
Lietuvos teisėtvarka 

Pasibaigus karams su kryžiuočiais, valstiečiai nebuvo šaukiami atlikti karo 
prievolės. Eiti į karą turėjo tik bajorai. Didysis kunigaikštis jiems už karo prievolę dovanojo 
valstybei priklausančias žemes su žmonėmis. Taip Lietuvoje atsirado stambių žemvaldžių, 
vadinamųjų ponų, einančių svarbiausias valstybės tarnybas.  

Lietuvos bajorai, išleisdami į Krokuvą didįjį kunigaikštį Kazimierą Jogailaitį, 
išrinktą Lenkijos karaliumi, pareikalavo, kad jis raštu patvirtintų Lietuvos valstybės 
neliečiamumą ir bajorų teises. 1447 m. Kazimieras išleido Lietuvos bajorams privilegiją. Joje 
pažadėjo: 

1. Nemažinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos ir išlaikyti ją tokią, kokia buvo 
Vytauto Didžiojo laikais; 

2.  Neimti sau jokių mokesčių iš bajorų valdomų valstiečių; 
3. Nepriimti į karaliaus dvarus valstiečių, gyvenančių bajorų valdomose žemėse (bajorai 

taip pat negalėjo priimti valstiečių iš karaliaus dvarų); 
4. Leisti valstiečius teisti bajorų teismams (o ne kunigaikščio) 
5. Neskirti svetimšalių į aukštesnes valdininkų ir dvasininkų vietas Lietuvoje. 

Taigi visi bajorams atiduoti valstiečiai buvo atleisti nuo duoklės ir tarnybos didžiajam 
kunigaikščiui ir tapo vien bajorų nuosavybe. Valstiečiai virto baudžiauninkais  ir neteko piliečių 
teisių, todėl galima sakyti, kad nuo 1447 m. Lietuvoje įsigali baudžiava. 

Ta pačia privilegija Kazimieras pažadėjo nespręsti Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės reikalų be Ponų tarybos sutikimo ir pritarimo. Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje ponas buvo ne tik iš didžiojo kunigaikščio gavęs žemės ir valstiečių, bet ir 
valstybėje aukštas pareigas einantis bajoras. Po Vytauto mirties ponų galia išaugo. Jie sudarė 
tam tikrą vyriausybę, vadinamą Ponų taryba. Ši Taryba reikalavo iš didžiojo kunigaikščio vis 
daugiau teisių (privilegijų). Ilgainiui ji tapo svarbiausių valstybės reikalų tvarkytoja, 
aukščiausia valdžios įstaiga šalyje. Tuo tarpu didžiojo kunigaikščio reikšmė valstybės gyvenime 
vis mažėjo.  

Didįjį kunigaikštį pasiekdavo daug skundų, kad teismai neteisingai teisia žmones. 
Tais laikais remtasi papročių teise, nes nebuvo rašytinio teisės kodekso. Todėl bajorai ėmė 
reikalauti, kad būtų parengtas toks teisynas. Jis buvo reikalingas, „kad kiekvienas akiplėša būtų 
pažabotas, kad jis, bijodamas teisės, nuo bet kokios savivalės susilaikytų, kad negalėtų niekinti 
ir engti mažesnio ir silpnesnio (…); kad galingas ir turtuolis nesavavaliautų”. 

Parengti trys tokie teisynai. 1529 metais, valdant Žygimantui Senajam, buvo 
patvirtintas Pirmasis Lietuvos Statutas. Juo įteisinta LDK valstybinė ir politinė santvarka, 
užtikrintas šalies savarankiškumas ir teritorinis vientisumas. Svarbiausias vaidmuo valstybėje 
garantuojamas didikams ir didžiajam kunigaikščiui. 

Praėjus kiek laiko pastebėta, kad statutą reikia tobulinti 
ir taisyti. 1566 m., valdant jau Žygimantui Augustui, buvo priimtas 
Antrasis Lietuvos Statutas. Jis suteikė aukščiausias teises bajorų 
luomui. Visi bajorai lenkų ponų pavyzdžiu buvo paskelbti šlėktomis9 
ir įtraukti į politinį krašto gyvenimą. Valstiečiai kartu su žeme 
paskelbti bajorų nuosavybe. 

1588 m., valdant Žygimantui III Vazai, išėjo Trečiasis 
Lietuvos Statutas. Jis tobulesnis už ankstesnius. Trečiajame Statute 
plačiai aptariamos bajorų luomo teisės ir privilegijos, dar labiau 
apribojama didžiojo kunigaikščio galia. Jis negali bajorams be jų 
sutikimo skirti jokių mokesčių ir prievolių. Lietuvos Statutai laikomi 
tobuliausiu to meto teisinių aktų rinkiniu Europoje. Jais remiantis ne 
kartą pavyko apginti Lietuvos nepriklausomybę. 



Sąvokos: 
Karo prievolė – privaloma karo tarnyba, kurią turėjo atlikti kiekvienas pilietis vyras. 
Žemvaldžiai – LDK bajorai, turintys žemės nuosavybę ir atliekantys karo tarnybą. 
Privilegija – lengvata, suteikiama asmeniui ar luomui. 
Baudžiauninkai – nuo bajoro ar didiko priklausantys valstiečiai, gyvenantys dvarininkų žemėse, 
einantys už ją lažą (t. y. dirbantys už ją dvarui), mokantys duoklę grūdais, verpalais, audiniais, 
riešutais, grybais ir kt. Baudžiauninkai neturėjo jokių teisių ir be pono sutikimo negalėjo niekur 
išsikelti. 
Baudžiava – teisinė Lietuvos valstiečių padėtis, įsigaliojusi po 1447 m. vilegijos. 
Ponų taryba – XVI –XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aukščiausios valdžios įstaiga, 
sudaryta iš žymiausių didikų (ponų). Kartu su didžiuoju kunigaikščiu valdė kraštą. 
Kodeksas – teisės normų (įstatymų) rinkinys, apibūdinantis tam tikrą santykių sritį (pvz., 
bausmes už padarytus nusikaltimus). 
Lietuvos Statutas – LDK teisių rinkinys, teisynas. 

 
Klasės ir namų darbas Nr. 2 

 
1. Ką žadėjo Kazimieras išleisdamas Lietuvos bajorams privilegiją?  
2. Kodėl buvo išleisti Lietuvos Statutai? Kokia jų reikšmė? 
3. Parašykite, kaip Lietuvoje įsigalėjo baudžiava. 
4. Sugalvokite penkis savus klausimus. 

 


