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DOC. DR. SIGITAS JEGELEVI IUS APIE LIETUVOS KONSTITUCIJ  
IŠTAKAS 

LIETUVOS LAIKIN J  KONSTITUCIJ  IŠTAK   KLAUSIMU (1917-1919 M.) 

Atsikuriant Lietuvos Valstybei, netur ta pakankamai intelektuali  paj g , geban i  imtis politin s 
ir Valstyb s pagrind  kuriamosios veiklos. Tiesiai pasakius, tos paj gos buvo gana menkos; bene 
svarbiausia to priežastis - nesutaikomas politinis Lietuvos intelektualini  paj g  susiskaidymas 
tautiniu pagrindu. Potencialaus Lietuvos politinio elito dalis, kilusi iš lietuvi  bajorijos, bet pri musi 
lenk  kult r , nesuprato atsikurian ios Lietuvos valstyb s, netgi buvo jai priešiška. Šie Lietuvos 
žmon s entuziastingai prisid jo prie Lenkijos valstyb s atk rimo bei stiprinimo. Saujel  inteligent  - 
Lietuvos valstyb s k rimo entuziast , tur jusi  šioki  toki  politinio gyvenimo patirt , nepaj g  
apr pti vis  darbo bar , kuriuose reik jo vienodai intensyviai darbuotis, kad Valstyb s k rimas b t  
sklandesnis. Tai pasakytina ir apie Lietuvos Valstyb s konstitucini  pagrind  k rim . [...] 

1918 m. vasar  Taryboje prad tos diskusijos d l departament  bei vairi  komisij  steigimo ir 
veiklos netur jo nei praktin s reikšm s, nei konstitucin s k rybos panašumo. Realesni buvo tik mo-
kykl  reikal  svarstymai. Aplink Lietuv  prad jo sklandyti personalini  unij  su Saksonija ar Pr sija 
id jos, kuri  gyvendinimas gal jo pajungti Lietuv  Vokietijai. Liepos 11d. Lietuvos Taryba, nor dama 
užb gti už aki  vokie i  planuojamoms personalin ms unijoms, pri m  du konstitucinio pob džio 
nutarimus. Pirma, Lietuvos Taryba pasivadino Lietuvos Valstyb s Taryba1. Taip nuspr sdama Taryba 
r m si tuo, jog Vokietija jau pripaž stanti Lietuvos nepriklausomyb s paskelbim  kaip teisin  fakt . 
Pagal toki  logik  Taryba šitaip nuspr sti tur jo keliais m nesiais anks iau. Š  konstitucinio pob džio 
nutarim  Taryba suderino su kitu, kur kas sud tingesniu nutarimu. T  pa i  dien , ignoruojant 1917 
m. Lietuvi  konferencijos nutarimo bei Vasario 16-osios akto nuostatas d l Steigiamojo Seimo 
sušaukimo, priimtas Tarybos nutarimas d l valstyb s formos ir jos konstitucin s santvarkos. Lietuva 
buvo skelbiama konstitucine monarchija2. Kandidatu  Lietuvos sost  buvo kvie iamas Vokietijoje 
nelabai takingos gimin s atstovas - Vilhelmas Uracho princas Viurtembergo grafas. Tuo steb tis 
neder t , manant, jog tai buv s tik taktinis Tarybos manevras, kuriuo buvo siekiama sužlugdyti 
Vokietijos valdžios kombinuojamas personalines unijas su takingomis vokie i  dinastijomis. Kur kas 
labiau tur t  stebinti ta proga intensyvi Tarybos konstitucin  k ryba. Savotišku konstituciniu aktu 
tapo tos dienos Lietuvos Valstyb s Tarybos nutarimas. Šiame akte Vilhelmui (b simajam Lietuvos 
karaliui Mindaugui II) ir jo tiesioginiams vyriškos linijos p diniams - suteikiama Lietuvos kar na, o 
p dinyst s tvark  tur jo nustatyti Lietuvos konstitucija, pagal kuri  Lietuvos Valstyb  tur jusi b ti 
demokratin  monarchija. Konstitucij  su karaliaus sankcija tur jusi parengti Taryba. Nutarime buv  
paskelbti svarbiausieji b simosios konstitucijos principai: Lietuva tur jusi b ti valdoma karaliaus ir 
tautos atstovyb s, statym  leidžiamoji institucija tur jusi b ti sudaryta iš karaliaus ir tautos 
atstovyb s, o toji atstovyb  tur jusi susid ti iš dviej  r m  (aukštesni j  - Tarybos ir žemesni j  - 
Seimo), kiekvienas statymas tur j s b ti priimtas atstovyb s ir patvirtintas karaliaus, statym  
leidybos iniciatyva priklausanti karaliui, ministr  kabinetui ir bent penkiolikai tautos atstovyb s nari ; 
valstyb  valdyti tur j s karalius per savo skiriam  ir tautos atstovyb s kontroliuojam  ministr  
kabinet ; konstitucijos keitimo iniciatyva tur jusi priklausyti tiek karaliui, tiek absoliu iai Seimo dau-

                                                     
1 Protokolai. - p. 265-266. 
2 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. 1917-1919. Vilnius, 1958. T. 3. - p. 97-98; svarstymo eig  žr.: Protokolai. - p. 267-280; šio 
konstitucinio k rinio esm  išd styta: Klimas P. Iš mano atsiminim . Vilnius, 1990. - p. 141. 
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gumai, o po 10 met  karaliui žengus  sost , konstitucija tur jusi b ti perži r ta. Tame 
konstitucinio pob džio akte buvo numatyta ir daugiau b simosios konstitucijos nuostat . Lietuvos 
paskelbimui konstitucine monarchija Taryba reng si nuo pavasario, nors jos nariai šiuo klausimu 
nebuvo vieningi. Birželio pradžioje monarchistin s konstitucin s nuostatos Tarybos nari  buvo 
aptartos ir suformuluotos3. 

Anot Mykolo R merio, Taryba buvo sumaniusi ir siek  kompromisin s konstitucin s monarchijos4. 
Toki  išvad  jis padar  išanalizav s konstitucijos pri mimo ir jos keitimo tvark , karaliaus dalyvavim  
statym  leidyboje, valstyb s valdyme. Ta iau M. R meris pabr ž , jog yra ir „demokratin s 
monarchijos požymis, kuris reiškiasi ypa  tuo, kad karalius kvie iamas  sost , kad ir laikinosios, bet 
vis d lto tautos atstovyb s - Tarybos, ir b tent tam tikromis s lygomis; analogišk  požym  galima 
numatyti ir tautos atstovyb s sutikime karaliui užimti kit  sost ; vis d lto dominuoja aišk s 
kompromisin s monarchijos požymiai; kai d l konstitucinio režimo, kur  Taryba ia suman  ir siek , -
jisai yra parlamentinis [...]“5. 

Apskritai šitas Tarybos žingsnis buvo ne tik voliuntaristiškas (ignoruojamos 1917 m. Lietuvi  
konferencijos ir Vasario 16-osios akt  nuostatos d l Steigiamojo Seimo), bet ir labai rizikingas 
žingsnis. T  žingsn  galima pavadinti dr siu. Jis paskatino Taryb  energingai imtis konstitucin s 
k rybos. Pri mus š  nutarim , tame pa iame pos dyje Taryba m si ir kit  konstitucinio 
pob džio svarstym  bei nutarim . Tai Vy io paskelbimas valstyb s ženklu (herbu)6. 

Liepos 11 d. nutarimai buvo deklaratyv s. Vokie i  valdžia abiej  nutarim  nepripažino. Taryba 
buvo v l stumta  einam j  reikal  svarstym , kuris neretai reišk si tik informacijos iš provincijos 
kaupimu, v l rodin jo vokie iams, kad reikia leisti Tarybai imtis valstyb s organizavimo, 
nes kmingai reikalavo leisti sudaryti Lietuvos vyriausyb , kurti savivaldos institucijas, organizuoti 
milicij  ir pan. 

Lietuvos Valstyb s Taryba užsisklend  liepos 11 d. nutarimuose ir iki pat spalio pabaigos laik si t  
konstitucinio pob džio nutarim , nesiimdama kitokios konstitucin s k rybos. Spal  Taryba iš vokie-
i  prad jo reikalauti leidimo sudaryti vyriausyb , tvarkyti krašto valdym . Tik nesi m  konstitucini  

projekt  k rybos, nes atkakliai laik si savo nuostat  d l Vilhelmo Urachie io išrinkimo karaliumi, 
„kaip vykusio teisinio fakto, lyg kad tatai b t  dalykas galutinai išspr stas ir nusistov j s“7. Nauji 
konstituciniai projektai neb t  svarstomi net ir tuo atveju, jeigu Taryba  eilin  sesij  b t  susirinkusi 
rugs j  (tuomet Taryba nesusirinko d l aštr jan io konflikto su okupacine administracija). 
Konstitucin s monarchijos iliuzijos staiga išsisklaid  tik 1918 m. spalio pabaigoje, ryškiai kei iantis 
tarptautinei politinei situacijai (nors naujas Vokietijos politinis kursas Reichstage buvo paskelbtas 
spalio 5 d.). Netgi spalio 28 d. Tarybos sesijos pirmajame pos dyje, kai darbotvark je jau buvo 
numatytas „Lietuvos valdžios sudarymo“ klausimas, Antanas Smetona v l prisimin  vokie i  atkakliai 
peršamos regent ros suk rimo klausim . 

Spalio 21 d. vokie i  oficioze po vakarykš io susitikimo su Tarybos prezidiumu buvo paskelbta 
kanclerio deklaracija: „Kaip buvo Reichstage pranešta, Vokietijos Reichas nori pavesti pa iai lietuvi  
tautai nustatyti savo konstitucij  [išskirta aut. - S. J.] ir savo santykius su kaimynin mis valstyb mis. 
Vokietijos Reichui pripažinus taut  apsisprendimo teis , pa i  gyventoj  valia turi spr sti j  valstybin  
priklausomyb . [...]“8. Tai buvo tik formalumas, o gyvenimo praktika klost si toli gražu ne taip 
                                                     
3 Klimas P. Iš mano atsiminim . Vilnius, 1990. - p. 141. 
4 R meris M. Lietuvos konstitucin s teis s paskaitos. Vilnius, 1990. - p. 59. 
5 Ten pat. - p. 60. 
6 Protokolai. - p. 266-267. 
7 R meris M. Lietuvos konstitucin s teis s paskaitos. Vilnius, 1990. - p. 64. 
8 Cit. pagal: Klimas P. Iš mano atsiminim . Vilnius, 1990. 
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palankiai Lietuvai. 

Tarybos prezidiumui gr žus iš Berlyno, spalio 28 d. ir buvo sušaukta Tarybos sesija. T  dien  prie 
pastato, kur glaud si Taryba, pirm  kart  suplev savo dabartini  spalv  Lietuvos trispalv  v liava. 
Tai irgi tam tikras konstitucinis akcentas. 

Spalio 29 - lapkri io 2 dienomis Lietuvos Valstyb s Tarybos pos džiuose buvo svarstomas valdžios 
klausimas. Pirm sias dvi pos dži  dienas buvo svarstoma aukš iausiosios valdžios, t. y. aukš iausi j  
valstyb s gali  (suprema potestas), problema9. Buvo kil s sumanymas, jog tikslinga iš Tarybos 
išskirti kok  suverenin  organ , kuriam priklausyt  „visa visuma aukš iausi  valstyb s teisi , Prezi-
diumas negali tur ti t  teisi . Turi b ti toks organas, kuris reprezentuot  vis  valstyb  [...]“10, aiškino 
Stasys Šilingas. Svarstomam klausimui pakliuvus  aklaviet , buvo sudaryta komisija (Martynas Y as, 
Petras Klimas ir kun. Kazimieras Šaulys), kuri, anot P. Klimo, „t  klausim  išrišo kuo papras iausiai, 
pavesdama t  simbolišk  gali  Tarybos prezidiumui, t. y. pirmininkui ir dviem vicepirmininkams“11. 
Tuo buvo užbaigta bendroji diskusija d l konstitucijos projekto. Spalio 31 d. rytiniame pos dyje 
komisijos projektui rengti vardu projekt  prad jo pristatin ti St. Šilingas. Projektas buvo svarstomas 
penkiuose pos džiuose iš eil s. Lapkri io 2 d. Taryba tur jo nuspr sti d l valstyb s valdymo formos 
ateityje. Tai buvo paskutin  konstitucijos projekto svarstymo diena. T  dien  Taryba nutar  su-
stabdyti liepos 11 dienos nutarimo d l princo Vilhelmo pakvietimo karaliumi ir d l konstitucin s 
monarchijos vedimo Lietuvoje vykdym 12. Galutinis Lietuvos Valstyb s santvarkos klausimo sprendi-
mas buvo paliktas Steigiamajam Seimui. Po to Taryba lapkri io 2 d. vakare pri m  pirm j  laikin j  
Konstitucij , pavadint  Lietuvos Valstyb s Laikinosios Konstitucijos pamatiniais d sniais. 

Tai buvo nedidelis (šeši  skyri  ir 29 straipsni ) dokumentas13, tur j s galioti iki „Steigiamasis 
Seimas bus nusprend s Lietuvos valdymo form  ir konstitucij “14. Taigi, buvo gr žta prie 1917 m. 
Lietuvi  konferencijos nutarim  raid s ir dvasios (pvz., Steigiamasis 
Seimas tur jo b ti sušauktas Vilniuje). Jau anks iau buvo suformuluota konstitucijos nuostata d l 
Valstyb s sostin s. Visos kitos pamatini  d sni  nuostatos buvo komisijos paskubomis sukurtos, bet 
pos džiuose gana išsamiai apsvarstytos. Bendrojoje dalyje nustatyta, kad aukš iausiomis 
laikinosiomis Valstyb s institucijomis yra Valstyb s Taryba ir jos Prezidiumas su Ministr  kabinetu (tai 
kombinuota vyriausyb ) - vykdomoji valdžia priklaus  Tarybos Prezidiumui, kuri  jis vykd  per 
Ministr  kabinet , statym  leidimo iniciatyva pripažinta Valstyb s Tarybai ir Ministr  kabinetui, 
numatyta pamatini  d sni  pri mimo bei pakeitimo tvarka. Pamatiniuose d sniuose aptarta 
Valstyb s Tarybos bei Ministr  kabineto kompetencija, Valstyb s Tarybos Prezidiumo laikinoji 
kompetencija, o taip pat pagrindin s pilie i  teis s bei Steigiamojo Seimo sušaukimo tvarka. 
Lapkri io 3 d. Taryba sudar  komisij  (Petras Klimas, kun. Algirdas Petrulis, Stasys Šilingas), kuriai 
paved  galutinai suredaguoti Konstitucijos pamatini  d sni  tekst . Lapkri io 10 d. tekstas buvo pa-
skelbtas „Lietuvos aide“ (oficialus tekstas — „Laikinosios Vyriausyb s žini “ pirmajame numeryje). 

1918.11.02 Laikinosios Konstitucijos pamatini  d sni  pagrindu Valstyb s Taryba 1919.04.04 
pri m  antr j  laikin j  Konstitucij , taip pat pavadint  Laikinosios Konstitucijos pamatiniais 
d sliniais15. Daugelis nuostat  beveik pažodžiui perrašyta iš 1918.11.02 Konstitucijos, kai kurios 

                                                     
9 Žr.: Protokolai. - p. 340-347. 
10 Ten pat. - p. 343. 
11 Klimas P. Iš mano atsiminim . Vilnius, 1990. - p. 162. 
12 Protokolai. - p. 369-370. 
13 Laikinosios Vyriausyb s žinios. 1918 m. gruodžio 29 d. Nr. 1; Lietuvos valstyb s konstitucijos. Vilnius, 1989. - p. 7. 
14 Laikinosios Vyriausyb s žinios. 1918 m. gruodžio 29 d. Nr. 1; Lietuvos valstyb s konstitucijos. Vilnius, 1989. - p. 7. 
15 Lietuvos Valstyb s Laikinosios Konstitucijos pamatiniai d sniai. Priimti 1919 m. balandžio m n. 4 d. Kaunas, leid. m. nenurod.; 
Lietuvos valstyb s konstitucijos. Vilnius, 1989. - p. 8-13 
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nuostatos paimtos iš 1919.01.24 Konstitucijos papildymo bei 1919.02.20 statymo Valstyb s 
Kontrolei tvarkyti, bet yra ir visiškai nauj  nuostat . Aukš iausiomis valstybin s valdžios institucijomis 
tapo Valstyb s Prezidentas, Valstyb s Taryba ir Ministr  kabinetas. Vykdomoji valdžia priklaus  
prezidentui, kuri  jis vykd  per Ministr  kabinet . Ši  Laikin j  Konstitucij  sudar  8 skyriai, kuriuose 
buvo 42 straipsniai, t. y. 13 straipsni  daugiau negu 1918.11.02 Konstitucijoje (7 straipsniai skirti 
Prezidentui bei jo kompetencijai ir 9 straipsniai Valstyb s kontrolei). 

         Vienas pirm j  Steigiamojo Seimo darb  buvo Laikinosios Lietuvos Valstyb s Konstitucijos 
pri mimas, kuri 1920.06.10 buvo paskelbta16. Laikinosios Konstitucijos 1919.04.04 pagrindiniai d s-
niai galiojo tik iki Steigiamojo Seimo sušaukimo. 1920 m. Laikinoji Konstitucija, paskelbusi Lietuvos 
valstyb  demokratine respublika, tur jo galioti iki Steigiamasis Seimas parengs ir priims nebe laikin  
Konstitucij . Tai tik 18 straipsni , telpan i  septyniuose skyriuose, dokumentas. Ji ir galiojo iki 
paskelbiant 1922 m. Lietuvos Valstyb s Konstitucij . 

Per ketverius metus Lietuvos valstyb je pasikeit  3 Laikinosios Konstitucijos. Pirm j  dviej  tekstai 
labai artimi vienas kitam. Visos trys laikinosios Konstitucijos buvo nedidel s apimties, rengtos 
skubotai ir priimtos lyg tik tam kartui, t. y. jos iš turinio tiesiog demonstravo laikinum . Projekt  
rengimo skubotumas (tai taikytina 1918 m. ir 1919 m. laikinosioms Konstitucijoms) ir buvo bene 
svarbiausia dažno j  keitimo priežastimi. Lietuva vienintel  iš nauj j  - atsik rusi  / susik rusi  - 
Vidurio Ryt  Europos valstybi , tur jusi net tris laikin sias Konstitucijas. Visos kitos panašios raidos 
valstyb s išsivert  su viena laikin ja Konstitucija. 

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

                                                     
16 Laikinosios Vyriausyb s žinios. 1920.06.12; Lietuvos valstyb s konstitucijos. Vilnius, 1989. - p. 14.


