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1922 M. LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJA

SKAITYTI 1922 METŲ KONSTITUCIJĄ

http://www.šaltiniai.info/files/istorija/IH00/1922_Lietuvos_Valstyb%C4%97s_Konstitucija.IH1205A.pdf


2022 metais Lietuvos

Respublika švenčia dvi

svarbias valstybingumo

sukaktis – pirmosios

demokratinės Lietuvos

Valstybės Konstitucijos

100-metį ir šiuo metu

veikiančios Lietuvos

Respublikos Konstitucijos

30-metį. Minėdamas šias

sukaktis, Lietuvos

Respublikos Seimas 2022-

uosius paskelbė Lietuvos

Valstybės Konstitucijos

metais.



Kai nepriklausoma Lietuvos

valstybė dar buvo tik idėja

okupuoto krašto gyventojų

mintyse, svarstant jos

įgyvendinimo būdus ir

projektuojant realius to

įgyvendinimo žingsnius išryškėjo

Steigiamojo Seimo, kaip

pagrindinės Nepriklausomybę

įtvirtinsiančios institucijos,

vaizdinys. Steigiamasis Seimas

minimas 1917 m. rugsėjo 18–23

d. Lietuvių konferencijos,

susirinkusios Vilniuje ir išrinkusios

Lietuvos Tarybą, rezoliucijoje, jam

1918 m. vasario 16-osios Lietuvos

Nepriklausomybės Aktas numatė

ypatingą vaidmenį – nustatyti

„galutinius Lietuvos valstybės

pamatus“. Šią užduotį

Steigiamasis Seimas įgyvendino

1922 m. rugpjūčio 1 d. priėmęs

pirmąją nuolatinę Lietuvos

Valstybės Konstituciją.



Ekspertų konstatuota, kad pirmoji nuolatinė

Lietuvos Valstybės Konstitucija yra

demokratiška.

Tai liudija joje įtvirtinti demokratiniai

valstybės santvarkos pagrindai, politinis

pliuralizmas, nuostatos dėl pamatinių

asmens teisių ir laisvių. Konstitucijoje

randama ir tiesioginės demokratijos

elementų, kaip antai piliečių įstatymo

iniciatyvos teisė. Šioje Konstitucijoje buvo

nustatytas Konstitucijos viršenybės

principas, kuris teisės viešpatavimui, kaip

konstitucinei vertybei, teikė ypatingą

reikšmę. Būtent 1922 m. Konstitucijoje

pirmą kartą buvo nustatyta, kad ne tik

Seimas ir Vyriausybė, bet ir teismas yra

valstybės valdžios vykdytojas.



Šaltiniuose, atkleidžiančiuose 1922 metų

Konstitucijos rengimo ir priėmimo peripetijas,

matome, kokie politiniai konfliktai Steigiamajame

Seime kilo diskutuojant apie pagrindines

konstitucinio reglamentavimo aktualijas.

Jau tada ieškota ir rasta kompromisų

apibūdinant Respublikos Prezidento, Seimo

ir Vyriausybės kompetencijų sąveiką, rinkimų

sistemą, mirties bausmės teisėtumą.

Steigiamasis Seimas 1920-1922 m.



Steigiamojo Seimo Pirmininkas buvo

išrinktas pirmajame Steigiamojo Seimo

posėdyje – 1920 m. gegužės 15 d.

Jis Steigiamojo Seimo Pirmininko pareigas

pradėjo eiti būdamas 35 metų amžiaus ir

iki šiol išlieka jauniausiu Lietuvos

Respublikos Seimo Pirmininko pareigas

pradėjusiu eiti asmeniu. Šiek tiek daugiau

nei po mėnesio Steigiamojo Seimo

Pirmininkui teko perimti ir Lietuvos

Respublikos Prezidento pareigas.

Eidamas Respublikos prezidento pareigas

Steigiamojo Seimo pirmininkas A.

Stulginskis 1922 m. rugpjūčio 1 d.

paskelbė Steigiamojo Seimo priimtą

Lietuvos Valstybės konstituciją.



Ypatingą vaidmenį formuojant jos teisinius pagrindus atliko išrinktos į Steigiamąjį Seimą moterys

parlamentarės. Neformalioje „moterų frakcijoje“ buvo 7 parlamentarės. Į ją pateko visuomenės veikėjos,

gimnazijų ir pradžios mokyklų mokytojos. Tarp jų buvo ir rašytoja, dramaturgė, publicistė Gabrielė

Petkevičaitė-Bitė (viduryje), išrinkta Seimo pirmininke. Ji buvo įtraukta į pirmąją komisijos, kuri dirbo prie

1922 m. Konstitucijos teksto, sudėtį. Ir kitos moterys parlamentarės taip pat aktyviai teikė savo pasiūlymus,

tarp jų – įtraukti vyrų ir moterų teisinę lygybę garantuojantį straipsnį, prostitucijos dekriminalizavimą ir daug

daugiau.



Lietuvos bankas Valstybės Konstitucijos 100-metį įamžino 

aukso monetoje

Sukakties svarbą atskleidžia ir tai, kad jai

dedikuota būtent aukso moneta.

50 eurų aukso monetos, skirtos Valstybės

Konstitucijos 100-mečiui, reverse –

simbolių kalba perteikiami Lietuvos

Valstybės Konstitucijoje įtvirtinti

demokratiniai valstybės kūrimo pamatai.

Monetos averse – stilizuotas Lietuvos

Respublikos herbo simbolis Vytis, žemiau

jo – nominalas, viršuje puslankiu užrašyta

„LIETUVA“.

Monetos dizainą sukūrė dailininkas Egidijus Rapolis.

Moneta nukaldinta UAB „Lietuvos monetų kalykloje“.



1922 metu konstitucija.  Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr.



2022 metai yra ypatingi Lietuvos konstitucionalizmui – rugpjūčio 1 d. 

paminėję 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos šimtmetį, 

spalio 25 d. švęsime ir dabar galiojančios 1992 m. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-metį.

SKAITYTI 1992 METŲ KONSTITUCIJĄ

https://partizanai.org/failai/pdf/konstitucija.pdf

