








Įžanga

Šis leidinys skirtas trečiųjų šalių piliečiams, siekiant juos supažin-

dinti su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, žmogaus teisių sam-

prata bei jų kilme, taip pat su nediskriminavimo principu, neapy-

kantos nusikaltimų sąvoka bei pateikti konkrečių diskriminacinio 

elgesio pavyzdžių. Leidinys taip pat supažindina su Lietuvos insti-

tucine žmogaus teisių apsaugos sistema bei detaliai aprašo kreipi-

mosi į valstybės institucijas tvarką. 

Sąvoka Trečiųjų šalių pilietis šiame leidinyje suprantama taip, kaip 

įtvirtinta Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo minis-

tro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-337 patvirtintose Kvietimo 

teikti paraiškas Nr. EIF/2011/5 Gairėse pareiškėjams, t.y. trečiųjų 

šalių piliečiais laikomi asmenys, kurie neturi ES valstybės narės pi-

lietybės ir teisėtai gyvena ES valstybėje narėje. Leidinyje kaip sino-

nimai taip pat vartojamos sąvokos migrantas ir užsienietis.







6

I.  Žmogaus teisės: samprata, kilmė, klasifikacija

1. Žmogaus teisių samprata

Žmogaus teisės paprastai suvokiamos kaip įgimtos ir neatimamos 
kiekvieno asmens teisės, kurias asmuo turi todėl, kad yra žmogus. 
Žmogaus teisių paskirtis – ginti ir saugoti kiekvieno žmogaus 
orumą.  

Esminis žmogaus teisių bruožas – jų universalumas, kylantis iš 
idėjos, jog žmogaus teisės priklauso visiems asmenims be išim-
ties, nepriklausomai nuo jų profesijos, lyties, rasės, kilmės, gyve-
namosios vietos, pilietybės, socialinės padėties ar kitų veiksnių. 
Šis principas buvo įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių dekla-
racijoje, o vėliau perkeltas į kitus tarptautinius žmogaus teisių 

1dokumentus.

Pareiga užtikrinti žmogaus teises tenka valstybei bei jos instituci-
joms. Pati žmogaus teisių idėja kilo iš poreikio apginti žmones nuo 
valstybės institucijų piktnaudžiavimo valdžia, dėl to iš pradžių 
daugiau dėmesio buvo skiriama toms teisėms, kurios įpareigojo 
valstybes susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, nekan-
kinti. Tik vėliau iš žmogaus teisių sąvokos imta kildinti pozityvias 
valstybės pareigas, t. y. pareigas imtis tam tikrų aktyvių veiksmų, 
pavyzdžiui, užtikrinti galimybę rinktis į taikius susirinkimus. 

Nors iš esmės žmogaus teisės įtvirtina taisykles, reguliuojančias 
asmenų ir valstybės santykius, vis dėlto jos gali reguliuoti ir asme-
nų santykius. Taip siekiama užtikrinti, kad vieno asmens teisės 
nepažeistų kito asmens teisių. Šis vadinamasis horizontalus vei-
kimas reiškia, kad valstybė turi ne tik pareigą pati nepažeisti žmo-
gaus teisių, bet ir pareigą imtis priemonių, kad apsaugotų asmenis 
nuo kitų asmenų daromų pažeidimų. Pavyzdžiui, valstybė gali 
numatyti teisės į saviraiškos laisvę ribojimus, jeigu ja kurstoma 
neapykanta arba žeidžiamas kito asmens orumas ar garbė; 
asmens teisė laisvai rinkti, gauti ir skleisti informaciją gali būti 
ribojama, jei tokios informacijos atskleidimas paneigtų kito 
asmens teisę į privataus gyvenimo gerbimą. 

1 JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras, Kas yra žmogaus teisės?, 
http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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Paprastai, ribojant žmogaus teises, taikomas trijų pakopų testas, 
siekiant įsitikinti, kad toks ribojimas yra teisėtas: bet koks riboji-
mas turi būti numatytas įstatymu; ribojimu turi būti siekiama 
teisėtų tikslų; ribojimas turi būti būtinas demokratinėje visuome-
nėje ir proporcingas, t. y. siekiamų tikslų negalima įgyvendinti 

2kitomis, mažiau ribojančiomis priemonėmis.  Pavyzdžiui, teisėtu 
laikomas žodžio laisvės ribojimas, kai tam tikromis kalbomis 
kurstoma neapykanta arba žeidžiamas kito asmens orumas ar 
garbė. Neapykantos kurstymas nėra saviraiškos laisvės apsaugos 
objektas, nes tokios kalbos smarkiai įžeidžia kitus asmenis ir 
pažeidžia jų teises, neprisideda prie viešosios diskusijos, skatinan-
čios visuomenės pažangą, ir negali būti laikomi istoriniais tyrinėji-

3mais ieškant tiesos.

Tik kai kurios žmogaus teisės priskiriamos absoliučioms, neriboja-
moms. Tai – teisė į gyvybę, teisė nebūti kankinamam ir teisė 
nebūti vergijoje.

Trijų pakopų testas, siekiant nustatyti, ar žmogaus 
teisės apribotos teisėtai: 
• apribojimas turi būti numatytas įstatymu; 
• apribojimu turi būti siekiama teisėtų tikslų, numatytų 
įstatyme; 
• apribojimas turi būti būtinas demokratinėje visuome-
nėje ir proporcingas, t. y. siekiamų tikslų negalima įgy-
vendinti kitomis, mažiau ribojančiomis priemonėmis.

2 EŽTT sprendimas byloje Giniewski prieš Prancūziją, Paraiškos Nr. 64016/00, 2006 m. balandžio 31 d.;
EŽTT sprendimas byloje Otto-Preminger-Institut prieš Austriją, Paraiškos Nr. 13470/87, 1994 m.
rugsėjo 20 d.
3 EŽTT sprendimas byloje Lehideux ir Isorni prieš Prancūziją, Pareiškimo Nr. 55/1997/8399/1045,
1998 m. rugsėjo 23 d.
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4 Pozityvistinė teisės samprata žvelgia į žmogaus teises ne kaip į įgimtas ir neatimamas, o kaip į
valstybės duotas, nustatytas įstatymais ar kitais teisės aktais.

2. Žmogaus teisių sampratos kilmė 

Žmogaus teisių doktrina susiformavo per daugelį metų. Dabar-
tinei žmogaus teisių sampratai svarbią įtaką padarė Švietimo epo-
cha (XVII–XVIII a.). Joje žmogų pradėta suvokti kaip autonomišką 
ir nepriklausomą individą, kuris iš prigimties įgyja tam tikras neati-
mamas teises, o valstybė turi pareigą jas užtikrinti. Žmogaus tei-
sės tapo suvokiamos kaip oraus žmogiško egzistavimo prielaida. 

Šiuo laikotarpiu olandų politikos ir teisės filosofo, teisėtyrininko 
Hugo Grocijaus (1583–1645 m.) bei anglų filosofo Džono Loko 
(1632–1704 m.) idėjos Europoje sulaukė didelio susidomėjimo. 
Hugo Grocijus, prigimtinės teisės mokyklos atstovas, pabrėžė tei-
sę į lygybę, nepriklausomybę, pagarbą žmogui. Džonas Lokas, to-
liau plėtodamas prigimtinių teisių teoriją, pabrėžė žmogaus teisę į 
gyvybę, laisvę bei nuosavybę. Svarbią įtaką žmogaus teisių sam-
pratos raidai turėjo ir prancūzų filosofo, švietėjo Žano Žako Ruso 
(1712–1778 m.) teorija, teigianti, jog visi žmonės lygūs iš prigim-
ties. Jo idėjoms būdingas lygybės siekis – pasak Žano Žako Ruso, 
valdantieji turi užtikrinti pagrindines žmonių teises ir laisves. 

Antrojo pasaulinio karo patirtis panaikino tradicinį požiūrį, kad 
kiekviena valstybė turi visišką laisvę apsispręsti, kaip elgtis su savo 
piliečiais. 1945 m. priimta Jungtinių Tautų Chartija integravo žmo-
gaus teisių doktriną į tarptautinę teisę. Visos Jungtinių Tautų Orga-
nizacijos narės sutiko imtis priemonių žmogaus teisėms užtikrinti 
ir ginti. Po trejų metų, 1948 m. gruodžio 10 d., Jungtinių Tautų 
Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklara-
ciją. Tai pirmasis tarptautinis dokumentas, paremtas ne pozityvis-

4tine,  o prigimtinės teisės idėja, teigiančia, jog žmogaus teisės pri-
klauso kiekvienam asmeniui nuo gimimo. Šiandien Deklaracija lai-
koma minimaliu žmogaus teisių apsaugos standartu.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija buvo priimta kaip rekomen-
dacinio pobūdžio dokumentas, tačiau šiandien Deklaracijos nuos-
tatos pripažįstamos tarptautinės paprotinės teisės dalimi, todėl 
yra visuotinai privalomos. 
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Svarbiausi žmogaus teisių dokumentai: 
• 1945 m. Jungtinių Tautų Chartija  
• 1948 m. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija  
• 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
konvencija ir jos protokolai  
• 1966 m. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas
• 1966 m. Tarptautinis ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių paktas

Pirmajame Deklaracijos straipsnyje sakoma, jog visi žmonės gims-
ta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas 
ir sąžinė, jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. Tarp Deklaracijoje 
nurodytų teisių minimos teisė į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą, 
vergijos ir kankinimų draudimas, lygybė prieš įstatymus, teisė į ne-
šališką teismą, privatumą, laisvą judėjimą, pilietybę, nuosavybę, 
minties ir sąžinės laisvę, teisė į darbą, mokslą, socialinę apsaugą. 

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatomis taip pat pasi-
remta daugelyje kitų Jungtinių Tautų žmogaus teisių dokumentų: 
Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte (1966 m.), Tarp-
tautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte (1966 
m.), Tarptautinėje konvencijoje dėl visų formų rasinės diskrimi-
nacijos panaikinimo (1966 m.), Konvencijoje prieš kankinimą ir ki-
tokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (1984 m.), 
Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos prieš moteris panai-
kinimo (1979 m.), Vaiko teisių konvencijoje (1989 m.) bei neseniai 
priimtoje Neįgaliųjų teisių konvencijoje (2006 m.) 

Regioniniu lygiu itin svariai prie žmogaus teisių apsaugos prisidėjo 
Europos Taryba. 1950 m. ji parengė  Europos žmogaus teisių ir pa-
grindinių laisvių apsaugos konvenciją, kuri įtvirtino pagrindinių 
žmogaus teisių ir laisvių katalogą. Ši daugiašalė tarptautinė sutar-
tis įsigaliojo 1953 m.; šiuo metu prie jos yra prisijungusios 47 Euro-
pos Tarybos narės.





3. Žmogaus teisių klasifikacija

Žmogaus teisės klasifikuojamos įvairiais pagrindais. Pagal istorinį 
susiformavimo laikotarpį žmogaus teisės skirstomos į pirmos kar-
tos – pilietines ir politines, antros kartos – ekonomines, socialines 
ir kultūrines bei trečios kartos – solidarumo teises. Žmogaus tei-
ses galima klasifikuoti ir pagal galimybę jas riboti – į absoliučias ir 
ribojamas; pagal teisinio įtvirtinimo lygmenį – į konstitucines ir 
įtvirtintas kituose teisės aktuose. Galima klasifikacija pagal sub-
jektus – vaikų, moterų, neįgaliųjų, pabėgėlių teisės; bei pagal sub-
jektų kiekį – individualios ir kolektyvinės teisės. 

Tarptautiniu lygmeniu žmogaus teisės dažniausiai skirstomos 
pagal turinį, t. y. į pilietines ir politines bei ekonomines, socialines 
ir kultūrines teises. Pilietinės teisės – tai teisė į gyvybę, teisė į as-
mens laisvės, žmogaus orumo, privataus gyvenimo neliečiamu-
mą, saviraiškos laisvė, asmens lygiateisiškumas, susirinkimų laisvė 
ir kt. Politinių teisių pavyzdžiai – rinkimų teisė, teisė inicijuoti refe-
rendumą, peticijų teisė, teisė kritikuoti valstybės pareigūnus dėl 
jų darbo. Socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių kategorijai pri-
klauso piliečio teisė gauti pensiją, pasirinkti darbą, verslą, mokslą, 
ūkinės veiklos laisvė. 

4. Žmogaus teisių institucijos 

Pasaulyje yra nemažai žmogaus teisių apsauga besirūpinančių 
institucijų. Universaliu lygmeniu šioje srityje dirba Jungtinių Tautų 
institucijos; regioniniu, pavyzdžiui, Europos – Europos Sąjunga, 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, Europos 
Taryba.

Jungtinės Tautos. Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių apsaugos 
sistema susideda iš dviejų institucinių blokų: 

1/ institucijų, įsteigtų ir veikiančių Jungtinių Tautų Chartijos 
pagrindu, ir 

2/ institucijų, įsteigtų remiantis Jungtinių Tautų tarptautinė-
mis žmogaus teisių sutartimis. 
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Viena iš pagrindinių institucijų, įsteigtų remiantis JT Chartija, yra 
Žmogaus teisių taryba, svarstanti JT valstybių narių ataskaitas 
pagal visuotinės periodinės apžvalgos (angl. Universal Periodic 
Review) mechanizmą. Visuotinė periodinė apžvalga – tai unikali 
procedūra, kurios metu JT Žmogaus teisių taryba kas ketverius 
metus apžvelgia žmogaus teisių padėtį visose 193 JT valstybėse 
narėse.

Tarptautinių sutarčių pagrindu įsteigtos institucijos – tai iš nepri-
klausomų ekspertų sudaryti komitetai, kurių kiekvienas prižiūri, 
kaip įgyvendinamos atitinkamų konvencijų nuostatos. Pagrindinių 
devynių tarptautinių žmogaus teisių konvencijų įgyvendinimą 
prižiūri šie komitetai:

1/ JT Žmogaus teisių komitetas – įsteigtas pagal Tarptautinį pi-
lietinių ir politinių teisių paktą (Lietuvoje galioja nuo 1992 m.); 
Komitetas svarsto periodines valstybių ataskaitas, nagrinėja 
tarpvalstybinius skundus bei individualius asmenų skundus; 
Lietuva Komiteto kompetenciją nagrinėti individualius skun-
dus pripažino 1992 m.;

2/ JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas – 
įsteigtas pagal Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
teisių paktą (Lietuvoje galioja nuo 1992 m.); Komitetas svarsto 
periodines valstybių ataskaitas, nagrinėja individualius asme-
nų skundus; Lietuva nėra pripažinusi Komiteto kompetencijos 
nagrinėti individualių skundų;

3/ JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas – įsteig-
tas pagal Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskri-
minacijos panaikinimo (Lietuvoje galioja nuo 1998 m.); Komi-
tetas svarsto periodines valstybių ataskaitas, nagrinėja tarp-
valstybinius skundus bei individualius asmenų skundus; Lie-
tuva nėra pripažinusi Komiteto kompetencijos nagrinėti indivi-
dualių skundų;

4/ JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas – įsteig-
tas pagal Tarptautinę konvenciją dėl visų formų diskriminacijos 
panaikinimo moterims (Lietuvoje galioja nuo 1991 m.); Komi-
tetas svarsto periodines valstybių ataskaitas, nagrinėja indivi-
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dualius asmenų skundus ir pradeda tyrimus dėl didelių bei sis-
temingų moterų teisių pažeidimų; Lietuva Komiteto kompe-
tenciją nagrinėti individualius skundus pripažino 2004 m.;

5/ JT Komitetas prieš kankinimus – įsteigtas pagal Tarptautinę 
konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar že-
minantį elgesį ir baudimą (Lietuvoje galioja nuo 1991 m.); Ko-
mitetas svarsto periodines valstybių ataskaitas, nagrinėja tarp-
valstybinius skundus bei individualius asmenų skundus. Lietu-
va nėra pripažinusi Komiteto kompetencijos nagrinėti indivi-
dualių skundų;

6/ JT Vaiko teisių komitetas – įsteigtas pagal Vaiko teisių apsau-
gos konvenciją (Lietuvoje galioja nuo 1992 m.); Komitetas pri-
žiūri, kaip įgyvendinama 1989 m. Vaiko teisių apsaugos kon-
vencija ir du papildomi jos protokolai (2000 m. Fakultatyvinis 
protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose bei 
2000 m. Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų 
prostitucijos ir vaikų pornografijos); šiuo metu Vaiko teisių ko-
mitetas nenagrinėja individualių skundų, tačiau 2011 m. gruo-
džio 19 d. JT Generalinė Asamblėja patvirtino trečiąjį protoko-
lą, kuris įsigaliojęs leis vaikams teikti skundus dėl teisių, numa-
tytų Konvencijoje ir papildomuose protokoluose, pažeidimų;

7/ JT Migrantų darbuotojų komitetas – įsteigtas pagal Tarp-
tautinę konvenciją dėl migrantų darbuotojų ir jų šeimų apsau-
gos įgyvendinimo; Lietuva nėra ratifikavusi šios Konvencijos;

8/ JT Priverstinių dingimų komitetas – įsteigtas pagal Tarp-
tautinę konvenciją dėl apsaugos nuo priverstinio dingimo; Lie-
tuva nėra ratifikavusi šios Konvencijos;

9/ JT Neįgaliųjų teisių komitetas – įsteigtas pagal Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją (Lietuvoje Konvencija galioja 
nuo 2010 m.); Komitetas svarsto periodines valstybių atas-
kaitas, nagrinėja individualius asmenų skundus. Lietuva Komi-
teto kompetenciją nagrinėti individualius skundus pripažino 
2010 m.
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Viena svarbiausių JT žmogaus teisių sistemos dalių – tai Jungtinių 
Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucija, įsteigta 

51993 metais.  Ši Jungtinių Tautų institucija, skirta žmogaus tei-
sėms skatinti bei ginti, veikia kaip pagrindinis žmogaus teisių 
centras, atliekantis tyrimus bei švietimo ir visuomenės informa-

6
vimo veiklas Jungtinių Tautų sistemoje.

Europos Sąjunga. Nors Europos Sąjunga (ES), kaip tarptautinė 
organizacija, savo prigimtimi ir tikslais nėra skirta žmogaus tei-
sėms ginti, su žmogaus teisių sritimi daugiau ar mažiau susijusios 

7
daugelio ES institucijų veiklos: Europos Komisijos,  Europos Parla-

8mento, Žmogaus teisių pakomitečio,  Europos Sąjungos Teisingu-
9 10mo Teismo,  Europos ombudsmeno.

Europos Taryba. Svarbiausia žmogaus teisių gynimo Europos 
Taryboje institucija yra Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT), 
įsteigtas 1959 m. Strasbūre (Prancūzijoje) pagal Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Į Europos žmo-
gaus teisių teismą asmenys gali kreiptis išnaudoję visas vidaus 
gynybos priemones dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių konvencijoje įtvirtintų teisių pažeidimų. 

Žmogaus teisių reikalais Europos Taryboje taip pat rūpinasi 
11Žmogaus teisių komisaras,  Europos komisija prieš rasizmą ir 

12netoleranciją.  

5 Generalinės Asamblėjos rezoliucija 48/141, 1993 m. gruodžio 20 d. 
6 JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras, Ką mes darome, http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/
Pages/WhatWeDo.aspx 
7 Europos Komisija siūlo ES teisės aktų projektus Europos Parlamentui bei Tarybai, taip puoselėdama 
žmogaus teisių apsaugą, tikrina, ar visos valstybės narės tinkamai įgyvendina ES teisę, taip pat ir ES pa-
grindinių teisių chartiją.
8 Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitetis tiria žmogaus teisių pažeidimų skundus, organizuoja 
neformalaus pobūdžio mokymus žmogaus teisių srityje.
9 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas tikrina, ar ES antrinė teisė neprieštarauja Pagrindinių teisių
chartijai, nagrinėja skundus dėl institucijų vykdomų ES teisės pažeidimų.
10 Europos ombudsmenas tiria skundus prieš ES įstaigas, agentūras ir kitas institucijas dėl žmogaus tei-
sių pažeidimų.
11 Žmogaus teisių komisaro institucija atsakinga už informuotumo žmogaus teisių tema didinimą Euro-
poje, taip pat ji rūpinasi, kad valstybės narės laikytųsi Europos Tarybos dokumentuose numatytų įsipa-
reigojimų, teikia rekomendacijas, kaip veiksmingiau užtikrint žmogaus teisių apsaugą.
12 Europos komisija prieš rasizmą ir netoleranciją periodiškai vykdo žmogaus teisių padėties valstybėse 
narėse įvertinimą dėl klausimų, susijusių su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu ir kitomis nepakantu-
mo formomis.
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Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Žmogaus 
teisių klausimais dirbančios Europos saugumo ir bendradarbia-
vimo organizacijos (ESBO) institucijos yra priskiriamos organi-
zacijos trečiajam – žmogiškajam – matmeniui (kitu du – karinis ir 
saugumo matmenys). ESBO veikia Demokratinių institucijų ir 

13
žmogaus teisių biuras,  Tautinių mažumų vyriausiasis komisa-

14 15ras,   Atstovas spaudos laisvei.

13 Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras teikia paramą valstybėms dalyvėms bei koordinuoja 
jų veiklą žmogaus teisių, demokratijos ir įstatymų viršenybės įgyvendinimo srityje; taip pat organizuoja
ekspertų susitikimus ir seminarus, stebi rinkimus ir užsiima informacijos sklaida.
14 Tautinių mažumų vyriausiasis komisaras siekia užkirsti kelią nesutarimams ir prireikus imasi skubių 
veiksmų dėl įtemptų situacijų, susijusių su tautinių mažumų problemomis ir galinčių potencialiai pe-
raugti į konfliktą, keliantį grėsmę stabilumui, taikai ar bloginantį valstybių dalyvių santykius ESBO re-
gione.
15 Atstovas spaudos laisvei stebi, kaip žiniasklaidos laisvė įgyvendinama valstybėse narėse; įspėja valsty-
bes nares dėl šios laisvės pažeidimų ir siekia, kad jų veikla visiškai atitiktų ESBO spaudos laisvės įsipa-
reigojimus.
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II.  Nediskriminavimo principas

Žmogaus teisių samprata yra pagrįsta tuo, jog kiekvienas žmogus 
gali naudotis savo teisėmis be jokios diskriminacijos. 

Pagal Tarptautinių žodžių žodyną diskriminacija (lot. discrimi-
natio – (at)skyrimas) – tai:

1) teisių sumažinimas arba jų atėmimas tam tikrai kategorijai 
asmenų dėl kokių nors požymių;

2) vienos valstybės kliudymas kitai valstybei, jos organiza-
cijoms, atstovams naudotis savo teisėmis, palaikyti santykius 

16
lygiai su kitomis valstybėmis.

Diskriminuoti (lot. discriminare – atskirti) – taikyti kam nors diskri-
minaciją; elgtis su vienais blogiau negu su kitais. Dabartinės lie-
tuvių kalbos žodyne diskriminacija apibrėžiama kaip teisių apri-

17bojimas ar atėmimas.

Išsamiausias teisinis diskriminacijos apibrėžimas pateikiamas 
1965 m. Jungtinių Tautų tarptautinėje konvencijoje dėl visų formų 
rasinės diskriminacijos panaikinimo. Šioje Konvencijoje sąvoka 
rasinė diskriminacija reiškia kokių nors skirtumų, išimčių, apri-
bojimų darymą ar pranašumo teikimą, pagrįstą rasės, odos spal-
vos, giminės, tautybės ar etninės kilmės požymiais, siekiant panai-
kinti arba apriboti pripažintas žmogaus teises ir pagrindines lais-
ves ir neleisti vienodai naudotis jomis arba jas įgyvendinti politi-
nėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje ar kurioje kitoje visuo-

18
menės gyvenimo srityje.  

Lietuvoje Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskrimi-
nacijos panaikinimo įsigaliojo 1998 metais. Pagal šią Konvenciją 
Lietuva įsipareigojo imtis visų priemonių, siekdama kuo greičiau 
panaikinti visų formų ir apraiškų rasinę diskriminaciją bei užkirsti 
kelią rasizmo doktrinoms Lietuvoje. 

16 Tarptautinių žodžių žodynas, 1985 m., p. 115.
17 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/2942/ 
18 Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, 1965 m. gruodžio 21 d.,
1 str. 1 d.
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Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas, veikiantis pagal Tarp-
tautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, aiškindamas diskrimina-
ciją draudžiančią šio Pakto nuostatą, rėmėsi Tarptautinės konven-
cijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo diskrimi-
nacijos apibrėžimu ir išplėtė diskriminacijos draudimo taikymą. 

Komitetas teigia, kad Paktas draudžia diskriminaciją bet kokiu 
pagrindu teisėje ar praktikoje. Toks diskriminacijos draudimas tai-

19komas visoms valstybės reguliuojamoms ir ginamoms sritims.  
Taigi Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas numato abso-
liutų diskriminacijos draudimą. 

19  JT Pilietinių ir politinių teisių komitetas, Bendrasis komentaras Nr. 18: Nediskriminavimo principas,
1989 m. spalio 11 d., 12  paragrafas.
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Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 
skelbia, kad naudojimasis joje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis 
yra užtikrinamas be jokios diskriminacijos dėl asmens lyties, ra-
sės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, 
tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, 
nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais. Europos žmogaus teisių 
teismo teigimu, asmuo yra diskriminuojamas, kai naudodamasis 
Europos žmogaus teisių konvencijos teisėmis jis be objektyvaus ir 
pagrįsto pateisinimo atsiduria prastesnėje padėtyje negu kiti as-

20
menys.  Europos žmogaus teisių teismas yra ne kartą pabrėžęs, 
jog diskriminacinių pagrindų sąrašas, nurodytas Konvencijoje, 

21
nėra baigtinis ir į jį gali būti įtraukti kiti diskriminacijos pagrindai.

Svarbūs diskriminacijos draudimo politikos įrankiai Europos Są-
jungoje yra dvi Tarybos direktyvos: 2000/43/EB direktyva, įgy-
vendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai 
nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, bei 2000/78/EB direk-
tyva, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus. 

Direktyvos plačiai aiškina diskriminaciją. Tiesioginė diskrimi-
nacija pasireiškia tuomet, kai vienam asmeniui taikomos pras-
tesnės sąlygos, nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti 
taikomos kitam asmeniui dėl rasės ar etninės kilmės. Netiesioginė 
diskriminacija pasireiškia tuomet, kai dėl iš pirmo žvilgsnio 
neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros rasės ar etninės 
kilmės asmenų padėtis gali tapti prastesnė nei kitų asmenų, 
nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina 
teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama proporcingomis priemo-
nėmis. Priekabiavimas kaip diskriminacijos forma pasireiškia tuo, 
kad asmenį siekiama įžeisti arba sukurti bauginančią, priešišką, 
žeminančią ar įžeidžiančią aplinką dėl jo rasės ar etninės kilmės. 
Nurodymas diskriminuoti asmenis dėl rasės ar etninės kilmės 
taip pat laikomas diskriminacija. Pozityvioji diskriminacija reiš-
kia, kad užtikrindamos lygybę ES valstybės narės gali taikyti prie-

20 EŽTT sprendimas byloje Ünal Tekeli prieš Turkiją, Pareiškimo Nr. 29865/96, 2004 m. lapkričio 16 d.,
49 paragrafas; EŽTT sprendimas byloje Andrle prieš Čekiją, Pareiškimo Nr. 6268/08, 2011 m. birželio
20 d., 47 paragrafas.
21 EŽTT sprendimas byloje Luczak prieš Lenkiją, Pareiškimo Nr. 77782/01, 2008 m. birželio 2 d., 46 para-
grafas.
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mones, galinčias užkirsti kelią diskriminacijai arba kompensuoti 
jos padarinius.

Diskriminacijos sąvoką darbo santykiuose suformulavo Tarptau-
tinė darbo organizacija (TDO). Lietuvoje nuo 1995 m. galiojančioje 
TDO konvencijoje dėl diskriminacijos darbo ir profesiniuose santy-
kiuose sakoma, kad diskriminacija – bet koks lygias darbo ir profe-
sinės veiklos galimybes ir lygiateisius santykius pažeidžiantis arba 
panaikinantis išskyrimas, apribojimas ar pranašumo teikimas 
pagal rasę, odos spalvą, lytį, religiją, politinius įsitikinimus, tautinę 

22
ar socialinę kilmę.

Lietuvos teisė įtvirtina lygių galimybių reikalavimą. Lygios gali-
mybės reiškia, jog tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose 
ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos žmogaus teisės 
privalo būti įgyvendinamos vienodai, neatsižvelgiant į lytį, rasę, 
tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar 

23
pažiūras.

22 Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 111 Dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos
srityje, 1958 m. birželio 25 d., 1 str. 1 d.
23 Lygių galimybių įstatymas, 2003 m. lapkričio 18 d., Nr. IX-1826, 2 str. 3 d.
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III.  Diskriminacija, nukreipta prieš trečiųjų šalių piliečius

Šiame leidinyje sąvokaTrečiųjų šalių pilietis supranta-
ma taip, kaip įtvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsaky-
mu Nr. A1-337 patvirtintose Kvietimo teikti paraiškas 
Nr. EIF/2011/5 Gairėse pareiškėjams, t.y. trečiųjų šalių 
piliečiais laikomi asmenys, kurie neturi ES valstybės 
narės pilietybės ir teisėtai gyvena ES valstybėje narė-
je. Leidinyje kaip sinonimai taip pat vartojamos sąvo-
kos migrantas bei užsienietis.

Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis, migrantų 
pasaulyje nuolatos daugėja – nuo 150 milijonų 2000 metais iki 214  

24
milijonų 2010 metais.  Oficialiais Lietuvos statistikos departa-
mento duomenimis, migrantų į Lietuvą skaičius per pastaruosius 
septynerius metus (2005–2011 m.) siekė beveik 60 tūkstančių, o iš 
Lietuvos – beveik 220 tūkstančių, nors realiai emigravusių asme-

25nų, spėjama, yra kur kas daugiau.

Nuo senų laikų žmonės, ieškodami darbo, keliauja į svetimas šalis. 
Nors migrantai vaidina svarbų vaidmenį pasaulinėje ekonomikoje, 
dažnai migracijos srautų sąlygojami etniniai, rasiniai skirtumai 
visuomenėse, naujos kultūros, religijos ar kalbos lemia nedrau-
gišką požiūrį ar net priešiškus veiksmus atvykusių žmonių atžvil-
giu. Nesiėmus tinkamų politinių, teisinių, socialinių ir ekonominių 
priemonių abipusei pagarbai užtikrinti, kyla neigiamas požiūris, 
diskriminacija ar net ksenofobijos bei rasizmo apraiškos. Tokia 
padėtis kliudo užsieniečiams vienodai su kitais naudotis pagrin-
dinėmis žmogaus teisėmis juos priimančiose šalyse. 

1. Trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje

Užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo, integra-
cijos ir natūralizacijos, jų teisinės padėties Lietuvos Respublikoje ir 

24 Tarptautinė migracijos organizacija, Faktai ir skaičiai.
25 Lietuvos statistikos departamentas, Tarptautinė migracija. Požymiai: administracinė teritorija,
statistiniai rodikliai ir metai. http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?Main
Table=M3020102&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=6282&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=
&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12
=&rvar13=&rvar14= 
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kitus susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
užsieniečių teisinės padėties įstatymas. 

Šiame teisės akte užsienietis apibrėžiamas kaip asmuo, kuris nėra 
Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios 

26nors užsienio valstybės pilietybę, ar neturi jokios.  Nei šis įstaty-
mas, nei joks kitas Lietuvos teisės aktas neapibrėžia migranto są-
vokos, todėl tenka vadovautis tarptautine praktika: Europos Tary-
ba numato, jog sąvoka migrantas gali būti suprantama kaip apibū-
dinanti asmenį, laikinai ar nuolatos gyvenantį valstybėje, kurioje 

27
jis negimė ir kurioje įgijo tam tikrus stiprius socialinius ryšius.  
Tačiau, kaip yra pažymėjusi Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacija (angl. UNESCO), toks apibrėžimas yra per 
siauras, nes pagal kai kurių valstybių įstatymus, taip pat ir Lietu-
vos, asmuo gali būti laikomas migrantu, net jei jis yra gimęs toje 

28
valstybėje.

Užsieniečiai, gyvenantys Lietuvoje,  kad ir koks būtų jų teisinis sta-
tusas, turi tas pačias pagrindines žmogaus teises kaip ir valstybės 
piliečiai. Šios teisės, visų pirma, yra įtvirtintos JT Visuotinėje žmo-
gaus teisių deklaracijoje, Tarptautiniame pilietinių ir politinių tei-
sių pakte ir Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
teisių pakte. 

Europos lygmeniu svarbiausias dokumentas, skirtas žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai, yra Europos žmogaus teisių 
konvencija. Joje apibrėžiamos žmogaus teisės ir laisvės laiduoja-
mos visiems Konvencijos šalių narių jurisdikcijai priklausantiems 
asmenims. Tai reiškia, kad Lietuva turi pareigą užtikrinti Europos 
žmogaus teisių konvencijoje numatytas žmogaus teises ir laisves 
visiems Lietuvos teritorijoje esantiems žmonėms, o ne tik Lie-
tuvos piliečiams. Kaip 1995 m. byloje Loizidou prieš Turkiją išaiš-
kino Europos žmogaus teisių teismas, sąvoka jurisdikcija ne-
apsiriboja vien tik šalies teritorija, t. y. Konvencija galioja visur, kur 

29valstybė turi realią kontrolę.

26 Užsieniečių teisinės padėties įstatymas, 2004 m. balandžio 29 d., Nr. IX-2206, 2 str. 32 p.
27 Europos Taryba, Migracija ir integracija – esminės sąvokos; www.coe.int 
28 UNESCO, Tarptautinė migracija ir daugiakultūrinė politika, http://www.unesco.org/most/migration/
glossary_migrants.htm
29 EŽTT sprendimas byloje Loizidou prieš Turkiją, Paraiškos Nr. 15318/89, 1996 m. gruodžio 18 d.
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Pagal Europos žmogaus teisių konvenciją visiems asmenims ga-
rantuojamos šios teisės ir laisvės: 

Teisė į gyvybę – kiekvieno asmens teisę į gyvybę saugo įstaty-
mas; negalima tyčia atimti niekieno gyvybės; niekas negali būti 
nuteistas mirties bausme ir ji niekam nevykdoma.

Kankinimo draudimas – niekas negali būti kankinamas, patirti 
nežmonišką ar jo orumą žeminantį elgesį arba taip būti 
baudžiamas.

Vergijos ir priverčiamojo darbo draudimas – niekas negali būti 
laikomas vergijoje ar nelaisvėje; niekas negali būti verčiamas 
dirbti priverčiamąjį ar privalomąjį darbą.

Teisė į laisvę ir saugumą – kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir 
saugumą; laisvė negali būti niekam atimta kitaip, kaip įstatymo 
nustatyta tvarka; kiekvienam suimtajam turi būti nedelsiant 
jam suprantama kalba pranešta, dėl ko jis suimtas ir kuo 
kaltinamas.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą – kai yra sprendžiamas tam 
tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pa-
reikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks as-
muo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešai 
ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklauso-
mas ir nešališkas teismas; kiekvienas asmuo, kaltinamas pada-
ręs nusikaltimą, laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta 
pagal įstatymą.

Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą – kiekvienas turi 
teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, 
būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas.

Minties, sąžinės ir religijos laisvė – kiekvienas turi teisę į min-
ties, sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė apima laisvę keisti savo 
religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją 
ar tikėjimą tiek  vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, 
laikant pamaldas, atliekant apeigas, praktikuojant tikėjimą ar 
mokant jo.
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Saviraiškos laisvė – kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši 
teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti ir skleisti infor-
maciją bei idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant 
valstybės sienų.

Susirinkimų ir asociacijos laisvė – kiekvienas turi teisę į taikių 
susirinkimų laisvę, taip pat laisvę jungtis į asociacijas kartu su 
kitais, įskaitant teisę steigti ir stoti į profesines sąjungas savo 
interesams ginti.

Teisė į santuoką – vyras ir moteris, sulaukę santuokinio am-
žiaus, turi teisę tuoktis ir sukurti šeimą pagal naudojimąsi šia 
teise reguliuojančius valstybės įstatymus.

Teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę – kiekvienas, 
kurio teisės ir laisvės, pripažintos šioje Konvencijoje, yra pa-
žeistos, turi teisę pasinaudoti veiksminga teisinės gynybos 
priemone kreipdamasis į valstybės instituciją, nesvarbu, ar tą 
pažeidimą padarė asmenys, eidami savo oficialias pareigas.

Teisė į nuosavybės apsaugą – kiekvienas fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę netrukdomas naudotis savo nuosavybe; iš 
niekieno negali būti atimta jo nuosavybė, išskyrus tuos atvejus, 
kai tai yra būtina visuomenės interesams ir tiktai įstatymo nu-
matytomis sąlygomis bei vadovaujantis bendraisiais tarptau-
tinės teisės principais.

Įkalinimo dėl skolos uždraudimas – niekam negali būti atimta 
laisvė vien todėl, kad jis neįstengia įvykdyti kokios nors sutar-
tinės prievolės.

Judėjimo laisvė – kiekvienas asmuo, teisėtai esantis valstybės 
teritorijoje, turi teisę joje laisvai judėti ir laisvę pasirinkti gyve-
namąją vietą.
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2. Diskriminacija, nukreipta prieš trečiųjų šalių piliečius

Diskriminacinis elgesys su trečiųjų šalių piliečiais gali pasireikšti 
keliais pagrindais: dėl jų pilietybės, rasės, tautybės, kilmės, kal-
bos, etninės priklausomybės ar religijos.

Deja, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas tarp drau-
džiamų diskriminacinių pagrindų neįtvirtina pilietybės pagrindo. 
Dėl to kritiką Lietuvai buvo išsakiusi Europos komisija prieš 
rasizmą ir netoleranciją. Ji  nurodė, jog Lygių galimybių įstatymas 
turėtų būti pakeistas, įtraukiant pilietybę kaip draudžiamą 

30diskriminacijos pagrindą.

Visgi pagal tarptautinius įsipareigojimus Lietuvoje galioja ir 
diskriminacijos pilietybės pagrindu draudimas. Kaip minėta, 
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas numato absoliutų 

31
diskriminacijos draudimą,  o Europos žmogaus teisių konven-
cijoje numatytas draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašas 

32nėra baigtinis.

30 Europos komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) ataskaita apie Lietuvą (ketvirtoji ataskaita), 
2011 m. rugsėjo 13 d., p. 8.; http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/lithuania/
LTU-CbC-IV-2011-038-ENG.pdf
31 JT Pilietinių ir politinių teisių komitetas, Bendrasis komentaras Nr. 18: Nediskriminavimo principas, 
1989 m. spalio 11 d., 12 paragrafas.
32 EŽTT sprendimas byloje Luczak prieš Lenkiją, Pareiškimo Nr. 77782/01, 2008 m. birželio 2 d., 46 para-
grafas.
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3. Neapykantos nusikaltimai

Didelis žmogaus teisių, žmogaus orumo bei saugumo pažeidimas 
yra diskriminacija dėl asmens rasės, tautybės, kalbos, kilmės ar 
religijos, bei rasistiniai ar ksenofobiniai išpuoliai, dar vadinami 

33neapykantos nusikaltimais.

Tarptautinių žodžių žodynas rasizmą apibūdina kaip iracionalias, 
pseudomokslines pažiūras, teigiančias, kad loginiu, visuomeniniu 
ir intelektualiniu atžvilgiu rasės esančios nelygiavertės; ksenofo-
biją – kaip perdėtą nepalankumą arba priešiškumą svetimšaliams 

34
ir tam, kas svetimšališka.

Kaip jungtiniame leidinyje nurodo Tarptautinė darbo organizacija, 
Tarptautinė migracijos organizacija bei JT Vyriausiojo pabėgėlių 
komisaro biuras, rasizmas ir ksenofobija, nors dažnai ir sutampa, 
yra skirtingi reiškiniai. Rasizmas paprastai susijęs su priešišku po-
žiūriu ar elgesiu dėl kito asmens kitokių fizinių bruožų, tokių kaip 
odos spalva, plaukų tipas ar veido bruožai; o ksenofobija siejama 
su priešišku požiūriu ar elgesiu vien dėl to, kad kitas asmuo suvo-
kiamas kaip užsienietis, ar asmuo, kilęs iš kitos bendruomenės ar 

35tautos.

Lietuvoje už neapykantos nusikaltimus numatoma baudžiamoji 
atsakomybė. Baudžiamasis kodeksas numato, jog veika, padaryta 
siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam 
asmeniui dėl rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

36tikėjimo yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė.  Todėl tokie nusi-
kaltimai kaip nužudymas, sunkus sveikatos sutrikdymas ar nesun-
kus sveikatos sutrikdymas, padaryti siekiant išreikšti neapykantą 
asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, religijos užtraukia griežtesnę atsakomybę.

33 Kaip  Metodinėse rekomendacijose dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, kse-
nofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavi-
mo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų nurodo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, visos
nusikalstamos veikos, padarytos prieš asmenis, bendruomenę, turtinę nuosavybę, motyvuotos kalti-
ninko išankstinėmis neigiamomis nuostatomis dėl žmonių rasės, tautybės, etninės kilmės, religijos ir 
kitų pagrindų, priskiriamos neapykantos nusikaltimams, 2009 m. gruodžio 23 d.,
http://www.prokuraturos.lt/LinkClick.aspx?fileticket=ldGVK91SP8U=&tabid=221)
34 Tarptautinių žodžių žodynas, p. 414, 275. 
35 Tarptautinė darbo organizacija, Tarptautinė migracijos organizacija bei JT Vyriausiojo pabėgėlių komi-
saro biuras, Tarptautinė migracija, rasizmas, diskriminacija ir ksenofobija, 2001 m., p. 2. 
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/wcar.pdf 
36 Baudžiamasis kodeksas, 2000 m. rugsėjo 26 d., Nr. VIII-1968, 60 str. 1 d. 12 p. 
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Taip pat Baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už: 

/ diskriminavimą dėl tauty-
bės, rasės, kilmės, religijos ar 
kitos grupinės priklauso-
mybės (169 str.) 

Tas, kas atliko veiksmus, ku-
riais siekta žmonių grupei ar 
jai priklausančiam asmeniui 
dėl rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, tikėjimo sutrukdyti ly-
giomis teisėmis su kitais daly-
vauti politinėje, ekonominė-
je, socialinėje, kultūrinėje, 
darbo ar kitoje veikloje arba 
suvaržyti tokios žmonių gru-
pės ar jai priklausančio as-
mens teises ir laisves, bau-
džiamas viešaisiais darbais 
arba bauda, arba laisvės ap-
ribojimu, arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki trejų 
metų.

/ kurstymą prieš bet kokios 
tautos, rasės, etninę, religinę 
ar kitokią žmonių grupę (170 
str.) 

 

Tas, kas turėdamas tikslą pla-
tinti gamino, įsigijo, siuntė, 
gabeno, laikė dalykus, kuriuo-
se tyčiojamasi, niekinama, 
skatinama neapykanta ar 
kurstoma diskriminuoti žmo-
nių grupę ar jai priklausantį 
asmenį dėl rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, tikėjimo, arba 
kurstoma smurtauti, fiziškai 
susidoroti su tokia žmonių 
grupe ar jai priklausančiu as-
meniu, arba juos platino, bau-
džiamas bauda arba laisvės 
apribojimu, arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki vienerių 
metų.

Tas, kas viešai tyčiojosi, nie-
kino, skatino neapykantą ar 
kurstė diskriminuoti žmonių 
grupę ar jai priklausantį 
asmenį dėl rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, tikėjimo, 
baudžiamas bauda arba lais-
vės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki dvejų 
metų.

28



Tas, kas viešai kurstė smur-
tauti, fiziškai susidoroti su 
žmonių grupe ar jai priklau-
sančiu asmeniu dėl rasės, tau-
tybės, kalbos, kilmės, tikėji-
mo, arba finansavo ar kitaip 
materialiai rėmė tokią veiklą, 
baudžiamas bauda arba lais-
vės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki trejų 
metų.

 Už šias veikas atsako
ir juridinis asmuo
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4. Diskriminacija prieš trečiųjų šalių piliečius atskirose srityse

Kaip parodė projekto „Infocentras migrantams Klaipėdoje“ metu 
vykdyti žmogaus teisių mokymai trečiųjų šalių piliečiams, galimas 
diskriminacinis elgesys prieš migrantus dažniausiai pasireiškia šio-
se srityse: darbo, švietimo, sveikatos apsaugos bei aptarnavimo. 
Dauguma atvejų asmenys pripažino stokoję reikiamos informa-
cijos, kur galima kreiptis susidūrus su diskriminacija, arba teigė 
nematę prasmės skųstis. 

Pažymėtina, jog tokiu atveju, rekomenduotina kreiptis į pirminę 
teisinę pagalbą teikiančias institucijas, kurios teikia iki vienos va-
landos trukmės teisines konsultacijas iš karto, kai asmuo kreipiasi. 
Daugiau apie pirminę teisinę pagalbą ir ją teikiančias institucijas 
skaitykite IV ir V skyriuje.

- Diskriminacija prieš trečiųjų šalių piliečius darbo srityje

Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, jog užsienietis, 
ketinantis dirbti Lietuvoje, privalo įsigyti leidimą dirbti Lietuvos 
Respublikoje. Užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą 
dirbti, jeigu jis turi leidimą nuolat gyventi. 

Užsienietis, turintis leidimą dirbti Lietuvoje, negali būti diskrimi-
nuojamas darbo srityje tuo pagrindu, kad jis nėra Lietuvos pilietis. 
Tokį reikalavimą įtvirtina Darbo kodeksas – jis numato, jog visi dar-
bo santykiai reglamentuojami remiantis darbo teisės subjektų ly-

37
gybės principu.

Darbo teisės subjektų lygybės principas reiškia, jog darbo teisės 
subjektai (darbuotojai, darbdaviai) turi būti vertinami vienodai, 
neatsižvelgiant į jų rasę, tautybę, kalbą, kilmę, pilietybę, socialinę 
padėtį. Todėl užsieniečiams, lygiai kaip ir Lietuvos piliečiams, ga-
lioja visos Darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios darbo ir 
poilsio laiko, darbo užmokesčio, garantijų ir kompensacijų, dar-
buotojų saugos ir sveikatos, darbuotojų drausmės ar materialinės 
atsakomybės ar kitus klausimus. Užsieniečio teisinės padėties 
įstatymas papildomai numato, jog užsieniečių darbo užmokestis 

37  Darbo kodeksas, 2002 m. birželio 4 d., Nr. IX-926, 2 str. 4 p.
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negali būti mažesnis už tokį patį darbą dirbančio Lietuvos respu-
38blikos gyventojo.

Be to, Darbo kodeksas atskirai pabrėžia, jog draudžiama atsisakyti 
asmenį priimti į darbą vien dėl jo rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

39pilietybės, socialinės padėties.  

Pavyzdys
40Rusijos pilietis,  ieškodamas Lietuvoje darbo, kreipėsi pagalbos į darbo 

agentūrą. Darbo agentūra kiekvieno ieškančio darbo asmens prašė už-
pildyti kandidato anketą, kurioje reikėjo nurodyti asmens tautybę bei 
gimtąją kalbą.
 
Lygių galimybių įstatymo 11 straipsnis numato, jog skelbimuose priimti į 
darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavi-
mus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, so-
cialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orien-
tacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Nors anketa ir nėra skelbimas priimti į darbą, tačiau Rusijos pilietis teigė, 
jog anketoje reikalaujama informacija, susijusi su jo tautybe bei gimtąja 
kalba, sukelia tam tikrų nepatogumų, t.y. tikėtina, jog šią informaciją 
pateikęs asmuo sulauks mažiau darbo Lietuvoje pasiūlymų.

Rusijos piliečiui kreipusis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, buvo 
nustatyta, jog tokia darbo anketoje reikalaujama informacija galėtų būti 
vertinama kaip netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, 
teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar prak-
tika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant gali 
atsirasti, atsiranda ar galėtų atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apri-
bojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas vienai iš 
<...> tam tikros rasės ar etninės priklausomybės asmenims. Todėl Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba rekomendavo darbo agentūrai pakeisti 
ieškančių darbo asmenų anketos turinį. Darbo agentūra rekomenda-
cijas įgyvendino.

Pažymėtina, jog nors tikslingiausia šiuo atveju buvo kreiptis į Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnybą, pareiškėjas taip pat galėjo kreiptis į Vals-
tybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl vartotojų teisių pažeidimo, 
darbo agentūrai teikiant netinkamos kokybės paslaugą.
38  Užsieniečio teisinės padėties įstatymas, 62 str. 3 d.
39 Darbo kodeksas, 96 str. 1 d.
40 Pavyzdys paimtas iš Lygi galimybi kontrolier s tarnybos 2005 m. veiklos ataskaitos: I.K. – Rusijosų ų ė
pilietis, turintis leidim nuolat gyventi Lietuvoje, išduot remiantis ą ą Lietuvos Respublikos Užsieniečių
teisinės padėties įstatymo 53 str. 2 d. 3 p.
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Taip pat šiuo atveju buvo galima kreiptis tiesiai į teismą, prašant įpa-
reigoti minėtą darbo agentūrą nutraukti įstatymams priešingą veiką. 
Tokiu atveju ieškinys turėtų būti pareiškiamas Apylinkės teismui pagal 
juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. 

- Diskriminacija prieš trečiųjų šalių piliečius švietimo srityje

Švietimo įstatymas numato, jog kiekvienas Lietuvos Respublikos 
pilietis bei užsienietis, turintis teisę nuolat ar laikinai gyventi Lie-

41
tuvoje, turi teisę mokytis, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją.  Todėl 
diskriminacija švietimo srityje, užkertanti kelią užsieniečiui moky-
tis Lietuvos švietimo įstaigose vien tuo pagrindu, jog asmuo neturi 
Lietuvos Respublikos pilietybės, yra draudžiama.

Lietuvos švietimo sistema grindžiama lygių galimybių principu. Tai 
reiškia, jog kiekvienam Lietuvoje gyvenančiam asmeniui yra lai-
duojamas švietimo prieinamumas, galimybė įgyti bendrąjį išsila-
vinimą bei pirmąją kvalifikaciją ir sudaromos sąlygos tobulinti tu-

42rimą kvalifikaciją ar įgyti naują.  Kiekvienam Lietuvos piliečiui ir 
užsieniečiui valstybė garantuoja pradinį, pagrindinį bei vidurinį 
ugdymą, taip pat aukštojo mokslo studijų arba profesinio moky-

43
mo, suteikiančio pirmąją kvalifikaciją, programų prieinamumą.

Nors Lietuvos įstatymai garantuoja mokymą valstybine – lietuvių 
44

kalba,  vis dėlto bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mo-
kyklose ugdymo procesas gali būti vykdomas arba kai kurie daly-

45
kai mokomi tautinės mažumos kalba.

Pavyzdys

Rusijos pilietė kreipėsi į Valstybinį studijų fondą, prašydama valstybės 
46

remiamos paskolos.  Valstybinis studijų fondas atsisakė pareiškėjai 
suteikti paskolą, nurodydamas, jog užsieniečiui valstybės finansavimas 
studijoms neskiriamas ir studijų kaina nekompensuojama.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pabrėžė, jog analizuojant nacio-
nalinį reglamentavimą nėra akivaizdu, kokių tikslų siekiama užsienie-

41 Švietimo įstatymas, 1991 m. birželio 25 d., Nr. I-1489, 24 str. 1 d.
42 Švietimo įstatymas, 5 str. 1 d.
43 Švietimo įstatymas, 24 str. 3 d.
44 Švietimo įstatymas, 30 str. 1 d.
45 Švietimo įstatymas, 30 str. 2. d.
46 Pavyzdys paimtas iš Lygi galimybi kontrolier s tarnybos 2009 m. veiklos ataskaitos: A.K. – Rusijosų ų ė
piliet , turinti leidim nuolat gyventi Lietuvoje, išduot remiantis ė ą ą Lietuvos Respublikos Užsieniečių
teisinės padėties įstatymo 53 str. 1 d. 3 p.
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čiams nesuteikiant teisės į valstybės remiamą paskolą. Darytina prie-
laida, jog tuo siekiama ekonominių tikslų – sutaupyti valstybės biudžeto 
lėšų. Šiuo atveju reikalinga nustatyti, ar lėšų taupymas „atsveria“ gali-
mybę užsieniečiams, kurie konkrečiu atveju yra iš esmės integravęsi į 
Lietuvos bendruomenę, įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Taip pat Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pažymėjo, jog Europos 
žmogaus teisių teismo jurisprudencijos požiūriu sudėtinga spręsti, ar 
nacionalinis reglamentavimas būtų pripažįstamas diskriminaciniu, 
tačiau argumentų atitinkamai pozicijai paremti yra. Visgi skundo tyrimą 
buvo nuspręsta nutraukti trūkstant objektyvių duomenų apie padarytą 
pažeidimą.

- Diskriminacija prieš trečiųjų šalių piliečius sveikatos 
apsaugos srityje

Sveikatos sistemos įstatymas numato, jog užsieniečiai, nuolat 
gyvenantys Lietuvoje, turi teisę gauti valstybės laiduojamą (ne-
mokamą) asmens sveikatos priežiūrą lygiais pagrindais kaip ir Lie-

47tuvos piliečiai.

Būtinoji medicinos pagalba Lietuvos nacionalinės sveikatos siste-
mos įstaigose teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyven-
tojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveika-
tos draudimu, į tai, kiek kartų pacientas apsilankė įstaigoje per ka-

48
lendorinius metus, ar į jo gyvenamąją vietą.  Užsieniečiams, tu-
rintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, taip pat teikiama būti-

49noji medicinos pagalba.  Būtinajai medicinos pagalbai priski-
riama pirmoji medicinos pagalba bei institucinė (nestacionarinė 

50
ar stacionarinė) skubi medicinos pagalba.

Pavyzdys
51Musulmonė moteris iš vakarų Kazachstano  negalėjo gauti būtinų me-

dicininių paslaugų: moteriai buvo būtina ginekologo apžiūra, tačiau 
sveikatos priežiūros įstaigoje tuo metu dirbo tik ginekologas vyras. Mo-
teris dėl religinių priežasčių nesutiko būti apžiūrėta ginekologo vyro, 

47 Sveikatos sistemos įstatymas, 1994 m. liepos 19 d., Nr. I-552, 49 str. 1 d.
48 Sveikatos sistemos įstatymas, 49 str. 1 d.
49 Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas įsakymas Nr. V-208 Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir bū-
tinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo, 2004 m. balandžio 8 d.
50 Sveikatos sistemos įstatymas, 19 str. 1 d.
51 Pavyzdys paimtas iš projekto "Infocentras migrantams Klaip doje" metu vykusi mogaus teisi  mokym Klai-ė ų Ž ų ų 
p doje (Projekto Nr. EIF/2011/5/15/IP/1/5): D.Z. – Kazachstano piliet , turinti leidim  laikinai gyventi Lietuvoje,ė ė ą
išduot remiantis ą Lietuvos Respublikos Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 40 str. 1 d. 6 p. ir 46 str. 1 d. 1 p.
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52 Lygių galimybių įstatymas, 8 str.

34

todėl jai nebuvo užtikrinta galimybė gauti būtinų sveikatos priežiūros 
paslaugų. 

Moteriai atsisakius kreiptis pagalbos į atitinkamą įstaigą ar instituciją 
dėl būtinų sveikatos priežiūros paslaugų neužtikrinimo, įvykio tyrimas 
nebuvo pradėtas. Visgi tikėtina, kad tokia praktika būtų pripažinta dis-
kriminaciniu elgesiu.

Analizuojant šį atvejį, pažymėtina, jog dėl diskriminacinio elemento 
apie šį atvejį protingiausia būtų buvę informuoti Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybą, kuri tiria skundus dėl Lygių galimybių įstatyme įtvirtinto 
nediskriminavimo principo pažeidimų. Šalia galimybės kreiptis į Lygių 
galimybių kontrolierę moteris taip pat galėjo pateikti skundą minėtai 
sveikatos priežiūros įstaigai dėl neužtikrintų paciento teisių. Tuo atveju, 
jei skundo išnagrinėjimas sveikatos priežiūros įstaigoje netenkintų pa-
reiškėjos, ji būtų galėjusi kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybą. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros 
veiklai tarnybai nustačius, jog dėl nesuteiktų kokybiškų paslaugų moters 
sveikatai buvo padaryta žala, pareiškėja dėl žalos atlyginimo būtų ga-
lėjusi kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Daugiau informacijos – V skyriuje.

- Diskriminacija prieš trečiųjų šalių piliečius aptarnavimo 
srityje

Lygių galimybių įstatymas numato, jog prekių pardavėjas, gamin-
tojas ar paslaugų teikėjas, nepaisydamas asmens rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės padėties, etninės priklausomybės, pri-
valo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius 
pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, 
bei taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius 
pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas; suteikda-
mas vartotojams informaciją apie gaminius, prekes ir paslaugas 
arba jas reklamuodamas, užtikrinti, kad šioje informacijoje nebū-
tų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribo-
jimas ar privilegijų teikimas minėtais pagrindais ir nebūtų formuo-
jamos visuomenės nuostatos, kad dėl šių požymių asmuo yra pra-

52
našesnis ar menkesnis už kitą.
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Pavyzdys
53Vilniuje gyvenantys Ukrainos piliečiai,  norėję apsilankyti muziejuje, su-

žinojo, jog nuolaida bilietui į muziejų suteikiama tik Lietuvos piliečiams. 
Vėliau šis atvejis buvo paviešintas Lietuvos žiniasklaidos priemonėse bei 
apie jį informuota Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Kadangi rea-
guodama į tai, muziejaus administracija nustojo taikyti išskirtines nuo-
laidas Lietuvos piliečiams, tyrimas dėl šio įvykio nebebuvo tęsiamas. 
Tačiau Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba išsakė aiškią poziciją, jog 
šis atvejis prieštarauja Lygių galimybių įstatymui ir yra laikomas 
diskriminaciniu.

Pažymėtina, jog nors tikslingiausia šiuo atveju buvo kreiptis į Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnybą, pareiškėjai taip pat galėjo kreiptis į Seimo 
kontrolierių įstaigą dėl pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo 
administravimo srityje. Seimo kontrolieriai, išnagrinėję skundą, būtų 
įvertinę, ar toks muziejaus sprendimas dėl nuolaidų taikymo, atitinka 
valdžios įstaigų pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.

Taip pat šiuo atveju buvo galima kreiptis tiesiai į teismą, prašant įpa-
reigoti minėtą muziejų nutraukti įstatymams priešingą veiklą. Tokiu 
atveju ieškinys turėtų būti pareiškiamas Apylinkės teismui pagal juri-
dinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. 

53 Pavyzdys paimtas iš Lygi galimybi kontrolier s 2005 m. veiklos ataskaitos: A.L. ir E.L – Ukrainosų ų ė
pilie iai, turintys leidimus nuolat gyventi Lietuvoje, išduotus remiantis č Lietuvos Respublikos Užsieniečių
teisinės padėties įstatymo 53 str. 2 d. 3 p.



IV. Lietuvos institucinė žmogaus teisių apsaugos sistema

Lietuvoje veikia keletas institucijų, dirbančių žmogaus teisių 
apsaugos srityje, t. y. teikiančių konsultacijas ar tiriančių asmenų 
skundus dėl žmogaus teisių pažeidimų konkrečiose veiklos srityse. 

1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos institucijos

Valstybės garantuojama teisinė pagalba Lietuvoje teikiama nuo 
2001 m. Valstybės garantuojama teisinė pagalba – tai pirminė ir 
antrinė teisinė pagalba.

Pirminę teisinę pagalbą teikia savivaldybės arba advokatai, su 
kuriais savivaldybės yra sudariusios sutartį. Pirminė teisinė pa-
galba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumen-
tų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus proce-
sinius dokumentus, rengimas. Ši pagalba apima patarimus dėl 
ginčo sprendimo ne teismine tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo 

54
išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.  Pirminė teisinė pagal-
ba asmeniui teikiama nemokamai.

Antrinės teisinės pagalbos teikimą užtikrina penkios Valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, veikiančios Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Antrinė teisinė pa-
galba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose 
(teismuose), įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio 
ginčo sprendimo ne teismine tvarka atveju. Ši teisinė pagalba 
apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso 
tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susi-
jusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio 

55
nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.  

Skirtingai nei pirminė teisinė pagalba, antrinė teisinė pagalba nėra 
visais atvejais teikiama nemokamai. Nemokama arba iš dalies (50 
%) nemokama antrinė teisinė pagalba teikiama asmenims, kurių 
turtas ir pajamos atitinka Lietuvos Vyriausybės nustatytus lygius. 
Atvejai, kai antrinė teisinė pagalba teikiama nemokamai, neatsi-

54
 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 2000 m. kovo 28 d., Nr. VIII-1591, 2 str. 2 d.

55
 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 2 str. 3 d.
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žvelgiant į asmenų turtą bei pajamas, yra nurodyti Valstybės ga-
56rantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

2. Lietuvos Respublikos teismai

Lietuvoje veikia bendrosios kompetencijos teismai ir specializuoti 
teismai. 

Bendrosios kompetencijos teismai – tai:

• Apylinkių teismai (54) – pirmoji instancija, kuri nagrinėja bau-
džiamąsias, civilines, administracinių teisės pažeidimų bylas; 

• Apygardų teismai (5) – pirmoji instancija, kuri nagrinėja bau-
džiamąsias ir civilines bylas, įstatymo priskirtas jų kompe-
tencijai, bei apeliacinė instancija apylinkių teismų 
sprendimams;

• Lietuvos apeliacinis teismas (1) – apeliacinė instancija civi-
linėms ir baudžiamosioms byloms, kurias kaip pirmosios ins-
tancijos teismai išnagrinėjo apygardų teismai;

• Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (1) – vienintelė kasacinė 
instancija įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų 
sprendimams civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

Specializuoti teismai – tai: 

• Apygardų administraciniai teismai (5) – nagrinėja skundus dėl 
viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų 
bei veiksmų ar neveikimo (pareigų nevykdymo);

• Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (1) – apeliacinė 
instancija byloms, kurias išnagrinėjo apygardų administraciniai 
teismai kaip pirmosios instancijos teismai. 

56 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 12 str.
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3. Policija ir prokuratūra

Policija – tai ikiteisminio tyrimo įstaiga, užtikrinanti asmens, vi-
suomenės saugumą bei viešąją tvarką. Policija – tai policijos įstai-

57gų ir pareigūnų visuma.  Policijos sistemą sudaro Policijos depar-
tamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; teritorinės policijos 
įstaigos; policijos profesinio mokymo įstaiga; specializuotos poli-

58
cijos įstaigos.

59Teritorinės policijos įstaigos yra vyriausieji policijos komisariatai.  
60

Būtent jie ir nagrinėja asmenų pranešimus, prašymus ir skundus  

Prokuratūra yra valstybės institucija, kuri organizuoja ikiteisminį 
tyrimą, jam vadovauja, atlieka ikiteisminį tyrimą ar atskirus ikiteis-

61minio tyrimo veiksmus.  Prokuratūrą sudaro Generalinė prokura-
62tūra ir teritorinės – apygardų prokuratūros.  Apygardos prokura-

tūrą sudaro apylinkių prokuratūros ir apygardos prokuratūros 
63

specializuoti skyriai.  

Gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikals-
tamą veiką, prokuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą. Pro-
kuroras ir policija kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos 
veikos požymių, privalo imtis numatytų priemonių, kad per 
trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama 

64
veika.

57 Policijos veiklos įstatymas, 2000 m. spalio 17 d., Nr. VIII-2048, 2 str. 1 d.
58 Policijos veiklos įstatymas, 11 str. 1 d.
59 Policijos veiklos įstatymas, 14 str. 1 d.
60 Policijos veiklos įstatymas, 14 str. 3 d. 9 p.
61 Prokuratūros įstatymas, 1994 m. spalio 13 d. Nr. I-599, 2 str. 2 d. 1–2 p.
62 Prokuratūros įstatymas, 6 str. 1 d.
63 Prokuratūros įstatymas, 6 str. 2 d.
64 Baudžiamojo proceso kodeksas, 2002 m. kovo 14 d., Nr. IX-785, 2 str.
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4. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba  

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Lietuvoje veikia nuo 1999 
65

m.  Tai savarankiška institucija, įsteigta Moterų ir vyrų lygių ga-
limybių įstatymu. Tarnyba skirta prižiūrėti, kaip užtikrinamas Lygių 
galimybių įstatyme įtvirtintas nediskriminavimo principas. Tuo 
tikslu ji tiria skundus ir teikia konsultacijas; atlieka nepriklauso-
mus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir diskriminaci-
jos padėties apžvalgas, skelbia ataskaitas, teikia išvadas ir reko-

66
mendacijas visais su diskriminacija susijusiais klausimais.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tiria asmenų, patyrusių 
diskriminaciją ar priekabiavimą dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, am-
žiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, reli-
gijos darbe, švietimo įstaigoje ar teikiant paslaugas, skundus. 
Skundą dėl lygių teisių pažeidimo Lygių galimybių kontrolieriui gali 

67
pateikti kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo.

65 Tuomet ši įstaiga vadinosi Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; Įstaigos kompeten-
cija išplėsta ir ji pervadinta 2003 m.
66 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 1998 m. gruodžio 1 d., Nr. VIII-947, 12 str. 1 ir 2 d.
67 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 18 str. 1 d.
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5. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga  

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga Lietuvoje veikia nuo 
2000 m. Tai savarankiška institucija, įsteigta Vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus įstatymu. Šios įstaigos tikslas – gerinti vaiko teisinę 
apsaugą, ginti vaiko teises ir teisėtus jo interesus, užtikrinti tarp-
tautinės ir nacionalinės teisės aktuose nustatytų vaiko teisių ir jo 
teisėtų interesų įgyvendinimą, kontroliuoti valstybės, savivaldos, 
nevalstybinių institucijų bei organizacijų ir privačių asmenų veiklą, 

68
dėl kurios gali būti pažeidžiamos vaiko teisės ir teisėti interesai.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius tiria skundus dėl fizinių ir juri-
dinių asmenų veiksmų ar neveikimo, dėl kurių pažeidžiamos ar 
gali būti pažeistos vaiko teisės ar jo teisėti interesai, taip pat skun-
dus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo vaiko teisių 

69
apsaugos srityje.  Skundą Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui gali 
pateikti ir fizinis, ir juridinis asmuo. Vaikas į Vaiko teisių apsaugos 

70
kontrolierių gali kreiptis ir savarankiškai.

68 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas, 2000 m. gegužės 25 d., Nr. VIII-1708, 2 str. 
69  Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas, 16 str. 1 d.
70 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas, 17 str. 2 d.
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6. Seimo kontrolierių įstaiga 

Seimo kontrolierių įstaiga Lietuvoje veikia nuo 1995 m. Tai sa-
varankiška institucija, kurios tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą 
viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, pri-
žiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti 

71žmonėms.  

Seimo kontrolierių įstaiga tiria asmenų skundus dėl pareigūnų 
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus 

72
teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.  Seimo kontro-
lieriai netiria skundų dėl darbo teisinių santykių, netikrina teismų 
priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir 
teisėtumo, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų pro-
cesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Tačiau tiria skundus 
dėl prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, pažei-

73
džiančių žmogaus teises ir laisves.  Skundą gali pateikti kiekvienas 
fizinis ir juridinis asmuo.

71 Seimo kontrolierių įstatymas, 1998 m. gruodžio 3 d., Nr. VIII-950, 3 str.
72 Seimo kontrolierių įstatymas, 12 str. 1 d.
73 Seimo kontrolierių įstatymas, 12 str.
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7. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Lietuvoje veikia nuo 1996 
m. Tai žiniasklaidos reguliavimo ir savitvarkos institucija, kurios 
misija – užtikrinti, kad visuomenės informavimo srityje būtų ger-
biamos žmogaus teisės ir laisvės, ugdyti visuomenės pilietišku-
mą, kritišką požiūrį į visuomenės informavimo procesus, kelti 
visuomenės teisinį sąmoningumą, žmogaus teisių suvokimą, puo-
selėti darnius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų santykius 
su visuomene, skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų 
atsakomybę.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba tiria asmenų skundus dėl 
visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir 
orumo; dėl jų teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo 
visuomenės informavimo priemonėse; dėl jų asmens duomenų 
tvarkymo pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse. Taip 
pat Tarnyba prižiūri, kaip Lietuvoje įgyvendinamos Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 

74nuostatos.

74 Visuomenės informavimo įstatymas, 1996 m. liepos 2 d., Nr. I-1418, 50 str. 1 d.
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8. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija  

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Lietuvoje veikia nuo 
1997 m. Tai Vyriausybės įstaiga, prižiūrinti, kaip tvarkomi asmens 
duomenys.  Asmens duomenų apsauga yra teisės į privataus gyve-
nimo gerbimą dalis. 

Inspekcija skirta kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo teisė-
tumą, prižiūrėti duomenų valdytojų veiklą tvarkant asmens 
duomenis, užkirsti kelią duomenų tvarkymo pažeidimams, užti-
krinti duomenų subjekto teisių apsaugą.

Inspekcija nagrinėja asmenų skundus dėl duomenų valdytojų 
veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiamas Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymas ir Elektroninių ryšių įstatymas, regla-
mentuojantys asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą. 
Inspekcija nenagrinėja skundų:

• dėl asmens duomenų tvarkymo teismuose;

• dėl asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo 
priemonėse pažeidimų (šiuo atveju reikėtų kreiptis į Žurnalistų 
etikos inspektoriaus tarnybą);

•  jeigu tvarkomi juridinių asmenų duomenys;

• dėl duomenų valdytojų, įsteigtų ir veikiančių ne Lietuvos Res-
publikos teritorijoje;

• dėl fizinių asmenų veiksmų, kuriais jie tvarko kitų asmenų as-
mens duomenis tik savo asmeniniams poreikiams, nesusiju-
siems su verslu ar profesija, tenkinti;

• dėl asmens duomenų tvarkymo, kai jie tvarkomi nesusiste-
mintose rinkmenose (sąrašuose, kartotekose, bylose, 
sąvaduose ar kt.).
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9. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvoje veikia nuo 
2000 m. Tarnybos tikslas – įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių 
apsaugos politiką, siekiant užtikrinti veiksmingą vartotojų teisių 
apsaugą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja 
vartotojų skundus, gina viešąjį vartotojų interesą.

10. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba vei-
kia Lietuvoje nuo 1996 m. Tarnyba vykdo pacientų teisių prie-
žiūrą, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūrą, nagrinėja 
pacientų skundus dėl galimų paciento teisių pažeidimų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoje. 

11. Valstybinė darbo inspekcija

Valstybinė darbo inspekcija Lietuvoje veikia nuo 1992 m. Jos pas-
kirtis – vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų 
darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti dar-
buotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo ga-
rantijas. Valstybinė darbo inspekcija tikrina, ar darbdaviai laikosi 
darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuo-
jančių teisės aktų ir kolektyvinių sutarčių nuostatų, tiria asmenų 
skundus ir nagrinėja pranešimus šių pažeidimų atvejais. 
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V. Kreipimosi į valstybines institucijas tvarka

Į kurią tiksliai instituciją asmuo gali kreiptis dėl patirto žmogaus 
teisių pažeidimo, priklauso nuo konkretaus pažeidimo, pažeidimo 
subjekto ir kitų aplinkybių. Tai gali būti policijos komisariatai, pro-
kuroras, teismai ar įstaigos ir tarnybos, dirbančios konkrečiose 
žmogaus teisių apsaugos srityse.

1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos institucijos

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos 
piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat 
kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse 
narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respu-

75
blikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į sa-
vivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Savivaldybių 
kontaktus galite rasti čia: 

www.teisinepagalba.lt/lt/pirmine/tm/asarasas/ 

Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo krei-
piasi į savivaldybę. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę 
teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką. 
Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena 

76valanda.

Antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti Lietuvos Respublikos pilie-
čiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti 
Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse 
narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kurių turtas ir meti-
nės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų 

77
turto ir pajamų lygių.

75 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 11 str. 1 d.
76 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 15 str. 2 d. ir 4 d.
77 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 11 str. 2 d.
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Kreipiantis antrinės teisinės pagalbos į Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnybą reikės pateikti:

• užpildytą prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą; jį galite 
rasti čia:

www.teisinepagalba.lt/lt/antrine/tm/antrinkokiusdokumen/ 

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir, jei taikoma, lei-
dimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos 
valstybėje;

• metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją; ją galite rasti 
čia:

www.teisinepagalba.lt/lt/antrine/tm/antrinkokiusdokumen/

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų veiklos terito-
rijas, kontaktus bei darbo laiką galite rasti čia: 

www.teisinepagalba.lt/lt/antrine/
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2. Lietuvos Respublikos teismai

Dėl tam tikrų teisės pažeidimų asmuo gali kreiptis tiesiogiai į teis-
mą. Į kurį teismą kreiptis, priklauso nuo konkretaus pažeidimo, 
pažeidimą padariusio subjekto, pažeidimo masto ir kitų 
aplinkybių. 

Bendrosios kompetencijos teismai

Į bendrosios kompetencijos teismą asmuo gali kreiptis dėl civi-
linės teisės pažeidimų (pavyzdžiui, buvo išspausdintas straipsnis, 
pažeidžiantis asmens teisę į privataus gyvenimo gerbimą), dėl tam 
tikrų baudžiamosios teisės pažeidimų privataus kaltinimo tvarka 
(pavyzdžiui, dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidi-
mo) bei dėl tam tikrų administracinės teisės pažeidimų. 

1/ Civilinis procesas

Pagal bendrą taisyklę civilinis ieškinys fiziniam asmeniui pareiš-
kiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą; civilinis ieškinys 
juridiniam asmeniui – pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą 
juridinių asmenų registre. Jeigu atsakovas yra valstybė ar savival-
dybė, civilinis ieškinys pareiškiamas pagal valstybei ar savivaldy-

78bei atstovaujančios institucijos buveinę.

Kai kuriais atvejais ieškovas gali pasirinkti kitą teismą ieškiniui pa-
teikti, pavyzdžiui:

• ieškinys dėl atlyginimo žalos, padarytos sužalojant fizinio as-
mens sveikatą, taip pat atimant gyvybę, gali būti pareiškiamas 
pagal ieškovo gyvenamąją vietą arba žalos padarymo vietą;

• ieškinys dėl žalos, padarytos asmenų turtui, gali būti pareiš-
kiamas pagal ieškovo gyvenamąją vietą (buveinę) arba žalos 
padarymo vietą;

• ieškinys dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, netei-
sėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, netei-
sėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių 
pritaikymo, neteisėtos administracinės nuobaudos – arešto – 
paskyrimo, taip pat dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo 

78 Civilinio proceso kodeksas, 2002 m. vasario 28 d., Nr. IX-743, 29 str.
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ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, gali būti 
pareiškiamas pagal ieškovo gyvenamąją vietą.

Teikdamas ieškinį teismui, ieškovas privalo nurodyti:

1) teismo, kuriam paduodamas dokumentas, pavadinimą;

2) dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį, vardus, pa-
vardes, asmens kodus (jeigu jie žinomi), gyvenamąją vietą, o 
tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iš jų 
yra juridinis asmuo, – visą jo pavadinimą, buveinę.

3) procesinių dokumentų įteikimo dalyvaujančiam byloje as-
meniui būdą, adresą, pagal kurį bus siunčiamos pašto kores-
pondencijos siuntos, jeigu jis nesutampa su gyvenamosios vie-
tos arba buveinės adresu;

4) ieškovo reikalavimą (ieškinio dalyką);

5) ieškinio sumą, jeigu ieškinys turi būti įkainotas;

6) aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (fak-
tinį ieškinio pagrindą);

7) įrodymus, patvirtinančius ieškovo išdėstytas aplinkybes, liu-
dytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vietą;

8) priedus, pridedamus prie ieškinio;

9) ieškinį pateikiančio asmens parašą ir dokumento surašymo 
datą;

10) ieškovo nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu 
byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba pa-
ruošiamąjį procesinį dokumentą;

11) informaciją, ar byla bus vedama per advokatą. Jeigu byla 
bus vedama per advokatą, nurodomas advokato vardas, 
pavardė, darbo vietos adresas;

12) ieškovo nuomonę dėl taikos sutarties sudarymo galimybių, 
79kai ieškovas pageidauja ją pateikti.

79 Civilinio proceso kodeksas, 135 str. 1 d. ir 111 str. 2 d.
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Be to, prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, 
kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, 

80
kad žyminis mokestis sumokėtas.

2/ Baudžiamasis procesas

Jeigu nusikalstama veika atitinka bet kurią iš šių veikų, 

Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo (BK 
139 str. 1 d.)
Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrik-
dymas (BK 140 str. 1 d.)
Žmogaus veiksmų laisvės varžymas (BK 148 str.)
Seksualinis priekabiavimas (BK 152 str.)
Šmeižimas (BK 154 str.)
Įžeidimas (BK 155 str.)
Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas (BK 
165 str.)
Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą 
atskleidimas ar panaudojimas (BK 168 str.)
Turto sunaikinimas ar sugadinimas (BK 187 str. 1 ir 3 d.)
Turto sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo (BK 
188 str.)
Mirusiojo atminimo paniekinimas (BK 313 str.)

tuomet ji priskiriama privataus kaltinimo byloms. Privataus 
kaltinimo bylose nukentėjusiojo skundas pateikiamas tiesiogiai 
teismui. Šiose bylose ikiteisminis tyrimas neatliekamas, išskyrus 
tuos atvejus, kai nusikalstamos veikos turi visuomeninę reikšmę, 
pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje atvejai. Privataus kaltinimo 
bylose teismo procesuose nukentėjusysis atstovauja sau arba jam 
atstovauja advokatas. 

Privataus kaltinimo bylose skundą paduoda ir kaltinimą teisme 
palaiko nukentėjusysis. Teisme jis įgyja privataus kaltintojo sta-

81tusą.  Skundas privataus kaltinimo tvarka pateikiamas raštu.

80 Civilinio proceso kodeksas, 135 str. 2 d.
81 Baudžiamojo proceso kodeksas, 408 str. 1 d.



 Skunde turi būti nurodyta: 

1) teismo, kuriam teisminga byla, pavadinimas; 

2) nusikalstamos veikos, kuria kaltinamas asmuo, padarymo 
vieta, laikas, padariniai ir kitos esminės aplinkybės; 

3) duomenys, patvirtinantys skunde ar pareiškime išdėstytas 
aplinkybes; 

4) nukentėjusiojo, asmens, įtariamo padariusio nusikalstamos 
82

veiką, bei liudytojų vardai, pavardės ir gyvenamoji vieta.

Skundas turi būti pasirašytas nukentėjusiojo.

Visų Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų kontaktinę infor-
maciją bei darbo laiką galite rasti čia:

 www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-teismu-kontaktai/ 

Specializuoti teismai

Viešojo administravimo subjektas – tai valstybės institucija ar 
įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės 
tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė. 

Su skundu dėl viešojo administravimo subjekto priimto admi-
nistracinio akto ar veiksmų bei neveikimo (pareigų nevykdymo) 
asmuo turi kreiptis į apygardos administracinį teismą. Tarp admi-
nistraciniams teismams priskirtų spręsti bylų yra bylos dėl:

• viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiks-
mų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kom-
petencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilki-
nimo atlikti tokius veiksmus; 

• savivaldybių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiks-
mų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kom-
petencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilki-
nimo atlikti tokius veiksmus; 

51

82 Baudžiamojo proceso kodeksas,  412 str.
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• žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų ne-
teisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 str.); 

• dėl užsieniečių skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi 
83

ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo.

Teismas nustato, ar administravimo subjektas neviršijo kompe-
tencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei užda-
viniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus 

84įgaliojimus.

Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respu-
blikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vy-
riausybės (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lie-
tuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų 
veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo 
vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, ir Sei-

85mo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų).

Skundai paduodami tiesiogiai administraciniam teismui, išskyrus 
įstatymu numatytas išimtis, kai privaloma išankstinė ginčo nagri-
nėjimo ne teisme tvarka. Skundai pateikiami raštu arba elektro-
ninių ryšių priemonėmis. 

Skunde turi būti nurodyta:

1) komisijos ar teismo, kuriam skundas paduodamas, 
pavadinimas;

2) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas 
(kodas), gyvenamoji vieta (buveinė), jeigu pareiškėjas turi, – ir 
elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų 
elektroninių ryšių priemonių adresai, taip pat atstovo, jeigu jis 
yra, vardas, pavardė ir adresas, jeigu žinoma, – atstovo elek-
troninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų 
elektroninių ryšių priemonių adresai;

83 Administracinių bylų teisenos įstatymas, 1999 m. sausio 14 d., Nr. VIII-1029, 15 str.
84 Administracinių bylų teisenos įstatymas, 3 str. 2 d.
85 Administracinių bylų teisenos įstatymas, 16 str. 2 d.
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3) pageidavimai dėl atsiliepimo į skundą, teismo sprendimo, 
kitų procesinių dokumentų gavimo elektroninių ryšių 
priemonėmis;

4) tarnautojo, kurio veiksmai skundžiami, vardas, pavardė, as-
mens kodas (jeigu žinomas), pareigos arba institucijos (admi-
nistravimo subjekto) pavadinimas, buveinė, jeigu žinoma, – ir 
tarnautojo (institucijos, administravimo subjekto) elektroninio 
pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ry-
šių priemonių adresai;

5) trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės (pavadi-
nimai), asmens kodai (kodai, jeigu žinoma), gyvenamosios vie-
tos (buveinės), jeigu žinoma, – ir elektroninio pašto adresai, 
telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ryšių priemonių 
adresai;

6) konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo 
įvykdymo (priėmimo) data;

7) aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir 
tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyve-
namosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta;

8) pareiškėjo reikalavimas;

9) pridedamų dokumentų sąrašas;

10) skundo surašymo vieta ir data.

Skundą pasirašo pareiškėjas, išskyrus atvejus, kai skundas paduo-
damas elektroninių ryšių priemonėmis. 

Visų Lietuvos specializuotų teismų kontaktinę informaciją bei 
darbo laiką galite rasti čia:

www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-teismu-kontaktai/ 





Pranešimą apie neapykantos kurstymo atvejį  
internetinėje erdvėje galite pateikti: 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro nusikaltimų 
elektroninėje erdvėje tyrimo valdybai 

     Adresas: Saltoniškių g.  19 LT-08105 Vilnius 
     El. paštas: informacija@policija.lt
     Telefonas pasiteirauti: (8 5) 271 9793 

Pranešimą apie neapykantos kurstymo atvejį nacionali-
nėje spaudoje ir kituose leidiniuose galite pateikti: 
     Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai
     Adresas: Rinktinės g. 5a, LT-01515 Vilnius 
     El. paštas: Generaline.prokuratura@prokuraturos.lt 
     Telefonas pasiteirauti: (8 5) 266 2305

3. Policija ir prokuratūra

Skundą, pareiškimą ar pranešimą apie baudžiamosios teisės drau-
džiamą nusikalstamą veiką asmuo gali pateikti policijos komisa-
riatui ar prokurorui, kurio veiklos teritorijoje padaryta nusikal-
stama veika. Pavyzdžiui, jei gatvėje tapote rasistinio išpuolio auka, 
skundą reikia pateikti įvykio vietos policijos komisariatui arba 
prokuratūros įstaigai. 

Pranešimą apie nusikaltimą gali pateikti ne tik nukentėjęs asmuo, 
bet ir kiekvienas žmogus ar organizacija, pastebėjęs šią nusikal-
stamą veiką, pavyzdžiui, naujienų portalo skaitytojas, pastebėjęs 
neapykantą kurstantį straipsnį ar komentarą, arba asmuo, išgir-
dęs, kad smurtaujama kaimynų namuose. 

Gavę skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikals-
tamą veiką, policijos įstaiga ar prokuroras pradeda ikiteisminį ty-
rimą, kuriam vadovauja prokuroras. Šiais atvejais nukentėju-
siajam atstovauja, kaltinimą palaiko bei teismo procesuose daly-
vauja prokuroras. 
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Į prokuratūrą gali būti kreipiamasi ir susidūrus su policijos parei-
gūnų ar prokurorų daromais pažeidimais. Pavyzdžiui, jei susidū-
rėte su policininkų savivaliavimu, skundą reikia teikti įvykio vietos 
prokuratūros įstaigai.

Policijos pareigūno proceso veiksmus ir nutarimus proceso daly-
viai arba asmenys, kuriems taikytos procesinės prievartos prie-
monės, gali apskųsti ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir jam 
vadovaujančiam prokurorui. Jei prokuroras atsisako patenkinti 
skundą, šis jo nutarimas, taip pat ir kiti prokuroro proceso veiks-
mai gali būti skundžiami aukštesniajam prokurorui. Jei aukš-
tesnysis prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas 

86 gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Skundai paduodami tiesiogiai atitinkamam prokurorui arba per 
pareigūną, dėl kurio veiksmų ar nutarimų skundžiamasi. Policijos 
pareigūnas ar prokuroras gautą skundą kartu su savo paaiški-
nimais privalo per vieną dieną nuo skundo gavimo perduoti 

87prokurorui.  

Skundai gali būti ir rašytiniai, ir žodiniai. Dėl žodinių skundų ikiteis-
minio tyrimo pareigūnas ar prokuroras surašo protokolą. Jį pasi-
rašo pareiškėjas ir skundą priėmęs policijos pareigūnas ar 
prokuroras. 

Teritorinių policijos įstaigų kontaktus galite rasti čia:

www.policija.lt/index.php?id=3607

Lietuvos Respublikos prokuratūrų kontaktus galite rasti čia:

www.prokuraturos.lt/struktūrairkontaktai/Kontaktai/Kontakt
ųpaieška/tabid/371/default.aspx

86 Baudžiamojo proceso kodeksas, 62 str.
87 Baudžiamojo proceso kodeksas, 62 str.
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4. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba  

Skundą dėl lygių teisių pažeidimo Lygių galimybių kontrolieriui gali 
88

pateikti kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo.  Skundai teikiami raš-
tu: asmuo skundą gali atsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu ar 
atnešti į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos priimamąjį. Pa-
reiškėjui pateikus skundą žodžiu ar telefonu, kontrolierius, įžvel-
gęs pateiktoje informacijoje ar pranešimuose Moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymo ar Lygių galimybių įstatymo pažeidimo požy-
mius, gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.

Skunde nurodoma:

1) adresatas – Lygių galimybių kontrolierius;

2) pareiškėjo vardas, pavardė ar institucijos pavadinimas ir 
adresas;

3) apskundžiamų institucijų pavadinimai ar asmenų vardai, pa-
vardės ir institucija, kurioje jie dirba;

4) apibūdintas skundžiamas sprendimas arba skundžiami 
veiksmai, nurodyta, kada ir kokiomis aplinkybėmis jie padaryti;

5) prašymas Lygių galimybių kontrolieriui;
896) skundo parašymo data ir pareiškėjo parašas.

88 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 18 str. 1 d.
89 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 19 str. 1 d.
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Skundą galima paduoti per 3 mėnesius nuo skundžiamų veiksmų 
90 91padarymo.   Anoniminiai skundai nenagrinėjami.

Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per vieną mėnesį 
nuo skundo gavimo dienos. Prireikus Lygių galimybių kontrolierius 
tyrimo terminą gali pratęsti iki dviejų mėnesių. Apie tai turi būti 

92informuojamas pareiškėjas.

Skundo formą galite rasti čia: www.lygybe.lt/?pageid=5

Tarnybos kontaktai:
Adresas: Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius
Telefonas: (8 5) 261 2787
Faksas: (8 5) 261 2725
El. paštas: mvlgk@lrs.lt 

Tarnybos darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.
Penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

58

90 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 20 str.
91 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 18 str. 4 d.
92 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 22 str.





5. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Į Vaiko teisių apsaugos kontrolierių gali kreiptis kiekvienas fizinis 
ar juridinis asmuo. Vaikas gali kreiptis ir pats. Skundai paprastai 
teikiami raštu: siunčiami paštu, faksu ar atnešami į Vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriaus įstaigą.

Skunde nurodoma:

1) adresatas – Vaiko teisių apsaugos kontrolierius;

2) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas 
(buveinė);

3) skundžiamo juridinio asmens pavadinimas ir buveinė ar 
skundžiamo fizinio asmens vardas, pavardė, įstaiga, įmonė ar 
organizacija, kurioje jis dirba, arba adresas;

4) skundžiamo sprendimo arba skundžiamos veikos apibūdini-
mas, jos padarymo laikas ir aplinkybės;

5) prašymas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui;

6) pridedamų dokumentų sąrašas;
93

7) skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Skundams pateikti nustatomas vienerių metų terminas nuo skun-
džiamų veiksmų ar neveikimo padarymo ar skundžiamo spren-

94
dimo priėmimo. Anoniminiai skundai netiriami.  Vaikui, kreipian-
tis į Vaiko teisių apsaugos kontrolierių raštu, nurodyti skundo turi-
nio reikalavimai netaikomi.

Skundą Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai galima pateik-
ti ir internetu, užpildžius skundo blanką, tačiau visais atvejais 
skundas bus pradėtas nagrinėti tik gavus jo originalą.

93  Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas, 18 str. 1 d.
94 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas, 19 ir 20 str.
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Įstaigos kontaktai:
Įstaigos buveinė: Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius, Lietuva
Adresas: Plačioji g. 10 , 01308 Vilnius, Lietuva 
Telefonas: (8 5) 210 7176      
Nemokamas telefonas vaikams: 8 800 01 230
Faksas: (8 5) 265 7960
El. paštas: vaikams@lrs.lt 

Įstaigos darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.
Penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 3 mėnesius 
nuo jo skundo gavimo dienos. Dėl skunde nurodytų aplinkybių 
sudėtingumo, informacijos gausos ar kitų aplinkybių skundo 
tyrimo terminas gali būti pratęsiamas. Apie tokį sprendimą 

95
informuojamas pareiškėjas.

Skundo formą galite rasti čia:

 www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai?sakId=7911&kalbId=1

95 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas,22 str.
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6. Seimo kontrolierių įstaiga 

Į Seimo kontrolierių įstaigą gali kreiptis kiekvienas fizinis ir juri-
dinis asmuo. Skundai paprastai pateikiami raštu: užpildytas 
skundo blankas siunčiamas paštu arba paliekamas įstaigos 
priimamajame. 

Skunde nurodoma:

1) adresatas – Seimo kontrolierių įstaiga (Seimo kontrolierius);

2) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas 
(buveinė);

3) skundžiamų pareigūnų vardai, pavardės ir pareigos, 
institucija ar įstaiga, kurioje jie dirba;

4) skundžiamo sprendimo arba skundžiamos veikos apibūdini-
mas, jos padarymo laikas ir aplinkybės;

5) suformuluotas prašymas Seimo kontrolieriui;
966) skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skun-
džiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. 

97Anoniminiai skundai netiriami.

Skundą Seimo kontrolierių įstaigai galima pateikti ir internetu, 
užpildžius skundo blanką, tačiau visais atvejais skundas bus pra-
dėtas nagrinėti tik gavus jo originalą. 

Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 3 mėnesius 
nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl skunde nuro-
dytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų 
veiksmų tęstinio pobūdžio būtina skundo tyrimą pratęsti. Apie 
Seimo kontrolieriaus sprendimą pratęsti skundo tyrimo terminą 

98
informuojamas pareiškėjas.

Skundo formą galite rasti čia:

 www.lrski.lt/index.php?n=304&l=LT 
96 Seimo kontrolierių įstatymas, 14 str. 1 d.,
97 Seimo kontrolierių įstatymas, 15 str. ir 16 str.
98 Seimo kontrolierių įstatymas, 18 str. 
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Įstaigos kontaktai:
Adresas: Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius 
Telefonas: (8 5) 266 5105,  8 706  65 105, 8 706  65 106
Nemokamas registracijos telefonas: 8 800 22 100 
Faksas: (8 5) 266 5138 
El. paštas:  ombuds@lrs.lt 

Įstaigos darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.
Penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
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7. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą gali kreiptis kiekvienas 
fizinis asmuo dėl:

• visuomenės informavimo priemonėse pažeistos savo garbės 
ir orumo; 

• savo teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuo-
menės informavimo priemonėse; 

• asmens duomenų tvarkymo pažeidimo visuomenės informa-
vimo priemonėse;

• Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymo nuostatų netinkamo įgyvendinimo. 

Į Inspektorių kreipiamasi raštu, užpildžius skundo formą. Žurna-
listų etikos inspektoriui teikiamame skunde turi būti nurodyta:

1) skundą pateikusio asmens vardas, pavardė ir adresas;

2) konkreti visuomenės informavimo priemonė ir publikacija ar 
laida, kurioje buvo paskleista informacija, žeminanti skundą 
pateikusio asmens garbę ir orumą, pažeidžianti teisę į priva-
taus gyvenimo apsaugą ar nepilnamečių interesus;

3) kokia paskleista informacija neatitinka tikrovės, kaip yra pa-
žeista teisė į privatumą, kaip pakenkta nepilnamečių interesai;

4) prašymo Inspektoriui turinys;

5) skundo (pareiškimo) surašymo data ir skundą (pareiškimą) 
99pateikusio asmens (pareiškėjo) parašas.

Skundas, kuriame nėra bent vieno iš anksčiau nurodytų reikala-
vimų, nenagrinėjamas. Anoniminiai skundai dėl visuomenės in-
formavimo priemonėse pažeistos asmens garbės ir orumo, teisės į 
privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo, dėl asmens duomenų 

100
tvarkymo pažeidimo netiriami.

99 Visuomenės informavimo įstatymas, 1996 m. liepos 2 d., Nr. I-1418, 50 str. 4 d.
100 Visuomenės informavimo įstatymas, 50 str. 6 d.
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Skundo formą galite rasti čia:

 www3.lrs.lt/pls/inter/zetika?r_id=7132&k_id=1 

Tarnybos kontaktai:
Adresas: Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius 
Telefonas:  (8 5) 223 7310      
Faksas: (8 5) 223 7311
El. paštas: zeit@lrs.lt 

Tarnybos darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.
Penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Inspektorius gautą skundą (pareiškimą) išnagrinėja per 3 mėne-
101sius nuo skundo (pareiškimo) gavimo dienos.

101 Visuomenės informavimo įstatymas, 50 str. 13 d.
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8. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Asmuo turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspek-
cijai skundą dėl duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo), kuriais 
pažeidžiamas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir 
Elektroninių ryšių įstatymas. Prieš teikiant skundą rekomenduo-
tina pirmiausia kreiptis į duomenų valdytoją. 

Skundas paprastai paduodamas raštu, įskaitant elektroninę for-
102

mą.   Skunde nurodoma:

1) adresatas – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

2) pareiškėjo vardas, pavardė, adresas ir pareiškėjo pagei-
davimu – jo telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto 
adresas;

3) skundžiamo duomenų valdytojo pavadinimas arba vardas, 
pavardė, buveinės, gyvenamosios arba duomenų tvarkymo 
vietos adresas;

4) skundžiamų veiksmų (neveikimo) apibūdinimas, jų padary-
mo laikas ir aplinkybės;

5) pareiškėjo prašymas Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai;

103
6) skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skun-
de nurodytų pažeidimų padarymo. Anoniminiai skundai nenagri-

104
nėjami.  Abejojantiems dėl skundo rekomenduotina pasikonsul-
tuoti su Inspekcijos specialistais telefonu.

102 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374, 42 str. 3 d.
103 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 43 str. 1 d.
104 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 45 str. 6 d. ir 44 str.
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Inspekcijos kontaktai:
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2,
LT-09310 Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 2804, 279 1445
Konsultacijos teikiamos telefonu: (8 5) 212 7532
Vieno langelio telefonas: (8 5) 271 2804
Faksas: (8 5) 261 9494
El. paštas: ada@ada.lt 

Inspekcijos darbo laikas:
Pirmadieniais, trečiadieniais,
ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.
Antradieniais nuo 8 iki 19 val.
Penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 2 mėnesius 
nuo skundo gavimo dienos. Dėl skunde nurodytų aplinkybių sudė-
tingumo, informacijos apimties ar kitų aplinkybių skundo nagrinė-
jimas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams. Apie Valstybinės duo-
menų apsaugos inspekcijos sprendimą pratęsti skundo tyrimo 
terminą turi būti informuojamas pareiškėjas.Visas skundo tyrimo 

105terminas negali būti ilgesnis negu 4 mėnesiai.

Skundo formą galite rasti čia:

 www.ada.lt/index.php?lng=lt&action=page&id=463 

105 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 49 str.
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Tarnybos kontaktai:
Adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius 
Telefonas: (8 5) 262 6751
Konsultacijų telefonas: (8 5) 262 6760
Faksas: (8 5) 279 1466
El. paštas: tarnyba@vvtat.lt 

Tarnybos darbo laikas (asmenų aptarnavimo laikas):
Pirmadieniais, antradieniais nuo 8 iki 18 val.
Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.
Penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

9. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja vartotojų 
prašymus. Prieš kreipdamasis į Valstybinę vartotojų teisių apsau-
gos tarnybą, vartotojas pirmiausia privalo kreiptis į pardavėją ar 
paslaugos teikėją, nurodydamas savo reikalavimą. Vartotojas gali 
pateikti prašymą Tarnybai, jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas 
nevykdo vartotojo reikalavimo arba negaunamas atsakymas.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba galimą vartotojų 
teisių pažeidimą išnagrinėja per įmanomai trumpesnį terminą, 

106tačiau ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo skundo gavimo dienos.

Vartotojo prašymo formą rekomenduojama išsiųsti registruotu 
laišku. Būtina pasilikti šio prašymo kopiją.

Prašymo formą bei kitą susijusią informaciją galite rasti čia:

http://www.vvtat.lt/index.php?2319346041

106 Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, 1994 m. lapkričio 10 d., Nr. I-657, 44 str. 5 d.
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10. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnyba

Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, sveikatos prie-
žiūros įstaigai, kurioje buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti 
skundą. Skunde nurodomas paciento vardas ir pavardė, faktinė 
gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti; taip pat išdėstoma 
skundo esmė, skundas pasirašomas. Pacientas skunde privalo 
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Į Valstybinę 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą pacientai turi 
teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos 
priežiūros įstaigoje, kurioje buvo pažeistos jų teisės.

Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį 
išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne 
vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius 
metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 

107trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.  

Asmuo skundą turi teisę pateikti raštu – atvykti į Tarnybą, atsiųsti 
paštu, per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu pasirašęs elektro-
niniu parašu. Skunde turi būti nurodyta:

1) adresatas;

2) paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas (faktinė gy-
venamoji vieta), telefono numeris ir / ar kiti kontaktiniai duo-
menys bei pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis doku-
mentas arba jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, jei 
asmuo pateikia skundą paštu, faksu ar per kurjerį;

3) skundo dalykas (esmė) – suteiktos arba nesuteiktos asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos, pažeistos paciento teisės ar 
teisėti interesai, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir, jei žino-
ma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai 
skundžiami, taip pat kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės;

107 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 1996 m. spalio 3 d., Nr. I-1562, 23 str. 5 d.
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4) ar skundas tuo pačiu klausimu išnagrinėtas asmens sveika-
tos priežiūros įstaigoje, pateikiant šio skundo ir atsakymo 
kopiją;

5) skundo surašymo data ir asmens parašas (ar elektroninis 
108parašas).

Tarnyba, nagrinėdama skundą, privalo išsiaiškinti, ar buvo pažeis-
tos paciento teisės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ir atlikti 
pacientui suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
įvertinimą.

Skundo nagrinėjimas Tarnyboje turi būti baigtas per 3 mėnesius nuo 
skundo gavimo dienos. Skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas 

109
ne ilgesniam kaip 5 mėnesių laikotarpiui.

Tarnybos kontaktai:
Adresas: Žalgirio g. 92,  90303 Vilnius
Telefonas: (8 5) 261 5577
Faksas:  (8 5) 212 7310
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt 

Tarnybos darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.
Penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Direktorius lankytojus priima: 
Antradieniais nuo 10 iki 12 val.
Ketvirtadieniais nuo 15 iki 17 val.

108 VASPVT prie SAM direktoriaus įsakymas Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo, 
2013 m. vasario 6 d., Nr. T1-137, 13 p.
109 VASPVT prie SAM direktoriaus įsakymas Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo,
28 d.



Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai 
nustačius, kad buvo suteiktos nekokybiškos paslaugos ir buvo 
padaryta žala sveikatai, vadovaujantis Pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstatymu dėl žalos atlyginimo galima kreiptis į 
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie Svei-
katos apsaugos ministerijos.

Pareiškimai šiai Komisijai paduodami raštu. Pareiškime, kuri pasi-
rašo pareiškėjas, turi būti nurodyta: 

1) Komisijos pavadinimas;

2) pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji 
vieta, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas;

3) sveikatos priežiūros įstaigos, kurios veika skundžiama, pava-
dinimas, buveinė;

4) aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą 
(faktinis pareiškimo pagrindas);

5) įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes;

6) pareiškėjo reikalavimas (pažeista teisė ir prašomas žalos 
dydis)

7) pridedamų dokumentų sąrašas;
1108) pareiškimo surašymo vieta ir data.

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra pri-
valoma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažei-

111
dimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti.

Pareiškimai Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komi-
sijoje turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pa-
reiškimo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį ter-
miną pareiškimas negali būti išnagrinėtas, terminas gali būti pra-

112
tęstas, bet ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams.
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110 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 24 str. 2 d.
111 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 24 str. 3 d.
112 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 24 str. 6 d.
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Komisijos kontaktai:

Adresas: Sveikatos apsaugos ministerija,

Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius

Telefonas: (85) 266 1495, (85) 205 3372

Faksas:  (85) 266 14 02

El. paštas:nadezda.klociok@sam.lt;

vytautas.sveikauskas@sam.lt

Komisijos darbo laikas:

Pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.

Penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.
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11. Valstybinė darbo inspekcija

Į Valstybinę darbo inspekciją dėl pažeistų darbo teisių ar interesų 
gali kreiptis kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo. Skundai paduo-
dami raštu: užpildytą skundo blanką su parašu reikia atsiųsti paš-
tu, faksu, el. paštu arba jį užpildyti atvykus į įstaigą. Skundą Valsty-
binei darbo inspekcijai galima pateikti ir internetu. Jei asmuo 
kreipiasi su prašymu, kurį galima išspręsti nedelsiant, jis gali būti 
pateikiamas žodžiu Inspekcijoje arba paskambinus pasitikėjimo 
telefonu. 

Skunde nurodoma:

1) adresatas – Valstybinė darbo inspekcija;

2) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas (buvei-
nė) ir pareiškėjo parašas. Prašymai, kuriuose nėra šio punkto 
duomenų, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo 
inspektoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti 
nenagrinėjami;

3) darbuotojo nusiskundimai, aplinkybės, skundžiamojo as-
mens duomenys;

4) suformuluotas prašymas Darbo inspekcijai;

5) skundo surašymo data, vietovė.

Asmenų skundai nenagrinėjami, jeigu nuo juose nurodytų pa-
žeidimų padarymo iki prašymo padavimo yra praėję daugiau kaip 
6 mėnesiai. Anoniminiai prašymai ar skundai gali būti 

113nenagrinėjami.

113 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje
taisyklės, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu
Nr. V-168, p. 16.



Inspekcijos kontaktai:
Adresas: Algirdo 19, 03607 Vilnius
Telefonas: (8 5) 265 0193
Konsultacijų telefonas: (8 5) 213 9772
Faksas: (8 5) 213 9751
El. paštas: info@vdi.lt 

Inspekcijos darbo laikas (asmenų konsultavimo laikas):
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.
Penktadieniais nuo 9 iki 15 val.
Pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.
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Asmenų skundų nagrinėjimo procedūra turi būti baigta per 20 
darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių 
priežasčių per šį terminą prašymo nagrinėjimo procedūra negali 
būti baigta, prašymo nagrinėjimo procedūra gali būti pratęsta dar 
iki 10 darbo dienų. Asmeniui apie prašymo nagrinėjimo procedū-
ros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu 
(kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo 

114priežastys.

Skundo formą galite rasti čia:

www.algosgarantas.lt/dokumentu-pavyzdziai.html 

 114 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Valstybinėje darbo inspekcijoje 

taisyklės, patvirtintos LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, 41 p.
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1. Nacionaliniai teisės aktai

1) Administracinių bylų teisenos įstatymas, 1999 m. sausio 14 
d., Nr. VIII-1029

2) Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. 
birželio 11 d., Nr. I-1374

3) Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos 
Respublikos Valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės, patvir-
tintos LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. 
liepos 29 d. įsakymu Nr. V-168

4) Baudžiamasis kodeksas, 2000 m. rugsėjo 26 d., Nr. VIII-1968
 
5) Baudžiamojo proceso kodeksas, 2002 m. kovo 14 d., Nr. IX-
785

6) Civilinio proceso kodeksas, 2002 m. vasario 28 d., Nr. IX-743

7) Darbo kodeksas, 2002 m. birželio 4 d., Nr. IX-926

8) Lygių galimybių įstatymas, 2003 m. lapkričio 18 d., Nr. IX-
1826

9) Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 1998 m. gruodžio 
1 d., Nr. VIII-947

10) Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, 1996 
m. spalio 3 d., Nr. I-1562

11) Policijos veiklos įstatymas, 2000 m. spalio 17 d., Nr. VIII-
2048

12) Prokuratūros įstatymas, 1994 m. spalio 13 d. Nr. I-599

13) Seimo kontrolierių įstatymas, 1998 m. gruodžio 3 d., Nr. 
VIII-950

14) Sveikatos sistemos įstatymas, 1994 m. liepos 19 d., Nr. I-
552

VI. Teisės aktų ir EŽTT sprendimų sąrašas
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15) Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas įsakymas Nr. V-
208 Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos 
pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo, 
2004 m. balandžio 8 d.

16) Švietimo įstatymas, 1991 m. birželio 25 d., Nr. I-1489

17) Užsieniečių teisinės padėties įstatymas, 2004 m. balandžio 
29 d., Nr. IX-2206

18) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas, 2000 m. 
gegužės 25 d., Nr. VIII-1708

19) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 
2000 m. kovo 28 d., Nr. VIII-1591

20) Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, 1994 m. lapkričio 10 
d., Nr. I-657

21) VASPVT prie SAM direktoriaus įsakymas Dėl Pacientų 
skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo, 2013 m. vasario 6 d., 
Nr. T1-137.

22) Visuomenės informavimo įstatymas, 1996 m. liepos 2 d., 
Nr. I-1418

2. Tarptautiniai teisės aktai

1) Europos komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) atas-
kaita apie Lietuvą (ketvirtoji ataskaita), 2011 m. rugsėjo 13 d.

2) Generalinės Asamblėjos rezoliucija 48/141, 1993 m. 
gruodžio 20 d. 

3) JT Pilietinių ir politinių teisių komitetas, Bendrasis 
Komentaras Nr. 18: Nediskriminavimo principas, 1989 m. 
spalio 11 d.

4) Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 111 Dėl 
diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje, 1958 m. 
birželio 25 d.
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5) Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės 
diskriminacijos panaikinimo, 1965 m. gruodžio 21 d.

3. Europos žmogaus teisių teismo sprendimai

1) EŽTT sprendimas byloje Andrle prieš Čekiją, Pareiškimo Nr. 
6268/08, 2011 m. birželio 20 d.

2) EŽTT sprendimas byloje Giniewski prieš Prancūziją, 
Paraiškos Nr. 64016/00, 2006 m. balandžio 31 d.

3) EŽTT sprendimas byloje Lehideux ir Isorni prieš Prancūziją, 
Pareiškimo Nr. 55/1997/8399/1045, 1998 m. rugsėjo 23 d.

4) EŽTT sprendimas byloje Loizidou prieš Turkiją, Paraiškos Nr. 
15318/89, 1996 m. gruodžio 18 d.

5) EŽTT sprendimas byloje Luczak prieš Lenkiją, Pareiškimo Nr. 
77782/01, 2008 m. birželio 2 d.

6) EŽTT sprendimas byloje Otto-Preminger-Institut prieš 
Austriją, Paraiškos Nr. 13470/87, 1994 m. rugsėjo 20 d.

7) EŽTT sprendimas byloje Ünal Tekeli prieš Turkiją, Pareiškimo 
Nr. 29865/96, 2004 m. lapkričio 16 d.








