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DOC. DR. ALGIRDAS JAKUB IONIS APIE LIETUVOS KONSTITUCIJAS 

1918-1922 met  konstitucijos istorin je perspektyvoje 

 [...] Lietuvos konstitucin s raidos kelias, atved s  1922 met  Konstitucij , prasid jo 1918 m., kai 
vasario 16 d. buvo priimtas Nepriklausomyb s atk rimo aktas (nutarimas). Jis nustat  tam tikras 
konstitucines gaires Lietuvos valstyb s valdžios ir valdymo institucij  k rimui, valstyb s gyvavimui ir 
b simosioms konstitucijoms. Šiuo poži riu jame svarbiais esminiais teiginiais yra: 1) Atkuriama 
nepriklausoma Lietuvos valstyb ; 2) Tarybos, kaip krašto gyventoj  interesus atstovaujan ios 
institucijos, tikslu, paskelbiama atkurti „nepriklausom  demokratiniais pamatais sutvarkyt  Lietuvos 
valstyb “1. Šios nuostatos buvo nenaudingos Vokietijai, netenkino ir vokie i  okupacin s valdžios 
pareig n  Lietuvoje. Vokietija po jai palankios separatin s Brest-Litovsko taikos su Rusija jaut si 
sustipr jusi ir beveik nekreip  d mesio  Lietuvos Taryb  (Valstyb s Taryb ) bei jos priimtus aktus. 
Okupacin  valdžia visaip varž  Tarybos veikimo laisv , uždarin jo laikraš ius, trukd  steigtis ir pl stis 
mokykloms, nepripažino ir nekreip  d mesio  Vasario 16-osios Akt . Tokie Lietuvos Tarybos siekiai 
ypa  netenkino krašto gyventoj  vokie i . Aleksandras Stulginskis atsiminimuose raš , jog vokie i  
dvarininkai 1918 m. balandžio m nes  agitavo už Lietuvos prisijungim  prie Pr sijos. Radviliškio 
vokietis dvarininkas Ertelis si l  atleisti kininkus nuo rekvizicij  ir baud , jei jie pasirašys tok  
prašym . Panev žio apskrityje grafas Kaiserlingas rinko gyventoj  parašus rezoliucijai, kurioje buvo 
reikalaujama „s jungos su Vokietija“, prašoma Vokietijos imperatoriaus „maloniai priimti Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštyst s kar n  sau“ bei pareiškiama, kad Nepriklausomyb s Aktas buvo priimtas 
„neturint tam reikalui nei Lietuvos gyventoj  pavedimo bei galiavimo, nepasisakius tuo klausimu 
didžiausiai Lietuvos gyventoj  daliai“2. 

Tiek okupacin s administracijos, tiek ir vietos vokie i  spaudimas vert  Tarybos narius nuspr sti: 
1) nusileisti vokie iams; 2) laviruoti tarp krašto interes  bei vokie i  reikalavim ; 3) stengtis laim ti 
laiko iki numanomos karo pabaigos. Pastarosios dvi tendencijos vyravo, tad neatsitiktinai nor ta 
kviesti Lietuvos karaliumi Vokietijos Viurtembergo hercog  Vilhelm  fon Urach , nors tuo ir buvo 
nesilaikoma Vasario 16-osios Akto, numa iusio, kad valstyb s santvark  - respublika ar monarchija 
— spr s Steigiamasis Seimas. 

1918 m. liepos 11d. tok  sprendim  pri m  Taryba. Lietuvi  išeivijos teisininkas Juozas Bronius 
Lau ka monarchijos vedim  laik  nesuderinamu nei su Vasario 16-osios Aktu, nei su 1917 m. 
Vilniaus konferencijos nutarim  dvasia ir raide3. Mykolas R meris tai pat nepritar : „monarchizmo 
principo laikymasis [...] atrod  ne vietoje“4. Neigiamai š  Tarybos žingsn  vertino ir istorikas Alfredas 
Erichas Senas (A. E. Senn): „Vokie io išrinkimas karaliumi labai pakenk  Tarybos reputacijai [...]“5. 
Toks žingsnis saist  Lietuv  su kar  pralaimin ia Vokietija, o ne Antant s šalimis ir kraštui buvo 
nenaudingas. Be to, Europoje žlugo monarchijos ir Lietuva, kviesdamasi karali , nepataik  eiti  koj  
su laiko dvasia. Tod l tokia Valstyb s Tarybos nuostata visai pagr stai suk l  kairiosios opozicijos 
protestus, juolab kad Vasario 16-osios Akte buvo pasakyta, jog valstyb s santvark  gal s nustatyti tik 
Steigiamasis Seimas. Šiuo klausimu bendros nuomon s nebuvo netgi tarp dešini j  Tarybos nari , 
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ta iau jie balsavo už monarchij , paklusdami Tarybos vadovyb s autoritetui. Netiesiogiai tokius 
apsisprendimo motyvus liudija Prano Dovydai io atsiminimai: „Aš buvau tik eilinis Tarybos narys ir 
nebuvau pašven iamas  „slapt  diplomatij “, kuri  ved  Tarybos prezidiumas. Apie tokius, 
pavyzdžiui, nutarimus, kaip Lietuvos „kar  liaus“ rinkimai, aš ir dar vienas kitas iš m s  frakcijos 
buvome painformuoti tiktai tuomet, kai jau viskas buvo nutarta [...]“6. 

1918 m. lapkri io 2 d. Valstyb s Taryba pri m  pirm j  Konstitucij  - „Lietuvos valstyb s 
laikinosios konstitucijos pamatinius d snius“. Ji tur jo galioti laikinai iki b simojo Steigiamojo Seimo 
nutarimo d l valstyb s santvarkos pagrind . Laikinoji Konstitucija valstyb s pagrind  nefiksavo, tik 
nusak  esminius valdžios ir valdymo organ  funkcionavimo bruožus, pilie i  teises ir pareigas bei 
numat  Steigiamojo Seimo sušaukimo tvark . P. Klimo nuomone, tos Konstitucijos d sniai „gali b ti 
lakonizmo pavyzdžiu“7. Kad ir kaip b t  1918 m. pabaigoje Konstitucijos pri mimas ir Vyriausyb s 
sudarymas buvo svarbiausieji valstyb s atk rimo žingsniai. 

       (Iš: M s  konstitucingumo raida. Straipsni  rinkinys. Vilnius, 2003, p. 37-48) 
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