas, teisë á asmens laisvæ ir asmens nelieèiamybæ, 
lygiateisiðkumas, habeas corpus teisës, teisë á teisingà teismà, tinkamo proce-
so teisë, teisë á gynybà, vieðas bylos nagrinëjimas, vieðas nuosprendþio skel-
bimas, nekaltumo prezumpcija, teismo neðaliðkumas ir nepriklausomumas, 
priemoniø lygybë, árodymø taisyklës, nullum crimen sine lege, nullum poena 

sine lege, lex retro non agit, non bis in idem, judëjimo (kilnojimosi) laisvë, savi-
raiðkos laisvë, þodþio laisvë, spaudos laisvë, teisë á informacijà, sàþinës laisvë, 
tikëjimo laisvë, susirinkimø laisvë, teisë jungtis á asociacijas, teisë á privataus 
gyvenimo nelieèiamumà, kitos. Prie politiniø teisiø galëtume priskirti teisæ 
dalyvauti valdant savo ðalá tiesiogiai ar per iðrinktus atstovus, teisæ dalyvauti 
rinkimuose – rinkti ir bûti iðrinktam (kai kuriais atvejais ir teisë jungtis á aso-
ciacijas bei þodþio laisvë).  

Socialinës teisës ir jø apsauga – svarbi þmogaus teisiø sritis, tai – ir svarbi 
tarptautiniø sutarèiø sritis. Tarptautinëse sutartyse suformuluotos socialinës 
teisës daro átakà nacionalinës teisës doktrinai, formuoja poþiûrá á ðiø teisiø 
garantijas. Paþymëtina, kad ekonominës ir socialinës teisës tarptautiniu mas-
tu buvo pripaþintos net anksèiau negu pilietinës ir politinës teisës56. XIX a. 
pabaigoje buvo suprasta, kad darbo sàlygoms pagerinti nacionaliniu mastu 
reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas ir koordinavimas. Pirmoji konfe-
rencija tarptautiniams susitarimams minëtoje srityje priimti buvo surengta 
Vokietijoje 1890 m., taèiau ðis procesas nebuvo toliau plëtojamas. Socialiniø 
teisiø raidai didelæ reikðmæ turëjo Tarptautinës darbo organizacijos (TDO) 

                                                           

55 Vierdag E. W. The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenent 
on Economic, Social and Cultural Rights // Netherlands Journal of International Law. Vol. 
9(1978). P. 103.  

56 Asbjorn E. Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights // Economic, social 
and cultural rights. Edited by Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas. – Martinus 
Nijhoff Publishers, 1995. P. 27–28.  
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sukûrimas 1919 m. Lietuva ástojo á ðià organizacijà 1921 m., o 1991 m. pabai-
goje atnaujino joje savo narystæ. TDO yra priëmusi daug konvencijø, kurios 
reglamentuoja daugelá socialiniø teisiø darbo sferoje aspektø.  

Asmens socialiniø teisiø terminas daþnai taikomas apibûdinant ir vadi-
namàsias ekonomines, kultûrines teises. Socialiniø teisiø kaip konstituciniø 
teisiø pripaþinimas vyko daug lëèiau, negu politiniø, pilietiniø teisiø, kadangi 
jos susijusios su valstybës ásipareigojimais uþtikrinti jø ágyvendinimà, viena ið 
prieþasèiø, lëtinusiø ðá procesà, tai – ir konstitucijos tiesioginio taikymo klau-
simas – tokiø teisiø tiesioginës gynybos teisme galimybës57. 

Asmens socialinës konstitucinës teisës gali bûti ávairiai klasifikuojamos, 
ne visi autoriai jas vertina kaip individualias, kurias asmuo gali tiesiogiai ginti 
kreipdamasis á teismà, jos neretai vertinamos kaip programinës, politiniø pa-
þadø teisës, vis dëlto ðiuo metu, ypaè dël konstituciniø teismø sprendimø, jos 
vis daþniau apginamos kaip individualios teisës. Kai kurie autoriai iðskiria 
vadinamàsias minimaliàsias socialines konstitucines teises – teisæ á egzisten-
ciná minimumà, á apsigyvenimà (basic accomodation), á iðsilavinimà (moky-
màsi mokykloje), á profesiná mokymàsi, á bûtinàjà sveikatos prieþiûrà58. Kons-
titucinës socialinës teisës taip pat gali bûti vertinamos kaip prima-facie teisës, 
jos yra ápareigojanèios, ir individas gali reikalauti jas ágyvendinti, taigi jos ne-
gali bûti vertinamos tiesiog kaip tam tikro programinio pobûdþio valstybës 
siekiai, taèiau akivaizdu, kad ðios teisës gali bûti ágyvendinamos tam tikru ly-
giu, jø ribojimas, kaip ir kitø teisiø, remiasi proporcingumo, teisiø balanso 
principais bei visuomenës galimybëmis jas asmeniui garantuoti. Teisës á svei-
katos prieþiûrà, sveikà aplinkà, bûdamos socialinëmis (programinio pobû-
dþio) teisëmis, taip pat gali bûti aiðkinamos ir kaip asmens individualios tei-
sës. Ðiuo metu diskutuojama apie jø tarpusavio priklausomumà ir teisës á 
sveikatos prieþiûrà socialinis ir individualusis aspektai ne atskiriami vienas 
nuo kito, bet nagrinëjami kartu kaip vienas kità sàlygojantys. Europos Þmo-
gaus Teisiø Teismo praktika taip pat patvirtina ðià tendencijà. 1994 m. gruo-
dþio 9 d. bylos Lopez Ostra v. Ispanija sprendime59 Europos Þmogaus Teisiø 
Teismas pripaþino, kad aplinkos uþterðtumas paþeidë asmens teisæ á privatu-
mà, tokiu interpretavimu teismas netiesiogiai, per kitos teisës turinio sampra-
tà, apgynë ir asmens individualià teisæ á sveikà aplinkà.  

Paþymëtina, kad ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tesimo jurisp-
rudencijoje, interpretuojant, pavyzdþiui, Konstitucijos 53 straipsná, teisë á 
sveikatos prieþiûrà interpretuojama abiem minëtais aspektais. Konstitucinis 

                                                           

57 Þilys J. Socialinë valstybë konstitucinëje teisëje // Jurisprudencija. 2006. T. 12(90). P. 17.  
58 Alexy R. A theory of constitutional rights. 2002. P. 344. 
59 Byla Lopez Ostra v. Spain, judgment of 9 December 1994 // http:://echr.coe.int  
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Teismas, interpretuodamas Konstitucijà ir pabrëþdamas teisës á sveikatos 
prieþiûrà svarbà, ðios teisës neiðskiria tik kaip socialinës (programinio pobû-
dþio) ar tik kaip individualios socialinës teisës ir mini abu ðios teisës aspektus, 
bet tais atvejais, kai teismas interpretuoja ðià teisæ kartu su kitomis, pavyz-
dþiui, teise á informacijà, teise á asmens privatumà – klasikinëmis individua-
liomis teisëmis, minëtus aspektus atskiria. Vis dëlto ta aplinkybë, kad teisë á 
sveikatos prieþiûrà konstituciniø teisiø kataloge áraðyta á konstituciniø socia-
liniø teisiø skirsná, lemia tai, kad ji Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 
yra daþniausiai interpretuojama visø pirma kaip socialinë, programinio po-
bûdþio teisë, o ne kaip individuali teisë (ir ðiuo aspektu daþniausiai pareiðkë-
jø ginèijama). Konstitucinio Teismo aktuose teisë á sveikatos prieþiûrà visø 
pirma yra interpretuojama ne kaip individuali, o kaip socialinë teisë, kuri ápa-
reigoja valstybæ rûpintis visos visuomenës sveikata. 

Tai, kad socialinës konstitucinës teisës, jø ágyvendinimo procedûros turi 
bûti interpretuojamos ordinarinës teisës, nëra iðskirtinis jø bruoþas, kitø 
konstituciniø teisiø tam tikri aspektai taip pat yra reglamentuojami ordinari-
nës teisës lygiu. Konstitucinëje jurisprudencijoje, sprendþiant bylas, susijusias 
su asmens konstitucinëmis teisëmis, neretai susiduriama su neaktyviu ástaty-
mø leidëju, teisës spragomis, kurios ypaè apsunkina konstituciniø socialiniø 
teisiø ágyvendinimà. Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjûèio 8 d. sprendime 
paþymëjo, kad legislatyvinës omisijos, kurià draudþia Konstitucija, atveju tei-
smai turi uþpildyti spragas atitinkamu individualiu atveju ir tai turi bûti da-
roma taikant pirmiausia Konstitucijà, bendruosius teisës principus, taèiau 
toks teismo sprendimas nepanaikina ástatymo leidëjo prievolës uþpildyti tei-
sës spragà. Ðis Konstitucinio Teismo sprendimas gali turëti reikðmës spren-
dþiant bylas dël asmens socialiniø teisiø, kurias ágyvendinti, atkurti (jeigu jos 
buvo paþeistos) bûtø neámanoma, jeigu ástatymø leidëjas vengtø atitinkamus 
santykius deramai sureguliuoti ordinarinës teisës priemonëmis60. 

Socialiniø konstituciniø teisiø katalogas gali bûti ávairus. Ðiø teisiø pri-
paþinimui didelæ átakà daro tarptautinës teisës dokumentai. Socialiniø, eko-
nominiø, kultûriniø teisiø katalogas yra iðdëstytas jau minëtame JTO Tarp-
tautiniame ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø pakte, taip pat Europos 
Tarybos priimtose tarptautinëse sutartyse – Europos socialinëje chartijoje 
(1961) ir Pataisytoje Europos socialinëje chartijoje (1996)61. Europos sociali-

                                                           

60 Kûris E. Konstitucija kaip teisë be spragø // Jurisprudencija. 2006. T. 12(90). P. 11. 
61 Europos socialinæ chartijà Europos Tarybos narës pasiraðë Turine 1961 m. spalio 18 d. 

(ji ásigaliojo 1965 m. vasario 26 d.),. 1996 m. geguþës 3 d. priimta nauja (pataisyta) Europos 
socialinë chartija. Ði tarptautinë sutartis ásigaliojo 1999 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos 
Seimas 2001 m. geguþës 15 d. priëmë Ástatymà dël 1996 m. Europos socialinës chartijos (patai-
sytos) ratifikavimo, jo 1 straipsniu buvo ratifikuota chartija su tam tikromis iðlygomis (2 
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në chartija, skirta uþtikrinti pagrindines socialines ir ekonomines teises, pa-
pildo Europos þmogaus teisiø konvencijà, skirtà garantuoti pilietines ir poli-
tines teises. ES Pagrindiniø teisiø chartijoje (2000) taip pat reglamentuotos 
kai kurios socialinës teisës. 

1996 m. Europos socialinë chartija suteikia tarptautiniu mastu privalo-
mas teisines garantijas net 31 pagrindinei socialinei teisei62. Europos sociali-
nëje chartijoje (pataisytoje) galëtume iðskirti ðias teises: teisæ á darbà (gali-
mybæ uþsidirbti laisvai pasirenkamu darbu), teisæ á tinkamas darbo sàlygas, 
teisæ á saugias ir sveikas darbo sàlygas, teisæ á tinkamà atlyginimà, teisæ jungtis 
á organizacijas, teisæ sudaryti kolektyvines sutartis (teisæ á kolektyvines dery-
bas), vaikø ir paaugliø teisæ á apsaugà, dirbanèiø moterø teisæ á motinystës 
apsaugà, teisæ á profesinæ orientacijà, teisæ á profesiná mokymà, teisæ á sveika-
tos apsaugà, neágaliø þmoniø teisæ á nepriklausomybæ, socialinæ integracijà ir 
dalyvavimà visuomenës gyvenime, ðeimos teisæ á socialinæ, teisinæ ir ekono-
minæ apsaugà, vaikø ir jaunuoliø teisæ á socialinæ, teisinæ ir ekonominæ ap-
saugà, teisæ verstis pelno siekianèia veikla kitø ðaliø teritorijoje, darbuotojø 
migrantø ir jø ðeimø teisæ á apsaugà ir paramà, teisæ á vienodà padëtá ir vie-
nodas galimybes á darbà ir profesijà nediskriminuojant dël lyties, teisæ á in-
formavimà ir konsultavimà, teisæ dalyvauti nustatant ir gerinant darbo sàly-
gas ir darbo aplinkà, senyvo amþiaus þmoniø teisæ á socialinæ apsaugà, teisæ á 
apsaugà darbo sutarties nutraukimo atvejais, darbuotojø teisæ á jø reikalavi-
mø gynimà darbdaviui bankrutavus, teisæ á orumà darbe, darbuotojø, turinèiø 
pareigø ðeimai, teisæ á lygias galimybes ir vienodà elgesá, darbuotojø atstovø 
teisæ á apsaugà ámonëje ir jiems palankiø sàlygø sudarymà, teisæ á informavi-
mà ir konsultavimà kolektyvinio darbo vietø maþinimo atveju, teisæ á apsaugà 
nuo skurdo ir socialinës atskirties, teisæ á bûstà.  

Prie kultûriniø teisiø priskirtinos teisë á mokslà, teisë pasirinkti savo vai-
kams mokyklas ir religiná bei doroviná auklëjimà, teisë dalyvauti kultûriniame 
gyvenime, naudotis mokslo paþangos laimëjimais, autoriaus teisiø apsauga, 
moksliniø tyrimø ir kûrybinës veiklos laisvë ir kt. 

Gali bûti pasirinktas ir kitas þmogaus teisiø skirstymo kriterijus. P. Sieg-
harto pateiktoje klasifikacijoje63 socialinës, ekonominës, kultûrinës, politinës 

                                                                                                                                  

straipsnis) // Valstybës þinios. 2001. Nr. 49-1699; Europos socialinë chartija (pataisyta) // Vals-
tybës þinios. 2001. Nr. 49-1704 (Lietuvoje ði chartija (su iðlygomis) ásigaliojo 2001 m. rugpjûèio 
1 d.). 

62 Plaèiau apie Europos socialinæ chartijà ir jos kontrolës mechanizmà þr.: Europos socia-
linë chartija. Vadovas. – Vilnius, 2002. 

63 Toká teisiø grupavimà autorius vertina ne kaip naujà teisiø klasifikacijà, bet kaip pade-
danèià skaitytojui geriau suprasti teisiø esmæ. Sieghart P. The international law of human 
rights. 1992.  
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ir pilietinës teisës yra suskirstytos á savarankiðkas sritis, nepaisant pilietiniø, 
politiniø, socialiniø, kultûriniø teisiø atskirumo, pavyzdþiui, prie fizinio integ-
ralumo teisiø priskirtos: teisë á gyvybæ, laisvës nelieèiamumas, judëjimo lais-
vë, prieglobsèio teisë ir kt. Tokios klasifikacijos pranaðumas – ji atspindi 
þmogaus teisiø nedalumo principà.  

ES Pagrindiniø teisiø chartijoje asmens teisës taip pat skirstomos pagal 
tam tikras sritis (orumas, laisvë, lygybë, solidarumas, pilieèiø teisës, teisingu-
mas) atskirai neiðskiriant pilietiniø, politiniø ar socialiniø teisiø. Toks teisiø 
grupavimas chartijoje grindþiamas, kaip kad nurodoma jos preambulëje, tei-
siø universalumo ir nedalumo, þmogaus orumo, laisvës, lygybës ir solidarumo 
vertybëmis, demokratijos principais.  

 

6.3 Teisių skirstymas pagal jų ribojimo galimybę 
 

Vienas ið svarbiø þmogaus teisiø bruoþø – jø ribojimo galimybës pripaþi-
nimas. Pagal tai teises galëtume suskirstyti á absoliuèiai neribojamas (teisë á 
gyvybæ, draudimas kankinti þmogø ir taikyti þiaurias bausmes, vergijos drau-
dimas) ir teises, kurios tam tikromis sàlygomis gali bûti ribojamos (laisvë, 
nuosavybë, teisë á informacijà ir kt.). 

Teisiø priskyrimas prie absoliuèiai neribojamø teisiø kai kuriø teisiø at-
þvilgiu yra santykinis, tai pasakytina ir apie teisæ á gyvybæ, kadangi JTO Tarp-
tautinio pilietiniø ir politiniø teisiø pakto 6 straipsnyje numatoma, kad tam 
tikroms iðimtinëms sàlygoms esant (tik uþ sunkiausius nusikaltimus) gali bûti 
priimtas mirties nuosprendis. 1989 m. priimtas Tarptautinio pilietiniø ir poli-
tiniø teisiø pakto antrasis fakultatyvinis protokolas dël mirties bausmës pa-
naikinimo uþdraudë mirties bausmæ, taèiau padarë iðlygà dël galimybës taiky-
ti mirties bausmæ karo metu, nuteistiems uþ ypaè sunkius karo nusikaltimus, 
padarytus karo metu. Europos þmogaus teisiø konvencija taip pat ið pradþiø 
tik ribojo mirties bausmæ (2 straipsnis), 1983 m. priimtas jos papildomas 6 
protokolas (Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos pro-
tokolas Nr. 6 dël mirties bausmës panaikinimo, ið dalies pakeistas protokolu 
Nr. 11) uþdraudë mirties bausmæ, taèiau paliko galimybæ jà taikyti karo metu 
(2 straipsnis), 2002 m. Vilniuje priimtas 13 papildomas konvencijà papildan-
tis protokolas uþdraudë mirties bausmæ taikyti ir karo metu64. Europos Sà-
                                                           

64 Seimas 2003 m. spalio 16 d. priëmë ástatymà „Dël þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø 
apsaugos konvencijos protokolo Nr. 13 Dël mirties bausmës panaikinimo visais atvejais ratifi-
kavimo“. Paþymëtina, kad ðis ástatymas „Valstybës þiniose“ paskelbtas, taigi ir ásigaliojo, tik 
2004 m. geguþës 8 d. Ði data laikytina ir minëto protokolo ásigaliojimo Lietuvoje data (nors 
pagal Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijos praneðimà protokolo ásigaliojimas 
nurodomas 2004 geguþës 1 d, taèiau paþymëtina, kad nepaskelbtas ástatymas ir juo ratifikuotas 
protokolas Lietuvoje negali ásigalioti).  
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jungos valstybës narëse, kurios yra ir Europos þmogaus teisiø konvencijos da-
lyvës, mirties bausmë yra draudþiama. Kitaip negu teisë á gyvybæ, teisë nebûti 
kankinamam arba nebûti vergijoje yra visuotinai (taip pat ir konvencijos as-
pektu) pripaþástama kaip absoliuti, neribojama teisë. 

Konstitucinëje þmogaus teisiø doktrinoje ir kai kurioms kitoms teisëms 
gali bûti suteiktas absoliuèios teisës statusas. Teisiø priskyrimas prie absoliu-
èiø neribojamø teisiø yra santykinis, nacionalinës teisës sistemoje tokiomis 
gali bûti pripaþástamos ir teisës, kurios tarptautinëje þmogaus teisiø doktrino-
je tokiomis nelaikomos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interp-
retuodamas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad asmuo, kurio 
konstitucinës teisës ar laisvës paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà, su-
formulavo gan grieþtà doktrinà, kad teisë kreiptis á teismà yra absoliuti65. 
                                                           

65 2004 m. rugpjûèio 17 d. „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. gruodþio 10 d. 
nutarimu Nr. 1423 „Dël praðymø leisti ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës 
sklypus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës 
sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo nu-
statytiems nacionaliniams ir uþsienio subjektams pateikimo, nagrinëjimo ir leidimø iðdavimo 
tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos praðymø leisti ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties 
þemës sklypus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto 
þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstitucinio ásta-
tymo nustatytiems nacionaliniams ir uþsienio subjektams pateikimo, nagrinëjimo ir leidimø 
iðdavimo tvarkos (1998 m. gruodþio 10 d. redakcija) 18 punkto treèiosios pastraipos atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos teismø ástatymo (2002 m. sausio 24 
d. redakcija) 4 straipsniui ir Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymo 
(2001 m. rugsëjo 19 d. redakcija) 5 straipsniui“, 2004 m. gruodþio 29 d. „Dël Lietuvos Respub-
likos organizuoto nusikalstamumo uþkardymo ástatymo 3 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. re-
dakcija), 4 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d., 2003 m. balandþio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio 
(2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 1 
dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2005 m. vasario 7 d. „Dël Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës 2000 m. geguþës 8 d. nutarimu Nr. 506 „Dël nelaimingø atsitikimø darbe 
ir profesiniø ligø socialinio draudimo iðmokø nuostatø patvirtinimo“ patvirtintø nelaimingø 
atsitikimø darbe ir profesiniø ligø socialinio draudimo iðmokø nuostatø 37 punkto (2000 m. 
geguþës 8 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos nelaimingø atsitikimø darbe ir profesi-
niø ligø socialinio draudimo ástatymo 29 straipsnio 1 daliai (1999 m. gruodþio 23 d., 2001 m. 
liepos 5 d. redakcijos)“, 2006 m. sausio 16 d. „Dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso 
kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsëjo 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 da-
lies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 
m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. redakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birþelio 19 d. re-
dakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 daliø 
(2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 
straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
ir dël pareiðkëjo – Ðiauliø rajono apylinkës teismo praðymø iðtirti, ar Lietuvos Respublikos 
baudþiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieðtarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2006 m. kovo 28 d. „Dël Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinio Teismo ástatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 dalies (1996 m. liepos 11 
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Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime ðios teisës turiná atsklei-
dþia aiðkindamas, kad „[...] teisæ ginti savo teises ir laisves teisme turi kiek-
vienas asmuo, manantis, kad jo teisës ar laisvës paþeistos, – teisës kreiptis á 
teismà ágyvendinimà lemia paties asmens suvokimas, kad jo teisës ar laisvës 
paþeidþiamos; asmeniui jo paþeistø teisiø gynyba teisme garantuojama nepri-
klausomai nuo jo teisinio statuso; asmens paþeistos teisës, inter alia ágytosios 
teisës, ir teisëti interesai teisme turi bûti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra tiesiogiai átvirtinti Konstitucijoje; asmens teisës turi bûti ginamos ne for-
maliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privaèiø asmenø, tiek nuo valdþios 
institucijø ar pareigûnø neteisëtø veiksmø“. 

Aiðkindamas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalá Konstitucinis Teismas 
2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimuose yra konstatavæs ir tai, 
kad ástatymu turi bûti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad bendrosios 
kompetencijos ar pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalá ásteigto speciali-
zuoto pirmosios instancijos teismo baigiamàjá aktà bûtø galima apskøsti bent 
vienos aukðtesnës instancijos teismui. 

Teisës kreiptis á teismà negalima apriboti ar paneigti, asmeniui turi bûti 
garantuojama teisë turëti nepriklausomà ir neðaliðkà ginèo arbitrà, kuris pa-
gal Konstitucijà ir ástatymus ið esmës iðspræstø kilusá teisiná ginèà; ðià teisæ tu-
ri kiekvienas asmuo; asmeniui jo paþeistø teisiø gynyba teisme garantuojama 
nepriklausomai nuo jo teisinio statuso; asmenø paþeistos teisës ir teisëti inte-
resai teisme turi bûti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesiogiai átvir-
tinti Konstitucijoje, ar ne66. Asmens teisiø ir laisviø teisminio gynimo garanti-

                                                                                                                                  

d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 11 straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 24 
d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Konstitucijai“ 
nutarimai.  

66 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. „Dël Lietuvos Respub-
likos baudþiamojo proceso kodekso 195 straipsnio penktosios dalies ir 242 straipsnio atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2000 m. geguþës 8 d. „Dël Lietuvos Respublikos opera-
tyvinës veiklos ástatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 
dalies ir Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 1981 straipsnio 1 bei 2 daliø ati-
tikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2001 m. liepos 12 d. „Dël Lietuvos Respublikos 
valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymo 4 straipsnio 1 ir 2 
daliø, 5 straipsnio 1 ir 3 daliø, 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4, 5 ir 6 daliø, ðio ástatymo prie-
dëlio II skirsnio, Lietuvos Respublikos 2000 metø valstybës biudþeto ir savivaldybiø biudþetø 
finansiniø rodikliø patvirtinimo ástatymo 6 priedëlio, Lietuvos Respublikos 2000 metø valsty-
bës biudþeto ir savivaldybiø biudþetø finansiniø rodikliø patvirtinimo ástatymo pakeitimo ásta-
tymo 9 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d. nutarimo Nr. 499 
„Dël valstybinës valdþios, valstybës valdymo ir teisësaugos organø vadovø bei kitø pareigûnø 
laikinos bandomosios darbo apmokëjimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. 
birþelio 24 d. nutarimo Nr. 666 „Dël Lietuvos Respublikos teismø teisëjø, prokuratûros siste-
mos ir Lietuvos Respublikos valstybës saugumo departamento pareigûnø bei kitø darbuotojø 
darbo apmokëjimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. gruodþio 28 d. nutarimo Nr. 
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jà Konstitucinis Teismas aiðkina kaip procesinio pobûdþio garantijà, esminá 
asmens teisiø ir laisviø konstitucinio instituto elementà, kaip bûtinà teisin-
gumo ágyvendinimo sàlygà, neatskiriamà konstitucinio teisinës valstybës prin-
cipo turinio elementà67. Pagal Konstitucijà ástatymø leidëjui kyla pareiga nu-
statyti toká teisiná reguliavimà, kad visus ginèus dël asmens konstituciniø tei-
siø ir laisviø, taip pat ágytø teisiø paþeidimo bûtø galima spræsti teisme, nors 
teisës aktais gali bûti nustatyta ir ikiteisminë ginèø sprendimo tvarka, taèiau 
negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo bûtø paneigta asmens, 
mananèio, kad jo teisës ar laisvës paþeistos, teisë ginti savo teises ar laisves 
teisme68. 

                                                                                                                                  

1494 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. birþelio 30 d. nutarimo Nr. 689 „Dël tei-
sëtvarkos, teisësaugos ir kontrolës institucijø vadovaujanèiøjø pareigûnø ir valdininkø darbo 
apmokëjimo“ dalinio pakeitimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2004 m. rugp-
jûèio 17 d. „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. gruodþio 10 d. nutarimu Nr. 1423 
„Dël praðymø leisti ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës sklypus Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës sklypø ásigijimo nuosa-
vybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo nustatytiems nacionali-
niams ir uþsienio subjektams pateikimo, nagrinëjimo ir leidimø iðdavimo tvarkos patvirtini-
mo“ patvirtintos praðymø leisti ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës sklypus Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës sklypø ásigiji-
mo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo nustatytiems na-
cionaliniams ir uþsienio subjektams pateikimo, nagrinëjimo ir leidimø iðdavimo tvarkos (1998 
m. gruodþio 10 d. redakcija) 18 punkto treèiosios pastraipos atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai, Lietuvos Respublikos teismø ástatymo (2002 m. sausio 24 d. redakcija) 4 straips-
niui ir Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymo (2001 m. rugsëjo 19 d. re-
dakcija) 5 straipsniui“, 2004 m. gruodþio 13 d. „Dël kai kuriø teisës aktø, kuriais reguliuojami 
valstybës tarnybos ir su ja susijæ santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ásta-
tymams“, 2004 m. gruodþio 29 d. „Dël Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo uþ-
kardymo ástatymo 3 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birþelio 
26 d., 2003 m. balandþio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 3 da-
lies ir 8 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“ nutarimai. 

67 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birþelio 30 d. „Dël Lietuvos Res-
publikos þalos, padarytos neteisëtais kvotos, tardymo, prokuratûros ir teismo veiksmais, atly-
ginimo ástatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto atitikimo Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai“, 2004 m. gruodþio 29 d. „Dël Lietuvos Respublikos organizuoto nusi-
kalstamumo uþkardymo ástatymo 3 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija), 4 straipsnio 
(2001 m. birþelio 26 d., 2003 m. balandþio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. 
redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“ nutarimai. 

68 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d. „Dël Lietuvos Respub-
likos kraðto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos ástatymo 48 straipsnio 2 dalies 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2003 m. kovo 4 d. „Dël Lietuvos Respublikos 
ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàly-
gø“ 14 straipsnio (1993 m. sausio 12 d. redakcija), Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës 
teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo ástatymo 2 straipsnio 1 dalies bei ðios dalies 5 
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Konstitucinis Teismas prie absoliuèiø konstituciniø teisiø priskiria ir 
Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje átvirtintà asmens teisæ á gynybà, taip pat ir 
teisæ turëti advokatà. Konstitucinis Teismas 2001 m. vasario 12 d. nutarime69, 
aiðkindamas Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalá, kurioje nustatyta, kad asme-
niui, kuris padaræs nusikaltimà, ir kaltinamajam nuo jø sulaikymo arba pir-
mosios apklausos momento garantuojama teisë á gynybà, taip pat ir teisë tu-
rëti advokatà, pripaþino ðioje Konstitucijos straipsnio dalyje átvirtintà asmens 
teisæ á gynybà, taip pat ir teisæ turëti advokatà esant absoliuèia teise, „ji negali 
bûti paneigta ar suvarþyta jokiais pagrindais ir jokiomis sàlygomis“. 

 

7. Þmogaus teisiø ribojimo doktrina 
 

Þmogaus teisiø ribojimo problema yra ypaè svarbi ir ji gali bûti analizuo-
jama ávairiais aspektais. R. Dworkinas atkreipia dëmesá, kad konstitucija, jos 
þmogaus teisiø katalogas yra sukurti tam, kad apsaugotø individualius pilie-
èius ir grupes nuo tam tikrø sprendimø, kuriuos gali priimti dauguma pilie-
èiø, net jeigu ta dauguma veikia, kaip ji pati mano, dël bendro ar visuotinio 
intereso, kadangi konstitucinë teorija, grindþianti valdþios sistemà, nëra pa-
prasta maþoritarinë teorija70. Konstitucinës teisës yra teisës daugumos atþvil-

                                                                                                                                  

punkto, 15, 20 ir 21 straipsniø (2002 m. sausio 15 d. redakcija), Lietuvos Respublikos pilieèiø 
nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo ástatymo 15 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5 
ir 6 punktø, ðio straipsnio 2 ir 4 daliø, 16 straipsnio 10 dalies, 20 straipsnio (2002 m. spalio 29 
d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dël Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës 1994 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 27 „Dël gyvenamøjø namø, bûtinø valstybës reik-
mëms, iðpirkimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei Lietuvos Respublikos ásta-
tymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø“ 
14 straipsniui (1993 m. sausio 12 d. redakcija)“, 2004 m. rugpjûèio 17 d. „Dël Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës 1998 m. gruodþio 10 d. nutarimu Nr. 1423 „Dël praðymø leisti ásigyti 
nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës sklypus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 
straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sà-
lygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo nustatytiems nacionaliniams ir uþsienio subjektams 
pateikimo, nagrinëjimo ir leidimø iðdavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos praðymø leisti 
ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës sklypus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, 
sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo nustatytiems nacionaliniams ir uþsienio subjek-
tams pateikimo, nagrinëjimo ir leidimø iðdavimo tvarkos (1998 m. gruodþio 10 d. redakcija) 18 
punkto treèiosios pastraipos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respubli-
kos teismø ástatymo (2002 m. sausio 24 d. redakcija) 4 straipsniui ir Lietuvos Respublikos ad-
ministraciniø bylø teisenos ástatymo (2001 m. rugsëjo 19 d. redakcija) 5 straipsniui“ nutarimai. 

69 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos advokatûros ástatymo 26 straipsnio 3 ir 4 daliø atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai“. 

70 Dworkin R. Rimtas poþiûris á teises, 2004. P. 195. 
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giu (o ne atskiros valdþios institucijos atþvilgiu)71. Sprendþiant, ar konstituci-
nës teisës gali bûti ribojamos, svarbu iðsiaiðkinti, ar tai darant neperþengia-
mos konstitucijoje nustatytos ribojimo galimybës. R. Dworkinas kelia svarbø 
klausimà, ar teisës, netgi konstitucinës teisës, yra moralinës teisës valdþios at-
þvilgiu. Jo manymu, tos konstitucinës teisës, kurios gali bûti traktuojamos 
kaip fundamentinës, t. y. tokios kaip þodþio laisvë (laisvo þodþio teisë), ákûni-
ja teises valdþios atþvilgiu grieþtàja prasme: jeigu pilieèiai turi moralinæ laisvo 
þodþio teisæ, tuomet valdþios pasielgtø neteisingai, panaikindamos konstituci-
jos nuostatà, kuri jà garantuoja, net jeigu bûtø ásitikinusios, jog daugumai bus 
geriau, jeigu þodþio laisvë bus apribota; valdþios iniciatyva pati savaime teisës 
apribojimo negali padaryti teisingo72. 

R. Dworkinas asmens teises valdþios atþvilgiu sieja ir su þmogaus teise 
(grieþtuoju poþiûriu) nepaklusti teisei. Teisæ nepaklusti teisei jis vertina ne 
kaip savarankiðkà teisæ, susijusià su sàþine ir papildanèia kitas teises valdþios 
atþvilgiu: „tai tiesiog ðiø teisiø valdþios atþvilgiu bruoþas, ir jis ið principo ne-
gali bûti paneigtas, nepaneigiant, kad apskritai egzistuoja kokios nors tokio 
pobûdþio teisës“73. 

Konstitucinis Teismas ne kartà yra tyræs teisës aktø, ribojanèiø asmens 
teises, atitikimà Konstitucijai, ir suformulavo kai kuriuos svarbius konstituci-
niø teisiø ribojimo doktrininius principus, sàlygas, kurioms esant kai kurios 
asmens konstitucinës teisës, kurios nepriskiriamos prie absoliuèiø teisiø, gali 
bûti ribojamos; pavyzdþiui, apibûdindamas konstitucinæ informacijos laisvæ, 
Konstitucinis Teismas 2002 m. spalio 23 d. nutarime74 pabrëþë, kad laisvë ieð-
koti, gauti ir skleisti informacijà nëra absoliuti, konstitucijoje yra ne tik átvir-
tinta þmogaus laisvë ieðkoti, gauti ir skleisti informacijà, bet ir apibrëþtos ðios 
laisvës ribos.  

Analizuojant konstituciniø teisiø ribojimo problemà reikëtø atkreipti 
dëmesá, kad kai kurios Konstitucijos 145 straipsnyje nurodytos teisës ir laisvës 
gali bûti laikinai ribojamos ávedus karo ar nepaprastàjà padëtá. 

Konstitucinis Teismas bendràjà teisiø ribojimo doktrinà formulavo 
spræsdamas konkreèios konstitucinës teisës teisëkûros subjekto átvirtintà ri-
bojimo konstitucingumà, taèiau tai darydamas jis formuluoja ir kai kuriø 
konkreèiø teisiø, pavyzdþiui, informacijos laisvës, ribojimams taikomus reika-
lavimus.  

                                                           

71 Dworkin R. Rimtas poþiûris á teises, 2004. P. 209. 
72 Ten pat. P. 272–273.  
73 Ten pat. P 272. 
74 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutarimas „Dël Lietu-

vos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 8 straipsnio ir 14 straipsnio 3 dalies atitik-
ties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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Kai kuriø teisiø ribojimo galimybës ir kai kurios sàlygos yra nurodytos 
tiesiogiai Konstitucijoje, pavyzdþiui, pagal Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalá 
laisvë reikðti ásitikinimus ir skleisti informacijà nesuderinama su nusikalsta-
mais veiksmais, tautinës, rasinës ar socialinës neapykantos, prievartos bei 
diskriminacijos kurstymu, ðmeiþtu bei dezinformacija, o pagal ðio straipsnio 3 
dalá laisvë reikðti ásitikinimus, gauti ir skleisti informacijà negali bûti ribojama 
kitaip, kaip tik ástatymu, jei tai bûtina apsaugoti þmogaus sveikatà, garbæ ir 
orumà, privatø gyvenimà, dorovæ ar ginti konstitucinæ santvarkà.  

Tai, kokius konkreèius reikalavimus, net ir tais atvejais, kai tokiø riboji-
mø galimybës expresis verbis tiesiogiai minimos Konstitucijoje, turi atitikti 
konstituciniø teisiø ribojimai, formuluojama konstitucinës jurisprudencijos 
teisiø ribojimo doktrinoje. Konstitucinis Teismas 2005 m. rugsëjo 19 d. nuta-
rime75 pabrëþë, kad Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje iðvardytø saugomø 
konstituciniø vertybiø sàraðas negali bûti aiðkinamas kaip iðsamus, baigtinis, 
taigi kaip ribojantis laisvæ gauti ir skleisti informacijà tada, kai reikia apsau-
goti kitas, Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje expressis verbis nepaminëtas, 
konstitucines vertybes. Siekiant apsaugoti þmoniø sveikatà – konstitucinæ 
vertybæ, gali bûti ástatymu tam tikru mastu ribojama ir informacijos laisvë, 
apimanti ir reklamos laisvæ, taèiau toks ðios konstitucinës laisvës ribojimas 
turi bûti bûtinas demokratinëje visuomenëje, o pasirinktos priemonës turi 
bûti proporcingos siekiamam tikslui. 

Konstitucinis Teismas, aiðkindamas Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalá, 
kuriame nustatytos laisvës reikðti ásitikinimus, gauti ir skleisti informacijà ri-
bojimo sàlygos, 1998 m. kovo 10 d. nutarime pabrëþia, kad Konstitucijoje 
numatytiems ribojimo atvejams turi bûti taikomi grieþti reikalavimai – reika-
lavimai, kad ásitikinimø iðraiðkos, informacijos laisvës ribojimas visada turi 
bûti suvokiamas kaip iðimtinio pobûdþio priemonë; ribojimo iðimtinumas 
reiðkia, kad Konstitucijoje nustatytø galimø ribojimo pagrindø negalima aið-
kinti jø iðpleèiant. Konstitucinis Teismas 2005 m. liepos 8 d. nutarime, aið-
kindamas asmens teisës ar laisvës ribojimo pagrástumà demokratinëje visuo-
menëje, teigia, kad já galima vertinti vadovaujantis protingumo ir akivaizdþios 
bûtinybës kriterijais, jis turi atitikti, inter alia, teisingumo sampratà76.  
                                                           

75 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsëjo 19 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dël vieðo naudojimo 
kompiuteriø tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolës ir ribojamos vieðosios informacijos 
platinimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos vieðo naudojimo kompiuteriø tinkluose neskelb-
tinos informacijos kontrolës ir ribojamos vieðosios informacijos platinimo tvarkos 12, 14 ir 16 
punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos visuomenës in-
formavimo ástatymo 53 straipsnio 1 daliai (2000 m. rugpjûèio 29 d. redakcija)“. 

76 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. „Dël Lietuvos Respub-
likos ástatymo „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 m. birþelio 
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Þmogaus teisiø ribojimo doktrinos esminë nuostata, kad konstitucinës 
þmogaus teisës ir laisvës sudaro vieningà ir darnià sistemà. Konstitucinis Tei-
smas 1997 m. vasario 13 d. nutarime77 yra paþymëjæs, kad tarp, viena, asmens 
teisiø ir laisviø ir, antra, visuomenës interesø neretai kyla konfliktø, kartais 
atsiranda ir prieðtaravimø, kad demokratinëje visuomenëje tokie prieðtara-
vimai sprendþiami derinant skirtingus interesus ir siekiant nepaþeisti jø pu-
siausvyros ir kad vienas ið interesø derinimo bûdø yra asmens teisiø ir laisviø 
ágyvendinimo ribojimas.  

Pagal Konstitucijà þmogaus teises ir laisves galima riboti, jeigu yra lai-
komasi ðiø sàlygø: tai daroma ástatymu; ribojimai yra bûtini demokratinëje vi-
suomenëje siekiant apsaugoti kitø asmenø teises bei laisves ir Konstitucijoje 
átvirtintas vertybes, taip pat konstituciðkai svarbius tikslus; ribojimais negali 
bûti paneigiama teisiø ir laisviø prigimtis bei jø esmë; turi bûti laikomasi 
konstitucinio proporcingumo principo78. Ðie Konstitucinio Teismo principai 
yra artimi Europos Þmogaus Teisiø Teismo suformuotai þmogaus teisiø ri-
bojimo doktrinai ir Europos Sàjungos chartijoje átvirtintiems principams79. 
                                                                                                                                  

13 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nutarimo Nr. 
1320 „Dël Lietuvos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø“ 1, 2.3 ir 
2.4 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 2000 m. birþelio 13 d. „Dël Lietuvos 
Respublikos ðvietimo ástatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 daliø, 15 straipsnio 1 
dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2, 3 ir 4 daliø, 
35 straipsnio 2 ir 5 punktø, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 3 punktø atitikimo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai“, 1997 m. vasario 13 d. „Dël Lietuvos Respublikos alkoholio 
kontrolës ástatymo 1 ir 30 straipsniø, Lietuvos Respublikos tabako kontrolës ástatymo 1, 3 ir 11 
straipsniø, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 
„Dël alkoholio reklamos kontrolës“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nutarimai. 

77 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos alkoholio kontrolës ástatymo 1 ir 30 straipsniø, Lietuvos Respublikos taba-
ko kontrolës ástatymo 1, 3 ir 11 straipsniø, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. 
vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 „Dël alkoholio reklamos kontrolës“ atitikimo Lietuvos Respub-
likos Konstitucijai“. 

78 Teisiø ribojimo doktrina aiðkinama daugelyje nutarimø, inter alia, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 14 d. nutarime „Dël Lietuvos Respublikos farmacinës 
veiklos ástatymo 11 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismo 2004 m. gruodþio 29 d. nutarime „Dël Lietuvos Respubli-
kos organizuoto nusikalstamumo uþkardymo ástatymo 3 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. re-
dakcija), 4 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d., 2003 m. balandþio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio 
(2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 1 
dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir kt.  

79 Svarbus yra ir Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijos 52 straipsnyje „Garantuotø 
teisiø apimtis“ (pagal Konstitucijos Europai str.) formuluojamas principas, kad bet koks char-
tijos pripaþintø teisiø ribojimas turi bûti nustatytas ástatyme ir nepaneigiantis jø esmës; re-
miantis proporcingumo principu, ribojimus galima nustatyti tik jeigu tokie ribojimai yra bûtini 
ir dera su Sàjungos pripaþintø bendrøjø interesø tikslais ar bûtinybe ginti kitø asmenø teises ir 
laisves.  
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Konstitucinis Teismas ypaè plaèià bendràjà teisiø ribojimo doktrinà for-
mulavo 2004 m. gruodþio 29 d. nutarime, atkreipdamas dëmesá, kad prigim-
tinio þmogaus teisiø ir laisviø pobûdþio pripaþinimo principas nepaneigia to, 
kad þmogaus teisiø ir laisviø ágyvendinimas gali bûti ribojamas. Tais atvejais, 
kai paaiðkëja, kad teisiø ribojimas yra bûtinas, Teismas formuluoja reikala-
vimà, kad tokiu atveju ribojimas neturi bûti didesnis nei kad reikalinga kons-
tituciðkai pagrástiems tikslams pasiekti, nes prieðingu atveju „galëtø bûti pa-
þeistos asmens teisës ir laisvës“80. Konstitucinis Teismas 2000 m. birþelio 13 
d. nutarime pabrëþia, kad „pagrindiniø teisiø ir laisviø ribojimas sietinas su 
konkuruojanèiø vertybiø racionaliu santykiu, garantuojanèiu, kad apriboji-
mais nebus paþeista atitinkamos þmogaus teisës esmë“81.  

Konstitucinis Teismas suformulavo ne tik bendruosius, bet ir kai kurios 
konkreèius reikalavimus ástatymø leidëjui, kuriø jis privalo paisyti nustaty-
damas kai kuriø konstituciniø teisiø ribojimà. Ðiuo poþiûriu galëtume iðskirti 
reikalavimus konstitucinës informacijos laisvës ribojimams. Konstitucinis 
Teismas ne vienoje byloje formulavo ðios konstitucinës teisës ribojimo konsti-
tucinius kriterijus. Aiðkindamas ið Konstitucijos kylanèius imperatyvus ásta-
tymø leidëjui Konstitucinis Teismas 2005 m. rugsëjo 19 d. nutarime paþymë-
jo, kad pagal Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalá ástatymø leidëjas turi ástatymu 
apibrëþti informacijos, kurià skleisti yra draudþiama arba kurios skleidimas 
yra ribojamas, turiná, taip pat bûdus, kuriais tam tikros informacijos nelei-
dþiama skleisti, bei kitas atitinkamos informacijos skleidimo sàlygas, jeigu tai 
bent kaip riboja informacijos laisvæ; ástatymø leidëjas taip pat turi ástatymu 
nustatyti: atsakomybæ uþ minëtø draudimø ir ribojimø nepaisymà, áskaitant 
atsakomybæ uþ informacijos, kurià skleisti draudþiama, skleidimà; subjektus, 
turinèius ágaliojimus priþiûrëti, kaip laikomasi ástatymø nustatytø draudimø ir 
(arba) ribojimø skleisti tam tikrà informacijà; subjektus, taikanèius atsako-
mybæ uþ ástatymø nustatytø draudimø ir (arba) ribojimø skleisti tam tikrà in-
formacijà nepaisymà; veiksmingas informacijos laisvës teisminio gynimo 
priemones. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad „Konstitucija neuþkerta 
kelio kai kuriø su informacijos gavimu ir skleidimu susijusiø santykiø, áskai-

                                                           

80 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismo 2004 m. gruodþio 29 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo uþkardymo ástatymo 3 straipsnio (2001 m. 
birþelio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d., 2003 m. balandþio 3 d. redakci-
jos), 6 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birþelio 26 
d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

81 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismo 2000 m. birþelio 13 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos ðvietimo ástatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 daliø, 15 
straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2, 
3 ir 4 daliø, 35 straipsnio 2 ir 5 punktø, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 3 punktø ati-
tikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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tant ir santykius, susijusius su ástatymø nustatytø draudimø skleisti informaci-
jà ir (arba) informacijos skleidimo ribojimø laikymosi prieþiûra ir kontrole, 
reguliuoti ir poástatyminiais teisës aktais, inter alia Vyriausybës nutarimais, 
taèiau Vyriausybë, nutarimais reguliuodama minëtus santykius, negali nusta-
tyti tokio teisinio reguliavimo, kuris nebûtø grindþiamas Konstitucija ir ásta-
tymais, taip pat tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotø su ástatymø nu-
statytuoju“. 

2005 m. rugsëjo 29 d. nutarime82 Konstitucinis Teismas taip pat nurodë, 
kokios pareigos ástatymø leidëjui kyla pagal Konstitucijà ástatymu nustatant 
teisiná reguliavimà, kuris leistø uþkirsti kelià informacijos apie vaistus (ir rek-
laminio, ir nereklaminio pobûdþio), galinèios sudaryti prielaidas pakenkti 
þmoniø sveikatai, skleidimui. Ástatymu nustatydamas minëtà konstituciðkai 
bûtinà teisiná reguliavimà, ástatymø leidëjas kartu privalo nustatyti ir veiks-
mingus vaistø reklamos, taip pat kitos informacijos apie vaistus, galinèios su-
daryti prielaidas pakenkti þmoniø sveikatai, kontrolës bûdus. Reklamos lais-
vës, kildinamos ið Konstitucijos 25 straipsnio, ribojimai Konstitucinio Teismo 
jurisprudencijoje, taip pat 2006 m. gruodþio 21 d. nutarime yra grindþiami 
principine pozicija, kad reklamos laisvë gali bûti ástatymu ribojama, jeigu sie-
kiama apsaugoti konstitucines vertybes, taèiau toks ðios konstitucinës laisvës 
ribojimas turi bûti bûtinas demokratinëje visuomenëje, o pasirinktos priemo-
nës turi bûti proporcingos siekiamam tikslui; turi bûti iðlaikyta protinga pu-
siausvyra tarp atitinkamos konstitucinës vertybës ir þmogaus konstitucinës 
teisës ieðkoti informacijos, jà gauti bei skleisti. Informacija, taip pat ir rekla-
minio turinio, negali bûti ribojama vien todël, kad, ástatymø leidëjo nuomo-
ne, ji þmonëms nëra naudinga, nors ir nëra jiems þalinga; reklamà riboti se-
lektyviai, t. y. riboti jos skleidimà ir (arba) gavimà vienais ðaltiniais ir neriboti 
skleidimo ir (arba) gavimo kitais ðaltiniais, galima tik tada, kai toks diferenci-
juotas ribojimas yra objektyviai pateisinamas; ástatymais nustatyti reklamos 
laisvës ribojimai pagal Konstitucijà negali bûti didesni nei bûtina atitinkamai 
konstitucinei vertybei apsaugoti83.  

Kai kuriais atvejais Konstitucinis Teismas vienai teisei Konstitucijos 
normose numatytus konstitucinius ribojimus aiðkina kaip galimus taikyti ir 
                                                           

82 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsëjo 29 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos farmacinës veiklos ástatymo 17 straipsnio (2002 m. birþelio 4 d. redakcija) 4 
dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

83 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gruodþio 21 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos ástatymo 5 straipsnio (2000 m. 
birþelio 29 d. redakcija) 5 dalies, 6 straipsnio 1, 3, 4 daliø (2000 m. birþelio 29 d. redakcija), 10 
straipsnio (2000 m. birþelio 29 d. redakcija) 1 dalies, 15 straipsnio (2000 m. birþelio 29 d. re-
dakcija) 1, 2 daliø, Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 31 straipsnio 
(2000 m. rugpjûèio 29 d. redakcija) 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 



Žmogaus teisių konstitucinė samprata 

 

351 

kitai artimai konstitucinei teisei, pavyzdþiui, 1998 m. kovo 10 d. nutarime84, 
aiðkindamas Konstitucijos 33 straipsnyje átvirtintà pilieèiams laiduojamà teisæ 
kritikuoti valstybës ástaigø ir pareigûnø darbà, Teismas paþymi, kad „Konsti-
tucijoje pilieèiams laiduojama teisë kritikuoti valstybës ástaigø ar pareigûnø 
darbà – tai sukonkretinta ásitikinimø ir informacijos laisvës forma. Todël da-
rytina iðvada, kad ði konstitucinë pilieèio teisë galëtø bûti ribojama ið esmës 
laikantis aukðèiau aptartø Konstitucijos 25 straipsnyje nustatytø sàlygø. Kartu 
negalima nepastebëti Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalies normos ypatumø: 
pirma, specialus ðioje normoje laiduojamos teisës subjektas – pilietis; antra, 
savitas yra ir ðios subjektinës teisës pobûdis – kritika; treèia, apibrëþtas kriti-
kos adresatas ir dalykas – valstybës ástaigø ar pareigûnø darbas. Suprantama, 
kad visa tai sàlygoja tam tikrus teisinio reguliavimo savitumus, konkreèiai – 
nustatant valdininko teisiná statusà, apibrëþiant, kokia apimtimi ir tvarka jis 
gali ágyvendinti pilietinæ teisæ kritikuoti“. 

Kaip atskirà teisiø ribojimo atvejá Konstitucinis Teismas vertina asmens 
teisinës atsakomybës, ávairiø sankcijø nustatymà. Konstitucinis Teismas, 1997 
m. balandþio 8 d. nutarime85 aiðkindamas Konstitucijos 23 ir 28 straipsnius, 
pabrëþia, kad Ið Konstitucijos 23 ir 28 straipsniø normø turinio analizës dary-
tina iðvada, kad ástatymais galima nustatyti nuosavybës teisiø ribojimus, taip 
pat ir nustatant teisës normose turtines sankcijas uþ padarytus teisës paþei-
dimus, taèiau tokie ribojimai neturi paneigti paèios nuosavybës teisës esmës. 
Kadangi Konstitucinis Teismas teisinës atsakomybës, ávairiø sankcijø nusta-
tymà vertina ir kaip konstituciniø teisiø ribojimo atvejá, jis formuluoja joms 
taikytinus grieþtus konstituciniø teisiø ribojimui nustatytus bendruosius ir 
specialiuosius reikalavimus: „[...] nustatant teisinius apribojimus bei atsako-
mybæ uþ teisës paþeidimus privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat 
proporcingumo principo, pagal kurá nustatytos teisinës priemonës turi bûti 
bûtinos demokratinëje visuomenëje ir tinkamos siekiamiems teisëtiems bei 
visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslø ir priemoniø turi bûti pusiausvyra), 
jos neturi varþyti asmens teisiø labiau negu reikia ðiems tikslams pasiekti, o 
jeigu ðios teisinës priemonës yra susijusios su sankcijomis uþ teisës paþeidi-
mà, tai minëtos sankcijos turi bûti proporcingos padarytam teisës paþeidimui; 
teisiðkai reguliuojant visuomeninius santykius privalu paisyti prigimtinio tei-

                                                           

84 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. kovo 10 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos valdininkø ástatymo 20 straipsnio treèiosios dalies atitikimo Lietuvos Respub-
likos Konstitucijai“. 

85 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. balandþio 8 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodekso 26 straipsnio pirmosios dalies 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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singumo reikalavimø, apimanèiø inter alia bûtinumà uþtikrinti asmenø lygybæ 
ástatymui, teismui ir valstybës institucijoms ar pareigûnams [...]“86. 

 
8. Teisiø nedalumas 
 
Teisiø nedalumo principas, kuris grindþiamas visø þmogaus teisiø svar-

bumu ir integralumu, yra esminis modernios konstitucinës þmogaus teisiø 
doktrinos principas. Konstitucinio integralumo principas yra taikomas ir 
konstitucinëms teisëms grieþtàja prasme, ir konstituciniams principams, vie-
nas ið tokiø, daþniausiai interpretuojamø Konstitucinio Teismo, – lygiateisið-
kumo principas, kuris daþnai yra neatsiejamas ne tik nuo kitø konstituciniø 
principø, bet neretai yra ir integralus konkreèios asmens konstitucinës teisës 
elementas87.  

Teisiø nedalumo principas aktualus ne tik aiðkinant konkreèiø, vienai 
kuriai tai rûðiai priskiriamø þmogaus konstituciniø teisiø santyká, dël to dide-
liø diskusijø bei prieðtaravimø nekyla, bet ir analizuojant tam tikrø skirtingo 
turinio teisiø grupiø santyká – pilietiniø ir politiniø bei socialiniø ekonominiø 
kultûriniø teisiø santyká, ypaè egzistuojant tam tikro ðiø teisiø nesuderina-
mumo „prieðiðkumo“ („gryno“ pozityvumo ar „gryno“ negatyvumo elementø 
priskyrimo) mitui.  

Konstitucinis Teismas 1992 m. Konstitucijoje átvirtintas þmogaus teises 
ir laisves vertina kaip sudaranèias bendrà ir darnià sistemà. Konstitucijoje yra 
átvirtinta tokia þmogaus teisiø ir laisviø samprata, kad vienø asmenø teisës ir 
laisvës sugyvena su kitø asmenø teisëmis ir laisvëmis (Konstitucinio Teismo 
2002 m. spalio 23 d. nutarimas88). Konstitucinis Teismas ne kartà paþymëjo, 

                                                           

86 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsëjo 11 d. 
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos baudþiamo-
jo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. re-
dakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. redakcijos), 
407 straipsnio (2003 m. birþelio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. 
redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 daliø (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies 
(2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dël pareiðkëjo – Ðiauliø rajono apylinkës teismo praðy-
mø iðtirti, ar Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 
14 d. redakcija) neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

87 Plaèiau apie konstituciná asmens lygiateisiðkumo principà ir jo konstitucinæ doktrinà þr.: 
A. Abramavièius. Asmenø lygiateisiðkumo principo interpretavimas Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje // Jurisprudencija. 2006. T. 12(90). P. 42–50. 

88 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 8 straipsnio ir 14 straipsnio 3 dalies atitik-
ties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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kad negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurá asmuo, ágyven-
dindamas vienà konstitucinæ teisæ, netektø galimybës ágyvendinti kità konsti-
tucinæ teisæ (Konstitucinio Teismo 2000 m. birþelio 30 d., 2002 m. lapkrièio 
25 d., 2003 m. liepos 4 d. nutarimai89), taèiau tai nepaneigia poreikio esant 
tam tikroms konstituciðkai pagrástam tikslui riboti kai kurias þmogaus teises, 
siekiant apsaugoti kurià nors þmogaus teisæ, bet toks ribojimas turi bûti bûti-
nas demokratinëje visuomenëje, o tokio ribojimo priemonës turi bûti pro-
porcingos siekiamam konstituciðkai pagrástam tikslui. Konstitucinio Teismo 
þmogaus teisiø galimo ribojimo doktrina remiasi konstituciniais imperatyvais, 
kurie yra grindþiami visuotinai pripaþintais kriterijais þmogaus teisiø apsau-
gos doktrinoje, inter alia, Europos þmogaus teisiø konvencijos jurisprudenci-
joje. 

Atskiriant pilietines ir politines teises nuo socialiniø, ekonominiø ir kul-
tûriniø, daþnai vartojamas argumentas, kad pilietinës ir politinës teisës yra 
priskiriamos prie „negatyviøjø teisiø“, t. y. ðios teisës preziumuoja laisvæ nuo 
valstybës (valstybei draudþiama jas paþeisti, ji turi nesikiðti á jø ágyvendinimà) 
ir jø ágyvendinimas nekainuoja, o socialinës, ekonominës ir kultûrinës teisës 
priskiriamos prie „pozityviøjø teisiø“, t. y. joms reikalingi valstybës veiksmai 
ir iðlaidos. Ðiuolaikinë þmogaus teisiø doktrina yra grindþiama þmogaus teisiø 
nedalumo ir visø þmogaus teisiø vienodo svarbumo principais, anksèiau vyra-
væs poþiûris, kad socialinës teisës, nors ir bûdamos svarbios þmogaus konsti-
tucinës teisës, yra priskirtinos prie pozityviøjø teisiø srities ir bûtent joms ágy-

                                                           

89 Konstitucinio Teismo 2000 m. birþelio 30 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos þalos, 
padarytos neteisëtais kvotos, tardymo, prokuratûros ir teismo veiksmais, atlyginimo ástatymo 3 
straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai, 2002 m. lapkrièio 25 d. nutarimas dël Lietuvos Respublikos diplomatinës tarnybos ástaty-
mo 69 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo ástatymo 4 
straipsnio (2000 m. kovo 16 d. redakcija) 1 dalies 9 punkto ir Lietuvos Respublikos valstybiniø 
socialinio draudimo pensijø ástatymo 2 straipsnio (1999 m. gruodþio 16 d. redakcija) 1 dalies 5 
punkto bei 23 straipsnio (1994 m. gruodþio 21 d., 2000 m. gruodþio 21 d., 2001 m. geguþës 8 d. 
redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2003 m. liepos 4 d. nutarimas „Dël 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalø, specialiøjø tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto 
apsaugos, prokuratûros, kalëjimø departamento, jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø 
pareigûnø ir kariø valstybiniø pensijø ástatymo 11 straipsnio 2 dalies (2000 m. gruodþio 21 d. 
redakcija) ir 13 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dël 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintø vidaus rei-
kalø, specialiøjø tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto apsaugos, prokuratûros, kalëjimø 
departamento, jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø pareigûnø ir kariø valstybiniø pensi-
jø skyrimo bei mokëjimo nuostatø 25 punkto 2 pastraipos (2001 m. geguþës 25 d. redakcija) 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ðiø nuostatø 5 punkto atitikties Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalø, specialiøjø tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto apsaugos, pro-
kuratûros, kalëjimø departamento, jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø pareigûnø ir ka-
riø valstybiniø pensijø ástatymo 16 straipsnio 4 daliai“. 



TOMA BIRMONTIENĖ 

 

354 

vendinti reikalingos ypatingos valstybës ekonominës pastangos, o pilietinës ir 
politinës teisës priskirtinos prie negatyviøjø teisiø grupës, kurios valstybei lyg 
ir „nekainuoja“, nueina á praeitá, ir vargu ar kas norëtø ginèyti, kad teisei á gy-
vybæ, teisei nebûti kankinamam, rinkimø teisëms uþtikrinti nereikalingos di-
delës valstybës iðlaidos. Kultûrinës teisës taip pat glaudþiai susijusios su ki-
tomis teisëmis, pavyzdþiui, teisë á tautiniø maþumø kultûrinio identiteto ið-
saugojimà yra susijusi ne tik su socialinëmis ekonominëmis teisëmis, bet ir su 
pilietinëmis bei politinëmis. Þmogaus teisiø nedalumo principas ekonomi-
nes, socialines ir kultûrines teises traktuoja esant tiek pat svarbias kaip ir pi-
lietinës, politinës teisës90.  

Bûtø klaidinga manyti, kad visos socialinës, ekonominës ir kultûrinës 
teisës turi bûti uþtikrinamos vien tik valstybës pastangomis, kad jos yra labai 
brangios ir susijusios su dideliu biurokratiniu aparatu. Tokia nuomonë susi-
formavo dël labai siauro tokiø teisiø prigimties supratimo91. Neginèijama yra 
tai, kad su valstybës ásipareigojimais yra susijæs reikalavimas, kad individas 
turëtø realias galimybes bûti aktyviu ekonominiø ir socialiniø procesø daly-
viu, kaip nurodoma 1986 m. JTO deklaracijos 2 straipsnyje „Teisë á vystymà-
si“, kiekvienas turi stengtis, kiek tai yra ámanoma, savo iniciatyva ir lëðomis 
uþtikrinti savo poreikius. Valstybë visø pirma turi gerbti asmens nuosavybæ ir 
kitus jo iðteklius, jo laisvæ pasirinkti darbà ir imtis atitinkamø veiksmø ar pa-
naudoti tam tikrus iðteklius, kad bûtø patenkinti jo poreikiai. Valstybës pa-
reiga – sudaryti tinkamas ekonomines ir teisines sàlygas, netrukdanèias eko-
nominiø veiksmø laisvës, sukurianèias sàþiningos konkurencijos galimybes ir 
kt.  

Daþnai konkreti kurios nors rûðies þmogaus teisë turi tam tikras funkci-
jas, ypaè tai ryðku analizuojant teisæ á nuosavybæ, kuri yra priskirtina prie pi-
lietiniø teisiø grupës. Ið vienos pusës ji sudaro galimybes asmeniui á atitinka-
mà gyvenimo lygá, o ið kitos pusës ji yra nepriklausomybës ir laisvës pagrin-
das. Teisë á nuosavybæ turi bûti lydima ir kitø teisiø, inter alia, teisës á darbà ir 
socialinæ apsaugà. Teisë á darbà taip pat sudaro pagrindà asmens nepriklau-
somybei. Konstitucinis Teismas ne kartà yra konstatavæs, kad Konstitucijos 
48 straipsnio 1 dalyje átvirtinta teisë laisvai pasirinkti darbà bei verslà yra vie-
na ið bûtinø þmogaus, asmenybës gyvybiniø poreikiø tenkinimo, deramos pa-

                                                           

90 Alston Ph., Weiler J. H. H. An ‘Ever Closer Union‘ in Need of a Human Rights Policy: 
The European Union and Human Rights / The EU and Human Rights. Edited by Philip Als-
ton. – Oxford university press, 1999. P. 31.  

91 Asbjorn E. Economic, social and cultural rights as human rights / Economic, social and 
cultural rights. Edited by A. Eide, C. Krause and A. Rosas. – Martinus Nijhoff Publishers, 
1995. P. 36.  
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dëties visuomenëje uþsitikrinimo sàlygø (Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 
4 d., 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimai92). 

Konstitucinis Teismas teisiø nedalumo, ypaè konstitucinio nuosavybës 
teisiø apsaugos instituto turiná aiðkina atsiþvelgdamas ne tik á Konstitucijos 
23 straipsná, kuris átvirtina asmens nuosavybës teises, bet ir á kitas Konstituci-
jos nuostatas, atskleidþianèias ávairius ðios teisës konstitucinës sampratos as-
pektus, kadangi Konstitucija – vientisas aktas, jos nuostatos yra susijusios ir 
sudaro darnià sistemà. Konstitucinis Teismas 2003 m. liepos 4 d. nutarime93 
paþymëjo, kad nuosavybës teisiø konstitucinë apsauga reiðkia ir ið Konstituci-
jos bei Konstitucijai neprieðtaraujanèiø ástatymø kylanèios teisës reikalauti, 
kad bûtø ávykdyti turtinio pobûdþio ásipareigojimai asmeniui, apsaugà. As-
mens reikalavimai iðmokëti teisingà atlyginimà uþ darbà yra ginami ne tik 
                                                           

92 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos ástatymo „Dël SSRS valstybës saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) 
vertinimo ir ðios organizacijos kadriniø darbuotojø dabartinës veiklos“ 1 ir 2 straipsniø, 3 
straipsnio 2 dalies, taip pat Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël SSRS valstybës saugumo ko-
miteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir ðios organizacijos kadriniø darbuotojø da-
bartinës veiklos“ ágyvendinimo ástatymo 1 straipsnio 1 ir 2 daliø atitikimo Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai“, 2003 m. liepos 4 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos vidaus reikalø, 
specialiøjø tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto apsaugos, prokuratûros, kalëjimø de-
partamento, jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø pareigûnø ir kariø valstybiniø pensijø 
ástatymo 11 straipsnio 2 dalies (2000 m. gruodþio 21 d. redakcija) ir 13 straipsnio 3 dalies ati-
tikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintø vidaus reikalø, specialiøjø tyrimø tarnybos, 
valstybës saugumo, kraðto apsaugos, prokuratûros, kalëjimø departamento, jam pavaldþiø 
ástaigø bei valstybës ámoniø pareigûnø ir kariø valstybiniø pensijø skyrimo bei mokëjimo nuo-
statø 25 punkto 2 pastraipos (2001 m. geguþës 25 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai ir ðiø nuostatø 5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos vidaus reikalø, specialiø-
jø tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto apsaugos, prokuratûros, kalëjimø departamen-
to, jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø pareigûnø ir kariø valstybiniø pensijø ástatymo 
16 straipsnio 4 daliai“, 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas „Dël kai kuriø teisës aktø, kuriais re-
guliuojami valstybës tarnybos ir su ja susijæ santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai ir ástatymams“. 

93 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos vidaus reikalø, specialiøjø tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto apsau-
gos, prokuratûros, kalëjimø departamento, jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø parei-
gûnø ir kariø valstybiniø pensijø ástatymo 11 straipsnio 2 dalies (2000 m. gruodþio 21 d. redak-
cija) ir 13 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dël Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintø vidaus reikalø, 
specialiøjø tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto apsaugos, prokuratûros, kalëjimø de-
partamento, jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø pareigûnø ir kariø valstybiniø pensijø 
skyrimo bei mokëjimo nuostatø 25 punkto 2 pastraipos (2001 m. geguþës 25 d. redakcija) ati-
tikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ðiø nuostatø 5 punkto atitikties Lietuvos Respub-
likos vidaus reikalø, specialiøjø tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto apsaugos, prokura-
tûros, kalëjimø departamento, jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø pareigûnø ir kariø 
valstybiniø pensijø ástatymo 16 straipsnio 4 daliai“. 



TOMA BIRMONTIENĖ 

 

356 

pagal Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalá, bet ir pagal Konstitucijos 23 straips-
nio 2 dalies nuostatà, kad nuosavybës teises saugo ástatymai, o asmens reika-
lavimai mokëti ástatymu nustatytas pensinio aprûpinimo iðmokas yra ginami 
ne tik pagal Konstitucijos 52 straipsná, bet ir pagal Konstitucijos 23 straipsná. 
Konstitucinis Teismas atkreipë dëmesá, kad pastaruoju atveju teisë reikalauti 
mokëti pagal Konstitucijà ir jai neprieðtaraujanèius ástatymus nustatytas pen-
sinio aprûpinimo iðmokas kyla ið Konstitucijos 52 straipsnio, o pagal Konsti-
tucijos 23 straipsná yra ginami ðios teisës turtiniai aspektai. Nurodyta aplin-
kybë kaip tik ir lemia ðios ágytos teisës gynybos, remiantis Konstitucijos 23 
straipsniu, specifikà. Ði specifika, inter alia, reiðkia, kad iðkilus klausimui dël 
ágytos teisës gynybos pagal Konstitucijos 23 straipsná pirmiausia reikia nusta-
tyti, ar reikalavimas mokëti pensijà yra grindþiamas Konstitucijos 52 straips-
niu ir (ar) kitomis Konstitucijos nuostatomis. Analogiðki argumentai interp-
retuojant nuosavybës teisæ buvo iðsakyti ir Konstitucinio Teismo 2003 gruo-
dþio 3 d. nutarime94. 

Konstitucinis Teismas Konstitucijos 23 straipsnyje átvirtintà nuosavybës 
teisæ interpretavo ir kaip susietà su Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje átvir-
tinta asmens teise gauti teisingà uþmokestá uþ darbà. Konstitucinio Teismo 
2004 gruodþio 13 d. nutarime konstitucinæ teisæ gauti teisingà uþmokestá uþ 
darbà Konstitucinis Teismas vertino kaip daugelio kitø konstituciniø teisiø 
ágyvendinimo prielaidà, inter alia, Konstitucijos 23 straipsnyje átvirtintos nuo-
savybës teisës, pabrëþdamas, kad asmeniui, kuris atliko pavestà darbà, pagal 
Konstitucijà atsiranda teisë reikalauti, kad jam bûtø sumokëtas visas pagal 
teisës aktus priklausantis darbo uþmokestis (atlyginimas), taip pat kad jis bû-
tø sumokëtas nustatytu laiku. Tokia asmens teisë, remiantis ir Konstitucijos 
23 straipsniu, turi bûti garantuojama, saugoma ir ginama kaip nuosavybës tei-
së. 

Ið Konstitucijos kylanèià nuostatà, kad nuosavybë ápareigoja, Konstitu-
cinis Teismas aiðkina kaip susietà ir su Konstitucijos 54 straipsniu, kuriame 
formuluojami natûralios gamtinës aplinkos principai, tuo paèiu átvirtinama ir 
visuomenës teisë á natûralios gamtinës aplinkos iðsaugojimà. Konstitucinis 

                                                           

94 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 gruodþio 3 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos valstybiniø socialinio draudimo pensijø ástatymo, Lietuvos Respublikos valstybi-
niø pensijø ástatymo, Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos valstybiniø 
socialinio darudimo pensijø ástatymo pakeitimo ir papildymo“ nuostatø atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. lapkrièio 18 
d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintø Valstybiniø socialinio draudimo pensijø skyrimo ir mokëjimo 
nuostatø 84 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos vals-
tybiniø socialinio draudimo pensijø ástatymo 45 staripsnio 4 daliai (1994 m. liepos 18 d. redak-
cija)“. 
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Teismas 2005 geguþës 13 d. nutarime95 paþymi, kad privaèiø þemës sklypø, 
miðkø, vandens telkiniø savininkas, turëdamas teisæ valdyti, naudoti nuosavy-
bæ ir ja disponuoti, negali paþeisti Konstitucijos 54 straipsnyje átvirtintø gyvû-
nijos apsaugos ir racionalaus naudojimo, atkûrimo ir gausinimo imperatyvø; 
valstybë, ágyvendindama konstitucinæ priedermæ rûpintis laukine gyvûnija ir 
uþtikrinti laukinës gyvûnijos, kaip visuotinæ reikðmæ turinèios nacionalinës 
vertybës, apsaugà ir racionalø naudojimà, atkûrimà ir gausinimà, gali nustaty-
ti atitinkamà þemës sklypø, miðkø, vandens telkiniø naudojimo tvarkà, kurios 
privalës laikytis visi asmenys, neiðskiriant në privaèiø þemës sklypø, miðkø, 
vandens telkiniø savininkø. Taèiau, Konstitucinio Teismo nuomone, tokia 
tvarka neturi kitø asmenø, taip pat ir þemës sklypø, miðkø, vandens telkiniø 
privaèiø savininkø, teisiø ir teisëtø interesø riboti daugiau negu yra bûtina si-
ekiant minëto visuomeniðkai reikðmingo tikslo. 

Neretai prie socialiniø teisiø priskiriama konstitucinë teisë á sveikatos 
prieþiûrà, átvirtinta Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje, taip pat yra aiðkinama 
kartu su tokiomis teisëmis kaip teisë á informacijà (Konstitucijos 25 straips-
nis), teisë á privatø gyvenimà (Konstitucijos 22 straipsnis), ûkinës veiklos lais-
vë (Konstitucijos 46 straipsnis) ir teisë á darbà (Konstitucijos 48 straipsnis). 
Þmogaus sveikatà Konstitucinis Teismas neretai interpretuoja kaip konstitu-
cinæ vertybæ, kuri yra ir neatsiejama kitø jo konstituciniø individualiø teisiø 
dalis. Analizuodamas konstitucinæ teisæ á privatø gyvenimà Konstitucinis Tei-
smas 2000 kovo 24 d. nutarime96 asmens sveikatà, kaip ir jo fizinæ bei psichi-
næ bûklæ, ávardino kaip esminius privataus gyvenimo elementus. 

Ilgà laikà dominavæs poþiûris á socialines teises, kaip á savarankiðkà, nuo 
pilietiniø politiniø teisiø atskirto teisinio reguliavimo objektà, lieka praeityje 
ir vertinant ðiuolaikinæ Europos þmogaus teisiø doktrinà, kuri taip pat yra 
grindþiama teisiø nedalumo principu. Europos Þmogaus Teisiø Teismas, in-
terpretuodamas Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijoje 
(Europos þmogaus teisiø konvencija) visø pirma asmens pilietines teises, kaip 
susijusias su kitomis asmens teisëmis, apgina ir asmens socialines teises bei 
átvirtina jø svarbà. Europos þmogaus teisiø konvencijos poþiûriu, kai kurios 
socialinës teisës gali bûti interpretuojamos kaip individualios teisës ir ðiuo 

                                                           

95 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 geguþës 13 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos medþioklës ástatymo 7 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 1, 9, 10 daliø, 13 
straipsnio 2 dalies, 18 straipsnio 7 dalies ir 22 straipsnio 3, 6, 7 daliø atitikties Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai“. 

96 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 24 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos pataisos darbø kodekso 41 straipsnio 2 dalies (1997 m. liepos 2 d. redakcija) 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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aspektu ginamos kaip susijusios su kitomis vadinamosiomis klasikinëmis as-
mens individualiomis teisëmis – pilietinëmis politinëmis teisëmis. 

Pagal Europos Þmogaus Teisiø Teismo jurisprudencijà socialinës teisës, 
nors jos tiesiogiai, iðskyrus kai kurias iðimtis97, neávardintos Europos þmogaus 
teisiø konvencijos tekste, gali bûti ginamos ávairia apimtimi, Þmogaus teisiø 
ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 6, 8, 14 straipsniø, jos protokolo 
Nr. 1 (Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos, 
garantuojant kai kurias kitas teises ir laisves, be tø, kurios joje nurodytos, 
pirmasis protokolas) 1 straipsnio, ypaè tais atvejais, kai teisë á pensijà siejama 
su teise á nuosavybæ; taèiau paþymëtina, kad Europos Þmogaus Teisiø Tei-
smas nevertina valstybës pasirinktos socialinës sistemos, valstybëms palieka-
mos plaèios galimybës (margin of appreciation) nustatyti, kaip bus ágyvendi-
nama socialinë politika, inter alia, teisë á pensijà, kaip ir kai kurios kitos reika-
lavimo teisës, yra pagrásta vieðàja teise, taèiau teisë gauti pensijà ar kità socia-
linæ iðmokà ávykdþius tam tikras sàlygas ðio teismo pripaþástama turtine teise 
atliktø mokëjimø atþvilgiu, vis dëlto ji negali bûti automatiðkai prilyginta tei-
sei gauti tam tikro dydþio pinigø sumà. Valstybë gali keisti mokëtinas sociali-
nes iðmokas, nediskriminuodama jø gavëjø, jei tai paremta valstybës vykdo-
ma racionalia socialine politika. 

Tai, kad socialinës, ekonominës ir kultûrinës teisës yra glaudþiai susiju-
sios su pilietinëmis ir politinëmis teisëmis, patvirtina ir Europos Þmogaus 
Teisiø Teismo praktika, pavyzdþiui, byloje Salesi v. Italija98 Europos Þmo-
gaus Teisiø Teismas pripaþino Europos þmogaus teisiø konvencijos 6(1) 
straipsnio paþeidimà dël ginèo dël socialinës iðmokos neiðmokëjimo, dël ku-
rios buvo kreiptasi remiantis Italijos Konstitucijos 38 straipsniu, nustatanèiu 
tam tikras socialinës paramos sàlygas, ðis ginèas Italijoje truko ilgiau nei 6 
metus. Teismas interpretavo, kad Europos þmogaus teisiø konvencijos 6 
straipsnio 1 dalis (reglamentuojanti teisæ á teismà per ámanomai trumpiausià 
laikà ir kt.) turi bûti taikoma ir socialinio draudimo srityje. Kitoje Europos 
Þmogaus Teisiø Teismo byloje – Pronina v. Ukraine99 – teismo procesas dël 
teisës gauti atitinkamo dydþio pensijà irgi buvo vertinamas tinkamo proceso 
aspektu (6 straipsnio 1 dalis). Ðioje byloje pareiðkëjas ginèijo tai, kad Ukrai-
nos teismas nepateikë argumentø, kodël jis pareiðkëjo ginèijamos teisës á 
pensijà nevertino konstitucingumo aspektu. Ðioje byloje pareiðkëjas ginèijo 
gaunamos pensijos dydá, kad jis neatitiko minimalaus dydþio kriterijaus, kuris 

                                                           

97 Pavyzdþiui, Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 1 protokolo 2 
straipsnyje deklaruojama teisë á mokslà.  

98 Salesy v. Italy, judgment of 26 February 1993, Publications of the European Court of 
Human Rights, Series A, No. 257-E. 

99 Pronina v. Ukraine, judgment of 18 July 2006 // http://www.echr.coe.int/  



Žmogaus teisių konstitucinė samprata 

 

359 

yra átvirtintas Ukrainos Konstitucijoje ir kuris negali bûti maþesnis negu mi-
nimalus gyvenimo lygis. Europos Þmogaus Teisiø Teismas pripaþino, kad 
buvo paþeista Europos þmogaus teisiø konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, nes 
Ukrainos teismas ðio pareiðkëjo argumento neanalizavo ir nepateikë spren-
dimo argumentø. Paþymëtina, kad Europos Þmogaus Teisiø Teismas ðioje 
byloje (ir kai kuriose kitose ankstesnëse bylose), inter alia, paþymëjo, kad Eu-
ropos þmogaus teisiø konvencija negarantuoja teisës á teismà, kuris turi kom-
petencijà pripaþinti ástatymà (teisæ) negaliojanèiu arba pateikti oficialià ásta-
tymo interpretacijà, arba kad bûtø kreiptasi á nacionaliná ar tarptautiná teismà 
dël preliminaraus sprendimo.  

 
9. Modernus poþiûris á þmogaus teises 
 

Þmogaus teisiø doktrinoje formuojamos ir naujos þmogaus teisës, tiks-
liau – kiek kitoks poþiûris á þmogaus teises, jas grupuojant kitais pagrindais, t. 
y. tam tikrose srityse, pavyzdþiui, sveikatos prieþiûros. Þmogaus teisës sveika-
tos prieþiûros srityje vadinamos paciento teisëmis. Pacientø teisës gali bûti in-
terpretuojamos kaip socialinës (programinio pobûdþio) ir kaip individualios 
teisës. Ðiuo metu paciento teisëms (tiek individualioms, tiek ir socialinëms), 
kurios suprantamos kaip ypaè svarbi þmogaus teisiø sritis, veikiama ðiuolaiki-
niø technologijø, yra skirta 1997 m. Europos Tarybos konvencija dël þmogaus 
teisiø ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje – Þmogaus 
teisiø ir biomedicinos konvencija100 ir jos papildomi protokolai. Svarbi yra 
Þmogaus teisiø ir biomedicinos konvencijos 2 straipsnio nuostata, kad þmo-
gaus interesai ir gerovë turi bûti svarbesni uþ iðimtinius visuomenës ar moks-
lo interesus. Þmogaus teisiø ir biomedicinos konvencijoje pirmà kartà tarp-
tautiniu lygiu detaliai reglamentuojami ávairûs pacientø teisiø aspektai. Svar-
bus ir ðios konvencijos pirmasis papildomas protokolas101, draudþiantis as-
mens reprodukciná klonavimà. 

Modernios technologijos lemia ir kai kuriø naujø asmens teisiø pripaþi-
nimà svarbiomis þmogaus teisëmis. Kai kurios ðios teisës tiesiogiai susijusios 
su klasikinëmis þmogaus teisëmis, tokiomis kaip teisë á privataus gyvenimo 

                                                           

100 Seimas 2002 m. rugsëjo 19 d. priëmë ástatymà Dël Konvencijos dël Þmogaus teisiø ir 
orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Þmogaus teisiø ir biomedicinos kon-
vencijos) ir jos papildomo protokolo Dël Þmogaus klonavimo uþdraudimo ratifikavimo, kurio 
1 straipsniu ratifikavo konvencijà ir jos protokolà // Valstybës þinios. 2002 Nr. 97-4253. Lietu-
vai konvencija ir jos papildomas protokolas ásigaliojo 2003 m. vasario 1 d.  

101 Konvencijos dël þmogaus teisiø ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo sri-
tyje Papildomas protokolas dël þmoniø klonavimo uþdraudimo (1998 m.) // Valstybës þinios. 
2002. Nr. 97-4259. 
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nelieèiamumà ar teisë á gyvybæ. Teisë susilaukti vaikø dirbtinio apvaisinimo 
bûdu, nors ir kontroversiðkai vertinama religinës moralës poþiûriu, yra in-
terpretuojama kaip svarbus þmogaus privataus gyvenimo nelieèiamumo ele-
mentas ir Europos Þmogaus Teisiø Teismo jurisprudencijoje102. Kaip svarbus 
asmens privataus gyvenimo aspektas pripaþinimà ágauna ir teisë á asmens ta-
patybæ, teisë reikalauti jos pakeitimo103. Ðiuo metu yra daug diskutuojama ir 
dël eutanazijos, arba teisës savarankiðkai spræsti dël savo mirties, esant tam 
tikrai asmens sveikatos bûklei, taip pat ir dël teisës mirti oriai. Kai kuriø vals-
tybiø teisës sistema pripaþásta asmens autonomijos koncepcijà, kuri apima ir 
sprendimà dël savo gyvybës pabaigos104. Ði teisë analizuojama ir kaip teisës á 
gyvybæ „iðvirkðtinë“ pusë, prieðingas jos elementas, abejojama, kad teisë á gy-
vybæ yra besàlygiðkai absoliuti ir jokiu atveju negali bûti ribojama105.  

Vis labiau ásitvirtina ir naujas poþiûris á þmogaus socialines teises, ðias 
teises vertinant ir kaip individualias teises, suteikiant joms tiesiogiai ágyven-
dinamøjø teisiø statusà ir teisminës gynybos priemones.  

Ðiuolaikinë þmogaus teisiø doktrina vis daþniau á konstitucines þmogaus 
teises þvelgia ne tik kaip á teises, esanèias vertikalioje padëtyje, t. y. þmogus – 
valstybë, bet ir horizontalioje (ar treèiosios ðalies atþvilgiu) – kaip valstybës 
pareigà uþtikrinti, kad þmogaus teisës bûtø saugomos ir nebûtø paþeidþiamos 
tarp lygiaverèiø subjektø. Asmens teisës reiðkia ir tai, kad asmuo turi teisæ, 
kad jo teisës bûtø saugomos ne tik nuo valstybës, bet ir nuo neteisëto kitø 
subjektø kësinimosi ir jø paþeidimo, taigi konstitucinës teisës daro átakà ir 
asmenø tarpusavio santykiams106. Ástatymø leidëjui kyla konstitucinë pareiga 

                                                           

102
 Evans v. The United Kingdom (Application no. 6339/05) Judgment of 7 March 2006 // 

http://www.echr.coe.int/ECHR/  
103 Europos Þmogaus Teisiø Teismas 2006 m. liepos 6 d. priëmë nutarimà dël priimtinu-

mo byloje L. prieð Lietuvà. Pareiðkimas yra susijæs su transseksualø teise pakeisti lytá. Skundø 
esmë – nacionalinës teisës trûkumai, dël kuriø pareiðkëjui negali bûti atlikta lyties pakeitimo 
operacija ir uþtikrinta teisë tæsti gyvenimà kaip vyriðkos lyties asmeniui. 

Bylose Christine Goodwin v. United Kingdom ir I. v. United Kingdom Europos Þmogaus 
Teisiø Teismas pripaþino, kad Jungtinë Karalystë paþeidë þmogaus teisæ á privatø gyvenimà 
bei teisæ susituokti, nepripaþindama asmens, kuriam buvo atlikta lyties pakeitimo operacija, 
kaip kitos lyties asmens. 

104 Nyderlandø karalystës, Belgijos karalystës, JAV Oregono valstijos ástatymai ávairiu ly-
giu pripaþásta eutanazijos teisæ dekriminalizuodami atsakomybæ, esant grieþtai apibrëþtoms 
sàlygoms, uþ pagalbà asmeniui, esanèiam tam tikros sunkios sveikatos bûklës ir siekianèiam 
numirti.  

105 Orlin T. S. The right to life / the right to die. The rights, their interrelationship and the 
jurisprudential problems / The Jurisprudence of human rights law: a comparative approach. 
Edited by T. S. Orlin, A. Rosas and M. Sheinin. – Turku: Institute for Human Rights, 2000. P. 
73–131. 

106 R. Alexy taip pat pripaþásta horizontalø konstituciniø þmogaus teisiø veikimà, plaèiau 
apie tai þr. Alexy R. A theory of constitutional rights. 2002. P. 351–365.  
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nustatyti atitinkamà teisiná reguliavimà, uþtikrinantá ir toká asmens teisiø gy-
nimà. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodþio 29 d. 
nutarime107 asmens konstitucines teises analizuoja Konstitucijos 28 straips-
nio, átvirtinanèio, kad ágyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo lais-
vëmis þmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, ástatymø, 
nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø, kontekste, konstitucines teises vertina 
ir kaip veikianèias horizontaliame lygmenyje, – Konstitucijoje yra átvirtinta 
tokia þmogaus teisiø ir laisviø samprata, kad vienø asmenø teisës ir laisvës 
dera su kitø asmenø teisëmis ir laisvëmis, kad ágyvendindamas savo teises ir 
laisves þmogus privalo laikytis Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø þmo-
niø teisiø ir laisviø. Interpretuodamas konstitucines teisiø gynimo garantijas 
ir interpretuodamas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies nuostatas Konstitu-
cinis Teismas ne kartà paþymëjo, kad asmens teisës turi bûti ne formaliai, o 
realiai ir veiksmingai ginamos ne tik nuo valdþios institucijø ar pareigûnø, bet 
ir nuo privaèiø asmenø neteisëtø veiksmø108. 

                                                           

107 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 29 d. nutarimas „Dël 
Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo uþkardymo ástatymo 3 straipsnio (2001 m. 
birþelio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d., 2003 m. balandþio 3 d. redakci-
jos), 6 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birþelio 26 
d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

108 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. „Dël Lietuvos Respub-
likos baudþiamojo proceso kodekso 195 straipsnio penktosios dalies ir 242 straipsnio atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2000 m. geguþës 8 d. „Dël Lietuvos Respublikos opera-
tyvinës veiklos ástatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 
dalies ir Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 1981 straipsnio 1 bei 2 daliø ati-
tikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2001 m. liepos 12 d. „Dël Lietuvos Respublikos 
valstybës politikø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymo 4 straipsnio 1 ir 2 
daliø, 5 straipsnio 1 ir 3 daliø, 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4, 5 ir 6 daliø, ðio ástatymo prie-
dëlio II skirsnio, Lietuvos Respublikos 2000 metø valstybës biudþeto ir savivaldybiø biudþetø 
finansiniø rodikliø patvirtinimo ástatymo 6 priedëlio, Lietuvos Respublikos 2000 metø valsty-
bës biudþeto ir savivaldybiø biudþetø finansiniø rodikliø patvirtinimo ástatymo pakeitimo ásta-
tymo 9 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 29 d. nutarimo Nr. 499 
„Dël valstybinës valdþios, valstybës valdymo ir teisësaugos organø vadovø bei kitø pareigûnø 
laikinos bandomosios darbo apmokëjimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. 
birþelio 24 d. nutarimo Nr. 666 „Dël Lietuvos Respublikos teismø teisëjø, prokuratûros siste-
mos ir Lietuvos Respublikos valstybës saugumo departamento pareigûnø bei kitø darbuotojø 
darbo apmokëjimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. gruodþio 28 d. nutarimo Nr. 
1494 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. birþelio 30 d. nutarimo Nr. 689 „Dël tei-
sëtvarkos, teisësaugos ir kontrolës institucijø vadovaujanèiøjø pareigûnø ir valdininkø darbo 
apmokëjimo“ dalinio pakeitimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2004 m. rugp-
jûèio 17 d. „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. gruodþio 10 d. nutarimu Nr. 1423 
„Dël praðymø leisti ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës sklypus Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës sklypø ásigijimo nuosa-
vybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo nustatytiems nacionali-
niams ir uþsienio subjektams pateikimo, nagrinëjimo ir leidimø iðdavimo tvarkos patvirtini-
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Kaip modernø þmogaus teisiø katalogà, atspindintá XX a. pabaigos þmo-
gaus teisiø raidos tendencijas, galëtume iðskirti Europos Sàjungos pagrindi-
niø teisiø chartijà, kuri yra vienas ið reikðmingiausiø þmogaus teises regla-
mentuojanèiø dokumentø ir buvo priimta amþiø sandûroje, 2000 metø pa-
baigoje. Tai – pirmasis tokio pobûdþio þmogaus teises reglamentuojantis do-
kumentas Europos Sàjungoje. Anksèiau tik kai kurios þmogaus teisës buvo 
minimos steigiamosiose sutartyse109. Kaip minëta, chartija tapo sudëtine su-
tarties dël Konstitucijos Europai dalimi. 

Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartija skiriasi nuo daugelio tarp-
tautiniø þmogaus teises deklaruojanèiø dokumentø, nes joje gráþtama prie vi-
sø teisiø, tiek pilietiniø politiniø, tiek socialiniø kultûriniø svarbumo ir neda-
lumo koncepcijos, chartija yra vertinga ir tuo, kad joje þmogaus teisës yra 
formuluojamos XX amþiaus pabaigos dvasia, daugelio teisiø formuluotëse 
atsispindi ðiø teisiø raida ir naujas jø aktualumas, pavyzdþiui, teisë á asmens 
nelieèiamybæ (3 straipsnis) suvokiama kaip asmens teisë á fizinæ ir psichinæ 
nelieèiamybæ, pagarba asmeniui medicinos ir biologijos srityje, þmogaus rep-
rodukcinio klonavimo draudimas ir kt. Þmogaus teisiø turinys þymiai iðplës-
tas ir átvirtinant lygiateisiðkumo principà. 

Chartija integruoja þymiausiø tarptautiniø þmogaus teises reglamen-
tuojanèiø dokumentø nuostatas ir daro didelæ átakà XXI amþiaus þmogaus 
teisiø doktrinai. Chartijos tekste, kuris yra ir Konstitucijos Europai sudëtinë 
dalis, inter alia, nurodyta, kad chartijos 3 (II-63) straipsnis „Teisë á asmens 

                                                                                                                                  

mo“ patvirtintos praðymø leisti ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës sklypus Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës sklypø ásigiji-
mo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo nustatytiems na-
cionaliniams ir uþsienio subjektams pateikimo, nagrinëjimo ir leidimø iðdavimo tvarkos (1998 
m. gruodþio 10 d. redakcija) 18 punkto treèiosios pastraipos atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai, Lietuvos Respublikos teismø ástatymo (2002 m. sausio 24 d. redakcija) 4 straips-
niui ir Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymo (2001 m. rugsëjo 19 d. re-
dakcija) 5 straipsniui“, 2004 m. gruodþio 13 d. „Dël kai kuriø teisës aktø, kuriais reguliuojami 
valstybës tarnybos ir su ja susijæ santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ásta-
tymams“, 2004 m. gruodþio 29 d. „Dël Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo uþ-
kardymo ástatymo 3 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birþelio 
26 d., 2003 m. balandþio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 3 da-
lies ir 8 straipsnio (2001 m. birþelio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“, 2006 m. kovo 28 d. nutarimai. 

109 Beveik pusæ amþiaus dabartinë Europos Sàjunga buvo suprantama kaip ekonominë 
bendrija, o þmogaus teisiø plëtra buvo tapusi pagrindiniu Europos Tarybos tikslu. Dideliø dis-
kusijø kilo sprendþiant Europos Tarybos þmogaus teises reglamentuojanèiø dokumentø ir 
chartijos santyká. Taèiau vis dël to Europos Sàjungos institucijø ir jos nariø manymu, þmogaus 
teisës buvo nepakankamai ginamos vis besipleèianèioje Europos Sàjungos teisës erdvëje. Eu-
ropos Sàjungos politinë raida buvo kreipiama Europos konstitucinës sutarties link, modernio-
je visuomenëje jokia konstitucinë sutartis neámanoma be þmogaus teisiø katalogo. 
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nelieèiamybæ“ turi bûti interpretuojamas atsiþvelgiant á Europos þmogaus 
teisiø konvencijos, Þmogaus teisiø ir biomedicinos konvencijos bei jos papil-
domojo protokolo, draudþianèio þmogaus klonavimà, atitinkamas nuostatas, 
taip pat á Tarptautinio baudþiamojo teismo statutà, priimtà 1998 m. Romo-
je110. 

Chartijos priëmimas rodo didëjanèià þmogaus teisiø Europos Sàjungoje 
reikðmæ. Ateityje turëtø iðryðkëti, kokià átakà ji, kaip þmogaus teisiø katalo-
gas, turës valstybiø Europos Sàjungos nariø teisës sistemoms ir ar Europos 
Sàjunga taps ir bendra Europos Sàjungos þmogaus teisiø erdve, kaip dabar 
yra ekonomikos srityje. Svarstytina ir tai, ar Pagrindiniø teisiø chartija taps 
svarbesnë negu Europos þmogaus teisiø konvencija, nes ji visø pirma yra skir-
ta Europos Sàjungos institucijoms. Europos þmogaus teisiø konvencija taip 
neapribota, jos turi laikytis valstybës konvencijos narës vidaus teisëje, tiesa, 
Europos þmogaus teisiø konvencija, palyginti su Pagrindiniø teisiø chartija, 
neapima tokio plataus þmogaus teisiø katalogo. Pagrindiniø teisiø chartija 
yra siejama su Europos þmogaus teisiø konvencija, kai kalbama apie jos tai-
kymà, todël galima manyti, kad formalioji chartijos veikimo sritis natûraliai 
iðsiplës, ðá procesà turëtø lemti ir chartijos politinë prigimtis. Kai kuriø Euro-
pos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijos nuostatø turinys yra ypaè artimas 
Europos þmogaus teisiø konvencijai.  
 
 

                                                           

110 Seimas 2003 m. balandþio 1 d. priëmë ástatymà dël Tarptautinio baudþiamojo teismo 
Romos statuto ratifikavimo, kurio 1 straipsniu áá ratifikavo // Valstybës þinios. 2003. Nr. 49-
2156. 
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XI. ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA:  
INSTITUCINIS ASPEKTAS 

 
 

Þmogaus teises gana plaèiai reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
Konstitucija bei ástatymai, taip pat ir tarptautinës sutartys, taèiau labai 
svarbus jø ágyvendinimo mechanizmas: kokia reali galimybë pasinaudoti 
þmogaus teisëmis ir jas apginti? Lietuvos Respublikos Konstitucinis Tei-
smas konstatavo, kad „Konstitucijoje valstybë ápareigojama gerbti þmogaus 
teises ir laisves, teisinëmis, materialinëmis, organizacinëmis priemonëmis 
uþtikrinti jø gynimà nuo neteisëto kësinimosi ar ribojimo“1. Taigi þmogaus 
teisiø uþtikrinimà valstybëje atskleidþia joje egzistuojanti garantijø sistema.  

 

Nacionalinë þmogaus teisiø institucija 
 

1946 m. Jungtiniø Tautø (toliau – JT) ekonominës ir socialinës tarybos 
sesijos metu valstybëms narëms buvo pasiûlyta ákurti „nacionalines infor-
macines institucijas ar þmogaus teisiø komitetus, kurie bendradarbiautø su 
Jungtiniø Tautø Þmogaus teisiø komisija“. 1960–70 m. JT Ekonominë ir 
socialinë taryba paragino valstybes nares iðplësti nacionaliniø þmogaus tei-
siø institucijø mandatà. Valstybës narës aktyviai diskutavo, kaip nacionali-
nës þmogaus teisiø institucijos galëtø prisidëti prie veiksmingesnio tarptau-
tiniø sutarèiø ágyvendinimo mechanizmo. 1978 m. rugsëjo 18–29 d. JT 
Þmogaus teisiø komisija surengë seminarà „Nacionalinës ir vietinës þmo-
gaus teisiø skatinimo ir apsaugos institucijos“, kuriame buvo pritarta na-
cionaliniø institucijø bendrøjø funkcijø gairëms. 1980 m. JT Generalinës 
Asamblëjos metu JT generalinis sekretorius pristatë ataskaità apie keletà 
metø vykdytà nacionaliniø þmogaus teisiø institucijø stebëjimà. 1991 m. Pa-
ryþiuje seminaro „Nacionalinës ir vietinës þmogaus teisiø skatinimo ir ap-
saugos institucijos“ metu buvo nustatyti pagrindiniai nacionalinës þmogaus 

                                                           

1 2000 m. birþelio 30 d. Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos þalos, 
padarytos neteisëtais kvotos, tardymo, prokuratûros ir teismo veiksmais, atlyginimo ástatymo 3 
straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai“. 
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teisiø institucijos principai, kuriuos vëliau priëmë ir paskelbë JT Þmogaus 
teisiø komisija2. 

Taigi pagal 1991 m. priimtus Paryþiaus principus3 nacionalinë þmo-
gaus teisiø institucija turi atitikti ðiuos þemiau analizuojamus kriterijus. 

Nacionalinė žmogaus teisių institucija turi būti įsteigta vadovaujantis 
Konstitucijos ar įstatymo nuostatomis, kuriose bûtø aiðkiai apibrëþta jos 
kompetencija ir pakankamai platus mandatas bei galia ágyvendinti þmogaus 
teisiø standartus nacionaliniu lygiu.  

Teisės akte turi būti nustatytas institucijos formavimo mechanizmas, nes 
tai – viena ið svarbiausiø institucijos nepriklausomumo, pasiekiamumo ir 
lygiateisiðkumo garantijø. Paryþiaus principai taip pat numato, kad nacio-
nalinë þmogaus teisiø institucija turëtø bûti pliuralistiðka ir artimai ben-
dradarbiauti su ávairiomis socialinëmis ir politinëmis grupëmis áskaitant 
nevyriausybines organizacijas, teismines institucijas, vyriausybës ir kitas ins-
titucijas. Tarptautinë þmogaus teisiø politikos taryba (ang. International 

Council on Human Rights Policy) pabrëþia, kad skiriant asmenis á naciona-
linæ þmogaus teisiø institucijà turi aktyviai dalyvauti visuomenë, t. y. teisë 
siûlyti kandidatûras turëtø bûti suteikta pilietinës visuomenës organizaci-
joms, o kandidatuojantys asmenys turëtø atsakyti ne tik á parlamento nariø, 
bet ir á visuomenës klausimus4. Be to, Paryþiaus principai nustato, kad na-
cionalinë þmogaus teisiø institucija turi bûti savarankiðka ir nepriklausoma 
atlikdama savo funkcijas. 

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos nepriklausomumas – tai vienas 
ið esminiø teisinës valstybës bruoþø ir viena ið svarbiausiø þmogaus teisiø ir 
laisviø apsaugos garantijø, todël teisës aktas, kuriuo steigiama nacionalinë 
þmogaus teisiø institucija, turi reglamentuoti institucijos formavimo me-
chanizmà, kompetencijos ir galiø ribas, finansavimà ir atskaitomybæ. Insti-
tucija turëtø bûti atskaitinga tik Parlamentui, o vykdomosios valdþios insti-
tucijos bei kitos tiek valstybës, tiek ir privataus sektoriaus institucijos bei 
valstybës tarnautojai ar politikai neturi teisës daryti tiesioginæ ar netiesio-
ginæ átakà nacionalinës þmogaus teisiø institucijos darbui. Kita svarbi insti-
tucijos nepriklausomumo garantija yra institucijos tarnautojø ágaliojimø 
trukmës nustatymas. Ágaliojimø trukmë turëtø bûti pakankamai ilga. Tarp-
tautinë þmogaus teisiø politikos taryba (ang. International Council on Hu-

man Rights Policy) siûlo nustatyti ne trumpesnæ kaip 5 metø kadencijà, ta-

                                                           

2 National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights // 
www.ohchr.org/englsih/about/publications/docs/fs19.htm 

3 www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm. 
4 Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions. 2005 International 

Council on Human Rights Policy. – Switzerland: Versoix, 2005. P. 14. 
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èiau pabrëþia, kad ilgesnës kadencijos nustatymas geriau uþtikrina institu-
cijos nepriklausomumà, o principingø sprendimø priëmimas neretai suma-
þina galimybæ tam paèiam asmeniui bûti pakartotinai paskirtam á tà patá 
postà5. 

Siekiant nstitucijos nepriklausomumo, bûtina nustatyti tam tikrà jos 
veiklà atitinkantá pastovø finansavimà, kad institucija galëtø veikti savaran-
kiðkai.  

Reikalavimai nacionalinės žmogaus teisių institucijos tarnautojams turi 
bûti aiðkiai suformuluoti institucijà steigianèiame teisës akte. Institucijos 
nepriklausomumui uþtikrinti neretai nustatomas reikalavimas, kad institu-
cijos tarnautojai nedalyvautø politinëje veikloje, neturëtø jokiø kitø darbi-
niø santykiø ir negautø jokio kito papildomo atlyginimo. Ástatymas taip pat 
turi reglamentuoti kvalifikacinius reikalavimus (pvz., turëti teisiná iðsilavi-
nimà, tam tikrà teisinio darbo staþà, patirtá ir pan.). Tarptautinë þmogaus 
teisiø politikos taryba (ang. International Council on Human Rights Policy) 
paþymi, kad nacionalinës þmogaus teisiø institucijos sudëtis turëtø atspin-
dëti visuomenës ávairovæ: etninæ, rasinæ, religinæ, kalbinæ ir kt. 6. 

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos kompetencijos ribos turëtø bûti 
pakankamai plaèios. Paryþiaus principuose teigiama, kad þmogaus teisiø 
stebëjimas yra pagrindinë ðios institucijos funkcija. Institucija savo iniciaty-
va turëtø teikti ávairias ataskaitas, nuomones, rekomendacijas, pasiûlymus 
Parlamentui, Vyriausybei ar kitoms kompetentingoms institucijoms ávai-
riais þmogaus teisiø klausimais. Organizacijos „Amnesty International“ tei-
gimu, nacionalinei þmogaus teisiø institucijai galëtø bûti suteikta ir ástaty-
mø iniciatyvos teisë ar bent jau galimybë pareikðti nuomonæ dël parlamen-
to svarstomø ástatymø projektø7. 

Kita ne maþiau svarbi funkcija yra bendradarbiavimas su tarptautinë-
mis þmogaus teisiø institucijomis, nes nacionalinë þmogaus teisiø institucija 
privalo priþiûrëti, kaip ágyvendinamos tarptautiniø sutarèiø nuostatos vi-
daus teisëje8, taèiau nacionalinë þmogaus teisiø institucija nerengia valsty-
bës ataskaitø tarptautinëms institucijoms, nes tokia veikla paþeistø institu-
cijos nepriklausomumo principà. Pasak „Amnesty International“, naciona-
                                                           

5 Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions. 2005 International 
Council on Human Rights Policy. – Switzerland: Versoix, 2005. P. 14. 

6 Ten pat. 
7 National Human Rights Institutions. Amnesty International‘s Recommendations for Ef-

fective Protection and Promotion of Human Rights. 2001  
8 Nowak M. The Agency and National Institutions for the Promotion and Protection of 

Human Rights. In Alston P., De Schutter O. /ed./ Monitoring Fundamental Rights in the EU. 
The Contribution of the Fundamental Rights Agency. – Oxford and Portland, Oregon, 2005. 
P. 94–95. 
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linë þmogaus teisiø institucija gali savarankiðkai teikti vadinamàsias „ðeðë-
lines“ ataskaitas, rekomendacijas ar nuomones tarptautinëms institucijoms, 
kuriose galëtø iðreikðti savo susirûpinimà, tam tikras tendencijas valstybës 
politikos þmogaus teisiø srityje, geros praktikos pavyzdþius9. 

Ne maþiau svarbi yra ir visuomenës ðvietimo þmogaus teisiø srityje bei 
þinomumo didinimo funkcija. Pasak M. Nowako, pagrindinis dëmesys turë-
tø bûti sutelktas á visuomenës paþeidþiamiausiø grupiø (moterø, vaikø, tau-
tiniø ir rasiniø maþumø, neágaliøjø, pabëgëliø ir kt.) teises10. 

Papildomuose principuose dël kvaziteisminës institucijø kompetenci-
jos (ang. Additional Principles concerning the Status of Commissions with 

Quasi-Jurisdictional Competence)11 siûloma, kad nacionalinë þmogaus teisiø 
institucija priþiûrëtø, kaip laikomasi universaliø þmogaus teisiø standartø, 
tirtø skundus dël þmogaus teisiø paþeidimø, rinktø duomenis apie paþei-
dimus, taikytø administracines nuobaudas paþeidëjams, o prireikus kreip-
tøsi á teismà. Nacionalinës þmogaus teisiø institucijos priimtø sprendimø 
galia gali bûti labai ávairi: tai gali bûti teisiðkai ápareigojantys sprendimai su 
taikoma administracine nuobauda, tai gali bûti paþeidimà konstatuojantys 
sprendimai arba tiesiog rekomendacinio pobûdþio sprendimai. Be to, insti-
tucija, skundo tyrimo metu pastebëjusi spragas ar þmogaus teisiø paþeidi-
mus ástatyme, turëtø teikti ástatymø leidëjui rekomendacijas dël konkretaus 
teisës akto pakeitimo ar iniciavimo. Organizacija „Amnesty International“ 
siûlo nacionalinei þmogaus teisiø institucijai suteikti teisæ kreiptis á Konsti-
tuciná Teismà dël teisës aktø konstitucingumo, kai manoma, jog paþei-
dþiamos þmogaus teisës12. 

Daugelis pasaulio demokratiniø ðaliø, vadovaudamosis Paryþiaus prin-
cipais, ásteigë nacionalines þmogaus teisiø institucijas, kai kurios ðalys ástei-
gë ombudsmenø institucijas. 

 
Ombudsmenai 
 

Ombudsmeno institucijos vaidmuo yra ávairiapusis. Ombudsmenas – 
tai nepriklausomas asmuo ar nepriklausoma kolegiali institucija, ásteigta 
                                                           

9 National Human Rights Institutions. Amnesty International‘s Recommendations for Ef-
fective Protection and Promotion of Human Rights. 2001  

10 Nowak M. The Agency and National Institutions for the Promotion and Protection of 
Human Rights. In Alston P., De Schutter O. /ed./ Monitoring Fundamental Rights in the EU. 
The Contribution of the Fundamental Rights Agency. – Oxford and Portland, Oregon, 2005. 
P. 95. 

11 http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134.htm. 
12 National Human Rights Institutions. Amnesty International‘s Recommendations for 

Effective Protection and Promotion of Human Rights. 2001  
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Konstitucijos ar ástatymo pagrindu, kurios paskirtis – ginti teises tø þmoniø, 
kurie mano, kad jø teises paþeidë vieðojo administravimo institucijos, todël 
áprasta ombudsmenà vertinti kaip tarpininkà tarp individo ir valstybës insti-
tucijos13. 

Ombudsmeno ar kontrolieriaus institucija yra steigiama ne tik atskiro-
se valstybëse, bet ir Europos Sàjungoje ir tokioje tarptautinëje organizaci-
joje kaip Europos Taryba. Europos Taryba 1999 m. ásteigë þmogaus teisiø 
komisaro pareigybæ. Þmogaus teisiø komisaro institucija Europos Taryboje 
yra nepriklausoma ir neðaliðka, jos paskirtis – rûpintis þmogaus teisiø padë-
timi valstybëse, kurios yra Europos Tarybos narës, skatinti þmogaus teisiø 
ðvietimà, padëti funkcionuoti valstybiø ombudsmeno institucijoms, identi-
fikuoti atvejus, kai valstybiø teisë neatitinka þmogaus teisiø standartø ir 
skatinti þmogaus teisiø normø, nustatytø ávairiuose Europos Tarybos do-
kumentuose, ágyvendinimà valstybiø teisëje. Þmogaus teisiø komisaras ne-
tiria individualiø skundø. Á ðias pareigas asmuo skiriamas 6-eriems metams 
ir negali bûti perrenkamas. 

Ombudsmeno institucija Europos Sàjungoje pradëjo veikti 1995 m., ji 
yra skirta tirti skundus dël jos institucijø pareigûnø veiksmø. Europos Ben-
drijos steigimo sutarties 195 straipsnyje nurodoma, kad Europos Parlamen-
tas skiria ombudsmenà, kuris yra ágaliotas priimti Europos Sàjungos pilie-
èiø arba kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, reziduojanèio valstybëje na-
rëje arba turinèio joje savo buveinæ, skundus dël Bendrijos institucijose ar-
ba ástaigose pasitaikanèiø netinkamo administravimo atvejø. Ombudsme-
nas yra skiriamas Europos Parlamento kadencijai. Ombudsmeno ágalioji-
mai yra rekomendaciniai. Nustatæs netinkamo administravimo atvejá jis 
kreipiasi á atitinkamà institucijà, kuri per tris mënesius turi informuoti om-
budsmenà apie savo poþiûrá. Tada ombudsmenas siunèia praneðimà Euro-
pos Parlamentui ir atitinkamai institucijai,  asmuo, pateikæs skundà, taip 
pat informuojamas.  

Teisë kreiptis á Europos Sàjungos ombudsmenà átvirtinta ir Europos Sà-
jungos pagrindiniø teisiø chartijos 43 straipsnyje „Ombudsmenas“, kuriame 
numatyta, kad Europos Sàjungos pilieèiai ir bet kuris fizinis ar juridinis as-
muo, gyvenantis ar turintis savo registruotà bûstinæ kurioje nors valstybëje 
narëje, turi teisæ Europos Sàjungos ombudsmenui nurodyti netinkamo Eu-
ropos Bendrijos institucijø ar organø administracinio darbo atvejus. 

Skirtingose valstybëse nacionaliniø ombudsmenø ágaliojimai ir kompe-
tencijos ribos labai skiriasi. Vienose ðalyse asmenys, manantys, kad jø teisës 

                                                           

13 National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights // 
www.ohchr.org/englsih/about/publications/docs/fs19.htm 
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yra paþeistos, gali kreiptis tiesiogiai á ombudsmenà, kitur – per tarpininkà, 
pavyzdþiui, parlamento nará14. Kai kuriose ðalyse ombudsmenai gali pradëti 
tyrimà savo iniciatyva. Visose ðalyse laikomasi bendro principo, kad skundo 
pareiðkëjo asmenybë ir skundo turinys yra konfidencialûs, juos galima at-
skleisti tik pareiðkëjui sutikus. 

Paprastai ombudsmenai tiria skundus dël vieðojo administravimo insti-
tucijø veiksmais paþeistø teisiø, taèiau kai kuriose valstybëse ombudsme-
nams nëra suteikta teisë tirti skundø valstybës vadovo, vykdomosios val-
dþios bei teismø atþvilgiu. 

Ombudsmenø priimami sprendimai skiriasi teisine galia: tai gali bûti 
teisiðkai ápareigojantys sprendimai su taikoma administracine nuobauda, 
tai gali bûti paþeidimà konstatuojantys sprendimai arba tiesiog rekomen-
dacinio pobûdþio sprendimai. 

Jungtinës Tautos pabrëþia, kad savo prigimtimi ombudsmeno institu-
tas skiriasi nuo nacionalinës þmogaus teisiø institucijos, nes pagrindinis 
ombudsmeno instituto tikslas yra uþtikrinti teisingumà, neðaliðkumà vieðo-
jo administravimo sektoriuje, o nacionalinës þmogaus teisiø institucijos 
tikslas yra daug platesnis: stebëti þmogaus teisiø padëtá, priþiûrëti tarptau-
tiniø ásipareigojimø vykdymà nacionalinëje teisëje, ðviesti visuomenæ þmo-
gaus teisiø srityje bei papildomai atlikti kvaziteisminæ funkcijà dël visø 
þmogaus teisiø tiek vieðajame, tiek ir privaèiame sektoriuje. 

 
Nacionalinës þmogaus teisiø institucijos  
modelis Lietuvoje 
 
Nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei ástatymai neávardija në vie-

nos valstybës institucijos kaip nacionalinës þmogaus teisiø institucijos. Ðiai 
institucijai bûdingø bruoþø galime surasti nagrinëdami Seimo kontrolieriø, 
lygiø galimybiø kontrolieriaus, vaiko teisiø kontrolieriaus ir þurnalistø eti-
kos inspektoriaus teisiná statusà. 

Visos ðios institucijos ákurtos pagal ástatymus – kaip reglamentuoja Pa-
ryþiaus principai. Ástatymuose yra uþtikrinamas ðiø institucijø nepriklauso-
mumas: nustatyta pareigûnø skyrimo ir atleidimo tvarka, kompetencija, 
ágaliojimø ribos ir trukmë, finansavimas ir atskaitomybë.  

Visø kontrolieriø nepriklausomumui uþtikrinti ástatymuose nustatytas 
bendras principas, kad jø pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis ren-
kamomis ar skiriamomis pareigomis valstybës ir savivaldybiø institucijose ir 

                                                           

14 National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights // 
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ástaigose, taip pat su darbu privaèiame sektoriuje. Jie negali gauti kito atly-
ginimo, iðskyrus nustatytà pagal einamas pareigas ir uþmokestá uþ moksliná 
bei pedagoginá darbà aukðtosiose mokyklose ar valstybës tarnautojø kvali-
fikacijos tobulinimo ástaigose, uþ neformaløjá suaugusiøjø ðvietimà bei au-
toriná atlyginimà uþ kûrybiná darbà. 

Seimo kontrolieriai, lygiø galimybiø kontrolierius, vaiko teisiø kontro-
lierius ir þurnalistø etikos inspektorius yra atskaitingi tik parlamentui, o 
vykdomosios valdþios institucijos bei kitos valstybës ir privataus sektoriaus 
institucijos bei valstybës tarnautojai ar politikai neturi teisës tiesiogiai ar 
netiesiogiai kiðtis á ðiø institucijø darbà.  

Ðiø pareigûnø skyrimo tvarka neatitinka Paryþiaus principø, kurie nu-
mato, kad skiriant asmenis á nacionalinæ þmogaus teisiø institucijà turi ak-
tyviai dalyvauti visuomenë, t. y. teisë siûlyti kandidatûras turëtø bûti suteik-
ta pilietinës visuomenës organizacijoms. Tuo tarpu Seimo kontrolierius, ly-
giø galimybiø kontrolieriø, vaiko teisiø kontrolieriø Seimo pirmininko tei-
kimu skiria Seimas. Tik þurnalistø etikos inspektoriaus skyrimo tvarka nu-
statyta atsiþvelgiant á Paryþiaus principus: þurnalistø etikos inspektoriaus 
kandidatûrà Seimui siûlo þiniasklaidos savireguliacinë institucija (Þurnalis-
tø ir leidëjø etikos komisija). 

Siekiant nustatyti, ar mûsø nagrinëjamos institucijos galëtø bûti prily-
gintos nacionalinei þmogaus teisiø institucijai, bûtina analizuoti ástatymuo-
se nustatytus ðiø institucijø tikslus. Seimo kontrolieriø ástatymo 3 straipsny-
je nustatyta, kad Seimo kontrolieriø veiklos tikslas – ginti þmogaus teisæ á 
gerà vieðàjá administravimà, uþtikrinantá þmogaus teises ir laisves, priþiûrë-
ti, ar valdþios ástaigos vykdo pareigà tinkamai tarnauti þmonëms. Taigi ði 
institucija yra tarsi tinkamo vieðojo administravimo garantas. Moterø ir vy-
rø lygiø galimybiø ástatymo 12 straipsnio 1 dalis nustato, kad lygiø galimy-
biø kontrolieriaus institucijos paskirtis yra skundø dël tiesioginës ar netie-
sioginës diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo tyri-
mas. Vaiko teisiø apsaugos ástatymas nustato, kad kontrolieriaus veiklos 
tikslas – uþtikrinti vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsaugà. Visuomenës 
informavimo ástatymo 50 straipsnis nustato, kad þurnalistø etikos inspekto-
riaus veiklos tikslas – priþiûrëti, kaip ágyvendinamos Visuomenës informa-
vimo ástatymo nuostatos. Taigi iðanalizavus ðiø institucijø veiklos tikslus bû-
tø galima teigti, kad ðios institucijos ákurtos siekti tam tikrø specializuotø 
tikslø, taèiau në viena ið ðiø institucijø nesiekia ginti visø þmogaus teisiø. 

Paryþiaus principai nustato, kad viena ið pagrindiniø nacionalinës 
þmogaus teisiø institucijos funkcijø yra þmogaus teisiø stebësena (monito-
ringas). Taèiau nei Seimo kontrolieriø ástatymas, nei Moterø ir vyrø lygiø 
galimybiø ástatymas, nei Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus ástatymas, nei 
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Visuomenës informavimo ástatymas nenumato þmogaus teisiø stebëjimo 
funkcijos, tuo labiau duomenø ar faktø rinkimo. Visi nagrinëjami ástatymai 
nenustato ðioms institucijoms ir kitos labai svarbios nacionalinës þmogaus 
teisiø institucijos funkcijos – visuomenës ðvietimo þmogaus teisiø klausimais.  

Nacionalinës þmogaus teisiø institucijos vaidmuo yra labai svarbus ne 
tik nacionalinëje, bet ir tarptautinëje erdvëje, todël Paryþiaus principuose 
átvirtinta tiesioginio bendradarbiavimo su tarptautinëmis organizacijomis 
bûtinybë. Ið visø mûsø analizuojamø institucijø tik þurnalistø etikos inspek-
toriui Visuomenës informavimo ástatymo 51 straipsnyje nustatyta funkcija 
bendradarbiauti su Europos Sàjungos ir kitø ðaliø analogiðkomis instituci-
jomis, pagal savo kompetencijà atstovauti Lietuvos Respublikai tarptauti-
nëse organizacijose. Taèiau atkreiptinas dëmesys, kad pagal Paryþiaus prin-
cipus nacionalinë þmogaus teisiø institucija neatstovauja valstybei, o prieð-
ingai – gali savarankiðkai teikti vadinamàsias „ðeðëlines“ ataskaitas, reko-
mendacijas ar nuomones tarptautinëms institucijoms, kuriose galëtø ið-
reikðti savo rûpestá dël þmogaus teisiø padëties, nurodyti tam tikras valsty-
bës politikos tendencijas þmogaus teisiø srityje. Seimo kontrolieriø, lygiø 
galimybiø kontrolieriaus ir vaiko teisiø kontrolieriaus bendradarbiavimo 
galimybës su tarptautinëmis organizacijomis nëra ástatymiðkai átvirtintos. 

Kaip jau buvo minëta, Papildomuose principuose dël kvaziteisminës 
institucijø kompetencijos (ang. Additional Principles concerning the Status 

of Commissions with Quasi-Jurisdictional Competence) nustatyta, kad na-
cionalinei þmogaus teisiø institucijai gali bûti suteikta teisë priþiûrëti, kaip 
laikomasi universaliø þmogaus teisiø standartø, ir tirti skundus dël þmo-
gaus teisiø paþeidimø.  

Seimo kontrolieriø ástatymo 12 straipsnis nustato, kad Seimo kontro-
lieriai tiria pareiðkëjø skundus dël pareigûnø piktnaudþiavimo, biurokra-
tizmo ar kitaip paþeidþiamø þmogaus teisiø ir laisviø vieðojo administravi-
mo srityje, taip pat dël prokurorø, ikiteisminio tyrimo pareigûnø veiksmø, 
paþeidþianèiø þmogaus teises ir laisves. 

Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus ástatymas nustato, kad vaiko tei-
siø apsaugos kontrolierius tiria fiziniø ir juridiniø asmenø skundus dël vals-
tybës ir savivaldybiø institucijø ar ástaigø ir jø pareigûnø, nevalstybiniø ins-
titucijø bei kitø fiziniø ir juridiniø asmenø, ámoniø, neturinèiø juridinio as-
mens teisiø, veiksmø ar neveikimo, dël kuriø paþeidþiamos ar gali bûti pa-
þeistos vaiko teisës ar jo teisëti interesai. 

Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástatymas ir Lygiø galimybiø ástatymas 
nustato, kad lygiø galimybiø kontrolierius tiria skundus dël tiesioginës ar 
netiesioginës diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo 
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dël lyties, amþiaus, lytinës orientacijos, negalios, rasës ar etninës priklau-
somybës, religijos ar ásitikinimø. 

Visuomenës informavimo ástatymo 51 straipsnis nustato, kad þurnalis-
tø etikos inspektorius nagrinëja suinteresuotø asmenø skundus dël visuo-
menës informavimo priemonëse paþeistos jø garbës ir orumo bei dël teisës 
á privataus gyvenimo apsaugà paþeidimo. 

Visoms institucijoms, iðskyrus þurnalistø etikos inspektoriø, ástatymai 
suteikia teisæ imtis tirti savo iniciatyva ir teisæ kreiptis á teismà. 

Bûtina pabrëþti, kad Seimo kontrolieriø, lygiø galimybiø kontrolie-
riaus, vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus ir þurnalistø etikos inspektoriaus 
reikalavimu jiems reikalinga informacija, dokumentai ir kita medþiaga, bû-
tini jø funkcijoms atlikti, turi bûti pateikiami nedelsiant, o asmenims, truk-
dantiems Seimo kontrolieriams, lygiø galimybiø kontrolieriui, vaiko teisiø 
apsaugos kontrolieriui ir þurnalistø etikos inspektoriui atlikti savo pareigas, 
nustatyta administracinë atsakomybë. 

Seimo kontrolieriø, lygiø galimybiø kontrolieriaus, vaiko teisiø apsau-
gos kontrolieriaus ir þurnalistø etikos inspektoriaus priimami sprendimai 
yra privalomi toms institucijoms ar asmenims, kuriø atþvilgiu jie priimti. 
Sprendimus galima skøsti teismui. 

Ástatymai reglamentuoja mûsø nagrinëjamø institucijø teisæ teikti siû-
lymus tiek ástatymø leidþiamajai, tiek ir vykdomajai valdþiai dël jø kompe-
tencijai paskirtø funkcijø vykdymo. Seimo kontrolieriams ástatymas sutei-
kia teisæ siûlyti, kad bûtø pakeisti ástatymai ar kiti norminiai teisës aktai, 
varþantys þmogaus teises ir laisves; lygiø galimybiø kontrolieriui – teikti pa-
siûlymus dël teisës aktø tobulinimo ir lygiø teisiø ágyvendinimo politikos 
prioritetø; vaiko teisiø apsaugos kontrolieriui – teikti siûlymus dël galiojan-
èiø teisës aktø pakeitimø ir naujø teisës aktø priëmimo bei politikos, susi-
jusios su vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsauga, formavimo bei ágyven-
dinimo; þurnalistø etikos inspektoriui – teikti siûlymus dël visuomenës in-
formavimo principø ágyvendinimo tobulinimo. Teisë teikti pasiûlymus dël 
galiojanèiø teisës aktø tobulinimo, atskirø þmogaus teisiø ágyvendinimo po-
litikos prioritetø sudaro galimybæ sukurti veiksmingesná þmogaus teisiø ap-
saugos mechanizmà, taèiau labai gaila, kad ðiuo atveju neapimamos visos 
teisës15.  

Tikëtina, kad Seimo kontrolieriai, lygiø galimybiø kontrolierius, vaiko 
teisiø kontrolierius ir þurnalistø etikos inspektorius savo darbe susiduria su 
teisës aktø teisëtumo ir netgi konstitucingumo problema. Seimo kontrolie-

                                                           

15 Institucijos, ásteigtos vykdomosios valdþios, pavyzdþiui, Asmens duomenø apsaugos ins-
pekcija negali bûti vertinama kaip nacionalinë þmogaus teisiø institucija. 
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riø ástatymo 19 straipsnis átvirtina Seimo kontrolieriø teisæ kreiptis á admi-
nistraciná teismà praðant iðtirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo da-
lis) atitinka ástatymà arba Vyriausybës nutarimà, taip pat siûlyti Seimui 
kreiptis á Konstituciná Teismà dël teisës aktø atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai ir ástatymams. Lygiø galimybiø kontrolieriui, vaiko teisiø 
kontrolieriui ir þurnalistø etikos inspektoriui ástatymai tokiø teisiø nesutei-
kia. Verta priminti organizacijos „Amnesty International“ siûlymà naciona-
linei þmogaus teisiø institucijai suteikti teisæ kreiptis á Konstituciná Teismà 
dël teisës aktø konstitucingumo, kai manoma, jog paþeidþiamos þmogaus 
teisës16. Tikëtina, kad ástatymø leidëjas, praplësdamas Konstitucijos 106 
straipsnyje átvirtintø subjektø, galinèiø tiesiogiai kreiptis á Konstituciná Tei-
smà, sàraðà, papildys ir Seimo kontrolieriais, lygiø galimybiø kontrolieriu-
mi, vaiko teisiø apsaugos kontrolieriumi ir þurnalistø etikos inspektoriumi. 

Taigi apibendrinant Lietuvos nepriklausomø institucijø, ginanèiø þmo-
gaus teises, analizæ, darytina iðvada, kad Lietuvoje nëra nacionalinës þmo-
gaus teisiø institucijos, atitinkanèios Paryþiaus principuose átvirtintus reika-
lavimus ir ginanèios visas þmogaus teises. Tiesa, kai kurie autoriai teigia, 
kad atsiþvelgiant á pasaulinæ ombudsmenø veiklos praktikà ir Seimo kont-
rolieriams ástatymo suteiktas teises, Seimo kontrolieriai yra viena ið pa-
grindiniø nacionaliniø þmogaus teisiø gynimo institucijø17, taèiau Europos 
Sàjungos teisës ekspertai, iðanalizavæ mûsø nagrinëjamø institucijø ágalio-
jimus, mano, kad Lietuvoje nëra nacionalinës þmogaus teisiø institucijos ir 
rekomenduoja valstybei jà ásteigti18. 

Be to, manytina, kad savo prigimtimi ombudsmeno institutas skiriasi 
nuo nacionalinës þmogaus teisiø institucijos, nes pagrindinis ombudsmeno 
instituto tikslas yra uþtikrinti teisingumà, neðaliðkumà vieðojo administra-
vimo sektoriuje, o nacionalinës þmogaus teisiø institucijos tikslas yra daug 
platesnis: stebëti þmogaus teisiø padëtá, priþiûrëti tarptautiniø ásipareigo-
jimø vykdymà nacionalinëje teisëje, ðviesti visuomenæ þmogaus teisiø srity-
je bei papildomai atlikti kvaziteisminæ funkcijà dël visø þmogaus teisiø tiek 
vieðajame, tiek ir privaèiame sektoriuje, todël visos mûsø nagrinëtos instituci-
jos savo prigimtimi ir kompetencija yra priskirtinos prie ombudsmenø institu-
to, taèiau jokiu bûdu nelaikytinos nacionaline þmogaus teisiø institucija. 

 

                                                           

16 National Human Rights Institutions. Amnesty International‘s Recommendations for 
Effective Protection and Promotion of Human Rights. 2001  

17 Vidrinskaitë S. Seimo kontrolieriø teisinis statusas // Jurisprudencija. 2001. Nr. 23(15). 
P. 129. 

18 EU Network of Independent Experts on Fundamnental Rights. Report on the Situation 
of Fundamnetal Rights in the European Union and its Member States in 2005: Conclusions 
and Recommendations. 2006. 
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Teisminë gynyba 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio antrojoje dalyje nu-
statyta, kad asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës yra paþeistos, turi 
teisæ kreiptis á teismà. Demokratinëje valstybëje teismas yra svarbiausia 
paþeistø þmogaus teisiø gynimo institucija.  

Konstitucijos 109 straipsnio pirmojoje dalyje teigiama, kad teisingumà 
Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Vienas ið svarbiausiø teisingumo 
vykdymo principø yra teisëjø ir teismø nepriklausomumas. Jis átvirtintas 
Konstitucijos 109 straipsnyje, kuriame skelbiama, kad teisëjas ir teismai, 
vykdydami teisingumà, yra nepriklausomi, o teisëjai, nagrinëdami bylas, 
klauso tik ástatymo.  

Konstitucinis Teismas 1999 m. gruodþio 21 d. nutarime „Dël Lietuvos 
Respublikos teismø ástatymo 14, 25(1), 26, 30, 33, 34, 36, 40, 51, 56, 58, 59, 
66, 69, 69(1) ir 73 straipsniø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 
konstatavo, kad „demokratinëje teisinëje valstybëje socialinis teisminës 
valdþios vaidmuo yra toks, kad teismai, vykdydami teisingumà, privalo uþ-
tikrinti Konstitucijoje, ástatymuose ir kituose teisës aktuose iðreikðtos teisës 
ágyvendinimà, garantuoti teisës virðenybæ, apsaugoti þmogaus teises ir lais-
ves“. Be to, Konstitucinis Teismas pabrëþë, kad svarbiausias kriterijus, ku-
riuo bûtina vadovautis vertinant teisëjo ir teismø nepriklausomumà, yra 
tas, kad nepriklausomumas yra ne privilegija, o viena ið svarbiausiø teisëjo 
ir teismo pareigø, kylanti ið Konstitucijoje uþtikrintos þmogaus teisës turëti 
neðaliðkà ginèo arbitrà. 

Teismø ástatymo 1 straipsnis nustato, kad teismo sprendimas yra priva-
lomas valstybinës valdþios ir valdymo institucijoms, ámonëms, ástaigoms, 
organizacijoms bei fiziniams asmenims ir turi bûti vykdomas visoje Lietu-
vos Respublikos teritorijoje. Pasak E. Jaraðiûno, priimant ir vykdant teismo 
sprendimus valstybëje yra ágyvendinamas teisingumas, garantuojamas ási-
teisëjusiø teismo sprendimø nustatytø ir patvirtintø santykiø stabilumas, tai 
stiprina teisës subjektø pasitikëjimà valstybës valdþia ir ástatymais. Kartu 
sudaromos realios galimybës ágyvendinti Lietuvos Respublikos teisës ak-
tuose ir tarptautiniuose dokumentuose pabrëþiamà teismo pareigà garan-
tuoti þmogaus teisiø gynybà19. 

Konstitucinis Teismas konstatavo, jog „þmogus laisva valia tvarko savo 
asmeniná gyvenimà, santykius su kitais asmenimis ir laisva valia naudojasi 

                                                           

19 Jaraðiûnas E. Teisminës valdþios funkcionavimo apsaugos problemos konstitucinëje jus-
ticijoje / Teisminë valdþia ir visuomenë. Konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos þmogaus 
teisiø centras, 1999. P. 47. 
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teismine gynyba“20, o „patikimiausias þmogaus teisiø gynimo bûdas yra tei-
sminë gynyba“21. 

 
Konstitucinio Teismo vaidmuo ginant þmogaus teises 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas vertintinas kaip þmogaus 
teisiø apsaugos institucija. Deja, ðiuo metu Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje nëra numatyta teisë þmogui kreiptis tiesiogiai á Konstituciná Teismà, 
taèiau kad sudëtinga konstitucinë problema pakliûtø á Konstituciná Teismà, 
asmuo turi teisæ praðyti, kad bendrosios kompetencijos ar administracinis 
teismas, nagrinëjantis jo bylà, matydamas ástatymo ar kito teisës akto atiti-
kimo Konstitucijai problemà ir vadovaudamasis Konstitucijos 110 straips-
nio nuostata, kreiptøsi á Konstituciná Teismà. Ið vienos pusës toks pasun-
kintas klausimo patekimas á Konstituciná Teismà lyg ir laikytinas þmogaus 
teisiø suvarþymu, taèiau ið kitos pusës – asmuo á bendrosios kompetencijos 
ar administraciná teismà kreipiasi dël konkretaus ginèo ir tik iðkilus ástaty-
mo konstitucingumo klausimui reikalinga kreiptis á Konstituciná Teismà. 
Tikimybë, kad bendrosios kompetencijos teismas vis dëlto neapgins paþeis-
tos teisës, yra, nes teismas gali ir neágyvendinti teisës kreiptis á Konstituciná 
Teismà.  

Tikëtina, kad ástatymø leidëjas praplës Konstitucijos 106 straipsnyje 
ávardintø subjektø, galinèiø kreiptis á Konstituciná Teismà, sàraðà. Prieð tai 
jau nagrinëjome bûtinybæ suteikti nacionalinei þmogaus teisiø institucijai ir 
ombudsmenams (Seimo kontrolieriams, lygiø galimybiø kontrolieriui, vai-
ko teisiø apsaugos kontrolieriui ir þurnalistø etikos inspektoriui) teisæ tie-
siogiai kreiptis á Konstituciná Teismà, taèiau manytume, kad tokia teisë tu-
rëtø bûti suteikta ir þmogui dël þemiau nagrinëjamø motyvø. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio pirmoji dalis nusta-
to, kad Konstitucinis Teismas vykdo ástatymø ir kitø teisës aktø konstitu-
cingumo prieþiûrà. Konstitucinis Teismas konstitucines normas ir konstitu-
cinius principus taiko nuolat ir tiesiogiai spræsdamas þemesnio lygmens 
normø atitikimà ar neatitikimà Konstitucijai, todël Konstitucinis Teismas 
visø pirma turi iðsiaiðkinti konstituciniø principø ir normø prasmæ, turiná, 
sukonkretinti jø ribas, tuo labiau, kad daþniausiai Konstitucijos normos yra 
nepaprastai glaustos, lakoniðkos, kartais ir nebaigtos. Jos turi bûti tikslina-
mos vadovaujantis visa Konstitucijos vertybiø sistema.  
                                                           

20 1994 m. vasario 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos civili-
nio proceso kodekso 53 straipsnio ir Lietuvos Respublikos prokuratûros ástatymo 21 straips-
nio 3 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

21 Ten pat. 
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Konstituciniai ginèai kyla dël nevienareikðmiðkai suprantamø klausi-
mø, todël Konstitucinio Teismo nutarimø konstatuojamosiose dalyse gausu 
teisës doktrinos elementø22. Konstitucinëje doktrinoje pabrëþiamas bûti-
numas teisës normas formuluoti aiðkiai ir neprieðtaringai. Pasak E. Kûrio, 
Konstitucinis Teismas yra linkæs paaiðkinti neaiðkias teisës aktø formuluo-
tes taip, kad jose iðdëstytø nuostatø realizavimas nepaþeistø Konstitucijos 
normø ir konstituciniø principø23. 

Manytina, kad ástatymø leidëjas, rengdamas teisës aktà, privalo atsi-
þvelgti ne tik á konstitucinæ normà, bet ir á konstitucinës justicijos nagrinëtø 
nutarimø argumentus ir motyvus, nes, pasak E. Jaraðiûno, gyvoji ðalies 
Konstitucija – tai Konstitucinio Teismo formuojama doktrina, atskleidþian-
ti Konstitucijos principø ir normø esmæ24. 

Ðiuolaikinis konstitucionalizmas neásivaizduojamas be þmogaus teisiø 
ir laisviø apsaugos idëjos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnis 
nustato, kad þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës. Vadinasi, ðios teisës 
kilusios ið þmogaus prigimties, o ne valstybës suteiktos. Konstitucinis Tei-
smas 1996 m. lapkrièio 20 d. nutarime „Dël Lietuvos Respublikos butø pri-
vatizavimo ástatymo 5 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai“ paþymëjo, kad „naujausiø laikø humanistinës teorijos paprastai re-
miasi tuo, kad þmogus nuo gimimo turi nuo jo asmens neatskiriamas pama-
tines ir nekintamas teises ir laisves. Þmogaus prigimtis yra pirminis prigim-
tiniø þmogaus teisiø ir laisviø ðaltinis“.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tiesiogiai átvirtinus þmogaus teisiø 
ir laisviø prigimtinæ esmæ, bet koks þmogaus teisiø ir laisviø aiðkinimas ga-
limas tik pripaþástant jø prigimtiná pobûdá, tokiu bûdu prigimtinë teisë tapo 
pozityviosios teisës dalimi25, todël þmogaus teisës uþima svarbiausià vietà 
teisiniø vertybiø skalëje. Konstitucinës þmogaus teisës ir laisvës turi bûti in-
terpretuojamos atsiþvelgiant á doktrininá þmogaus teisiø principà, kad þmo-
gaus teisës ir laisvës yra prigimtinës. Toks traktavimas leidþia teigti, kad 
Konstitucijoje nëra pateiktas baigtinis ðiø teisiø sàraðas. Tai pripaþino ir 
Konstitucinis Teismas 1995 m. sausio 24 d. iðvadoje „Dël Europos þmogaus 
teisiø ir laisviø apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsniø ir jos Ketvirtojo 

                                                           

22 Jaraðiûnas E. Keletas Konstitucinio Teismo, vieno ið konstitucinës doktrinos kûrëjø, 
veiklos aspektø // Jurisprudencija. 1999. T. 12(4). P. 49. 

23 Kûris E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (1) // Jurisprudencija. 
2002. T. 26(18). P. 42. 

24 Jaraðiûnas E. Konstitucinës justicijos studijø ávadas, arba L. Favoreu „Konstituciniai 
teismai“ / Favoreu L. Konstituciniai teismai. – Vilnius, 2001. P. 13. 

25 Jaraðiûnas E. Keletas Konstitucinio Teismo, vieno ið konstitucinës doktrinos kûrëjø, 
veiklos aspektø // Jurisprudencija. 1999. T. 12(4). P. 50. 
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protokolo 2 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pa-
brëþdamas, kad „joks teisës aktas negali nustatyti baigtinio þmogaus teisiø 
ir laisviø sàraðo“. Taigi ið visuminio reguliavimo Konstitucinis Teismas gali 
iðvesti naujas þmogaus teises. 

Konstitucijos 6 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad Konstitucija 
yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Vadinasi, teisinës galios poþiûriu 
visos konstitucinës normos yra vienodai svarbios. Negali bûti nustatytas 
toks teisinis reguliavimas, pagal kurá asmuo, ágyvendindamas vienà konsti-
tucinæ teisæ, netektø galimybës ágyvendinti kità konstitucinæ teisæ26. Nors 
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose nustato prigimtiniø þmogaus tei-
siø ribas ir ribojimo pagrindus, tuo nëra paneigiama prigimtiniø teisiø es-
më.  

Tikëtina, kad þmonëms ir ombudsmenams suteikus teisæ tiesiogiai 
kreiptis á Konstituciná Teismà, kai kyla abejonë, kad teisës aktas prieðtarau-
ja Konstitucijos dvasiai ir normoms, bûtø geriau apsaugotos konstitucinës 
þmogaus teisës ir þymiai sumaþëtø tarptautiniø institucijø sprendimø dël 
þmogaus teisiø paþeidimø Lietuvoje. 

 
Tarptautinës þmogaus teisiø gynimo institucijos 

 

Tarptautinës þmogaus teisiø sutartys nustato valstybëms tiesioginá ási-
pareigojimà uþtikrinti jose pripaþástamø teisiø ágyvendinimà. Klasikinë 
þmogaus teisiø koncepcija numato valstybei pareigà nesikiðti bei netrukdyti 
þmogui naudotis savo teisëmis. Ðis ásipareigojimas uþtikrinti tarptautinëje 
sutartyje apibrëþtas teises ir laisves apima ne tik negatyvià, bet ir pozityvià 
valstybës pareigà garantuoti þmogaus teises. Negatyvioji valstybës pareiga 
labiau pasireiðkia politiniø ir pilietiniø teisiø atþvilgiu. Pareiga nesikiðti la-
bai daþnai pabrëþiama ir þodþio laisvës atþvilgiu, o pozityvioji valstybës pa-
reiga daþniau yra susijusi su ekonominëmis, socialinëmis ir kultûrinëmis 
þmogaus teisëmis27. 

Valstybës, vadovaudamosis tarptautiniø sutarèiø nuostatomis, taip pat 
turi priimti ástatymus ir kitus teisës aktus, reikalingus ágyvendinti jø ásipa-
reigojimà gerbti ir uþtikrinti pripaþástamas teises. Valstybë taip pat turi uþ-
tikrinti tinkamà teisinës gynybos priemoniø ágyvendinimà. 

                                                           

26 2000 m. birþelio 30 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos þalos, padarytos neteisëtais kvotos, tardymo, prokuratûros ir teismo veiks-
mais, atlyginimo ástatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto atitikimo Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai“. 

27 Harris D. J., O’Boyle M., Warbrick C. Law of European Convention on Human Rights. 
– London: Butterworths, 1999. P. 19. 
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Áprasta, kad tarptautinës þmogaus teisiø sutarties ágyvendinimo prie-
þiûrai yra steigiamas tam tikras tarptautinis mechanizmas. Pats veiksmin-
giausias tarptautinis þmogaus teisiø gynimo bûdas – kreipimasis á Europos 
Þmogaus Teisiø Teismà, kuris, vadovaudamasis Þmogaus teisiø ir pagrin-
diniø laisviø apsaugos konvencijos nuostatomis, priima sprendimus dël 
ávairiø þmogaus teisiø paþeidimø ir uþtikrina, kad valstybës laikytøsi savo 
pagal Konvencijà prisiimtø ásipareigojimø. Bûtina paþymëti, kad Europos 
Þmogaus Teisiø Teismo sprendimai yra galutiniai ir privalomi suinteresuo-
toms ðalims, o jø vykdymo prieþiûra patikëta Europos Tarybos Ministrø 
Komitetui. Ministrø Komitetas taip pat uþtikrina, kad valstybës imsis esmi-
niø priemoniø uþkirsti kelià tolesniems paþeidimams (keis ástatymus, tei-
smø praktikà, taisykles). Be to, Ministrø Komitetas uþtikrina, kad pareiðkë-
jui bus iðmokëtas Teismo paskirtas teisingas atlyginimas, o tam tikrais atve-
jais bus imtasi kitø konkreèiø priemoniø uþtikrinti visiðkà kompensacijà 
(bylø atnaujinimas, draudimo ar sprendimo dël konfiskavimo panaikini-
mas, leidimo apsigyventi ðalyje suteikimas ir kt.). 

Þmogaus teisiø komitetas prie Jungtiniø Tautø ne tik svarsto valstybiø 
nariø ataskaitas þmogaus teisiø klausimais, bet ir nagrinëja individualias 
peticijas dël Tarptautiniame pilietiniø ir politiniø teisiø pakte átvirtintø 
þmogaus teisiø ir laisviø paþeidimø, taip pat gali nagrinëti tarpvalstybinius 
skundus dël þmogaus teisiø ir laisviø, átvirtintø pakte, paþeidimø, taèiau su 
sàlyga, kad ir besiskundþianti valstybë, ir valstybë, prieð kurià yra nukreip-
tas skundas, pripaþásta Þmogaus teisiø komiteto kompetencijà28. 

Reikëtø paþymëti, kad Þmogaus teisiø komitetas teisminiø ar arbitra-
þiniø funkcijø neatlieka, todël teisiniu poþiûriu jo praneðimas yra reko-
mendacinio pobûdþio. Nepaisant tokios praneðimo teisinës galios, komite-
to autoritetas yra gana didelis ir paprastai valstybës atsiþvelgia á jo prane-
ðimus. 

Visos kitos Jungtiniø Tautø ir Europos Tarybos priimtø tarptautiniø 
sutarèiø prieþiûros institucijos nenagrinëja individualiø skundø, o nagrinëja 
valstybiø pateiktas ataskaitas apie konkreèiø teisiø ágyvendinimà bei nacio-
naliniø þmogaus teisiø institucijø ir nevyriausybiniø organizacijø vadinamà-
sias „ðeðëlines“ ataskaitas, kuriose paprastai pateikiamos pastabos apie su-
tarties netinkamà ágyvendinimà, þmogaus teisiø paþeidimus, taip pat abe-
jones dël valstybës vykdomos þmogaus teisiø politikos ar valstybiniø insti-
tucijø priimamø sprendimø. 

                                                           

28 Civil and Political Rights: the Human Rights Committee // http://www.ohchr.org/ eng-
lish/about/publications/docs/fs15.pdf. 
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Þmogaus teisiø apsauga Europos Sàjungoje 
 

Europos Bendrijos gyvavimo pradþioje þmogaus teisiø sritis buvo lai-
koma visiðkai svetima teisinei santvarkai, kurios pagrindas buvo ekonomi-
niai santykiai. Toks atsiribojimas buvo aiðkinamas tuo, kad þmogaus teisiø 
klausimai buvo nustatyti Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø 
konvencijoje ir nagrinëjami Europos Þmogaus Teisiø Teismo, buvo pabrë-
þiama, kad visos valstybës narës yra ir Europos Tarybos narës, pripaþinu-
sios Europos Þmogaus Teisiø Teismo jurisdikcijà. 

Europos Bendrijos teisë apsiribojo socialinës politikos reglamentavi-
mu, o vëliau ir diskriminacijos draudimu. Þinoma, teigti, kad Europos 
Bendrijos teisë nepripaþino þmogaus teisiø, tikrai negalima. Be to, bûtina 
pabrëþti, kad Europos Teisingumo Teismas jau gana seniai nagrinëja ávai-
rius klausimus, susijusius su þmogaus teisëmis29. 

Tik 1986 m. Suvestinio Europos akto (angl. Single European Act) F 
straipsnio antrojoje dalyje buvo nustatyta, kad „Sàjunga gerbia pagrindines 
teises, kurias garantuoja Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø ap-
saugos konvencija, pasiraðyta 1950 metø lapkrièio 4 dienà Romoje, ir tei-
ses, kylanèias ið visoms valstybëms narëms bendrø konstituciniø principø, 
kaip bendruosius Bendrijos teisës principus“, o 1997 m. Amsterdamo su-
tartyje þmogaus teisiø gerbimas buvo pripaþintas vienu ið Europos Sàjun-
gos bendrøjø teisës principø.  

1999 m. birþelá Kiolne (Vokietija) vykusiame Europos Sàjungos virðû-
niø susitikime buvo nuspræsta, kad pagrindinës þmogaus teisës bûtø gina-
mos Europos Sàjungos lygiu, todël turi bûti numatytos chartijoje. Taigi 
2000 m. Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijos preambulëje numa-
tyta, kad „suvokdama savo dvasiná ir moraliná paveldà, Sàjunga remiasi ne-
dalomomis, universaliomis þmogaus orumo, laisvës, lygybës ir solidarumo 
vertybëmis, demokratijos principais ir teisine santvarka“30. Be to, pabrë-
þiama, kad Europos Sàjunga siekia iðsaugoti ðias bendràsias vertybes gerb-
dama kultûrø ir Europos tautø tradicijø ávairovæ, valstybiø nariø nacionali-
ná identitetà, todël keièiantis visuomenei, vykstant socialinei bei mokslo ir 
technologijos paþangai, bûtina stiprinti pagrindiniø þmogaus teisiø apsau-
gà. Preambulës penktojoje dalyje pabrëþiama, kad „chartija dar kartà pat-
virtina teises, kurios pirmiausia kyla ið konstituciniø tradicijø ir bendrø 
tarptautiniø valstybiø nariø ásipareigojimø, Europos Sàjungos sutarties, 

                                                           

29 Betten L., Grief N. EU Law and Human Rights. – London, 1998. P. 55. 
30 Þmogaus teisës. Europos Tarybos ir Europos Sàjungos dokumentai. – Vilnius: Lietuvos 

þmogaus teisiø centras, 2000. P. 127. 
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Bendrijos sutarèiø, Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos 
konvencijos, Bendrijos ir Europos Tarybos priimtø socialiniø chartijø ir 
Europos Bendrijø Teisingumo Teismo bei Europos Þmogaus Teisiø Tei-
smo precedentø teisës“31, taèiau Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø char-
tijos atsiradimas nebuvo susijæs su Europos Sàjungos veiklos srièiø iðpliti-
mu, ko labiausiai bijojo kai kurios valstybës narës, be to, ði chartija nenu-
matë valstybëms narëms pareigos pagal jà modifikuoti savo Konstitucijas, 
tuo labiau ði chartija nekonkuruoja su Europos þmogaus teisiø ir pagrindi-
niø laisviø apsaugos konvencija.  

Kaip tik ðiuo metu Europos Sàjungos valstybës narës svarsto galimybæ 
nuo 2007 m. ákurti Pagrindiniø teisiø agentûrà (ang. Fundamental Rights 

Agency). Pasiûlymo „Dël Tarybos reglamento, ásteigianèio Europos Sàjun-
gos pagrindiniø teisiø agentûrà“ ir pasiûlymo „Dël Tarybos sprendimo, su-
teikianèio Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø agentûrai teisæ vykdyti savo 
veiklà Europos Sàjungos sutarties VI antraðtinëje dalyje nurodytose srity-
se“32 pagrindinis tikslas – iðplësti dabar veikianèio Europos rasizmo ir kse-
nofobijos kontrolës centro mandatà ir ásteigti Pagrindiniø teisiø agentûrà, 
kuri pagrindiná dëmesá skirs Europos Sàjungos þmogaus teisiø politikos 
nuoseklumui ir tæstinumui stiprinti. Ðios institucijos tikslas yra Europos 
Bendrijos teisës taikymo ribose teikti atitinkamoms Bendrijos institucijoms 
ar tarnyboms ir valstybëms narëms pagalbà bei ekspertines iðvadas, susiju-
sias su pagrindinëmis teisëmis. Jos veikla apimtø Pagrindiniø teisiø charti-
joje numatytas teises ir, atsiþvelgiant á Europos Sàjungos sutarties 6 
straipsnio 2 dalá, teises, numatytas 1950 m. Europos þmogaus teisiø ir pa-
grindiniø laisviø apsaugos konvencijoje.  

Kol kas vyksta karðtos derybos dël ðios institucijos struktûros, valdy-
mo, veiklos srièiø, nepriklausomumo, santykio su kitomis Europos Sàjun-
gos bei tarptautinëmis institucijomis, ypatingai su Europos Taryba. 

 

Iðvados 
 
Nors veiksmingiausias þmogaus teisiø gynimo bûdas yra teisminë gy-

nyba, vis dëlto negalime pamirðti valstybës pareigos uþtikrinti pagarbà 

                                                           

31 Þmogaus teisës. Europos Tarybos ir Europos Sàjungos dokumentai. – Vilnius: Lietuvos 
þmogaus teisiø centras, 2000. P. 127. 

32 Proposal for a Council Regulation establishing a European Union Agency for Funda-
mental Rights and Proposal for a Council Decision empowering the European Union Agency 
for Fundamental Rights to pursue its activities in areas referred to in Title VI of the Treaty on 
the European Union (doc. 10774/05 JAI 246 CATS 42 COHOM 13 COEST 105) 
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þmogaus teisëms ir sukurti veiksmingà þmogaus teisiø apsaugos mecha-
nizmà. 

Iðsamiai iðanalizavus tarptautinius reikalavimus, keliamus nacionali-
nëms þmogaus teisiø institucijoms, bûtina paþymëti, kad Lietuvoje nëra to-
kios institucijos, ir ástatymø leidëjas, vadovaudamasis tarptautiniø organi-
zacijø dokumentais, turëtø numatyti tam tikras þmogaus teisiø politikos 
gaires, taip pat apsvarstyti galimybæ ásteigti nacionalinæ þmogaus teisiø ins-
titucijà. 
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XII. SEIMO KONTROLIERIAI VALDŽIOS 
INSTITUCIJŲ SISTEMOJE 

 
 
Demokratinëje valstybëje svarbu uþtikrinti tinkamà valdþios elgesá su 

pilieèiais. Seimo kontrolieriai – tai Seimo, ástatymø leidþiamosios valdþios 
ir parlamentinæ kontrolæ vykdanèios institucijos skiriami pareigûnai, kuriø 
pagrindinë uþduotis tirti skundus dël valstybës tarnautojø piktnaudþiavimo 
ir biurokratizmo. Tokia institucija pasaulyje þinoma kaip parlamento om-
budsmenas. Institucijos teisinio statuso specifika atskleidþiama per Seimo 
kontrolieriø santykius su valstybës valdþià vykdanèiomis institucijomis. 
Analizuodami Seimo kontrolieriø ágaliojimø vykdymà, galime áþvelgti më-
ginimø vykdyti teismo funkcijas, nors ástatymai tokios galios nesuteikia. 
Seimo kontrolieriø priimami sprendimai yra rekomendacinio pobûdþio, ta-
èiau jø galimybë gauti visà (net valstybës paslaptimi laikomà) informacijà 
sustiprina jø teisinæ padëtá. Svarbûs Seimo kontrolieriø bei þiniasklaidos 
santykiai. Teisë pareikðti ieðkiná teisme dël moraliniø ar materialiniø nuo-
stoliø, kuriuos patyrë asmuo dël pareigûnø padarytø paþeidimø, kompen-
sacijos, galimybë siûlyti Seimui, Vyriausybei ar kitoms valstybës instituci-
joms, kad bûtø pakeisti ástatymai ar kiti norminiai aktai, varþantys þmogaus 
teises ir laisves, yra svarûs argumentai Seimo kontrolierius laikyti þmogaus 
teisiø gynimo institucija. 

 
* * * 

 
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsnio nuostatas Sei-

mo kontrolieriams suteikta teisë tirti skundus dël valstybës ir savivaldybiø 
pareigûnø (iðskyrus teisëjø) piktnaudþiavimo ir biurokratizmo. Ástatymo 
leidëjas turi átvirtinti teisines garantijas Seimo kontrolieriø veiklai, kad bû-
tø apgintos þmogaus teisës ir laisvës nuo vieðojo administravimo subjektø 
paþeidimø. Seimo kontrolieriø vykdoma kontrolë gali uþtikrinti Konstituci-
jos normø virðenybæ. Tiriant piktnaudþiavimo ir biurokratizmo atvejus, at-
liekama Konstitucijos neatitinkanèio elgesio ir Konstitucijos poþiûriu abe-
jotino teisinio reguliavimo prevencija. 
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Seimo kontrolieriø teisinio instituto steigimo pagrindas yra Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos norma, numatanti dviejø rûðiø Seimo kontrolie-
riø ágaliojimus: valstybës ir apskrities virðininko administracijos bei savival-
dybiø pareigûnø veiklos kontrolæ. Ástatymo leidëjo jiems suteiktos galios – 
tirti valdymo ir savivaldos institucijø pareigûnø piktnaudþiavimo ir biurok-
ratizmo atvejus – vertintinos kaip pleèiamai interpretuotas konstitucinës 
normos turinys. Penkiems Seimo kontrolieriams veikiant individualiai, jø 
sujungimà á vienà ástaigà nëra pagrindo laikyti kolegialia parlamento om-
budsmenø institucija, nes tik Seimo kontrolieriø ástaigos vadovo teisinis 
statusas yra papildytas administraciniais ágaliojimais. Seimo kontrolieriø 
institutui bûdingi unitarinës valstybës ombudsmenø modelio ypatumai, to-
dël institucijos veiklos sklaida valstybës teritorijos ar vieðojo administravi-
mo institucijø lygiu nëra bûtina. 

 
Seimo kontrolieriai ir ástatymø leidþiamoji valdþia 

 

Valstybës valdþià ágyvendina visuma institucijø, sudaranèiø tam tikrà 
sistemà. Konstitucijos 5 straipsnio pirmoji dalis skelbia, kad valstybës val-
dþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë, Tei-
smas. Pagal ðá Konstitucijoje átvirtintà ir visuotinai pripaþintà valdþiø pada-
lijimo principà yra organizuojama ir ágyvendinama valstybës valdþia. Sei-
mas (kaip ástatymø leidþiamoji valdþia), Respublikos Prezidentas ir Vyriau-
sybë (vykdomosios valdþios institucijos), Teismas (teisminë valdþia) veikia 
savarankiðkai. Ðis savarankiðkumas reiðkia, kad institucijos veikia jø paskir-
tá atitinkanèios kompetencijos ribose. Valstybës valdþios subalansavimà tri-
jose valdþios ðakose veikia ir ástatymø leidybos, valdymo bei teismines 
funkcijas vykdanèiø institucijø tarpusavio kontrolë. 

Valdþiø padalijimo principo ágyvendinimas yra vienas ið demokratinës 
valstybës poþymiø. Kartu demokratinëje valstybëje svarbu tam tikromis 
priemonëmis uþtikrinti, kad valdþia tinkamai elgtøsi su pilieèiais. Priþiûrëti 
Vyriausybës ir jai pavaldþiø institucijø veiklà yra viena ið parlamento uþ-
duoèiø. Egzistuoja skirtingi bûdai ir skirtingos institucijos prieþiûrai vykdy-
ti. Vienas ið bûdø – parlamente skirti pareigûnà arba sudaryti institucijà 
pavaldþiø ástaigø veiklos prieþiûrai. Pasaulyje tokia institucija þinoma pa-
rlamento ombudsmeno vardu, jos pavadinimas yra kilæs ið ðvedø kalbos 
ðiek tiek maþiau negu prieð du ðimtus metø (pirmasis ombudsmenas Ðvedi-
joje paskirtas 1809 metais). Ombudsmeno institucijos pasaulyje paplito XX 
amþiuje ir, nors jo veiklos paskirtis vienoda – uþkirsti kelià piktnaudþiavi-
mui ir biurokratizmui valstybës tarnyboje, kiekviename kraðte jis vadina-
mas skirtingai: Ispanijoje – Defensor del Pueblo arba Difensore Civico, Bas-
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kø provincijoje – Ararteko, Kanarø salose – Diputado del Comun, Portugali-
joje – Prevedor de Justica, Kipre – Epitropos Dioikeseos, Islandijoje – Um-

bodsmadur Althings, Lenkijoje – Rzecznik Praw Obywatelskich, Slovënijoje – 
Varuh Clovekovic Prawic, Prancûzijoje – Mediateur de la Republique, Vokie-
tijoje – Volksanwalt ir Burgerbeaufragter, Skandinavijos valstybëse – om-
budsmenai, Lietuvoje – Seimo kontrolieriai. Bûdai ir priemonës, kuriomis 
ombudsmeno institucijos veikia, jø ágaliojimai pasaulio valstybëse ávairûs. 
Tokias institucijas steigia parlamentas, vyriausybë arba kitos institucijos ir 
valstybiniame, ir privaèiame sektoriuje. Ombudsmeno institucijø steigimas 
paprastai susijæs su valstybës demokratëjimo procesais. Europos ombuds-
menø instituto prezidento nuomone, ðios institucijos triumfo þygá per besi-
kurianèias demokratijas lëmë ne tik jos pavadinimas, bet pati tokios insti-
tucijos idëja ir jos ágyvendinimas1. Seimo kontrolieriø veiklos pradþioje bu-
vo galima iðgirsti populiariø aiðkinimø, kad ði ástaiga, sprendþiant ið jos pa-
vadinimo, ákurta kontroliuoti Seimà.  

Pirmieji Seimo kontrolieriai buvo paskirti 1994 metø gruodþio mënesá. 
Lietuva yra pirmoji ið trijø Baltijos valstybiø, kurioje ásteigta ombudsmeno 
institucija. Ðiuo metu dirba naujai paskirti Seimo kontrolieriai, kuriuos sà-
lygiðkai bûtø galima pavadinti „treèiàja Seimo kontrolieriø karta“. Tokia 
mintis kyla ne vien dël personalijø, bet ir dël 2004 m. lapkrièio 4 d. priimto 
naujo Seimo kontrolieriø ástatymo, kuriam ásigaliojus buvo pripaþintas ne-
tekusiu galios 1998 m. gruodþio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimo kontro-
lieriø ástatymas. Prieð tai galiojo 1994 m. sausio 11 d. Seimo kontrolieriø 
ástatymas ir 1995 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Seimo kontrolieriø ástaigos statuto patvirtinimo“. 

Seimo kontrolieriai yra palyginti nauja institucija Lietuvoje, galima 
dràsiai teigti, kad jos teisiniam statusui turi átakos tiek teisinës garantijos, 
tiek institucijos organizacinës bei ekonominës veiklos realijos. Ðià instituci-
jà galime laikyti „teisinio transplanto“ pavyzdþiu2. Parlamento ombudsme-
no institucija veikia kaip valstybiniø teisiniø institutø rûðis, kuri iðlieka 
lanksti ir turi polinká modifikuotis valstybëse priklausomai nuo politiniø 
socialiniø sàlygø nekeisdama savo prigimties ir turinio. Lietuvoje pertvar-

                                                           

1 N. Schwarzler. Ombudsmeno darbas – kieno monopolis? Tarptautinë konferencija. 
Ombudsmeno institucijos raida ir þmogaus teisiø gynimas. 1998 m. geguþës 13–14 d. – Vilnius, 
1999. P. 12. 

2 Terminas pavartotas pagal dr. E. Kûrio palyginimà skaitant praneðimà „Konstitucija, 
konstitucinë doktrina ir Konstitucinio Teismo diskrecija“ Baltijos ir Skandinavijos ðaliø kon-
ferencijoje „Konstitucijos aiðkinimas ir tiesioginis taikymas“ Vilniuje 2002 m. kovo 15–16 d. ir 
remiantis idëjomis ið Watson A. Legal Transplants: An approach to Comparative Law. – 
Charlottesville: University Press of Virginia, 1974. 
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kant valstybës institucijø sistemà, nelikus senø institucijø, reikëjo perskirs-
tyti funkcijas ir kurti naujà sistemà. Seimo kontrolieriø teisinio instituto 
sukûrimà lëmë Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto rengimo gru-
pës nariø þinios, uþsienio valstybiø praktikos pavyzdþiai, tarptautiniø orga-
nizacijø rekomendacijos. Svarstant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
projekto pateikimà visuomenës svarstymui, nekilo ginèø dël tokios institu-
cijos sukûrimo bûtinumo3, todël ðio teisinio instituto specifikà lemia Kons-
titucijos norma. Seimo kontrolieriai numatyti Konstitucijos skirsnyje, kuris 
nustato Seimo galias. Seimo kontrolieriams ástatymu suteikta teisë siûlyti 
Seimui, Vyriausybei ar kitoms valstybës institucijoms, kad bûtø pakeisti 
ástatymai ar kiti norminiai aktai, varþantys þmogaus teises ir laisves.  

Valstybës valdþià Lietuvoje ágyvendinanèiø institucijø visuma – tai 
Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë, teismai. Ástatymø leidþia-
mosios valdþios, vykdomosios valdþios institucijos ir teisminës valdþios sa-
varankiðkumas suponuoja valstybinës valdþios institucijø sistemà ir jø tar-
pusavio kontrolës mechanizmà. Valdþiø savarankiðkumas reiðkia, kad insti-
tucijos veikia jø paskirtá atitinkanèios kompetencijos, kurià riboja Konsti-
tucija, ribose. Valstybës valdþios balansà trijose valdþios ðakose veikia ir 
valdþios, valdymo bei teismines funkcijas vykdanèiø institucijø tarpusavio 
kontrolë. Kalbëdami apie Seimo kontrolieriø vaidmená, jø galias mëginsi-
me atskleisti per institucijos santykius su Seimu, Respublikos Prezidentu ir 
Vyriausybe bei teismais.  

Seimas pagal Konstitucijos ir Seimo statuto nustatytas galias ágyvendi-
na ástatymø leidþiamàjà valdþià ir turi kontrolës teises jo steigiamoms insti-
tucijoms. Seimo kontrolierius pareigoms skiria ir atleidþia Seimas. Seimo 
kontrolieriumi skiriamas nepriekaiðtingos reputacijos Lietuvos Respubli-
kos pilietis, turintis teisës bakalauro ir teisës magistro arba vienpakopá tei-
siná universitetiná iðsilavinimà ir ne maþesná kaip 10 metø teisinio ar teisi-
nio pedagoginio darbo staþà. Seimo kontrolieriø ágaliojimø laikas yra pen-
keri metai. Seimo kontrolieriø paskyrimas nesiejamas su naujai iðrinkto 
Seimo veiklos pradþia. Realiai nusistovëjo praktika, kad daugumos Seimo 
kontrolieriø ágaliojimai baigiasi ápusëjus Seimo kadencijai. Taèiau tai ne-
reiðkia, kad Seimo kontrolierius gali bûti atleistas ið pareigø kitais negu 
ástatymo nustatytais pagrindais. Anksèiau ðio laiko Seimo kontrolierius gali 
bûti atleistas visø Seimo nariø balsø dauguma. Seimo kontrolierius atlei-
dþiamas ið pareigø: paties praðymu atsistatydinti; sukakus ástatymo nustaty-

                                                           

3 Lietuvos Respublikos Seimo posëdis. Lietuvos Respublikos Seimo III sesijos 1994 m. 
sausio 11 d. 60, 61 posëdþiø stenograma. Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. 54 ir 55 stenog-
ramos.  
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tam valstybiniø socialinio draudimo pensijø senatvës amþiui; kai negali eiti 
pareigø dël sveikatos bûklës, t. y. jei per vienerius kalendorinius metus 
kontrolierius serga ilgiau kaip keturis mënesius ið eilës arba jei suserga liga, 
kliudanèia eiti savo pareigas, jeigu dël to yra gauta sveikatos apsaugos mi-
nistro sudarytos gydytojø komisijos iðvada; kai jam ásiteisëja apkaltinamasis 
teismo nuosprendis; kai daugiau kaip pusë visø Seimo nariø pareiðkia ne-
pasitikëjimà. Kiekvienà kartà skiriant Seimo kontrolieriø, jis (ji) skiriamas 
bûtent penkeriems metams. Taigi Seimo kontrolieriø skyrimo pareigoms 
teisinë tikrovë sudëtinga: jø kadencija nesibaigia vienu metu. 

Seimo pirmininkas, teikdamas Seimo kontrolieriø kandidatûras, nuro-
do, kokiø pareigûnø veiklai tirti jie skiriami. Seimas, nurodydamas kiekvie-
no kontrolieriaus veiklos sritá, skiria penkis Seimo kontrolierius: du valsty-
bës ástaigø pareigûnø ir tris apskrièiø virðininkø administracijø bei vietos 
savivaldybiø ástaigø pareigûnø veiklai tirti. Vienas ið Seimo kontrolieriø 
skiriamas ástaigos vadovu. Seimo kontrolieriø teisës ir pareigos yra lygios. 
Kiekvienas ið jø veikia savarankiðkai. Seimo kontrolieriai nëra pavaldûs 
Seimo kontrolieriø ástaigos vadovui ir uþ darbà atsiskaito Seimui. Seimo 
kontrolieriai, veikdami Seimo kontrolieriø ástatymø nustatytose ribose, pa-
teikia Seimui ataskaità, kuri turi bûti paskelbta ir nagrinëjama Seime. Taip 
pat teikiamas ir svarstomas Seime Þmogaus teisiø komiteto praneðimas ap-
ie Seimo kontrolieriø ástaigos veiklà ir siûlymai ðios ástaigos veiklai pagerin-
ti.  

1994 m. svarstant Seimo kontrolieriø ástatymo projektà Seime dël ins-
titucijos veiklos prieþiûros vyko diskusija dël bendrosios jø veiklos prieþiû-
ros perdavimo prokuratûrai arba pilieèio skundo perþiûros Seimo Þmo-
gaus ir pilieèio teisiø bei tautybiø reikalø komitete. Taip pat analizuotas 
Seimo kontrolieriaus tirto skundo perdavimas ástaigos vadovui perþiûrëti 
iki priimant galutiná sprendimà4. Priëmus ástatymà buvo iðlaikytas tradicinis 
Parlamento ombudsmeno atliekamo tyrimo modelis – sprendimas galutinis 
ir neperþiûrimas kitø institucijø. 

Seimo kontrolieriumi gali bûti skiriamas nepriekaiðtingos reputacijos 
Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisës bakalauro ir teisës magistro 
arba vienpakopá teisiná universitetiná iðsilavinimà ir ne maþesná kaip 10 me-
tø teisinio ar teisinio pedagoginio darbo staþà. Lietuvoje kandidatus patei-
kia Seimo pirmininkas. Ástatymas nenumato pretendentø skaièiaus ar iðkel-
tos kandidatûros derinimo su visuomene, Seime atstovaujamomis politi-
nëmis partijomis, profesinëmis organizacijomis arba kitomis valstybës insti-

                                                           

4 Tai argumentai ið Lietuvos Respublikos Seimo posëdþio. Lietuvos Respublikos Seimo 
III sesijos 1994 m. sausio 11 d. 60, 61 posëdþiø stenograma. 
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tucijomis procedûros. Galima daryti prielaidà, kad siûlomam kandidatui 
svarbu turëti Seime vyraujanèios (esanèios pozicijoje) politinës partijos pa-
laikymà. Taip pat nëra nustatyta, kad Seimo kontrolieriai negali bûti poli-
tiniø partijø nariai ar suspenduotø savo narystæ, eidami pareigas. Tokie rei-
kalavimai papildomai uþtikrintø, kad pareigas eis ne tik kvalifikuotas, bet ir 
autoritetà visuomenëje bei profesinëje bendruomenëje turintis asmuo. 

 

Seimo kontrolieriai ir vykdomoji valdþia 
 

Seimo kontrolieriø institucijos teisinio statuso specifika atskleidþiama 
ir per Seimo kontrolieriø santykius su valstybës valdþià vykdanèiomis insti-
tucijomis. Analizuodami Seimo kontrolieriø ágaliojimø raidà galime áþvelgti 
ambicijø dël teisëjui prilyginto statuso ar net bandymø vykdyti teismo funk-
cijas, nors ástatymai tokios galios nesuteikia. Ástatymu suteikta galia savo 
iniciatyva pradëti tyrimà nëra veiksmingai naudojamasi. Seimo kontrolieriø 
priimami sprendimai yra rekomendaciniai, taèiau jø galimybë gauti visà 
(net valstybës paslaptimi laikomà) informacijà nesumenkina teisinio statu-
so, o sudaro pagrindà objektyviam tyrimui. Teisë kreiptis á teismà su ieðki-
niu ginti paþeistas þmogaus teises vertintina kaip akivaizdi þmogaus teisiø 
gynimo priemonë.  

Seimo kontrolieriai tiria skundus ir teikia iðvadas dël pareigûnø pikt-
naudþiavimo ir biurokratizmo valstybës valdymo ir savivaldos institucijose. 
Jie tiria ne visø pareigûnø ir institucijø veiklà. Respublikos Prezidento, 
Seimo nariø, ministro pirmininko, Vyriausybës (kaip kolegialios instituci-
jos), valstybës kontrolieriaus, Konstitucinio Teismo ir kitø teismø teisëjø, 
vietos savivaldybiø tarybø (kaip kolegialiø institucijø), taip pat prokurorø, 
tardytojø ir kvotëjø procesiniø sprendimø teisëtumas ir pagrástumas neti-
riamas.  

Seimo kontrolieriams nesuteikta teisë tirti ástatymø leidþiamosios val-
dþios institucijø veiklos. Taip pat ministras pirmininkas ir Vyriausybë in 

corpore nëra Seimo kontrolieriø tyrimø galiø ribose, taèiau Seimo kontro-
lieriai, iðtyræ skundà, gali praneðti Respublikos Prezidentui apie ministrø ar 
kitø Respublikos Prezidentui atskaitingø pareigûnø padarytus paþeidimus. 
Vyriausybei, kaip kolegialiai institucijai, Seimo kontrolierius gali siûlyti 
ástatymø nustatyta tvarka panaikinti, sustabdyti ar pakeisti ástatymams bei 
kitiems teisës aktams prieðtaraujanèius sprendimus ar siûlyti priimti spren-
dimus, kurie nepriimti dël piktnaudþiavimo ar biurokratizmo. Seimo kont-
rolierius, atlikæs tyrimà, gali praneðti Seimui arba Respublikos Prezidentui 
apie ministrø ar kitø Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingø parei-
gûnø padarytus paþeidimus. Taip pat Seimo kontrolieriaus siûlymà panai-
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kinti, pakeisti ar priimti sprendimà, paðalinti ástatymo paþeidimus, jø prie-
þastis ir sàlygas privalo nagrinëti institucija ar pareigûnas, kuriems toks siû-
lymas adresuojamas. Seimo kontrolieriams suteikta teisë dalyvauti Vyriau-
sybës posëdþiuose, kai svarstomi klausimai, susijæ su Seimo kontrolieriø 
veikla. Vykdydami savo pareigas, jie gali pasitelkti Vyriausybës ástaigø, taip 
pat ministerijø, apskrièiø bei savivaldybiø pareigûnus ir ekspertus. Svarbi 
teisë informuoti Vyriausybæ apie ðiurkðèius ástatymø paþeidimus arba ásta-
tymø ar kitø teisës aktø trûkumus, prieðtaravimus ar spragas bei siûlyti, kad 
bûtø pakeisti norminiai aktai, varþantys þmogaus teises ir laisves.  

Pasaulyje parlamento ombudsmeno institucijos veikla yra vertinama 
kaip vieðojo administravimo institucijø veiklos efektyvumo matas5. Om-
budsmeno teisinis institutas apibûdinamas kaip personifikuotas, neforma-
lus, nepolitizuotas pilietinës visuomenës ir valstybës institutas, neturintis 
imperatyviø administraciniø ágaliojimø, naudojantis problemø pristatymà, 
teikiantis nuomonæ, rekomendacijas, ataskaitas parlamentui apie savo 
funkcijø vykdymà ir turintis moraliná paskatinamàjá poveiká vieðojo admi-
nistravimo subjektams.  

Vyriausybë yra atsakinga uþ valstybës biudþeto projekto parengimà ir 
pateikimà Seimui, jo vykdymà ir ávykdymo apyskaitos teikimà Seimui. Èia 
galëtume iðsakyti tam tikras abejones dël Seimo kontrolieriø veiklos sava-
rankiðkumo. Galime remtis P. Dunnleavy ir B. O’Leary nuomone dël vals-
tybës institucijø preferencijø átakos formuojant valstybës biudþetà. Savo 
biudþetø projektus siûlydamos ástatymø leidëjams ar aukðtesniajai valstybi-
nei institucijai, valstybinës agentûros turi ypatingø pranaðumø, ið kuriø 
svarbiausias – jø turimas santykinis informacijos monopolis. Tik pareigû-
nai, dirbantys konkreèiame departamente, tiksliai þino, kam agentûra lei-
dþia jai skirtus pinigus ir kokios visuomeninës naudos ji duoda (jei apskritai 
duoda). Net esant visiðkai atvirai valdymo sistemai, agentûrø pareigûnø þi-
nios bus kur kas iðsamesnës uþ tas, kurias gali gauti parlamentarai6. Seimo 
kontrolieriai uþ savo veiklà yra atsakingi Seimui, o Seimas, ástatymu tvir-
tindamas valstybës biudþetà bei priþiûrëdamas jo vykdymà, daro átakà ir 
Seimo kontrolieriø veiklai, todël Seimas visuomet turi galimybæ vertinti 
Seimo kontrolieriø veiklos socialiná efektà. 

Seimo kontrolieriø paskirtis yra tirti skundus ir priþiûrëti, kad valsty-
bës tarnautojai tinkamai vykdytø savo pareigas, nevirðytø jiems suteiktø 
ágaliojimø ar nesavivaliautø, nesilaikytø nereikalingø ar iðgalvotø formalu-

                                                           

5 Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government. – New York: Adddison Wesley, 1992. 
P. 90. 

6 Dunnleavy P., O’Leary B. Valstybës teorijos. – Vilnius, 1999. P. 142. 
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mø, nepagrástai atsisakydami spræsti þinyboms pavaldþius dalykus, vilkintø 
priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai 
vykdytø ástatymus ar kitus teisës aktus. Asmenys, nukentëjæ nuo netinkamo 
valdymo valstybës ar savivaldos ástaigoje, gali kreiptis á Seimo kontrolieriø, 
taèiau neretai pilieèiams sunku suprasti tikràjà ðios institucijos paskirtá ir 
jos veiklos specifikà, todël ðis institucinis mechanizmas naudojamas ir pasi-
telkus advokatus, nors ástatymas nenumato specialiosios kreipimosi for-
mos.  

R. D. Austerio ir M. Silverio manymu, valstybë apskritai gali bûti trak-
tuojama kaip didelë korporacija, tad valstybiniø organizacijø kontrolës 
problema yra analogiðka tai problemai, kuri iðkyla akcininkams mëginant 
kontroliuoti didelës korporacijos vadybà. Perëjimas nuo monarchijos (arba 
diktatûros) prie demokratijos panaðus á dideliø korporacijø atsiradimà. 
Bûdami valstybës veiklos „likutiniai pajamø gavëjai“, monarchai arba dik-
tatoriai aiðkiai yra suinteresuoti didinti valstybiniø organizacijø veiksmin-
gumà, be to, jie disponuoja reikiamais laiko ir þiniø iðtekliais, kuriuos gali 
panaudoti átvirtindami savo preferencijà. Demokratijos sàlygomis valstybës 
„akcininkai“ yra visi pilieèiai; bûdami labai iðsklaidyti ir turëdami palyginti 
nedaug bendrø interesø, jie susiduria su milþiniðkais informacijos kaðtais, 
jeigu mëgina kontroliuoti valstybës veiklà. Sudëtinga kolektyvinio veiksmo 
problema jiems iðkyla vien mëginant suprasti valstybës funkcionavimà, ne-
kalbant apie veiksmingà jos veiklos kontrolæ, tad jiems tiesiog neverta gaið-
ti laiko ir eikvoti energijà bei pinigus stengiantis iðsiaiðkinti, kà valstybës 
pareigûnai ið tikrøjø daro veikdami pilieèiø vardu7. 

Valstybës tarnautojø samprata kito. Pagal Konstitucijà tiriama valsty-
bës ir savivaldybës pareigûnø veikla. Valstybës tarnautojo ir Seimo kontro-
lieriaus pareigybiø sampratà veikë teisës aktø nuostatø pasikeitimai.  

Seimo kontrolieriams teikiamiems skundams paduoti nustatytas vie-
neriø metø terminas nuo skundþiamø veiksmø padarymo. Skundai, paduoti 
praëjus ðiam laikui, nenagrinëjami, jeigu Seimo kontrolierius nenuspren-
dþia kitaip. Skundas turi bûti iðtirtas ir pareiðkëjui atsakyta per 3 mënesius 
nuo skundo gavimo dienos. Prireikus Seimo kontrolierius tyrimo terminà 
gali pratæsti. Apie tai turi bûti informuotas pareiðkëjas. Skundas turi bûti 
iðnagrinëtas per ámanomai trumpiausià laikà. 

 

                                                           

7 Auster R. D., Silver M. The State as a Firm: Economic Forces in Political Development. 
– The Hague: Martinus Nijhoff, 1979. P. 140. 
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Seimo kontrolieriai ir teisminë valdþia 
 

Seimo kontrolieriai, kaip viena ið ávairiø kontrolieriø institucijø, lai-
komi teisine institucine þmogaus teisiø garantija8. Svarbiausià vietà ginant 
þmogaus teises, kaip jau minëta, uþima teismai. Administraciniai teismai 
veikia kaip specializuota teisminës valdþios institucija, tirianti skundus dël 
valstybës vieðosios administracijos veiklos. Seimo kontrolieriai nagrinëja 
skundus dël pareigûnø9, valdininkø piktnaudþiavimo ir biurokratizmo atve-
jus, taèiau Seimo kontrolieriø veiklos negalime tapatinti su teismo vykdo-
momis funkcijomis dël ðiø institucijø skirtingos prigimties ir priimamø 
sprendimø teisinës galios, todël á klausimà, ar teismø veiklà gali tirti Seimo 
kontrolieriai, atsakymas vienareikðmis – tikrai ne10. Yra ir kitas klausimas: 
ar Seimo kontrolieriø sprendimai gali bûti apskøsti teismui? Èia tokio vie-
nareikðmio atsakymo nëra. Pasikeitus Administraciniø bylø teisenos ásta-
tymo redakcijai Seimo kontrolieriø veikla gali bûti apskøsta administraci-
niam teismui11. Veikla suprantama kaip veikimas, darbas12. Ar Seimo kont-
rolieriai yra tarnautojai (pareigûnai), turintys ástatymø suteiktas vieðojo 
administravimo teises ir praktiðkai ágyvendinantys vykdomàjà valdþià arba 
atskiras vykdomosios valdþios funkcijas? Bûtent tokia veikla suprantama 
kaip vieðasis administravimas. Tokias funkcijas vykdo Seimo kontrolieriø 
ástaiga ir ástaigos vadovas, administruodamas ástaigos veiklà. Jeigu ði veikla 
paþeidþia pilieèiø ir kitø asmenø teisæ á teisingà ir neðaliðkà praðymø nagri-
nëjimà, asmenims suteikiama teisë kreiptis dël teisës paþeidimo, taèiau pa-
tys Seimo kontrolieriø po tyrimo priimti sprendimai yra neskundþiami ir 
nëra teisiniø priemoniø ápareigoti juos pakeisti savo nuomonæ. 

Be to, svarbu ir tai, kad Seimo kontrolieriø priimami sprendimai yra 
rekomendaciniai, taèiau jø galimybë gauti visà (net valstybës paslaptimi 
laikomà) informacijà suteikia ðiai institucijai specialià teisinæ galià. Parla-

                                                           

8 Birmontienë T. Þmogaus teisës ir jø átvirtinimas Lietuvos konstitucinëje teisëje / Lietu-
vos Respublikos konstitucinë teisë. – Vilnius: Lietuvos teisës universitetas, 2001. P. 348. 

9 Seimo kontrolieriø ástatymo sàvoka nëra tapati (valstybës valdþios ir valdymo institucijos 
darbuotojas, savivaldybës vykdomosios institucijos atstovas, savivaldybës administracijos dar-
buotojas ar ágaliotas asmuo, atliekantis organizacines, tvarkomàsias ar administracines funkci-
jas) Vieðojo administravimo ástatymo sàvokai (valstybës tarnautojas, turintis administravimo 
ágaliojimus pagal pareigas pavaldiems ir nepavaldiems asmenims). 

10 Praktinis pavyzdys gali bûti Lietuvos Respublikos aukðtesniojo administracinio teismo 
2000 m. birþelio 22 d atskiroji nutartis. 

11 Skirtingos Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymo nuostatos 1999 
ir 2001 m. 

12 Dabartinës lietuviø kalbos þodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidykla, 1993. P. 
917. 
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mento ombudsmeno institucijos veiklos praktika Europos valstybëse rodo, 
kad jø sprendimai ágyvendinami kaip autoritetinga nuomonë vieðojo admi-
nistravimo veiklai gerinti. Ar Seimo kontrolieriai turi vieðojo administra-
vimo teises? Jas turi tik ástaigos vadovas. Ar Seimo kontrolieriø ástaiga yra 
valstybinio administravimo subjektas? Taip, nes turi vykdyti ástatymais ir 
kitais teisës aktais reglamentuojamà valstybës ir vietos savivaldos instituci-
jø, kitø ástatymais ágaliotø subjektø vykdomàjà veiklà, skirtà ástatymams, ki-
tiems teisës aktams, vietos savivaldos institucijø sprendimams ágyvendinti, 
numatytoms vieðosioms paslaugoms administruoti.  

Seimo kontrolieriams suteikta galimybë inicijuoti tyrimus gali bûti su-
prantama kaip prevencijos ir aktyviosios prieþiûros elementas. Tuo tarpu 
teismas neturi galios pradëti bylos teisminá nagrinëjimà dël þiniasklaidos 
informacijos. Seimo kontrolierius gali pradëti tyrimà savo iniciatyva, gautà 
skundà nagrinëti ið esmës ar atsisakyti pateikti iðvadà dël valstybës tarnau-
tojo praðymo. Tai – ðios institucijos diskrecijos teisë.  

Skirtingai nuo kreipimosi á teismà, galimybë kreiptis á Seimo kontro-
lierius nëra ribojama grieþta skundo teikimo raðtu procedûra. Seimo kont-
rolieriø ástaigos priimamajame padedama tinkamai suraðyti skundà. Gràþi-
nus Seimo kontrolieriams nepaskirtà tirti skundà, nurodoma, kur reikëtø 
kreiptis. Nemokama galimybë kreiptis á Seimo kontrolierius, taip pat nenu-
statyta grieþta skundo teikimo raðtu procedûra palengvina asmenims krei-
pimosi procedûras. Ástatyme nustatytø reikalavimø nesilaikymas nëra pa-
grindas atmesti skundà. Seimo kontrolierius taip pat tiria Seimo nariø jam 
perduotus skundus. Pastebimi atstovavimo instituto elementai. Asmenys, 
nukentëjæ nuo netinkamos veiklos valstybës ar savivaldos ástaigoje, gali 
kreiptis á Seimo kontrolieriø. Tiriami Lietuvos Respublikos pilieèiø skun-
dai, taip pat gali bûti tiriami ir uþsienio valstybiø pilieèiø bei asmenø be pi-
lietybës skundai.  

Svarbu palyginti Seimo kontrolieriø ir teismø galià, nes labai panaði 
yra administraciniø teismø jurisdikcija ir Seimo kontrolieriø kompetencija. 
Abiejø institucijø veikla siekiama ginti vieðojo administravimo subjektø pa-
þeistas þmogaus teises. Seimo kontrolieriø paskirtis yra priþiûrëti, kad vals-
tybës tarnautojai tinkamai vykdytø savo pareigas, nevirðytø jiems suteiktø 
ágaliojimø arba nesavivaliautø, nesilaikytø nereikalingø ar iðgalvotø forma-
lumø, nepagrástai atsisakytø spræsti þinyboms pavaldþius klausimus, vilkintø 
priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas ir kitaip blogai ar netinkamai 
vykdytø ástatymus arba kitus teisës aktus. Seimo kontrolieriai netiria skun-
dø, kylanèiø dël darbo teisiniø santykiø; skundø, kuriuos turi nagrinëti tei-
smas, taip pat netikrina teismø priimtø sprendimø, nuosprendþiø ir nutar-
èiø pagrástumo ir teisëtumo. Seimo kontrolieriai netiria ir teisëjø veiklos. 
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Netiriamas taip pat prokurorø, kaip teisminës valdþios atstovø, procesiniø 
veiksmø teisëtumas ir pagrástumas. 

Teismai – tai konstitucinë teisingumà vykdanti institucija. Konstituci-
jos deðimtasis skirsnis „Teismas“ tiksliai apibrëþia teisminës valdþios ribas. 
Nuo 1999 metø bylas dël vieðojo ir vidinio administravimo subjektø priimtø 
administraciniø aktø bei veiksmø ar neveikimo (t. y. pareigø nevykdymo) 
nagrinëja specializuoti administraciniai teismai. Pradëjus funkcionuoti ad-
ministraciniø teismø sistemai, Seimo kontrolieriø institucijos ágaliojimai 
nebuvo perþiûrëti. Panagrinëjus Europos Þmogaus Teisiø Teismo prakti-
kà13, galima daryti iðvadà, kad ombudsmeno institucija nëra laikoma vals-
tybës vidaus teisinës gynybos priemone. Pateikti individualias peticijas gali 
kiekvienas fizinis asmuo, nevyriausybinës organizacijos ar asmenø grupës, 
kai pagal visuotinai pripaþintus tarptautinës teisës principus buvo panaudo-
tos visos valstybës vidaus teisinës gynybos priemonës ir ne vëliau kaip per 
ðeðis mënesius nuo tos dienos, kai buvo priimtas galutinis sprendimas vals-
tybës viduje. 

Subjektai, vykdantys vieðojo administravimo funkcijas, yra valstybës ir 
vietos savivaldos institucijos, kiti ástatymais ágalioti subjektai, kuriø vykdo-
moji veikla skirta ástatymams, kitiems teisës aktams, vietos savivaldos insti-
tucijø sprendimams ágyvendinti, numatytoms vieðosioms paslaugoms admi-
nistruoti. Vidinio administravimo veikla uþtikrinamas konkreèios valstybës 
ar vietos savivaldos institucijos, ástaigos, tarnybos ar organizacijos funkcio-
navimas (struktûros tvarkymas, personalo valdymas, turimø materialiniø 
finansiniø iðtekliø tvarkymas ir valdymas), kad ji galëtø tinkamai vykdyti jai 
paskirtus vieðojo administravimo ar kitos valstybinës veiklos uþdavinius. 
Akivaizdu, kad administraciniø teismø nagrinëjamø bylø problematika pa-
naði á Seimo kontrolieriø veiklos tematikà. Kur yra takoskyra tarp admi-
nistraciniø teismø ir Seimo kontrolieriø veiklos?  

Visiðkai aiðku, kad teismø negalima tapatinti su Seimo kontrolieriø insti-
tutu. Teismas valdþios galias gauna tiesiogiai ið tautos, o ne ið kitø valstybës 
valdþiø, todël jis ir ágyvendina savo valdþià savarankiðkai, o ne kaip kitø val-
dþiø ásteigta institucija. Tai reiðkia, kad teismas, vykdydamas savo funkcijas, 
nëra pavaldus nei vykdomajai, nei ástatymø leidþiamajai valdþiai14. 

                                                           

13 Tai bylos: European Court of Human Rights. Case of Denizci and others v. Cyprus 
(Applications nos. 25316-25321/94 and 27207/95) Judgment Strasbourg 23 May 2001. Euro-
pean Court of Human Rights Case of Niedbala v. Poland (Application no. 27915/95) Judg-
ment Strasbourg 4 July 2000. 

14 Pakalniðkis V. Dël teisminës valdþios ðaltinio ir jos veiksmingumo / Konstitucija, þmo-
gus, teisinë valstybë. 1997 m. spalio 24–25 d. konferencijos medþiaga. – Vilnius: Lietuvos þmo-
gaus teisiø centras, 1998. P. 59. 
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Kai kuriose valstybëse ombudsmenai laikytini kvaziteismine instituci-
ja, veikianèia tarsi teismas, siekianèia supaprastinti vieðojo administravimo 
ir asmenø ginèø procesà. Tai bûdinga valstybëms, kuriose ombudsmeno 
institucijà daþniausia ásteigia ne parlamentas, o vyriausybë arba tam tikra 
ûkio ðakos institucija15. Svarbiausias skiriamasis bruoþas yra priimamø 
sprendimø teisinë galia. Parlamento ombudsmeno sprendimas veikia kaip 
rekomendacija ir jo ágyvendinimà uþtikrina institucijos autoritetas. Lietu-
voje veikiantys Seimo kontrolieriai neturi privalomø ágaliojimø, jie negali 
skirti administraciniø nuobaudø. 

Galima áþvelgti teismø ir Seimo kontrolieriø veiklos skirtumø: nevie-
nodi bylø nagrinëjimo terminai, priimamo sprendimo teisinës galios ir ap-
skundimo galimybës klausimai. Teismai, kaip teisminës valdþios institucija, 
ágyvendina teisingumo vykdymo valstybëje funkcijà ir kartu vykdo valstybës 
institucijø teisëtumo kontrolæ per priimamus imperatyvius aktus. Seimo 
kontrolieriai priima sprendimus, kurie yra rekomendacijos. Taip pat skiria-
si ir institucinis veiklos organizavimas bei veiklos mastai. Seimo kontrolie-
riø ástaiga ákurta sostinëje, o teismai – vietose ir regionuose. Ástatymas nu-
stato grieþtà kreipimosi á teismà tvarkà, o á Seimo kontrolierius – nenuma-
to. Ðie gali patys imtis iniciatyvos pradëti tyrimus, taèiau Seimo kontrolie-
riams nesuteiktos galios imtis iniciatyvos turint abejoniø dël ástatymo ar ki-
to teisës akto konstitucingumo: jie negali tiesiogiai kreiptis á Konstituciná 
Teismà.  

Pagal Administraciniø bylø teisenos ástatymo 16 straipsnio 2 dalá Sei-
mo kontrolieriø veikla tiriama. Galima daryti iðvadà, kad Seimo kontrolie-
riø sprendimus galima apskøsti. Jeigu rekomendacinio pobûdþio sprendi-
mai yra skundþiami, ar teismas gali ápareigoti Seimo kontrolierius pradëti 
tyrimà pagal gautà skundà? Ar gali pavesti ið naujo perþiûrëti atmestà 
skundà, kai nepasitvirtina jame nurodyti paþeidimai? Kaip bus apskøstas 
ieðkinys dël kompensuojamø moraliniø ar materialiniø nuostoliø, kuriuos 
patyrë asmuo dël pareigûnø padarytø paþeidimø arba kaip medþiagà pe-
rduoti tardymo organams, kai aptikti nusikaltimo poþymiai? Kaip spræsti, 
ar teisëtai siûloma kolegialiai institucijai, ástaigos vadovui ar aukðtesniajai 
institucijai skirti nusiþengusiems pareigûnams drausmines nuobaudas? 
Kaip siûlyti prokurorui ástatymo nustatyta tvarka rengti medþiagà civilinei 
bylai teisme iðkelti, jeigu nustatoma, kad paþeisti neveiksniø, ribotai veiks-

                                                           

15 Ombudsmeno institucija kaip kvaziteismo ástaiga daþniausia nagrinëjama Prancûzijos 
mokslininkø darbuose, pvz., Brown L. N., Bell J. S. French Administrative Law. Fourth ed. – 
Oxford: Clarendon Press, 1993; West A., Desdevises Y., Fenet A., Gaurier D., Heussaff M. 
C., Levy B. The French Legal System. Second ed. – London: Butterworths, 1998; Dadomo C., 
Farran S. The French Legal System. – London: Sweet and Maxwell, 1993. 
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niø, invalidø, nepilnameèiø bei kitø asmenø, turinèiø ribotas galimybes gin-
ti savo teises, interesai? Kaip atkreipti pareigûnø dëmesá á aplaidumà dar-
be, ástatymø nesilaikymà, tarnybinës etikos paþeidimà ar biurokratizmà ir 
siûlyti imtis priemoniø, kad bûtø paðalinti ástatymo paþeidimai, jø prieþas-
tys ir sàlygos? Praneðimo Seimui ar Respublikos Prezidentui apie ministrø 
ar kitø Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingø pareigûnø (iðskyrus 
Respublikos Prezidentà, Seimo narius, ministrà pirmininkà, Vyriausybæ 
(kaip kolegialià institucijà), valstybës kontrolieriø ir Konstitucinio Teismo ir 
kitø teismø teisëjus, vietos savivaldybiø tarybas (kaip kolegialias institucijas) 
prokurorus, tardytojus ir kvotëjus procesiniø sprendimø teisëtumo ir pagrás-
tumo) padarytus paþeidimus galimo skundimo tvarka visai nenustatyta.  

Tokiais atvejais gali kreiptis pareigûnai, kuriø veikla tirta, arba pilie-
èiai, nepatenkinti Seimo kontrolieriø sprendimu, gali skøsti jau du faktus: 
aplinkybes, dël kuriø kreipësi á Seimo kontrolieriø, ir paties Seimo kontro-
lieriaus veiklà; o valstybës tarnautojai gali skøsti tik tarnybinio ginèo atveju. 

Galimybë kreiptis á Konstituciná Teismà neretai yra apibûdinama kaip 
viena ið specifiniø parlamento ombudsmeno funkcijø. Lietuvoje tokia galia 
nesuteikta, taèiau Seimo kontrolieriai gali kreiptis á Administraciná teismà, 
kad bûtø iðtirtas norminio teisinio akto atitikimas ástatymams (Administra-
ciniø bylø teisenos ástatymo 110 str. 1 d.). Kreipimasis á Konstituciná Tei-
smà sustabdytø skundo tyrimo eigà. Vienas ið veiklos efektyvumo poþymiø 
yra terminas, per kurá iðnagrinëjama apskøsta veikla, tada asmuo galëtø su-
laukti sprendimo ið Seimo kontrolieriaus daug vëliau negu po 3 mënesiø ir 
galbût kai kuriems pilieèiam nebûtø akstino savo teises ginti neteisminiu 
bûdu. Kai kuriose valstybëse parlamento ombudsmenas gali kreiptis á kons-
tituciná teismà, taèiau Lietuvoje galima imtis kitokiø priemoniø. 

Kiekvienoje valstybëje parlamento ombudsmeno institucijos teisinës 
procedûros yra skirtingos, nevienodas ir priimamø sprendimø ar rekomen-
dacijø vykdymo mechanizmas, taèiau nereikia didesniø teisiniø galiø tam, 
kad sprendimai bûtø vykdomi. Paprastai uþtenka tokiø parlamento om-
budsmeno naudojamø priemoniø, kaip átikinëjimas, kritika ir vieðumas. 
Bûtent ðios priemonës padeda greitai vykdyti ombudsmenø pasiûlytus 
sprendimus, nes paprastai pareigûnas arba valdymo organas nenori iðgirsti 
ombudsmeno vieðai reiðkiamos kritikos jo adresu. Jeigu ombudsmeno pa-
siûlymas ar rekomendacija neávykdomi, jis apie tai praneða parlamentui, 
kuriame ði problema sprendþiama su atitinkamu ministru, taèiau parlamen-
to pagalbos prireikia retai, kai ombudsmenas derybose su pareigûnu ar val-
dymo organu neranda bendro sprendimo16. Nesant susitarimo, svarbiausias 

                                                           

16 Boicova V. Sluþba zaðèity prav èeloveka i graþdanina. Mirovoj opyt. – Moskva, 1996. P. 91. 
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visuomenës ir valstybës tarnautojø poþiûris á Seimo kontrolierius bei jø 
nuostatas. 

Daugumoje uþsienio valstybiø ombudsmenø funkcijos suprantamos 
kaip parlamento ágaliotinio tam tikroms problemoms nagrinëti, jie negali 
bûti laikomi nepriklausomais arbitrais, koks yra teismas. Lietuvoje Seimo 
kontrolieriams ástatymu paskirtos funkcijos ir veiklos garantijos nëra tapa-
èios teismui suteikiamoms garantijoms. Ástatymas draudþia Seimo kontro-
lieriams imtis teismo funkcijø17. Tokia veikla paþeistø ne tik ástatymø reika-
lavimus, bet ir konstituciná valdþiø padalijimo bei tik teismo vykdomo tei-
singumo principà, pasireiðkiantá ir draudimu ástatymø leidybos bei vykdo-
majai valdþiai kiðtis á teismø veiklà. Seimo kontrolieriams ëmus nagrinëti 
teismo sprendimø, nuosprendþiø ar nutarèiø teisëtumà ir pagrástumà, tai 
vertintina ne vien kaip Seimo kontrolieriø ástatymo paþeidimas, bet, svar-
biausia, kaip Konstitucijoje átvirtinto teismø nepriklausomumo principo 
negerbimas. Seimo kontrolieriø veikla, kai sprendþiami ne jø kompetenci-
jai priskirti klausimai, negali likti be visuomenës dëmesio18. Kada skundas 
tuo paèiu klausimu buvo iðnagrinëtas, yra nagrinëjamas teisme arba pagal 
ástatymus turi bûti nagrinëjamas teisme, skundas per septynias dienas turi 
bûti gràþintas pareiðkëjui. Taip privalu pasielgti, kai dël skundo yra priim-
tas procesinis sprendimas iðkelti baudþiamàjà bylà, atsisakymas iðkelti bau-
dþiamàjà bylà arba nutraukti jà. Seimo kontrolieriai neturi Ðvedijos ir 
Suomijos ombudsmeno galiø, todël negali pareikðti kaltinimo arba imtis 
drausminës ar baudþiamosios bylos nagrinëjimo pareigûno piktnaudþiavi-
mo ar biurokratizmo atveju. 

Įstatymas suteikia Seimo kontrolieriams galią perduoti medþiagà iki-
teisminio tyrimo ástaigai ar prokurorui, kai aptinkami nusikalstamos veikos 
poþymiai. Jie gali kreiptis á teismà dël kaltø piktnaudþiavimu ar biurokra-
tizmu pareigûnø atleidimo ið einamø pareigø. 

Seimo kontrolieriai gali kreiptis á administraciná teismà praðydami iðtir-
ti, ar norminis administracinis aktas (arba jo dalis) atitinka ástatymà ar Vy-
riausybës nutarimà. Jie gali siûlyti Seimui kreiptis á Konstituciná Teismà dël 
teisës aktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ástatymams. 

                                                           

17 Turime praktiná pavyzdá, kai Seimo kontrolieriai ëmësi nagrinëti teismui þinybingà 
skundà ir pareiðkëjas praleido terminà kreiptis á teismà (Aukðtesniojo administracinio teismo 
2000 m. birþelio 22 d. atskiroji nutartis). Teismas nutarë apie tai informuoti Lietuvos Respub-
likos Seimo pirmininkà ir Þmogaus ir pilieèio teisiø bei tautybiø reikalø komitetà. 

18 Ignatavièius T. Seimo kontrolieriai iðvengë apkaltos // Lietuvos rytas. 2000 m. lapkrièio 
30 d.; Petroðius A. Þlugo ataka prieð Seimo kontrolierius // Lietuvos þinios. 2000 m. lapkrièio 
30 d.; Þiliukas A. Seimo kontrolieriai iðsaugojo nepriklausomybæ // Respublika. 2000 m. 
lapkrièio 30 d. 
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Seimo kontrolieriø galios 
 

Lietuviðkasis ombudsmeno institucijos modelis paremtas pasaulio pa-
tirtimi ir nacionaline teisës tradicija. Turime ir áprastà parlamento om-
budsmeno, ir specializuotas institucijas. Seimo kontrolieriai yra nuo 1995 
m. veikianti institucija. 1999 m. ásteigta lygiø galimybiø kontrolieriaus pa-
reigybë (anksèiau vadinta – moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriaus), 
o 2000 m. – vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus. Tai – specifinës veiklos ir 
subjekto institucijos. Seimo kontrolieriø ir kitos institucijos buvo ásteigtos 
atsiþvelgiant á Skandinavijos valstybiø patirtá. Dar ir ðiandien svarbi E. Kû-
rio 1993 metais iðsakyta mintis dël uþsienio valstybiø patirties taikymo Lie-
tuvoje, kai Seimo kontrolieriø institucija buvo kuriama. Kopijuojant atskirø 
Vakarø teisës tradicijos ðaliø institutus, o neretai ir savarankiðkai juos „ið-
radinëjant“, ið akiø iðleidþiama pati teisinë sistema kaip struktûriðka ir lo-
giðka vienybë19. Seimo kontrolieriø veiklos apþvalga ir jø kompetencijà re-
guliuojanèiø teisës aktø analizë padës suprasti ðios institucijos vietà valsty-
bës institucijø sistemoje, paskirtá ir bûtinumà teisinës sistemos struktûroje.  

Lietuvos Respublikos Konstitucija neávardija jokios institucijos, kurios 
funkcijos apibrëþiamos kaip þmogaus teisiø gynyba. Tik á teismà gali kreip-
tis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad buvo paþeistos jo teisës. Seimo kont-
rolieriai pagal ástatymo nuostatas yra nepriklausomi, turi plaèias tyrimo ga-
lias, veikia vieðai ir yra prieinami pilieèiams. Galime teigti, kad institucija 
uþima savità vietà ðalia teismo ir parlamento. 

Seimo kontrolieriø ástaigos kûrimas buvo susijæs su demokratiniais 
pokyèiais, asmenø teisiø ir laisviø uþtikrinimu. M. Oostingas skiria du pa-
rlamento ombudsmeno institucijø tipus: veikianèios demokratijos ir naujos 
demokratijos (bûdingos dviem paskutiniams deðimtmeèiams)20. Antrasis 
tipas pradëjo funkcionuoti po kariniø reþimø þlugimo Portugalijoje 1976 
m. ir Ispanijoje 1982 m. Naujoji kûrimo banga buvo totalitarinio valdymo 
sistemos þlugimas. Institucijos steigimo specifikà ir veiklos ypatumus at-
skleisti padeda teisinio statuso poþymiø ávairovë. Veikianèiose demokrati-
jose ombudsmeno veikla nukreipta á individo pilietinæ apsaugà, tuo prisi-
deda prie tolesnës demokratijos plëtros, konstitucinës valdymo tvarkos ir 
teisinës valstybës funkcionavimo uþtikrinimo. Taip sudaroma papildoma 
apsauga þmogaus teisëms ir veikiama ðalia netrumpà laikà funkcionuojan-

                                                           

19 Kûris E. Teisinë valstybë, teisiniø sistemø ávairovë ir Vakarø teisës tradicija / Áþanginis 
straipsnis. Glendon M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarø teisës tradicijos. – Vilnius: Pra-
dai, 1993. P. 36–37. 

20 M. Oosting. The ombudsman and his environment: a global view // International 
Ombudsman Journal. 1995. No. 13. P. 5. 
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èiø valstybës institucijø. Antruoju atveju veikiama þmogaus teisiø gynybos 
srityje, kartu padedant kurti ir plëtoti demokratijà bei steigti naujas institu-
cijas. Ðiuo atveju institucijos ákûrimo laikas rodo, kad institucija dar kinta ir 
ieðko savo vietos ir veiklos valstybës institucijø sistemoje. Veiklos mastai 
taip pat atskleidþia institucijos kilmës specifikà. 

Kurdama parlamento ombudsmeno institucijà Lietuva perëmë idëjas 
ið ávairiø Europos valstybiø. Seimo kontrolieriai – tai institucija, neturinti 
imperatyviø galiø, bet savo funkcijas ágyvendinanti teikdama rekomendaci-
jas. Tai praktiðkai bûdinga visoms Europos valstybëms, iðskyrus Ðvedijà ir 
Suomijà. Ðios valstybës iðsaugojo ilgametæ tradicijà ir valstybës kaltintojo 
instituto elementus. Lygiø galimybiø kontrolieriaus institucijai suteikti ága-
liojimai kelti ir nagrinëti administracines bylas. Ðioje veikloje yra imperaty-
vios veiklos, bûdingos „ðvediðkojo tipo“ parlamento ombudsmeno instituci-
joms, elementø. Ðiems kontrolieriams ástatymu suteikta tarsi teisingumo 
vykdymo funkcija, taèiau kartu yra iðlaikytas galiø balansas – administraci-
nëse bylose priimti sprendimai gali bûti skundþiami teismui21. Lygiø gali-
mybiø kontrolieriaus teisinis institutas gali bûti laikomas kvaziteismu. 

Penkis Seimo kontrolierius negalime laikyti kolegialia institucija, nes 
atlikdami tyrimus jie veikia savarankiðkai. Seimo kontrolieriø ástaigos va-
dovas, kaip ástaigos administracijos vadovas, savo kompetencijà ágyvendina 
leisdamas ásakymus. Ástaigos vadovà paskiria Seimas jo kadencijos laiko-
tarpiui. Lietuvoje nëra ðiø pareigø rotacijos. Seimo kontrolieriø ástaigos 
valdyba, sudaryta ið visø penkiø Seimo kontrolieriø, nagrinëja ástaigos veik-
los klausimus, tvirtina reglamentà, teikia siûlymus dël ástaigos finansavimo, 
tvirtina Seimo kontrolieriø ástaigos struktûrà, etatø sàraðà bei atlyginimø 
koeficientus vadovaudamasi Vyriausybës nustatytais koeficientø dydþiais, 
materialiai skatina Seimo kontrolieriø ástaigos darbuotojus, siunèia Seimo 
kontrolierius bei ástaigos darbuotojus á uþsienio komandiruotes ar staþuo-
tes, taip pat á ilgesnes kaip vienas mënuo komandiruotes ar staþuotes Lie-
tuvoje ir tvarko kitus su ástaigos administravimu susijusius klausimus. Vie-
nintelë veikla, kurioje galime áþvelgti kolegialumo poþymiø, tai – valdybos 
pritarimas Seimo kontrolieriø metinëms ataskaitoms. Taèiau tai – formali 
veikla, kadangi ataskaitos rengiamos savarankiðkai pagal kuruojamos veik-
los sferà. Seimui jos pristatomos taip pat asmeniðkai ir kiekvieno kontrolie-
riaus ataskaita vertinama atskirai. 

Pagal ástatymà Seimo kontrolieriø institucijos veikla yra vieða. Seimo 
kontrolieriams suteikti ágaliojimai gauti valstybës paslaptimi laikomà in-

                                                           

21 Moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnybos veikla 1999–2002 m. rodo, kad 
nagrinëtø administraciniø bylø sprendimai nebuvo apskøsti teismui. 
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formacijà. Toks galiø derinys atspindi institucijos teisinio statuso specifikà, 
leidþianèià iðsamiai iðnagrinëti asmenø skundus dël valstybës ir savivaldy-
biø ástaigø bei valstybës tarnautojø veiklos. Galimybæ susipaþinti su valsty-
bës paslaptimi laikoma informacija turi beveik visos Europos valstybiø pa-
rlamento ombudsmeno institucijos. Tai – klasikinë ombudsmenui sutei-
kiama galia. Kartu ir valstybës tarnautojams suteikta galimybë kreiptis á 
Seimo kontrolierius dël iðvados pateikimo. Tai vertintina kaip vieðojo ad-
ministravimo veiksmingumo didinimo bûdas. 

Parlamento ombudsmeno institucijà veikia konstitucinës tradicijos, 
paproèiai, valstybës formos ypatumai, valdymo tvarkos charakteristikos, pi-
lietinës visuomenës aktyvumas ir pilietinis mentalitetas, administracinës re-
formos uþbaigtumo laipsnis, valdymo sistema, teisës doktrina, teisinës gy-
nybos priemoniø ávairovë. Pagrindiniu ðio teisinio instituto poþymiu laiky-
tina jo paskirtis aktyviai veikti þmogaus teisiø apsaugos srityje, skirtingai 
nuo vykdomos teismø ir administracinës prieþiûros formø, todël visos om-
budsmeno institucijos talpinamos á teisinio instituto funkcionavimo rëmus. 

Kiekvienas pilietis turi teisæ pateikti Seimo kontrolieriui skundà dël 
valstybës ar savivaldybës institucijos, paskirtos kontrolieriaus kompetenci-
jai, pareigûno piktnaudþiavimo ar biurokratizmo. Anoniminiai skundai ne-
nagrinëjami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendþia kitaip. Seimo kont-
rolierius tiria Seimo nariø jam perduotus asmenø skundus, kurie atitinka 
ástatymo reikalavimus, taip pat gali tirti uþsienio valstybiø pilieèiø bei as-
menø be pilietybës skundus. Seimo kontrolieriui baigus nagrinëti skundà, 
suraðoma paþyma, kurioje nurodomos tyrimo metu iðaiðkintos aplinkybës, 
surinkti árodymai bei pareigûno veikos juridinis ávertinimas. Su tyrimo re-
zultatais, iðsiunèiant arba áteikiant paþymos nuoraðà, supaþindinamas 
skundo autorius, ástaigos, kurioje buvo atliekamas tyrimas, vadovas bei pa-
reigûnas, kurio veiksmai buvo tiriami, o prireikus – ir aukðtesnës pagal pa-
valdumà institucijos vadovas, kitos institucijos ar asmenys. Tais atvejais, kai 
paþymoje yra þiniø apie ástatymø saugomas paslaptis, siunèiama ne visa pa-
þyma. Atrodytø, kad Seimo kontrolieriø ástaiga galëtø bûti veiksminga 
þmogaus teisiø gynimo institucija. 

Konstitucija Seimo kontrolierius ávardija kaip kontrolës institucijà, o 
teisme kiekvienas asmuo gali ginti paþeistas þmogaus teises remdamasis 
Konstitucija. Ástatymas suteikia Seimo kontrolieriams teisæ kreiptis á teismà 
pareiðkiant ieðkiná, kad bûtø kompensuojami moraliniai ar materialiniai 
nuostoliai, kuriuos patyrë asmuo dël pareigûnø padarytø paþeidimø: 

• kreiptis á teismà dël kaltø piktnaudþiavimu ar biurokratizmu parei-
gûnø atleidimo ið uþimamø pareigø; 
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• siûlyti prokurorui ástatymø nustatyta tvarka kreiptis á teismà dël vie-
ðojo intereso gynimo; 

• siûlyti, kad ástatymø nustatyta tvarka bûtø kompensuojami morali-
niai ar materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrë asmuo dël pareigûnø 
padarytø paþeidimø. 

Teisës aktø rengimo tobulinimas yra sritis, kuri padeda Seimo kontro-
lieriams apginti ne tik skundo autoriaus paþeistà teisæ. Jie gali siûlyti Sei-
mui, Vyriausybei, kitoms valstybës ar savivaldybiø institucijoms ir ástai-
goms, kad bûtø pakeisti ástatymai ar kiti norminiai teisës aktai, varþantys 
þmogaus teises ir laisves. Ði veikla svarbi bendruoju þmogaus teisiø gynybos 
poþiûriu22. Seimo kontrolieriai turi teisæ informuoti Seimà, Vyriausybæ bei 
kitas valstybës institucijas ir ástaigas arba atitinkamos savivaldybës tarybà 
apie ðiurkðèius ástatymø paþeidimus arba ástatymø ar kitø teisës aktø trû-
kumus, prieðtaravimus arba spragas. 

Pasaulyje parlamento ombudsmenas vertinamas kaip pakankamai 
veiksmingas þmogaus teisiø gynimo instrumentas, kurá gali taikyti ávairios 
politinës ar socialinës sistemos. Ombudsmeno vaidmená ir funkcijas pradë-
ta apibûdinti Jungtiniø Tautø generalinio sekretoriaus ataskaitoje 1987 
m23. Daugelis ðaliø sëkmingai inkorporavo ombudsmenà á valstybës valdy-
mo sistemà. Paprastai ombudsmeno veikla gali bûti efektyvi tiek, kiek lei-
dþia jo galios. Kompetencija yra skirtinga ávairiose ðalyse. Teisë perþiûrëti 
dokumentus ir pateikti klausimà yra nuodugnaus ir iðsamaus tyrimo pa-
grindas. Parlamento ombudsmeno ástaigos veiksmingumas daugiausia pri-
klauso nuo potencialaus pareiðkëjo galimybës optimaliai naudotis om-
budsmeno teikiamomis paslaugomis. Dar daugiau – svarbu, kad asmenys 
nekliudytø, neapsunkintø tyrimo proceso, kai dedamos pastangos pateikti 
jø skundus ombudsmeno ástaigai. Tiesa, daugelis ombudsmenø gali pradëti 
tyrimà savo iniciatyva, nepriklausomai nuo asmens skundo, pagrindinë 
ástaigos funkcija yra suteikti iðtekliø gintis asmeniui, kuris yra neteisëto vy-
riausybinio ar administracinio akto auka. Seimo kontrolieriai savo veiklà 
turëtø grásti teisëtumo, neðaliðkumo ir vieðumo principais. Skundà gavus 
þodþiu, telefonu, arba Seimo kontrolieriui nustaèius pareigûnø piktnau-
dþiavimo ar biurokratizmo poþymiø ið spaudos ir kitø visuomenës informa-
vimo priemoniø bei ið kitokiø ðaltiniø, tyrimas gali bûti pradëtas jo iniciaty-
va. Jeigu gaunamas pareiðkëjo praðymas nenagrinëti pateikto skundo, Sei-
mo kontrolierius atsisako nagrinëti skundà ir já gràþina pareiðkëjui, taèiau 

                                                           

22 Statistinë informacija apie ðià Seimo kontrolieriø veiklà. 
23 „Nacionalinës institucijos ginti ir remti þmogaus teises“ Jungtiniø Tautø dokumentas 

Nr. E/CN.4/1987/37), parengtas Generalinës Asamblëjos praðymu (rezoliucija Nr. 40/123). 
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Seimo kontrolierius gali padaryti prie tokio skundo buvusiø dokumentø 
kopijas ir taip pat gali pradëti tyrimà savo iniciatyva.  

Seimo kontrolieriai pagal ástatymo nuostatas teikia informacijà visuo-
menës informavimo priemonëms apie savo veiklà bei pareigûnø piktnau-
dþiavimo arba biurokratizmo atvejus. Þiniasklaidos priemonës turi didþiulæ 
galià, galimybæ daryti poveiká. Ðalia kitø valdþiø, t. y. ástatymdavystës, tei-
smø ir vykdomosios valdþios, jos tapo ketvirtàja valdþia demokratinëje vi-
suomenëje. Joms nereikia jokiø papildomø ástatymø, uþtenka laisvos spau-
dos ir laisvës reikðti savo ásitikinimus. Þiniasklaidos bei ombudsmeno insti-
tucijos veiklos sàlyèio taðkai nagrinëjami kaip specifiðki. Þiniasklaidos 
priemonës veikia greièiau ir efektyviau negu teisiniu bûdu ákurta ombuds-
meno institucija. Kodël þiniasklaidos priemonës, ketvirtoji valdþia, visiðkai 
neperëmë ombudsmeno institucijos vaidmens visuomenëje? Þiniasklaidos 
priemonës yra labai eklektiðkos ir linkusios tirti tik tai, kas þurnalistams 
svarbu tuo metu. Þiniasklaidos priemonës nekelia realaus pavojaus visuo-
menës kontrolës organui – ombudsmeno institucijai, net jei „tikroji“ om-
budsmeno institucija ir negali naudotis kai kuriomis spaudimo priemonë-
mis. Ið kitos pusës þiniasklaidos priemonës neturi tokiø pat galimybiø atlik-
ti tyrimà kaip administracinis kontrolës organas. Þiniasklaidos priemonëms 
perimant ombudsmeno institucijos funkcijas, iðkyla pavojus remtis tik at-
skirø faktø fragmentais ir tik daline tiesa. Prieðingai negu ombudsmeno 
institucija, jos neturi galimybës priartëti prie tiesos arèiau, negu leidþia 
klientas. Patinka mums tai ar ne, þiniasklaidos priemonës turi visiðkà laisvæ 
manyti esanèios kontrolës institucija, atsakinga uþ ombudsmeno institucijos 
kontrolæ24. Seimo kontrolieriui ástatymas suteikia teisæ reikalauti nedel-
siant pateikti informacijà, medþiagà ir dokumentus, bûtinus savo funkci-
joms atlikti, taip pat susipaþinti su neskelbtinais bei valstybës paslaptá suda-
ranèiais dokumentais. Prireikus ágyvendinti ðià teisæ, pasitelkiami policijos 
pareigûnai ir suraðomas atitinkamas aktas apie dokumentø paëmimà. Ga-
limybë áeiti á kontroliuojamø ámoniø, ástaigø, organizacijø patalpas (á kari-
niø bei joms prilygintø institucijø teritorijà ir patalpas áeinama lydint ðiø 
institucijø pareigûnams) ir nekliudomai matytis bei kalbëtis su jose esan-
èiais asmenimis yra veiksmingas bûdas tinkamai atlikti tyrimà. Seimo kont-
rolieriaus reikalavimas, kad pareigûnai, kuriø veikla tiriama, pasiaiðkintø 
raðtu ar þodþiu, bei teisë apklausti pareigûnus ir kitus asmenis suteikia 
daugiau galiø negu þurnalisto teisinis statusas. Be to, Seimo kontrolieriø 

                                                           

24 Schwarzler N. Ombudsmeno darbas – kieno monopolis? // Ombudsmeno institucijos 
raida ir þmogaus teisiø gynimas. 1998 m. geguþës 13–14 d. konferencija. – Vilnius: Lietuvos 
þmogaus teisiø centras, 1999. P. 13. 



SAULĖ VIDRINSKAITĖ 

 

402 

reikalavimø vykdymà uþtikrina administracinës teisës priemonës (Admi-
nistraciniø teisiø paþeidimø kodekso 187(3) straipsnis). Nepatenkinus Sei-
mo kontrolieriaus reikalavimø ar kitaip trukdant Seimo kontrolieriui ágy-
vendinti ástatymø jam suteiktas teises, gali bûti paskirta bauda. 

Pilieèiø kreipimaisi þodþiu ar raðtu, kuriuose pareigûnai ne skundþia-
mi, o praðoma paaiðkinti, suteikti kità informacijà ar pageidaujamus do-
kumentus ir kita, nelaikomi skundais. Pagal ástatymà Seimo kontrolierius 
gali atsisakyti paaiðkinti, suteikti kità informacijà, pageidaujamus doku-
mentus ar pan. Seimo kontrolierius, atlikdamas savo pareigas, turi teisæ si-
ûlyti Seimui, Vyriausybei ar kitoms valstybës institucijoms, kad bûtø pa-
keisti ástatymai ar kiti norminiai aktai, varþantys þmogaus teises ir laisves. 

 

Seimo kontrolieriø veiklos socialinis teisinis poveikis 
 

Kaip ir bet kurios valstybës ástaigos, taip ir Seimo kontrolieriø veiklos 
veiksmingumo matas turëtø bûti skubûs asmenø problemø sprendimai, 
veiklos lankstumas ir skaidrumas, maþi tyrimo kaðtai. Seimas, ástatymu tvir-
tindamas valstybës biudþetà bei priþiûrëdamas jo vykdymà, turi galias ir 
Seimo kontrolieriams, todël Seimas visada turi galimybæ vertinti Seimo 
kontrolieriø veiklos socialiná poveiká. Siekdami aiðkumo neturime pamirðti 
dar vienos Seimo kontrolieriø veiklos srities: jie teikia pareigûnams iðvadas 
dël veiksmø, kurie gali bûti vëliau apskøsti Seimo kontrolieriams.  

Galimybë kreiptis á Seimo kontrolierius ástaigà yra nemokama. Tai gali 
bûti vienas ið argumentø ðià þmogaus teisiø gynimo priemonæ atskirti nuo 
teisminio nagrinëjimo. Visa árodinëjimo naðta pereina Seimo kontrolie-
riams, o besikreipiantys asmenys nurodo reikiamus iðtirti faktus. Aktyvus 
skundà padavusio asmens elgesys nebûtinas, nes rinkti faktinæ medþiagà 
imasi Seimo kontrolierius. 

Valstybës valdþià ágyvendina visuma institucijø, sudaranèiø tam tikrà 
sistemà. Þmogaus teisiø ir laisviø garantavimas bei apsauga yra vienas ið 
demokratinës valstybës gyvavimo principø. Valstybës institucijø veikla Lie-
tuvoje organizuojama per valstybës tarnybà. Ði grindþiama ástatymo virðe-
nybës, lygiateisiðkumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros princi-
pais (Valstybës tarnybos ástatymo 3 straipsnis).  

Pagal ástatymo virðenybës principà valstybës tarnautojo statusas yra 
reglamentuotas ir keièiamas tik ástatymu; niekas neturi teisës dël politiniø 
ar kitø interesø versti valstybës tarnautojà atlikti veiksmus ar priimti spren-
dimus, virðijanèius jo ágaliojimus; valstybës tarnautojui uþtikrinama teisë 
ginti savo teisëtus interesus visais ástatymø nustatytais bûdais. Pagal lygia-
teisiðkumo principà kiekvienas pilietis turi vienodas teises stoti á valstybës 



Seimo kontrolieriai kaip žmogaus teisių gynimo institucija  

 

403 

tarnybà, o valstybës tarnautojo statusas negali bûti ribojamas dël jo lyties, 
rasës, tautybës, kilmës, socialinës padëties, tikëjimo, ásitikinimø, politiniø 
paþiûrø ar kitø subjektyviø aplinkybiø. Politinio neutralumo principas reið-
kia, kad vieðojo administravimo valstybës tarnautojas privalo neðaliðkai 
tarnauti þmonëms nepaisydamas asmeniniø politiniø paþiûrø, tarnybos me-
tu nedalyvauti politinëje veikloje (iðskyrus politinio (asmeninio) pasitikëji-
mo valstybës tarnautojus). Skaidrumas – tai, kad bet kokia valstybës tar-
nautojo tarnybinë veikla turi bûti vieða ir suprantama, atvira ávertinti ir su-
sipaþinti su jo rengtais tarnybiniais dokumentais, iðskyrus ástatymø ar kitø 
teisës aktø saugomas valstybës ar tarnybos paslaptis. Pagal karjeros princi-
pà priëmimas á valstybës tarnybà neterminuotam darbui ir aukðtesniø ar ki-
tø pareigø siekimas yra pagrástas pretendentø konkurencija, objektyviai 
ávertinamas jø profesinis pasirengimas, ágûdþiai ir savybës konkurso metu.  

Svarbiausia, kad valstybinë galia neturi bûti naudojama taip, kad susi-
durtø su asmeninëmis laisvëmis, paþeistø þmogaus teisiø ir laisviø ribas, ta-
èiau galimi apribojimai ir svarbu, kad bûtø nustatytos garantijos, apsaugan-
èios nuo nereikalingo asmeniniø laisviø ribojimo ir nepageidaujamo bei ne-
reikalingo institucijø galios ágyvendinimo. Valstybiø tyrimai rodo, kad ne-
teisëtas elgesys su asmenimis yra ávairiø formø. Valstybës galia gali bûti 
nestabili, valstybë abejinga þmogaus teisiø apsaugai, prieðiðkai nusiteikusi, 
grieþtai reguliuojanti verslà, taip pat faktiðkai neteisëta. Daromos ir klaidos 
vykdant teisingumà. Þmonëms gali bûti nesuteiktos galimybës naudotis 
bendra gerove ir paslaugomis, á kurias jie turi teisæ. Tradiciniø garantijø, 
prieðingø valstybinei galiai, nëra. Jokia apskundimo teisë prieð absoliuèios 
valstybës valdþios ágyvendinimà neuþtikrinta ir ðiomis sàlygomis asmens 
laisvës gali bûti apgintos tik priimant specialias organizacines priemones. 
Kalbëdami apie asmens laisves, ðá terminà vartojame kaip apibendrinantá 
visà asmens teisiná statusà. 

Asmenø apsauga nuo valstybës tarnautojø paþeidimø ir ásitikinimas, 
kad visos galios yra vieðai atsakingos ir atskaitingos, rodo, kad turi maþëti 
gàsdinimø, provokacijø, baimës ir nuogàstavimø, taèiau neámanoma visið-
kai eliminuoti asmenø ir valstybës tarnautojø ginèø ar apsisaugoti nuo 
þmogaus teisiø ir laisviø paþeidimø. Tai pripaþindami parlamento om-
budsmenai paprastai imasi tirti paþeidimus, kuriø netiria niekas kitas. Tir-
damas gautus skundus, Seimo kontrolierius imasi priemoniø, kad paþeidi-
mà padariusi institucija já iðtaisytø ar kompensuotø nukentëjusiam asme-
niui nuostolius. Sprendimas pareikðti ieðkiná teisme, kad bûtø kompensuo-
jami moraliniai ar materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrë asmuo dël parei-
gûnø padarytø paþeidimø, ar siûlymas kolegialiai institucijai ar pareigûnui 
ástatymø nustatyta tvarka panaikinti, sustabdyti ar pakeisti ástatymams bei 
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kitiems teisës aktams prieðtaraujanèius sprendimus ar siûlyti priimti spren-
dimus, kurie nepriimti dël piktnaudþiavimo ar biurokratizmo, – tai tik kele-
tas ástatymo suteiktø galimybiø Seimo kontrolieriams. 

Tuo atveju, kai paþeidimas dar nepadarytas, taip pat svarbu þinoti, kad 
asmenims, turintiems nuoskaudà dël valstybës ir jos institucijø veiklos, gali 
kilti nepasitikëjimas valdþia ir tai gali iðprovokuoti asocialø elgesá. Reikia 
atkurti pasitikëjimà teisingais, teisëtais, sàþiningais, objektyvais valstybës ir 
pilieèiø santykiais. Pasaulyje parlamento ombudsmenai paprastai padeda 
maþinti administraciniø valdymo klaidø skaièiø ir iðtaisyti jas kiek galima 
greièiau joms atsiradus. Jie padeda nukentëjusiems nuo valstybës instituci-
jø asmenims teikiant skundà áveikti pasiprieðinimo jausmà, kilusá dël socia-
linio spaudimo, kad prisitaikytø ir nesiimtø organizaciniø imperatyvø. 
Þmonës skatinami áveikti valstybës institucijø spaudimà ir asmeniná nuo-
gàstavimà oficialiai pritariant jø skundui ir suteikiant palaikymà bei patyru-
sià kvalifikuotà teisinæ paramà25. Pirmiausiai sprendþiama, ar valstybës ins-
titucijose teisëtai ir teisingai pasinaudota valstybine galia, ar nukentëjusiai 
pusei kompensuojama ir kà reikia padaryti, kad bûtø sutrukdytas tolesnis 
piktnaudþiavimas valdþia. 

Galimybë kreiptis á Seimo kontrolieriø taip pat turi trûkumø. Galimy-
be skøsti valstybës tarnautojus neretai gali naudotis nonkonformistai ir 
„ramybës drumstëjai“ ir tai jie daro savitu bûdu. Jie skundþiasi dël visko, 
todël jø skundus reikia atitinkamai ávertinti, siekiant iðvengti klaidø, prieð-
iðkumo ar trivialumo. Seimo kontrolieriai paprastai neturi galios atmesti 
tokius skundus ið karto, paþinti nuolatinius skundø teikëjus. Skundui at-
mesti bûtini teisiniai pagrindai. Matyt, tokià kainà reikia mokëti, kad kitø 
asmenø skundai bûtø skatinami. 

Kitas skundo trûkumas – tas, kad jis ið karto turi neigiamà poveiká val-
dininkui. Kiekvienas aktas skirtas aplinkybëms iðaiðkinti ir patvirtinti. Yra 
„keistø“ pareiðkëjø, yra ir gana prieðiðkai nusiteikusiø valstybës tarnautojø, 
kurie kiekvienà skundà vertina kaip asmeniná áþeidimà ir nëra nusiteikæ 
bendradarbiauti. Reikalingas tam tikras kompromisas tarp administracinës 
veiklos ir socialinio teisingumo. 

G. E. Caidenas siûlo26 parlamento ombudsmeno institucijà vertinti 
kaip institucionalizuotà vieðàjà sàþinæ – esmæ to, kà vyriausybë turi daryti 
(gerinti pilieèio gerovæ ir saugoti asmens teises), ir reikalavimà biurokrati-
jai objektyviai ir lygiai vertinti visus pilieèius. Jo veikla sudaryta ið depoliti-
                                                           

25 Gregory R., Giddigs P. Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continets. – Amster-
dam: IOS Press, 2000. P. 369.  

26 International Handbook of the Ombudsman. Country Surveys. Ed. Caiden G. E. – 
Westport: Greenwood Press, Connecticut, 1983. P. 17. 
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zuoto, nepriklausomo vieðosios valdþios arba bent vykdomosios valdþios 
veiklos tikrinimo. Tai turi galios uþtikrinant veiksmingesnæ valstybës tarny-
bà ir valdymo reformà. Kartu padedama pilieèiams skiriant jø skundams 
asmeniná dëmesá, nustatant ir tiriant iðkeltas problemas, jas identifikuojant 
ir surandant prieþastis, nagrinëjant, ar jos kartojasi nuolat, suteikiant in-
formacijà, kurià sunku gauti, perduodant informacijà reikalingai instituci-
jai. Taip pat suteikiamos þinios apie atitinkamas teises ir kartu kontroliuo-
jamos institucijos, kol problema bus iðspræsta, tiriami faktai, aplinkybës ir 
teisës aktai, susijæ su problema; veikiama kaip veikia treèiasis asmuo – tar-
pininkas – ir kaip komunikacijø bei asmeniniø santykiø specialistas, tei-
kiamos rekomendacijos, parodomas oficialus dëmesys asmeniui.  

Valstybëse parlamento ombudsmeno institucija nebuvo ákurta visuo-
menës reikalavimu. Tokios institucijos ákûrimà paskatino demokratiniø 
procesø ir valdymo efektyvumo paieðkos. Ákurtos institucijos neretai turëjo 
paèios demonstruoti savo veiklà ir jà tæsti árodydamos savo egzistavimo bû-
tinumà, taèiau negalima teigti, kad tokia institucija yra bûtina, nes kai ku-
riose teisinëse sistemose jos nëra. Ombudsmenas – tai galimybë atitaisyti 
valstybës tarnautojo padarytà skriaudà, bet ne jos iðvengti. Paprastai tokia 
galimybë atsiranda tada, kai jà patyræs asmuo imasi iniciatyvos. Ombuds-
menas gali iðaiðkinti faktus ir reikalauti taisyti padëtá greièiau ir pigiau ne-
gu pats asmuo. Ne kiekvienu atveju paþeidimo darymas yra paliekamas 
valstybës tarnautojo diskrecijai. Veikianti konstitucija, politinë sistema ir 
supaprastintas vyriausybinis aparatas – svarbesni veiksniai maþinant paþei-
dimø skaièiø, negu bet koks vëlesnis, kad ir iðsamus, tyrimas. Taèiau në 
viena politinë teisinë sistema nefunkcionuoja be tam tikrø paþeidimø.  

Seimo kontrolieriai, manytina, geriau negu bet kuri kita institucija gali 
padëti pilieèiui humanizuoti jo santykius su valstybës institucijomis. Parla-
mento ombudsmenai ne tik iðmano valdymo mechanizmus ir bûdus, bet ir 
elgiasi su pilieèiais geranoriðkai. Ði institucijos savybë pasaulyje yra verti-
nama labiau negu formalus valstybës institucijø statusas. Kartu tai netruk-
do jiems palaikyti gerus santykius su valstybës ástaigomis. Daug kas pri-
klauso nuo Seimo kontrolieriø asmeniniø santykiø ir darbo stiliaus – ar jie 
skatina skundø padavimà, ar vengia jø; ar patys sprendþia skundus, ar tai 
daro padëjëjai; ar bendrauja tik su aukðèiausiais valdininkais, ar susitinka 
su daugeliu, ar tik stebi valdymo procesus, ar ir daro jiems poveiká. Niekur 
pasaulyje nëra lengva surasti tinkamà asmená ombudsmeno darbui. Papras-
tai kandidatø atranka vyksta slapta, vieðai atranka neskelbiama. Skiriami 
tik karjeros tarnautojai arba teisininkai, arba valstybës tarnautojai, þinomi 
kaip atidûs ir jautrûs visuomenës vertybëms, gerbiantys þmogø, kruopðtûs. 
Jie turi veikti nepriklausomai ir nesuteikti prieþasèiø juos nuðalinti. Euro-
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pos valstybëse, jei nëra nustatytas kadencijø skaièius, jie dirba ilgai ir savo 
noru palieka pareigas. Neretai tai bûna paskutinë jø valstybës tarnyba. 
Praktiðkai nëra dviejø ombudsmenø, kurie savo darbà vertintø vienodai. 
Bûtina, kad ðià institucijà gerbtø ir aukðti valdininkai, pasitikëtø pilieèiai, 
besikreipiantys su skundais. Bet kurios naujai ákurtos institucijos pirmieji 
vadovai turi didelës átakos tolimesniam institucijos ávaizdþiui. Pavyzdþiui, 
Danijoje prof. Stephanas Hurwitzas (iðrinktas 1955 m. kovo 29 d., pareigas 
vykdë iki septyniasdeðimties metø – 1971 m. birþelio 30 d.)27, seras 
Edwardas Comptonas Didþiojoje Britanijoje vertinamas uþ didelá asmeniná 
indëlá á institucijos veiklà. Pasaulyje nemaþai pirmøjø ombudsmenø ilgai 
ëjo ðias pareigas. Lietuvoje Seimo kontrolieriai keitësi neiðbuvæ ástatymo 
numatytø dviejø kadencijø. 

Seimo kontrolieriai gali nemaþai nuveikti gindami pilieèius, vykdydami 
iðsamius tyrimus, bûdami teisingi, nenutolæ nuo visuomenës. Tokias galias 
suteikia ástatymai. Didelæ átakà turi ir tai, kiek pilietis pasitiki ðiuo skundø 
tyrimo bûdu ir ar já renkasi. Nemaþai skundø gali bûti pateikiama dël situa-
cijos valstybëje ar skirtingø komunaliniø paslaugø kainø savivaldybëse, o to 
neturëtø tirti Seimo kontrolieriai, taèiau tokia informacija gali bûti nagri-
nëjama ir tam tikrais atvejais pateikiama kvalifikuota nuomonë, daromos 
iðvados apie valdymo sistemos trûkumus. Lietuvoje tokiø apibendrintø ið-
vadø nëra, iðskyrus iðvadas dël nuosavybës teisiø atstatymo á iðlikusájá ne-
kilnojamà turtà tvarkos. Uþsienio valstybëse parlamento ombudsmenai ne-
retai nurodo reformuotinas sritis, apibendrindami skundus, siûlo sukurti 
naujus mechanizmus. Jø ataskaitos skatina teisës, politikos, procesø ir elge-
sio modeliø pokyèius. Pagal jø rekomendacijas vykdomos valdymo refor-
mos, imamasi naujø priemoniø ir drausminiø procedûrø administracijos 
darbui vertinti. Jø veikla gerina valstybës tarnybos ávaizdá ir meta iððûká po-
litinei apatijai ir nepaslankiai biurokratijai. Tenka apgailestauti, kad ðian-
dien valstybës tarnautojai dar ignoruoja Seimo kontrolieriø tyrimus, o 
kontrolieriai neretai pripaþásta biurokratinius apribojimus28. 

Amsterdamo miesto teisëjo H. H. Kirchheinerio manymu, ombuds-
meno institucijos ideologinës ðaknys auga tik demokratijos dirvoje, kur so-
cialinis klimatas skatina humanitarines sàlygas, lygybæ, pilietinæ atsakomy-
bæ, konstitucionalizmà, atstovavimo vyriausybæ ir tikrà rûpestá þmogaus tei-

                                                           

27 International Handbook of the Ombudsman. Country Surveys. Ed. Caiden G. E. – 
Westport: Greenwood Press, Connecticut, 1983. P. 74. 

28 Lietuvos Respublikos Seimas atkreipë á tai dëmesá vertindamas Seimo kontrolieriø veik-
là – 2001 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dël Seimo kontrolieriø ástaigos veiklos 
ávertinimo“. 2001 m. gruodþio 21 d., Nr. IX–692. 
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sëmis29. Nedemokratiniuose reþimuose galima surasti tik institucionalizuo-
tà peticijø ir skundø sistemà, kuri gniuþdo ir yra potencialiai nuostolinga, 
iðskyrus atvejus, kai tiksliai valdoma, tada yra galimybë apskøsti þemiausios 
kategorijos biurokratus, bet nëra galimybës kritikuoti aukðèiausius valdi-
ninkus. 

 

* * * 
 

Seimo kontrolieriai teisës literatûroje kartais apibûdinami kaip kvazi-
teismo institucija. Jie neturi imperatyviø ágaliojimø, tyrimo metodai ir 
skundø nagrinëjimo tvarka ir terminai nëra panaðûs, todël nëra laikytini 
kvaziteismais. Veiksmingai dirbti jie gali tik pateikdami autoritetingas re-
komendacijas ir pristatydami problemas. Jie negali skirti administraciniø 
nuobaudø. Vieðai pareikðta kvalifikuota nuomonë, ataskaitos apie tyrimus 
ir siûlymai, pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Respublikos Preziden-
tui, gali daryti átakà vieðojo administravimo subjektø veiklai.  

Galimybë Seimo kontrolieriams tirti tiesiogiai ið asmenø gaunamus ir 
Seimo nariø perduotus skundus bei galimybë valstybës tarnautojams kreip-
tis dël Seimo kontrolieriaus iðvados rodo neaiðkius ástatymo leidëjo priori-
tetus – ar þmogaus teisiø apsauga, ar vieðojo administravimo subjektø veik-
los efektyvumo garantija. Seimo kontrolieriams suteikta teisë gauti visà, 
net valstybës paslaptimi laikomà, informacijà padeda iðsamiai atlikti tyrimà 
ir objektyviai vertinti problemas, todël akivaizdu, kad atlikus tyrimus bûtø 
naudinga plaèiai naudotis visuomenës informavimo priemonëmis. Tyrimo 
rezultatø ir rekomendacijø vykdymo praktikos vieðinimas padëtø árodyti 
institucijos veiklos veiksmingumà ir formuoti palankià visuomenës nuomo-
næ. 

Seimo kontrolieriø institucijos socialinis teisinis efektas paremtas au-
toritetinga nuomone bei iðsamaus, neðaliðko tyrimo rezultatais. Paprastai 
parlamento ombudsmenas laikytinas tiksliausios informacijos apie þmo-
gaus teisiø padëtá vieðajame administravime ðaltiniu. Ðiuo metu veiklos vie-
ðumo principas nëra pakankamai ágyvendintas. Siekiant sustiprinti Seimo 
kontrolieriø veiklà ir valstybës tarnautojø bei visuomenës nariø pasitikëji-
mà ðia institucija svarbu tiriant plaèiau naudoti klasikiniø parlamento om-
budsmenø taikomus vieðumo ir atvirumo metodus. 

Sunku Seimo kontrolierius priskirti prie ástatymø leidþiamosios, tei-
sminës ar vykdomosios valdþios organø. Ið tikrøjø institucijos prigimtis yra 

                                                           

29 International Handbook of the Ombudsman. Country Surveys. Ed. Caiden G. E. – 
Westport: Greenwood Press, Connecticut, 1983, (introduction xvi). P. 341. 
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ávairiapusë. Tai – nepriklausomas tarpininkas ar kolegialus organas, kurio 
pirminë paskirtis – ginti teises asmenø, kurie yra ásitikinæ, kad jø teisës yra 
paþeistos neteisëtais vieðosios administracijos veiksmais. Paprastai paskirti 
ástatymø leidþiamosios valdþios ombudsmenai daugelyje ðaliø veikia pa-
rlamento vardu kaip priþiûrëtojai, tiria valstybës pareigûnø ar institucijø 
áþeistø asmenø skundus. Svarbiausia, kad ombudsmenai, vykdydami savo 
pareigas, visose ðalyse laikosi vienodos procedûros. Jie gauna skundus as-
menø, nukentëjusiø nuo valdininkø, ir pradeda iðsamø tyrimà, jeigu yra ási-
tikinæ þinybingo nusiskundimo pagrástumu. Paprastai jie turi galimybæ gau-
ti visus tyrimui reikalingus dokumentus ið visø institucijø. Tyrimu paremtà 
rekomendacijà gauna skundo pateikëjas ir institucija, kuri buvo apskøsta. 
Jeigu jos nesilaikoma, galima kreiptis á parlamentà ar kità valstybës valdþià 
ágyvendinanèià institucijà. Paprastai ombudsmeno ástaigos kûrimas yra 
numatytas konstitucijoje ar ástatyme. Jis atskaitingas ástatymø leidþiamajai 
valdþiai ir daugeliu atvejø ástatymø leidþiamasis organas atlieka metinæ 
ombudsmeno ástaigos prieþiûrà. Nors jis kasmet atsiskaito parlamentui ar 
aukðèiausiai vykdomajai valdþiai, ombudsmenai iðsaugo santykinæ nepri-
klausomybæ. 
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XIII. TERITORINIŲ BENDRUOMENIŲ 
SAVIVALDA LIETUVOJE: KONSTITUCINIAI 

IMPERATYVAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 
ORDINARINĖJE TEISĖJE 

 
 

1. Konstitucinis vietos savivaldos institutas  
 

Vietos gyventojø teritorinës savivaldos ir vietos valdymo pagrindai at-
skleidþiami analizuojant konstitucinæ savivaldos sampratà, valstybës terito-
rijos administraciniø vienetø centralizuoto valdymo ir vietos savivaldos san-
tyká, vietos savivaldos ir valdymo organizavimo principus, taip pat ðiø kons-
tituciniø principø sklaidà statutinëje teisëje. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijoje ir jà aiðkinanèiose konstitucinëse doktrinose átvirtinta ir atskleista 
teritorinës savivaldos, kaip ypatingos vieðojo administravimo sistemos, pa-
skirtis ir vieta demokratinëje teisinëje valstybëje, nustatyti esminiai vietinës 
(teritoriniø bendruomeniø) valdþios institucijø formavimo ir veiklos impe-
ratyvai, tarpusavio ryðiø ir santykiø su centrinës valstybës valdþios instituci-
jomis pagrindai. 

Vietos valdþios institucijø formavimo ir veiklos, vietos savivaldos sava-
rankiðkumo ir centralizuoto valstybës valdymo klausimai susijæ su demok-
ratijos, pilietiðkumo, Konstitucijos virðenybës, valdþios galiø ribojimo, 
konstitucinës kontrolës, valstybës teritorijos vientisumo, atsakingo valdymo 
principais, ávairiais kitais Konstitucijoje átvirtintais ir konstitucinëje doktri-
noje plëtojamais visuomenës ir valstybës sàrangos elementais. 

Neatsiejama Lietuvos konstitucinës santvarkos dalis yra vietos gyven-
tojø teritorinës savivaldos institutas. Ðio konstitucinio instituto ágyvendini-
mas valstybëje susijæs su prigimtinëmis þmogaus teisëmis ir laisvëmis, atvi-
ros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës siekiu, 
kiekvieno asmens teise á saviraiðkà, teise kurti savo valstybæ, aktyviai daly-
vauti sprendþiant vieðuosius teritorinës bendruomenës arba visos valstybës 
reikalus. Demokratinës teisinës valstybës santvarka, be kita ko, neatsieja-
ma nuo valstybës valdþios dekoncentracijos, taigi ir nuo teritoriniø ben-
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druomeniø teisës tvarkyti esminæ vieðøjø reikalø dalá, vietinës valdþios ins-
titucijø tikslingos ir racionalios veiklos. 

Valstybës valdþios ir savivaldybiø institucijø veikla grindþiama ben-
dromis konstitucinëmis vertybëmis, vietiniø bendruomeniø ir visos visuo-
menës, valstybës interesø derinimu, taèiau vietos savivaldos ir centrinës 
valdþios formavimo, jø veiklos konstituciniai pagrindai skiriasi. Vietos savi-
valda yra ypatinga, savitvarkos ir savaveiksmiðkumo pagrindais veikianti 
vieðøjø reikalø administravimo sistema, kuri nëra pavaldi valstybës valdþios 
institucijoms. Savivaldybiø veiklos laisvë pasireiðkia ne tik teritoriniø ben-
druomeniø, jø sudarytø valdþios institucijø savarankiðkumu, bet ir atsakin-
gu vietinës bendruomenës vieðøjø reikalø tvarkymu. Paþymëtina, kad savi-
valdybiø veiklos veiksmingumas priklauso ne tik nuo Konstitucijoje, ásta-
tymuose átvirtintos vietinës valdþios institucijø sàrangos, bet ir nuo vietos 
gyventojø pilietinio aktyvumo, savivaldybiø politikø, kuriems pavesta uþtik-
rinti bendruomeniø savitvarkà, ávairiø savivaldybiø pareigûnø ir tarnautojø 
kompetencijos, jø ágaliojimø ir tinkamos veiklos administruojant teritori-
nëms bendruomenëms patikëtus vieðuosius reikalus. 

Valstybës teritorijos administraciniuose vienetuose formuojamos vie-
tinës valdþios organizavimas ir ágyvendinimas reguliuojami ir Konsti-
tucijoje, ir ordinarinës teisës aktuose. Vietos bendruomeniø valdþios de-
mokratinë samprata, savarankiðkumas, santykinë autonomija nuovalstybës 
centrinës valdþios institucijø, savivaldybiø veiklos laisvë, iniciatyva ir atsa-
kingumas, teisinë apsauga kartu yra ir pamatiniai Europos valstybiø san-
tvarkos principai, átvirtinti Europos vietos savivaldos chartijoje. Ðie savival-
dos pagrindai sukonkretinami ástatymø leidëjo aktuose, juose átvirtinamas 
tam tikras vietos savivaldos institucinis modelis, kurá ágyvendinti privalo 
ávairios valstybës, vietos bendruomeniø valdþios ir vieðojo administravimo 
institucijos. Konstitucijoje, ástatymuose, Europos vietos savivaldos chartijo-
je, ávairiø valstybës ir savivaldybiø institucijø teisës aktuose átvirtintos, si-
stemiðkiai tarpusavyje susijusios normos ir principai, kuriuose reglamen-
tuojamos vietos savivaldos teisiniø santykiø dalyviø teisës, pareigos bei jø 
ágyvendinimas, gali bûti iðskirtos á santykinai savarankiðkà nacionalinës tei-
sës sistemos dalá ir vadinamos savivaldos teise. Lietuvoje, kaip ir daugelyje 
kitø valstybiø, vietos savivaldos santykiø reguliavimas grindþiamas savival-
dybiø ir valstybës interesø derinimu, valstybës valdþios institucijø vykdoma 
savivaldybiø veiklos teisine prieþiûra, demokratinio atstovavimo, laisvuose 
ir teisinguose rinkimuose sudarytø atstovybiø virðenybës prieð kitas val-
dþios institucijas principais, atsakingo valdymo, valdþios institucijø spren-
dimø ir priimtø aktø konstitucingumo, valdþios ástaigø tarnavimo þmo-
nëms, kitomis pamatinëmis konstitucinëmis vertybëmis. 
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2. Vietos savivaldos teisinio reguliavimo Lietuvoje iðtakos,  

raida ir ðaltiniai 
 

XII–XIII a. Vakarø Europoje miestieèiams, kitø luomø atstovams sie-
kiant apginti savo teises nuo feodalø savivalës susiklostë monarcho ar kitø 
þemvaldþiø suteiktomis privilegijomis grindþiama miestø gyventojø savival-
da – Magdeburgo, Chelmno (Kulmo), Liubeko ir kitø miestø laisviø charti-
jose nustatyta municipalinë valdþia, t. y. gyventojø bendruomenës (komu-
nos) teisë formuoti miesto valdþios institucijas – tarybà (magistratà), atski-
rà miestieèiø teismà, savarankiðkai tvarkyti miesto nuosavybës, prekybos, 
amatø reikalus. Miestø savivalda uþtikrino valstybës ekonominá klestëjimà, 
todël ji iðliko ir kuriantis centralizuotoms valstybëms.  

Magdeburgo miesto privilegijas Lietuvoje pirmieji gavo Vilniaus gy-
ventojai (1387 m.), dar anksèiau Liubeko privilegijos suteiktos vokieèiø 
valdomai Klaipëdai (1254 m.). XV–XVII a. savivaldos teises gavo ir kitø 
miestø gyventojai – Kauno (1408 m.), Trakø (XV a. pr.), Veliuonos (1443 
m.), Medininkø (1491 m.), Merkinës (1569 m.), Skuodo (1572 m.), Birþø 
(1589 m.), Këdainiø (1590 m.), Kretingos (1607 m.), Jurbarko (1611 m.), 
Varniø (1635 m.), Palangos (1685 m.), Ðiauliø (1713 m.) ir kt. Lietuvos val-
dovø teikiamos savivaldos privilegijos miestams padëjo Europos kraðtø vi-
suomenës modelio teisinius pagrindus mûsø ðalyje. Miestø magdeburgijø 
atsiradimas ir jø plëtra XVI–XVIII a. pr. þymëjo miestieèiø luomo augimo 
ir stiprëjimo pradþià – miestieèiø savivaldos teises ir jø garantijas sankcio-
navo ðalies valdovas, kiti þemvaldþiai, kurie buvo ekonomiðkai suinteresuo-
ti stiprinti miestus, proteguoti jiems pavaldþius miestieèius, taigi formavosi 
magdeburginiø ir kitø privilegijuotø miestø ir miesteliø tinklas. Deja, bajo-
rams pavyko iðsaugoti savo luomà aukðèiausiame socialinës hierarchijos ly-
gyje. 1776 m. Respublikos seimas daugelio miestø savivaldà panaikino (et-
ninëje Lietuvoje ji iðliko tik Vilniuje, Kaune, Trakuose) 1. 

1791 m. balandþio 21 d. Abejø Tautø Respublikos (Þeèpospolitos) 
Ketveriø metø seimas priëmë ástatymà – „Mûsø karaliðkieji laisvieji miestai 
Respublikos valstybëse“, kuris buvo sudëtinë Geguþës Treèiosios Konstitu-
cijos dalis. Savavaldþiø miestø valdymui skirtose nuostatose buvo suvieno-
dintos miestø administracinës, teisminës institucijos, jø funkcijos ir ágalio-
jimai, taip pat nustatyta tvarka, pagal kurià buvo suteikiamos savivaldos 
                                                           

1 Karpavièienë J. Magdeburgo teisë: iðtakos ir transformacija / Lietuvos miestø istorijos 
ðaltiniai. Kn. 3 / Lietuvos istorijos institutas. Red. kolegija: A. Dubonis, S. Jegelavièius [et al.]. 
– Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2001. P. 177. Taip pat þr. Gudavièius E. Lietuvos istorija 
nuo seniausiø laikø iki 1569 metø. – Vilnius: Lietuvos raðytojø sàjunga, 1999. T. 1. P. 417; 
Andriulis V., Maksimaitis M. Lietuvos teisës istorija. – Vilnius: Justitia, 2002. P. 93–112. 
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privilegijos naujai ákurtiems miestams. Neturintys luominës savivaldos pa-
tyrimo miestø ir miesteliø gyventojai (pvz., Akmenëje, Uþpaliuose), siek-
dami ágyvendinti minëtà ástatymà, telkësi, organizavosi ir gavo savavaldaus 
miesto privilegijas. Buvo atkuriamos (renovuojamos) ir senosios magde-
burgijos, kurios istoriðkai ir teisiðkai pagrindë savo pretenzijas tapti sava-
valdþiais laisvaisiais miestais – Birþai, Jurbarkas, Veliuona, Vilkaviðkis ir 
kt.  

1791 m. pabaigoje Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje pirmàsias pri-
vilegijas Stanislovas Augustas suteikë Ðiauliams, Prienams, Baisogalai. Iki 
1792 m. Rusijos ir targovicininkø pergalës prieð Respublikà2 buvo suteiktos 
arba atnaujintos 74 savivaldos privilegijos miestams (Telðiams, Rumðið-
këms, Këdainiams, Babtams, Þasliams, Plungei, Anykðèiams, Þieþmariams, 
Veliuonai, Marijampolei, Pervalkai, Plateliams, Gargþdams, Karmëlavai, 
Raseiniams, Rietavui, Ariogalai, Ukmergei, Kernavei ir kt.); jos buvo sura-
ðytos atskiroje Lietuvos Metrikos knygoje3.  

Iki treèiojo Abejø Tautø Respublikos padalijimo (1795 m.) Lietuvos 
Didþiojoje Kunigaikðtystëje buvo apie 250 savavaldþiø miestø, ið jø 77 da-
bartinëje Lietuvos teritorijoje4. Rusijos imperijos okupuotame kraðte lais-
vøjø miestø privilegijos buvo panaikintos. Tik Vilniaus ir Kauno gyvento-
jams suteikta (1808 m.) ribota administracinë savivalda, kuri buvo grin-
dþiama Jakaterijos II 1785 m. „Malonës raðtu miestams“. 

Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës teritorijoje 1566–1863 m. veikë 
bajorø vietinës valdþios institucijos – apskrièiø ir gubernijø bajorø susirin-
kimai (seimeliai), kurie rinkdavo apskrities (gubernijos) pareigûnø kandi-
datûras, spræsdavo vietos finansinius, administracinius klausimus. Guberni-
jø ir apskrièiø seimeliuose buvo renkami bajorø vadovai (marðalkos) – 
aukðèiausi vietinës vykdomosios valdþios pareigûnai5. Bajorø luominë savi-
valda iðliko ir veikë kartu su Rusijos carinës valdþios organais. 

                                                           

2 Abejø Tautø Respublikos Ketveriø metø seimo darbà 1792 m. nutraukë prieðiðka refor-
moms bajorø konfederacija. Prisidengusi bajorø laisviø gynimu ir Rusijos karuomenës pade-
dama Lenkijoje ásitvirtino Targovicos konfederacija, o Vilniuje sudaryta Lietuvos Didþiosios 
Kunigaikðtystës Generalinë laisvoji konfederacija (22 pavietø sàjunga), sukûrusi savo admi-
nistracinæ, teismø sistemà. 

3 Kiaupa Z. Diploma renovationis et locationis – XVIII a. pabaigos raðtininkø spastai / 
Lietuvos miestø istorijos ðaltiniai. Kn. 3 / Lietuvos istorijos institutas. Red. kolegija: A. Dubo-
nis, S. Jegelavièius [et al.]. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2001. P. 156–159. 

4 Þr.: Rimða E. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës miestø antspaudai. – Vilnius, 1999. P. 
124–130. 

5. Plaèiau apie bajorø luomo savivaldos principus þr. Bairaðauskaitë T. Lietuvos bajorø sa-
vivalda XIX a. pirmojoje pusëje. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003. 
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1870 m. Rusijos carinë valdþia patvirtino Miestø nuostatus (Lietuvoje 
jie ásigaliojo 1876 m.). Miesto gyventojams (nuo 25 m., turintiems mieste 
turto ir mokantiems mokesèius) suteikta teisë rinkti miesto dûmà, kuri ið-
rinkdavo miesto valdybà ir miesto galvà. Miesto tarybà rinko nebe luomø 
atstovai, bet turto savininkai. Vykdomoji miesto valdþia vëliau tapo valsty-
bës tarnautojais (pagal 1892 m. naujus Miestø nuostatus)6. 

Ðiuolaikinës teritorinës savivaldos pagrindai Lietuvoje pradëti kurti 
XX a. pradþioje atkuriant nepriklausomà valstybæ7. Vidaus reikalø ministro 
1918 m. gruodþio 17 d. iðleistame aplinkraðtyje Nr. 1 „Dëlei savivaldybiø 
Lietuvoje“8 buvo átvirtintas ðalies padalijimas á apskritis ir valsèius, nustaty-
ta vietos savivaldos institucijø sistema – demokratiðkai iðrinktø valsèiaus 
gyventojø atstovø susirinkimai, miesteliø bei miestø tarybos ir apskrièiø su-
sirinkimai arba seimeliai. Vykdomoji valdþia valsèiuose – virðaitis, jo padë-
jëjas ir vykdomasis valsèiaus komitetas, apskrityse – vykdomasis apskrities 
komitetas ir „kiti virðininkai, kurie bus galutinai nurodyti ástatymuose apie 
valsèiø ir apskrièiø savivaldybæ“. Miestuose vykdomoji valdþia pavesta 
miesto prezidentui, jo patikëtiniui ir 3–8 miesto valdybos nariams, kurie 
sudarë miesto vykdomàjá komitetà (magistratà).  

1919 m. spalio 10 d. Savivaldybiø ástatyme (paskelbtas Laikinosios Vy-
riausybës þiniose 1919 m. spalio 28 d., Nr. 14-175) nustatyta valsèiø, apskri-
èiø ir miestø savivaldybiø tarybø, taip pat atitinkamø vykdomøjø institucijø 
(valdybø) kompetencija, formavimo principai bei tvarka. Kiekvienam mies-
teliui, kuriame gyvena daugiau kaip 3000 gyventojø, suteikta teisë tvarkytis 
kaip savivaldybei. Valsèiø savivaldybëse turëjo bûti apie 5000 gyventojø. 

                                                           

6 Plaèiau þr. Staèiokas R., Rimas J. Lietuvos savivaldybiø raida ir veikos finansavimas. – 
Kaunas: Technologija, 2002. P. 35–53. 

7 1918 m. lapkrièio 11 d. „Lietuvos Aide“ paskelbtas centrinës valdþios atsiðaukimas: „No-
rëdami atsiremti prieð visus mûsø prieðus, Valstybës Taryba su josios paskirtaisiais ministeriais 
praneða jums, kas reikia tuojau daryti. Negaiðdami nei dienos, kiekvienoje parapijoje susirin-
kite visi vyresnieji, be kalbos ir tikybos skirtumo, ir iðrinkite parapijos komitetà ið penkiø arba 
septyniø þmoniø. Iðrinktasai komitetas turi tuojau paimt á savo rankas tvarkyti apylinkës gyve-
nimà. Tasai komitetas tuojau turi pasikviesti stiprius iðtikimus vyrus ir sudaryti ið jø milicijà. 
Milicijos darbas yra saugoti ramius þmones nuo visokiø grobikø ir uþpuolikø ir palaikyti vieðà-
jà tvakà. Komitetai tegu susiþino su kaimyniniø parapijø komitetais ir bendrai teásteigia ap-
skrièiø (kreisø) komitetus. Ðitieji teuþmezga nuolatinius ryðius su Lietuvos vyriausybe. Valsty-
bës Taryba drauge su ministeriais rûpinsis, kad niekas nekliudytø jûsø iðrinktiesiems parapijø 
ir apskrièiø komitetams darbo dirbti. Jinai rûpinsis taip pat, kad jûsø sudarytai milicijai bûtø 
pristatyta ginklø. [...] Netrukus, dar ðiais metais, tam tikru ástatymu Valstybës Taryba pakvies 
jûsø iðrinktuosius atstovus á Vilniø bendrai su Valstybës Taryba konferencija. Ðitoji konferen-
cija turës papildyti Valstybës Tarybos sudëtá.“ 

8 Lietuvos Respublikos valstybës ástatymai 1918-02-16–1940-06-15. – Vilnius: Teisinës in-
formacijos centras, 1996. 
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Valsèiaus tarybà sudarë gyventojø iðrinkti atstovai. Valsèiaus tarybos nariai 
(Lietuvos pilieèiai nuo 24 m., nebûtinai tos savivaldybës gyventojai) buvo 
renkami 2 metams – vienas atstovas nuo 300 gyventojø. Vykdomosioms 
valsèiaus institucijoms – tarybø iðrinktoms valdyboms – priklausë valsèiaus 
virðaitis (valdybos pirmininkas), jo padëjëjas ir iþdininkas. Valdybos darbà 
priþiûrëjo revizijos komisija. Valsèiø ir apskrièiø teisëmis besitvarkanèiø 
miestø valdyboms vadovavo burmistrai. Savivaldybiø veiklos teisinæ prie-
þiûrà vykdë Vidaus reikalø ministerijos Savivaldybiø departamentas. 

1919 m. gruodþio mënesá surengti pirmieji savivaldybiø tarybø rinki-
mai, kuriuose turëjo teisæ dalyvauti pilieèiai nuo 21 metø amþiaus (savival-
dybiø tarybø nariais renkami nuo 24 metø). Valsèiø tarybos buvo renkamos 
pagal maþoritarinæ, o miestø tarybos – pagal proporcinæ rinkimø sistemà 
balsuojant uþ politiniø partijø, kitø organizacijø ir grupiø sàraðus.  

Atstovus á apskrities tarybà rinko valsèiø tarybos slaptu balsavimu. 
Vykdomàjà institucijà – apskrities valdybà – sudarë jos pirmininkas ir du 
apskrities tarybos nariai. Apskrities tarybos ir valdybos – aukðtesnio lygio 
savivaldybiø institucijos, kurioms buvo pavesta priþiûrëti valsèiø ir miestø 
savivaldybiø institucijø veiklà, tikrinti þemesniøjø tarybø nutarimus (kai 
kuriuos tvirtinti, pvz., sprendimus dël paskolø, valstybës paðalpø), kontro-
liuoti jø atitiktá „valsèiaus gyventojø reikalams ir naudai“. 

Steigiamasis Seimas 1921 m. kovo 11 d. priëmë pagrindinius demokra-
tijos principus atitinkantá Savivaldybiø rinkimø ástatymà: visø savivaldybiø 
tarybø nariai buvo renkami tiesioginiuose, visuotiniuose, lygiuose rinki-
muose slaptu balsavimu pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Rinkti „visø ti-
kybø ir tautø Lietuvos pilieèiai, vyrai ir moterys“, nuolatiniai valsèiaus gy-
ventojai, ne jaunesni kaip 20 metø, turintys gyvenamàjà vietà, tarnybà ar ki-
tà nuolatiná darbà. Vëliau ðis ástatymas buvo pakeistas, sustiprintas centri-
nës valdþios vaidmuo vietose (pvz., apskrities virðininkams pavesta pirmi-
ninkauti atitinkamose apskrities tarybose, valsèiuose tvirtinti virðaièius, 
protestuoti valsèiø tarybø sprendimus) 9. 

1922 m. rugpjûèio 6 d. Steigiamasis Seimas priëmë pirmàjà nuolatinæ 
Lietuvos Valstybës Konstitucijà, kurioje valsèiams ir miestams buvo laiduo-
jama teisë tvarkyti vietos reikalus ástatymø nustatytose ribose. Ðios Konsti-
tucijos VI skirsnyje „Vietos savivaldybë“ nustatyta, kad vietos valdþios or-
ganai formuojami visuotiniuose, lygiuose rinkimuose tiesiogiai ir slaptai 
balsuojant, átvirtinta Vyriausybës vykdoma vietos savivaldos institucijø 
veiklos teisëtumo prieþiûra, savivaldybiø sprendimø teisminë apsauga ir kt. 

                                                           

9 Lietuvos Savivaldybës 1918–1928. Savivaldybiø ásikûrimo ir pirmojo deðimtmeèio darbø 
apþvalga. – Kaunas: „Savivaldybës“ leidinys, 1928. P. 63–76. 
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Vietos gyventojø savivaldos (ástatymø nustatytose ribose) institutas 
buvo átvirtintas ir 1928 m. geguþës 15 d. Konstitucijoje (VI skirsnyje „Vie-
tos savivaldybë“), taip pat 1938 m. vasario 11 d. Konstitucijos 126 straipsny-
je, taèiau neliko konstituciniø nuostatø dël vietos savivaldos institucijø 
formavimo visuotiniuose, lygiuose, tiesioginiuose rinkimuose. 

1929 m. Savivaldybiø ástatyme iðplëstos þemiausios vietos savivaldos 
grandies – seniûnijø – teisës. Valsèiø tarybos buvo renkamos 2 metams – 
po vienà atstovà ið kiekvienos seniûnijos (t. y. netiesiogiai). Valsèiø tarybø 
nariai rinko savo atstovus á apskričių tarybas (3 metams), kurios ið savo na-
riø rinko valdybas – kolegialias vykdomàsias institucijas. Vykdomajai vietos 
valdþiai vadovavo valstybës centrinës valdþios pareigûnai – vidaus reikalø 
ministro skiriami apskrities virðininkai.  

Pagal 1931 m. geguþës 2 d. Savivaldybiø ástatymà politinës partijos ne-
teko teisës kelti savo kandidatø (tokia teisë suteikta 25 asmenø rinkëjø 
grupëms, kuriø siûlomø kandidatø tinkamumà tikrindavo vidaus reikalø 
ministro ar apskrities virðininko patvirtintos rinkimø komisijos). Ástatyme 
nustatyti sëslumo (1 m.), amþiaus (24 m.), tarnybos, iðsilavinimo, turto cen-
zai, panaikintos valsèiø (ir miestø) valdybos – vykdomàjà valdþià vietose 
vykdë virðaitis (miestuose – burmistras), burmistrus ir virðaièius tvirtino ap-
skrities virðininkas, iðskyrus „pirmaeiliø miestø“ (Alytaus, Birþø, Kauno, 
Këdainiø, Marijampolës, Panevëþio, Ðiauliø, Telðiø, Vilkaviðkio, Ukmer-
gës) burmistrus, kuriuos 7 metams rinko miestø tarybos, o tvirtino vidaus 
reikalø ministras).  

Pagrindinis vaidmuo formuojant savivaldybiø institucijas teko seniûni-
joms, t. y. seniûnijø gyventojø sueigoms, susirinkimams (krivulëms), ku-
riuose galëjo dalyvauti iðsilavinimo, turto, sëslumo, amþiaus cenzus atitin-
kantys asmenys, pavyzdþiui, aukðtàjá iðsilavinimà turintys tarnautojai, kiti 
vietos gyventojai, kurie moka nekilnojamojo turto, prekybos, pramonës, 
pajamø mokesèius ir pan. Krivulėse (ne maþiau kaip vieno treèdalio seniû-
nijos gyventojø susirinkimuose) atviru balsavimu buvo renkami seniūnai (ir 
jø padëjëjai), taip pat seniûnijos atstovai á valsčiaus tarybà. Valsèiaus tary-
ba, kurià sudarë seniûnijø atstovai ir virðaitis, rinkdavo savo atstovus á ap-

skrities tarybà. Tik miestø tarybos buvo renkamos tiesioginiais ir slaptais 
rinkimais, taèiau vienà treèdalá Kauno (sostinës) tarybos nariø skirdavo 
Vyriausybë. 

1940 m. Lietuvà okupavus ir inkorporavus á Sovietø Sàjungos sudëtá 
konstitucinis vietos savivaldos institutas buvo panaikintas. 1940 m. ir 1978 
m. Lietuvos sovietinëse „konstitucijose“ buvo átvirtintas Lietuvos valstybës 
teritorijos ájungimas á svetimos valstybës sudëtá (aneksija). Vietinës val-
dþios institucijø formavimas buvo grindþiamas vadinamàja demokratinio 
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centralizmo doktrina – vietos valdþios institucijos tapo ne gyventojø savi-
valdos, bet centrinës valdþios sistemos dalimi, t. y. institucijomis, kurios 
ágyvendindavo aukðèiausios centrinës valdþios sprendimus ir vienintelës le-
galiai veikianèios komunistø partijos direktyvas. Vietinës valdþios veikla 
apëmë gamybos planavimo, statybos, þemës ûkio, gyventojams teikiamø 
komunaliniø paslaugø sritis. 

1990 m. Lietuvoje veikë 56 miestø, rajonø (t. y. aukðtesniojo lygmens) 
savivaldybës ir 526 apylinkiø (þemesniojo lygmens) savivaldybës, kuriose 
buvo sprendþiami vietos gyventojams svarbûs klausimai. 

SSRS primestas reþimas buvo teisiðkai nutrauktas priëmus 1990 m. 
kovo 11 d. aktà „Dël Lietuvos nepriklausomos valstybës atstatymo“, taip 
pat ástatymà „Dël 1938 m. geguþës 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimo 
atstatymo“ ir Lietuvos Respublikos Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà. Ðiuos 
konstitucinius aktus priëmë 1990 m. vasario 24 d. – kovo 4 d. suformuota 
Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba – Lietuvos þmoniø laisva valia iðrinkta, 
todël teisiðkai ir kokybiðkai nauja atstovaujamosios valdþios institucija, kuri 
pagal 1990 m. kovo 11 d. deklaracijà „Dël LTSR AT deputatø ágaliojimø“ 
vadinama Lietuvos Respublikos Aukðèiausiàja Taryba. 

Ásigaliojus Laikinajam Pagrindiniam Ástatymui, liko galioti daug teisës 
aktø, iðleistø iki nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimo (tiek, kiek jie 
neprieðtaravo Laikinajam Pagrindiniam Ástatymui). Vienas ið jø – LTSR 
Aukðèiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 12 d. priimtas Vietos savivaldos 
pagrindø ástatymas. Ðiuo ástatymu savivaldybës buvo suskirstytos á žemes-

niosios pakopos, t. y. apylinkiø, gyvenvieèiø (valsèiø), rajonø (apskrities) 
miestø savivaldybes, ir aukštesniosios pakopos – rajonø (apskrièiø) ir res-
publikos miestø savivaldybes. 

Aukðtesniosios pakopos savivaldybiø (44 rajonø ir 12 respublikos pa-
valdumo miestø) atstovaujamosios valdþios organai – liaudies deputatø ta-
rybos, o vykdomosios institucijos (valdymo organai) – rajono (apskrities) 
valdytojai ir jø vadovaujamos valdybos bei respublikos miesto merai ir jø 
vadovaujamos valdybos (14 straipsnis). Rajono (apskrities), respublikos 
miesto tarybos darbà organizuodavo tarybos prezidiumas, kurá sudarë tary-
bos pirmininkas ir jo pavaduotojas, tarybos nuolatiniø komisijø pirminin-
kai, taip pat galëjo bûti iðrinkti ir kiti tarybos deputatai. 

Þemesniosios pakopos savivaldybiø (80 rajono miestø, 19 miesto tipo 
gyvenvieèiø ir 427 apylinkiø) valdþios institucijos – liaudies deputatø tary-
ba, o valdymo organas – savivaldybës tarybos renkami (jos ágaliojimø lai-
kui), jai atsakingi ir atskaitingi apylinkës gyvenvietës (valsèiaus) viršaitis ir 
rajono (apskrities) miesto meras (10 straipsnis), taip pat jø pavaduotojai 
(jie negalëjo bûti tarybos nariai) ir aparatas.  
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Kiekvienoje savivaldybëje buvo sudaroma revizijos komisija, kurios 
paskirtis – kontroliuoti, kaip vykdomosios valdþios institucijos vykdo atitin-
kamos tarybos sprendimus, tikrinti jø finansinæ veiklà. 

Pagal Vietos savivaldos pagrindø ástatymo 27 straipsná savivaldybës 
valdymo organø veiklà kontroliavo kiti tam ágalioti valstybës organai, savi-
valdybës veiksmø teisëtumà priþiûrëjo prokuratûros organai. Aukðtesnio-
sios pakopos savivaldybës taryba turëjo teisæ sustabdyti þemesniosios pa-
kopos savivaldybës organø sprendimus, jeigu jie prieðtaravo ástatymams 
(galutinai ginèà spræsdavo Lietuvos Aukðèiausioji Taryba), o þemesniosios 
pakopos taryba turëjo teisæ Aukðèiausiojoje Taryboje uþprotestuoti aukð-
tesniosios pakopos savivaldybës organø sprendimus (tais klausimais, kurie 
skirti þemesniosios pakopos savivaldybës iðimtinei kompetencijai, t. y. tary-
bai pavaldþiø valdymo organø sudarymas, biudþeto ir jo ávykdymo apyskai-
tos tvirtinimas, savivaldybës nuosavybës objektø teisinio reþimo nustaty-
mas, mokesèiø, rinkliavø, lengvatø nustatymas ir kt.). Be to, Lietuvos Mi-
nistrø Taryba turëjo teisæ Aukðèiausiojoje Taryboje uþprotestuoti ástaty-
mams prieðtaraujanèius aukðtesniosios pakopos tarybø sprendimus, taip 
pat sustabdyti ir uþprotestuoti jø valdymo organø sprendimus ðios savival-
dybës taryboje (galutinai ginèà spræsdavo Lietuvos Aukðèiausioji Taryba). 

Minëtame ástatyme buvo nustatyti vietos savivaldos principai – atsto-
vaujamøjø valstybinës valdþios organø virðenybë prieð kitus savivaldybës 
organus, savivaldybës organø ir pareigûnø atskaitingumas vietos gyvento-
jams, gyventojø vykdoma kontrolë, savivaldybiø ekonominis savarankiðku-
mas ir kt. (2 straipsnis), taip pat nustatyta, kad vietos liaudies deputatø ta-
ryba savo teritorijoje jungia ir koordinuoja kitø savivaldybës organø veiklà, 
vadovauja valstybiniam, ûkiniam ir socialiniam kultûriniam darbui (5 
straipsnio 1 dalis), kad savivaldybës ekonominá pagrindà sudaro atitinka-
mos savivaldybës nuosavybë (20 straipsnio 1 dalis). Savivaldybës nuosavybë 
– tai turtas, priklausantis savivaldybei, kurá jos vardu valdo, naudoja ir dis-
ponuoja atitinkama taryba arba kiti jos ágalioti juridiniai ar fiziniai asmenys 
(21 straipsnio 1 dalis). 

Savivaldybës vietiniam ûkiui (savivaldybës teritorijoje veikianèioms 
ávairiø nuosavybës formø ámonëms ir organizacijoms, tenkinanèioms vietos 
gamybinius bei gyventojø socialinius poreikius) priskirtos, inter alia, pra-
monës, þemës ûkio, statybos ir remonto, komunalinio butø ûkio, transpor-
to, prekybos, ryðiø, buitinio gyventojø aptarnavimo, liaudies ðvietimo, kul-
tûros ir kinofikacijos ámonës, ástaigos ir organizacijos (22 straipsnio 2 da-
lis). 

Savivaldybëms pavesta rengti teritorijos ekonominës ir socialinës rai-
dos pagrindines kryptis, derinti ámoniø veiklos projektus statybos, gyvento-
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jø aptarnavimo ir kitose savivaldybës kompetencijos srityse, steigti ir reor-
ganizuoti vietinio ûkio ámones, iðduoti leidimus ûkinei veiklai, nustatyti ar-
chitektûros bei landðafto formavimo, gamtos apsaugos reikalavimus, taip 
pat kontroliuoti, kaip jø laikomasi, skirti þemës sklypus, vykdyti þemëtvar-
kos valstybiná valdymà bei kontrolæ, skelbti vietinës reikðmës saugomas ter-
itorijas, valstybinius architektûros, gamtos, istorijos ir kultûros paminklus, 
organizuoti valstybiniø paminklø apskaità ir vykdyti jø apsaugà, steigti 
sveikatos apsaugos, socialinës rûpybos, ðvietimo, kultûros ir sporto, kitas 
socialines ástaigas ir organizacijas, uþtikrinti jø funkcionavimà, organizuoti 
valstybinës ir vieðosios tvarkos apsaugà (24 straipsnis) ir kt. 

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos pilieèiai referendume prië-
më nepriklausomos demokratinës valstybës nuolatinæ Konstitucijà. Ji ásiga-
liojo 1992 m. lapkrièio 2 d. Pirmà kartà Lietuvos istorijoje steigiamoji val-
dþia – Tauta – referendume priëmë didþiausios teisinës galios, pirminá ir 
tiesiogiai taikomà aktà, kuriuo grindþiami visi kiti teisës aktai. Konstitucijo-
je átvirtinti politinës, ekonominës, socialinës santvarkos pagrindai, teisin-
gos, darnios pilietinës visuomenës bei teisinës valstybës siekiai, ávairiø so-
cialinio gyvenimo srièiø teisinio reguliavimo kryptys, orientyrai ir gairës 
ástatymø leidëjui, kitoms valstybës institucijoms, nustatytos savivldybiø ins-
titucijø ir valstybës valdþios ágyvendinimo ribos, konstitucinës santvarkos ir 
jos institutø apsaugos garantijos.  

Pagal Lietuvos Respublikos ástatymà „Dël Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ásigaliojimo tvarkos“, kurá Tauta priëmë 1992 m. spalio 25 d. 
referendume kartu su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kuris yra Kons-
titucijos sudedamoji dalis, ásigaliojus Konstitucijai neteko galios Laikinasis 
Pagrindinis Ástatymas. Lietuvos nacionalinë teisës sistema nuo ðiol kuriama 
ir plëtojama tik Konstitucijos pagrindu. Nacionalinës teisës sistemos, plëto-
jamos remiantis Konstitucija, kûrimo bruoþas yra perëjimas prie tokio vie-
ðosios valdþios ir visuomenës sàveikos modelio, kai ágyvendinant Konstitu-
cijoje átvirtintà, jos preambulëje skelbiamà Tautos sieká  kurti atvirà, teisin-
gà, darnià pilietinæ visuomenæ ir teisinæ valstybæ, skatinama tikra pilietinės 

visuomenės savivalda10, taigi ir valstybës teritorijos administraciniø vienetø 
gyventojø (teritoriniø bendruomeniø) savarankiðkas vieðøjø reikalø tvar-
kymas. 

                                                           

10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos ástatymo „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 
m. birþelio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nuta-
rimo Nr. 1320 „Dël Lietuvos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø“ 
1, 2.3 ir 2.4 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2005. Nr. 
87-3274. 
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Vietos savivaldos konstitucinio instituto teisinis átvirtinimas ir jo ágy-
vendinimas, gyventojø savivaldos paskirtis, vieta vieðosios valdþios sistemo-
je, teritorinës savivaldos santykiø reguliavimas ordinariosios teisës nuosta-
tomis turi bûti grindþiamas Konstitucija – demokratinës teisinës valstybës 
santvarkos pagrindus átvirtinanèio, vientiso ir visa apimanèio, aukðèiausios 
teisinës galios akto nuostatomis. 

Konstitucijoje átvirtintai pirminei teisei pripaþástama aukðèiausia juri-
dinë galia, todël ástatymø leidëjo priimti aktai, vykdomosios valdþios nuta-
rimai, kitø institucijø, pareigûnø norminiai, individualûs aktai turi atitikti 
Konstituciją, niekas negali paþeisti Konstitucijos. Konstitucinë tvarka turi 
bûti ginama, abejoniø keliantys teisës aktai turi bûti tikrinami savarankið-
ko, nepriklausomo, neðaliðko teismo. Lietuvos konstitucinë santvarka, tei-
sës sistema grindþiama Konstitucijos virðenybës principu – tai mûsø valsty-
bës konstitucinis principas, pamatinis teisinës valstybës, demokratinës vi-
suomenës santvarkos reikalavimas, suponuojantis didþiausios teisinës ga-
lios pripaþinimà asmens laisvæ uþtikrinanèioms konstitucinëms vertybëms, 
paþodþiui ar implicitiðkai átvirtintoms aukðèiausios teisinës galios akte, ku-
riuo ribojama politinës valdþios galia, visuomenës, valstybës institucijø, pa-
reigûnø veikla, jø priimti teisës aktai subordinuojami konstituciniams prin-
cipams ir normoms. Konstitucijos virðenybës principas suponuoja tai, kad 
negali bûti nustatytas toks teisinis reguliavimas ar atliekami veiksmai, kurie 
prieðtarautø Konstitucijai, negali bûti paneigiama teisiø ir laisviø prigimtis, 
jø esmë, todël negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, prieðingas Konstituci-
jai. Iðkilus prieðtaravimui tarp Konstitucijos ir ástatymo, jis turi bûti spren-
dþiamas Konstitucijos naudai; kad ir koks bûtø nustatytas þemesnës galios 
teisinis reguliavimas, Konstitucijos nuostatos yra virðesnës ir taikomos tie-
siogiai.  

Lietuvoje vykdant konstitucinæ reformà 1993–1994 m. buvo priimti 
svarbûs ástatymai, kuriuose buvo sukonkretintos savivaldai ir vietiniam val-
dymui skirtos konstitucinës nuostatos. 

1993 m. liepos 1 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
atstovo ástatymas, 1994 m. liepos 7 d. priimti Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos11 ir Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástaty-

                                                           

11 Valstybës þinios. 1994. Nr. 55-1049. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo Nr. 
I-533 (1994 m. liepos 7 d. redakcija) nuostatos buvo ne kartà pakeistos ir papildytos. Seimas 
2000 m. spalio 12 d. priëmë Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo pakeitimo ástaty-
mà Nr. VIII-2018 (Valstybës þinios. 2000. Nr. 91-2832) ir Vietos savivaldos ástatymà iðdëstë 
nauja redakcija. Rengiant ástatymo nuostatø pakeitimus buvo siekiama patikslinti savivaldos 
teisæ ágyvendinanèiø institucijø funkcijas, savivaldybës administracijos kompetencijos ribas, ið-
plësti seniûnijø teises, seniûnui suteikti vieðojo administravimo institucijos vadovo ir politinio 
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mai12. 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos admi-
nistraciniø vienetø ir jø ribø ástatymas13, 1994 m. gruodþio 15 d. – Lietuvos 
Respublikos apskrities valdymo ástatymas14. Ðie ástatymai buvo ne kartà 
pakeisti ir papildyti.  

Ástatymø leidëjas átvirtino kitoká (grieþtesná) savivaldos modelá – pasi-
rinkta vienos pakopos savivaldos sistema (atsisakyta skirstymo á aukštesnio-

sios ir žemesniosios pakopos savivaldybes). Ði sistema grindþiama centrinës 
valdþios vykdoma savivaldybiø administracine (teisine) prieþiûra, vietiniø 
bendruomeniø valdþia derinama su centrinio valstybës valdymo elementais.  

Vietos savivaldos reforma politikos, teisës specialistø buvo vertinama 
kritiðkai. Vienas ið pertvarkymo rezultatø turëjo bûti tai, kad savivalda, 
kaip gyventojø formuojama vietos valdþia, bûtø arèiau þmoniø ir jiems tar-
nautø, taèiau atsisakius þemesniosios savivaldos pakopos ir átvirtinus naujà 
valstybës teritorijos administracinës struktûros modelá, pagal kurá nustatyti 
dviejø rûðiø administraciniai teritoriniai vienetai – apskritys ir savivaldybës 
– vietinë valdþia nutolo nuo þmoniø. Vietoj 1990 m. veikusiø 526 þemes-
niosios pakopos savivaldybiø (kitos priklausë aukðtesniajai pakopai – tai 56 
miestø, rajonø savivaldybës) po reformos liko 56 savivaldybës (rajonuose ir 
miestuose)15. Savivaldybiø teritorijose buvo ásteigtos seniûnijos, taèiau jos 

                                                                                                                                  

pasitikëjimo tarnautojo statusà ir kt. (Vietos savivaldos ástatymo pakeitimo ástatymo projekto 
1999 m. spalio 19 d. aiðkinamasis raðtas Nr. P-2097). Naujos redakcijos ástatymo nuostatos 
taip pat buvo ne kartà pakeistos ir papildytos (Valstybës þinios. 2001. Nr. 64-2323, Nr. 110-
3984; 2002, Nr. 96-4171; 2003, Nr. 28-1124, Nr. 42-1918; 2005, Nr. 57-1941, Nr. 143-5170, Nr. 
153-5641; 2006, Nr. 17-590, Nr. 46-1647; Nr. 73-2756, Nr. 80-3140, Nr. 80-3251). 

12 Valstybës þinios. 1994. Nr. 53-996. Seimas 1999 m. spalio 19 d. priëmë Lietuvos Res-
publikos savivaldybiø tarybø rinkimo ástatymo pakeitimo ástatymà Nr. VIII-1396 (Valstybës 
þinios. 1999. Nr. 93-2710) ir Savivaldybiø tarybø rinkimo ástatymà iðdëstë nauja redakcija. 
Naujos redakcijos ástatymo nuostatos taip pat buvo ne kartà pakeistos ir papildytos (Valstybës 
þinios. 2000. Nr. 84-2532; 2001, Nr. 21-692, Nr. 39-1345; 2002, Nr. 68-2764, Nr. 68-2768, Nr. 
95-4089; 2003, Nr. 17-711, Nr. 38-1693, Nr. 123-5570, Nr. 123-5584; 2004, Nr. 55-1887, Nr. 83-
2988, Nr. 116-4325, Nr. 135-4895; 2005, Nr. 143-5173, Nr. 84-2532, Nr. 153-5638). 

13 Valstybës þinios. 1994. Nr. 60-1183. 
14 Valstybës þinios. 1994. Nr. 101-2015. 
15 „Në viena Europos ðalis negali pasigirti tokiomis vidutiniðkai didelëmis savo teritorija ir 

gyventojø skaièiumi savivaldybëmis kaip Lietuva, kur 84 % gyventojø gyvena didesnëse nei 40 
tûkstanèiø gyventojø savivaldybëse. Daugelyje ðaliø tokios „vietinës savivaldos“, kuri realizuo-
jama per didelius rajonus, bûtø atsisakyta. Keliø ðimtø kvadratiniø kilometrø ploto su tûkstan-
èiais gyventojø „baltosios dëmës“, neturinèios ne tik vietinës valdþios organø, bet ir savo depu-
tato – gana unikalus Europai, taèiau bûdingas Lietuvos politiniams þemëlapiui reiðkinys. Ren-
kamø atstovø skaièius gerokai sumaþëjo ir dabar vidutiniðkai sudaro 0,4 deputato 1000 gyven-
tojø (Ðvedijoje – apie 8,4). Neringoje, kur yra 2,5 tûkstanèio gyventojø, þmonës gali realiai ti-
këtis daryti átakà tarybos sprendimams per 21 savo deputatà. O labiau tipiniam Ðilutës rajonui, 
uþimanèiam maþdaug tûkstanèio kvadratiniø kilometrø plotà (uþ miesto ribø) ir turinèiame 50 
tûkstanèiø gyventojø, tenka 10 deputatø, kurie pasidaro nepasiekiami lyg Olimpo dievai. 
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tapo ne seniûnijos gyventojø valdþios institucijomis, bet stambesniø savi-
valdos vienetø – miestø ir rajonø savivaldybiø – vykdomosios valdþios da-
limi. Seniûnijø bendruomenëms nebuvo suteikta galimybë tapti savaran-
kiðkais savivaldos teisës subjektais16. Be to, savivaldybëse dominuojanèia 
institucija tapo meras, kuriam suteikti ir atstovaujamosios, ir vykdomosios 
valdþios ágaliojimai, taigi ágyvendintas „valdþiø sujungimo principas“. Tai, 
kad savivaldybës merui, kaip vykdomosios valdþios institucijai, buvo suteik-
ti ágaliojimai vadovauti vietos gyventojø iðrinktai atstovybei – savivaldybës 
tarybai, reiðkë vykdomosios valdþios iðkëlimà virð atstovybës, atstovauja-
mosios valdþios paneigimà17.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje vietos savivaldos pagrindai átvir-
tinti jos X skirsnyje „Vietos savivalda ir valdymas“, taip pat ir kitose Kons-
titucijos nuostatose. 

Konstitucijoje nustatyta, kad savivaldos teisë laiduojama ástatymo nu-
matytiems valstybës teritorijos administraciniams vienetams. Ji ágyvendi-
nama per atitinkamas savivaldybiø tarybas (119 straipsnio 1 dalis). Savival-
dybiø tarybø narius ketveriems metams renka nuolatiniai administracinio 
vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, 
slaptu balsavimu (119 straipsnio 2 dalis). Savivaldybës tarybos sudaro joms 
atskaitingus vykdomuosius organus. Pagal Konsitucijà vietos gyventojø at-
stovaujamøjø institucijø – savivaldybiø tarybø, taip pat joms atskaitingø 
vykdomøjø ir kitø savivaldybës institucijø organizavimo ir veiklos tvarka tu-
ri bûti nustatyta ástatymu (119 straipsnio 3 ir 4 dalys).  

Pagal Konstitucijà ástatymo numatytuose administraciniuose vienetuo-
se (savivaldybëse) privalo bûti suformuotos ðiø vienetø nuolatiniø gyvento-
jø (teritoriniø bendruomeniø) vietinës valdþios institucijos. Valstybës cent-
rinës valdþios institucijø konstitucinë pareiga – priimti teisës aktus, kurie 
bûtini administraciniø vienetø gyventojø bendruomenëms formuojant savi-
valdybiø institucijas. Savivaldybiø organizavimo ir veiklos tvarkà, vietinës 
valdþios institucijø kompetencijà apibrëþia Konstitucija ir ástatymai, taigi 
ástatymø leidëjui suteikiama plati diskrecija reguliuoti vietos savivaldos 
santykius, nustatyti vietos savivaldos institucinæ sistemà, savivaldybiø funk-
cijø ir jas ágyvendinanèiø savivaldybës institucijø ágaliojimø apimtá ir kt. 

                                                                                                                                  

Jiems galima melstis, taèiau atsakymo sulaukti neámanoma“ (Gazarianas A. 1995 m. rinkimø á 
savivaldybiø tarybas rezultatai ir demokratijos perspektyvos Lietuvoje // Politologija. 1995. 
Nr.1 (6). P. 148). 

16 Lazdynas R. Savivalda: filosofija, teorija, praktika. – Ðiauliai: Saulës delta, 2005. P. 32. 
17 Lapinskas K. Vietos savivalda ir valdymas Lietuvoje: pirmieji reformos rezultatai // Poli-

tologija. 1995. Nr. 1(6). P. 125–133. 
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Kartu ástatymø leidëjas, kiti teisëkûros ir teisæ ágyvendinantys subjektai ápa-
reigojami neperþengti Konstitucijoje nustatyto reguliavimo ribø.  

Konstitucijoje nustatyta ir tai, kad valstybë remia savivaldybes (120 
straipsnio 1 dalis), kad teritorinës bendruomenës ir jø sudarytos vietos val-
dþios institucijos veikia laisvai ir savarankiðkai tose ribose, kurias nustato 
Konstitucija ir ástatymai (120 straipsnio 2 dalis). Pagal Konstitucijà savival-
dybës sudaro ir tvirtina savo biudþetà, savivaldybiø tarybos turi teisæ ásta-
tymo nustatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudþeto 
sàskaita numatyti mokesèiø bei rinkliavø lengvatas (121 straipsnis), taigi 
teritoriniø bendruomeniø formuojama vietinë valdþia, jos institucijos, 
spræsdamos vieðuosius reikalus, turi santykinæ autonomijà centrinës valsty-
bës valdþios atþvilgiu. Ði vietinës valdþios autonomija uþtikrinama visuoti-
niais, lygiais, tieisioginiais teritorinës bendruomenës atstovø rinkimais, 
ekonominëmis, teisinëmis garantijomis. Savivaldybiø tarybos dël jø teisiø 
paþeidimo turi teisæ kreiptis á teismà (122 straipsnis), Vyriausybës atstovai 
ir kiti centrinës valdþios pareigûnai neturi teisës vadovauti savivaldos insti-
tucijoms, negali ginèyti jø priimtø sprendimø tikslingumo, nes pagal Kons-
titucijà vykdo tik teisinæ savivaldybiø prieþiûrà – priþiûri, ar savivaldybës 
laikosi Konstitucijos ir ástatymø, ar vykdo Vyriausybës sprendimus (123 
straipsnis). Taigi Konstitucijoje lakoniðkai suformuluoti pamatiniai princi-
pai, kuriais grindþiama teritorinë savivalda – atstovaujamosios demokrati-
jos, valstybës ir teritorinës bendruomenës interesø derinimo, laisvuose ir 
teisinguose rinkimuose formuojamø savivaldybiø tarybø virðenybës, jø su-
darytø vykdomøjø organø atskaitingumo savivaldybës tarybai, savivaldybiø 
veiklos laisvës ir savarankiðkumo principai, taip pat savivaldybiø veiklos 
teisinë prieþiûra, savivaldybiø teritorijos ribø apsauga, kitos Konstitucijoje 
ir ástatymuose nustatytos savivaldybiø teisiø apsaugos garantijos.  

Minëta, kad konstituciniai vietos savivaldos principai átvirtinti ávairiose 
Konstitucijos nuostatose. Atskleidþiant vietos savivaldos konstitucinio ins-
tituto turiná bûtina atsiþvelgti ne tik á Konstitucijos X skirsnio nuostatas, 
bet ir á kitas Konstitucijoje átvirtintas normas, ávairius implicitiðkai ir eksp-
licitiðkai iðreikðtus konstitucinius principus bei juos aiðkinanèius Konstitu-
cinio Teismo aktus. Teritorinës savivaldos santykiø reguliavimas neatsie-
jamai susijæs su konstitucinëmis nuostatomis, kuriose átvirtintas Tautos su-
vereniteto, tiesioginës ir atstovaujamosios demokratijos, valdþios ástaigø 
tarnavimo þmonëms, valstybës nepriklausomybës, jos teritorijos vientisumo 
principai, unitarinë Lietuvos Respublikos teritorijos sutvarkymo forma, 
administracinio suskirstymo, centrinës valstybës valdþios organizavimo pa-
grindai, jos demokratinë prigimtis, valstybës valdþios ir savivaldybiø insti-
tucijø veiklos kontrolë, valstybinës bendruomenës ir vietos gyventojø inte-
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resø derinimas, valdþios atsakomybë gyventojams, prigimtinës þmogaus tei-
sës, pavyzdþiui, asmens teisë á saviraiðkà, teisë pasirinkti gyvenamàjà vietà, 
dalyvauti valdant savo ðalá tiek tiesiogiai, tiek per demokratiðkai iðrinktus 
atstovus, teisë vienytis á bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jeigu ðiø 
tikslai ir veikla nëra prieðingi Konstitucijai ir ástatymams, mokyti savo vai-
kus pasaulietinëse valstybinëse ir savivaldybiø mokymo ir auklëjimo ástai-
gose ir kt. 

Konstitucija yra vientisas teisës aktas (Konstitucijos 6 straipsnio 1 da-
lis). Konstitucinis Teismas yra ne kartà konstatavæs, kad visos Konstitucijos 
nuostatos yra tarpusavyje susijusios ir sudaro vienà, darnià sistemà, tarp 
Konstitucijoje átvirtintø vertybiø yra pusiausvyra, taigi nei Konstitucijos X 
skirsnio normø ir principø, nei kitø Konstitucijos nuostatø negalima aiðkin-
ti taip, kad bûtø iðkreiptas arba paneigtas kurios nors kitos Konstitucijos 
nuostatos turinys, nes taip bûtø iðkreipta viso konstitucinio teisinio regulia-
vimo esmë, paþeista konstituciniø vertybiø pusiausvyra. Konstitucinis Tei-
smas savo nutarimuose ne kartà konstatavo, kad Konstitucijos saugomø 
vertybiø sandûroje turi bûti rasti sprendimai, uþtikrinantys, kad në viena ið 
tokiø vertybiø nebus paneigta ar nepagrástai apribota (Konstitucinio Tei-
smo 1999 m. kovo 16 d., 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. spalio 23 d. nutari-
mai). 

Vietos savivaldos ir valdymo konstitucinës sampratos ávairûs aspektai 
yra atskleisti Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojamose konsti-
tucinëse doktrinose. 

Konstitucijoje nenustatytos savivaldybiø taryboms atskaitingø vykdo-
møjø organø rûðys (kolegialûs, vienasmeniai organai), jø pavadinimai. 
Konstitucijos tekste nëra grieþtai reglamentuota jø formavimo tvarka, tar-
pusavio ryðiai. Savivaldybiø institucijø funkcijos, kompetencija nustatyta tik 
bendriausiais bruoþais. Pagal Konstitucijà savivaldybiø taryboms atskaitin-
gø vykdomøjø organø rûðis, pavadinimus, funkcijas ir joms ágyvendinti bû-
tinus ágaliojimus paliekama nustatyti Seimui ástatymu. Ástatymais reglamen-
tuojant savivaldybiø taryboms atskaitingø vykdomøjø organø formavimà, 
funkcijas ir kompetencijà, bûtina paisyti konstituciniø vietos savivaldos 
principø: atstovaujamosios demokratijos, vykdomøjø organø atskaitingumo 
atstovybei, savivaldybiø tarybø virðenybës joms atskaitingø vykdomøjø or-
ganø atþvilgiu ir kt. Ástatymø leidëjas turi diskrecijà ástatymu nustatyti, ko-
kia tvarka – rinkimø ar kitokia – yra sudaromi minëti vykdomieji organai, 
kurie ið jø yra kolegialûs, o kurie – vienasmeniai, kokie yra jø tarpusavio ry-
ðiai. Ástatymø leidëjas taip pat turi diskrecijà ástatymu nustatyti kolegialiø 
vykdomøjø organø struktûrà ir nariø skaièiø arba palikti tai pagal ástatymà 
nustatyti savivaldybiø taryboms.  
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Konstitucinis Teismas yra konstatavæs, kad savivaldybiø taryboms at-
skaitingi vykdomieji organai turi bûti sudaromi savivaldybës tarybos ágalio-
jimø laikui, kad savivaldybiø vykdomieji organai yra institucijos, kurios su-
daromos ástatymams, Vyriausybës bei savivaldybiø tarybos sprendimams 
tiesiogiai ágyvendinti; jie nëra savivaldybiø tarybø vidiniai struktûriniai vie-
netai (padaliniai), turintys uþtikrinti paèios savivaldybës tarybos darbà. Sa-
vivaldybiø tarybos turi konstitucinæ kompetencijà kontroliuoti savo sudary-
tus vykdomuosius organus, todël minëti vykdomieji organai negali pakeisti 
savivaldybiø tarybø, diktuoti ir vadovauti joms, vykdomøjø organø ágalioji-
mai negali dominuoti savivaldybiø tarybø ágaliojimø atþvilgiu, negalima nu-
statyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurá savivaldybiø taryboms atskai-
tingi vykdomieji organai bûtø prilyginti juos sudariusioms savivaldybiø ta-
ryboms, juo labiau tokio, pagal kurá savivaldybiø tarybø ágaliojimus varþytø 
jø sudarytø ir joms atskaitingø vykdomøjø organø ágaliojimai arba pagal 
kurá savivaldybiø tarybos netektø galimybës kontroliuoti savo sudarytus ir 
joms atskaitingus vykdomuosius organus (Konstitucinio Teismo 2002 m. 
sausio 24 d. nutarimas). 

Remiantis Konstitucija ir konstitucinëje doktrinoje suformuota vietos 
savivaldos samprata Seimas 2003 m. sausio 28 d. priëmë Lietuvos Respub-
likos vietos savivaldos ástatymo pakeitimo ástatymà18, kuriame buvo pakeis-
ta vietos savivaldybiø vykdomosios valdþios institucijø sistema, savivaldos 
institucijø kompetencija: savivaldybiø merams buvo nustatyti tik savivaldy-
bës tarybos pirmininko ágaliojimai, panaikintos savivaldybiø vykdomosios 
institucijos – merø vadovaujamos savivaldybiø valdybos, o vykdomàjà val-
dþià pavesta ágyvendinti ne politinei vykdomosios valdþios institucijai, bet 
profesionaliems karjeros tarnautojams – savivaldybës administracijai, ku-
riai vadovauja savivaldybës atstovaujamosios valdþios politiná pasitikëjimà 
turintis valstybës tarnautojas – savivaldybës administracijos direktorius. 
Pagal minëtà ástatymo redakcijà savivaldybës administracijos direktorius 
yra savivaldybës administracijos vadovas – ástaigos vadovas, pavaldus savi-
valdybës tarybai ir atskaitingas merui. Savivaldybës administracijos direk-
toriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Vietos savivaldos ástatyme, 
taip pat Valstybës tarnybos ástatyme. Jis á pareigas skiriamas savivaldybës 
tarybos sprendimu (mero siûlymu) tarybos ágaliojimø laikui politinio (as-
meninio) pasitikëjimo pagrindu. Savivaldybës administracijos direktoriaus 
kadencijø skaièius tam paèiam asmeniui neribojamas. 

                                                           

18 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsniø pakeitimo ir 19 straipsnio pripaþinimo netekusiu galios ásta-
tymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 17-7040. 
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Paþymëtina, kad Konstitucinis Teismas, savo 1998 m. vasario 18 d., 
2001 m. birþelio 28 d., 2002 m. gruodþio 24 d. ir kituose nutarimuose aið-
kindamas Konstitucijà, suformulavo konstitucinæ vietos savivaldos doktri-
nà, nubrëþë imperatyvias gaires ástatymø leidëjui. Seimas, vykdydamas savo 
konstitucinæ pareigà, turëjo priimti Vietos savivaldos ir kitø ástatymø pa-
keitimus, suderinti juose nustatytà teisiná reguliavimà su Konstitucija, paða-
linti teisinio reguliavimo vakuumà, susidarantá dël Konstitucijoje nustatyto 
draudimo taikyti antikonstituciniu pripaþintà aktà ar jo nuostatas nuo tos 
dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas (107 
straipsnio 1 dalis).  

Konstitucijos aiðkinimas yra iðimtinë Konstitucinio Teismo kompeten-
cija, o aiðkinimo rezultatai – Konstitucinio Teismo aktai ir juose átvirtintos 
konstitucinës doktrinos yra ypatingi teisës ðaltiniai, turintys paèios Konsti-
tucijos galià, kurios negalima áveikti priimant ástatymà ar kità teisës aktà19. 
Konstitucinis Teismas yra vienintelë institucija, turinti kompetencijà pa-
teikti oficialø ir galutiná Konstitucijos nuostatø iðaiðkinimà. Tai ne kartà 
konstatuota Konstitucinio Teismo nutarimuose bei sprendimuose (pvz., 
Konstitucinio Teismo 2003 m. geguþës 30 d., 2003 m. spalio 29 d., 2004 m. 
geguþës 13 d., 2004 m. liepos 1 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimai, 2005 
m. rugsëjo 20 d. sprendimas). Nagrinëdamas konstitucinës justicijos bylas 
Konstitucinis Teismas formuoja oficialià konstitucinæ doktrinà: Konstituci-
nio Teismo aktuose yra aiðkinamos Konstitucijos nuostatos – normos bei 
principai. Oficialioje konstitucinëje doktrinoje yra, inter alia, atskleidþia-
mas ávairiø konstituciniø nuostatø turinys, jø tarpusavio sàsajos, konstituci-
niø vertybiø pusiausvyra, konstitucinio teisinio reguliavimo, kaip vienos vi-
sumos, esmë (Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d., 2004 m. gruodþio 
13 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimai). Oficialioje konstitucinëje doktrinoje 
taip pat gali bûti expressis verbis nurodoma, koks Konstitucijos nuostatø 
aiðkinimas yra negalimas. 

Kiekvienas Konstitucinio Teismo nutarimas yra vientisas (sudaro vie-
nà visumà), jo visos sudedamosios dalys yra tarpusavyje susijusios (Konsti-
tucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d. sprendimas, 2003 m. geguþës 30 d. nu-

                                                           

19 Plaèiau apie tai þr. Jaraðiûnas E. Aukðèiausioji ir ordinarinë teisë: poþiûrio á Konstituci-
jà pokyèiai // Jurisprudencija. 2002. Nr. 33(25). P. 30–41; Jaraðiûnas E. Konstitucija ir ástaty-
mas: kelios interpretavimo problemos / Konstitucijos aiðkinimas ir tiesioginis taikymas. Balti-
jos ir Skandinavijos ðaliø konferencijos medþiaga. 2002 m. kovo 15–16 d. – Vilnius: Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas, 2002. P. 234–257; Kûris E. Konstitucija ir jos aiðkinimas // 
Politologija. 1999. Nr. 2(14). P. 3–16; Kûris E. Konstitucijos dvasia // Jurisprudencija. 2002. 
Nr. 30(22). P. 16–31; Kûris E. Konstitucijos aiðkinimas, konstitucinës teisës ðaltiniai ir besikei-
èianti konstitucinës teisës paradigma // Teisës problemos. 2003. Nr. 3(41). P. 8–31. 
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tarimas, 2004 m. vasario 11 d., 2004 m. vasario 13 d. sprendimai, 2005 m. 
sausio 19 d. nutarimas, 2005 m. vasario 10 d., 2005 m. rugsëjo 20 d. spren-
dimai). Konstitucinio Teismo nutarimo nutariamoji (rezoliucinë) dalis yra 
grindþiama motyvuojamosios dalies argumentais (Konstitucinio Teismo 
2000 m. sausio 12 d., 2004 m. vasario 11 d., 2004 m. vasario 13 d., 2005 m. 
vasario 10 d., 2005 m. rugsëjo 20 d. sprendimai). Leidþiant naujus, keièiant, 
papildant jau priimtus ástatymus, kitus teisës aktus, juos leidþianèias valsty-
bës institucijas saisto Konstitucinio Teismo nutarimo motyvuojamojoje da-
lyje iðdëstyta Konstitucijos nuostatø samprata, kiti teisiniai argumentai 
(Konstitucinio Teismo 2003 m. geguþës 30 d., 2005 m. sausio 19 d. nutari-
mai, 2005 m. rugsëjo 20 d. sprendimas).  

Teisæ kurianèias ir teisæ taikanèias institucijas (pareigûnus) saisto 
konstituciniø nuostatø samprata, argumentai, iðdëstyti ne tik Konstitucinio 
Teismo nutarimuose, bet ir kituose Konstitucinio Teismo aktuose – iðvado-
se bei sprendimuose; taigi pagal Konstitucijà visi Konstitucinio Teismo ak-
tai, kuriuose yra aiðkinama Konstitucija – formuojama oficiali konstitucinë 
doktrina, savo turiniu saisto ir teisæ kurianèias, ir teisæ taikanèias instituci-
jas (pareigûnus), neiðskiriant në bendrosios kompetencijos ir specializuotø 
teismø (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsëjo 20 d. sprendimas). 

Konstitucinis Teismas konstatavo ir tai, kad subjektai, kuriantys teisæ, 
aiðkinasi (neretai ir aiðkina) aukðtesniàjà teisæ, taigi ir Konstitucijà; subjek-
tai, taikantys teisæ, inter alia, Konstitucijà, taip pat negali jos nesiaiðkinti 
(neretai ir neaiðkinti). Konstitucijos taikymas neatsiejamas nuo jos nuosta-
tø turinio iðsiaiðkinimo, neretai ir nuo aiðkinimo. Bûtent Konstitucijos nuo-
statø turinio iðsiaiðkinimas ir aiðkinimas yra bûtina prielaida, kad bûtø ga-
lima inicijuoti atitinkamø teisës aktø (jø daliø) atitikties Konstitucijai pa-
tikrà Konstituciniame Teisme arba kitame teisme, kurio jurisdikcijai tai 
skirta20.  

Konstitucinis Teismas taip pat pabrëþë, kad visi teisæ kuriantys ir tai-
kantys subjektai, áskaitant ir teismus, taikydami Konstitucijà privalo paisyti 
oficialios konstitucinës doktrinos, jie negali aiðkinti Konstitucijos nuostatø 
kitaip, negu savo aktuose yra iðaiðkinæs Konstitucinis Teismas. Prieðingu 
atveju bûtø paþeistas konstitucinis principas, kad ágaliojimus oficialiai aið-
kinti Konstitucijà turi tik Konstitucinis Teismas, bûtø nepaisoma Konstitu-

                                                           

20 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 
dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 11 straipsnio 3 
dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 36-1292. 
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cijos virðenybës, bûtø sudarytos prielaidos nesuderinamumams teisës si-
stemoje atsirasti21.  

Nacionalinë teisë suprantama kaip grieþtos hierarchinës struktûros si-
stema22, kurios virðuje yra didþiausios teisinës galios ir kartu didþiausio 
abstraktumo teisës aktas – Konstitucija. Minëta, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos turiná sudaro sudëtinga konstituciniø principø ir normø si-
stema, kurioje iðreikðtos pamatinës visuomenæ vienijanèios vertybës. Ðio-
mis vertybëmis grindþiama visuomenës, valstybës konstitucinë sàranga. 
Konstitucijoje átvirtintos ir saugomos vertybës – tai neatsiejama kiekvieno 
asmens, pilietinës visuomenës nario pasaulëþiûros dalis. Konstituciniai 
principai, sàvokos, adekvatus konstituciniø institutø turinio atskleidimas 
konstitucinëje jurisprudencijoje padeda suprasti sudëtingà, nevienalytæ so-
cialinæ, teisinæ tikrovæ, aprûpina kategorijomis, kuriomis iðreiðkiama ben-
dra mûsø ðalies þmoniø patirtis apie tai, kas yra svarbu, vertinga ir saugoti-
na. Kartu paþymëtina, kad vietos savivaldos santykiø teisinio reguliavimo 
pagrindai nustatyti ne tik Konstitucijoje, bet ir tarptautinës teisës aktuose. 
Ðalia Konstitucijos, Konstitucinio Teismo jurisprudencijos teisës ðaltiniø 
sàraðe iðskirtinæ vietà uþima Europos Sàjungos teisë23, taip pat kiti Lietuvos 

                                                           

21 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsëjo 25 d. sprendimas „Dël 
Klaipëdos apygardos teismo 2005 m. rugpjûèio 4 d. praðymo iðtirti, ar Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2002 m. gruodþio 31 d. ásakymu Nr. 432 „Dël sprendimø vykdymo inst-
rukcijos patvirtinimo“ patvirtintos sprendimø vykdymo instrukcijos 89 punktas neprieðtarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2005. Nr. 113–4132. 

22 Lietuvos nacionalinë teisë priskiriama prie kontinentinës romanø-germanø teisës siste-
mø ðeimos, ji priklauso Vakarø teisës tradicijai, atitinka bûdingiausius ðios tradicijos bruoþus: 
teisë suprantama kaip santykinai uþdara sistema (corpus juris), kuriai priklauso tiek visuotinai 
privalomi bendro pobûdþio imperatyvai, tiek ðiais imperatyvais grindþiami individualûs spren-
dimai, tiek „metateisë“ – teisës specialistø, mokslininkø nuomonë apie ðià sistemà, jos vidinës 
sandaros principus, struktûrinius elementus, galiojimà ir pan. Tai – ypatingas, skirtingas nuo 
kitø socialiniø santykiø reguliatorius, ávairaus abstraktumo elgesio standartø hierachinë siste-
ma, kurià „administruoja“ specialiose profesinëse ástaigose parengti asmenys, kuri nuolat kin-
ta, atsinaujina ir kartu iðsaugo pamatinius vidinæ struktûrà ir darnà uþtikrinanèius principus 
(Þr. Kûris E. Teisinë valstybë, teisiniø sistemø ávairovë ir Vakarø teisës tradicija / Glendon M. 
A., Gordon N. W., Osakwe Ch. Vakarø teisës tradicijos. – Vilnius: Pradai, 1993. P. XX–XXI. 

23 Seimas 2003 m. rugsëjo 16 d. ratifikavo Belgijos Karalystës, Danijos Karalystës, Vokieti-
jos Federacinës Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystës, Prancûzijos Res-
publikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didþiosios Hercogystës, Nyderlandø 
Karalystës, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Ðvedijos 
Karalystës, Jungtinës Didþiosios Britanijos ir Ðiaurës Airijos Karalystës (Europos Sàjungos 
valstybiø nariø) ir Èekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Res-
publikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Res-
publikos, Slovënijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartá dël Èekijos Respublikos, Es-
tijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos 
Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovënijos Respublikos ir Slovakijos 
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Respublikos tarptautinius ásipareigojimus átvirtinantys ir (arba) jais grin-
dþiami teisës aktai, tarptautinës sutartys, kuriø dalyvë yra Lietuvos Res-
publika. 

Lietuvos valstybës iðtikimybë visuotinai pripaþintiems tarptautinës tei-
sës principams buvo deklaruota dar 1990 m. kovo 11 d. priimtame Lietuvos 
Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos akte „Dël Lietuvos Nepriklausomos 
Valstybës atstatymo“. Taigi laisva valia prisiimtø tarptautiniø ásipareigoji-
mø laikymasis, pagarba visuotinai pripaþintiems tarptautinës teisës princi-
pams (inter alia pacta sunt servanda principui) yra atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos valstybës teisinë tradicija ir konstitucinis principas. Paþymëtina, 
kad dar iki Lietuvos ástojimo á Europos Sàjungà Seimas pakeitë Lietuvos 
Respublikos Konstitucijà24, taip pat Lietuvos Respublikos savivaldybiø ta-
rybø rinkimø ástatymà25, suderino jo nuostatas su Europos Sàjungos teise26 
ir átvirtino lygias galimybes Sàjungos pilieèiams, gyvenantiems valstybëje 
narëje ir nesantiems jos pilieèiais, naudotis balsavimo teise ir kelti save 
kandidatais savivaldybiø rinkimuose. 

Pagal Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalá Lietuvos Respublika, ágyven-
dindama uþsienio politikà, vadovaujasi visuotinai pripaþintais tarptautinës 

                                                                                                                                  

Respublikos stojimo á Europos Sàjungà sutartá. Pagal ðià sutartá Lietuvos Respublika 2004 m. 
geguþës 1 d. tapo Europos Sàjungos valstybe nare. 

2004 m. liepos 13 d. Seimas priëmë Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymo konsti-
tuciniu aktu „Dël Lietuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje“ ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 150 straipsnio papildymo ástatymà, kurio 1 straipsniu Konstitucijà papildë Lietu-
vos Respublikos konstituciniu aktu „Dël Lietuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje“ – 
Konstitucijos sudedamàja dalimi (Konstitucijos 150 straipsnis). Minëtas Konstitucinis aktas 
ásigaliojo 2004 m. rugpjûèio 14 d. Juo buvo konstituciðkai patvirtinta Lietuvos Respublikos na-
rystë Europos Sàjungoje (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas). Pagal 
konstitucinio akto „Dël Lietuvos Respublikos narystës Europos Sàjungoje“ 2 dalá Europos Sà-
jungos teisës normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinës sistemos dalis; jeigu tai ky-
la ið sutarèiø, kuriomis grindþiama Europos Sàjunga, Europos Sàjungos teisës normos taiko-
mos tiesiogiai, o teisës normø kolizijos atveju jos turi virðenybæ prieð Lietuvos Respublikos 
ástatymus ir kitus teisës aktus. 

24 Seimas 2002 m. birþelio 20 d. priëmë Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 
pakeitimo ástatymà (Valstybës þinios. 2002. Nr. 65-2629), kuriame nustatyta, kad savivaldybiø 
tarybø narius ketveriems metams renka (ir gali bûti jais iðrinkti) ne tik Lietuvos Respublikos 
pilieèiai, bet ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai. 

25 Seimas 2002 m. birþelio 20 d. priëmë Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø 
ástatymo 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 63, 64, 86, 88 
straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymà Nr. IX-962 // Valstybës þinios. 2002. Nr. 68-2764 
(ásigaliojo 2002 m. liepos 3 d.) 

26 1994 m. gruodþio 19 d. Tarybos direktyva 94/80/EB (OL L 368. 1994-12-31. P. 38) ir 
1996 m. geguþës 13 d. Tarybos direktyva 96/30/EB, keièianti Direktyvà 94/80/EB (OL L 122. 
1996-5-22. P. 14) // Europos teisës aktø paieðka interneto svetainëje: http://eur-lex. euro-
pa.eu/RECH naturel.do. 
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teisës principais ir normomis, siekia uþtikrinti ðalies saugumà ir nepriklau-
somybæ, pilieèiø gerovæ ir pagrindines jø teises bei laisves, prisideda ku-
riant teise ir teisingumu pagrástà tarptautinæ tvarkà.  

Tarptautinës sutartys, kurias ratifikavo Seimas, yra sudedamoji Lietuvos 
Respublikos teisinës sistemos dalis (Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis). 

Konstitucinis Teismas yra konstatavæs, kad Seimo ratifikuotos tarptau-
tinës sutartys ágyja ástatymo galià (Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 
d. iðvada, 1995 m. spalio 17 d. nutarimas, 2002 m. balandþio 25 d., 2004 m. 
balandþio 7 d. sprendimai). Ði doktrininë nuostata negali bûti aiðkinama 
kaip reiðkianti, esà Lietuvos Respublika gali nesilaikyti savo tarptautiniø 
sutarèiø, jeigu jos ástatymuose ar konstituciniuose ástatymuose yra nustaty-
tas kitoks teisinis reguliavimas negu nustatytasis tarptautinëmis sutartimis. 
Prieðingai, Konstitucijoje átvirtintas principas, kad Lietuvos Respublika lai-
kosi sava valia prisiimtø tarptautiniø ásipareigojimø, gerbia visuotinai pri-
paþintus tarptautinës teisës principus, suponuoja tai, kad tais atvejais, kai 
nacionaliniuose teisës aktuose (inter alia, ástatymuose ar konstituciniuose 
ástatymuose) nustatomas toks teisinis reguliavimas, kuris konkuruoja su 
nustatytu tarptautinëje sutartyje, turi bûti taikoma tarptautinë sutartis. Be 
to, Europos Sàjungos teisës atþvilgiu Konstitucijoje yra expressis verbis nu-
statyta kolizijos taisyklë, átvirtinanti Europos Sàjungos teisës aktø taikymo 
pirmenybæ tais atvejais, kai Europos Sàjungos teisës nuostatos, kylanèios ið 
sutarèiø, kuriomis grindþiama Europos Sàjunga, konkuruoja su teisiniu re-
guliavimu, nustatytu Lietuvos nacionaliniuose teisës aktuose (nesvarbu, 
kokia jø teisinë galia), iðskyrus paèià Konstitucijà27. 

Atkûrusi nepriklausomybæ Lietuva, kaip ir dauguma Vidurio Europos 
ðaliø, uþmezgë ryðius su Europos Taryba – 1949 m. ákurta tarptautine orga-
nizacija, kuri pirmoji pradëjo Europos ðaliø integracijos procesà, siekë Eu-
ropos vienybës visuotiniø vertybiø pagrindu, remdamasi pagarba þmogaus 

                                                           

27 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos saugo-
mø teritorijø ástatymo, Lietuvos Respublikos miðkø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës 
ástatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dël 
Statybø privaèioje þemëje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Statybø privaèioje þemëje reg-
lamento nuostatø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos sau-
gomø teritorijø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës reformos ástatymo nuostatø atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës sklypø ásigi-
jimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo (1996 m. birþe-
lio 20 d. redakcija) nuostatoms, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. gruo-
dþio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dël Statybø privaèioje þemëje reglamento patvirtinimo“ patvir-
tinto Statybø privaèioje þemëje reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos miðkø 
ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës ástatymo nuostatoms“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 30-
1050. 
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teisëms, teisës virðenybës, pliuralistinës demokratijos standartams28. Euro-
pos Tarybai priklausanèios valstybës narës, atsiþvelgdamos á tai, kad Euro-
pos valstybës siekia glaudþiau suvienyti savo gretas, veiksmingai ágyvendinti 
kartu paveldëtus idealus ir principus, taip pat vertindamos tai, kad vietos 
gyventojø formuojamos savivaldos institucijos yra bet kurios demokratinës 
santvarkos pagrindas, kad asmens teisë dalyvauti tvarkant vieðuosius reika-
lus yra vienas ið demokratijos principø, ir pripaþindamos, kad vietos savi-
valdos apsauga ir stiprinimas ávairiose Europos ðalyse yra svarbus ánaðas á 
demokratiniais principais ir valdþios decentralizavimu grindþiamos Euro-
pos kûrimà, apibrëþë ir átvirtino bendrus vietos savivaldos organizavimo ir 
funkcionavimo standartus Europos vietos savivaldos chartijoje (sudaryta 
1985 m. spalio 15 d. Strasbûre), kurià ratifikavo ir Lietuvos Respublika29. 
Tai – tik viena ið Europos Tarybos sutarèiø, kurias ásipareigoja pasiraðyti 
kiekviena demokratijos standartus gerbianti valstybë – Europos Tarybos 
narë, kartu ir vienas ið svarbiausiø savivaldos santykius reglamentuojanèiø 
nacionalinës teisës ðaltiniø, kuriame átvirtinti demokratinës valstybës sà-
rangà atitinkantys teritorinës savivaldos sutvarkymo imperatyvai.  

Europos vietos savivaldos chartijoje yra apibendrinta ávairiø Europos 
valstybiø vietos savivaldos patirtis, átvirtinti pamatiniai principai, kuriuose 
iðreikðta demokratinius standartus atitinkanti Europos vietos savivaldos si-
stema. Ðá teisiná dokumentà sudaro preambulë ir trys dalys, kuriose iðdësty-
ti 18 straipsniø. Chartijos preambulëje konstatuojama, kad savivalda yra 
svarbi kiekvienos valstybës demokratinës santvarkos dalis, kad tai – veiks-
minga pilieèiø teisës tvarkyti vieðuosius reikalus forma, todël vietos savi-
valdos stiprinimas padeda kurti vieningà Europà, kurioje vadovaujamasi 
demokratijos ir valdþios decentralizavimo principais. Bûtent pirmosios 
chartijos dalies vienuolikoje straipsniø suformuluota vietos savivaldos sam-
prata, esminiai principai, nustatytos savivaldos ágyvendinimo teisinës ga-
rantijos.  

Chartijos 2 straipsnyje nustatyta, kad vietos savivaldos institutà turi 
pripaþinti ðalies vidaus ástatymai, o kur bûtina – ir konstitucija. Tai reiðkia, 
kad konstitucijoje arba ástatymuose turi bûti átvirtinta vietos valdþios insti-
tucijø sistema, jø organizavimo ir veiklos principai, iðimtinë savivaldos ins-
titucijø kompetencija vykdyti ástatymo nustatytas vietos valdþios funkcijas, 
atskiri savivaldybiø biudþetai, finansinis savarankiðkumas, savivaldybiø teri-
torijos ribø apsauga, savivaldybiø teisiø teisminës apsaugos garantijos, ribo-
                                                           

28 Þr. http://www.coe.lt/taryba.htm. 
29 Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Europos vietos savivaldos chartijos ratifikavimo“ 

// Valstybës þinios. 1999. Nr. 82-2411. Europos vietos savivaldos chartija paskelbta Lietuvoje, 
þr.: Valstybës þinios. 1999. Nr. 82-2418. 
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ta, t. y. konstitucija ir ástatymais grindþiama, proporcingumo principà ati-
tinkanti vietinës valdþios organø administracinë prieþiûra ir kt. 

Chartijoje apibrëþta vietos savivaldos sàvoka – tai vietinës valdþios tei-
së ir gebëjimas ástatymø nustatytose ribose atsakingai tvarkyti ir valdyti es-
minæ vieðøjø reikalø dalá vadovaujantis vietos gyventojø interesais (3 
straipsnio 1 punktas). Ði teisë chartijoje laiduojama vietos gyventojø tary-
boms ar susirinkimams, kuriø nariai iðrenkami demokratiniais pagrindais – 
slaptu balsavimu tiesioginiuose, lygiuose ir visuotiniuose rinkimuose. De-
mokratiðkai sudarytos teritoriniø bendruomeniø atstovaujamosios valdþios 
institucijos „gali turëti sau pavaldþius vykdomuosius organus“ (3 straipsnio 
2 punktas).  

Chartijoje dispozityviai nustatyti vietinës atstovaujamosios valdþios 
ágaliojimai savarankiðkai, t. y. savo nuoþiûra, sudaryti (arba nesudaryti) 
vykdomàsias institucijas, taèiau sistemiðkai aiðkinant ðias chartijos nuosta-
tas, kuriose átvirtintas gyventojø tarybø ar susirinkimø „galëjimas turëti“ 
sau pavaldþius vykdomuosius oranus, yra, inter alia, sietinas su chartijos 6 
straipsnio 1 dalimi, kurioje átvirtintos 2 sàlygos:  

pirma, vietinës valdþios (tiek atstovaujamosios, tiek vykdomosios) or-
ganai savarankiðkai, t. y. savo nuoþiûra nustato vidinæ administracinæ struk-
tûrà tik tada, jeigu ástatymuose nëra nustatyta kitaip; 

antra, administracinë struktûra turi atitikti gyventojø poreikius ir uþ-
tikrinti veiksmingà valdymà. 

Be to, chartijos preambulës nuostatose pabrëþiamas neatsiejamas sa-
vivaldos institucijø ir demokratinës santvarkos tarpusavio ryðys, sàsajos su 
valstybës valdþios decentralizavimu. Chartijoje remiamasi visuotinai pripa-
þástamu demokratijos principu, kad pilieèiø teisë dalyvauti tvarkant vieðuo-
sius reikalus neatsiejama nuo jos ágyvendinimo bûtent per atstovaujamąsias 
vietos valdþios institucijas, todël vietos gyventojø atstovybiø sudaromi vyk-
domieji organai turi bûti pavaldûs juos sudaranèiai atstovaujamajai valdþiai 
– tarybai arba susirinkimui. Tai – vienas ið chartijos II dalies 12 straipsnio 1 
punkte nustatytø, t. y. privalomai pasirenkamø, ásipareigojimø kiekvienai 
prie chartijos prisijungianèiai valstybei. Ðioje chartijos dalyje nustatytas ási-
pareigojimø minimumas, kurá turi prisiimti bet kuri prie chartijos prisijun-
gianti valstybë – tai ásipareigojimai laikytis ne maþiau kaip 20 ið chartijos 
pirmoje dalyje nustatytø 30 paragrafø (punktø). Be to, ne maþiau kaip 10 
turi bûti pasirinkta ið chartijos 12 straipsnio 1 punkte átvirtinto sàraðo, pa-
gal kurá privalomos yra chartijos nuostatos dël vietos savivaldos instituto ir 
vietinës valdþios institucijø ágaliojimø teisinio átvirtinimo, demokratijos 
standartus atitinkanèios vietos savivaldos sàvokos, vykdomøjø institucijø 
pavaldumo, vietos valdþios veikimo laisvës ástatymø nustatytose ribose, fi-
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nansinio savarankiðkumo, iðtekliø proporcingumo ástatymo numatytiems 
ásipareigojimams, vietos valdþios organø teisinio statuso, jø iðimtiniø ir ne-
dalomø ágaliojimø, kurie negali priklausyti nuo kitø centrinës ar regioninës 
valdþios institucijø sprendimø, savivaldybiø teritorijø ribø apsaugos, vieti-
nës valdþios institucijø veiklos iðimtinai teisinës prieþiûros ir jos proporcin-
gumo pagal ástatymà saugotiniems interesams ir kt.  

Chartijos III dalies 15–18 straipsniuose átvirtinta jos pasiraðymo, rati-
fikavimo ir ásigaliojimo, taip pat denonsavimo tvarka. Lietuvos Respubli-
kos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 
straipsnio 16 punktu, ratifikavo Europos vietos savivaldos chartijà be jokiø 
iðlygø, taigi vietos savivaldai Lietuvoje uþtikrinama dviguba teisinë apsauga 
– tai Konstitucijoje bei ástatymuose átvirtintos garantijos ir tarptautiniai 
Lietuvos Respublikos ásipareigojimai uþtikrinti Europos vietos savivaldos 
chartijos imperatyvø ágyvendinimà, kurti dalyvaujanèios demokratijos mo-
delá atitinkanèià vietos savivaldos institucijø sistemà, valdþios decentraliza-
vimu, kitais demokratiniais principais grindþiamà Europos teisinæ tvarkà.  

Teritorinës bendruomenës savivaldos teisinius, ekonominius, organi-
zacinius pagrindus, statutinio reglamentavimo ribas ir orientyrus nustatan-
tys konstituciniai principai ir normos, Europos vietos savivaldos chartijoje, 
kituose tarptautinës teisës aktuose átvirtinti principai, taip pat ðiuos teisi-
nius imperatyvus atitinkantys, juos sukonkretinantys ir ágyvendinantys ásta-
tymø leidëjo, kitø teisëkûros subjektø, savivaldos institucijø priimti teisës 
aktai ir sprendimai, ávairiuose aktuose átvirtinto vietos savivaldos teisinio 
reguliavimo ágyvendinimà uþtikrinantys teismø precedentai, nacionalinës 
teisës tradicijos ir vieðøjø reikalø tvarkymo teritorinëse bendruomenëse 
paproèiai sudaro savivaldos teisės institutà. Ávairûs ðio instituto elementai 
átvirtinti ne tik Konstitucijoje, konstitucinëje jurisprudencijoje, ástatymø 
leidëjo, kitø teisëkûros subjektø priimtuose aktuose, bet ir supranacionali-
nëje Europos Sàjungos teisëje, taip pat Europos vietos savivaldos chartijo-
je, kituose tarptautinës teisës dokumentuose, kuriuose reglamentuojami 
valdþios decentralizavimo, demokratijos, teisës virðenybës, teritoriniø ben-
druomeniø ir individo teisiø, inter alia, asmenø teisë dalyvauti tvarkant vie-
ðuosius reikalus, klausimai30.  

                                                           

30 Teritoriniø bendruomeniø savivaldos teisë (subjektiniu poþiûriu) reiðkia valstybës teri-
torijos administraciniø vienetø nuolatiniø gyventojø teisinæ galià laisvai pasirinkti priimtinà 
elgesio variantà (Konstitucijos, kitø teisës aktø nustatytose ribose), taip pat reikalauti ið kitø 
subjektø, pirmiausia – valstybës institucijø, kad vietos bendruomeniø ir jø nariø teisëms ko-
responduojanèios kitø subjektø pareigos bûtø ávykdytos, o esant reikalui – kreiptis á teismà ir 
(arba) kitas valstybës institucijas, kad ðios apgintø Konstitucijoje bei kituose teisës aktuose lai-
duojamas teritoriniø bendruomeniø ar jø nariø subjektines teises. 
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Paþymëtina, kad vietos savivaldos tradicija Vakarø Europos ir kitose 
valstybëse turi gilias istorines ðaknis, apima ávairiai konstruojamas munici-
palinës valdþios31 sistemas. Ðioje ávairovëje glûdi daugelio tautø savitvar-
kos, demokratinio valstybës gyvenimo sutvarkymo istorijos originalumas, 
taip pat modernios vadybos bei vieðøjø reikalø administravimo bruoþai, 
ávairiø visuomenës vertybiø ágyvendinimo ypatumai. Lietuvos visuomenë, 
pasirinkdama ir ágyvendindama teritorinës savivaldos modelá, turi unikalias 
galimybes ávertinti ne tik savo istoriná patyrimà organizuojant demokratijos 
standartus atitinkanèià vietos savivaldos sistemà, kitus su vieðøjø reikalø 
efektyviu tvarkymu susijusius konstitucinius institutus, atsikratyti nede-
mokratiniø reþimø palikimo, adekvaèiai ávertinti pakankamai plaèià kitø 
ðaliø vietos savivaldos demokratinio sutvarkymo pagrindø panoramà32.  

Pavyzdþiui, Prancûzijos vietos savivaldos sistemoje, panaðiai kaip ir 
Lietuvoje, savivaldybiø veiklà priþiûri centrinës vykdomosios valdþios pa-
reigûnai (prefektai, Vyriausybës atstovai), kurie vietose vykdo ir centrali-
zuoto valdymo funkcijas, o anglosaksø municipalinës valdþios institucijø si-
stema yra grieþtai atribota nuo centrinës valstybës valdþios. Ði neturi vietos 
municipalitetø veiklà priþiûrinèiø atstovø. Kita vertus, centrinei vykdomajai 
valdþiai suteikti ágaliojimai panaikinti municipalinës valdþios sprendimus, 
jei ðie buvo priimti virðijant teisës aktuose nustatytus ágaliojimus.  

Germaniðkosios vietos savivaldos sistemos vienas ið ypatumø yra tai, 
kad valstybës teritorijos administraciniø vienetø gyventojø sudaryta vietinë 
valdþia yra sudedamoji valstybinës valdþios sistemos dalis. Tokios sistemos 
bruoþai siejami su Vokietijos Federacinës Respublikos valstybine teritorine 
santvarka. Vokietijos teritorijà sudaro 16 federaliniø þemiø, kuriø gyvento-
jai dalyvauja formuojant centrinës, federaliniø þemiø ir municipalitetø33 
valdþios institucijas. Vokietijos Pagrindiniame Ástatyme (Konstitucijoje)34 

federaliniø þemiø valdþios kompetencijai paskirta teisë tvarkyti ávairius vie-
ðuosius reikalus, kurie nepatenka á federalinio parlamento kompetencijà, 

                                                           

31 Municipalinë valdþia (lot. municipium – savavaldis miestas, savavaldi bendruomenë) yra 
valstybës teritorijos vieneto bendruomenës valdþia, turinti ástatyme apibrëþtà savarankiðkumà 
valstybës centrinës valdþios atþvilgiu. 

32 Plaèiau apie vietos savivaldos institucinæ struktûrà, politinës ir administracinës organi-
zacijos modelius þr.: Arimavièiûtë M., Astrauskas A., Bakaveckas A. ir kt. Savivaldos institu-
cinis socialinis politinis veiksmingumas: monografija. Atsakingasis redaktorius prof. habil. dr. 
S. Puðkorius.– Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006; Astrauskas A. 
Vietos savivaldos samprata ir savivaldybës institucinë struktûra. – Vilnius: Lietuvos teisës uni-
versiteto Leidybos centras, 2003;  

33 Municipalitetas – tai valstybës administracinio teritorinio vieneto bendruomenës atsto-
vaujamoji institucija. 

34 http://confinder.richmond.edu/country.php. 
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taip pat ir teisë nuspræsti, kokios turi bûti vietos savivaldos institucijos, jø 
kompetencija. 

Vokietijos Konstitucijos 28 straipsnyje35 nustatyta, kad teritorinëms 
bendruomenëms garantuojama municipalinë savivalda – gyventojø teisë 
savarankiðkai spræsti vieðuosius reikalus ástatymø apibrëþtose ribose. Teri-
torinës bendruomenës yra vieninteliai subjektai, kurie atsakingi uþ ben-
druomenës vieðøjø reikalø tvarkymà atitinkamoje valstybës teritorijos daly-
je. Savarankiðkumas reiðkia tai, kad ástatymuose turi bûti nustatytos vieti-
nës valdþios veiklos sritys, kuriose sprendimus priima tik savivaldybës, ta-
èiau nëra teritorinëms bendruomenëms skirtø vieðøjø reikalø baigtinio sà-
raðo. Vietinë valdþia turi teisæ savo nuoþiûra imtis bet kuriø bendruomenei 
svarbiø vieðøjø reikalø sprendimo iniciatyvos atsiþvelgdamos tiek á ben-
druomenës poreikius, tiek á turimus finansinius iðteklius. Vokietijos Konsti-
tucijos 106 straipsnyje átvirtinta svarbi vietinës valdþios veiksmingumo ga-
rantija – savivaldybëms turi bûti skiriama tam tikra federalinëje þemëje su-
rinktø mokestiniø pajamø dalis, taip pat savivaldybëms arba jø sàjungoms 
skiriama pajamø dalis ið vietiniø verslo, þemës ir akcizo mokesèiø. Savival-
dybës turi teisæ nustatyti vietiniø mokesèiø tarifus. 

Ávairiø Vokietijos federaliniø þemiø konstitucijos taip pat átvirtina ir 
sukonkretina teritoriniø bendruomeniø savivaldos teises: atstovaujamøjø ir 
vykdomøjø institucijø sudarymo ir veiklos organizavimo tvarkà, teisæ ginèy-
ti federalinës ir atskirø þemiø centrinës valdþios institucijø sprendimus, nu-
statyti vietinius mokesèius, rinkliavas ir kt. Antai Badeno-Viurtembergo 
teritoriniø bendruomeniø nuostatuose36 átvirtinta, kad teritorinë bendruo-
menë yra demokratinës valstybës pagrindas ir visateisis narys, kad tautai 
priklausanèios suverenios valdþios institucijos formuojamos ið apaèios á vir-
ðø – valstybės valdžią ágyvendina tautos atsovai, kurie renkami ir municipa-
liniu, ir atskirø þemiø, ir federaliniu lygiu. Badeno-Viurtembergo, taip pat 
Bavarijos, Hesseno þemiø gyventojai kartu su vietos tarybomis renka ir 
vykdomosios valdþios (magistrato ir (ar) valdybos) vadovà – burmistrà. Sa-
vo iðimtinæ kompetencijà vietos valdþia ágyvendina savarankiðkai, nepri-
klausomai nuo centrinës valdþios institucijø. Tuo pat metu teritorinës ben-
druomenës valdþios institucijos Vokietijoje veikia kaip valstybës institucijos 
tose srityse, kuriose joms pavesta vykdyti privalomas valstybines funkcijas. 
Ágyvendindamos ðias funkcijas savivaldybës neturi pasirinkimo laisvës ir 
privalo tiksliai laikytis centrinës valdþios nurodymø. 

                                                           

35 http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/grundgesetz/art28.htm. 
36 http://www.jura.uni-osnabrueck.de/institut/jkr/gobawu.pdf. 
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3. Valstybës valdymas ir vietos savivalda, savivaldybiø veiklos 

teisinë prieþiûra 
 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos valstybës 

teritorija yra vientisa ir nedalijama á jokius valstybinius darinius (10 
straipsnis), kad Lietuvos valstybës teritorijos administracinius vienetus ir jø 
ribas nustato ástatymas (11 straipsnis). Pagal Konstitucijos 67 straipsnio 17 
punktà tik Seimas turi ágaliojimus nustatyti valstybës teritorijos administra-
ciná suskirstymà. Konstitucinis Teismas, aiðkindamas ðias Konstitucijos 
nuostatas, inter alia, konstatavo, kad Konstitucijoje átvirtinta unitarinës 
valstybës santvarka iðreikðta vieningos ir nedalomos valstybës idëja, taèiau 
racionaliam valdymui uþtikrinti nustatoma tam tikra valstybës teritorijos 
vidinë struktûra, t. y. valstybës teritorija suskirstoma á administracinius vie-
netus, kuriuose formuojamos atitinkamos valdþios ástaigos37. 

Konstitucijos 10, 11 straipsniuose átvirtintas reguliavimas neatsiejamas 
nuo Konstitucijos X skirsnio „Vietos savivalda ir valdymas“ nuostatø, ku-
riose glaustai ir koncentruotai nustatyti valstybës teritorijos administraciniø 
vienetø valdymo pagrindai, vietos savivaldos organizavimo principai, vieti-
nës valdþios institucijø sistema. Antai Konstitucijos 119 straipsnyje (2002 
m. birþelio 20 d. redakcija) nustatyta, kad ástatymo numatytiems valstybës 
teritorijos administraciniams vienetams laiduojama savivaldos teisë; ði teisë 
ágyvendinama per atitinkamas savivaldybiø tarybas, kuriø narius ketveriems 
metams renka nuolatiniai teritorinës bendruomenës gyventojai tiesiogi-
niuose rinkimuose; savivaldybës tarybos sudaro joms atskaitingus vykdo-
muosius organus. Pagal Konstitucijà vietos bendruomenës atstovaujamøjø 
institucijø – savivaldybiø tarybø, taip pat joms atskaitingø vykdomøjø ir ki-
tø savivaldybës institucijø organizavimo ir veiklos tvarka turi bûti nustatyta 
ástatymu. 

Taigi ástatymo numatytuose administraciniuose vienetuose (savivaldy-
bëse, apskrityse) turi bûti suformuotos atitinkamos vietinës valdþios insti-
tucijos. Pagal Konstitucijà valstybë remia savivaldybes, o teritorinës ben-
druomenës ir jø sudarytos vietos valdþios institucijos veikia laisvai ir sava-
rankiðkai – tose ribose, kurias nustato Konstitucija ir ástatymai; valstybë 
privalo remti savivaldybes (120 straipsnis), t. y. teisinëmis, finansinëmis, 

                                                           

37 Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos ap-
skrities valdymo ástatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybës atstovo ástatymo pripaþini-
mo netekusiu galios ástatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 12 d. nutarimo 
„Dël Lietuvos Respublikos valstybës valdymo tarnybos „A“ lygio valdininkø pareigybiø sàraðo 
papildymo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 18-
435. 
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organizacinëmis priemonëmis uþtikrinti jø laisvæ ir savarankiðkumà. Aukð-
tesniuosiuose administraciniuose vienetuose ástatymo nustatyta tvarka val-
dymà organizuoja Vyriausybë (123 straipsnio 1 dalis); ðiø administraciniø 
vienetø valdymas grindþiamas centrinës valdþios institucijø ir pareigûnø 
priimtais aktais bei sprendimais, o teritoriniø bendruomeniø valdþia turi 
Konstitucijos garantuotà autonomijà centrinës valstybës valdþios atþvilgiu. 

Konstitucijoje yra átvirtintos ne maþiau kaip dvi administraciniø viene-
tø pakopos (grandys). Skirtingø pakopø (grandþiø) administraciniams vie-
netams nustatyta skirtinga valdymo sistema: þemutiniams (arba pirmosios 
pakopos) vienetams Konstitucija laiduoja savivaldos teisæ, aukðtesniuo-
siuose (antrosios pakopos) administraciniuose vienetuose valdymà organi-
zuoja Vyriausybë (Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas). 

Konstitucijos 123 straipsnio 1 dalyje expressis verbis nustatyta, kad 
aukðtesniuosiuose administraciniuose vienetuose ástatymo nustatyta tvarka 
valdymà organizuoja Vyriausybë, taigi pagal Konstitucijà ástatymø leidëjas 
turi ágaliojimus nustatyti, kokios institucijos ágyvendina valstybiná valdymà 
vietose, kokie ðiø centrinës valdþios vieðojo administravimo institucijø ir 
pareigûnø ágaliojimai, funkcijos. Valstybës teritorijos administracinio su-
skirstymo, administraciniø teritoriniø vienetø centralizuoto valdymo ir vie-
tos savivaldos konstituciniai pagrindai detalizuojami ástatymø leidëjo pri-
imtuose ástatymuose: Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vie-
netø ir jø ribø ástatyme38, Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástaty-
me39, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatyme40, Lietuvos Respub-
likos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatyme ir kt. 

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ásta-
tyme nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorija skirstoma á administra-
cinius vienetus, kurie sudaryti ið gyvenamøjø vietoviø. Prie miesto gyvena-
møjø vietoviø priskiriami miestai, prie kaimo gyvenamøjø vietoviø priski-
riami miesteliai ir kaimai (1 straipsnio 1 ir 4 dalys).  

                                                           

38 Valstybës þinios. 1994. Nr. 60-1183 (su vëlesniais pakeitimais – Valstybës þinios. 1995. 
Nr. 79-1819; 1997, Nr. 65-1544; 1999, Nr. 43-1362; 1999, Nr. 109-3176; 2001, Nr. 41-1420; 
2002, Nr. 101-4489; 2003, Nr. 115-5194; 2004, Nr. 135-4893; 2005, Nr. 88-3284). 

39 Valstybës þinios. 1994. Nr. 101-2015 (su vëlesniais pakeitimais – Valstybës þinios. 1996. 
Nr. 126-2938; 1997, Nr. 97-2444; 1999, Nr. 50-1602; 2000, Nr. 42-1190; 2000, Nr. 92-2886; 
2001, Nr. 104-3702, Nr. 112-4088; 2003, Nr. 42-1915; 2004, Nr. 103-3754; 2006, Nr. 87-3398). 

40 Valstybës þinios. 1994. Nr. 55-1049. Seimas 2000 m. spalio 12 d. priëmë Vietos savival-
dos ástatymo pakeitimo ástatymà ir já iðdëstë nauja redakcija (Valstybës þinios. 2000. Nr. 91-
2832). Ðio ástatymo nauja redakcija taip pat ne kartà buvo pakeista ir papildyta (Valstybës þi-
nios. 2003. Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2004, Nr. 134-4839; 2005, Nr. 
57-1941; 2006, Nr. 82-3251). 
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Valstybës teritorijos administracinis vienetas yra jo teritorijos dalis, 
kurioje valdymà organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybë arba savi-
valdybës institucijos (1 straipsnio 1 dalis). Lietuvos teritorijos administraci-
niai vienetai yra apskritys ir savivaldybės (1 straipsnio 3 dalis). Ðie vienetai 
turi savo ribas, centrà ir pavadinimà (1 straipsnio 2 dalis).  

Apskritimis vadinami aukðtesnieji administraciniai vienetai (2 straips-
nio 2 dalis), apskritys sudaromos ið savivaldybiø teritorijø, kurios pasiþymi 
socialiniø, ekonominiø ir etnokultûriniø interesø bendrumu (2 straipsnio 3 
dalis). Apskritis ásteigia ir jas panaikina Seimas Vyriausybës teikimu, taip 
pat nustato ir keièia apskrièiø teritorijø ribas bei centrus (6 straipsnis). 
Seimas Vyriausybës teikimu steigia ir savivaldybes, taip pat panaikina esa-
mas, nustato ir keièia savivaldybiø teritorijø ribas ir centrus, taèiau prieð 
kreipdamasi á Seimà Vyriausybë privalo organizuoti vietos gyventojø ap-
klausà ir priimti atitinkamus sprendimus atsiþvelgdama á gyvenamosios vie-
tovës bendruomenës nuomonæ (7 straipsnis). Seimas Vyriausybës teikimu 
suteikia (ir keièia) apskrièiø pavadinimus, taip pat, atsiþvelgdamas á savi-
valdybiø tarybø siûlymus, savivaldybiø pavadinimus (8 straipsnis). 

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ásta-
tymo 4 straipsnyje (2002 m. rugsëjo 26 d. redakcija) átvirtinta: Lietuvoje 
ásteigiamos 60 savivaldybiø (miestø ir rajonø), o 5 straipsnyje (1999 m. 
gruodþio 21 d. redakcija) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje 
yra 10 apskrièiø (Alytaus, Kauno, Klaipëdos, Marijampolës, Panevëþio, 
Ðiauliø, Tauragës, Telðiø, Utenos ir Vilniaus).  

Didþiausia savivaldybë yra Vilniaus miesto savivaldybë (daugiau kaip 
550 tûkstanèiø gyventojø), maþiausia – Neringos savivaldybë (2,4 tûkstan-
èiai gyventojø). Minëta, kad Lietuva iðsiskiria Europoje itin didelëmis savi-
valdybëmis (jø teritorijos dydþiu ir gyventojø skaièiumi). Daugumoje savi-
valdybiø yra nuo 20 iki 40 tûkstanèiø gyventojø. Savivaldybiø teritorijose 
vietinës valdþios institucijos yra toli nuo gyventojø, todël neuþtikrinamas 
tinkamas vieðøjø reikalø tvarkymas ir paslaugø teikimas41. 

Seimo 1994 m. gruodþio 15 d. priimtame Apskrities valdymo ástatyme 
(su vëlesniais pakeitimais) nustatyta, kokià vietà vieðosios valdþios sistemo-
je uþima aukðtesniøjø valstybës teritorijos administraciniø vienetø (apskri-
èiø) valdymas: apskrities valdymas yra sudëtinë valstybës valdymo dalis; 
ðiame administraciniame vienete valdymà per apskrities virðininkà, minis-
terijas bei kitas Vyriausybës institucijas organizuoja Vyriausybë (1 straipsnis).  
                                                           

41 Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø sistemos tobulinimo koncepci-
ja (Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. birþelio 17 d. nutarimu Nr. 785 „Dël 
Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø sistemos tobulinimo koncepcijos ir 
jos ágyvendinimo veiksmø plano patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 2003. Nr. 59-2679). 
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Apskrities virðininkas atskaitingas Vyriausybei ir jos nustatyta tvarka 
jos ágaliotoms institucijoms (4 straipsnio 4 dalis); apskrities virðininkà skiria 
ir atleidþia Vyriausybë ministro pirmininko teikimu (4 straipsnio 1 dalis). 
Ðio ástatymo 5 straipsnyje nustatyta, kad apskrities virðininko uþdaviniai 
yra: 1) ágyvendinti valstybës politikà regioninës plëtros, socialinio aprûpi-
nimo, ðvietimo, kultûros, sveikatos prieþiûros, teritorijos planavimo, pa-
minklotvarkos, þemës naudojimo ir apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose 
srityse, vykdyti apskrityje valstybines ir tarpregionines programas; 2) koor-
dinuoti apskrityje esanèiø ministerijø ir kitø Vyriausybës institucijø struk-
tûriniø padaliniø veiklà, taip pat derinti savivaldybiø vykdomøjø institucijø 
veiklà ágyvendinant regionines programas; 3) numatyti prioritetines apskri-
ties raidos kryptis ir rengti programas.  

Taigi aukðtesniuose valstybës teritorijos administraciniuose vienetuose 
apskrities virðininkas vykdo centrinës vykdomosios valstybës valdþios funk-
cijas – Konstitucijos, ástatymø ir kitø teisës aktø nustatytose ribose ágyven-
dina regioninæ valstybës politikà ávairiose srityse (planuojant regionø raidà, 
ekonomikos, valstybës tarnybos, kultûros, ðvietimo, socialinës paramos, 
sveikatos, aplinkos apsaugos srityse ir kt.), taip pat ir tose srityse, kuriose 
ágaliojimai laisvai ir savarankiðkai tvarkyti vieðus reikalus suteikti teritori-
nëms bendruomenëms, jø sudarytoms savivaldos ir vieðojo administravimo 
institucijoms, taèiau nei apskrities virðininkui, nei kuriam kitam centrinës 
valdþios vieðo administravimo subjektui nëra suteikti ágaliojimai ásiterpti á 
Konstitucijoje ir ástatymuose nustatytos savivaldos institucijø savarankiðkos 
kompetencijos ágyvendinimà, panaikinti savivaldybiø institucijø sprendimus 
ir pan.42 

Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarime konstatuota, kad 
vietos valdymas – tai valstybinio valdymo (vykdomosios valdþios) dalis, jo 
tæsinys vietose – centrinës valdþios funkcijø ir ágaliojimø perkëlimas á aukð-
tesniuosius administracinius vienetus, kuriuose centrinæ valdþià ágyvendina 
Vyriausybës skiriami ir jai atsakingi valstybës pareigûnai. Ðie valstybës val-
dþios ágaliojimus turintys vietos pareigûnai vykdo vieðojo administravimo 
funkcijas, koordinuoja ir derina ávairiø valstybës institucijø, taip pat ir savi-
valdybiø institucijø veiklà. Vyriausybë turi teisæ panaikinti jai atskaitingø 

                                                           

42 Tik ástatymo nustatytais iðimtiniais atvejais ir ástatymo nustatyta tvarka Seimui savo nu-
tarimu ávedus tiesioginá valdymà savivaldybës teritorijoje Vyriausybës paskirtas ágaliotinis pri-
ima sprendimus, kurie bûtini Vietos savivaldos ástatyme nustatytoms savivaldybiø funkcijoms 
ágyvendinti, kontroliuoja tokiø sprendimø ágyvendinimà, vykdo kitus savivaldybës institucijø 
ágaliojimus (Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybës teritorijoje ástaty-
mas (2003 m. geguþës 27 d. redakcija) // Valstybës þinios. 2003. Nr. 57-2532). 
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valstybës pareigûnø sprendimus, jeigu ðie sprendimai prieðtarauja Konsti-
tucijai, ástatymams, Vyriausybës ar Respublikos Prezidento aktams.  

Konstitucinis Teismas, aiðkindamas Konstitucijos 123 straipsnio 2 da-
lies nuostatà „Ar savivaldybës laikosi Konstitucijos ir ástatymø, ar vykdo 
Vyriausybës sprendimus, priþiûri Vyriausybës skiriami atstovai“, paþymëjo, 
kad semantinë sàvokos „atstovas“ reikðmë (t. y. asmuo, atstovaujantis kie-
no nors interesams, veikiantis kieno vardu) leidþia teigti, kad ði sàvoka gali 
bûti vertinama kaip bendrinë, o ne konkreèios pareigybës ar institucijos 
pavadinimas, todël darytina iðvada, kad tais atvejais, kai konstitucinës 
normos tiesiogiai neapibrëþia atitinkamos institucijos organizacinës for-
mos, jos parinkimas ir nustatymas yra ástatymø leidëjo prerogatyva43. Kons-
titucijos 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Vyriausybës atstovo ágalioji-
mus ir jø vykdymo tvarkà nustato ástatymas. 

Konstitucinio Teismo nuomone, bûtent Konstitucijos 123 straipsnio 
antroji ir treèioji dalys sudaro vientisà visumà, nes átvirtina savivaldybiø 
veiklos administracinës prieþiûros institutà suteikdamos jam konstitucinæ 
reikðmæ. Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad ðio instituto kons-
tituciniu átvirtinimu siekiama specialiø tikslø: pirma, suteikti Vyriausybei 
teisæ per savo skiriamus atstovus priþiûrëti savivaldybiø veiklà; antra, api-
brëþti tos prieþiûros sritá, t. y. priþiûrëti, ar laikomasi Konstitucijos ir ásta-
tymø, ar vykdomi Vyriausybës sprendimai; treèia, nustatyti, kad Vyriausy-
bës prieþiûros ágaliojimø ribas apibrëþia ástatymas; ketvirta, tokiais prieþiû-
ros ribojimais dar kartà pabrëþti savivaldybiø savarankiðkumà. 

Vis dëlto minëto konstitucinio reguliavimo visumoje, Konstitucinio 
Teismo teigimu, ypaè svarbi yra Konstitucijos 123 straipsnio antroji dalis, 
kurioje yra uþfiksuota savivaldybiø veiklos administracinës prieþiûros insti-
tuto esmë: 1) prieþiûros objektai – savivaldybës; 2) prieþiûros dalykai – ar 
laikomasi Konstitucijos ir ástatymø, ar vykdomi Vyriausybës sprendimai;    
3) prieþiûros subjektai – Vyriausybës skiriami atstovai. Konstitucinis Tei-
smas paþymëjo, kad Konstitucijoje Vyriausybës atstovo sàvoka pavartota 
apibûdinti savivaldybiø veiklos administracinës prieþiûros institutà, kad ði 
sàvoka rodo teisiná ryðá su tam tikru teisës subjektu – pagal Konstitucijà 
subjektas, vykdantis savivaldybiø prieþiûrà, veikia Vyriausybës vardu ir yra 
jai pavaldus. 

                                                           

43 Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos ap-
skrities valdymo ástatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybës atstovo ástatymo pripaþini-
mo netekusiu galios ástatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 12 d. nutarimo 
„Dël Lietuvos Respublikos valstybës valdymo tarnybos „A“ lygio valdininkø pareigybiø sàraðo 
papildymo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1988. Nr. 18-
435. 
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Konstitucinis Teismas minëtame 1998 m. vasario 18 d. nutarime kons-
tatavo, kad Konstitucijai prieðtarauja Apskrities valdymo ástatymo pakeiti-
mø nuostatos ta apimtimi, kuria apskrities virðininkui buvo pavestos vykdy-
ti savivaldybiø administracinës prieþiûros funkcijos. Pasak Konstitucinio 
Teismo, tai reiðkia „savivaldybiø veiklos administracinës prieþiûros sava-
rankiðko instituto suliejimà su kitu institutu, pasireiðkusiu tiesioginiu savi-
valdybiø prieþiûros inkorporavimu á vietiná valdymà“. 

Pagal Konstitucijà ir ástatymus valstybës valdymo organizavimas aukð-
tesniuosiuose administraciniuose vienetuose ir vietos savivaldybiø veiklos 
teisinë prieþiûra pavesta valstybës centrinei vykdomajai valdþiai, jos ágalio-
toms institucijoms. Vyriausybei Konstitucijoje suteikti ágaliojimai organi-
zuoti valstybës valdymà aukðtesniuosiuose administraciniuose vienetuose 
ástatymo nustatyta tvarka (123 straipsnio 1 dalis), taip pat per savo atstovus 
priþiûrëti, ar savivaldybës laikosi Konstitucijos ir ástatymø, ar vykdo Vy-
riausybës sprendimus (123 straipsnio 2 ir 3 dalys). Ástatymo nustatytais at-
vejais ir tvarka valstybës valdþios pareigûnams gali bûti suteikti ágaliojimai 
vykdyti vietos savivaldos institucijø funkcijas Seimui laikinai ávedus savival-
dybës teritorijoje tiesioginá valdymà (123 straipsnio 4 dalis), t. y. tvarkyti 
vieðuosius reikalus savivaldybëje, veikti teritorinës bendruomenës intere-
sais, kai to nebegali daryti savivaldybiø institucijos. Pabrëþtina, kad visos 
Konstitucijos 123 straipsnio nuostatos sudaro vienà visumà. Pagal Konsti-
tucijà ástatymø leidëjas turi pareigà ástatymu nustatyti, kuri konkreèiai 
centrinës vykdomosios valdþios institucija ar pareigûnas turi ágaliojimus ir 
privalo vykdyti Konstitucijos 123 straipsnyje nustatytas funkcijas – tai yra 
ástatymø leidëjo kompetencija ir jo diskrecija44. Ástatymø leidëjas ðià savo 
teisæ privalo ágyvendinti nepaþeisdamas valdþiø padalijimo, centrinës ir vie-
tinës valdþiø (horizontalaus) kompetencijos atskyrimo, savivaldybiø veiklos 
laisvës ir savarankiðkumo, demokratijos, teisinës valstybës ir kitø konstitu-
ciniø principø. 

Beje, vienas ið argumentø, kurá pareiðkëjas – Seimo nariø grupë – nu-
rodë savo praðyme dël Apskrities valdymo ástatymo atitikties Konstitucijai, 
buvo tai, kad priëmus ginèijamà ástatymà ir suteikus apskrities virðininkui 
prieþiûrines Vyriausybës atstovo funkcijas sudaromos prielaidos Vyriausy-
bei per apskrities virðininkà daryti politinæ átakà savivaldybëms ir tuo ið-
plësti Vyriausybës ágaliojimus savivaldybiø atþvilgiu, varþyti savivaldybiø 

                                                           

44 Diskrecija (pranc. discretion) yra valstybës institucijos ar pareigûno teisë spæsti jo kom-
petencijai paskirtà klausimà savo nuoþiûra – tai ne absoliuti pasirinkimo laisvë, o reali galimy-
bë laisvai rinktis sprendimà bent ið dviejø teisiðkai galimø alternatyvø. Ði sprendimø pasirin-
kimo laisvë „egzistuoja tik kaip erdvë, palikta jà juosianèio suvarþymø saito“ (Dworkin R. 

Rimtas poþiûris á teises. – Vilnius: Lietuvos raðytojø sàjungos leidykla, 2004. P. 60). 
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teises. Konstitucinis Teismas savo nutarimo motyvuojamojoje dalyje ðio ar-
gumento neaptarë, nevertino jo pagrástumo. Galima teigti, kad Vyriausybei 
pavaldþiø ir atsakingø valstybës pareigûnø politinës átakos savivaldybëms 
(realios ar potencialios) klausimas nëra tinkamas teisinis argumentas pa-
grásti abejones dël teisës akto atitikties Konstitucijai. Kita vertus, vëliau 
Konstituciniam Teismui teko atsakyti á klausimà, ar savivaldybiø veiklos 
teisinæ prieþiûrà vykdantys valstybës pareigûnai turi teisæ dalyvauti politi-
niø partijø ir politiniø organizacijø veikloje45.  

Vadovaudamasis minëtu Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. 
nutarimu ástatymø leidëjas 1998 m. geguþës 14 d. priëmë Savivaldybiø ad-
ministracinës prieþiûros ástatymà46, pakeitë Apskrities valdymo ástatymà47 

                                                           

45 Konstitucinio Teismo 2006 m. balandþio 14 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos sa-
vivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo 3 straipsnio 4 dalies (2002 m. gruodþio 10 d., 
2004 m. birþelio 8 d. redakcijos), 5 straipsnio 4 dalies (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 7 
straipsnio (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 8 straipsnio (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 
9 straipsnio (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 11 straipsnio (2002 m. gruodþio 10 d. redakci-
ja), Lietuvos Respublikos savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo pakeitimo ástatymo 
(2002 m. gruodþio 10 d. redakcija) 2 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos valstybës tarny-
bos ástatymo 44 straipsnio 1 dalies (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 62 straipsnio 12 dalies 
(2000 m. lapkrièio 21 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. 
nutarimo Nr. 1525 „Dël Vyriausybës atstovo Marijampolës apskrièiai atleidimo“, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. nutarimo Nr. 1526 „Dël Vyriausybës atstovo 
Panevëþio apskrièiai atleidimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. nu-
tarimo Nr. 1527 „Dël Vyriausybës atstovo Ðiauliø apskrièiai atleidimo“, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. nutarimo Nr. 1528 „Dël Vyriausybës atstovo Telðiø apskri-
èiai atleidimo“ 1 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. nutarimo 
Nr. 1529 „Dël Vyriausybës atstovo Vilniaus apskrièiai atleidimo“, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës 2003 m. gruodþio 10 d. nutarimo Nr. 1578 „Dël Vyriausybës atstovo Ðiauliø apskri-
èiai“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 44-1608. 

46 Seimo 1998 m. geguþës 14 d. priimtas Lietuvos Respublikos savivaldybiø administraci-
nës prieþiûros ástatymas (Valstybës þinios. 1998. Nr. 51-1392) ásigaliojo 1998 m. birþelio 3 d. 
Iki ðio ástatymo ásigaliojimo savivaldos institucijø ir pareigûnø veiklà priþiûrëjo apskrièiø virði-
ninkai. Tokia jø teisë buvo nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 28 
straipsnio („Savivaldos institucijø ir pareigûnø veiklos teisinë prieþiûra“) 1 dalyje (1997 m. va-
sario 25 d. redakcija. Valstybës þinios. 1997. Nr. 20-446). Savivaldybiø administracinës prieþiû-
ros ástatymas buvo ne kartà pakeistas ir papildytas: Seimas 2002 m. gruodþio 10 d. priëmë Sa-
vivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo pakeitimo ástatymà, kurio 1 straipsniu Savival-
dybiø administracinës prieþiûros ástatymas (1998 m. geguþës 14 d. redakcija su vëlesniais pa-
keitimais ir papildymais) buvo pakeistas ir iðdëstytas nauja redakcija (ásigaliojo 2002 m. gruo-
dþio 31 d. Valstybës þinios. 2002. Nr. 127-5748); 2004 m. birþelio 8 d. Seimas priëmë Savival-
dybiø administracinës prieþiûros ástatymo pakeitimo ástatymà, kurio 1 straipsniu Savivaldybiø 
administracinës prieþiûros ástatymas (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija su vëlesniais pakeiti-
mais ir papildymais) buvo pakeistas ir iðdëstytas nauja redakcija (ásigaliojo 2004 m. birþelio 24 
d. Valstybës þinios. 2004. Nr. 98-3626). 
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ir formaliai atskyrë savivaldybiø veiklos administracinës prieþiûros sava-
rankiðkà institutà nuo vietinio valdymo – apskrièiø virðininkai neteko teisës 
vykdyti savivaldybiø veiklos teisinës prieþiûros.  

Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo (1998 m. geguþës 14 
d. redakcija) 2 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad savivaldybiø admi-
nistracinæ prieþiûrà vykdo, t. y. priþiûri, ar savivaldybës laikosi Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos ir ástatymø, ar vykdo Vyriausybës sprendimus, 
Vyriausybës skiriami pareigûnai – Vyriausybës atstovai. Minëtu ástatymu á 
Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos sistemà bei Lietuvos teisës sistemà 
buvo gràþintas atskiras Vyriausybës atstovo institutas, nustatyti savivaldy-
biø administracinæ prieþiûrà vykdanèiø pareigûnø – Vyriausybës atstovø – 
ágaliojimai bei ðios prieþiûros vykdymo tvarka. 

Seimo 1998 m. birþelio 16 d. nutarimu Nr. VIII-795 „Dël Lietuvos 
Respublikos valstybës valdymo tarnybos „A“ lygio valdininkø sàraðo pakei-
timo ir papildymo“ Vyriausybës atstovai buvo priskirti „A“ lygio valdininkø 
kategorijai48. Pagal Valdininkø ástatymo 6 straipsná (1997 m. sausio 16 d. 
redakcija) „A“ lygio valstybës (ir savivaldybiø) valdininkai yra pareigybiø 
sàraðe nurodyti tarnautojai, padedantys politikams vykdyti savo funkcijas. 
Ástatyme nëra atskleista, kà reiðkia „pagalba“ politikams, taèiau ðiø valsty-
bës ir savivaldybiø valdininkø tarnyba buvo susieta su jø tiesioginiø vadovø 
ágaliojimø trukme49.  

Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo 8 straipsnio 1 dalyje 
(1998 m. geguþës 14 d. redakcija) buvo nustatyta, kad Vyriausybës atstovà 
skiria ir atleidþia Vyriausybë valdymo reformø ir savivaldybiø reikalø mi-
nistro teikimu50, taigi Vyriausybës paskirtø jos atstovø apskrityse tarnybos 
trukmë priklausë nuo juos paskyrusios Vyriausybës ágaliojimø trukmës.  

                                                                                                                                  

47 Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo pakeitimo ir Apskrities valdymo ásta-
tymo ágyvendinimo ástatymo pripaþinimo netekusiu galios ástatymas // Valstybës þinios. 1998. 
Nr. 96-2655. 

48 Valstybës þinios. 1998. Nr. 58-1644.  
49 Lietuvos Respublikos valdininkø ástatymo (Valstybës þinios. 1995. Nr. 33-759) 11 

straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad su „A“ lygio valdininkais sudaromos terminuotos darbo su-
tartys atitinkamø institucijø ar jø vadovø ágaliojimø laikui. Seimas 1999 m. liepos 8 d. priëmë 
naujà Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymà, kuris ásigaliojo 1999 m. liepos 30 d. 
(Valstybës þinios. 1999. Nr. 66-2130). Ásigaliojus ðiam ástatymui neteko galios Valdininkø ásta-
tymas (1995 m. balandþio 4 d. redakcija su vëlesniais pakeitimais ir papildymais) ir valdininkø 
skirstymas á „A ir „B“ lygiø kategorijas. 

50 Vëlesnëse ðio ástatymo redakcijose buvo pakeista Vyriausybës atstovo skyrimo tvarka, 
taip pat ðio Vyriausybës skiriamo pareigûno teisinis statusas. Savivaldybiø administracinës 
prieþiûros ástatymo (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Vy-
riausybës atstovas yra valstybës tarnautojas – ástaigos vadovas, kad á pareigas jis yra skiriamas 
ketveriems metams (ir ið pareigø atleidþiamas) Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka. 
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1999 liepos 30 d. ásigaliojus naujam Valstybës tarnybos ástatymui (1999 
m. liepos 8 d. redakcija) Vyriausybës paskirti atstovai turëjo juos paskyru-
sios Vyriausybës politiná pasitikëjimà ir tapo politinio pasitikëjimo valsty-
bës tarnautojais. Ðio ástatymo dvyliktojo skirsnio („Pereinamojo laikotar-
pio nuostatos“) 62 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad „A“ lygio valdi-
ninkai, kuriems iki ðio ástatymo ásigaliojimo buvo taikomas Valdininkø ásta-
tymas, tampa politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojais51.  

Seimas 2002 m. gruodþio 10 d. priëmë Letuvos Respublikos savivaldy-
biø administracinës prieþiûros ástatymo pakeitimo ástatymà, kurio 1 straips-
niu Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymas buvo iðdëstytas nauja 
redakcija. Ðiame ástatyme nustatyta, kad Vyriausybës atstovas negali daly-
vauti politiniø partijø ir politiniø organizacijø veikloje (3 straipsnio 4 da-
lis)52. Savivaldybiø veiklos teisinæ prieþiûrà apskrityse pavesta vykdyti Vy-

                                                                                                                                  

Ðios nuostatos liko nepakeistos naujoje Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo 
(2004 m. birþelio 8 d.) redakcijoje. Taigi ástatymø leidëjas panaikino Vyriausybës atstovø ap-
skrityse tarnybos trukmës ir juos paskyrusios Vyriausybës ágaliojimø trukmës sàsajas. Nors 
Valstybës tarnybos ástatymo 13 straipsnyje (2005 m. gruodþio 22 d. redakcija) nustatyta, kad á 
ástaigø vadovø pareigas priimama konkurso bûdu, be konkurso ar ástatymø nustatytais atve-
jais politinio (asmeninio) pasitikëjimo pagrindu, taèiau Vyriausybës atstovo – Vyriausybës 
atstovo tarnybos vadovo pareigybë nebepriklausë politinio (asmeninio) pasitikëjimo valsty-
bës tarnautojø kategorijai nuo 2000 m. rugsëjo 7 d., kai ásigaliojo Seimo 2000 m. rugpjûèio 
29 d. priimtas Valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ir papildymo ástatymas (Valstybës þi-
nios. 2000. Nr. 75-22750). Naujø Vyriausybës atstovø paskyrimai turëjo bûti vykdomi kon-

kurso būdu (pagal Valstybës tarnybos ástatymo (2000 m. rugpjûèio 29 d. redakcija) 16 
straipsnio 1 dalies 1 punktà). Be to, 2001 m. sausio 1 d. ásigaliojo ir Savivaldybiø administra-
cinës prieþiûros ástatymo (1998 m. geguþës 14 d. redakcija) 8 straipsnio pakeitimo ástatymas, 
pagal kurá Vyriausybës atstovas skiriamas 4 metø kadencijai ir atleidþiamas Valstybës tarny-
bos ástatymo nustatyta tvarka. 

51 Valstybës tarnybos ástatymo (1999 m. liepos 8 d. redakcija) dvyliktajame skirsnyje („Pe-
reinamojo laikotarpio nuostatos“) iðdëstytos nuostatos buvo skirtos reguliuoti tiems valstybës 
tarnybos ir su ja susijusiems santykiams, kurie jau buvo atsiradæ pagal iki tol galiojusius teisës 
aktus ir, ásigaliojant naujam Valstybës tarnybos ástatymo ástatymui, nebuvo pasibaigæ.  

52 Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo pakeitimo ástatymas // Valstybës þi-
nios. 2002. Nr. 127-5748. Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymas (2002 m. gruodþio 
10 d. redakcija) buvo ne kartà keièiamas, taèiau ðio ástatymo 3 straipsnio 4 dalis, kurioje átvir-
tintas minëtas draudimas, liko nepakeista iki pat 2004 m. birþelio 24 d., kai ásigaliojo Seimo 
2004 m. birþelio 8 d. priimtas Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo pakeitimo ásta-
tymas (Valstybës þinios. 2004. Nr. 98-3626), kurio 1 straipsniu Savivaldybiø administracinës 
prieþiûros ástatymas (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija su vëlesniais pakeitimais ir papildy-
mais) vël buvo iðdëstytas nauja redakcija. Konstitucinio Teismo 2006 m. balandþio 14 d. nuta-
rimu abiejø minëto ástatymo redakcijø nuostatos, kuriose Vyriausybës atstovui nustatytas 
draudimas dalyvauti politiniø partijø ir politiniø organizacijø veikloje, buvo pripaþintos prieð-
taraujanèiomis konstituciniam teisinës valstybës principui, Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatai, kurioje pilieèiams laiduojama teisë laisvai vienytis á bendrijas, politines partijas ar 
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riausybës paskirtiems valstybës tarnautojams, priþiûrintiems, ar savivaldy-
biø institucijø sprendimai yra teisëti, ar savivaldybës laikosi Konstitucijos ir 
ástatymø, ar vykdo Vyriausybës sprendimus, taèiau Vyriausybës atstovas, 
bûdamas pavaldus Vyriausybei, t. y. politinei valdþiai, ir atskaitingas vyk-
domàjà valdþià ágyvendinanèiam politikui – ministrui pirmininkui, tuo pat 
metu pagal ástatymà privalëjo atsiriboti nuo politinës veiklos, nedalyvauti 
jokiose politinëse partijose ar organizacijose.  

Ðiuo aspektu Vyriausybës atstovo apskrityje teisinis statusas skyrësi 
nuo apskrities virðininko statuso, nors abu ðie pareigûnai – Vyriausybës at-

stovas ir apskrities virðininkas – yra valstybës vykdomosios valdþios dalis.  
Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatyme53 (2004 m. birþelio 8 

d. redakcija) nustatyta, kad Vyriausybei suteikiama teisë per savo skiria-
mus atstovus priþiûrëti savivaldybiø veiklà (1 straipsnis). Priþiûrëdami, ar 
savivaldybës laikosi Konstitucijos ir ástatymø, ar vykdo Vyriausybës spren-
dimus, Vyriausybës atstovai tikrina, kaip savivaldybiø institucijos ágyvendi-
na ástatymus, Vyriausybës nutarimus, ar savivaldybiø aktai neprieðtarauja 
Konstitucijai ir ástatymams, Vyriausybës nutarimams, kitiems su ástatymø 
ágyvendinimu susijusiems centriniø valstybinio administravimo subjektø 
priimtiems teisës aktams (4 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vyriausybë kiek-
vienoje apskrityje skiria vienà Vyriausybës atstovà (2 straipsnio 2 dalis), 
kuris yra valstybës tarnautojas – ástaigos vadovas, á pareigas skiriamas ket-
veriems metams ir ið jø atleidþiamas Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta 
tvarka (3 straipsnio 1 dalis). Vyriausybës atstovas yra pavaldus Vyriausybei 
ir atskaitingas ministrui pirmininkui (3 straipsnio 2 dalis). 

Apskrities valdymo ástatyme, inter alia, nustatyta, kad apskrities virði-
ninko uþdaviniai yra ágyvendinti valstybës politikà ávairiose visuomenës gy-
venimo srityse (regioninës plëtros, socialinio aprûpinimo, ðvietimo, kultû-
ros, sveikatos prieþiûros, teritorijos planavimo, þemës naudojimo ir kt.), 
koordinuoti, derinti valstybës institucijø, savivaldybiø vykdomøjø organø 
veiklà. Apskrities virðininkas yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybei, kuri 
já skiria ir atleidþia ið pareigø (ministro pirmininko teikimu). 

Taigi ir apskrities virðininkas, ir Vyriausybës atstovas yra centrinës 

                                                                                                                                  

asociacijas, jei ðiø tikslai ir veikla nëra prieðingi Konstitucijai ir ástatymams (Valstybës þinios. 
2006. Nr. 44-1608).  

53 Ðiame ástatyme sukonkretintas konstitucinis savivaldybiø veiklos teisinės prieþiûros insti-
tutas, taèiau savivaldybiø veiklos, savivaldybiø institucijø priimtø aktø teisëtumo prieþiûra 
kaþkodël vadinama „administracine prieþiûra“. Pabrëþtina, kad jokia valstybës valdþios insti-
tucija negali administracine tvarka pripaþinti netekusiais galios savivaldybiø institucijø spren-
dimø. Konstitucijai, ástatymams ar kitiems teisës aktams prieðtaraujantys savivaldybiø spren-
dimai gali bûti teisiðkai ginèijami ir nuneigiami teismine tvarka.  
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vykdomosios valdþios (vieðojo administravimo) subjektai, kuriuos á parei-
gas skiria (ir atleidþia) Vyriausybë. Abu ðie pareigûnai yra pavaldûs Vy-
riausybei, vykdo Vyriausybës pavedimus, teikia jai ataskaitas bei informaci-
jà apie savo veiklà. Vyriausybë, inter alia, tvirtina apskrièiø virðininkø ir Vy-
riausybës atstovø pareigybiø apraðymus, valstybës tarnautojø skaièiø ap-
skrièiø virðininkø administracijose, Vyriausybës atstovø tarnybose. Vyriau-
sybës atstovas ir apskrities virðininkas, vykdydami Konstitucijos ir ástatymø 
jiems nustatytas funkcijas, be kita ko, uþtikrina ir tai, kad bûtø laikomasi 
Konstitucijos ir ástatymø, kad bûtø iðvengta centrinës valstybës valdþios ir 
vietiniø teritoriniø bendruomeniø valdþios prieðprieðos, susikertanèiø ar 
konkuruojanèiø sprendimø, kad teritoriniø bendruomeniø interesai bûtø 
derinami su visos valstybës ir visuomenës interesais.  

Kartu paþymëtina, kad ástatymø leidëjas apskrities virðininkui nesutei-
kë valstybës politiko rango54, taèiau ir neuþdraudë dalyvauti politiniø parti-
jø ir organizacjø veikloje. Toks draudimas, reikalavimas apskrities virðinin-
kui, Vyriausybës atstovui apskrityje atsiriboti nuo politinës veiklos nëra 
expressis verbis nustatytas Konstitucijos normose ar implicitiðkai iðreikðtas 
konstituciniuose principuose.  

Konstitucinis Teismas, aiðkindamas Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalá, 
kurioje pilieèiams laiduojama teisë laisvai vienytis, inter alia, á politines par-
tijas, jei ðiø tikslai ir veikla nëra prieðingi Konstitucijai ir ástatymams, pa-
brëþë, kad tai yra viena ið pagrindiniø demokratinës valstybës pilieèio tei-
siø, kad ðios teisës turiná sudaro teisë kurti politines partijas ir organizaci-
jas, teisë ástoti á jas ir dalyvauti politiniø partijø bei organizacijø veikloje; 
Konstitucijoje laiduojama teisë savo valia nuspræsti, priklausyti ar nepri-
klausyti kuriai nors politinei partijai; kiekvienas asmuo ðià konstitucinæ tei-
sæ ágyvendina laisva valia; ði asmens laisva valia yra pamatinis narystës poli-
tinëse partijose principas55. 
                                                           

54 Pagal Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo (2002 m. balandþio 24 d. redak-
cija) 2 straipsnio 11 punktà valstybës politikai – tai asmenys, ástatymø nustatyta tvarka ið-
rinkti ar paskirti á Respublikos Prezidento, Seimo pirmininko, Seimo nario, ministro pir-
mininko, ministro, savivaldybës tarybos nario, savivaldybës mero, savivaldybës mero pava-
duotojo pareigas (Valstybës þinios. 2002. Nr. 45-1708). Pagal ðio ástatymo 8 straipsnio 2 dalá 
Vyriausybë tvirtina ministro pirmininko politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tar-
nautojø pareigybiø sàraðà. 

Vyriausybës 2002 m. geguþës 20 d. nutarimu Nr. 684 „Dël Ministro Pirmininko politinio 
(asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojø pareigybiø, Vyriausybës kanceliarijos, ministeri-
jø, Vyriausybës ástaigø ir ástaigø prie ministerijø valstybës tarnautojø suvienodintø pareigybiø 
sàraðo patvirtinimo“ (Vyriausybës 2006 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 78 redakcija // Valstybës 
þinios. 2006. Nr. 10-366) patvirtintame sàraðe apskrities virðininko pareigybë yra priskirta prie 
politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojø. 

55 Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodþio 21 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos 
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Politinës partijos, kitos politinës organizacijos padeda pilieèiams su-
formuoti ir iðreikðti ávairius politinius, ekonominius interesus, skirtingø vi-
suomenës grupiø politinæ valià, padeda susitelkti ir organizuotai tvarkyti 
valstybës, savivaldybiø, teritoriniø, profesiniø, religiniø ir kitø bendruome-
niø vieðuosius reikalus. Politinës partijos ir organizacijos jungia ir vienija 
gyventojus bendriems politiniams tikslams ágyvendinti, kiekvienam suteikia 
galimybæ prisidëti ir sutelktomis pastangomis kurti valstybæ. 

Paþymëtina ir tai, kad asmens teisë dalyvauti politiniø partijø ir orga-
nizacijø veikloje yra sudëtinë Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø 
konvencijoje garantuojamos asociacijø laisvës dalis. Konvencijos 11 
straipsnio („Susirinkimø ir asociacijos laisvë“56) 1 dalyje nustatyta: „Kiek-
vienas turi teisæ á taikiø susirinkimø laisvæ, taip pat laisvæ jungtis á asociaci-
jas kartu su kitais, áskaitant teisæ steigti profesines sàjungas ir stoti á jas, kad 
bûtø ginami savi interesai“. Konvencijos 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, 
kad naudojimuisi ðiomis teisëmis netaikomi jokie apribojimai, iðskyrus 
tuos, kuriuos nustato ástatymas ir kurie yra bûtini demokratinëje visuome-
nëje dël valstybës saugumo ar visuomenës apsaugos, siekiant uþkirsti kelià 
vieðos tvarkos paþeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti þmoniø sveikatà 
ar moralæ arba kitø asmenø teises ir laisves, taip pat nustatyta, kad ðis 
straipsnis nekliudo ávesti teisëtø naudojimosi ðiomis teisëmis apribojimø 
asmenims, tarnaujantiems ginkluotosiose pajëgose, policijoje ar valstybës 
tarnyboje. 

Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad pilieèiø konstitucinë 
teisë laisvai vienytis, inter alia, á politines partijas ir politines organizacijas 
nëra absoliuti, ji gali bûti ribojama ástatymu, taèiau ne daugiau, negu lei-
dþia pati Konstitucija. Ástatymu nustatant minëtos konstitucinës teisës ribo-
jimus, inter alia, draudþiant pilieèiams dalyvauti politiniø partijø veikloje, 
privalu paisyti Konstitucijos normø ir principø, inter alia, Konstitucijos 29 
straipsnyje átvirtinto asmenø lygiateisiðkumo principo, konstitucinio teisi-
nës valstybës principo. 

                                                                                                                                  

daugiabuèiø namø savininkø bendrijø ástatymo (1995 m. vasario 21 d. redakcija) 16 straipsnio 
1 dalies, 17 straipsnio 1 ir 2 daliø, 19 straipsnio ir ðio ástatymo (2000 m. birþelio 20 d. redakci-
ja) 27 straipsnio 4 ir 7 daliø, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. birþelio 15 d. 
nutarimu Nr. 852 „Dël Lietuvos Respublikos daugiabuèiø namø savininkø bendrijø ástatymo 
ágyvendinimo tvarkos“ patvirtintø Tipiniø daugiabuèiø namø savininkø bendrijø ástatø 8 punk-
to 1, 3 ir 4 pastraipø, 10 punkto 1 pastraipos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // 
Valstybës þinios. 2000. Nr. 110-3536; taip pat Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto (1998 m. gruodþio 22 d. redakcija) 15 straips-
nio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 38-94. 

56 Straipsniui pavadinimas suteiktas pagal Protokolo Nr. 11 nuostatas (Valstybës þinios. 
2000. Nr. 96-3016). 
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Konstitucinës teisës laisvai vienytis á politines partijas ir politines or-
ganizacijas apribojimai ir draudimai yra nustatyti paèioje Konstitucijoje: 
Konstitucijos 113 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teisëjas negali dalyvauti 
politiniø partijø ir kitø politiniø organizacijø veikloje; Konstitucijos 141 
straipsnyje átvirtinta, kad politiniø partijø ir politiniø organizacijø veikloje 
negali dalyvauti asmenys, atliekantys tikràjà karo arba alternatyviàjà tarny-
bà, taip pat neiðëjæ á atsargà kraðto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus 
tarnybos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitø sukarintø ir saugumo 
tarnybø apmokami pareigûnai; Konstitucijos 118 straipsnio 3 dalies nuosta-
ta, kad prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klau-
so tik ástatymo, suponuoja ir draudimà prokurorams bûti politiniø partijø ir 
politiniø organizacijø nariais, dalyvauti jø veikloje; pagal Konstitucijos 83 
straipsnio 2 dalá asmuo, iðrinktas Respublikos Prezidentu, turi sustabdyti 
savo veiklà politinëse partijose ir politinëse organizacijose iki naujos Res-
publikos Prezidento rinkimø kampanijos pradþios. Konstitucijos 35 straips-
nyje átvirtinta pilieèiø teisë laisvai vienytis á politines partijas gali bûti laiki-
nai apribota, ávedus karo ar nepaprastàjà padëtá (Konstitucijos 145 straips-
nis). 

Konstitucinio Teismo teigimu, Konstitucijoje nëra expressis verbis nu-
statytas ir ið Konstitucijos nuostatø negali bûti kildinamas draudimas Vy-
riausybës atstovams bûti politiniø partijø ar politiniø organizacijø nariais 
bei dalyvauti jø veikloje. Tokio draudimo negalima nustatyti ástatymu arba 
kitu teisës aktu57.  

Respublikos Prezidento individualus konstitucinis statusas, Konstituci-
                                                           

57 Konstitucinio Teismo 2006 m. balandþio 14 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos sa-
vivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo 3 straipsnio 4 dalies (2002 m. gruodþio 10 d., 
2004 m. birþelio 8 d. redakcijos), 5 straipsnio 4 dalies (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 7 
straipsnio (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 8 straipsnio (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 
9 straipsnio (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 11 straipsnio (2002 m. gruodþio 10 d. redakci-
ja), Lietuvos Respublikos savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo pakeitimo ástatymo 
(2002 m. gruodþio 10 d. redakcija) 2 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos valstybës tarny-
bos ástatymo 44 straipsnio 1 dalies (2002 m. gruodþio 10 d. redakcija), 62 straipsnio 12 dalies 
(2000 m. lapkrièio 21 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. 
nutarimo Nr. 1525 „Dël Vyriausybës atstovo Marijampolës apskrièiai atleidimo“, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. nutarimo Nr. 1526 „Dël Vyriausybës atstovo 
Panevëþio apskrièiai atleidimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. nu-
tarimo Nr. 1527 „Dël Vyriausybës atstovo Ðiauliø apskrièiai atleidimo“, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. nutarimo Nr. 1528 „Dël Vyriausybës atstovo Telðiø apskri-
èiai atleidimo“ 1 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 3 d. nutarimo 
Nr. 1529 „Dël Vyriausybës atstovo Vilniaus apskrièiai atleidimo“, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës 2003 m. gruodþio 10 d. nutarimo Nr. 1578 „Dël Vyriausybës atstovo Ðiauliø apskri-
èiai“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 44-
1608. 
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jos 141 straipsnyje nurodytø karininkø, puskarininkiø ir liktiniø, kitø suka-
rintø ir saugumo tarnybø apmokamø pareigûnø veiklos ypatumai, teisëjø, 
prokurorø nepriklausomumas yra konstituciniai kriterijai, kuriais grin-
dþiamas draudimas minëtiems pareigûnams steigti politines partijas, politi-
nes organizacijas, bûti jø nariais, dalyvauti politiniø partijø, politiniø orga-
nizacijø veikloje.  

Konstitucinis reikalavimas asmeniui, kuris iðrinktas Respublikos Pre-
zidentu, sustabdyti savo veiklà politinëse partijose ir politinëse organizaci-
jose yra grindþiamas siekiu Prezidento kadencijos laikotarpiu uþtikrinti kuo 
didesnæ nepriklausomybæ nuo bet kuriø politiniø ar kitø interesø, sudaryti 
prielaidas veikti iðimtinai dël visos Tautos ir valstybës interesø. Teisëjø po-
litinës veiklos apribojimai grindþiami teisingumo vykdymo, objektyvumo, 
neðaliðkumo konstituciniais reikalavimais. Teisingumo vykdymas – iðimtinë 
teismø funkcija, lemianti ðios valdþios vietà valstybës valdþios institucijø si-
stemoje ir teisëjø statusà (Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d., 
2004 m. geguþës 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Tik savarankiðka, 
nepriklausoma nuo kitø valdþiø, formuojama ne politiniu, bet profesiniu 
pagrindu teisminë valdþia gali vykdyti teisingumà, neðaliðkai ginti bet kuriø 
asmenø teises ir laisves. Kartu paþymëtina, kad valstybës tarnybos konsti-
tucinë sàvoka neapima Seimo nario, Respublikos Prezidento, ministro pir-
mininko ar ministro, taip pat teisëjo ir savivaldybës tarybos nario pareigø 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas)58. 

Asmenys, atliekantys tikràjà karo arba alternatyviàjà tarnybà, kraðto 
apsaugos, policijos, vidaus tarnybos, ávairios kitos sukarintos ir valstybës 
saugumà uþtikrinanèios sistemos grandys pagal Konstitucijà privalo bûti 
depolitizuotos. Ðis konsttiucinis reikalavimas skirtas apsaugoti valstybës 
tarnybà, kitus vieðøjø reikalø tvarkymo institutus nuo nepagrásto, neteisëto 
ávairiø interesø grupiø ir politiniø jëgø poveikio. Minëtø pareigûnø veiklos 
ypatumas – grieþtas ir tikslus specialiø statutiniø reikalavimø ir jais grin-
dþiamø aukðtesniø pareigûnø nurodymø (ásakymø) vykdymas. Grieþtos hie-
rarchinës struktûros ar kitoms ypatingoms valdymo sistemoms priklausan-
èiø valstybës pareigûnø átaka politinës valdþios formavimui ir ágyvendini-
mui gali sudaryti prielaidas iðkreipti demokratiná valstybës reþimà, grin-
dþiamà visø pirma asmenine iniciatyva ir atsakomybe, politiniø kompromi-
sø paieðka ir jiems pritarianèiø lygiateisiø, laisvø subjektø balsø dauguma, 
kuria remiantis priimami sprendimai, tvarkomi vieðieji reikalai.  

                                                           

58 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas „Dël kai kuriø teisës aktø, ku-
riais reguliuojami valstybës tarnybos ir su ja susijæ santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai ir ástatymams“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 181-6708. 
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Ástatymuose gali bûti ávairiai apibrëþtos Konstitucijos 141 straipsnyje 
numatytos sukarintos ir saugumo tarnybos, jø darbuotojø pareigybës, ta-
èiau konstitucinis reikalavimas nedalyvauti politiniø partijø ir politiniø or-
ganizacijø veikloje, neuþimti renkamø ar skiriamø pareigø civilinëje valsty-
binëje tarnyboje taikytinas bet kuriø policijos ar saugumo, antikorupciniø ir 
kitø specialiøjø tyrimø, penitencinës veiklos, valstybës sienos apsaugos, 
ávairiø specializuotø saugumo ir policijos tarnybø, policijos bei kariø profe-
sinio ugdymo ástaigø pareigûnams.  

Pagal Konstitucijà visi kiti asmenys, valstybës tarnautojai, Lietuvos 
banko, Vyriausiosios rinkimø komisijos, vaiko teisiø, lygiø galimybiø ir 
Seimo kontrolieriai, valstybës kontrolës pareigûnai ir kiti turi teisæ nekliu-
domi dalyvauti bet kurioje politinëje veikloje, steigti politines partijas, or-
ganizacijas, tapti jø nariais, kitais bûdais prisidëti prie jø veiklos, jei tik po-
litiniø partijø, organizacijø tikslai ar veikla nëra prieðingi Konstitucijai ir 
ástatymams.  

Kita vertus, Konstitucija nedraudþia ástatymø leidëjui ástatymu nusta-
tyti toká teisiná reguliavimà, kuris sudarytø prielaidas uþtikrinti, kad Vy-
riausybës atstovø veikla bûtø skirta tenkinti ne partinius interesus, kad ðiø 
pareigø teikiamomis galimybëmis nebûtø piktnaudþiaujama. Ástatymu re-
guliuojant atitinkamus santykius turi bûti paisoma Konstitucijos (Konstitu-
cinio Teismo 2006 m. balandþio 14 d. nutarimas). 

Savivaldybiø prieþiûrà vykdanèiø valstybës pareigûnø ágaliojimai ir jø 
veiklos teisinis reguliavimas turëtø uþtikrinti, kad ði prieþiûra bus grin-
dþiama iðimtinai teisiniais kriterijais, kad savivaldybiø institucijø, jø parei-
gûnø sprendimai bus vertinami objektyviai, neðaliðkai, kad savivaldybiø 
veiklos teisëtumo (ir pagrástumo) vertinimai nepriklausys nuo to, kuri poli-
tinë partija turi daugumà vienoje ar kitoje savivaldybëje, kad Vyriausybës 
atstovø apskrityse tarnybinei veiklai netrukdys kurios nors politinës parti-
jos, kurios narys yra ðis valstybës tarnautojas, priimti sprendimai.  

Ástatymø leidëjo konstitucinë pareiga, inter alia, yra uþtikrinti efektyvø 
ir atsakingà vieðo administravimo vykdymà, vieðø paslaugø teikimà, garan-
tuoti vieðàjá interesà, kitas Konstitucijos saugomas vertybes. Ástatymø leidë-
jas turi pareigà nustatyti ástatymuose toká teisiná reguliavimà, kad bûtø uþ-
tikrintas konstitucinis visø asmenø lygiateisiðkumo principas ir asmens tei-
së stoti á valstybës tarnybà, teisë dalyvauti politiniø partijø, organizacijø ar-
ba bet kurioje kitoje veikloje, kad ástatymuose ir kituose teisës aktuose bû-
tø apsaugotos Konstitucijoje átvirtintos asmens teisës, kad bûtø veiksmingai 
ágyvendinami ávairûs konstituciniai imperatyvai.  

Ágyvendindamas ðià konstitucinæ kompetencijà ástatymø leidëjas turi 
konstitucinæ diskrecijà nuspræsti, ar valstybës pareigûnams ir tarnautojams 
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turëtø bûti nustatyti kokie nors politinës ar kitokios veiklos apribojimai. Ðie 
apribojimai turi bûti konstituciðkai pagrásti: bûtini demokratinëje visuome-
nëje siekiant apsaugoti kitø asmenø teises ir laisves bei Konstitucijoje átvir-
tintas vertybes, taip pat konstituciðkai svarbius tikslus; negali bûti panei-
giama teisiø ir laisviø prigimtis bei jø esmë; turi bûti laikomasi konstituci-
nio proporcingumo principo. Konstitucinis Teismas ne kartà konstatavo, 
kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybæ uþ teisës paþeidimus 
privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, 
pagal kurá nustatytos teisinës priemonës turi bûti bûtinos demokratinëje vi-
suomenëje ir tinkamos siekiamiems teisëtiems bei visuotinai svarbiems 
tikslams (tarp tikslø ir priemoniø turi bûti pusiausvyra), jos neturi varþyti 
asmens teisiø labiau negu reikia ðiems tikslams pasiekti, o jeigu ðios teisi-
nës priemonës yra susijusios su sankcijomis uþ teisës paþeidimà, tai minë-
tos sankcijos turi bûti proporcingos padarytam teisës paþeidimui; teisiðkai 
reguliuojant visuomeninius santykius privalu paisyti prigimtinio teisingumo 
reikalavimø, apimanèiø, inter alia, bûtinumà uþtikrinti asmenø lygybæ ásta-
tymui, teismui ir valstybës institucijoms ar pareigûnams (Konstitucinio Tei-
smo 2004 m. gruodþio 13 d., 2004 m. gruodþio 29 d., 2005 m. rugsëjo 29 d. 
nutarimai)59. 

Konstitucinis Teismas 1998 m. vasario 18 d. nutarime konstatavo, kad 
valstybës tarnautojai privalo paklusti ne valdanèiosios partijos, o valstybës 
valdþios politiniams reikalavimams, kurie iðreiðkiami teisës aktuose ar tei-
sëtuose politikø nurodymuose. Konstitucinis Teismas taip pat ne kartà pa-
brëþë, kad valstybë yra visos visuomenës organizacija (Konstitucinio Tei-
smo 2002 m. lapkrièio 25 d., 2003 m. kovo 4 d., 2003 m. rugsëjo 30 d., 2003 
m. gruodþio 3 d., 2003 m. gruodþio 30 d. nutarimai). Valstybës, kaip visos 
visuomenës politinës organizacijos, valdþia apima visà valstybës teritorijà, 
jos paskirtis – uþtikrinti þmogaus teises ir laisves, garantuoti vieðàjá interesà 
(Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodþio 30 d. nutarimas). Konstitucijoje 

                                                           

59 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsëjo 11 d. 
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos baudþiamo-
jo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. re-
dakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. rugsëjo 16 d. redakcijos), 
407 straipsnio (2003 m. birþelio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. 
redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 daliø (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies 
(2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dël pareiðkëjo – Ðiauliø rajono apylinkës teismo praðy-
mø iðtirti, ar Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 
14 d. redakcija) neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. 
Nr. 7-254. 
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yra átvirtintas socialinës darnos imperatyvas (Konstitucinio Teismo 2002 m. 
sausio 14 d., 2003 m. gruodþio 3 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimai). Valstybë, 
vykdydama savo funkcijas, turi veikti visos visuomenës labui (Konstitucinio 
Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas). Kad bûtø garantuotas visos valstybi-
nës bendruomenës – pilietinës Tautos – vieðasis interesas, valstybë turi uþ-
tikrinti vieðojo administravimo vykdymà ir vieðøjø paslaugø teikimà. 

Paþymëtina, kad savivaldybëse vieðàjá administravimà vykdo valstybės 
tarnautojai. Nëra atskiros savivaldybių tarnautojø kategorijos. Valstybës 
tarnyba yra vieninga sistema (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. 
nutarimas). 

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartà konstatavo, kad 
Konstitucijoje yra átvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdþios atsa-
komybë visuomenei – teisinës valstybës principas, kuris átvirtintas Konsti-
tucijoje nustaèius, kad valdþios ástaigos tarnauja þmonëms, kad pilieèiai turi 
teisæ tiek tiesiogiai, tiek per demokratiðkai iðrinktus atstovus dalyvauti val-
dant savo ðalá, kritikuoti valstybës ástaigø ar pareigûnø darbà, apskøsti jø 
sprendimus, garantavus pilieèiams galimybæ ginti savo teises teisme, petici-
jos teisæ, taip pat teisës aktuose reglamentavus pilieèiø praðymø ir skundø 
nagrinëjimo procedûrà ir kita (Konstitucinio Teismo 1999 m. geguþës 11 
d., 2004 m. liepos 1 d. nutarimai, 2004 m. lapkrièio 5 d. iðvada). 

Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarime pabrëþta, kad 
valstybës tarnybos paskirtis – garantuoti vieðàjá interesà. Valstybës tarnybo-
je vieðasis interesas turi dominuoti privaèiø interesø atþvilgiu. Valstybës 
tarnyboje turi bûti iðvengta vieðøjø ir privaèiø interesø konfliktø, neturi bû-
ti sudaromos prielaidos kilti tokiems konfliktams. Valstybës tarnybos tei-
kiamos galimybës negali bûti naudojamos asmeniniam pasipelnymui. Ga-
rantuojant vieðàjá interesà, bûtina iðvengti nepagrásto ir neteisëto interesø 
grupiø poveikio, juo labiau spaudimo valstybës tarnautojams, priimantiems 
sprendimus vykdant vieðàjá administravimà ir teikiant vieðàsias paslaugas 
(arba dalyvaujantiems tuos sprendimus rengiant, vykdant, koordinuojant ir 
(arba) kontroliuojant jø vykdymà ir kt.). 

Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo: „Kad pilieèiai – valstybinë 
bendruomenë galëtø pagrástai pasitikëti valstybës pareigûnais, kad bûtø ga-
lima ásitikinti, jog visos valstybës institucijos, visi valstybës pareigûnai vado-
vaujasi Konstitucija, teise ir joms paklûsta, o Konstitucijai, teisei nepaklûs-
tantys asmenys neitø tokiø pareigø, kurioms bûtinas pilieèiø – valstybinës 
bendruomenës pasitikëjimas, yra reikalinga vieða demokratinë valstybës 
pareigûnø veiklos kontrolë ir atsakomybë visuomenei, apimanti inter alia 
galimybæ paðalinti ið uþimamø pareigø tuos valstybës pareigûnus, kurie pa-
þeidþia Konstitucijà, teisæ, asmeninius ar grupinius interesus iðkelia virð vi-
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suomenës interesø, savo veiksmais diskredituoja valstybës valdþià“60. Kons-
titucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarime61 konstatuota: „Ástatymø lei-
dëjas pagal Konstitucijà turi pareigà teisës aktais nustatyti toká teisiná regu-
liavimà, kad valstybës pareigûnai, vykdantys funkcijas ágyvendinant valsty-
bës valdþià, visi asmenys, priimantys visuomenei ir valstybei reikðmingus 
sprendimus, galëtø tinkamai vykdyti savo ágaliojimus, kad bûtø iðvengta 
vieðøjø ir privaèiø interesø suprieðinimo, kad nebûtø sudarytos teisinës 
prielaidos valstybës pareigûnams, vykdantiems funkcijas ágyvendinant vals-
tybës valdþià, visiems asmenims, priimantiems visuomenei ir valstybei 
reikðmingus sprendimus, veikti ne Tautos ir Lietuvos valstybës, bet savo 
asmeniniais ar grupiniais interesais, naudotis savo statusu savo ar sau arti-
mø asmenø arba kitø asmenø privaèiai naudai gauti, kad bûtø galima 
veiksmingai kontroliuoti, kaip valstybës pareigûnai, vykdantys funkcijas 
ágyvendinant valstybës valdþià, visi asmenys, priimantys visuomenei ir vals-
tybei reikðmingus sprendimus, laikosi ðiø reikalavimø, ir kad nurodyti vals-
tybës pareigûnai ir kiti asmenys, jeigu jie nepaiso minëtø reikalavimø, bûtø 
traukiami atsakomybën pagal Konstitucijà ir ástatymus.“  

Taigi ið Konstitucijos iðplaukia, kad valstybës tarnyba, kaip profesinës 
veiklos sistema, turi bûti neðaliðka, neutrali politinio proceso dalyviø atþvil-
giu, valstybës tarnybos sistema turi bûti organizuota ir veikti taip, kad bûtø 
uþtikrintas vieðojo intereso garantavimo tæstinumas pasikeitus politinei 
valdþiai. Pagal Konstitucijà valstybës tarnybos teikiamos galimybës negali 
bûti naudojamos politinei veiklai. Valstybës tarnautojai neturi teikti kokiø 
nors pirmenybiø kuriems nors asmenims dël jø politiniø, moraliniø, religi-
niø ar kitokiø paþiûrø, ásitikinimø ar veiklos arba kitokio jø statuso. Prieð-
ingu atveju bûtø nukrypta ir nuo konstitucinio visø asmenø lygiateisiðkumo 
principo, draudþianèio asmenø diskriminacijà ar privilegijø jiems teikimà 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas). 

Ðiuo poþiûriu valstybës tarnybos paskirtis ir tikslai yra prieðingi politi-
niø partijø ir organizacijø veiklai. Politinës partijos ir organizacijos visø 
pirma tenkina savo nariø politinius interesus, padeda formuoti ir iðreikðti 
tam tikros socialinës grupës politinæ valià ir, remdamosi visuomenës dalies 
palaikymu bei pritarimu, siekia savo politiniø tikslø, dalyvauja valstybës 

                                                           

60 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 11 straipsnio (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) 
ir 2 straipsnio 2 dalies (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 85-3095. 

61 Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo 
statuto (1998 m. gruodþio 22 d. redakcija) 15 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 38-94. 
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valdþios veikloje, taip pat ágyvendinant savivaldos teisæ. Kita vertus, valsty-
bës tarnautojai negali bûti visiðkai abejingi politiniø partijø, politiniø orga-
nizacijø veiklai ir politikai apskritai. Konstitucinis Teismas savo nutari-
muose konstatavo, kad valstybës institucijose gali dirbti tik lojalûs tai vals-
tybei asmenys, kuriø iðtikimybë jai ir patikimumas nekelia jokiø abejoniø 
(Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkrièio 11 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nu-
tarimai). 

Lojalumas Lietuvos valstybei visø pirma reiðkia iðtikimybæ Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai62, taip pat pagal Konstitucijà politiniu pagrindu 
sudarytai valstybës valdþiai, kuri, ágyvendindama vienos ar kitos politinës 
partijos tikslus, politinës strategijos bei atitinkamos taktikos sumetimais 
pasirinktus ir iðkeltus visuomeninius prioritetus, kartu veikia ir dël visos 
Tautos ir Lietuvos valstybës interesø.  

Antai Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodþio 13 d. nutarime konsta-
tavo: „Pagal Konstitucijà valstybës tarnyba – tai tarnyba Lietuvos valstybei 
ir pilietinei Tautai, todël valstybës tarnyba turi bûti lojali Lietuvos valstybei 
ir jos konstitucinei santvarkai. Ji turi bûti organizuota taip, kad valstybës ir 
savivaldybiø institucijose sprendimus vykdant vieðàjá administravimà ir tei-
kiant vieðàsias paslaugas priimtø (arba dalyvautø tuos sprendimus rengiant, 
vykdant, koordinuojant ir (arba) kontroliuojant jø vykdymà ir kt.) tik loja-
lûs Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai þmonës. Konstitucija 
netoleruoja tokiø situacijø, kai kuri nors valstybës tarnybos sistemos gran-
dis, kuri nors valstybës ar savivaldybës institucija arba atskiri valstybës tar-
nautojai veikia prieðingai Lietuvos valstybës interesams ar paþeidþia Lietu-
vos valstybës konstitucinæ tvarkà.“ 

Konstitucinis Teismas paþymëjo ir tai, kad valstybës tarnybos lojalumo 
Lietuvos valstybei konstitucinis imperatyvas valstybës tarnybai kelia ypa-
tingus reikalavimus. Valstybës tarnautojai ne tik privalo patys nepaþeisti 
Konstitucijos ir teisës, bet ir turi pareigà imtis visø reikalingø pozityviø 
veiksmø saugant Lietuvos Respublikos konstitucinæ santvarkà. Ðiame kon-
tekste paminëtina, kad Konstitucijos 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog 
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisæ prieðintis bet kam, kas prievarta kësi-
nasi á Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, teritorijos vientisumà, konstitu-
cinæ santvarkà; Konstitucijos 8 straipsnyje – kad valstybinës valdþios ar jos 
institucijos uþgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra 
neteisëti ir negalioja; Konstitucijos 139 straipsnio 1 dalyje – kad Lietuvos 

                                                           

62 Europos Þmogaus Teisiø Teismas byloje Vogt prieš Vokietiją taip pat patvirtino, kad 
demokratinë valstybë turi teisæ reikalauti ið savo tarnautojø lojalumo konstitucijai // 
http://www.rae-dammann.de/aktuell/vogt_germany.shtml. 
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valstybës gynimas nuo uþsienio ginkluoto uþpuolimo – kiekvieno Lietuvos 
Respublikos pilieèio teisë ir pareiga.  

Konstitucinis Teismas 1999 m. lapkrièio 23 d. nutarime konstatavo: 
„Lietuvos Respublikos konstitucinë santvarka grindþiama þmogaus ir pilie-
èio teisiø bei laisviø, kaip didþiausios vertybës, prioritetu, taip pat princi-
pais, átvirtinanèiais Tautos suverenitetà, valstybës nepriklausomybæ ir teri-
toriná vientisumà, demokratijà, valstybës valdymo formà – respublikà, vals-
tybës valdþiø atskyrimà, jø savarankiðkumà ir pusiausvyrà, vietos savivaldà 
ir pan. Saugoti konstitucinæ santvarkà – tai reiðkia neleisti, kad bûtø kësi-
namasi á Konstitucijoje nustatytus socialinius, ekonominius, politinius san-
tykius, sudaranèius asmens, visuomenës ir valstybës gyvenimo pagrindus“63.  

Konstitucinio Teismo nutarimuose taip pat konstatuota, kad Konsti-
tucija neskiria konstitucinës santvarkos saugojimo funkcijos tik kuriai nors 
vienai valstybës valdþios institucijai. Tai yra visø valstybës valdþios instituci-
jø (Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybës, Teismo), taip pat kitø 
valdþios ástaigø ir organizacijø konstitucinë priedermë, kylanti ne tik ið 
konkreèiø ástatymø, bet pirmiausia ið Konstitucijoje átvirtinto teisinës vals-
tybës principo ir reikalavimo laikytis Konstitucijos, jà vykdyti, jos nepaþeisti 
ir jà ginti (Konstitucinis Teismo 1999 m. lapkrièio 23 d., 2004 m. gruodþio 
13 d. nutarimai). Taigi kiekviena valstybës ar savivaldybiø valdþios institu-
cija saugo konstitucinæ santvarkà ir daro tai tik jai bûdingomis veiklos for-
momis, naudodamasi Konstitucijos ir kitø ástatymø jai paskirtais ágalioji-
mais. 

 
4. Vietos savivaldos konstitucinë samprata 

 
Socialinës savivaldos terminas vartojamas daugelyje srièiø64, kurias sie-

ja bent viena esminë savivaldos santykiø subjekto savybë – autonomiðku-
mas nuo valstybës valdþios ar kitos centralizuoto pobûdþio administravimo 
sistemos ir já uþtikrinantys ágaliojimai bei gebëjimas savarankiðkai tvarkytis. 
Bendriausiu poþiûriu savivaldos sàvoka reiðkia socialinæ sistemà (ar jos da-
lá), kuri grindþiama ne (tik) hierarchija, valdanèiojo subjekto imperatyvio-
                                                           

63 Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkrièio 23 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës ástatymo 8 straipsnio 2 ir 4 daliø, 9 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 4 dalies, 22 straips-
nio 1 punkto, 24 straipsnio 2 dalies 5 bei 11 punktø, 26 straipsnio 3 dalies 7 punkto, 31 straips-
nio 2, 4 daliø ir 6 dalies 2 punkto, 37 straipsnio 4 dalies, 45 straipsnio 4 dalies atitikimo Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1999. Nr. 101-2916. 

64 Tai – talpus terminas, kuris gali reikðti ástatymu ir (ar) sutartimi grindþiamà vieðos val-
dþios ir savanoriðkø sprendimø sklaidà teritoriniu, religiniu pagrindu, taip pat ûkinëje, profe-
sinëje, akademinëje srityse (þr. Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës in-
formacijos centras, 2003. P. 251–268).  
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mis direktyvomis, bet savaveiksmiðkumu ir savitvarka – natûralia vientisos 
ir santykinai pastovios sistemos bûsena. Savivaldos sàvoka yra talpesnë uþ 
valdymo sàvokà. Savivalda apima ne tik valdymo subjekto veiklà, bet ir 
gráþtamàjá poveiká valdymo subjektui, jei tik valdomieji yra aktyvûs, veikia 
racionaliai ir tikslingai, t. y. aktyvûs visuomenës nariai patys dalyvauja 
spræsdami savo reikalus ir daro netiesioginá poveiká sprendimø priëmimo 
procesui65. Taigi savivalda valstybëje yra ávairiø profesiniø, akademiniø, 
teritoriniø bendruomeniø savitvarka – toks jos nariø organizavimosi proce-
sas ir vieðøjø reikalø tvarkymas, kai elgesio variantai pasirenkami ne pagal 
direktyvinius centrinës valstybës valdþios nurodymus, bet laisvai ir savaran-
kiðkai, atsakingai, t. y. savo nuoþiûra daugiau ar maþiau adekvaèiai verti-
nant sprendimø tikslingumà bei jø priëmimo sàlygas. Tai – ne tik vieðosios 
valdþios ágaliojimus turinèiø institucijø, pareigûnø veikla ir sprendimai, bet 
ir ávairiø kitø visuomenës, kaip save organizuojanèios sistemos, elementø 
(politiniø partijø, visuomeniniø, profesiniø organizacijø) tiesioginis ir ne-
tiesioginis dalyvavimas sprendþiant bendruosius reikalus. Bendruomenës 
nariø daugumos suinteresuotumas, aktyvumas ir organizuotumas yra bûti-
nos prielaidos uþtikrinti optimalià pusiausvyrà tarp tiesioginiø valdingø di-
rektyvø ir jø gráþtamojo poveikio valdymo subjektui, tarp demokratiðkai 
bûtinø, neiðvengiamø apribojimø, kurie apsaugo vieðøjø reikalø valdymo 
(savivaldos) sistemà nuo suirutës ir valdomøjø tiesioginës ar netiesioginës 
kontrolës, kuri padeda uþkirsti kelià bet kurios valdþios savivalei.  

Minëta, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje savivaldos teisë lai-
duojama ástatymo numatytiems þemesniesiems valstybës teritorijos admi-
nistraciniams vienetams. Ðiø vienetø nuolatiniai gyventojai Konstitucijoje 
laiduojamà savivaldos teisæ ágyvendina per savivaldybiø tarybas, kurios su-
daro jai atskaitingus vykdomuosius organus savivaldybës tarybos sprendi-
mams, centrinës valdþios aktams ágyvendinti. Konstitucijoje savivaldybëms 
uþtikrinama valstybës parama, savivaldybiø teritorijø ribø nelieèiamumas, 
teritoriniø bendruomeniø ir jø sudarytø vietinës valdþios institucijø veiklos 
laisvë ir savarankiðkumas Konstitucijos ir ástatymø nustatytose ribose, ribo-
ta valstybës centrinës valdþios institucijø prieþiûra, teisminë joms laiduo-
jamø teisiø apsauga ir kt.  

Konstitucinë vietos savivaldos samprata atskleista Konstitucinio Tei-
smo jurisprudencijoje. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartà 
pabrëþë, kad valstybës valdymas ir vietos savivalda – tai dvi Konstitucijoje 
numatytos vieðosios valdþios sistemos. Jos nëra tapaèios. Konstitucijoje vie-

                                                           

65 Plaèiau apie savavaldþias sistemas þr.: Kûris E. Savivalda, demokratija, teisë. – Vilnius: 
Lietuvos „Þinijos“ draugija, Lietuvos teisininkø draugija, 1990. P. 10–12. 
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tos savivalda yra átvirtinta kaip savaveiksmiðkumo pagrindais veikianti ir 
valstybës valdþios institucijoms tiesiogiai nepavaldi vietinë vieðojo admi-
nistravimo sistema – ástatymø numatytø administraciniø vienetø teritoriniø 
bendruomeniø savitvarka ir savaveiksmiðkumas pagal Konstitucijos ir ásta-
tymø apibrëþtà kompetencijà. Vietos savivalda yra administraciniø vienetø 
teritoriniø bendruomeniø valdþia, kuri yra formuojama ir funkcionuoja ki-
tokiais negu valstybës valdþia konstituciniais pagrindais. Kiekviena ið minë-
tø vieðosios valdþios sistemø ágyvendina jai bûdingas funkcijas. Kita vertus, 
savavaldi teritorinë bendruomenë yra visos valstybinës bendruomenës – pi-
lietinës Tautos – dalis, todël savivaldybiø – teritoriniø bendruomeniø – vie-
ðojo intereso negalima prieðinti visos valstybinës bendruomenës vieðajam 
interesui, kurá pagal savo kompetencijà turi garantuoti ir valstybës instituci-
jos. Tarp valstybës valdymo ir vietos savivaldos yra sàveika, pasireiðkianti, 
inter alia, tuo, kad centralizuotas valstybës valdymas administraciniuose 
teritoriniuose vienetuose yra derinamas su decentralizacija, tuo, kad ásta-
tymuose yra átvirtintas centrinës valdþios institucijø ir savivaldybiø bendra-
darbiavimas, tuo, kad valstybë ávairiais bûdais ir formomis remia savivaldy-
bes, taip pat tuo, kad valstybë ástatymø apibrëþtomis formomis priþiûri sa-
vivaldybiø veiklà ir koordinuoja valstybës ir savivaldybiø bendrus veiksmus, 
kai yra siekiama reikðmingø socialiniø tikslø (Konstitucinio Teismo 1998 
m. vasario 18 d., 2000 m. birþelio 13 d., 2001 m. birþelio 28 d., 2002 m. sau-
sio 14 d., 2002 m. gruodþio 24 d., 2003 m. geguþës 30 d., 2004 m. gruodþio 
13 d. nutarimai). 

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartà yra konstatavæs ir 
tai, kad Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostata, jog savivaldybës pa-
gal Konstitucijos bei ástatymø apibrëþtà kompetencijà veikia laisvai ir sava-
rankiðkai, yra vietos bendruomeniø dalyvavimo valdant atitinkamas terito-
rijas garantija66. 

Taigi vietos savivalda – tai ypatinga teritoriniø bendruomeniø formuo-
jama ir ágyvendinama valdþia. Paþymëtina, kad vietos gyventojams laiduo-
jamos savivaldos teisës turiná (pasak prof. dr. E. Ðileikio, – jos esmæ) suda-
ro maþiausiai penkios teisinës galimybës: pirma, atstovaujamosios vietinës 
valdþios institucijos formavimo, jos nariø atrankos laisvë, t. y. Konstitucijo-
je laiduojama savivaldos teisë neatsiejama nuo administracinio vieneto gy-
ventojø realios galimybës laisvuose rinkimuose apsispræsti dël atstovauja-

                                                           

66 Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos ástaty-
mo „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 m. birþelio 13 d. re-
dakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nutarimo Nr. 1320 „Dël 
Lietuvos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø“ 1, 2.3 ir 2.4 punktø 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2005. Nr. 87-3274. 
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mosios savivaldybës institucijos – tarybos sudëties, dël savivaldybës politi-
kø, kuriems suteikiama teisë spræsti vietinës bendruomenës vieðuosius rei-
kalus, taip pat galimybë reguliariai perrinkti savo atstovus tarybose; antra, 
savivaldybës vykdomøjø institucijø ir juose dirbanèiø savivaldybës tarnauto-
jø korpuso sudarymo laisvë; trečia, teritorinei bendruomenei ir jos instituci-
joms garantuojama veiklos laisvë ir savarankiðkumas – vietos gyventojams 
suteikiami ágaliojimai priimti sprendimus tiesiogiai ir (arba) per savo atsto-
vaujamàsias, vykdomàsias bei kitas savivaldybiø institucijas, t. y. Konstituci-
jos ir ástatymø nustatytose ribose suteikiama teisë savarankiðkai vertinti 
vieðøjø reikalø tvarkymo ir atitinkamø sprendimø priëmimo tikslingumà; 
ketvirta, savivaldybiø ûkinis ir finansinis pajëgumas kaip neatsiejama savi-
valdybiø laisvës ir savarankiðkumo dalis; penkta, teritoriniø bendruomeniø, 
jos nariø ir jø sudarytø vietinës valdþios institucijø teisiø teisminë apsauga. 
Konstitucijoje ir ástatymuose garantuojama vietos gyventojø ir savivaldybiø 
tarybø teisë kreiptis á teismà, uþtikrinti savo paþeistø teisiø apsaugà ávai-
riomis valstybës valdþios institucijø taikomomis priemonëmis67.  

Minëta, kad vietos savivaldos konstitucinë samprata, vietos gyvento-
jams laiduojamos savivaldos teisës garantijos, konstituciniai savivaldos 
principai ir vietinio valdymo pagrindai átvirtinti ávairiuose Konstitucijos 
skirsniuose, kad Konstitucijos nuostatas oficialiai aiðkina Konstitucinis Tei-
smas, kad konstitucinëje jurisprudencijoje yra atskleisti ir átvirtinti Konsti-
tucijos aiðkinimo rezultatai, t. y. konstitucinës doktrinos – visuotinai priva-
lomas imperatyvas ástatymø leidëjui, visiems teisëkûros bei teisæ ágyvendi-
nantiems subjektams. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje atskleista 
konstitucinë vietos savivaldos samprata grindþiama nepriklausomos de-
mokratinës valstybës, jos teritorijos vientisumo, Konstitucijos virðenybës ir 
valdþios galiø ribojimo, valdþios ástaigø tarnavimo þmonëms ir kitais prin-
cipais. Ði samprata apima vietinës valdþios organizavimo, savivaldybiø veik-
los teisinës prieþiûros pagrindus, vietos bendruomeniø ir jø ágyvendinamos 
vieðosios valdþios, savivaldos ir savivaldybiø institucijø sàvokas, savivaldy-
biø tarybø virðenybës ir jø sudarytø vykdomøjø institucijø atskaitingumo, 
savivaldybiø veiklos laisvës Konstitucijos ir ástatymø nustatytose ribose, 
biudþetø savarankiðkumo, teisminës apsaugos ir kitus konstitucinius prin-
cipus ir institutus. 

                                                           

67 Þr. Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 
2003. P. 274–281; I d. Antrasis papildytas leidimas. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 
2005. P. 284–291. 
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Konstitucinis Teismas, 2002 m. gruodþio 24 d. nutarime68 sistemiðkai 
aiðkindamas Konstitucijos 119 straipsnio nuostatas, kad ástatymo numaty-
tiems valstybës teritorijos administraciniams vienetams laiduojama savival-
dos teisë, kad ði teisë ágyvendinama per atitinkamas savivaldybiø tarybas, 
kad savivaldybiø tarybø narius ketveriems metams renka nuolatiniai terito-
rinës bendruomenës gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine 
rinkimø teise, slaptu balsavimu, kad savivaldybës tarybos sudaro joms at-
skaitingus vykdomuosius organus, kad savivaldos institucijø – savivaldybiø 
tarybø, taip pat joms atskaitingø vykdomøjø ir kitø savivaldybës institucijø 
organizavimo ir veiklos tvarka turi bûti nustatyta ástatymu, taip pat atsi-
þvelgdamas á kitas Konstitucijos nuostatas, kuriose átvirtinti savivaldybiø ir 
valstybës valdþios funkcionavimo konstituciniai pagrindai, inter alia, valsty-
bës teritorijos administracinius vienetus ir jø ribas nustato Seimas ástatymu 
(Konstitucijos 11 straipsnis, 67 straipsnio 17 punktas), valstybë remia savi-
valdybes; savivaldybës pagal Konstitucijos ir ástatymø apibrëþtà kompeten-
cijà veikia laisvai ir savarankiðkai (120 straipsnio 1 ir 2 dalys), savivaldybiø 
tarybos dël jø teisiø paþeidimo turi teisæ kreiptis á teismà (122 straipsnis), 
aukðtesniuosiuose administraciniuose vienetuose ástatymo nustatyta tvarka 
valdymà organizuoja Vyriausybë (123 straipsnio 1 dalis), Vyriausybës ski-
riami atstovai priþiûri, ar savivaldybës laikosi Konstitucijos ir ástatymø, ar 
vykdo Vyriausybës nutarimus (123 straipsnio 2 dalis); Vyriausybës atstovo 
ágaliojimus ir jø vykdymo tvarkà nustato ástatymas (123 straipsnio 3 dalis), 
ástatymo nustatytais atvejais ir tvarka savivaldybës teritorijoje Seimas gali 
laikinai ávesti tiesioginá valdymà (123 straipsnio 4 dalis), nurodë esminius 
vietos savivaldos konstitucinio instituto bruoþus, teritoriniø bendruomeniø 
savivaldos vietà valdþiø sistemoje. 

Konstitucijoje skiriamos dvi vieðosios valdþios sistemos: valstybës val-
dymas ir vietos savivalda. Ðios dvi valdþios sistemos nëra tapaèios. Aukð-
tesniuosiuose valstybës teritorijos administraciniuose vienetuose ástatymo 
nustatyta tvarka valdymà organizuoja Vyriausybë (Konstitucijos 123 

                                                           

68 Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos vie-
tos savivaldos ástatymo 3 straipsnio 3 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 3 straipsnio 4 da-
lies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2000 m. spalio 12 d. redak-
cija), 18 straipsnio 1 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 19 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 15 
punktø (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 21 straipsnio 1 dalies 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 punk-
tø (2000 m. spalio 12 d. redakcija), ðios dalies 6 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. rugsë-
jo 25 d. redakcijos) ir ðios dalies 14 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. lapkrièio 8 d. re-
dakcijos), taip pat dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo ástatymo 
taikymo tvarkos konstitucinio ástatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pa-
keitimo ástatymo taikymo tvarkos konstitucinio ástatymo áraðymo á konstituciniø ástatymø sàra-
ðà ástatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2003. Nr. 19-828. 
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straipsnio 1 dalis), taigi vietos reikalus apskrityse sprendþia ir tvarko cent-
rinës vykdomosios valdþios institucijos69, o þemesniuosiuose administraci-
niuose vienetuose (savivaldybëse) formuojama ypatinga nuolatiniø vietos 
gyventojø valdþia, kuri funkcionuoja kitokiais konstituciniais pagrindais 
negu centralizuotai veikianti valstybës valdþia.  

Pagal Konstitucijà vietos savivalda – tai ástatymo numatytø valstybës 
teritorijos administraciniø vienetø, t. y. teritoriniø arba vietos bendruome-
niø, kurias sudaro ðiø vienetø nuolatiniai gyventojai (Lietuvos Respublikos 
pilieèiai ir kiti nuolatiniai gyventojai), savitvarka ir savaveiksmiðkumas pa-
gal Konstitucijos ir ástatymø apibrëþtà kompetencijà.  

Konstitucijoje savivaldybëmis (vietos savivaldybëmis) yra vadinamos 
valstybës teritorijos administraciniø vienetø (teritorinës) bendruomenës, 
turinèios Konstitucijos laiduotà savivaldos teisæ. Ðios bendruomenës yra 
vienintelis savivaldos teisës subjektas.  

Teritoriniø bendruomeniø savivaldos teisë (subjektiniu poþiûriu) yra 
konstituciðkai laiduojama ir saugoma, ástatymiðkai uþtikrinama vietos ben-
druomeniø teisinë galia nustatyti visuotinai privalomas taisykles, sukurti 
teises ir pareigas sau bei kitiems subjektams ir jas ágyvendinti. Savivaldos 
teisë neatsiejama nuo bendruomenës, jos institucijø savaveiksmiðkumo, 
nuo konstituciðkai átvirtinto galëjimo (ir faktinio gebëjimo) bûti teisiniø 
santykiø subjektu. Tai – esminë savivaldos teises ágyvendinanèiø subjektø 
savybë ir bûtina sàlyga laisvai, atsakingai ir savarankiðkai tvarkyti reikðmin-
gà vietos bendruomeniø vieðøjø reikalø dalá Konstitucijos ir ástatymø nusta-
tytose ribose.  

Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad gyventojø savivaldos 
teisës ágyvendinimas neatsiejamas nuo institucijų, per kurias ði teisë yra ágy-
vendinama, ir (arba) joms atskaitingø institucijø organizavimo ir veiklos. 
Taigi neatsitiktinai Konstitucijoje „savivaldybës“ sàvoka yra vartojama ne 
tik administracinio vieneto ir jo gyventojø (teritorinës bendruomenës), bet 
ir savivaldos institucijø ir (arba) joms atskaitingø institucijø reikðme (Kons-
titucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimai). 

Konstitucijoje ástatymo numatytiems valstybës teritorijos administra-
ciniams vienetams laiduojama savivaldos teisë visø pirma suprantama kaip 
administraciniø vienetø nuolatiniø gyventojø – Lietuvos Respublikos ir kitø 
Europos Sàjungos pilieèiø – teisë sudaryti vietines valdþios institucijas, ku-

                                                           

69 Apskrities valdymo ástatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Vyriausybë organizuoja 
apskrities valdymà per apskrities virðininkà, ministerijas ir kitas Vyriausybës institucijas, kad 
apskrities valdymas yra sudëtinë valstybës valdymo dalis // Valstybës þinios. 1994. Nr. 101-
2015. 
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rios pagal Konstitucijos bei ástatymø apibrëþtà kompetencijà veikia laisvai 

ir savarankiškai (Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalis). 
Konstitucijoje laiduojama valstybës teritorijos administracinio vieneto 

– bendruomenës – savitvarka, ypatinga vietos gyventojø valdþia savivaldy-
bëse ágyvendinama dvejopai. Konstitucijoje ir ástatymuose vietiniø ben-
druomeniø kompetencijai paskirtus klausimus savivaldybës gyventojai 
sprendþia tiesiogiai, t. y. formuoja savivaldybiø atstovaujamàsias instituci-
jas, pareiðkia savo nuomonæ vietos gyventojø apklausose (pvz., valstybës 
valdþios instutucijoms ketinant pakeisti savivaldybiø teritorijos ribas ir kt.), 
teikia peticijas, inicijuoja svarstytinus savivaldybës institucijose klausimus, 
sprendimus ir kt. Vietos bendruomeniø vieðieji reikalai taip pat tvarkomi 
per demokratiðkai iðrinktus vietos gyventojø atstovus savivaldybiø tarybose, 
taip pat per savivaldybiø taryboms atskaitingas vykdomàsias ir kitas savi-
valdybiø institucijas.  

Teritorinës bendruomenës ir jø sudarytos vietinës valdþios institucijos 
savarankiðkai tvarko bûtent vietos gyventojams svarbius vieðuosius reika-
lus, t. y. savivaldybëms uþtikrinama santykinë autonomija nuo valstybës 
centrinës valdþios (savivaldybiø institucijø sistema yra decentralizuota). 
Valstybës valdymas ir vietos savivalda, kaip dvi vieðosios valdþios sistemos, 
ágyvendina Konstitucijoje, ástatymuose, poástatyminiuose teisës aktuose 
joms numatytas funkcijas. Valstybës valdþios institucijos centralizuotai 
sprendþia nacionalines, bendras visai valstybinei bendruomenei problemas, 
ástatymø leidybos ir vieðojo administravimo, valstybës kontrolës ir prieþiû-
ros, teisingumo ágyvendinimo, valstybës saugumo, gynybos, uþsienio politi-
kos klausimus ir kt. Vietinei valdþiai, t. y. savavaldþiø teritoriniø bendruo-
meniø valdþios institucijoms, pagal Konstitucijà ir ástatymus pavedamas sa-
varankiðkas vieðøjø vietos reikalø tvarkymas, ávairiø vietos gyventojams 
svarbiø klausimø administravimas – vieðosios tvarkos, gyventojø uþimtumo 
ir profesinio mokymo, vaikø ugdymo ir ðvietimo, visuomenës sveikatos ap-
saugos uþtikrinimas, kultûros, sporto ir turizmo, socialiniø ir komunaliniø 
paslaugø teikimas, vietinës reikðmës gamtos ir kultûros paveldo objektø 
apsauga, verslo, infrastruktûros raidos planavimas ir ágyvendinimas, vieti-
niø mokesèiø, rinkliavø nustatymas, licencijø iðdavimas ir kt.  

Kita vertus, savarankiðkos vietos valdþios funkcijos, savivaldos institu-
cijø santykinë autonomija nuo centrinës valdþios nereiðkia, kad tarp centra-
lizuoto valstybës valdymo ir vietos savivaldos nëra sàveikos. Centralizuotas 
valstybës valdymas administraciniuose teritoriniuose vienetuose derinamas 
su decentralizacija ástatymuose átvirtinant centrinës valdþios institucijø ir 
savivaldybiø bendradarbiavimà. Suskirsèius valstybës teritorijà á skirtingo 
lygmens administracinius vienetus siekiama sukurti reikiamas prielaidas 
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optimaliai organizuoti valdymà, geriau aptarnauti gyventojus, tenkinti jø 
administracinius poreikius. Ðiuo poþiûriu centralizuoto valdymo grandis ir 
savivaldybes, nepaisant minëtø skirtumø, vienija bendri tikslai70. 

Taigi savivaldybës (jø institucijos), veikdamos pagal Konstitucijos ir 
ástatymø apibrëþtà kompetencijà ir vykdydamos vieðàjá administravimà ir 
(arba) teikdamos vieðàsias paslaugas, garantuoja ne tik teritorinës ben-
druomenës vieðàjá interesà, bet ir visos valstybinës bendruomenës – pilieti-
nës Tautos – vieðàjá interesà. Savivaldi teritorinë bendruomenë yra visos 
valstybinës bendruomenës – pilietinës Tautos – dalis, todël savivaldybiø – 
teritoriniø bendruomeniø – vieðàjá interesà pagal savo kompetencijà turi 
garantuoti ir valstybës institucijos (Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 
18 d., 2000 m. birþelio 13 d., 2001 m. birþelio 28 d., 2002 m. sausio 14 d., 
2002 m. gruodþio 24 d., 2003 m. geguþës 30 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nuta-
rimai)71.  

Konstitucijoje ástatymø leidëjui suteikiama plati diskrecija reguliuoti 
vietos savivaldos santykius neperþengiant konstituciniuose principuose ir 
normose átvirtinto reguliavimo ribø. Ágyvendindamas savo konstitucinæ 
priedermæ Seimas apibrëþë vietos valdþios ir savivaldos, atstovaujamøjø ir 
vykdomøjø savivaldybës institucijø, teritorinës bendruomenës ir kitas sàvo-
kas. 

Antai Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ri-
bø ástatymo 2 straipsnio 1 dalyje (2004 m. rugpjûèio 23 d. redakcija72) nu-
statyta, kad „savivaldybë yra Lietuvos Respublikos teritorijos administraci-
nis vienetas, kurá valdo jos gyventojø bendruomenës iðrinkta savivaldybës 
taryba pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymà ir kitus ásta-
tymus. Savivaldybë sudaroma ið gyvenamøjø vietoviø. Jos teritorija gali bûti 
skirstoma á seniûnijø aptarnaujamas teritorijas. Pagrindiniai savivaldybës 

                                                           

70 Lietuvos Respublikos 1996 m. spalio 22 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës 1995 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 987 „Dël valstybinës þemës sklypø ne þemës ûkio 
veiklai pardavimo ir nuomos“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 97, 98, 99 straipsniams ir Lietuvos Respublikos apskrities val-
dymo ástatymo 9 straipsnio 1 bei 3 punktams, 14 straipsnio pirmajai daliai ir 18 straipsniui“ // 
Valstybës þinios. 1996. Nr. 104-2385. 

71 Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos ástaty-
mo „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 m. birþelio 13 d. re-
dakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nutarimo Nr. 1320 „Dël 
Lietuvos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø“ 1, 2.3 ir 2.4 punktø 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2005. Nr. 87-3274. 

72 Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. rugpjûèio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos ter-
itorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 straipsniø pakeitimo ir 
papildymo, III ir V skyriø pavadinimø pakeitimo ir ástatymo papildymo 7(1) straipsniu ástaty-
mas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 135-4893. 
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steigimo kriterijai yra jos pasirengimas tvarkyti ir priþiûrëti savo aplinkà, 
komunaliná ûká, teikti gyventojams paslaugas ir vykdyti kitas funkcijas, nu-
matytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatyme“. 

Savivaldybës, jos institucijø ir ámoniø, vietos savivaldos, vietos ben-
druomenës sàvokos átvirtintos Vietos savivaldos ástatyme (2000 m. spalio 
12 d. redakcija su vëlesniais pakeitimais73). Ðio ástatymo 1 straipsnyje nu-
statyta, kad ástatyme átvirtinto reguliavimo tikslas – skatinti ir plëtoti vietos 
savivaldà kaip demokratinës valstybës raidos pagrindà. Vietos savivaldos 
ástatymo 3 straipsnio 1 dalyje (2003 m. spalio 14 d. redakcija) nustatyta, kad 
„savivaldybë – valstybës teritorijos administracinis vienetas, turintis juridi-
nio asmens statusà bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotà savi-
valdos teisæ, ágyvendinamà per savivaldybës tarybà“. 

Vietos savivaldos ástatymo 3 straipsnio 2 dalyje (2003 m. spalio 14 d. 
redakcija) nustatyta, kad vietos savivalda – tai „valstybës teritorijos admi-
nistracinio vieneto – savivaldybës teisë laisvai ir savarankiðkai tvarkytis pa-
gal Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir ástatymus per administracinio vie-
neto nuolatiniø gyventojø tiesiogiai iðrinktø atstovø savivaldybës tarybà bei 
jos sudarytà vykdomàjà ir kitas institucijas“.  

Vietos savivaldos ástatymo 3 straipsnio 3 dalyje (2003 m. spalio 14 d. 
redakcija) nustatyta, kad „savivaldybës institucijos – atstovaujamoji institu-
cija, tai yra savivaldybës taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybës 
administracijos direktorius, turinèios vietos valdþios ir vieðojo administra-
vimo teises ir pareigas. Savivaldybës institucijos yra atsakingos uþ savival-
dos teisës ir savo funkcijø ágyvendinimà bendruomenës interesais“. Vietos 
savivaldos ástatymo 3 straipsnio 9 dalyje (2003 m. spalio 14 d. redakcija) 
nustatyta, kad „bendruomenë – atitinkamoje teritorijoje nuolat gyvenantys 
asmenys, susieti bendrais vieðaisiais poreikiaisi ir interesais“74.  

                                                           

73 Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. spalio 14 d. priëmë Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos ástatymo 3, 4, 15, 17, 20, 21, 29, 31, 37, 38 straipsniø ir Ðeðtojo skirsnio pakeitimo 
ástatymà Nr. IX-1764 (Valstybës þinios. 2003. Nr. 104-4636), kuriame Vietos savivaldos ásta-
tymo 3 straipsnio („Pagrindinës ðio ástatymo sàvokos“) 1–9 dalys buvo iðdëstytos nauja redak-
cija. 

74 Vietos savivaldos ástatyme átvirtintø sàvokø apibrëþimai buvo keièiami ir naujai formu-
luojami, taèiau pakeitimø prasmë ir rezultatai lieka abejotini. Þodþiø daug, o vietos savivaldos 
prasmë neatskleista. Valstybës teritorijos administraciniø vienetø nuolatiniø gyventojø (terito-
riniø bendruomeniø) savivalda – tai vietos bendruomeniø savaveiksmiðkumas ir savitvarka, 
ypatinga gyventojø valdþia, kuri ágyvendinama per demokratiðkai formuojamas ir finansiðkai 
savarankiðkas bendruomeniø valdþios institucijas. Vietos savivalda nëra tik komunaliniø pa-
slaugø, gyventojø poreikiø tenkinimo organizacija, kurios savaveiksmiðkumas priklauso nuo 
valstybës centrinës valdþios skiriamø iðtekliø valstybës nustatytoms funkcijoms vykdyti. 

Anksèiau galiojusio Vietos savivaldos ástatymo 1 straipsnio 1 dalyje (1994 m. liepos 7 d. 
redakcija) buvo nustatyta: „Vietos savivalda (toliau savivalda) – tai Lietuvos Respublikos teri-
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Minëta, kad pagal Vietos savivaldos ástatymo 1 straipsná ðio ástatymo 
tikslas – skatinti ir plëtoti vietos savivaldà kaip demokratinës valstybës rai-
dos pagrindà. Ástatymø leidëjo átvirtinta vietos savivaldos samprata forma-
liai atitinka savivaldos apibrëþimà, kuris suformuluotas Europos vietos sa-
vivaldos chartijos 3 straipsnyje: „Vietos savivalda reiðkia, kad vietinës val-
dþios organai ástatymø nustatytose ribose turi teisæ ir gebëjimà tvarkyti ir 
valdyti pagrindinæ vieðøjø reikalø dalá, uþ tai prisiimdami visà atsakomybæ 
ir vadovaudamiesi vietos gyventojø interesais. 

Ðià teisæ turi tarybos ar susirinkimai, sudaryti ið slaptu balsavimu tie-
sioginiø, lygiø ir visuotiniø rinkimø bûdu laisvai iðrinktø nariø, kurie gali tu-

rėti joms pavaldþius vykdomuosius organus. Ði nuostata neturi daryti átakos 
galimybei pilieèiams rinktis á susirinkimus, rengti referendumus ar naudoti 
bet kurià kità tiesioginæ pilieèiø dalyvavimo formà, kur tai leidþia statutas“. 
Kita vertus, chartijoje pabrëþiama ne tik vietinës valdþios teisë ir realus ge-
bëjimas ástatymø nustatytose ribose tvarkyti vieðuosius reikalus, bet ir vie-
tinës valdþios institucijø veiklos atsakingumas, savivaldybiø teisës aktø, juo-
se átvirtintø sprendimø atitiktis teisei ir vietos gyventojø interesams. Charti-
joje akcentuojama ir tai, kad bendruomenës sudarytoms vietinës valdþios 
institucijoms turi bûti pavesta tvarkyti ir valdyti esminę vieðøjø reikalø dalá 
(3 straipsnio 1 punktas). Ði teisë chartijoje laiduojama tokioms vietos gy-
ventojø institucijoms (taryboms arba susirinkimams), kuriø nariai iðrenka-
mi demokratiniais pagrindais – slaptu balsavimu tiesioginiuose, lygiuose ir 
visuotiniuose rinkimuose. Taigi vietos savivaldos samprata neatsiejama nuo 
pamatiniø teisës virðenybës, pilietiðkumo, demokratijos principø. 

 
5. Konstituciniai vietos savivaldos principai ir savivaldos teisës 

ágyvendinimo garantijos 

 
Konstitucinio Teismo doktrinoje ne kartà konstatuota, kad Konstituci-

ja yra vientisas aktas, kurá sudaro ávairios nuostatos: ir konstitucinës nor-
mos, ir konstituciniai principai, tarp kuriø negali bûti ir nëra prieðprieðos. 
                                                                                                                                  

torijos administracinio vieneto gyventojø iðrinktos vietos valdþios institucijos teisë ir reali galia 
pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir ástatymus laisvai ir savarankiðkai savo atsakomybe 
reguliuoti bei tvarkyti visuomenës reikalus ir tenkinti vietos gyventojø poreikius“ (Valstybës 
þinios. 1994. Nr. 55-1049). Vietos savivaldos ástatymo (2000 m. spalio 12 d. redakcija) 3 
straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Vietos savivalda – valstybës teritorijos administracinio vieneto – 
savivaldybës teisë laisvai ir savarankiðkai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir 
ástatymus per gyventojø tiesiogiai iðrinktø atstovø savivaldybës tarybà bei jos sudarytas vyk-
domàsias institucijas“ (Valstybës þinios. 2000. Nr. 91-2832). Ðis apibrëþimas liko nepakeistas ir 
ðiuo metu galiojanèiame Vietos savivaldos ástatyme (2000 m. spalio 12 d. redakcija su vëles-
niais pakeitimais).  
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Taigi konstituciniai (inter alia, vietos savivaldos) principai sudaro darnià si-
stemà, nubrëþia vienas kito turinio ribas. Visi konstituciniai principai yra 
átvirtinti Konstitucijoje: vieni formuluojami paþodþiui, kiti iðvedami ir ið 
konstitucinio teisinio reguliavimo visumos, ið Konstitucijos, kaip svarbiau-
siø valstybinës bendruomenës – pilietinës Tautos – vertybiø sistemà átvirti-
nanèio ir ginanèio, visai teisës sistemai gaires nubrëþianèio akto, prasmës.  

Per konstitucinius principus atsiskleidþia ne tik Konstitucijos raidë, 
bet ir jos dvasia – tos vertybës ir siekiai, kuriuos Tauta Konstitucijoje átvir-
tino pasirinkusi tam tikrà jos nuostatø tekstinæ formà, kalbinæ iðraiðkà, nu-
staèiusi tam tikras Konstitucijos normas, eksplicitiðkai arba implicitiðkai 
átvirtinusi tam tikrà konstituciná teisiná reguliavimà. Konstitucijos dvasià ið-
reiðkia konstitucinio teisinio reguliavimo visuma, visos jos nuostatos – ir 
Konstitucijos tekste tiesiogiai iðdëstytos Konstitucijos normos, ir Konstitu-
cijos principai, taip pat ir tie, kurie iðplaukia ið konstitucinio teisinio regu-
liavimo visumos ir Konstitucijos, kaip svarbiausiø Tautos vertybiø sistemà 
átvirtinanèio ir ginanèio, visai teisës sistemai gaires nubrëþianèio akto, pra-
smës. Konstitucijos dvasia gali bûti suvokta tik konstituciná teisiná regulia-
vimà matant kaip visumà ir tik ávertinus Konstitucijos, kaip visuomenës su-
tarties ir aukðèiausios teisinës galios akto, paskirtá (Konstitucinio Teismo 
2004 m. geguþës 25 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimai). 

Konstituciniuose principuose lakoniðkai iðreikðtos pamatinës valstybi-
nës bendruomenës vertybës. Ðios konstitucinës vertybës yra glaudþiai tar-
pusavyje susijusios, sudaro vieningà visumà, taigi bet kurios ið jø yra susijæ 
ir su konstituciniais vietos savivaldos pagrindais. Vietos savivaldos princi-
pai nagrinëtini kitø kontituciniø principø kontekste. Vienø konstituciniø 
principø turinys, reguliavimo ribos leidþia spræsti apie kitø principø turiná, 
taigi bûtina parodyti ávairiø konstituciniø principø ir juose iðreikðtø verty-
biø sàsajas su konstituciniu vietos savivaldos institutu. Ðios sàsajos leidþia 
geriau suprasti konstitucinius orientyrus ir ribas, kuriø bûtina laikytis regu-
liuojant savivaldos santykius, þymi teritoriniø bendruomeniø savivaldos tei-
sës ágyvendinimo konstitucines garantijas ir padeda jas ágyvendinti. 

Demokratinės valstybės principas ir asmens teisė dalyvauti tvarkant vie-

šuosius reikalus. Lietuvos Konstitucijos 1 straipsnyje nustatyta, kad Lietu-
vos valstybë yra nepriklausoma demokratinë respublika. Lietuvos Respub-
likos konstitucinio ástatymo „Dël Lietuvos valstybës“ (t. y. Konstitucijos 
sudedamosios dalies) 1 straipsnyje átvirtinta, kad teiginys „Lietuvos valsty-
bë yra nepriklausoma demokratinë respublika“ yra Lietuvos Respublikos 
konstitucinë norma ir pamatinis valstybës principas.  

Aiðkindamas Konstitucijos 1 straipsnio nuostatà Konstitucinis Teismas 
yra konstatavæs, kad ðiame Konstitucijos straipsnyje yra átvirtinti pamatiniai 
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Lietuvos valstybës principai: Lietuvos valstybë yra savarankiðka, nepriklau-
soma valstybë; Lietuvos valstybës valdymo forma yra respublika; valstybës 
valdþia turi bûti organizuota demokratiðkai, ðalyje turi bûti demokratinis 
politinis reþimas (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d., 2000 m. spa-
lio 18 d., 2001 m. sausio 25 d., 2002 m. rugsëjo 19 d. nutarimai)75. 

Lietuvos Konstitucijoje kiekvienam asmeniui garantuojama teisë á sa-
viraiðkà, áskaitant pilieèiø teisæ dalyvauti valdant savo ðalá, spræsti ben-
druomenës ar visos valstybës vieðuosius reikalus. Europos vietos savivaldos 
chartijos preambulëje átvirtinta, kad vietos gyventojø iniciatyva, savitvarka 
ir savaveiksmiðkumas, uþtikrinantys teisæ dalyvauti tvarkant vieðuosius rei-
kalus, yra vienas ið demokratijos principø. Valstybës valdþios decentraliza-
vimas, teritorinës bendruomenës savitvarkos, vietos gyventojø atstovybiø 
savaveiksmiðkumo teisinis átvirtinimas, ekonominis, finansinis, organizaci-
nis uþtikrinimas, t. y. veiksmingas vietos savivaldos funkcionavimas, yra bû-
tinas demokratinës santvarkos elementas.  

Vietos savivaldos instituto konstitucinis átvirtinimas, teritoriniø ben-
druomeniø sudarytø vietinës valdþios institucijø ágaliojimø ir veiklos teisi-
nis reglamentavimas neatsiejamas nuo konstitucinio demokratinës valsty-
bës principo, nuo vietos savivaldos demokratinës sampratos. Visø pirma 
demokratijos standartus turi atitikti savivaldos institucijø sudarymas, taip 
pat savivaldybiø institucijø ir pareigûnø veikla, jø priimti teisës aktai. De-
mokratijos standartus atitinkanti vietos savivalda reiðkia iðimtinæ vietiniø 
bendruomeniø teisæ formuoti atstovaujamàsias savivaldos institucijas, vie-
tos gyventojø teisæ tiesiogiai ir per demokratiðkai iðrinktus atstovus daly-
vauti tvarkant vieðuosius reikalus, kritikuoti savivaldybës institucijø, ástaigø 
ar pareigûnø darbà, apskøsti jø sprendimus, vietinës valdþios institucijø at-
sakingumà vietos gyventojams, tarnavimà þmonëms, pareigûnø veiklos tei-
sëtumà ir racionalumà, savivaldos institucijø ir kiekvieno bendruomenës 
nario teisæ ginti savo teises teisme, teikti praðymus ir skundus, peticijas ir 
kt. Savivaldos institucijø sudarymas ar jø iðimtiniø funkcijø ágyvendinimas 
negali bûti perduodamas valstybës vykdomosios valdþios paskirtiems atsto-
vams, valstybës vadovo suformuotoms kraðtieèiø taryboms, vietiniø reikalø 
administratoriams, prefektams ir pan.  

Vienas ið svarbiausiø liberalios, demokratinës santvarkos bruoþø yra 
tai, kad prigimtinës þmogaus teisës (inter alia, asmens, jo saviraiðkos laisvë, 
taigi ir teisë dalyvauti valdant savo ðalá, spræsti valstybës ir vietinës ben-

                                                           

75 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas „Dël kai 
kuriø teisës aktø, kuriais reguliuojami valstybës tarnybos ir su ja susijæ santykiai, atitikties Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai ir ástatymams“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 181-6708; 186. 
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druomenës vieðuosius reikalus, kritikuoti bei rinkti valdþià, taip pat bûti ið-
rinktam á valstybës ir savivaldybiø valdþios institucijas) bei rinkëjø ir jø at-
stovø balsø dauguma grindþiamos vieðøjø reikalø sprendimø taisyklës yra 
pripaþástamos pamatinëmis asmens autonomijà, taigi ir bendruomeniø sa-
vitvarkà uþtikrinanèiomis vertybëmis. Lietuvos, kaip ir kitø demokratiniø 
valstybiø, konstitucinë santvarka grindþiama prigimtine asmens laisve, kiek-
vieno þmogaus kaip absoliuèios vertybës samprata. Tai reiðkia pirminá þmo-
gaus teisiø ir laisviø pobûdá, jø virðenybæ visuomenës ir valstybës atþvilgiu.  

Demokratinës santvarkos tikslas (bendriausia reikðme) – sudaryti pa-
lankias sàlygas visapusiðkai kiekvieno individo saviraiðkai, nuolatiniam to-
bulëjimui. Ðios saviraiðkos siekis ir pati santvarka grindþiama ypatinga pa-
garba asmenybës unikalumui, kiekvieno asmens vienodam vertingumui, 
santykinai laikinai individo egzistencijai. Individo prigimtiniø ir konstituci-
niø teisiø, ðiomis teisëmis grindþiamos individo autonomijos prioriteto vi-
suomenës ir valstybës atþvilgiu santykinumas negali tapti pretekstu nepa-
matuotai varþyti, paneigti kurias nors prigimtines asmens teises. Kiekvie-
nam sàmoningam þmogui savirealizacijos siekis visuomenëje yra natûrali, 
savaime suprantama bûtis, kuri, be kita ko, neatskiriama nuo savireguliaci-
jos, nuo laisva valia pasirinkto savæs apribojimo – savanoriðko elgesio ribø 
nu(si)statymo, kai paklûstama ne tik iðoriniam, bet ir vidiniam socialiniam 
spaudimui. Nors individo ir visuomenës sàveika yra abipusë, taèiau sociali-
nio (ir teisinio) reguliavimo, kaip visuomenës reikalø ir problemø inþineri-
jos priemonës, vertë yra ne manipuliavimo þmonëmis metoduose, ne pasiû-
lymuose, kaip reikëtø perauklëti gyventojus (rinkëjus, formuojanèius poli-
tinæ valdþià), pritaikyti juos gyventi tikslingai konstruojamoje teisingoje vi-
suomenëje arba kitoje politinës valdþios apibrëþtoje erdvëje. Tikslingas vie-
ðøjø reikalø tvarkymas yra racionalus, vertingas tuomet, kai siekiama vals-
tybinës bendruomenës – pilietinës Tautos – bei jà sudaranèiø teritoriniø 
bendruomeniø nariø laisvës bei savarankiðkumo, kai laikomasi demokrati-
niø teisiniø standartø, institutø, procedûrø. 

Vakarø demokratijoms apibûdinti Yale‘o universiteto politiniø moks-
lø profesorius Robert‘as A. Dahl‘as „nukalë“ poliarchijos terminà. Poliar-
chija reiðkia tokià politinæ sistemà, kurios nariai vertina vienas kità kaip 
politiðkai lygius, yra kolektyviai suverenûs ir turi visus tuos sugebëjimus, ið-
teklius ir institutus, kurie reikalingi tam, kad jie galëtø valdyti patys save76. 
Kitais þodþiais tariant, poliarchija yra pakankamai tobulos demokratinës 
valstybës santvarkos atitikmuo – reali, faktinë daugelio þmoniø ir jø sudary-
tø institucijø valdþia. Vienas ið esminiø tokios valdþios bruoþø yra valstybës 

                                                           

76 Dahl R. A. Demokratija ir jos kritikai. – Vilnius: Amþius, 1994. P. 413. 
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valdþios galiø dekoncentracija. Politinës valdþios paskirstymas valstybëje 
reiðkia tiek valdþios formavimo ir ágyvendinimo svertø prieinamumà ávai-
rioms socialinëms grupëms, tiek horizontalø valdþiø padalijimà á atstovau-
jamàjà (legislative), vykdomàjà (the executive) ir teisminæ (judicial) valdþias, 
tiek vertikalø valdþiø atskyrimà – centralizuotai ágyvendinamà valstybës 
valdþià ir decentralizuotà vietos savivaldà. 

Daugelio teritoriniø bendruomeniø nariø aktyvus dalyvavimas, vieðøjø 
reikalø racionalus, efektyvus tvarkymas iðlieka problema kiekvienoje ðalyje, 
ypaè politinëje, ekonominëje, socialinëje postkomunistiniø demokratiniø 
valstybiø raidoje, taigi ir Lietuvos Respublikoje. Lietuva, kaip ir kitos ben-
dro likimo ðalys, susiduria su tomis paèiomis postkomunistinës, posttotali-
tarinës visuomenës problemomis: visuomenës nariø adaptacija pasikeitus 
politinëms, ekonominëms sàlygoms, korupcija valdþios institucijose, verty-
biø pusiausvyros, socialiniø kompromisø stoka politinës daugumos spren-
dimuose, opoziciniø politiniø partijø abejingumas rinkëjø interesams ir ðiø 
veiksniø sukeltas nepasitikëjimas politinëmis partijomis, kartu ir asmeninës 
iniciatyvos, pilietinio aktyvumo stoka arba sàmoningas pirmenybës teiki-
mas „stiprios rankos“ politikai, tarsi ji vienintelë galëtø bûti reali jëga ko-
vojant su korupcija, savanaudiðkumu ir kt. 77 

Kita vertus, jaunose demokratinëse santvarkose visuomenë (nesvarbu, 
kaip ji save apibûdina ir kà deklaruoja, taèiau siekia veiksmingiau ágyven-
dinti demokratijos institutus) turi bent jau patrauklià galimybæ tapti ne tik 
deklaratyvios, bet faktinės demokratijos ðalimi. Demokratijos kokybës sie-
kianèioje valstybëje jos gyventojai laisvai sprendþia tiek asmenines proble-
mas, tiek bendruomenës ir valstybës reikalus. Demokratijos gilinimas neat-
siejamas nuo Konstitucijoje deklaruojamø pamatiniø visuomenës vertybiø 
adekvataus supratimo, nuo valstybës valdþios ir savivaldos konstituciniø 
pagrindø, kuriais turi bûti (arba yra) grindþiamos faktinës politinio proceso 
taisyklës. Bûtent nuo to, kokie konstituciniai prioritetai pasirenkami, arti-
kuliuojami ir deklaruojami, taip pat nuo to, kaip jie faktiðkai ágyvendinami, 
priklauso visuomenës lyderiø ir politiniø partijø veikla, demokratinës dau-

                                                           

77 Kartais panaðios problemos vertinamos kaip nuolatinës kovos dël valdþios pasekmë. 
Antai R. Lazdyno teigimu, modernioje demokratinëje visuomenëje nëra iðnykæs siekis „turëti 
kuo daugiau valdþios, gauti kuo daugiau funkcijø, nors ir nesugebant jø visø atlikti, siekis cent-
ralizuoti valdymà“, todël kova dël valdþios neiðnyko – ji tik pakeitë savo pobûdá: „Dabar tai 
kova tarp valstybës, tradiciðkai turinèios absoliuèià valdþià visuose jos teritorijos bei visuome-
nës valdymo reikaluose, ir savivaldos, siekianèios paèius svarbiausius, kasdieninius reikalus 
spræsti savarankiðkai“ (þr.: Lazdynas R. Savivalda: filosofija, teorija, praktika. – Ðiauliai: Sau-
lës delta, 2005. P. 8. 
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gumos reikðmë ir vaidmuo sprendþiant vieðuosius reikalus tiek centrinës 
valdþios institucijose, tiek savivaldybëse. 

Teisë dalyvauti tvarkant vieðuosius reikalus, politinë lygybë ir valdþios 
dekoncentracija nëra spontaniðkai pasiekiamos vertybës, kurias savaime 
uþtikrina iðteklius skirstanèios politinës, socialinës, ekonominës struktûros. 
Ðiø tikslø turëtø bûti siekiama racionaliu, socialinæ darnà laiduojanèiu so-
cialiniu (gal ne tik teisiniu) reguliavimu ir savireguliacija, taèiau ne dël „to-
bulos lygybës“, bet ðalinant ávairias didelës politinës nelygybës ir valdþios 
koncentravimo prieþastis.  

Valstybinëje bendruomenëje, kurioje siekiama uþtikrinti Konstitucijos 
virðenybæ ir vieðàjá gyvenimà reglamentuojanèiø taisykliø atitiktá Konstitu-
cijai, pirminis vaidmuo tenka konstituciniam reguliavimui. Konstitucijos 
nuostatos itin abstrakèiai, taèiau ið esmës reguliuoja viskà, taèiau Konstitu-
cija – aukðèiausioji teisë – savaime, kartà ir visiems laikams neiðsprendþia 
visø problemø valstybëje. Vieðøjø reikalø tvarkymas ir atitinkamø taisykliø 
nustatymas pavedamas tiek ástatymø leidëjo, tiek centrinës vykdomosios 
valdþios kompetencijai bei teismams, t. y. valstybës ir savivaldybiø politi-
kams, vykdomosioms institucijoms, valstybës tarnautojams ir pareigûnams 
grieþtai laikantis konstitucinës kompetencijos ir kartu adekvaèiai naudo-
jant Konstitucijoje ir ástatymuose nustatytà diskrecijà deramai ávertinti fak-
tines veiklos sàlygas, atsiþvelgti á realias dinamiðkas socialinio gyvenimo si-
tuacijas, formuojamas ir besiformuojanèias konstitucines doktrinas, kon-
vencijas, demokratinës valstybës tradicijas. 

Teisinės valstybės, pilietiškumo, Konstitucijos viršenybės dvigubo mandato 

draudimo principai. Konstitucinis vietos savivaldos institutas, teritoriniø 
bendruomeniø savitvarkos ir savaveiksmiðkumo konstitucinës garantijos ir 
principai aiðkintini neatsiejamai nuo Konstitucijoje átvirtintø, jos saugomø 
ir ginamø Tautos siekiø ir vertybiø, taip pat ir nuo konstitucinio teisinës 
valstybës siekio. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulëje iðreikðta 
prigimtinë þmogaus ir Tautos teisë gyventi savo tëvø ir protëviø þemëje, kurti 
laisvà, nepriklausomà Lietuvos valstybæ, átvirtintas visø Lietuvos þmoniø atvi-
ros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës siekis. 

Konstitucijos preambulëje skelbiamà atviros, teisingos, darnios pilieti-
nës visuomenës ir teisinës valstybës sieká ávairiais aspektais átvirtina ávairios 
Konstitucijos nuostatos. Konstitucijoje átvirtintas teisinës valstybës siekis 
aiðkintinas neatsiejamai nuo kitø teisinës valstybës principà átvirtinanèiø 
Konstitucijos nuostatø. Teisinës valstybës sieká iðreiðkia konstitucinis teisi-
nës valstybës principas78. 

                                                           

78 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 11 d. nutarimas „Dël Lietu-
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Konstitucinis teisinës valstybës principas – itin talpus konstitucinis 
principas, apimantis daug ávairiø tarpusavyje susijusiø imperatyvø. Taigi 
konstitucinëje doktrinoje teisinës valstybës principo turinys yra atsklei-
dþiamas atsiþvelgiant á ávairias Konstitucijos nuostatas, ávertinant visas 
Konstitucijoje átvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes ir atsiþvelgiant á 
ávairiø kitø konstituciniø principø turiná – Konstitucijos virðenybës, vienti-
sumo ir tiesioginio taikymo, Tautos suvereniteto, demokratijos, atsakingo 
valdymo, valdþios galiø ribojimo ir valdþios ástaigø tarnavimo þmonëms, 
teisës vieðumo, teisingumo (apimanèio, inter alia, prigimtiná teisingumà), 
valdþiø padalijimo, pilietiðkumo, asmenø lygybës ástatymui, teismui, valsty-
bës ástaigoms ir pareigûnams, þmogaus teisiø ir laisviø gerbimo ir apsaugos 
(apimanèio, inter alia, þmogaus teisiø ir laisviø prigimtinio pobûdþio pripa-
þinimà), asmens ir visuomenës interesø derinimo, valstybës pasaulietiðku-
mo ir pasaulëþiûrinio neutralumo, valstybës socialinës orientacijos, sociali-
nio solidarumo (derinamo su kiekvieno atsakomybe uþ savo likimà) ir kitø, 
ne maþiau reikðmingø konstituciniø principø. 

Konstituciná teisinës valstybës principà átvirtina ne tik Konstitucijos 
preambulëje skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir 
teisinës valstybës siekis, bet ir ávairiais aspektais – visos kitos Konstitucijos 
nuostatos (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas). 

Konstitucinis teisinës valstybës principas integruoja ávairias Konstitu-
cijoje átvirtintas, jos saugomas ir ginamas vertybes, taip pat ir tas, kurias ið-
reiðkia minëtas siekis79. Visø Konstitucijos nuostatø aiðkinimas konstituci-
nio teisinës valstybës principo kontekste – bûtina Konstitucijos iðsamaus 
aiðkinimo prielaida (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutari-
mas). 

Demokratinëje teisinëje valstybëje vietos savivalda reiðkia teritoriniø 
bendruomeniø politinæ valdþià. Ði bendruomeniø valdþia apima ávairius 
                                                                                                                                  

vos Respublikos sveikatos sistemos ástatymo 39 straipsnio, Lietuvos Respublikos mokslo ir 
ðvietimo ilgalaikio finansavimo ástatymo 1, 2 ir 3 straipsniø, Lietuvos Respublikos biudþeto 
sandaros ástatymo 18 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto 172 straipsnio 
1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2002. Nr. 72-3080. 

79 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsëjo 19 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos telekomunikacijø ástatymo (2000 m. liepos 11 d. redakcija) 27 straipsnio 2 
dalies, Lietuvos Respublikos telekomunikacijø ástatymo 27 straipsnio pakeitimo ástatymo 2 
straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos telekomunikacijø ástatymo (2002 m. liepos 5 d. re-
dakcija) 57 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ástatymo (1997 m. 
geguþës 22 d. redakcija) 7 straipsnio 3 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos operatyvinës 
veiklos ástatymo (2002 m. birþelio 20 d. redakcija) 7 straipsnio 3 dalies 6 punkto, Lietuvos 
Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalies (1961 m. birþelio 26 d. re-
dakcija) ir 75 straipsnio 1 dalies (1975 m. sausio 29 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2002. Nr. 93-4000. 
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vietos gyventojø ir jø sudarytø valdþios institucijø tarpusavio santykius, ku-
riuose valdomieji ne tik paklûsta valdantiesiems, bet ir daro aktyvø gráþta-
màjá poveiká valdþios subjektui. Nuolatiniai gráþtamieji impulsai valdþiai 
yra bûtina prielaida uþtikrinti jos institucijø ir pareigûnø veiklos kontrolæ 
bei veiksmingumà, taèiau tam bûtinas gyventojø pilietinis aktyvumas, tam 
tikras þiniø apie vieðàjá gyvenimà minimumas, kompetencija. Jeigu teritori-
nës ar valstybinës bendruomenës – pilietinës Tautos – narys nëra aktyvus ar 
bent minimaliai iðsilavinæs, pavyzdþiui, nemoka valstybinës kalbos ir nemë-
gina jos iðmokti (nors nëra objektyviø prieþasèiø, dël kuriø jis negalëtø to 
daryti), tai liudija, kad jis stokoja pilietiðkumo. 

Pilietiðkumas – konstitucinis principas, glaudþiai susijæs, inter alia, su 
konstituciniu teisinës valstybës principu (Konstitucinio Teismo 2004 m. ge-
guþës 25 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimai). Lietuvos pilietinei Tautai 
priklauso visi Lietuvos Respublikos pilieèiai, nesvarbu, ar jie priklauso titu-
linei nacijai (yra lietuviai), ar tautinëms maþumoms, taigi valstybinæ ben-
druomenæ – pilietinæ Tautà – sudaranèiø gyventojø teisës ir pareigos aið-
kintinos pilietiðkumo, kaip konstitucinës vertybës, sampratos kontekste. 

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje konstatuota, kad Konstitucija 
suponuoja tokià pilietiðkumo sampratà, kad asmens siekis dalyvauti val-
dant savo ðalá, priimant valstybinës reikðmës sprendimus, teisë lygiomis sà-
lygomis stoti á valstybinæ tarnybà, siekis bûti visaverèiu valstybinës ben-
druomenës – pilietinës Tautos – nariu yra savaime suprantama paskata 
asmeniui bûti aktyviam (mokytis valstybinæ kalbà, domëtis vieðøjø reikalø 
tvarkymu valstybëje ir pan.), o ne atvirkðèiai – asmuo yra dirbtinai skati-
namas dalyvauti valdant savo ðalá, priimant valstybinës reikðmës sprendi-
mus, nors jis nëra pakankamai aktyvus, todël nëra integravæsis á Lietuvos 
visuomenæ, nëra visavertis valstybinës bendruomenës – pilietinës Tautos – 
narys. Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad „tik Lietuvos Res-
publikos pilieèiai, t. y. valstybinë bendruomenë – pilietinë Tauta, turi teisæ 
kurti Lietuvos valstybæ, t. y. tik pilieèiai turi teisæ spræsti, kokia turi bûti 
Lietuvos valstybë, nustatyti Lietuvos valstybës konstitucinæ santvarkà, vals-
tybës valdþià ágyvendinanèiø institucijø sàrangà, asmens ir valstybës teisiniø 
santykiø pagrindus, ðalies ûkio sistemà ir pan. Ágyvendindami pilieèiø teises 
ir laisves, pilieèiai dalyvauja vykdant Tautos suverenitetà“ (Konstitucinio 
Teismo 2003 m. gruodþio 30 d., 2006 m. geguþës 10 d. nutarimai).  

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartà konstatavo, kad 
konstitucinis teisinës valstybës principas, be kitø reikalavimø, suponuoja ir 
tai, kad turi bûti uþtikrintos þmogaus teisës ir laisvës, paisoma prigimtinio 
teisingumo, kad visos valstybës valdþià ágyvendinanèios institucijos turi 
veikti remdamosis teise ir paklusdamos teisei, kad Konstitucija turi aukð-



Teritorinių bendruomenių savivalda Lietuvoje: konstituciniai imperatyvai ir jų įgyvendinimas ordinarinėje teisėje 

 

473 

èiausià teisinæ galià ir kad visi teisës aktai turi atitikti Konstitucijà (Konsti-
tucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d., 2004 geguþës 25 d. nutarimai). Konsti-
tucinio Teismo doktrinoje konstatuota, kad bûtent dël to, kad Konstitucija 
yra vientisas aktas, kad jà sudaro ávairios nuostatos: ir konstitucinës nor-
mos, ir konstituciniai principai, tarp kuriø negali bûti ir nëra prieðprieðos ir 
kurie sudaro darnià sistemà, kad konstituciniai principai yra iðvedami ir ið 
Konstitucijos dvasià iðreiðkianèios konstitucinio teisinio reguliavimo visu-
mos, ið Konstitucijos, kaip svarbiausiø valstybinës bendruomenës – pilieti-
nës Tautos – vertybiø sistemà átvirtinanèio ir ginanèio, visai teisës sistemai 
gaires nubrëþianèio akto, prasmës, taip pat dël to, kad Konstitucijos raidës 
negalima aiðkinti ar taikyti taip, kad bûtø neigiama Konstitucijos dvasia, 
Konstitucijos negalima aiðkinti vien paþodþiui, vien taikant lingvistiná (ver-
baliná) metodà. Aiðkinant Konstitucijà privalu taikyti ávairius teisës aiðki-
nimo metodus: sisteminá, bendrøjø teisës principø, loginá, teleologiná, ásta-
tymø leidëjo ketinimø, precedentø, istoriná, lyginamàjá ir kt. Tik ðitaip – vi-
sapusiðkai – aiðkinant Konstitucijà galima sudaryti prielaidas ágyvendinti 
jos, kaip visuomenës sutarties ir aukðèiausios teisinës galios akto, paskirtá, 
uþtikrinti, kad nebus nukrypta nuo Konstitucijos prasmës, kad nebus pa-
neigta Konstitucijos dvasia ir kad gyvenime bus átvirtintos tos vertybës, ku-
riomis Tauta grindþia savo paèios priimtà Konstitucijà (Konstitucinio Tei-
smo 2004 m. geguþës 25 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimai). 

Ástatymø leidëjas, kiti teisëkûros subjektai, reguliuodami vietos savi-
valdos santykius, privalo paisyti Konstitucijos normø ir principø, inter alia, 
konstitucinio teisinës valstybës principo. Minëtas konstitucinis principas 
suponuoja visø teisës aktø hierarchijà ir neleidþia poástatyminiais teisës ak-
tais reguliuoti santykiø, kurie turi bûti reguliuojami tik ástatymu, taip pat 
poástatyminiais teisës aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris kon-
kuruotø su nustatytu ástatyme, nebûtø grindþiamas ástatymais. Minëtas 
konstitucinis principas taip pat ápareigoja paisyti teisëtø lûkesèiø, uþtikrinti 
jø apsaugà, nepaþeisti proporcingumo, protingumo, teisingumo reikalavi-
mø. Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad konstitucinis teisinës 
valstybës principas neatsiejamas ir nuo Konstitucijoje, inter alia, jos 29 
straipsnyje, átvirtinto asmenø lygiateisiðkumo principo80. 

                                                           

80 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos saugomø teritorijø ástatymo, Lietuvos Respublikos miðkø ástatymo, Lietuvos 
Respublikos þemës ástatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. gruodþio 22 d. nuta-
rimu Nr. 1608 „Dël Statybø privaèioje þemëje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Statybø 
privaèioje þemëje reglamento nuostatø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dël Lie-
tuvos Respublikos saugomø teritorijø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës reformos ástaty-
mo nuostatø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje nu-
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Pagal Konstitucijà savivaldybiø tarybø nariai negali bûti nelygûs savo 
teisiniu statusu. Konstitucijoje yra átvirtintas dvigubo mandato draudimo 

principas. Tie patys asmenys negali tuo pat metu vykdyti funkcijø ágyven-
dindami valstybës valdþià ir bûti savivaldybiø tarybø, per kurias ágyvendi-
nama savivaldos teisë, nariais; savivaldybiø tarybø nariais negali bûti Seimo 
nariai, Respublikos Prezidentas, Vyriausybës nariai, teisëjai. Savivaldybiø 
tarybø nariais taip pat negali bûti valstybës pareigûnai, kurie pagal Konsti-
tucijà ir ástatymus turi ágaliojimus kontroliuoti ar priþiûrëti savivaldybiø 
veiklà, t. y. valstybës pareigûnai (tarnautojai ar kiti asmenys nepriklauso-
mai nuo to, kaip jie vadinami ástatymuose), pagal Konstitucijà ir ástatymus 
turintys ágaliojimus priimti tokius sprendimus, nuo kuriø priklauso savival-
dybiø tarybø sprendimø pagal Konstitucijoje ir ástatymuose apibrëþtà kom-
petencijà priëmimas ir ágyvendinimas. Jeigu ástatymuose nustatyta, kad sa-
vivaldybiø ástaigø, ámoniø vadovai arba jø pareigûnai yra atskaitingi savi-
valdybiø taryboms uþ savo ar atitinkamø ástaigø, ámoniø veiklà, tai jie tuo 
pat metu negali bûti tø savivaldybiø tarybø nariais. Sprendþiant, ar tam tik-
ras valstybës pareigûnas priskirtinas prie valstybës pareigûnø, kurie turi tei-
sæ priimti sprendimus, nuo kuriø priklauso sprendimø pagal Konstitucijoje 
ir ástatymuose apibrëþtà kompetencijà priëmimas ir ágyvendinimas, ir todël 
negali tuo pat metu bûti savivaldybës tarybos nariais, kiekvienu konkreèiu 
atveju turi bûti ávertintas jam Konstitucijoje ir ástatymuose nustatytø ágalio-
jimø turinys. Jeigu susidaro tokia teisinë situacija, kad kuris nors ið minëtø 
asmenø (negalinèiø tuo pat metu bûti ir savivaldybiø tarybø nariais) yra ið-
renkamas savivaldybës tarybos nariu, jis iki naujai iðrinktai savivaldybës ta-
rybai susirenkant á pirmàjá posëdá privalo apsispræsti, ar eiti savo ankstes-
nes pareigas, ar bûti savivaldybës tarybos nariu, t. y. iki naujai iðrinktai sa-
vivaldybës tarybai susirenkant á pirmàjá posëdá asmuo privalo ástatymø nu-
statyta tvarka pareikðti apie savo apsisprendimà toliau eiti ankstesnes pa-
reigas arba bûti savivaldybës tarybos nariu, ir iki naujai iðrinktai savivaldy-
bës tarybai susirenkant á pirmàjá posëdá turi bûti iðspræstas ðio asmens teisi-
nio statuso klausimas: jeigu asmuo apsisprendë bûti savivaldybës tarybos 
nariu, tai iki naujai iðrinktai savivaldybës tarybai susirenkant á pirmàjá po-
sëdá turi bûti ástatymø nustatyta tvarka konstatuota, kad jis yra netekæs sa-
vo ankstesniø pareigø, nesuderinamø su savivaldybës tarybos nario parei-

                                                                                                                                  

matyto þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstituci-
nio ástatymo (1996 m. birþelio 20 d. redakcija) nuostatoms, taip pat dël Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës 1995 m. gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dël Statybø privaèioje þemëje regla-
mento patvirtinimo“ patvirtinto Statybø privaèioje þemëje reglamento 2 punkto atitikties Lie-
tuvos Respublikos miðkø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës ástatymo nuostatoms“ // Vals-
tybës þinios. 2006. Nr. 30-1050. 
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gomis, o jeigu asmuo apsisprendë toliau eiti savo ankstesnes pareigas ir 
nebûti savivaldybës tarybos nariu, tai iki naujai iðrinktai savivaldybës tary-
bai susirenkant á pirmàjá posëdá turi bûti ástatymø nustatyta tvarka konsta-
tuota, kad jis yra netekæs savivaldybës tarybos nario mandato. Ástatymu turi 
bûti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurá minëtas asmens teisi-
nio statuso klausimas bûtø iðspræstas iki naujai iðrinktai savivaldybës tary-
bai susirenkant á pirmàjá posëdá (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 
d., 2003 m. geguþës 30 d. nutarimai, 2004 m. vasario 11 d., 2004 m. vasario 
13 d. sprendimai)81. 

Valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms ir valdžios galių ribojimo, atsakingo 

valdymo, savivaldybių ir valstybės interesų derinimo principai. Konstitucinis 
reikalavimas, kad Lietuvos valstybës valdþia bûtø organizuota demokratið-
kai ir kad ðalyje bûtø demokratinis politinis reþimas, yra neatsiejamas nuo 
Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad valdþios ástaigos tarnauja 
þmonëms, taip pat nuo ðio straipsnio 2 dalies nuostatos, kad valdþios galias 
riboja Konstitucija. 

Demokratiniø valdþios institutø prigimtis yra tokia, kad visi asmenys, 
kurie ágyvendina politinæ þmoniø valià, yra ávairiomis formomis kontroliuo-
jami, kad ði valia nebûtø iðkreipta (Konstitucinio Teismo 1996 m. geguþës 
29 d. sprendimas). Konstitucinis Teismas ne kartà yra konstatavæs, kad 
Konstitucijoje yra átvirtintas atsakingo valdymo principas (2004 m. liepos 1 
d., 2004 m. gruodþio 13 d., 2005 m. birþelio 2 d., 2006 m. balandþio 4 d. nu-
tarimai).  

Valdþios atsakomybë visuomenei – teisinës valstybës principas, kuris 
átvirtintas Konstitucijoje nustaèius, kad valdþios ástaigos tarnauja þmonëms, 
kad pilieèiai turi teisæ tiek tiesiogiai, tiek per demokratiðkai iðrinktus atsto-
vus dalyvauti valdant savo ðalá, kritikuoti valstybës ástaigø ar pareigûnø 
darbà, apskøsti jø sprendimus garantavus pilieèiams galimybæ ginti savo 
teises teisme, peticijos teisæ, taip pat teisës aktuose reglamentavus pilieèiø 
praðymø ir skundø nagrinëjimo procedûrà ir kt. (Konstitucinio Teismo 
1999 m. geguþës 11 d. nutarimas, 2004 m. lapkrièio 5 d. iðvada). 

Savivaldybiø ir valstybës interesai yra derinami. Savivaldybiø ir valsty-
bës interesø derinimo principas reiðkiamas valstybei ávairiais bûdais ir for-
momis remiant savivaldybes, valstybei ástatymo apibrëþtomis formomis pri-
þiûrint savivaldybiø veiklà, taip pat koordinuojant bendrus veiksmus, kartu 

                                                           

81 Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas „Dël kai kuriø teisës aktø, ku-
riais reguliuojami valstybës tarnybos ir su ja susijæ santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai ir ástatymams“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 181-6708. 
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siekiant teritorinei bendruomenei ir visai valstybei reikðmingø socialiniø 
tikslø. 

Valstybë savo funkcijas vykdo per atitinkamø institucijø sistemà, api-
manèià visø pirma valstybës institucijas; tam tikra apimtimi savo funkcijas 
valstybë taip pat gali vykdyti per kitas (ne valstybës) institucijas, kurioms 
pagal ástatymus yra pavesta (patikëta) vykdyti tam tikras valstybës funkcijas 
arba kurios tam tikromis ástatymuose apibrëþtomis formomis ir bûdais da-
lyvauja vykdant valstybës funkcijas. Ástatymu nustatant, kad tam tikros vals-
tybës funkcijos tam tikra apimtimi gali bûti vykdomos ne per valstybës, bet 
per kitas institucijas, bûtina paisyti Konstitucijos principø ir normø (Kons-
titucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas).  

Konstitucinis socialinës darnos imperatyvas, Konstitucijoje átvirtinti 
pilietinës visuomenës ir teisingumo siekiai, Lietuvos valstybës unitarinis 
pobûdis, kiti konstituciniai imperatyvai suponuoja tai, kad savivaldybës – 
teritorinës bendruomenës – vieðasis interesas negali bûti prieðinamas visos 
valstybinës bendruomenës – pilietinës Tautos, kurios dalis yra ir atitinkama 
teritorinë bendruomenë, vieðajam interesui. Ir dël ðios prieþasties, be tø 
funkcijø, kurios priklauso iðimtinai savivaldybëms, joms gali bûti pavesta 
vykdyti ir tam tikras valstybës funkcijas; taip yra uþtikrinama veiksminges-
në valstybës valdþios ir pilieèiø sàveika, valdymo demokratiðkumas. Pagal 
Konstitucijà tokios valstybës funkcijos savivaldybëms vykdyti turi bûti pe-
rduodamos įstatymu (Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d., 2002 m. 
gruodþio 24 d. nutarimai). 

Taigi savivaldybës (jø institucijos), veikdamos pagal Konstitucijos ir 
ástatymø apibrëþtà kompetencijà ir vykdydamos vieðàjá administravimà ir 
(arba) teikdamos vieðàsias paslaugas, garantuoja ne tik teritorinës ben-
druomenës vieðàjá interesà, bet ir visos valstybinës bendruomenës – pilieti-
nës Tautos – vieðàjá interesà, kurá pagal savo kompetencijà garantuoja ir 
valstybës institucijos. 

Vieðasis interesas, kurá turi garantuoti vietos savivalda – viena ið Kons-
titucijoje numatytø vieðosios valdþios sistemø, taip pat teritorinëms ben-
druomenëms ir valstybei iðkylantys uþdaviniai nuolat kinta. Todël ástatymø 
leidëjas turi konstitucinius ágaliojimus keisti (plësti, siaurinti arba kitaip 
koreguoti) savivaldybëms perduotas funkcijas, taip pat perduoti savivaldy-
bëms vykdyti naujas funkcijas arba nustatyti, kad savivaldybës nebevykdys 
tam tikrø funkcijø, kurias iki tol vykdë. Pagal Konstitucijà tai gali bûti da-
roma tik ástatymu. Ðiems ástatymams taikomi ið Konstitucijos kylantys teisi-
nio aiðkumo reikalavimai: juose nustatytas teisinis reguliavimas turi bûti 
toks, kad bûtø aiðku, kokia apimtimi ðià funkcijà vykdo savivaldybës, o ko-
kia apimtimi jà vykdyti yra palikta valstybei. 
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Ástatymø leidëjo diskrecija apima ne tik jo teisæ ástatymu nustatyti, ko-
kios funkcijos (visos ar tik tam tikra apimtimi) yra perduodamos savivaldy-
bëms, bet ir diferencijuoti ðias funkcijas, inter alia, pagal sprendimø prië-
mimo laisvæ ir ðiuo pagrindu nustatyti savivaldybëms perduodamø funkcijø 
rûðis. Ástatymuose gali bûti nustatytas skirtingas savivaldybiø savarankið-
kumo laipsnis vykdant ávairias joms pavestas funkcijas: vykdydamos vienas 
funkcijas savivaldybës gali turëti daugiau savarankiðkumo, tuo tarpu vyk-
dant kitas funkcijas savivaldybiø veiklos laisvæ saisto atitinkami valstybës 
institucijø ir (arba) pareigûnø sprendimai (Konstitucinio Teismo 2002 m. 
gruodþio 24 d. nutarimas). 

Ástatymø leidëjas taip pat gali, tam tikrais atvejais ir privalo, atitinka-
mai koreguoti savivaldybiø (jø institucijø, pareigûnø) kompetencijà (ágalio-
jimus), reikalingà savivaldybëms vykdant perduotas funkcijas. Ástatymø lei-
dëjas, apibrëþdamas savivaldybiø tarybø ir joms atskaitingø vykdomøjø or-
ganø kompetencijà, gali nustatyti jos ágyvendinimo tvarkà, savivaldybiø 
veiklos prieþiûros ir kontrolës organizavimo bûdus ir tvarkà, valstybës insti-
tucijas ir pareigûnus, kurie turi ágaliojimus kontroliuoti arba priþiûrëti savi-
valdybiø tarybø ir joms atskaitingø vykdomøjø organø veiklà ir kita (2004 
m. vasario 11 d. sprendimas).  

Tai darydamas ástatymø leidëjas privalo paisyti Konstitucijos normø ir 
principø, inter alia, ið Konstitucijos kylanèio imperatyvo ástatymais nustatyti 
toká teisiná reguliavimà, kad, atsiþvelgiant á valstybës ir visuomenës iðtek-
lius, materialines ir finansines galimybes, kitus svarbius veiksnius, bûtø uþ-
tikrintas savivaldybiø funkcijø finansavimas. Be to, jeigu savivaldybëms pe-
rduotø funkcijø apimtis yra keièiama (pleèiama, siaurinama arba kitaip ko-
reguojama), ástatymø leidëjas gali, o tam tikrais atvejais ir privalo, atitin-
kamai koreguoti (didinti arba maþinti) savivaldybiø funkcijø finansavimà. 
Ðiame kontekste paminëtina, kad, kaip konstatuota Konstitucinio Teismo 
2002 m. sausio 14 d., 2002 m. gruodþio 24 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nuta-
rimuose, jeigu biudþetiniams metams nepasibaigus savivaldybëms yra pe-
rduodamos dar ir kitos valstybës funkcijos (nustatomos pareigos), tai tam 
taip pat turi bûti skiriamos lëðos82.  

Savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė, savivaldybių teritorijos ri-

bų neliečiamumas. Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savi-

                                                           

82 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos ástatymo „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 m. 
birþelio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nutarimo 
Nr. 1320 „Dël Lietuvos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø“ 1, 2.3 
ir 2.4 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2005. Nr. 87-
3274. 
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valdybës pagal Konstitucijos ir ástatymø apibrëþtà kompetencijà veikia lais-
vai ir savarankiðkai. Savivaldybiø savarankiðkumas ir veiklos laisvë pagal 
Konstitucijos bei ástatymø apibrëþtà kompetencijà – konstituciniai princi-
pai (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas). 

Konstitucijos nuostata, kad savivaldybës pagal Konstitucijos bei ásta-
tymø apibrëþtà kompetencijà veikia laisvai ir savarankiðkai, vertintina kaip 
ðiø vietos bendruomeniø dalyvavimo valdant ðias teritorijas garantija 
(Konstitucinio Teismo 2001 m. birþelio 28 d., 2002 m. gruodþio 24 d. nuta-
rimai). Kartu paþymëtina, kad Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuosta-
tos, kad savivaldybës veikia laisvai ir savarankiðkai, negalima atsieti nuo to-
je paèioje dalyje átvirtintos nuostatos, kad savivaldybiø veikimo laisvë ir sa-
varankiðkumas yra saistomi Konstitucijoje bei ástatymuose apibrëþtos jø 
kompetencijos (Konstitucinio Teismo 2000 m. birþelio 13 d., 2002 m. gruo-
dþio 24 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimai). 

Pagal Konstitucijà ir ástatymus vietinëms (teritoriniø bendruomeniø) 
valdþios institucijoms suteikiami ágaliojimai savarankiðkai nustatyti vietines 
rinkliavas, mokesèiø bei rinkliavø lengvatas, formuoti savarankiðkus vietos 
savivaldybiø biudþetus, administruoti turtà, inicijuoti, kurti ir ágyvendinti 
ávairias socialines, ekonomines, ðvietimo programas, regioninës raidos pro-
jektus, ginti paþeistas teritorinës bendruomenës ir jos nariø teises teismine 
tvarka ir kt.  

Konstitucijos 121 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybës suda-
ro ir tvirtina savo biudþetà. Ði Konstitucijos nuostata susijusi su Konstituci-
jos 127 straipsnio 1 dalies nuostata, kad Lietuvos biudþetinæ sistemà sudaro 
savarankiðkas Lietuvos Respublikos valstybës biudþetas, taip pat savaran-
kiðki vietos savivaldybiø biudþetai. Taigi pagal Konstitucijà Lietuvos biu-
dþetinë sistema yra vientisa, savivaldybiø biudþetai yra jos sudedamoji da-
lis, jø savarankiðkumas gali bûti aiðkinamas tik atsiþvelgiant á Konstitucijoje 
átvirtintà Lietuvos biudþetinës sistemos vientisumà. 

Konstitucijoje átvirtintas savivaldybiø veiklos savarankiðkumas pagal 
Konstitucijos ir ástatymø apibrëþtà kompetencijà suponuoja tai, kad jeigu 
ástatymais savivaldybëms perduodamos valstybës funkcijos, taip pat jeigu 
joms ástatymais arba kitais teisës aktais sukuriamos pareigos, turi bûti nu-
matomos ir ðioms funkcijoms (pareigoms) reikalingos lëðos, taip pat kad 
jeigu biudþetiniams metams nepasibaigus savivaldybëms perduodamos dar 
ir kitos valstybës funkcijos (nustatomos pareigos), tam taip pat turi bûti ski-
riamos lëðos. Pagal Konstitucijà savivaldybës privalo vykdyti ástatymus, tai-
gi ir ástatymus, kuriais savivaldybës ápareigojamos vykdyti joms perduotas 
valstybës funkcijas. Ðios pareigos savivaldybës negalëtø vykdyti, jeigu jos 
vykdymas nebûtø uþtikrintas finansiðkai. Konstitucijoje átvirtinti savivaldy-
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biø veiklos savarankiðkumas pagal Konstitucijos bei ástatymø apibrëþtà 
kompetencijà ir valstybës parama savivaldybëms, savivaldybiø ir valstybës 
interesø derinimas suponuoja tai, kad valstybës biudþete turi bûti numaty-
tos lëðos, reikalingos, kad bûtø uþtikrintas visavertis savivaldos funkciona-
vimas, ágyvendintos savivaldybiø funkcijos. 

Kita vertus, konstitucinë ástatymø leidëjo pareiga nustatyti toká teisiná 
reguliavimà, kad, atsiþvelgiant á valstybës ir visuomenës iðteklius, materia-
lines ir finansines galimybes, kitus svarbius veiksnius, bûtø uþtikrintas savi-
valdybiø funkcijø finansavimas, nepaneigia paèiø savivaldybiø (jø instituci-
jø, pareigûnø) pareigos pagal Konstitucijos ir ástatymø apibrëþtà kompe-
tencijà priimti sprendimus, kad bûtø surinktos jø funkcijoms vykdyti reika-
lingos lëðos ir kad ðios lëðos bûtø tinkamai panaudotos. Minëta ástatymø 
leidëjo konstitucinë pareiga nepaneigia ir paèiø savivaldybiø (jø institucijø, 
pareigûnø) atsakomybës uþ joms perduotø funkcijø tinkamà vykdymà 
(Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d., 2002 m. gruodþio 24 d. nuta-
rimai, 2004 m. gruodþio 13 nutarimai).  

Pagal Konstitucijà negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, ku-
riuo bûtø neigiama galimybë savivaldybëms ágyvendinti savo kompetencijà, 
tiesiogiai átvirtintà Konstitucijoje. Jeigu Konstitucijoje arba ástatymuose 
tam tikros funkcijos yra skirtos savivaldybëms, tai savivaldybës ir vykdo ðias 
funkcijas ta apimtimi, kuria ðios yra joms skirtos. Tai reiðkia, kad tam tikra 
dalis savivaldybiø kompetencijos turi bûti ágyvendinama tiesiogiai, kad sa-
vivaldybiø tarybø sprendimø, priimtø neperþengiat jø kompetencijos ribø, 
ágyvendinimas neturi bûti saistomas kuriø nors valstybës institucijø ar pa-
reigûnø sprendimø (leidimø, sutikimø ir pan.), taèiau pabrëþtina, kad ir tos 
funkcijos, kurios priklauso iðimtinai savivaldybëms, yra reglamentuojamos 
ástatymais. Në viena ið ðiø funkcijø nereiðkia, kad savivaldybës atitinkamoje 
srityje yra absoliuèiai savarankiðkos (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruo-
dþio 24 d. nutarimas). 

Pagal Konstitucijos 11 straipsná ir 67 straipsnio 17 punktà Lietuvos 
valstybës teritorijos administracinius vienetus ir jø ribas nustato Seimas 
ástatymu, taigi panaikinti esamas bei steigti naujas savivaldybes, keisti jø 
teritorijos ribas bei centrus gali tik Seimas ir tik ástatymu. 

Konstitucinis Teismas 2001 m. birþelio 28 d. nutarime konstatavo, kad 
Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalies nuostata, kad pilieèiai turi teisæ daly-
vauti valdant savo ðalá tiek tiesiogiai, tiek per demokratiðkai iðrinktus atsto-
vus, vertintina ne tik kaip pilieèiø teisë, bet ir kaip valdþios institucijø, taip 
pat ir ástatymø leidëjo pareiga iðsiaiðkinti vietos bendruomeniø nuomonæ, 
kai priimami sprendimai, susijæ su administraciniø teritoriniø vienetø ribø 
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pakeitimais. Tai dera su Konstitucijoje átvirtintu atviros, teisingos, darnios 
pilietinës visuomenës siekiu. 

Taigi minëtos Konstitucijos nuostatos, savivaldybiø savarankiðkumo ir 
veiklos laisvës konstituciniai principai suponuoja vietos bendruomeniø bei 
savivaldybiø teisæ ástatymø nustatyta tvarka dalyvauti priimant sprendimus 
dël savivaldybiø steigimo, panaikinimo, jø teritorijø ribø ir centrø nustaty-
mo bei keitimo. Kai priimami sprendimai, susijæ su savivaldybiø steigimu ar 
panaikinimu, jø teritorijø ribomis ir centrais, ástatymø leidëjas turi iðsiaið-
kinti savivaldybiø tarybø ir bendruomeniø nuomones ir jas iðnagrinëti 
(Konstitucinio Teismo 2001 m. birþelio 28 d. nutarimas83). 

Savivaldybių tarybų viršenybės, jų sudarytų vykdomųjų organų atskaitin-

gumo atstovybei principai. Konstitucijos X skirsnyje, inter alia, nustatyta, kad 
savivaldos teisë ágyvendinama per savivaldybiø tarybas (Konstitucijos 119 
straipsnio 1 dalis), kad teritoriniø bendruomeniø sudarytos ir jø vardu bei 
interesais veikianèios atstovaujamosios savivaldos institucijos – savivaldybiø 
tarybos – sudaro joms atskaitingus vykdomuosius organus (Konstitucijos 
119 straipsnio 4 dalis). Taigi Konstitucijoje paþodþiui átvirtinti vykdomøjø 
organø atskaitingumo atstovybei ir savivaldybiø tarybø virðenybës joms at-
skaitingø vykdomøjø institucijø atþvilgiu principai. Ðie konstituciniai prin-
cipai reiðkia tai, kad savivaldybiø taryboms atskaitingi vykdomieji organai 
turi bûti sudaromi savivaldybës tarybos ágaliojimø laikui, kad savivaldybiø 
tarybos turi ágaliojimus kontroliuoti jø sudaromus ir joms atskaitingus vyk-
domuosius organus, kad visi savivaldybiø taryboms atskaitingø vykdomøjø 
institucijø sprendimai yra subordinuoti savivaldybiø tarybø sprendimams, 
kad ðie sprendimai turi bûti grindþiami ne tik Konstitucija, ástatymais, Vy-
riausybës sprendimais, bet ir atitinkamø savivaldybiø tarybø priimtais teisës 
aktais.  

                                                           

83 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. birþelio 28 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 4, 14 straipsniø papil-
dymo ir 5 straipsnio pakeitimo ástatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø 
vienetø ir jø ribø ástatymo 4, 14 straipsniø papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo ástatymo ágy-
vendinimo ástatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dël Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës 1999 m. lapkrièio 29 d. nutarimo Nr. 1307 „Dël Lietuvos Respublikos 
teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 4 ir 5 straipsniø pakeitimo ástatymo ir 
Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 4 ir 5 straipsniø 
pakeitimo ástatymo ágyvendinimo ástatymo projektø“ atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai, Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo (1999 m. 
geguþës 4 d. redakcija) 7 bei 13 straipsniams ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástaty-
mo (1998 m. lapkrièio 17 d. redakcija) 15 straipsnio 30 punktui“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 
56-1997. 
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Savivaldybiø vykdomosios institucijos negali pakeisti arba pajungti sa-
vivaldybiø tarybø, diktuoti joms, vykdomøjø organø ágaliojimai negali do-
minuoti savivaldybiø tarybø ágaliojimø atþvilgiu, negalima nustatyti tokio 
teisinio reguliavimo, pagal kurá sprendimus klausimais, Konstitucijoje pa-
skirtais savivaldybiø kompetencijai, priimtø ne savivaldybiø tarybos, o jø 
sudaryti ir joms atskaitingi vykdomieji organai, t. y. savivaldybiø taryboms 
atskaitingi vykdomieji organai bûtø prilyginti juos sudariusioms savivaldy-
biø taryboms, tuo labiau tokio, pagal kurá savivaldybiø tarybos netektø ga-
limybës kontroliuoti savo sudarytus ir joms atskaitingus vykdomuosius or-
ganus (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas, 2004 m. 
liepos 2 d. sprendimas). 

Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarime konstatuota ir 
tai, kad valstybës valdymas yra ágyvendinamas per valstybës valdþios ástai-
gas, kitas Konstitucijoje ir ástatymuose nurodytas valstybës institucijas, taigi 
konstituciniai principai, kuriais grindþiama valstybës valdþios organizacija 
ir savivaldos organizacija, sutampa tik ið dalies. 

Pagal Konstitucijà valstybës valdþios organizavimas ir veikla yra grin-
dþiamos valdþiø padalijimo principu. Konstitucinis Teismas savo nutari-
muose ne kartà yra konstatavæs, kad konstitucinis valstybës valdþiø padali-
jimo principas, be kitø reikalavimø, suponuoja tai, kad ástatymø leidþiamo-
ji, vykdomoji ir teisminë valdþios turi bûti atskirtos, pakankamai savaran-
kiðkos, bet kartu tarp jø turi bûti pusiausvyra, kad kiekvienai valdþios insti-
tucijai suteikiama jos paskirtá atitinkanti kompetencija, kurios konkretus 
turinys priklauso nuo tos valdþios vietos bendroje valdþiø sistemoje ir jos 
santykio su kitomis valdþiomis, kad, Konstitucijoje tiesiogiai nustaèius 
konkreèios valstybës valdþios institucijos ágaliojimus, viena valstybës val-
dþios institucija negali ið kitos perimti tokiø ágaliojimø, jø perduoti ar atsi-
sakyti, kad tokie ágaliojimai negali bûti pakeisti ar apriboti ástatymu. 

Valstybës valdþiø sistema apima ástatymø leidþiamàjà, vykdomàjà ir 
teisminæ valdþias; bûtent ðiø trijø valdþiø santykius lemia konstitucinis vals-
tybës valdþiø padalijimo principas. Paþymëtina, kad vietos savivaldos lygyje 
tokiø trijø valdþiø nëra. Konstitucijoje numatytos tik savivaldybiø tarybos – 
teritoriniø bendruomeniø atstovybës ir savivaldybiø tarybø sudaromi ir 
joms atskaitingi vykdomieji organai. Konstitucijoje átvirtintas savivaldybiø 
tarybø virðenybës prieð joms atskaitingus vykdomuosius organus principas. 

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad konstitucinis valstybës valdþiø 
padalijimo principas nëra tapatus konstituciniam vykdomøjø organø at-
skaitingumo atstovybei principui, kuriuo, inter alia, yra grindþiami tiek vals-
tybës ástatymø leidþiamosios bei vykdomosios valdþios institucijø santykiai, 
tiek savivaldos institucijø organizavimas ir veikla. 
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Pagal Konstitucijà Seimas vykdo parlamentinæ Vyriausybës kontrolæ. 
Seimo reikalavimu Vyriausybë arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime 
uþ savo veiklà (Konstitucijos 101 straipsnio 1 dalis). Taigi valstybës valdþiø 
padalijimas Konstitucijoje suponuoja ir Vyriausybës – vykdomosios val-
dþios kolegialios institucijos – atskaitingumà ástatymø leidþiamajai valdþiai 
– Tautos atstovybei. 

Savivaldybiø tarybos formuojamos remiantis visuotine, lygia ir tiesio-
gine rinkimø teise, slaptu balsavimu (Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalis); 
jos sudaro joms atskaitingus vykdomuosius organus (Konstitucijos 119 
straipsnio 4 dalis). Taigi savivaldybiø tarybø ir jø vykdomøjø organø santy-
kiai taip pat yra grindþiami konstituciniu vykdomøjø organø atskaitingumo 
atstovybei principu. 

Konstitucinis Teismas taip pat paþymëjo, kad konstitucinis vykdomøjø 
organø atskaitingumo atstovybei principas valstybës valdymo ir vietos savi-
valdos lygiuose turi tam tikrø ypatumø. Antai pagal Konstitucijos 60 
straipsnio 2 dalá Seimo (t. y. Tautos atstovybës) narys gali bûti skiriamas 
ministru pirmininku arba ministru (t. y. Seimui atskaitingos vykdomosios 
valdþios kolegialios institucijos nariu). Tuo tarpu savivaldos lygiu tapati ið-
lyga, kad atstovybës narys galëtø bûti savivaldybës tarybai atskaitingo vyk-
domojo organo nariu, Konstitucijoje nenumatyta. 

Konstituciniai valstybës valdþiø padalijimo ir vykdomøjø organø at-
skaitingumo atstovybei principai savo turiniu ir taikymo sritimi nëra tapa-
tûs. Savivaldybiø tarybø ir jø vykdomøjø organø santykiai yra grindþiami 
konstituciniu vykdomøjø organø atskaitingumo atstovybei ir savivaldybiø 
tarybø virðenybës joms atskaitingø vykdomøjø organø atþvilgiu principais, 
taèiau ne valdþiø padalijimo principu84. 

Konstituciniai vietos savivaldos principai, teritoriniø bendruomeniø 
valdþios pagrindai ir jos ágyvendinimo konstitucinës garantijos ið esmës ne-
siskiria nuo savivaldos organizavimo ir ágyvendinimo standartø, átvirtintø 
Europos vietos savivaldos chartijoje, kuri kartais vadinama Europos valsty-

                                                           

84 Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos vie-
tos savivaldos ástatymo 3 straipsnio 3 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 3 straipsnio 4 da-
lies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2000 m. spalio 12 d. redak-
cija), 18 straipsnio 1 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 19 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 15 
punktø (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 21 straipsnio 1 dalies 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 punk-
tø (2000 m. spalio 12 d. redakcija), ðios dalies 6 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. rugsë-
jo 25 d. redakcijos) ir ðios dalies 14 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. lapkrièio 8 d. re-
dakcijos), taip pat dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo ástatymo 
taikymo tvarkos konstitucinio ástatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pa-
keitimo ástatymo taikymo tvarkos konstitucinio ástatymo áraðymo á konstituciniø ástatymø sàra-
ðà ástatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2003. Nr. 19-828. 
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biø vietos savivaldos maþàja konstitucija. Remiantis chartijoje nustatytu 
reguliavimu, Lietuvos Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo jurisprudenci-
joje átvirtintomis nuostatomis, konstatuotina:  

pirma, vietos gyventojø savivalda turëtø bûti suprantama kaip visaver-
të teritoriniø bendruomeniø valdþia; ji nëra vien komunaliniø ar kitø pa-
slaugø gyventojams institucija ir (arba) valstybës centrinës valdþios nustaty-
ta administravimo sistema, skirta jos direktyvoms ágyvendinti. Chartijos 
preambulëje átvirtinta, kad savivalda yra bet kurios demokratinës santvar-
kos pagrindas ir kartu jos sudëtinë dalis, vietos gyventojø savaveiksmiðku-
mo ir iniciatyvos tvarkyti bendruomenës vieðuosius reikalus iðraiðka, neat-
siejama nuo pilieèiø ir kitø pilietiðkumà vertinanèiø asmenø teisës dalyvau-
ti sprendþiant svarbiausias vietinës bendruomenës ir visos valstybës pro-
blemas85.  

antra, vieðøjø reikalø tvarkymas negali priklausyti iðimtinei valstybës 
centrinës valdþios kompetencijai, taigi Konstitucijoje ir ástatymuose turi 
bûti átvirtinta vietos gyventojø teisë laisvai ir savarankiðkai tvarkyti savo 
bendruomenës vieðuosius reikalus, nustatyti realûs, savivaldybiø spren-
dþiamiems klausimams proporcingi vietinës valdþios institucijø ágaliojimai, 

                                                           

85 Teritorinës bendruomenës savitvarka, vietos gyventojø teisë sudaryti jiems atstovaujan-
èias savivaldybiø institucijas, spræsti ástatymo nustatytà vieðøjø reikalø dalá yra neatsiejama 
nuo Konstitucijos saugomø asmens prigimtiniø teisiø, viena ið kuriø yra asmens teisë dalyvauti 
valdant savo ðalá, kiekvieno pilietiðkai nusiteikusio asmens teisë padëti spræsti bendruomenës 
bei valstybës vieðuosius reikalus, ágyvendinti Konstitucijoje garantuojamas teises, pvz., stoti á 
valstybës tarnybà, kritikuoti valdþios ástaigø ar pareigûnø darbà, apskøsti jø sprendimus, taigi 
aktyviai prisidëti ágyvendinant Konstitucijoje deklaruojamà sieká kurti atvirà, teisingà, darnià 
pilietinæ visuomenæ, laisvà, demokratinæ teisinæ valstybæ, nevarþomai ir visapusiðkai ágyven-
dinti kiekvienam valstybinës bendruomenës nariui Konstitucijoje laiduojamas teises, taip pat 
ir pilietinës saviraiðkos laisvæ. Todël teritorinëms bendruomenëms laiduojama savivaldos teisë 
ir jos ágyvendinimo reglamentavimas nëra valstybës institucijø (ásteigtosios valdþios) teisëkû-
ros sritis, kuri priklauso iðimtinei ástatymø leidëjo diskrecijai. Prieðingai, ástatymø leidëjas ir 
kitos valstybës valdþios institucijos privalo uþtikrinti Tautos referendume priimtoje Konstitu-
cijoje átvirtintos teritoriniø bendruomeniø savivaldos teisës veiksmingà ágyvendinimà. Ðis rei-
kalavimas kyla ið konstituciniø principø, kad valstybë turi bûti tvarkoma demokratiðkai, kad 
demokratijos turinys neatsiejamas nuo pilietinës visuomenës siekio ir kiekvieno asmens teisës 
dalyvauti sprendþiant vieðuosius reikalus, kad centralizuotas valstybës valdymas derinamas su 
decentralizacija, kad valstybës valdymas ir vietos savivalda yra dvi netapaèios vieðosios val-
dþios sistemos, kad valstybë remia savivaldybes, kad savivaldybës veikia laisvai ir savarankið-
kai, kad savivaldybiø funkcijos ir ágaliojimai nustatomi tik ástatymu, kad savivaldybiø ir valsty-
bës interesai turi bûti derinami ir kita. Taigi valstybës teritorijos administraciniø vienetø nuo-
latiniø gyventojø teisë laisvai ir savarankiðkai spræsti bendruomenës reikalus yra prigimtinë, 
konstituciðkai uþtikrinta kiekvieno pilietinës visuomenës nario teisë, kurià nustatë ne valstybës 
valdþios institucijos, bet Tauta – pirminë ir steigiamoji valdþia – priimdama savo Konstitucijà 
(plg.: Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. – Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2003. 
P. 269–271, 280). 
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sudarytos reikiamos prielaidos atsakingam sprendimø priëmimui, veiks-
mingam vieðøjø reikalø tvarkymui; 

trečia, vietos bendruomeniø ir jø valdþios institucijø ágaliojimai tvarky-
ti vieðuosius reikalus turi apimti ne simbolinæ ir nereikðmingà, bet esminæ 
vieðøjø reikalø dalá; Konstitucijoje ir ástatymuose nustatyta savivaldybiø 
kompetencija priimti valdingus sprendimus ir juos ágyvendinti vadovaujan-
tis vietos gyventojø interesais turi bûti iðimtinë, jos ágyvendinimas negali 
bûti saistomas kuriø nors valstybës institucijø ar pareigûnø sprendimø; 

ketvirta, teritorinës bendruomenës savo valdþià ágyvendina tiesiogiai ir 
per vietos gyventojø sudarytas atstovaujamàsias institucijas – savivaldybiø 
tarybas, kuriø nariai renkami slaptu balsavimu tiesioginiuose, lygiuose ir vi-
suotiniuose rinkimuose;  

penkta, vietos gyventojø ir jø atstovybës sprendimams ágyvendinti savi-
valdybiø tarybos pagal ástatymà turi teisæ sudaryti vykdomuosius vietinës 
valdþios organus, kurie turi bûti pavaldûs ir atskaitingi gyventojø iðrink-
toms taryboms;  

šešta, teritoriniø bendruomeniø valdþios ir vieðojo administravimo ins-
titucijø ágaliojimai neatsiejami nuo savivaldybiø institucijø atsakomybës uþ 
teisëtà, racionalø, veiksmingà vieðøjø reikalø tvarkymà, vietos gyventojø ir 
visos valstybës interesø derinimà; Konstitucijoje ir ástatymuose nustatytø 
savivaldybiø institucijø ágaliojimø ágyvendinimas neatsiejamas nuo vietos 
gyventojø ir valstybës institucijø vykdomos demokratinës kontrolës; 

septinta, teritorinës bendruomenës atstovaujamosios institucijos ir jai 
pavaldþiø vykdomøjø organø sudarymas negali bûti kliûtis gyventojams tie-
siogiai ágyvendinti savivaldos teisæ – ástatymo nustatytose ribose rinktis á su-
sirinkimus, rengti referendumus ar naudoti bet kurià kità tiesioginæ pilieèiø 
dalyvavimo formà; 

aštunta, ástatymø leidëjas privalo nustatyti optimalø kiekvienos savi-
valdybës valdomos teritorijos dydá, taip pat savivaldybëms priskirtø teritori-
jø nelieèiamumà, o sprendþiant klausimus, kurie palieèia teritorinës ben-
druomenës interesus, – atsiþvelgti á vietos gyventojø apklausose pareikðtà 
nuomonæ; 

devinta, Konstitucijoje ir ástatymuose turi bûti nustatytos vietiniø ben-
druomeniø gyventojø ir jø sudarytø savivaldybiø institucijø teisiø apsaugos 
garantijos (turtinës, finansinës, organizacinës ir pan.); teritorinëms ben-
druomenëms ir jø valdþios institucijoms turi bûti uþtikrinta galimybë tei-
sme ginti savo paþeistas teises. 
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6. Vietos savivaldos ir savivaldybiø vieðojo administravimo  

institucijø sistema 
 

Ástatymo numatytiems administraciniams teritoriniams vienetams, ðiø 
vienetø gyventojams Konstitucijoje laiduojama teisë sudaryti juos atstovau-
janèià, jø labui veikianèià vietinës valdþios institucijà – savivaldybës tarybà, 
kuri sudaro jai atskaitingus vykdomuosius organus.  

Savivaldybë yra valstybës teritorijos administracinis vienetas ir nuola-
tiniai ðio vieneto gyventojai (teritorinë bendruomenë), kuriems Konstituci-
joje laiduojama savivaldos teisë. Savivaldos teisë ágyvendinama per vietos 
savivaldos institucijas – savivaldybiø tarybas (Konstitucijos 119 straipsnio 1 
dalis). Kokios nors kitos savivaldos institucijos, iðskyrus savivaldybiø tary-
bas, Konstitucijoje nëra nurodytos. Sàvoka „savivaldos institucijos“ iðreið-
kia administraciniø vienetø teritoriniø bendruomeniø atitinkamø instituci-
jø konstitucinæ paskirtá – tai institucijos, per kurias yra ágyvendinama ati-
tinkamø bendruomeniø savivaldos teisë (Konstitucinio Teismo 2002 m. 
gruodþio 24 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimai). 

Pagal Konstitucijos 119 straipsnio 3 dalá vietos bendruomenës atsto-
vaujamøjø institucijø – savivaldybiø tarybø, taip pat joms atskaitingø vyk-
domøjø organø, kitø savivaldybës institucijø organizavimo ir veiklos tvarka 
turi bûti nustatyta ástatymu – tai viena ið teritorinëms bendruomenëms lai-
duojamos savivaldos teisës konstituciniø garantijø. Taigi ástatymo nustaty-
tuose Lietuvos teritorijos þemesniuosiuose administraciniuose vienetuose – 
savivaldybëse – pagal Konstitucjà turi bûti suformuotos teritoriniø ben-
druomeniø atstovaujamosios valdþios institucijos, taip pat joms atskaitin-
gos vykdomosios valdþios institucijos. Vietos gyventojams uþtikrinama 
konstitucinë teisë dalyvauti tvarkant teritorinës bendruomenës vieðuosius 
reikalus per savo atstovus – vietinæ valdþià ágyvendinanèius politikus savi-
valdybës taryboje, taip pat per savivaldybës tarybai atskaitingas vykdomà-
sias savivaldybės institucijas. Be to, vietos gyventojai turi teisæ naudotis ávai-
riomis vietinës valdþios sudarytø ar kontroliuojamø ástaigø, ámoniø ir orga-
nizacijø paslaugomis.  

Savivaldybiø tarybos, ágyvendinanèios Konstitucijos laiduojamà savi-
valdos teisæ, gali sudaryti ir kitas valdingus ágaliojimus turinèias savivaldy-
bës institucijas (pvz., kontrolës ir audito institucijas), steigti ávairius savi-
valdybiø institucijø struktûrinius padalinius, kolegijas, sveikatos apsaugos, 
socialinës paramos, ðvietimo prieþiûros ástaigas, savivaldybiø ámones ir pan. 
Ávairios savivaldybiø institucijos, ástaigos ir ámonës sudaromos tam, kad bû-
tø ágyvendinami ástatymai, Vyriausybës bei savivaldybës tarybos sprendi-
mai, ávairûs teritorinës bendruomenës interesai. Sàvoka „savivaldybës insti-
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tucijos“ iðreiðkia atitinkamø institucijø priklausomybæ tam tikrai savivaldy-
bei, taigi savivaldybës institucijomis vadinamos ir teritoriniø bendruomeniø 
savivaldos institucijos – ir savivaldybiø tarybos, ir joms atskaitingi vykdo-
mieji organai, ir kitos institucijos, kurias sudaro savivaldybiø tarybos 
(Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nu-
tarimai). 

Konstitucijoje numatytos tik dvi savivaldybiø institucijø rûðys: savival-
dybiø tarybos (atstovaujamosios institucijos) ir joms atskaitingi vykdomieji 
organai (vykdomosios institucijos). Konstitucijoje ir ástatymuose nustatytais 
atvejais savivaldybiø atstovaujamosioms ir vykdomosioms institucijoms su-
teikiami valdingi ágalinimai. Tokios savivaldybiø institucijos – tai savivaldy-
biø valdžios ir viešojo administravimo institucijos.  

Kadangi savivaldybiø tarybø priimami sprendimai yra neatsiejami nuo 
ðiø sprendimø vykdymo, tai tiek Konstitucijoje numatytos savivaldybiø at-
stovaujamosios institucijos, tiek savivaldybiø vykdomosios institucijos pagal 
savo kompetencijà yra atsakingos uþ savivaldos teisës ágyvendinimà, uþ ásta-
tymø, Vyriausybës bei savivaldybës tarybos sprendimø tiesioginá ágyvendi-
nimà, taèiau savivaldybiø taryboms atskaitingi vykdomøjø organø sprendi-
mai savivaldybiø kompetencijai paskirtais klausimais yra subordinuoti ati-
tinkamø savivaldybiø tarybø sprendimams (Konstitucinio Teismo 2002 m. 
sausio 24 d. nutarimas). 

Konstitucinis Teismas yra ne kartà konstatavæs, kad Konstitucijoje ski-
riamos teritoriniø bendruomenių valdþios institucijos ir valstybės valdþios 
institucijos; ðios institucijos priklauso skirtingoms vieðosios valdþios siste-
moms (Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d., 2000 m. birþelio 13 d., 
2002 m. gruodþio 24 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimai). Kita vertus, 
valstybës, kaip visos visuomenës organizacijos, turinèios veikti visos visuo-
menës labui taip, kad bûtø uþtikrinta socialinë darna, funkcijos yra tarp sa-
væs susijusios, jos sudaro vienà sistemà ir negali bûti prieðinamos, todël ne-
gali bûti prieðinamos valstybës ir savivaldybiø institucijos, kurioms pagal 
ástatymus ir paisant Konstitucijos yra pavesta vykdyti tam tikras valstybës 
funkcijas arba kurios tam tikromis ástatymuose apibrëþtomis formomis ir 
bûdais dalyvauja vykdant valstybës funkcijas – vykdo vieðàjá administravi-
mà, teikia vieðàsias paslaugas. Kaip institucijos, vykdanèios vieðàjá admi-
nistravimà ir (arba) teikianèios vieðàsias paslaugas ir ðitaip garantuojanèios 
vieðàjá interesà, jos sudaro vienà sistemà. Taigi vieðàjá interesà uþtikrinan-
èiø institucijø sistemai priklauso ir valstybës, ir savivaldybiø institucijos – 
dvi Konstitucijoje numatytos vieðosios valdþios sistemos, kuriø kiekviena 
ágyvendina joms bûdingas funkcijas, taèiau kurios yra viena su kita susiju-
sios.  
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Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodþio 13 d. nutarime konstatavo, 
kad pagal Konstitucijà turi bûti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad 
bûtø uþtikrintos visø institucijø, vykdanèiø vieðàjá administravimà, teikian-
èiø vieðàsias paslaugas ir ðitaip garantuojanèiø vieðàjá interesà, sisteminës 
sàsajos ir tarpusavio sàveika, apimanti, inter alia, jø kompetencijos raciona-
lø santyká, veiksmingumà, profesionalumà, jose dirbanèiø asmenø þiniø, 
ágûdþiø ir patirties perimamumà, taip pat atitinkamos veiklos vykdant vals-
tybës funkcijas ir garantuojant vieðàjá interesà tæstinumà. 

 
Savivaldybës taryba 

 
Konstitucijos 119 straipsnyje nustatyta, kad ástatymo numatytiems 

valstybës teritorijos administracinio vieneto nuolatiniams gyventojams uþ-
tikrinama teisë, inter alia, sudaryti vietiniø bendruomeniø valdþios atsto-
vaujamàsias institucijas. Konstitucijoje vietos bendruomenëms laiduojama 
savitvarkos teisë visø pirma reiðkia tai, kad nuolatiniams savivaldybës gy-
ventojams turi bûti uþtikrinama galimybë laisvuose ir demokratiniuose rin-
kimuose sudaryti atstovaujamàjà vietinës valdþios institucijà – savivaldybës 
tarybà. Savivaldos teisës ágyvendinimas neámanomas be demokratinio at-
stovavimo (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas). 

Pagal Konstitucijà savivaldybës tarybos sudaromos iðrenkant vietos 
gyventojø atstovus laisvuose, periodiniuose ir reguliariuose rinkimuose. 
Savivaldybiø tarybø nariais Lietuvos Respublikos pilieèius ir kitus nuolati-
nius administracinio vieneto gyventojus pagal ástatymà ketveriems metams 
renka Lietuvos Respublikos pilieèiai ir kiti nuolatiniai administracinio vie-
neto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise slap-
tu balsavimu (Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalis). Taigi ástatymø leidëjas 
turi konstitucinæ kompetencijà ástatymu reglamentuoti savivaldybiø tarybø 
nariø rinkimø tvarkà, taèiau ástatymø leidëjo diskrecijà riboja Konstitucija.  

Asmens aktyviosios ir pasyviosios rinkimø teisës renkant savivaldybiø 
tarybø narius turëjimas Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalyje siejamas su 
teisiniu faktu – asmens nuolatiniu gyvenimu atitinkamame administraci-
niame vienete. Tai reiðkia, kad ástatymø leidëjas turi konstitucinæ pareigà 
ástatymu nustatyti tokià asmens nuolatinio gyvenimo atitinkamame admi-
nistraciniame vienete fakto nustatymo tvarkà, kad savivaldybiø tarybø na-
rius rinktø tik tie asmenys, kuriuos galima pagrástai laikyti nuolatiniais ati-
tinkamø administraciniø vienetø gyventojais ir kad savivaldybiø tarybø na-
riais bûtø renkami tik tie asmenys, kuriuos galima pagrástai laikyti nuolati-
niais atitinkamø administraciniø vienetø gyventojais. Prieðingu atveju bûtø 
nukrypta nuo konstitucinës vietos savivaldos sampratos. 
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Pasyviosios rinkimø teisës renkant savivaldybiø tarybø narius apribo-
jimai yra nustatyti Konstitucijos 141 straipsnyje: savivaldybiø tarybø nariais 
negali bûti asmenys, atliekantys tikràjà karo arba alternatyviàjà tarnybà, 
taip pat neiðëjæ á atsargà kraðto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tar-
nybos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitø sukarintø ir saugumo tar-
nybø apmokami pareigûnai.  

Be to, Konstitucijoje valstybës valdþià ágyvendinantiems subjektams, t. 
y. Respublikos Prezidentui, Seimo nariams, Vyriausybës nariams bei teisë-
jams tam, kad jie galëtø vykdyti jiems Konstitucijoje nustatytas funkcijas 
ágyvendinant valstybës valdþià, Konstitucijoje yra nustatytas ypatingas tei-
sinis statusas, inter alia, apimantis darbo, atlyginimo bei politinës veiklos 
apribojimus, ypatingà paðalinimo ið uþimamø pareigø ar mandato panaiki-
nimo tvarkà ir (arba) imunitetus: asmens nelieèiamybæ, ypatingà patrauki-
mo baudþiamojon ir (arba) administracinën atsakomybën tvarkà.  

Savivaldybiø tarybø nariai pagal Konstitucijà neturi minëtø imunitetø, 
todël pagal Konstitucijà negali bûti tokios teisinës situacijos, kai savivaldy-
biø tarybø nariais yra asmenys, turintys minëtus imunitetus. Pagal Konsti-
tucijà savivaldybiø tarybø nariai negali bûti nelygûs savo teisiniu statusu, 
taigi tie patys asmenys negali tuo pat metu vykdyti funkcijø ágyvendinant 
valstybës valdþià ir bûti savivaldybiø tarybø, per kurias ágyvendinama savi-
valdos teisë, nariais. Konstitucijoje yra átvirtintas dvigubo mandato drau-
dimo principas (Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas). 

Pagal Konstitucijà savivaldybiø tarybø nariais taip pat negali bûti vals-
tybës pareigûnai, kurie pagal Konstitucijà ir ástatymus turi ágaliojimus kont-
roliuoti arba priþiûrëti savivaldybiø veiklà. Pasak Konstitucinio Teismo, ðie 
Konstitucijos reikalavimai reiðkia ne tai, kad nurodyti asmenys neturi teisës 
siekti bûti iðrinkti savivaldybiø tarybø nariais (t. y. kad jie neturi pasyviosios 
rinkimø teisës renkant savivaldybiø tarybø narius), bet tai, kad jeigu susida-
ro tokia teisinë situacija, kai Konstitucijos 141 straipsnyje nurodytas asmuo 
arba asmuo, vykdantis funkcijas ágyvendinant valstybës valdþià, arba valsty-
bës pareigûnas, kuris pagal Konstitucijà ir ástatymus turi ágaliojimus kont-
roliuoti arba priþiûrëti savivaldybiø veiklà, iðrenkamas savivaldybës tarybos 
nariu, jis iki naujai iðrinktai savivaldybës tarybai susirenkant á pirmàjá posë-
dá privalo apsispræsti, ar eiti savo ankstesnes pareigas, ar bûti savivaldybës 
tarybos nariu (2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas). 

Minëta, kad savivaldybiø tarybos sudaromos ið teritorinës bendruo-
menës atstovø, kurie pagal Konstitucijà turi bûti renkami laisvuose, de-
mokratiniuose rinkimuose. Savivaldybiø tarybø rinkimø tvarka, kiti konsti-
tuciniai vietos savivaldos pagrindai sukonkretinti Savivaldybiø tarybø rin-
kimø, Vietos savivaldos ir kituose ástatymuose. 
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Vietos savivaldos ástatyme (2000 m. spalio 12 d redakcija86) nustatyta, 
kad savivaldybës taryba susideda ið ástatymø nustatyta tvarka demokratiðkai 
iðrinktø savivaldybës bendruomenës atstovø (12 straipsnio 1 dalis). Savi-
valdybiø tarybø rinkimø ástatyme (2002 m. birþelio 20 d. redakcija87) nusta-
tyta, kad savivaldybiø tarybø nariai renkami ketveriems metams daugia-

mandatėse rinkimø apygardose, remiantis visuotine ir lygia rinkimø teise, 
slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose pagal proporcinę rinkimų siste-

mą (1 straipsnis), kad teisæ iðkelti kandidatus turi tik partijos ir politinës 
organizacijos, áregistruotos pagal Politiniø partijø ir politiniø organizacijø 
ástatymà ne vëliau kaip likus 65 dienoms iki rinkimø (34 straipsnis), t. y. 
kiekvienas nuolatinis savivaldybës gyventojas (vienoje daugiamandatinëje 
rinkimø apygardoje, kurios teritorijoje jis gyvena) turi vienà balsà ir gali já 
skirti vienam ið rinkimuose dalyvaujanèiø politiniø partijø kandidatø sàra-
ðø. Be to, rinkëjai turi teisæ nurodyti penkis kandidatus, kuriuos nori matyti 
pasirinktos politinës partijos sàraðo virðuje. 

Lietuvoje teritorinës bendruomenës neturi teisës savivaldybiø tarybø 
rinkimuose kandidatais iðkelti pavieniø asmenø, kurie nëra átraukti á politi-
niø partijø sàraðus, taip pat negali siûlyti atskiro nepartiniø kandidatø sàra-
ðo. Kartu paþymëtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
2007 m. vasario 9 d. priëmë nutarimà, kuriame Savivaldybiø tarybø rinkimø 
ástatyme (2006 m. gruodþio 21 d. redakcija88) átvirtintas reguliavimas ta ap-
imtimi, kuria, ástatymø leidëjui pasirinkus vien proporcinæ savivaldybiø ta-
rybø rinkimø sistemà, nebuvo nustatyta, kad nuolatiniai savivaldybiø gy-
ventojai gali bûti renkami á atitinkamø savivaldybiø tarybas ir bûdami áraðy-
ti á ne politiniø partijø sudaromus kandidatø á savivaldybiø tarybø narius 
sàraðus, buvo pripaþintas prieðtaraujanèiu Konstitucijai. Konstitucinis Tei-
smas taip pat konstatavo, kad visuotinai pripaþinti demokratinës teisinës 
valstybës standartai ápareigoja ástatymø leidëjà atitinkamai pakoreguoti Sa-
vivaldybiø tarybø rinkimø ástatymà likus pakankamai ilgam laikui iki kitų 
savivaldybiø tarybø rinkimø89.  

                                                           

86 Seimas 2000 m. spalio 12 d. priëmë Vietos savivaldos ástatymo pakeitimo ástatymà Nr. 
VIII-2018 (Valstybës þinios. 2000. Nr. 91-2832, ásigaliojo 2000 m. spalio 27 d.). Ðio ástatymo 1 
strapsniu iki tol galiojæs Vietos savivaldos ástatymas buvo pakeistas ir iðdëstytas nauja redakci-
ja. Naujos redakcijos Vietos savivaldos ástatymo nuostatos taip pat buvo ne kartà buvo pakeis-
tos ir papildytos.  

87 Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 17, 23, 
24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 63, 64, 86, 88 straipsniø pakeitimo ir papildymo 
ástatymas // Valstybës Þinios. 2002. Nr. 68-2764. 

88 Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo pakeitimo ástatymas // Vals-
tybës Þinios. 2006. Nr. 143-5445. 

89 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimas „Dël Lietu-
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Konstitucinis Teismas 2004 m. lapkrièio 5 d. iðvadoje konstatavo, kad 
ástatymø leidëjas pagal Konstitucijà turi pareigà ástatymu nustatyti toká tei-
siná reguliavimà, kuris uþtikrintø, kad rinkëjai balsuotø asmeniðkai ir slap-
tai, kad balsavimo metu nebûtø galima paveikti rinkëjø valios ir jos kontro-
liuoti. Ypaè neleistina, kad rinkimø finansavimas bûtø neskaidrus arba ne-
kontroliuojamas, kad rinkimø kampanijoje bûtø naudojamos tokios rinki-
mø technologijos, kurios prieðtarauja moralei, teisingumui, visuomenës 
darnai. Pagal Konstitucijà jokiais motyvais negali bûti pateisinamas rinkëjø 
balsø tiesioginis ar netiesioginis pirkimas, taip pat tokia rinkimø kampani-
jos praktika, kai rinkëjai yra dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinami da-
lyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti uþ arba prieð vienà ar 
kità kandidatà. Tai tolygu rinkëjø papirkinëjimui, reiðkianèiam, kad ið Lie-
tuvos Respublikos pilieèiø atimama teisë laisvai patiems pareikðti savo tik-
ràjà valià90.  

Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatyme nustatyta, kad teisæ rinkti savi-
valdybës tarybos narius turi nuolatiniai ðios savivaldybës gyventojai (rinkë-
jai), kuriems rinkimø dienà yra sukakæ 18 metø. Rinkimuose nedalyvauja 
asmenys, teismo pripaþinti neveiksniais (2 straipsnio 1 dalis). 

Savivaldybës tarybos nariu gali bûti renkamas nuolatinis ðios savival-
dybës gyventojas, rinkimø dienà sukakæs 20 metø (2 straipsnio 2 dalis). Sa-
vivaldybës tarybos nariais negali bûti renkami asmenys, kurie, likus 65 die-
noms iki rinkimø, yra nebaigæ atlikti bausmës pagal teismo nuosprendá, 
taip pat asmenys, teismo pripaþinti neveiksniais arba nepakaltinamais. Ta-
rybos nariu negali bûti renkamas uþsienio valstybës pilietis, kurio pasyvioji 
rinkimø teisë yra teismo apribota toje valstybëje, kurios pilietis jis yra. Sa-
vivaldybës tarybos nariais negali bûti renkami asmenys, rinkimø dienà at-

                                                                                                                                  

vos Respublikos Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 34 straipsnio (2006 m. gruodþio 21 d. 
redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2007. Nr. 
19-722. 

Beje, panaðus sprendimas buvo priimtas ir Estijoje: Aukðèiausiojo Teismo Konstitucinës 
prieþiûros kolegijos 2002 m. liepos 15 d. sprendimu byloje Nr. 3-4-1-7-02 antikonstituciniu bu-
vo pripaþintas Vietos savivaldos tarybø rinkimø ástatyme (2002 m. kovo 27 d. redakcija) nusta-
tytas reguliavimas, pagal kurá asmuo gali kandidatuoti tik politiniø partijø sàraðuose arba kaip 
nepriklausomas kandidatas, taèiau savivaldybiø tarybø rinkimuose jokioms politinëms parti-
joms nepriklausanèiø asmenø rinkimø koalicijos negali kelti kandidatûrø. Konstitucinë jurisp-
rudencija. 2006. Nr. 1. P. 281.  

90 Tai pasakyta apie Lietuvos Respublikos Seimo – Tautos atstovybës – rinkimus, taèiau 
bet kuriø rinkimø sàþiningumas, jø finansavimo skaidrumas yra pasitikëjimo atstovaujamàja 
institucija, pareigûnais, savivaldybëmis ir apskritai vieðàja valdþia prielaida (þr. Konstitucinio 
Teismo 2004 m. lapkrièio 5 d. iðvadà „Dël Lietuvos Respublikos Prezidento paklausimo, ar 
per 2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus nebuvo paþeistas Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimø ástatymas“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 163-5955). 
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liekantys tikràjà karo arba alternatyviàjà kraðto apsaugos tarnybà, taip pat 
likus 65 dienoms iki rinkimø neiðëjæ á atsargà ar pensijà profesinës karo 
tarnybos kariai bei statutiniø institucijø ir ástaigø pareigûnai, kuriems spe-
cialiais ástatymais ar statutais yra apribotas dalyvavimas politinëje veikloje 
(2 straipsnio 3, 4 dalys).  

Pagal Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 2 straipsnio 6 dalá (2003 
m. gruodþio 9 d. redakcija91) nuolatiniais savivaldybës gyventojais laikomi 
Lietuvos Respublikos pilieèiai ir asmenys, kurie turi leidimà nuolat gyventi 
Lietuvos Respublikoje ir kurie deklaravo gyvenamàjà vietà pagal Lietuvos 
Respublikos teisës aktus ðios savivaldybës teritorijoje arba paskutinis þi-
nomas jø gyvenamosios vietos adresas yra ðios savivaldybës teritorijoje, ar-
ba savo nuolatinæ gyvenamàjà vietà vieðu pareiðkimu jie nurodë ðios savi-
valdybës teritorijoje, ir ði gyvenamoji vieta nustatyta tvarka laikoma jo pa-
grindine gyvenamàja vieta. Be to, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Ðiauliø ir Pa-
nevëþio miestø, kurie taip pat yra Vilniaus rajono savivaldybës, Kauno ra-
jono savivaldybës, Alytaus rajono savivaldybës, Ðiauliø rajono savivaldybës 
ir Panevëþio rajono savivaldybës centrai, nuolatiniai gyventojai, kurie yra 
susijæ su atitinkamø savivaldybiø bendruomenëmis bendrais vieðaisiais po-
reikiais bei interesais ir apie tai raðtu praneðë Vyriausiajai rinkimø komisi-
jai ðios komisijos nustatyta tvarka, laikomi atitinkamø savivaldybiø nuolati-
niais gyventojais.  

Pagal Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 9 straipsná (2002 m. birþe-
lio 20 d. redakcija92) savivaldybës tarybos nariø skaièius priklauso nuo gy-
ventojø toje savivaldybëje skaièiaus ir svyruoja nuo dvideðimt vieno, kai sa-
vivaldybëje iki 20 000 gyventojø, iki penkiasdeðimt vieno, kai savivaldybëje 
daugiau kaip 50 000 gyventojø. Antai Vilniaus savivaldybëje (daugiau kaip 
400 tûkst. rinkëjø) renkamas 51 tarybos narys, o maþiausioje savivaldybëje 
– Neringoje (apie 2 tûkst. rinkëjø) – 21 tarybos narys.  

Pagal Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 6 straipsnio 2 dalá (2005 
m. gruodþio 20 d. redakcija93) savivaldybiø tarybø rinkimus skelbia Lietu-
vos Respublikos Seimas ne vëliau kaip likus 5 mënesiams iki tarybø nariø 
ágaliojimø pabaigos. Jeigu likus 4 mënesiams iki tarybø nariø ágaliojimø 

                                                           

91 Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 2, 10, 13, 15, 20, 31, 64, 67 
straipsniø pakeitimo ir 89 straipsnio pripaþinimo netekusiu galios bei Ástatymo papildymo 
priedu ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 123-5570. 

92 Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 17, 23, 
24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 63, 64, 86, 88 straipsniø pakeitimo ir papildymo pa-
keitimo ástatymas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 68-2764. 

93 Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 6 straipsnio pakeitimo ásta-
tymas // Valstybës þinios. 2005. Nr. 153-5638. 
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pabaigos Seimas nepaskelbia tarybø rinkimø datos, tarybø rinkimai ren-
giami paskutiná sekmadiená, nuo kurio iki tarybø nariø ágaliojimø pabaigos 
lieka ne maþiau kaip mënuo. Tarybø rinkimai rengiami ne anksèiau kaip 
prieð 2 mënesius ir ne vëliau kaip prieð mënesá iki tarybø nariø ágaliojimø 
pabaigos.  

Rinkimus organizuoja ir vykdo Vyriausioji rinkimø komisija, taip pat 
apygardø ir apylinkiø rinkimø komisijos. Savivaldybiø tarybø rinkimø diena 
yra diena, kurià balsuojama rinkimø apylinkiø patalpose. Pakartotiniø rin-
kimø apygardoje datà ðio ástatymo nustatytais atvejais ne vëliau kaip per 15 
dienø nuo dienos, kurià atsirado reikalas rengti ðiuos rinkimus, jeigu kitko 
nenumato Savivaldybiø tarybø rinkimo ástatymas, skelbia Vyriausioji rin-
kimø komisija.  

 
Savivaldybës tarybos kompetencija, veiklos formos, 

struktûriniai padaliniai 
 

Ástatymo numatytiems administraciniams vienetams laiduojama savi-
valdos teisë reiðkia valstybës teritorijos administraciniø vienetø bendruo-
meniø ir jø vardu veikianèiø vietinës valdþios institucijø savitvarkà ir sava-
veiksmiðkumà, kuriø ribas apibrëþia Konstitucija ir ástatymai. Siekiant uþ-
tikrinti savivaldybiø savarankiðkumà, finansiná nepriklausomumà, vietiniø 
bendruomeniø valdþios veiksmingumà, garantuoti savivaldybiø institucijø 
gebëjimà vykdyti Konstitucijoje ir ástatymuose nustatytas funkcijas, savival-
dybiø taryboms suteikiama teisë nustatyti vietines rinkliavas, formuoti vie-
tos savivaldybiø biudþetus, savo biudþeto sàskaita nustatyti mokesèiø bei 
rinkliavø lengvatas, ginti paþeistas teises teismine tvarka ir kt. Savivaldybiø 
institucijoms ástatymo nustatytose ribose pavedama administruoti turtà, 
inicijuoti, kurti ir ágyvendinti ávairias socialines, ekonomines programas, 
regioninës raidos projektus, steigti ámones, ástaigas ðioms programoms ir 
projektams ágyvendinti ir kt.  

Konstitucijoje yra expressis verbis nustatyta teritoriniø bendruomeniø 
ir vietinës valdþios institucijø savitvarkà bei savarankiðkumà uþtikrinanti ið-
imtinë savivaldybiø kompetencija: 40 straipsnio 1 dalyje, kurioje, inter alia, 
nurodytos savivaldybiø mokymo ir auklëjimo ástaigos; 41 straipsnio 2 daly-
je, kurioje, inter alia, nurodytos savivaldybiø bendrojo lavinimo, profesinës 
bei aukðtesniosios mokyklos; 47 straipsnio 2 dalyje, kurioje, inter alia, nu-
statyta, kad savivaldybëms gali bûti leidþiama ásigyti nuosavybën ne þemës 
ûkio paskirties þemës sklypus, reikalingus jø tiesioginei veiklai skirtiems 
pastatams ir árenginiams statyti bei eksploatuoti; 119 straipsnio 4 dalyje, 
kurioje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos ástatymams, Vyriausybës bei 
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savivaldybës tarybos sprendimams tiesiogiai ágyvendinti savivaldybës taryba 
sudaro jai atskaitingus vykdomuosius organus; 121 straipsnio 1 dalyje, ku-
rioje nustatyta, kad savivaldybës sudaro ir tvirtina savo biudþetà; 121 
straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta, kad savivaldybiø tarybos turi teisæ 
ástatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biu-
dþeto sàskaita savivaldybiø tarybos gali numatyti mokesèiø bei rinkliavø 
lengvatas; 122 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad savivaldybiø tarybos dël 
jø teisiø paþeidimo turi teisæ kreiptis á teismà.  

Priimti sprendimus tiesiogiai minëtuose Konstitucijos straipsniuose 
nurodytais savivaldos klausimais – savivaldybių tarybų išimtinė konstitucinė 

kompetencija. 
Be to, Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad savi-

valdybës pagal Konstitucijos bei ástatymø apibrëþtà kompetencijà veikia 
laisvai ir savarankiðkai, taip pat Konstitucijos 119 straipsnio 3 dalis, kurioje, 
inter alia, nustatyta, kad savivaldos institucijø veiklos tvarkà nustato ástaty-
mas, suponuoja ir tai, kad ástatymø leidëjas turi pareigà ástatymu nustatyti 
savivaldybiø ástaigø, ámoniø steigimo tvarkà, o savivaldybiø tarybos privalo 
savivaldybiø ástaigas, ámones steigti laikydamosis ástatymuose nustatytø rei-
kalavimø; minëta savivaldybiø tarybø teisë steigti ávairias joms atskaitingas 
institucijas – savivaldybiø ástaigas, ámones, reikalingas savivaldybëms pe-
rduotoms funkcijoms vykdyti, suponuoja ir jø teisæ minëtas institucijas nu-
statyta tvarka likviduoti arba reorganizuoti, arba kitaip pertvarkyti (nesvar-
bu, kaip ðis savivaldybiø ástaigø, ámoniø likvidavimas arba reorganizavimas, 
arba kitoks pertvarkymas yra vadinamas ástatymuose ar poástatyminiuose 
teisës aktuose, taip pat atitinkamø savivaldybiø tarybø sprendimuose 
(Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas). 

Konstitucinis Teismas taip pat ne kartà konstatavo, kad savivaldybiø 
ástaigø, ámoniø steigimas neatsiejamas nuo savivaldybiø konstitucinës kom-
petencijos sudaryti ir tvirtinti savo biudþetà (Konstitucijos 121 straipsnio 1 
dalis), todël ástatymø leidëjas, ástatymu nustatæs, jog savivaldybës gali steig-
ti savo ástaigas, ámones, negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal 
kurá sprendimus dël ðiø ástaigø, ámoniø steigimo priimtø ne savivaldybiø ta-
rybos, bet joms atskaitingi vykdomieji organai94. Prieðingu atveju bûtø pa-
þeista Konstitucijos 121 straipsnio 1 dalyje nustatyta savivaldybiø tarybø ið-
imtinë konstitucinë kompetencija sudaryti ir tvirtinti savo biudþetà. 

                                                           

94 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. vasario 11 d. sprendimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimo iðaiðkinimo“ // 
Valstybës þinios. 2004. Nr. 24-740; Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 2 d. sprendimas „Dël 
Lietuvos Respublikos Seimo nario Petro Papovo praðymo „Dël 2002 m. gruodþio 24 d. nuta-
rimo kai kuriø nuostatø iðaiðkinimo“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 105-3895. 
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Ástatymu nustatydamas, kas (savivaldybiø tarybos ar joms atskaitingi 
vykdomieji organai) turi teisæ priimti sprendimus savivaldybiø kompetenci-
jai paskirtais klausimais, ástatymø leidëjas yra saistomas konstituciniø rei-
kalavimø:  

1) sprendimus savivaldybiø tarybø iðimtinei konstitucinei kompetenci-
jai skirtais klausimais gali priimti tik savivaldybiø tarybos;  

2) ástatymø leidëjas pagal Konstitucijà turi ágaliojimus nustatyti, ku-
riuos sprendimus savivaldybiø tarybø iðimtinei konstitucinei kom-
petencijai nepaskirtais klausimais priimti turi kompetencijà savi-
valdybiø tarybos, o kuriuos – savivaldybiø taryboms atskaitingi vyk-
domieji organai ar kitos savivaldybiø institucijos;  

3) kad savivaldybiø tarybos galëtø savo teisæ priimti tam tikrus spren-
dimus perduoti joms atskaitingiems vykdomiesiems organams, tai 
turi bûti tiesiogiai nurodyta ástatyme; minëtø ágaliojimø negalima 
perduoti savivaldybiø institucijoms, kurios pagal ástatymà nëra sa-
vivaldybiø taryboms atskaitingi vykdomieji organai (Konstitucinio 
Teismo 2004 m. vasario 11 d., 2004 m. liepos 2 d. sprendimai). 

Taigi Konstitucija ápareigoja ástatymø leidëjà, kitus teisëkûros ir teisæ 
taikanèius subjektus ágyvendinti Konstitucijos nuostatas ir neperþengti 
konstitucinio reguliavimo ribø.  

Vietos savivaldos ástatymo 17 straipsnyje, inter alia, átvirtinti savivaldy-
biø tarybø ágaliojimai sudaryti kitas savivaldybiø institucijas ir jø padalinius, 
nustatyti jø struktûrà, veiklos tvarkà, iðrinkti ar paskirti savivaldybiø insti-
tucijø ir jø padaliniø vadovus, pavaduotojus: 

1) savivaldybës taryba iðrenka savo pirmininkà ir savivaldybës vadovà 
– merà, taip pat atleidþia já ið pareigø prieð terminà; 

2) mero teikimu skiria mero pavaduotojus, taip pat juos atleidþia ið 
pareigø prieð terminà; 

3) mero teikimu skiria administracijos direktoriø ir jo pavaduotojus 
(savivaldybës tarybos ágaliojimø laikui politinio (asmeninio) pasiti-
këjimo pagrindu) ir atleidþia ið pareigø; 

4) tvirtina savivaldybës administracijos struktûrà, jos nuostatus, darbo 
uþmokesèio fondà; 

5) renka kontrolës komiteto pirmininkà, jo teikimu skiria kontrolës 
komiteto pirmininko pavaduotojà, tvirtina kontrolës komiteto veik-
los programà; 

6) sudaro pretendentø á savivaldybës kontrolieriaus pareigas atrankos 
komisijà, skiria konkursà laimëjusá asmená eiti savivaldybës kontro-
lieriaus pareigas (ir atleidþia já ið valstybës tarnybos); savivaldybës 
kontrolieriaus teikimu steigia savivaldybës kontrolieriaus tarnybà, 
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tvirtina savivaldybës kontrolieriaus (jo tarnybos) veiklos nuostatus, 
svarsto veiklos ataskaità ir priima dël jos sprendimà; 

7) steigia seniûnijas ir suteikia joms pavadinimus, nustato seniûnijø 
teritorijos ribas. 

Savivaldybiø tarybos taip pat steigia savivaldybiø ástaigas ir ámones, 
sudaro savivaldybës tarybos komitetus, komisijas ir kitus savivaldybës tary-
bos struktûrinius padalinius. Mero teikimu sudaro savivaldybës tarybos ko-
legijà, savivaldybës tarybos sekretoriatà. Savivaldybiø tarybos priima 
sprendimus dël jungimosi á savivaldybiø sàjungas, dël bendradarbiavimo su 
uþsienio ðaliø savivaldybëmis ar prisijungimo prie tarptautiniø savivaldos 
organizacijø ir kt. 

Konstitucijoje plati diskrecija suteikta ástatymø leidëjui: nustatyti vie-
tinës valdþios institucinæ struktûrà, savivaldybiø tarybø struktûrinius pada-
linius, savivaldybiø taryboms atskaitingas vykdomosios valdþios institucijas, 
savivaldybiø kontrolës institucijas, savivaldybiø institucijø formavimo ir 
veiklos tvarkà, funkcijas, ágaliojimus95. Minëta, kad konstituciniai vietos sa-
vivaldos pagrindai sukonkretinti Lietuvos Respublikos teritorijos administ-
raciniø vienetø ir jø ribø ástatyme, Vietos savivaldos, Savivaldybiø tarybø 
rinkimø ir kituose ástatymuose. 

                                                           

95 Paþymëtina, kad Seimas 2006 m. liepos 11 d. priëmë Lietuvos Respublikos koncesijø 
ástatymo, Vietos savivaldos ástatymo pakeitimo ir papildymo ástatymà (Valstybës þinios. 2006. 
Nr. 82-3251, ásigaliojo 2006 m. liepos 27 d.). Ðio ástatymo antrojo skirsnio 1 straipsniu buvo 
pakeistas Vietos savivaldos ástatymo 17 straipsnio 1 dalies 39 punktas, kuriame nustatyti savi-
valdybiø tarybø ágaliojimai kontroliuoti koncesijų sutarèiø sudarymo procesà, priimti sprendi-
mus dël koncesijø suteikimo tikslingumo, taip pat tvirtinti koncesijos konkurso ir „pagrindi-
nes“ koncesijos sutarties sàlygas, ávertinti savivaldybës kontrolieriaus iðvadas minëtais klausi-
mais ir kt. Koncesijø pagrindu suteikiami leidimai vykdyti ûkinæ komercinæ veiklà, susijusià su 
infrastruktûros objektø projektavimu, statyba, plëtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, val-
dymu, naudojimu ir (ar) prieþiûra, teikti vieðàsias paslaugas, valdyti ir (ar) naudoti valstybës, 
savivaldybës turtà (tarp jø eksploatuoti gamtos iðteklius). Pagal Koncesijø ástatymà (2003 m. 
birþelio 24 d. redakcija su vëlesniais pakeitimais // Valstybës þinios. 2003. Nr. 70-3163) savi-
valdybës suteikia leidimus ûkinei veiklai vadovaujantis koncesijø sutartimis, kuriose gali bûti 
nustatyta savivaldybës pareiga uþtikrinti pajamas ir pelnà ûkinës veiklos subjektams, t. y. su-
tartyse su koncesininkais (kurie paprastai prisiima visà verslo rizikà uþ sutartyje numatytà 
koncesinæ veiklà) gali bûti nustatyti savivaldybiø ásipareigojimai sumokëti jiems ir tam tikrà at-
lyginimà, kurio dydis priklauso nuo ûkinës veikos subjektui tenkanèios verslo rizikos. Toks at-
lyginimas koncesininkui reikðtø savivaldybiø ásipareigojimà palengvinti arba prisiimti sau vers-
lo rizikà, todël vargu ar dera su koncesijos sutarèiø prasme – perleisti koncesininkams teises á 
pelnà ir kartu uþtikrinti, kad bus vykdoma bendruomenei naudinga ûkinë veikla, sumaþintos 
savivaldybiø veiklos sànaudos, iðvengta galimos rizikos ir pan. 
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Vietos savivaldos ástatyme96 nustatyta, kad institucija, ágyvendinanti 
savivaldos teisæ, yra savivaldybës taryba, kad tik ji gali sustabdyti, pakeisti 
ar panaikinti savo ir kitø savivaldybës vieðojo administravimo subjektø pri-
imtus teisës aktus, kad savivaldybiø veiklos teisinæ prieþiûrà vykdantis Vy-
riausybës atstovas Konstitucijos ar ástatymø neatitinkanèiø norminiø teisës 
aktø teisëtumà skundþia Administraciniø bylø teisenos ástatymo nustatyta 
tvarka (11 straipsnio 1 ir 2 dalys). 

Savivaldybës tarybos ágaliojimai prasideda, kai á pirmàjá posëdá susi-
renka tarybos nariai – demokratiðkai iðrinkti teritorinës bendruomenës at-
stovai, ir baigiasi, kai á pirmàjá posëdá susirenka naujai iðrinkti tarybos na-
riai. Per 2 mënesius nuo pirmojo naujai iðrinktos savivaldybës tarybos po-
sëdþio suðaukimo dienos turi bûti iðrinktas savivaldybës meras, paskirti me-
ro pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybës administracijos direktorius, 
sudaryta savivaldybës tarybos kolegija, jeigu nusprendþiama jà sudaryti (12 
straipsnio 3 ir 4 dalys) 97.  

Savivaldybës tarybos veiklos tvarkà ir formas nustato Vietos savivaldos 
ástatymas ir savivaldybës tarybos veiklos reglamentas (12 straipsnio 2 dalis). 
Teritorinës bendruomenës atstovai svarsto ir priima kolegialius sprendi-
mus savivaldybës tarybos posëdþiuose, savivaldybës tarybos komitetuose, 
komisijose, tarybos nariø politinëse frakcijose, grupiø pasitarimuose, ben-
drauja su rinkëjais. Be to, meras (savivaldybës tarybos vardu) ne reèiau 
kaip vienà kartà per metus turi pateikti savivaldybës gyventojams vieðà at-
likto darbo ataskaità (13 straipsnis). 

                                                           

96 Þr. Vietos savivaldos ástatymo 2000 m. spalio 12 d. redakcija su vëlesniais pakeitimais 
(iki 2006 m. liepos 11 d. áskaitytinai). 

97 Pagal Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybës teritorijoje ástaty-
mo (2003 m. geguþës 27 d. redakcija) 3 straipsnio 2 dalá savivaldybës taryba ir jos nariai ne-
tenka savo ágaliojimø laikinai ávedus tiesioginá valdymà savivaldybës teritorijoje (Valstybës þi-
nios. 2003. Nr. 57-2532). Tiesioginis valdymas savivaldybës teritorijoje gali bûti laikinai áve-
damas Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu (kartu nustatant naujø rinkimø á savivaldybës 
tarybà datà), kai yra ðio ástatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyti tiesioginio valdymo pagrindai: 
1) savivaldybës taryba savo veiksmais kësinasi á valstybës teritorijos vientisumà bei konstituci-
næ santvarkà; 2) remdamasi teismø sprendimais, Vyriausybë konstatuoja, kad savivaldybës ta-
ryba ðiurkðèiai paþeidinëja Lietuvos Respublikos Konstitucijà bei ástatymus; 3) savivaldybës 
taryba per Vietos savivaldos ástatyme nustatytà laikà neišrenka mero ir nepaskiria mero pava-

duotojo bei savivaldybės administracijos direktoriaus; 4) du ketvirèius ið eilës nevyksta savival-
dybës tarybos posëdþiai; 5) Vyriausioji rinkimø komisija pakartotiniø rinkimø á savivaldybës 
tarybà rezultatus pripaþino negaliojanèiais; 6) savivaldybës taryba negali vykdyti savo ágalioji-
mø dël aplinkybiø, susijusiø su nepaprastosios padëties ávedimu savivaldybës teritorijoje. Pas-
taruoju atveju tarybos ir jos nariø ágaliojimai sustabdomi, todël, pasibaigus laikino tiesioginio 
valdymo terminui, savivaldybës taryba tæsia ágaliojimø vykdymà iki kadencijos pabaigos (2 
straipsnio 8 dalis). 
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Savivaldybës taryba savo ágaliojimus ágyvendina ir sprendimus priima 
kolegialiai – savivaldybës tarybos posëdþiuose (13 straipsnio 1 dalis). Tary-
bos posëdþiai yra teisëti, jeigu juose dalyvauja iðrinktø tarybos nariø dau-
guma. Sprendimai priimami posëdyje dalyvaujanèiø tarybos nariø balsø 
dauguma (14 straipsnio 1, 7 dalys). Savivaldybës tarybos sprendimai galioja 
visoje savivaldybës teritorijoje ir privalomi visoms savivaldybës teritorijoje 
esanèioms ástaigoms, ámonëms, organizacijoms, nuolatiniams savivaldybës 
gyventojams (40 straipsnio 2, 4 dalys) ir kitiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims, kurie veikia bent vienoje savivaldybiø institucijø kompetencijai 
Konstitucijos ir ástatymø paskirtoje teisinio reguliavimo srityje. 

Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir ásigalio-
jimo tvarkos ástatymo 12 straipsnyje (2005 m. liepos 7 d. redakcija) nustaty-
ta, kad savivaldybiø tarybø priimti norminiai teisës aktai ásigalioja kità die-
nà po jø paskelbimo vietinëje spaudoje arba kità dienà po oficialaus infor-
macinio praneðimo vietinëje spaudoje apie norminio teisës akto priëmimà 
ir viso norminio teisës akto teksto paskelbimo atitinkamos savivaldybës in-
terneto tinklalapyje, jeigu paèiuose teisës aktuose nenustatyta vëlesnë jø 
ásigaliojimo data. Oficialiame informaciniame praneðime apie teisës akto 
priëmimà nurodoma teisës akto priëmimo data, numeris, antraðtë, jei ji 
yra, iðdëstoma priimto sprendimo esmë ir nurodomas interneto tinklalapio, 
kuriame paskelbtas teisës aktas, adresas. Savivaldybiø atstovaujamøjø ir 
vykdomøjø institucijø bei savivaldybiø merø priimti individualûs teisës ak-
tai ásigalioja jø pasiraðymo dienà, jeigu paèiuose teisës aktuose nenustatyta 
vëlesnë jø ásigaliojimo data98. 

Savivaldybës tarybos posëdþius prireikus, bet ne reèiau kaip kas 3 më-
nesiai, ðaukia meras, o kai jo nëra – mero pavaduotojas. Posëdþiams pirmi-
ninkauja meras, o kai jo nëra – mero pavaduotojas. Meras, o kai jo nëra, – 
mero pavaduotojas privalo suðaukti posëdá, jeigu to raðtu reikalauja ne ma-
þiau kaip vienas treèdalis iðrinktø tarybos nariø pateikdami svarstytinus 
klausimus ir jø sprendimø projektus, ne vëliau kaip per dvi savaites nuo ta-

                                                           

98 Seimas 2002 m. gruodþio 10 d. priëmë Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos 
Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos“ pakeitimo ástatymà, 
kurio 1 straipsniu Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø 
teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos“ buvo pakeistas ir iðdëstytas nauja redakcija. Buvo 
pakeistas ir ðio ástatymo pavadinimas – jis pavadintas Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø 
teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos ástatymu (Valstybës þinios. 2002. Nr. 124-5626). Ðis 
naujos redakcijos ástatymas taip pat buvo pakeistas ir papildytas. Seimas 2005 m. liepos 7 d. 
priëmë Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos ásta-
tymo 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymà, kurio 6 straipsniu Lietu-
vos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos ástatymo, inter 

alia, 12 straipsnis buvo pakeistas ir iðdëstytas nauja redakcija. 
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rybos nariø reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytà laikà meras ar jo pava-
duotojas posëdþio nesuðaukia, já gali ðaukti ne maþiau kaip vienas treèdalis 
iðrinktø tarybos nariø. Jeigu meras ar jo pavaduotojas posëdyje nedalyvau-
ja, posëdþiui pirmininkauja ir visus posëdyje priimtus dokumentus pasiraðo 
savivaldybës tarybos paskirtas tarybos narys (14 straipsnio 4 dalis). 

Savivaldybës taryboje svarstytinus klausimus (kartu su sprendimø pro-
jektais) merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, savivaldybës 
kontrolierius, savivaldybës administracijos direktorius, o savivaldybës tary-
bos posëdþiø darbotvarkes sudaro meras. Jos gali bûti papildytos ar pakeis-
tos savivaldybës tarybos sprendimais komiteto, komisijos, frakcijos ir vieno 
treèdalio dalyvaujanèiø posëdyje tarybos nariø siûlymu (14 straipsnio 6 da-
lis). 

Savivaldybës tarybos posëdþiuose svarstomi tik tie klausimai, dël kuriø 
savivaldybës tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka yra pateikti 
sprendimø projektai. Ekstremaliø situacijø atvejais meras turi teisæ pateikti 
savivaldybës tarybai svarstyti klausimà ir siûlyti priimti sprendimà ne pagal 
nustatytà tvarkà. Pateikti sprendimø projektai yra registruojami savivaldy-
bës tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir ne vëliau kaip artimiau-
sià darbo dienà po registracijos paskelbiami savivaldybës interneto tinkla-
lapyje (14 straipsnio 11, 12 dalys). 

Savivaldybës tarybos komitetai ir komisijos – atstovaujamosios savi-
valdybës institucijos struktûriniai padaliniai. Savivaldybës tarybos komitetai 
sudaromi ið tarybos nariø (savivaldybës tarybos sprendimu) ávairiems klau-
simams preliminariai nagrinëti ir iðvadoms bei pasiûlymams teikti, kontro-
liuoti, kaip laikomasi ástatymø ir vykdomi savivaldybës tarybos, mero 
sprendimai (15 straipsnio 1, 2 dalys). 

Kiekvienoje savivaldybëje privaloma sudaryti Kontrolës komitetà, o 
ðiame komitete turi bûti vienodas visø savivaldybës taryboje atstovaujamø 
partijø arba koalicijø deleguotø atstovø skaièius. Sudarant kitus komitetus, 
laikomasi proporcingo daugumos ir maþumos atstovavimo principo. Komi-
tetø darbo tvarka nustatoma savivaldybës tarybos veiklos reglamente (15 
straipsnio 2 dalis). 

Komitetai pagal savo kompetencijà priima rekomendacinius sprendi-
mus. Kita vertus, savivaldybës institucijos su jø veikla susijusius komitetø 
sprendimus privalo apsvarstyti ir praneðti komitetams apie priimtus spren-
dimus (15 straipsnio 5 dalis). 

Komitetø, iðskyrus kontrolës komitetà, pirmininkus ir jø pavaduotojus 
renka komitetø nariai. Kontrolës komiteto pirmininkà renka, o jo pavaduo-
tojà kontrolës komiteto pirmininko teikimu skiria savivaldybës taryba. 
Kontrolës komiteto pirmininkas laikomas iðrinktu, o jo pavaduotojas lai-
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komas paskirtu, jeigu uþ tai balsuoja iðrinktø tarybos nariø dauguma (15 
straipsnio 3 dalis). 

Komitetø ágaliojimus (ir jø nariø skaièiø) nustato taryba (15 straipsnio 
2 dalis), taèiau kontrolës komiteto ágaliojimai yra átvirtinti ðio ástatymo 15 
straipsnio 4 dalyje: 

1) siûlo savivaldybës tarybai atleisti savivaldybës kontrolieriø, kai yra 
Valstybës tarnybos ástatyme nurodyti atleidimo ið valstybës tarny-
bos pagrindai;  

2) teikia savivaldybës tarybai iðvadas dël savivaldybës kontrolieriaus 
(savivaldybës kontrolieriaus tarnybos) veiklos rezultatø; 

3) svarsto savivaldybës kontrolieriaus (savivaldybës kontrolieriaus 
tarnybos) veiklos plano projektà ir teikia pasiûlymus dël ðio plano 
projekto papildymo ar pakeitimo, savivaldybës tarybos veiklos reg-
lamento nustatyta tvarka iki einamøjø metø sausio 15 d. gràþina ðá 
plano projektà savivaldybës kontrolieriui tvirtinti; 

4) svarsto savivaldybës kontrolieriaus parengtà ataskaità dël jo (savi-
valdybës kontrolieriaus tarnybos) veiklos plano ávykdymo, jos pa-
grindu rengia ir teikia savivaldybës tarybai iðvadas dël savivaldybës 
turto ir lëðø naudojimo teisëtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei 
savivaldybës kontrolieriaus ir savivaldybës kontrolieriaus tarnybos 
veiklos; 

5) siûlo savivaldybës tarybai atlikti nepriklausomà savivaldybës turto 
ir lëðø naudojimo bei savivaldybës veiklos audità, teikia savo iðva-
das dël audito rezultatø; 

6) periodiðkai (kartà per ketvirtá) svarsto, kaip vykdomas savivaldybës 
kontrolieriaus (savivaldybës kontrolieriaus tarnybos) veiklos pla-
nas, savivaldybës kontrolieriaus ar savo iniciatyva iðklauso instituci-
jø, ástaigø ir ámoniø vadovus dël savivaldybës kontrolieriaus (savi-
valdybës kontrolieriaus tarnybos) atlikto finansinio ir veiklos audi-
to metu nustatytø trûkumø ar teisës aktø paþeidimø paðalinimo, 
prireikus kreipiasi á savivaldybës administracijos direktoriø dël sa-
vivaldybës kontrolieriaus (savivaldybës kontrolieriaus tarnybos) 
reikalavimø ávykdymo; 

7) dirba pagal savivaldybës tarybos patvirtintà veiklos programà ir 
kiekvienø metø pabaigoje uþ savo veiklà atsiskaito savivaldybës ta-
rybai. 

Savivaldybës taryba savo ágaliojimø laikui prie tarybos sudaro admi-
nistracinæ komisijà, kuri nagrinëja Administraciniø teisës paþeidimø ko-
dekso jos kompetencijai paskirtas administraciniø teisës paþeidimø bylas. 
Savivaldybës taryba ðios komisijos pirmininku (mero teikimu) skiria tary-
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bos nará. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybës 
administracijos direktoriaus paskirtas valstybës tarnautojas, ðios funkcijos 
áraðomos á jo pareigybës apraðymà. 

Ástatymø nustatytais atvejais ar savivaldybës tarybos sprendimu gali 
bûti sudaromos ir kitos nuolatinës (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikino-
sios (atskiriems klausimams nagrinëti) komisijos. Ðiø komisijø sudarymo 
tvarkà nustato savivaldybës tarybos veiklos reglamentas, jø veiklos nuosta-
tus tvirtina savivaldybës taryba. Savivaldybës tarybos sudaromø komisijø 
nariais gali bûti savivaldybës tarybos nariai ir valstybës tarnautojai bei gy-
venamøjø vietoviø bendruomeniø atstovai (16 straipsnis). 

Be to, savivaldybës taryba savo ágaliojimø laikui ið savivaldybës tarybos 
nariø gali sudaryti savivaldybës tarybos kolegijà, nustatyti jos nariø skaièiø 
ir pavesti jai vykdyti kai kuriuos savivaldybës tarybos ágaliojimus: rengti 
ávairiø programø projektus, steigti savivaldybës sekretoriato bei mero poli-
tinio (asmeninio) pasitikëjimo (jei sekretoriatas nesudaromas) valstybës 
tarnautojø pareigybes ir nustatyti jø skaièiø, taip pat nustatyti savivaldybës 
tarybos nariø ir valstybës tarnautojø mokymo prioritetus (18 straipsnio 1 
dalis, 17 straipsnio 15, 19 ir 20 punktai). 

Kolegijos nariai pagal pareigas yra meras ir mero pavaduotojas (pava-
duotojai). Kitø (neetatiniø) kolegijos nariø kandidatûras savivaldybës tary-
bai tvirtinti teikia meras. Kolegijos nariais gali bûti tik Lietuvos Respubli-
kos pilieèiai, kolegijos nariais negali bûti kontrolës komiteto pirmininkas, 
jo pavaduotojas ir kontrolës komiteto nariai. Kolegijos darbo tvarkà, posë-
dþiø organizavimo tvarkà, kolegijos nariø statusà, jø tvirtinimo ir kolegijos 
nario statuso praradimo procedûrà nustato savivaldybës tarybos veiklos 
reglamentas. Kolegija ne reèiau kaip kartà per metus arba prireikus atsi-
skaito uþ savo veiklà savivaldybës tarybai (18 straipsnio 2 dalis). 

Savivaldybës tarybos sprendimø projektams rengti, nagrinëti ir iðvadø 
dël tarybos sprendimø projektams rengti mero siûlymu gali bûti steigiamas 
savivaldybës tarybos sekretoriatas. Sekretoriatas gali bûti sudaromas ið po-
litinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojø, karjeros valstybës 
tarnautojø ir darbuotojø, dirbanèiø pagal darbo sutartis. Jei sekretoriatas 
nesudaromas, savo ágaliojimø laikui meras gali turëti politinio (asmeninio) 
pasitikëjimo valstybës tarnautojø (20 straipsnio 12 dalis). 

 
Meras 

 

Vietos savivaldos ástatyme nustatyta, kad savivaldybës vadovas yra me-
ras (20 straipsnio 1 dalis). Meras atstovauja savivaldybei teisme, bendra-
darbiaujant su kitomis savivaldybëmis, valstybës ar uþsienio ðaliø instituci-
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jomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Meru (ir mero pavaduotojais) 
gali bûti tik Lietuvos Respublikos pilieèiai (21 straipsnio 1 dalis). 

Meras vadovauja savivaldybës tarybai. Jis sudaro tarybos posëdþiø 
darbotvarkes, ðaukia tarybos posëdþius ir jiems pirmininkauja, siûlo savi-
valdybës tarybai sprendimø projektus, koordinuoja jos struktûriniø padali-
niø – tarybos komitetø ir komisijø veiklà, pasiraðo tarybos sprendimus ir 
posëdþiø protokolus (21 straipsnio 2 dalis), taigi Vietos savivaldos ástatyme 
átvirtinti mero kaip savivaldybës tarybos pirmininko ágaliojimai. 

Meras taip pat vadovauja sekretoriato darbui, tvirtina sekretoriato 
nuostatus, Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidþia 
sekretoriato darbuotojus (21 straipsnio 2 dalies 5, 6 punktai), kontroliuoja 
ir priþiûri savivaldybës vieðojo administravimo institucijø bei ástaigø ir ámo-
niø vadovø veiklà, kaip jie ágyvendina ástatymus, Vyriausybës bei savivaldy-
bës tarybos sprendimus (21 straipsnio 2 dalies 8 punktas). 

Savivaldybës taryba iðrenka merà savo ágaliojimø laikui ið tarybos na-
riø slaptu balsavimu, paprasta visø savivaldybës nariø dauguma (20 straips-
nio 1 dalis). Savivaldybës taryba slaptu balsavimu skiria mero pasiûlytus 
kandidatus mero pavaduotojais.  

Savivaldybës meras ar jo pavaduotojas netenka savo ágaliojimø prieð 
terminà paprasta visø savivaldybës tarybos nariø dauguma ir slaptai balsuo-
jant, kai pateikia atsistatydinimo praðymà, kai tampa ilgà laikà nedarbingas 
(nedirba daugiau kaip 120 kalendoriniø dienø ið eilës arba daugiau kaip 
140 dienø per paskutinius 12 mënesiø) arba iðvyksta nuolat gyventi á uþsie-
nio valstybæ (20 straipsnio 2 dalis). Mero ar jo pavaduotojo atleidimo ið pa-
reigø (politiniais motyvais) klausimà savivaldybës taryba svarsto, kai ne 
maþiau kaip vienas treèdalis visø tarybos nariø pareiðkia nepasitikëjimà. 
Ðie savivaldybës pareigûnai atleidþiami ið pareigø, jeigu tokiam sprendimui 
pritaria bent pusë savivaldybës tarybos nariø, o jei ne – pakartotinai politi-
nio nepasitikëjimo klausimas gali bûti svarstomas tik po metø (20 straips-
nio 3 dalis). Atrodytø keista, kad norint atleisti ið pareigø politiná pasitikë-
jimà savivaldybës taryboje praradusá merà ar jo pavaduotojà turi bûti bal-
suojama dar kartà, o nesurinkus tarybos nariø balsø daugumos toks meras 
lieka eiti pareigas. Galbût toks ástatyme nustatytas reguliavimas reiðkia, 
kad merui ar jo pavaduotojui, kuriems savivaldybës taryba pareiðkë nepasi-
tikëjimà, suteikiama galimybë patiems pasitraukti ið pareigø, o „nesusipra-
tæs“ ar politinës veiklos taisykles ignoruojantis asmuo atleidþiamas, jeigu 
tokiam sprendimui pritaria savivaldybës tarybos nariø dauguma. 

Mero, mero pavaduotojo ágaliojimai nutrûksta, jeigu jie netenka tary-
bos nario mandato; pasibaigus savivaldybës tarybos ágaliojimams, baigiasi ir 
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ðios tarybos iðrinkto mero, taip pat jo pavaduotojø ágaliojimai (20 straips-
nio 5 ir 6 dalys). 

Meras yra atskaitingas savivaldybës tarybai ir bendruomenei uþ savi-
valdybës veiklà (21 straipsnio 1 dalis); jis ne reèiau kaip kartà per metus uþ 
savo veiklà atsiskaito savivaldybës tarybai, o rinkëjams – uþ visos savivaldy-
bës veiklà (21 straipsnio 5 dalis).  

Paþymëtina, kad Lietuvoje gana seniai rengiamasi átvirtinti vietos gy-
ventojø tiesiogiai renkamø savivaldybës merø ir (arba) jos teritoriniø pada-
liniø vadovø (seniûnø) institutà99, taèiau vis neapsisprendþiama, koks turë-
tø bûti ðiø tiesiogiai renkamø savivaldybës pareigûnø statusas, kokia jø 
kompetencija, ágaliojimai, vieta savivaldybës institucijø sistemoje. Oficialiai 
deklaruojamas savivaldos reformø tikslas – demokratinës gyventojø savi-
valdos plëtojimas, savivaldybiø institucijø savarankiðkumo, ágaliojimø ir at-
sakomybës didinimas, vietos gyventojø aktyvumo, bendruomeniø suintere-
suotumo vietinës valdþios veikla skatinimas, taèiau pasiûlymuose keisti 
Konstitucijà ir (ar) ástatymus neretai matyti, kad siekiama atkurti 1995–
2002 m. vietos savivaldos modelá, kuris Konstitucinio Teismo 2002 m. 
gruodþio 24 d. nutarimu buvo pripaþintas antikonstituciniu100. Konstituci-
nës teisës poþiûriu itin kritiðkai turëtø bûti vertinami siûlymai Konstitucijo-
je nustatyti tokius „bendruosius savivaldos organizavimo principus“, kurie 
netrukdytø ástatymø leidëjui nustatyti bet koká vietos savivaldos instituciná 
modelá. Be kita ko, tai reikðtø teisinæ galimybæ bet kada pakeisti savivaldos 
sistemà, taigi ir manipuliuoti savivaldos institucijø valdþia, nustatyti tokias 
jos galias ir jø ágyvendinimo terminus, kurie tam tikru momentu bûtø pa-
lankûs daugumà Seime turinèioms politinëms jëgoms. Siekant to iðvengti, 
vietos savivalda – pamatinë (prigimtinë) kiekvieno asmens teisë dalyvauti 
sprendþiant vietos bendruomenës vieðuosius reikalus – yra átvirtinama 
Konstitucijoje ir saugoma kaip viena ið svarbiausiø demokratinës valstybës 
konstituciniø vertybiø. 

                                                           

99 Þr. Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birþelio 18 d. rezoliucija „Dël savivaldybiø me-
rø ir seniûnø rinkimø“ // Valstybës þinios. 1998. Nr. 58-1615. Vyriausiosios rinkimø komisijos 
1998 m. birþelio 10 d. sprendimu Nr. 57 (Valstybës þinios. 1998. Nr. 54-1516) buvo áregistruota 
iniciatyvinë grupë referendumui dël tiesioginiø merø ir seniûnø rinkimø rengti; taip pat þr.: 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999–2000 metø veiklos programà (Valstybës þinios. 1999. 
Nr. 53-1708); Vyriausybës 2000–2004 metø veiklos programà (Valstybës þinios. 2000. Nr. 98-
3081). 

100 Lietuvos savivaldybiø asociacijos valdybos 2005 m. gruodþio 15 d. nutarimas Nr. VN-43 
„Dël vietos savivaldos modelio“, Lietuvos savivaldybiø asociacijos nariø atstovø suvaþiavimo 
(Birðtone) 2006 m. birþelio 2 d. nutarimas Nr. SN-2 „Dël vietos savivaldos modelio“ (þr.: 
http://www.lsa.lt/index.php?19223151). 
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Konstitucijoje nëra nustatyta, kaip reikëtø vadinti savivaldybiø vyk-
domàsias institucijas, nëra ir sàvokos „meras“, taigi savivaldybës mero ins-
titucijos átvirtinimas vietos bendruomenës valdþiø sistemoje, mero ágalioji-
mai, jo teisinis statusas priklauso nuo to, kaip ástatymø leidëjas ágyvendins 
Konstitucijoje jam nustatytà kompetencijà. Konstitucijos 119 straipsnio 3 
dalyje nustatyta, kad savivaldos institucijø organizavimo ir veiklos tvarkà 
nustato ástatymas, taigi Konstitucijoje ástatymø leidëjui nëra draudþiama 
ástatyme átvirtinti tokià savivaldybiø valdþios institucijø sistemà, kurioje vie-
tos gyventojø tiesiogiai renkamas meras bûtø atstovaujamosios valdþios da-
lis – savivaldybës tarybos pirmininkas (bet ne savarankiðka, lygiavertë tary-
bai atstovaujamoji institucija) arba tarybai atskaitinga vykdomoji institucija 
ar jos vadovas. Ástatymø leidëjas turi teisæ apibrëþti savivaldybës mero tei-
siná statusà, nustatyti savivaldybës institucijø tarpusavio santykius, taèiau 
Konstitucija ápareigoja ástatymø leidëjà neperþengti konstitucinio regulia-
vimo ribø, nepaþeisti konstituciniø vietos savivaldos principø, kitø konsti-
tuciniø nuostatø, Konstitucijoje átvirtintø, jos saugomø ir ginamø tautos si-
ekiø ir vertybiø, kurias iðreiðkia ávairûs Konstitucijos principai ir normos.  

Antai Konstitucijos 34 straipsnyje nustatyta, kad aktyviàjà rinkimø tei-
sæ turi pilieèiai, kuriems rinkimø dienà yra sukakæ 18 metø, kad teisë bûti 
iðrinktam turi bûti nustatyta Konstitucijoje, rinkimø ástatymuose, kad tokia 
rinkëjø teisë negali bûti niekam apribota, iðskyrus pilieèius, kurie teismo 
pripaþinti neveiksniais. Be to, Konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos valsty-
bë yra demokratinë respublika (1 straipsnis), kad teritoriniø bendruomeniø 
atstovus – savivaldybiø tarybø narius – renka Lietuvos Respublikos pilieèiai 
ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, kad savivaldybiø tary-
bø nariai renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia ir tiesiogi-
ne rinkimø teise, slaptu balsavimu (119 straipsnio 2 dalis), kad Seimo, savi-
valdybiø tarybø nariais negali bûti kraðto apsaugos sistemos, policijos ir vi-
daus tarnybos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitø sukarintø ir sau-
gumo tarnybø pareigûnai (141 straipsnis), taigi tiesioginiai merø rinkimai, 
kaip ir savivaldybiø tarybø rinkimai, turi bûti laisvi, perodiðki, reguliarûs, 
atinkantys Konstitucijoje átvirtintus demokratiniø rinkimø standartus, rin-
kimø teisës apribojimus, konstitucinius vietos savivaldos principus. 

Paþymëtina, kad Lietuvos Respublika, stodama á Europos Sàjungà, yra 
ásipareigojusi uþtikrinti, kad renkant vietos savivaldos institucijas Europos 
Sàjungai priklausanèiø valstybiø nariø pilieèiai turës tokias pat teises kaip 
ir Lietuvos Respublikos pilieèiai. Tai reiðkia, kad kiekvienas Lietuvoje nuo-
lat gyvenantis Europos Sàjungos pilietis turi teisæ balsuoti vietos savivaldos 
institucijø rinkimuose ir bûti iðrinktas savivaldybës tarybos nariu, iðrinktas 
arba paskirtas meru ar kitu savivaldybiø valdþios pareigûnu.  
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Konstitucijos 119 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tik savivaldybës ta-
ryba sudaro vykdomàsias savivaldybiø institucijas, kad ðios institucijos turi 
bûti jai atskaitingos, taigi pagal Konstitucijà tiesiogiai renkamas meras ne-
gali bûti vykdomoji savivaldybës institucija, taip pat (laikantis, inter alia, sa-
vivaldybiø tarybø virðenybës konstitucinio principo) vietos gyventojø tiesio-
giai renkamam merui negali bûti tuo pat metu nustatyti ir atstovaujamosios 
savivaldybiø valdþios, ir vykdomosios institucijos ágaliojimai (Konstitucinio 
Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas). Vietos gyventojø tiesiogiai ren-
kamas meras negali bûti savivaldybës tarybos pirmininku ir kartu vadovauti 
savivaldybiø vykdomosios valdþios institucijoms (valdyboms, merijoms ar 
savivaldybiø administracijoms). Ástatymø leidëjas savivaldybiø merams gali 
suteikti tik tokius ágaliojimus, kuriuos ágyvendindami merai negalëtø pa-
keisti savivaldybiø tarybø, diktuoti joms, nes pagal Konstitucijà savivaldy-
bës vykdomøjø ar kitø jos sudarytø institucijø ar pareigûnø ágaliojimai ne-
gali dominuoti savivaldybiø tarybø ágaliojimø atþvilgiu, negalima nustatyti 
tokio teisinio reguliavimo, pagal kurá merø ágaliojimai bûtø prilyginti savi-
valdybiø tarybø ágaliojimams ar juos varþytø arba pagal kurá savivaldybiø 
tarybos netektø galimybës kontroliuoti merus, kitas joms atskaitingas vie-
tos bendruomeniø institucijas. Demokratiniais principais grindþiama vietos 
savivaldos sistema – tai ne tik laisvuose, teisinguose rinkimuose vietos gy-
ventojø iðrinkti bendruomenës atstovai, kiti tiesiogiai renkami savivaldybiø 
valdþios pareigûnai ar institucijos, bet ir teritorinës bendruomenës teisë 
kontroliuoti iðrinktà valdþià (tiesioginiai savivaldybiø merø ar kitø savival-
dybës pareigûnø rinkimai nëra bûtina tokios kontrolës sàlyga), taip pat vie-
nodos vietos gyventojø teisës iðkeliant kandidatus renkamoms pareigybëms 
ar institucijoms savivaldybëse.  

Paþymëtina, kad vietos gyventojø tiesiogiai renkamo mero institutas 
savaime nereiðkia didesnës savivaldybiø merø veiklos kontrolës ir jø politi-
nës ar teisinës atsakomybës. Prieðingai, netgi savivaldybës tarybai atsakin-
gas, taèiau tiesiogiai vietos gyventojø renkamas meras turëtø bûti labiau 
savarankiðkas ir nepriklausomas nuo savivaldybës tarybos, t. y. savivaldybës 
taryba negalëtø atleisti mero ið pareigø vien dël politiniø motyvø arba tie-
sioginiai mero rinkimai nebetektø prasmës.  

Vietos gyventojø tiesiogiai renkamo mero instituto konstitucinis átvir-
tinimas galëtø bûti konstituciðkai pagrástas ir kartu politiðkai racionalus, jei 
Konstitucijoje, inter alia, bûtø nustatytas detalus savivaldybës tarybos ir tie-
siogiai vietos gyventojø iðrinkto mero ágaliojimø, jø tarpusavio santykiø 
reglamentavimas, kuris uþtikrintø vietinës valdþios institucijø savarankið-
kumà ir pusiausvyrà, taip pat tai, kad kiekviena savivaldybës institucija de-
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ramai ágyvendins Konstitucijoje jai nustatytus ágaliojimus ir negalës ðiø ága-
liojimø perimti ið kitos, taip pat jø perduoti ar atsisakyti. 

Kita vertus, vietos gyventojø teisæ spræsti, kas turëtø bûti savivaldybës 
vadovas, galima uþtikrinti ir nekeièiant Konstitucijos, pavyzdþiui, nustatant 
grieþtà rinkimø sàraðuose nurodytø kandidatø reitingavimo sistemà, kurio-
je rinkëjui bûtu suteikta teisë ne tik rinktis politinës partijos siûlomà kan-
didatø sàraðà, bet ir atiduoti balsà uþ vienà arba kelis ið sàraðe nurodytø 
kandidatø á mero postà. Tai reikðtø, kad savivaldybës mero paskyrimo 
klausimà sprendþia savivaldybës tarybos nariai sudarydami ávairias porin-
kimines koalicijas, taèiau tuo pat metu juos varþytø rinkëjø tiesiogiai nusta-
tyti reitingavimo balsai, kuriuos vietos gyventojai atidavë uþ pasirinktà 
kandidatà á merus.  

Bet kuriuo atveju vietos savivaldos veiksmingumas, teritoriniø ben-
druomeniø tiesiogiai ar netiesiogiai sudarytø valdþios institucijø gebëjimas 
veikti vietos gyventojø labui priklauso ne tiek nuo rinkimø sistemos, kiek 
nuo savivaldybës institucijø ir pareigûnø kompetencijos ir ágaliojimø apim-
ties, nuo savivaldybiø valdþios finansinio savarankiðkumo ir gebëjimo veikti 
bendruomenës labui, o svarbiausia – nuo veiksmingos savivaldybiø institu-
cijø veiklos kontrolës, kurià turëtø uþtikrinti tiek paèios teritorinës ben-
druomenës, tiek centrinës valstybës valdþios institucijos. 

 
Vykdomieji savivaldybiø organai ir kitos  

savivaldybiø institucijos 
 

Konstitucijoje nenustatytos savivaldybiø taryboms atskaitingø vykdo-
møjø organø rûðys (kolegialûs, vienasmeniai organai); jø formavimo tvar-
ka, pavadinimai, tarpusavio ryšiai; jø funkcijos ir kompetencija nustatytos 
tik bendriausiais bruoþais. Savivaldybiø taryboms atskaitingø vykdomøjø 
organø funkcijas ir kompetencijà paliekama nustatyti ástatymø leidëjui. 

Ástatymais reglamentuojant savivaldybiø taryboms atskaitingø vykdo-
møjø organø formavimà, funkcijas ir kompetencijà, bûtina paisyti Konsti-
tucijoje átvirtintø vietos savivaldos principø: atstovaujamosios demokrati-
jos, vykdomøjø organø atskaitingumo atstovybei, savivaldybiø tarybø virðe-
nybës prieð joms atskaitingus vykdomuosius organus ir kt. Ástatymø leidëjas 
turi diskrecijà ástatymu nustatyti, kokia tvarka – rinkimø ar kitokia – yra 
sudaromi minëti vykdomieji organai, kurie ið jø yra kolegialûs, o kurie – 
vienasmeniai, kokie yra jø tarpusavio ryðiai. Ástatymø leidëjas taip pat turi 
diskrecijà ástatymu nustatyti kolegialiø vykdomøjø organø struktûrà ir na-
riø skaièiø arba palikti tai pagal ástatymà nustatyti savivaldybiø taryboms 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas). 
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Savivaldybiø taryboms atskaitingi vykdomieji organai turi bûti suda-
romi savivaldybës tarybos ágaliojimø laikui. Konstitucijos 119 straipsnio 4 
dalyje nurodyti vykdomieji organai yra institucijos, kurios sudaromos ásta-
tymams, Vyriausybës bei savivaldybiø tarybos sprendimams tiesiogiai ágy-
vendinti, jie nëra savivaldybiø tarybø vidiniai struktûriniai vienetai (padali-
niai), turintys uþtikrinti paèios savivaldybës tarybos darbà. Savivaldybiø ta-
ryboms atskaitingi vykdomieji organai negali bûti sudaromi ið juos suda-
ranèiø savivaldybiø tarybø nariø. 

Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodþio 24 d. nutarime konstatavo, 
kad savivaldos teisë yra neatsiejama nuo institucijø, per kurias ði teisë yra 
ágyvendinama, ir (arba) joms atskaitingø institucijø organizavimo ir veiklos, 
kad savivaldybiø tarybos, kaip savivaldos institucijos, yra tiesiogiai numaty-
tos Konstitucijoje, kad kitokios savivaldos institucijos Konstitucijoje nëra 
nurodytos, taip pat kad sàvoka „savivaldos institucijos“ iðreiðkia administ-
raciniø vienetø teritoriniø bendruomeniø atitinkamø institucijø konstituci-
næ paskirtá – tai institucijos, per kurias ágyvendinama atitinkamø bendruo-
meniø savivaldos teisë. 

Ðiame Konstitucinio Teismo nutarime taip pat konstatuota, kad pagal 
Konstitucijà savivaldybiø tarybø priimami sprendimai yra neatsiejami nuo 
ðiø sprendimø vykdymo, taigi savivaldybiø tarybø konstitucinë pareiga – 
sudaryti vykdomasias savivaldybiø institucijas, kuriø konstitucinë paskirtis 
yra ástatymø, Vyriausybës bei savivaldybës tarybos sprendimø tiesioginis 
ágyvendinimas. Savivaldybiø vykdomosios institucijos yra neatskiriama sa-
vivaldos mechanizmo dalis.  

Savivaldybiø tarybos turi konstitucinæ kompetencijà kontroliuoti savo 
sudarytus vykdomuosius organus, todël minëti vykdomieji organai negali 
pakeisti arba pajungti sau savivaldybiø tarybø, diktuoti joms, vykdomøjø 
organø ágaliojimai negali dominuoti savivaldybiø tarybø ágaliojimø atþvil-
giu, negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurá savivaldybiø 
taryboms atskaitingi vykdomieji organai bûtø prilyginti juos sudariusioms 
savivaldybiø taryboms, tuo labiau tokio, pagal kurá savivaldybiø tarybø ága-
liojimus varþytø jø sudarytø ir joms atskaitingø vykdomøjø organø ágalioji-
mai arba pagal kurá savivaldybiø tarybos netektø galimybës kontroliuoti sa-
vo sudarytus ir joms atskaitingus vykdomuosius organus (Konstitucinio 
Teismo 2002 m. sausio 24 d. nutarimas). 

Minëta, kad Konstitucijoje yra numatytos tik dvi savivaldybiø instituci-
jø rûðys: savivaldybiø tarybos – teritoriniø benduomeniø atstovaujamosios 
institucijos ir joms atskaitingi vykdomieji organai. Konstitucijoje ir ástaty-
muose nustatytais atvejais savivaldybiø atstovaujamosioms ir vykdomo-
sioms institucijoms suteikiami valdingi ágalinimai. Tokios savivaldybiø insti-
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tucijos – tai savivaldybiø valdþios ir vieðojo administravimo institucijos. Sa-
vivaldybiø tarybø priimami sprendimai yra neatsiejami nuo ðiø sprendimø 
vykdymo, todël tiek Konstitucijoje numatytos savivaldybiø atstovaujamosios 
institucijos, tiek savivaldybiø vykdomosios institucijos pagal savo kompe-
tencijà yra atsakingos uþ savivaldos teisës ágyvendinimà, uþ ástatymø, Vy-
riausybës bei savivaldybës tarybos sprendimø tiesioginá ágyvendinimà 
(Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 24 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nuta-
rimai). 

Savivaldybiø tarybos, ágyvendinanèios Konstitucijos laiduojamà savi-
valdos teisæ, gali sudaryti ir kitas valdingus ágalinimus turinèias savivaldybës 
institucijas, taip pat kitas savivaldybës ástaigas. 

Sàvoka „savivaldybës institucijos“ iðreiðkia atitinkamø institucijø pri-
klausomybæ tam tikrai savivaldybei. Savivaldybiø institucijos yra sudaromos 
tam, kad bûtø ágyvendinti savivaldybës interesai, tiesiogiai ágyvendinami 
ástatymai, Vyriausybës bei savivaldybës tarybos sprendimai, tad „savivaldy-
bës institucijomis“ laikytinos ir savivaldybiø tarybos, ir joms atskaitingi 
vykdomieji organai, ir kitos institucijos, kurias sudaro savivaldybiø tarybos 
(Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 24 d., 2004 m. gruodþio 13 d. nuta-
rimai). 

Vietos savivaldos ástatymo (2000 m. spalio 12 d. redakcija su vëlesniais 
pakeitimais) septintajame skirsnyje („Savivaldybës vieðojo administravimo 
ástaigos, jø sudarymas ir ágaliojmai“) átvirtinta sistema savivaldybiø vykdo-
møjø organø, kuriems pagal savo kompetencijà pavesta ágyvendinti ben-
druomeniø savivaldos teisæ Konstitucijoje, ástatymuose, Vyriausybës nuta-
rimuose, atitinkamos savivaldybës tarybos sprendimuose ir kituose teisës 
aktuose nustatytose ribose – tai savivaldybės administracijos direktorius ir jo 
vadovaujama savivaldybės administracija, taip pat jos struktûriniai teritori-
niai padaliniai – seniūnijos, seniūnijų tarybos.  

 

Savivaldybës administracija 

 
Pagal Vietos savivaldos ástatymo 291 straipsná (2005 m. lapkrièio 11 d. 

redakcija)101 savivaldybės administracija yra savivaldybës (vieðojo administ-
ravimo) ástaiga, kurià sudaro struktûriniai, struktûriniai teritoriniai padali-
niai – seniûnijos (administracijos filialai), juose dirbantys ir kiti (á struktû-
rinius padalinius neáeinantys) valstybës tarnautojai. Valstybës tarnautojø 
tarnybos sàlygas ir tvarkà nustato Valstybës tarnybos ástatymas.  

                                                           

101 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 8, 291, 31 straipsniø pakeitimo ir pa-
pildymo ástatymas (ásigaliojo 2007 m. liepos 1 d.) // Valstybës þinios. 2005. Nr. 143-5170. 
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Savivaldybës administracijos struktûrà, jos veiklos nuostatus, darbo 
uþmokesèio fondà (mero teikimu) tvirtina savivaldybës taryba, taèiau savi-
valdybës administracijos ágaliojimai nesusijæ su savivaldybës tarybos ágalio-
jimø pabaiga. Savivaldybës administracijos valstybës tarnautojai negali bûti 
savivaldybës, kurioje jie dirba, tarybos nariais. 

Savivaldybës administracija organizuoja ir kontroliuoja savivaldybës 
turto valdymà ir naudojimà, savivaldybës biudþeto pajamø ir iðlaidø buhal-
terinës apskaitos tvarkymà, savivaldybës tarybos ir kitø savivaldybës insti-
tucijø sprendimø ágyvendinimà arba pati juos ágyvendina, taip pat rengia 
savivaldybës institucijø sprendimø ir potvarkiø projektus, atlieka sekreto-
riato, mero, tarybos nariø ir savivaldybës kontrolieriaus finansiná, ûkiná bei 
materialiná aptarnavimà (291 straipsnio 2 dalis). 

Savivaldybës administracijai vadovauja savivaldybės administracijos di-

rektorius – ástaigos vadovas, pavaldus savivaldybës tarybai ir atskaitingas 
merui (29 straipsnio 1 dalis). Savivaldybës tarybos veiklos reglamento nu-
statyta tvarka teikia savo veiklos ataskaitas tarybai ir merui, taip pat bent 
kartà per metus informuoja savivaldybës gyventojus apie savo veiklà (29 
straipsnio 5 dalies 8, 9 punktai). Savivaldybës administracijos direktoriaus 
kadencijø skaièius neribojamas, taèiau á pareigas direktorius (ir jo pava-
duotojas) skiriamas savivaldybës tarybos sprendimu tarybos ágaliojimø lai-
kui (mero siûlymu) politinio (asmeninio) pasitikëjimo pagrindu (29 
straipsnio 2 dalis). 

Savivaldybës administracijos direktorius: 1) administruoja savivaldybës 
turtà, biudþeto asignavimus, organizuoja savivaldybës biudþeto vykdymà, 
atsako uþ ástatymø, Vyriausybës bei savivaldybës tarybos sprendimø ágy-
vendinimà, uþ savivaldybës ûkinæ bei finansinæ veiklà, 2) organizuoja savi-
valdybës administracijos darbà, skiria á pareigas ir atleidþia savivaldybës 
administracijos darbuotojus, tvirtina savivaldybës administracijos struktû-
riniø ir struktûriniø teritoriniø padaliniø – seniûnijø – veiklos nuostatus; 3) 
koordinuoja ir kontroliuoja vieðàsias paslaugas teikianèiø ástaigø darbà, at-
lieka kitas Valstybës tarnybos ástatymo bei savivaldybës tarybos jam priskir-
tas personalo valdymo funkcijas (iðskyrus ástaigø vadovø priëmimà á parei-
gas ir atleidimà ið jø bei nuobaudø jiems skyrimà); 4) tiesiogiai ágyvendin-
damas ástatymus, Vyriausybës ir savivaldybës tarybos sprendimus, leidþia 
ásakymus, privalomus savivaldybës administracijos struktûriniams bei struk-
tûriniams teritoriniams padaliniams – seniûnijoms – ir á struktûrinius pada-
linius neáeinantiems valstybës tarnautojams, savivaldybës gyventojams, ki-
tiems savivaldybës teritorijoje esantiems subjektams ir kita (29 straipsnio 5 
dalies 1–9 punktai). Kai savivaldybës teritorijoje laikinai ávedamas tiesiogi-
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nis valdymas, savivaldybës administracijos direktorius yra pavaldus ir at-
skaitingas Vyriausybës ágaliotiniui (29 straipsnio 6 dalis). 

Pagal Vietos savivaldos ástatymo 30 straipsná (2004 m. rugpjûèio 23 d. 
redakcija)102 seniūnija yra savivaldybës administracijos struktûrinis teritori-
nis padalinys – juridinio asmens teises turintis savivaldybës vykdomosios 
valdþios filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybës teritorijos dalyje. Se-
niûnijø skaièiø, jø pavadinimus, aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniûni-
joms perduodamas savivaldybës administracijos funkcijas nustato savival-
dybës taryba. Seniûnijos veiklà reglamentuoja savivaldybës administracijos 
direktoriaus patvirtinti seniûnijos veiklos nuostatai (31 straipsnio 1 dalis). 

Seniûnija: 1) organizuoja vieðuosius darbus, bendrojo naudojimo teri-
torijø, gatviø, ðaligatviø valymà ir prieþiûrà, gatviø ir kitø vieðøjø vietø ap-
ðvietimà, kapiniø prieþiûrà, laisvalaikio centrø veiklà, taip pat organizuoja 
socialinës paramos teikimà ir paðalpø mokëjimà, prireikus ávertina atskirø 
ðeimø (asmenø) gyvenimo sàlygas ir pateikia savivaldybës administracijai 
siûlymus dël socialinës paramos toms ðeimoms (asmenims) reikalingumo 
bei paramos bûdø; 2) renka ir savivaldybës administracijos direktoriui tei-
kia duomenis apie ðaukiamojo amþiaus jaunuolius, taip pat duomenis, rei-
kalingus mokyklinio amþiaus vaikø apskaitai; 3) registruoja þemës, vandens 
telkiniø, miðko sklypø savininkø, valdytojø ir naudotojø praneðimus apie 
medþiojamøjø gyvûnø padarytà þalà ir teikia duomenis savivaldybës admi-
nistracijos direktoriui; 4) dalyvauja rengiant ir ágyvendinant gyventojø uþ-
imtumo, gyventojø teisiø apsaugos, informacinës visuomenës plëtros, ávai-
rias kitas socialines programas; 5) padeda organizuoti Lietuvos Respubli-
kos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybës tarybos rinki-
mus bei referendumus; 6) tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duo-
menø ir gyvenamosios vietos neturinèiø asmenø apskaità, vykdo kitas ásta-
tymuose, savivaldybës tarybos sprendimuose nustatytas funkcijas (31 
straipsnio 2 dalis). 

Vietos savivaldos ástatymo 31 straipsnyje (2005 m. lapkrièio 11 d. re-
dakcija)103 nustatyta, kad seniûnijai vadovauja seniūnas. Já konkurso bûdu 
(palanki gyventojø nuomonë laikoma kandidato privalumu) skiria ir atlei-
dþia savivaldybës administracijos direktorius, vadovaudamasis Valstybës 
tarnybos ástatymu (31 straipsnio 3 dalis).  

Seniûnas: 1) administruoja seniûnijos veiklà ir jai skirtus asignavimus, 
2) iðduoda seniûnijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo ásta-
                                                           

102 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 17 ir 30 straipsniø pakeitimo ástatymas 
(ásigaliojo 2004 m. rugsëjo 2 d.) // Valstybës þinios. 2004. Nr. 134-4839. 

103 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 8, 291, 31 straipsniø pakeitimo ir pa-
pildymo ástatymas (ásigaliojo 2007 m. liepos 1 d.) // Valstybës þinios. 2005. Nr. 143-5170. 
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tyme nustatytus, taip pat ðeimos sudëtá ir kitokius faktinæ padëtá patvirti-
nanèius dokumentus; 2) kaimo gyvenamøjø vietoviø seniûnijose ir miestuo-
se, kuriuose nëra civilinës metrikacijos ástaigø, registruoja mirtis, iðduota 
leidimus laidoti; 3) Notariato ástatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlie-
ka seniûnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civi-
linio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniûnijai priskirtos 
teritorijos gyventojø oficialiesiems testamentams prilyginamus testamen-
tus; 4) nagrinëja Administraciniø teisës paþeidimø kodekso priskirtas ad-
ministraciniø teisës paþeidimø bylas; 5) kontroliuoja, ar teikiant vieðàsias 
paslaugas laikomasi teisës aktuose bei sutartyse nustatytø reikalavimø, 
nagrinëja gyventojø praðymus bei skundus dël vieðøjø paslaugø teikimo ir 
ðiais klausimais pagal savo kompetencijà priima sprendimus, savivaldybës 
administracijai bei kitiems vieðøjø paslaugø teikimà administruojantiems 
subjektams teikia pasiûlymus dël vieðøjø paslaugø teikimo gerinimo; 6) 
mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybës tarybos sprendimø ir mero po-
tvarkiø projektus seniûnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuo-
ja jø vykdymà; 7) ðaukia seniûnijos teritorijos gyventojø sueigas; 8) konsul-
tuoja seniûnijos teritorijos gyventojus, teikia jiems informacijà apie savi-
valdybës institucijø ir savivaldybës administracijos bei valstybës institucijø 
veiklà savivaldybës teritorijoje.  

Seniûnijos veiklos nuostatuose gali bûti seniûnijoms bei seniûnams 
pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepaskirtas kitiems savivaldybës administ-
racijos struktûriniams padaliniams seniûnijos teritorijoje. 

Seniûnas, be kita ko, gali inicijuoti bendruomenës atstovø susirinkimà 
dël seniûnijos tarybos sudarymo – pagal Vietos savivaldos áststymà seniûni-
joje ið gyvenamøjø vietoviø bendruomenës atstovø gali bûti sudaryta pata-
riamoji visuomeniniais pagrindais dirbanti seniūnijos taryba. Jos nuostatus 
tvirtina meras pagal vidaus reikalø ministro patvirtintus104 pavyzdinius nuo-

                                                           

104 Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministro 2002 m. rugpjûèio 13 d. ásakymas Nr. 383 
„Dël pavyzdiniø seniûnijos tarybos nuostatø patvirtinimo“ (Valstybës þinios. 2002. Nr. 82-
3532). Paþymëtina, kad plëtojant savivaldà ir stiprinant bendruomeniø vaidmená labiau turëtø 
pasitarnauti ne tiek Pavyzdiniø seniûnijos tarybos nuostatø patvirtinimas, bet minëto vidaus 
reikalø ministro ásakymo 2 punkte átvirtinta r e k o m e n d a c i j a savivaldybiø taryboms ir 
merams papildyti Savivaldybiø tarybø veiklos reglamentus, taip pat Seniûnijø veiklos nuosta-
tus ir juose nustatyti seniûnijø tarybø kreipimøsi svarstymo procedûras bei terminus, per ku-
riuos institucijos (pirmiausia – savivaldybës taryba, meras), taip pat valstybës tarnautojai priva-

lo atsakyti seniûnijø taryboms. Beje, pagal Pavyzdiniø seniûnijos tarybos nuostatø 18 punktà 
seniûnijos tarybos posëdis yra teisëtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusë seniûnijos tary-
bos nariø, taèiau ðios tarybos nariø skaièius yra neribojamas – jais bet kuriuo metu gali tapti 
bet kuris bendruomenës atstovas, áteikæs seniûnijos tarybai raðytiná praðymà (6 punktas). Tai 
reiðkia, kad seniûnijos tarybos veikla taps neámanoma kiekvienà kartà, kai tik sumaþës tarybos 
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status (30 straipsnio 5 dalis). Ðioje lakoniðkoje ástatymo nuostatoje iðreikð-
tas ástatymø leidëjo poþiûris á savivaldybës vykdomosios valdþios þemiausià 
grandá, kuri yra arèiausiai gyventojø, taigi gali turëti ið bendruomenës at-
stovø sudarytà patariamàjà institucijà ir kurios paskirtis, be kita ko, stiprin-
ti bendruomeniø vaidmená plëtojant savivaldà. Pasak ástatymø leidëjo, net 
ir visuomeniniais pagrindais veikianèios, tik patariamàjá balsà turinèios se-
niûnijos tarybos veiklà turi reglamentuoti valstybës vykdomosios valdþios 
institucija. 

 
Bendruomeniø atstovai savivaldybiø seniûnijose 
 
Pagal Vietos savivaldos ástatymo 33 straipsná (2003 m. sausio 28 d. re-

dakcija)105 gyvenamosios vietovës bendruomenës atstovas yra visuomeni-
niais pagrindais pareigas einantis asmuo, kuris atstovauja bendruomenës 
interesams seniûnijoje, savivaldybës institucijose ir savivaldybës teritorijoje 
veikianèiose valstybës ástaigose. Bendruomeniø atstovus savivaldybës tary-
bos nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovës ar keliø gyvenamøjø vie-
toviø (kaimo ar keliø kaimø, miesto arba miestelio) bendruomenës gyven-
tojai (32 straipsnio 1, 2, 4 dalys). Bendruomenës atstovas teikia informacijà 
gyventojams, skatina priþiûrëti gyvenamosios vietovës teritoijà, plëtoti ir 
organizuoti kultûriná ir sportiná gyvenimà (33 straipsnio 1 dalis). Pasak ásta-
tymø leidëjo, pagrindinis gyvenamosios vietovës bendruomenës atstovo uþ-
davinys – rûpintis bendruomenës interesais ir atstovauti bendruomenei se-
niûnijoje, prireikus – ir savivaldybës institucijose bei savivaldybës teritorijo-
je veikianèiose valstybës ástaigose, taip pat supaþindinti seniûnijos seniûnà 
su vieðaisiais bendruomenës reikalais (32 straipsnio 3 dalis)106.  

 

                                                                                                                                  

nariø aktyvumas ar svarstytinø klausimø aktualumas ir (anksèiau buvæ aktyvûs) bendruome-
nës atstovai nebedalyvaus seniûnijos tarybos posëdyje. 

105 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsniø pakeitimo ir 19 straipsnio pripaþinimo netekusiu galios ásta-
tymas (ásigaliojo 2003 m. vasario 25 d.) // Valstybës þinios. 2003. Nr. 17-704. 

106 Ypaè áspûdingas pastarasis bendruomenës atstovo „ágaliojimas“. Matyt, toks ástatyme 
átvirtintas reguliavimas reiðkia, kad arèiausiai gyventojø esantis savivaldybiø vykomosios val-
dþios atstovas – seniûnijai vadovaujantis seniûnas – nëra pakankamai kompetentingas suþinoti 
ir suprasti gyventojø bendruomenës interesus ir lûkesèius, taigi negalëtø spræsti bendruome-
nei svarbiø vieðøjø reikalø, jeigu bendruomenës atstovas seniûno su ðiais reikalais nesupaþin-
dintø. Tegul bus retorinis klausimas: ar seniûno valdþia yra gyventojø savivaldos valdþia? 
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Savivaldybiø kontrolës ir audito institucijos 
 
Pagal Vietos savivaldos ástatymo 27 straipsná (2005 m. rugsëjo 27 d. 

redakcija)107 savivaldybei nuosavybës teise priklausanèio turto bei patikë-
jimo teise valdomo valstybës turto naudojimo kontrolæ, taip pat savivaldy-
bës biudþeto vykdymo, savivaldybës biudþeto asignavimø valdytojø iðlaidø, 
savivaldybës turto apskaitos, finansinës atskaitomybës audità, savivaldybës 
vykdomøjø institucijø, savivaldybës kontroliuojamø ámoniø ir ástaigø finan-
siná ir veiklos audità vykdo savivaldybės kontrolierius. Savivaldybës kontro-
lieriaus teikimu savivaldybës taryba gali steigti (kai savivaldybës gyventojø 
skaièius virðija 30 tûkstanèiø gyventojø, privalo steigti) savivaldybės kontro-

lieriaus tarnybą (Vietos savivaldos ástatymo 17 straipsnio 1 dalies 8 punk-
tas).  

Ðiai tarnybai vadovauja savivaldybës kontrolierius. Jis priima ir atlei-
dþia valstybës tarnautojus ir kitus darbuotojus, taip pat organizuoja valsty-
bës tarnautojø mokymà, jø kvalifikacijos këlimà, tvirtina ðios tarnybos pa-
reigybiø sàraðà, sudaro savivaldybës kontolieriaus (jo tarnybos) veiklos pla-
nà, já tvirtina (savivaldybës tarybos Kontrolës komiteto pritarimu), organi-
zuoja ðio plano vykdymà ir yra uþ tai atsakingas (27 straipsnio 9 dalies 1, 2, 
3 punktai). Savivaldybës kontrolierius nurodo savivaldybës administracijos 
direktoriui, audituojamø savivaldybës administravimo subjektø, savivaldy-
bës kontroliuojamø ámoniø vadovams jø veiklos trûkumus ir nustato termi-
nà, per kurá turi bûti paðalinti nustatyti teisës aktø paþeidimai. Finasinio ir 
veiklos audito metu nustatæs nusikalstamos veikos poþymiø, praneða teisë-
saugos institucijoms (27 straipsnio 9 dalies 8, 11 punktai).  

Savivaldybës kontrolierius á pareigas priimamas konkurso bûdu ir ið jø 
atleidþiamas Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka. Savivaldybës 
kontrolierius privalo turëti aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà, pakankamà 
patyrimà finansø, ekonomikos, teisës, audito, kontrolës arba vieðojo admi-
nistravimo srityse (27 straipsnio 8 dalis).  

Savivaldybës kontrolieriaus tarnybos valstybës tarnautojø ir savivaldy-
bës kontrolieriaus tarnybos laikas nëra susietas su savivaldybës tarybos ka-
dencijø trukme. Savivaldybës administracijos direktorius, savivaldybës me-
ras ir net pati savivaldybës taryba neturi teisës atleisti savivaldybës kontro-
lieriø savo nuoþiûra, taèiau savivaldybës taryba (vadovaudamasi Valstybës 
tarnybos ástatyme nustatytais pagrindais) priima sprendimà dël savivaldy-
bës kontrolieriaus priëmimo á pareigas ir atleidimo ið valstybës tarnybos, 

                                                           

107 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 27 straipsnio pakeitimo ástatymas (ási-
galiojo 2005 m. spalio 11 d.) // Valstybës þinios. 2005. Nr. 121-4329. 
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taip pat sudaro pretendentø á savivaldybës kontrolieriaus pareigas atrankos 
komisijà. Savivaldybës kontrolierius yra atskaitingas savivaldybës tarybai 
(27 straipsnio 3 dalis), savivaldybës tarybos veiklos reglamente nustatyta 
tvarka teikia savivaldybës kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaità, taip pat 
iðvadà dël savivaldybei priklausanèio turto naudojimo, dël metinës biudþe-
to vykdymo apyskaitos (27 straipsnio 9 dalies 10, 15 punktai). 

Savivaldybës kontrolierius, savivaldybës kontrolieriaus tarnybos vals-
tybës tarnautojai negali bûti savivaldybës tarybos nariais (27 straipsnio 7 
dalis). Savivaldybës kontrolës ir audito institucijø veikla grindþiama nepri-
klausomumo, profesionalumo, politinio neðaliðkumo principais, jos savo 
darbe vadovaujasi valstybinio audito reikalavimais, Valstybës kontrolës pa-
rengtomis metodikomis (27 straipsnio 4, 5 dalys). 

Pagal Vietos savivaldos ástatymo 28 straipsná (2003 m. spalio 14 d. re-
dakcija)108 savivaldybës taryba, tvirtindama savivaldybës administracijos 
struktûrà, ásteigia centralizuotą savivaldybės vidaus audito tarnybą. Ástatyme 
nëra tiesiogiai nustatyta, kad ði tarnyba (jos vadovas ir kiti karjeros valsty-
bës tarnautojai) yra savivaldybës administracijos struktûrinis padalinys, ta-
èiau savivaldybës vidaus audito tarnyba dirba pagal savivaldybës administ-
racijos direktoriaus patvirtintà (su juo suderintà) metiná vidaus audito pla-
nà. Tik savivaldybës administracijos direktorius gali pavesti ðiai tarnybai at-
likti plane nenumatytà vidaus audità. Administracijos direktorius, taip pat 
audituojamø savivaldybës ámoniø, ástaigø vadovai gali reikalauti atlikto au-
dito ataskaitø, jie priima sprendimus dël vidaus audito rekomendacijø. 
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Vyriausybës atstovo Ðiauliø apskrièiai“ 1 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 44-1608. 

29. Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas „Dël kai kuriø 
teisës aktø, kuriais reguliuojami valstybës tarnybos ir su ja susijæ santy-
kiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ástatymams“ // 
Valstybës þinios. 2004. Nr. 181-6708. 

30. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 131 
straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsëjo 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo pro-
ceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandþio 10 d., 2003 m. 
rugsëjo 16 d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandþio 10 
d., 2003 m. rugsëjo 16 d. redakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birþelio 19 
d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 
straipsnio 2 ir 3 daliø (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 
dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. 
kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir 
dël pareiðkëjo – Ðiauliø rajono apylinkës teismo praðymø iðtirti, ar Lie-
tuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 
m. kovo 14 d. redakcija) neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai“ // Valstybës þinios. 2006. Nr. 7-254. 

31. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. geguþës 25 d. nu-
tarimas „Dël Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 11 
straipsnio (2004 m. geguþës 4 d. redakcija) ir 2 straipsnio 2 dalies (2004 
m. geguþës 4 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 85-3095. 

32. Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos Seimo statuto (1998 m. gruodþio 22 d. redakcija) 15 



KĘSTUTIS JANKAUSKAS 

 

518 

straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // 
Valstybës þinios. 2004. Nr. 38-94. 

33. Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkrièio 23 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës ástatymo 8 straipsnio 2 ir 4 daliø, 9 straipsnio 
1 dalies 4 punkto ir 4 dalies, 22 straipsnio 1 punkto, 24 straipsnio 2 da-
lies 5 bei 11 punktø, 26 straipsnio 3 dalies 7 punkto, 31 straipsnio 2, 4 
daliø ir 6 dalies 2 punkto, 37 straipsnio 4 dalies, 45 straipsnio 4 dalies 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1999. 
Nr. 101-2916. 

34. Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos ástatymo „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir likvida-
vimo tvarkos“ (1995 m. birþelio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nutarimo Nr. 1320 „Dël Lietu-
vos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø“ 1, 
2.3 ir 2.4 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Vals-
tybës þinios. 2005. Nr. 87-3274. 

35. Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos ástatymo 3 straipsnio 3 dalies (2000 m. 
spalio 12 d. redakcija), 3 straipsnio 4 dalies (2000 m. spalio 12 d. re-
dakcija), 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 
18 straipsnio 1 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 19 straipsnio 1 
dalies 2, 3, 4, 8, 15 punktø (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 21 straips-
nio 1 dalies 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 punktø (2000 m. spalio 12 d. re-
dakcija), ðios dalies 6 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. rugsëjo 25 
d. redakcijos) ir ðios dalies 14 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. 
lapkrièio 8 d. redakcijos), taip pat dël Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 119 straipsnio pakeitimo ástatymo taikymo tvarkos konstitucinio 
ástatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo 
ástatymo taikymo tvarkos konstitucinio ástatymo áraðymo á konstituciniø 
ástatymø sàraðà ástatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 
// Valstybës þinios. 2003. Nr. 19-828. 

36. Lietuvos Respublikos 1996 m. spalio 22 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës 1995 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 987 „Dël 
valstybinës þemës sklypø ne þemës ûkio veiklai pardavimo ir nuomos“ 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat Lietuvos Res-
publikos civilinio kodekso 97, 98, 99 straipsniams ir Lietuvos Respubli-
kos apskrities valdymo ástatymo 9 straipsnio 1 bei 3 punktams, 14 
straipsnio pirmajai daliai ir 18 straipsniui“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 
104-2385. 
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37. Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos ástatymo „Dël kultûros ástaigø reorganizavimo ir likvida-
vimo tvarkos“ (1995 m. birþelio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nutarimo Nr. 1320 „Dël Lietu-
vos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos menininkø rûmø“ 1, 
2.3 ir 2.4 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Vals-
tybës þinios. 2005. Nr. 87-3274. 

38. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nu-
tarimas „Dël kai kuriø teisës aktø, kuriais reguliuojami valstybës tarny-
bos ir su ja susijæ santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai ir ástatymams“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 181-6708, 186. 

39. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 11 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ástatymo 39 
straipsnio, Lietuvos Respublikos mokslo ir ðvietimo ilgalaikio finansa-
vimo ástatymo 1, 2 ir 3 straipsniø, Lietuvos Respublikos biudþeto san-
daros ástatymo 18 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos Seimo 
statuto 172 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai“ // Valstybës þinios. 2002. Nr. 72-3080. 

40. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsëjo 19 d. nu-
tarimas „Dël Lietuvos Respublikos telekomunikacijø ástatymo (2000 
m. liepos 11 d. redakcija) 27 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos 
telekomunikacijø ástatymo 27 straipsnio pakeitimo ástatymo 2 straips-
nio 1 dalies, Lietuvos Respublikos telekomunikacijø ástatymo (2002 m. 
liepos 5 d. redakcija) 57 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos ope-
ratyvinës veiklos ástatymo (1997 m. geguþës 22 d. redakcija) 7 straips-
nio 3 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ásta-
tymo (2002 m. birþelio 20 d. redakcija) 7 straipsnio 3 dalies 6 punkto, 
Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 48 straipsnio 1 
dalies (1961 m. birþelio 26 d. redakcija) ir 75 straipsnio 1 dalies (1975 
m. sausio 29 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 
// Valstybës þinios. 2002. Nr. 93-4000. 

41. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos saugomø teritorijø ástatymo, Lietuvos 
Respublikos miðkø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës ástatymo, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 
1608 „Dël Statybø privaèioje þemëje reglamento patvirtinimo“ patvir-
tinto Statybø privaèioje þemëje reglamento nuostatø atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, dël Lietuvos Respublikos saugomø teritori-
jø ástatymo, Lietuvos Respublikos þemës reformos ástatymo nuostatø 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje 
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dalyje numatyto þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, 
sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo (1996 m. birþelio 20 d. re-
dakcija) nuostatoms, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
1995 m. gruodþio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dël Statybø privaèioje þe-
mëje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Statybø privaèioje þemëje 
reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos miðkø ástatymo, 
Lietuvos Respublikos þemës ástatymo nuostatoms“ // Valstybës þinios. 
2006. Nr. 30-1050. 

42. Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodþio 13 d. nutarimas „Dël kai kuriø 
teisës aktø, kuriais reguliuojami valstybës tarnybos ir su ja susijæ santy-
kiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ástatymams“ // 
Valstybës þinios. 2004. Nr. 181-6708. 

43. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël kultûros ástaigø reor-
ganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 m. birþelio 13 d. redakcija) ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. lapkrièio 28 d. nutarimo Nr. 
1320 „Dël Lietuvos nepriklausomybës signatarø namø ir Lietuvos me-
nininkø rûmø“ 1, 2.3 ir 2.4 punktø atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2005. Nr. 87-3274. 

44. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. birþelio 28 d. nu-
tarimas „Dël Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø 
ir jø ribø ástatymo 4, 14 straipsniø papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo 
ástatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir 
jø ribø ástatymo 4, 14 straipsniø papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo 
ástatymo ágyvendinimo ástatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. lapkri-
èio 29 d. nutarimo Nr. 1307 „Dël Lietuvos Respublikos teritorijos ad-
ministraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 4 ir 5 straipsniø pakeitimo ásta-
tymo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø 
ribø ástatymo 4 ir 5 straipsniø pakeitimo ástatymo ágyvendinimo ástaty-
mo projektø“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos 
Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 
(1999 m. geguþës 4 d. redakcija) 7 bei 13 straipsniams ir Lietuvos Res-
publikos vietos savivaldos ástatymo (1998 m. lapkrièio 17 d. redakcija) 
15 straipsnio 30 punktui“ // Valstybës þinios. 2001. Nr. 56-1997. 

45. Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos ástatymo 3 straipsnio 3 dalies (2000 m. 
spalio 12 d. redakcija), 3 straipsnio 4 dalies (2000 m. spalio 12 d. re-
dakcija), 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 
18 straipsnio 1 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 19 straipsnio 1 
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dalies 2, 3, 4, 8, 15 punktø (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 21 straips-
nio 1 dalies 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 punktø (2000 m. spalio 12 d. re-
dakcija), ðios dalies 6 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. rugsëjo 25 
d. redakcijos) ir ðios dalies 14 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. 
lapkrièio 8 d. redakcijos), taip pat dël Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 119 straipsnio pakeitimo ástatymo taikymo tvarkos konstitucinio 
ástatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo 
ástatymo taikymo tvarkos konstitucinio ástatymo áraðymo á konstituciniø 
ástatymø sàraðà ástatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 
// Valstybës þinios. 2003. Nr. 19-828. 

46. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. vasario 11 d. 
sprendimas „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. 
gruodþio 24 d. nutarimo iðaiðkinimo“ // Valstybës þinios. 2004. Nr. 24-
740; Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 2 d. sprendimas „Dël Lietu-
vos Respublikos Seimo nario Petro Papovo praðymo „Dël 2002 m. 
gruodþio 24 d. nutarimo kai kuriø nuostatø iðaiðkinimo“ // Valstybës 
þinios. 2004. Nr. 105-3895. 

47. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 
34 straipsnio (2006 m. gruodþio 21 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 2007. Nr. 19-722. 
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LITHUANIAN CONSTITUTIONAL LAW: 

DEVELOPMENT, INSTITUTIONS, RIGHTS 

PROTECTION, SELF-GOVERNMENT  
 

 

SUMMARY 

 

 

In the monograph study „Lithuanian Constitutional Law: Develop-
ment, Institutions, Protection of Rights, Self-Government” are analysed 
the development of the Lithuanian constitutional law (history, today’s 
situation, tendencies for future), organization of public authority and activ-
ity of institutions of public authority. There are analysed the problems of 
human rights protection, constitutional problems of self-government. 

The academics of the Constitutional Law Department of Mykolas 
Romeris University have published several monographs on constitutional 
issues: „The Lithuanian Constitutional Law”, „The Modern Constitution: 
Comparative Studies on Constitutional Regulations”, „Diversity of Consti-
tutional Regulation” and etc. Studies of ideas of constitutionalism, consti-
tutional regulation and its practical application will present constitutional 
legal reality of our country. In the monograph are analysed the most im-
portant problems of the development of the Lithuanian constitutional law 
and today’s state. 

The Constitution was adopted by referendum on the 25th of October 
1992. Since these days continues a period of the biggest changes: a new sys-
tem of social, economical, political relations was settled; the changes of le-
gal consciousness and legal thought are seen. 

The monograph „Lithuanian Constitutional Law: Development, Insti-
tutions, Protection of Rights, Self-Government” seeks to analyse the prob-
lems of constitutional life. The monograph consists of four thematical 
blocks. 

The first one is problems of the constitutional development. It consists 
of three chapters: „The First Modern Lithuanian Constitutions” by Min-
daugas Maksimaitis, „The Provisional Basic Law of the Republic of Lithu-
ania in the Constitutional System” by Juozas Þilys, „The Constitution of 
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1992: from Basic Law to Supreme Law” by Egidijus Jaraðiûnas. Aspects of 
historical development of constitutional law are very important for under-
standing the evolution of constitutional law, legal consciousness and legal 
thought.  

The second block is devoted to analysis of constitutional organization 
of authority institutions and activities problems (“Division of powers’ – 
constitutional principal of democratic state authority organization and ac-
tivities” (Edigijus Jaraðiûnas)), „The Seimas (Parliament) of the Republic 
of Lithuania, as the Nation’s Representation, (Vytautas Sinkevièius), „Au-
thority of the President of the Republic of Lithuania: Several Problematic 
Aspects” (Gediminas Mesonis), „The Government in the System of the 
State Authority” (Alvydas Pumputis), „The Constitutional Court of the 
Republic of Lithuania in the Constitutional System” (Juozas Þilys), „Con-
stitutional Doctrine of the Value of the Judicial Authority and Independ-
ence of the Judges and Courts” (Edigijus Jaraðiûnas). The authors have 
stated, that organizational model of state authority set up by the Constitu-
tion has passed the tests. Development crisis, shifting of political powers, 
internal and external challenges have not disharmonized the constitutional 
system. 

The third block – institutional aspects of the human protection (“The 
constitucional concept of the Human rights” (Toma Birmontienë), „Hu-
man Rights Protection: Institutional Aspect” (Edita Þiobienë), „Seimas 
Controllers (Ombudsmen) as Human Rights Protection Institution” (Saulë 
Vidrinskaitë). Human rights are called as a nowadays religion by several 
authors. The protection of these rights is a permanent concern. The institu-
tional questions are very import in the field of the rights safeguarding. 

The fourth block – constitutional problems of the self-government. 
They are dealt by Kæstutis Jankauskas „Self-Government of Territorial 
Communities: Constitutional Basics and their Implementation in the Or-
dinary Law”. It should be noted that there is lack of scientific analysis of 
constitutional basics of self-government. This part might be considered as 
an attempt to fill up the existing gap.  

“Lithuanian Constitutional Law: Development, Institutions, Rights 
Protection, Self-government” is a book, which will help to get acquainted 
with the studies of development of the Lithuanian Constitutional Law, 
state governance organization and activities, human rights protection, con-
stitutional basics of self-government. 
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