
Individualių peticijų priėmimo tvarka (II dalis) 
 

 
I. Peticijų nepriimtinumo pagrindai, susiję su EŢTT jurisdikcija 
 
A. Ratione personae (asmens kriterijaus) suderinamumas 
 
Ratione personae suderinamumas reikalauja, kad galimas EŢTK paţeidimas būtų atliktas 
Susitariančiosios Šalies[i] arba galėtų būti jai priskirtas. Valstybė yra atsakinga uţ savo valdţios 
institucijų atliktus veiksmus tiek valstybės teritorijoje, tiek uţ jos ribų, nepriklausomai nuo to ar 
neigiamos pasekmės atsiranda valstybės viduje ar uţ jos sienų (Soering v. the United Kingdom, §§ 
86 and 91). Valstybės atsakomybė pagal EŢTK gali kilti ir tuo atveju, jeigu, esant jos pareigūnų 
tyliam sutikimui ar nuolaidţiavimui (neveikimui), asmenys paţeidţia Konvencijos garantuojamas 
ţmogaus teises (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia[GC][ii], § 318).  
 
Peticija gali būti laikoma neatitinkanti ratione personae principo, jeigu pareiškėjas nesugeba 
įrodyti, kas jis yra galimo Konvencijos paţeidimo auka. Neatitinkančios šio principo yra 
paskelbiamos peticijos pateiktos prieš fizinį asmenį, o ne prieš valstybę ((X v. the United Kingdom 
(dec.)[iii]; Durini v. Italy (dec.)) arba pateiktos prieš valstybę, kuri nėra ratifikavusi EŢTK ((X v. 
Czechoslovakia (E.S. v. Germany) (dec.) arba kai skundas siejamas su valstybės neratifikuotu 
Konvencijos Protokolu (Horsham v. the United Kingdom (dec.)).  
 
B. Ratione loci (vietos kriterijaus) suderinamumas 
 
Ratione loci principas reikalauja, kad paţeidimas būtų atliktas valstybės-atsakovės jurisdikcijoje 
arba jos kontroliuojamoje teritorijoje (Cyprus v. Turkey [GC], §§ 75-81). Valstybė yra atsakinga uţ 
paţeidimus, atliktus jos diplomatinių ar konsulinių atstovų uţsienyje (X v. the Federal Republic of 
Germany (dec.), taip pat laive ar lėktuve, kuris yra registruotas atitinkamoje valstybėje arba yra su 
jos vėliava (Banković and Others v.Belgium and 16 Other Contracting States [GC] (dec.), § 73).  
 
C. Ratione temporis (laiko kriterijaus) suderinamumas 
 
Su ratione temporis principu nebus suderinamos peticijos, jeigu jose yra kalbama apie paţeidimus, 
kurie buvo atlikti ir nebepasikartojo iki EŢTK įsigaliojimo atitinkamoje valstybėje (Blečić v.Croatia 
[GC], § 70; Šilih v. Slovenia [GC], § 140).  EŢTT gali nagrinėti tuos valstybės veiksmus, kurie buvo 
atlikti valstybei deponavus Konvencijos ratifikacinius raštus (Šilih v. Slovenia [GC], § 164), taip pat 
tęstinius ir trunkamus paţeidimus (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão and Others v. Portugal, 
§ 43). Atitinkamai, jeigu yra skundţiamas paţeidimas teisės, įtvirtintos ne pačioje Konvencijoje, bet 
viename jos protokolų, būtina atsiţvelgti į protokolo įsigaliojimo dieną skundţiamoje valstybėje.  
 
D. Ratione materiae (materialinio kriterijaus) suderinamumas 
 
Peticijos suderinamumas ratione materiae pagrindu reiškia, kad EŢTT gali nagrinėti peticijas, 
kuriose yra kalbama apie Konvencijoje bei jos protokoluose įtvirtintų teisių ir laisvių paţeidimus. 
Peticijos, susijusios su nuostata, dėl kurios valstybė padarė išlygą, neatitinka ratione materiae 
principo (Kozlova and Smirnova v. Latvia (dec.).  
 
 
II. EŢTK įtvirtintų sąvokų išaiškinimas 
 
Dauguma EŢTK įtvirtintų sąvokų yra autonominės, tai reiškia, kad jos negali būti suprantamos ir 
interpretuojamos remiantis vien skundţiamos valstybės nacionaline teise. Siekiant kad peticija 
būtų priimta, svarbu ţinoti kaip EŢTT suvokia kiekvieną sąvoką ir kiekvienos ginamos teisės 
apimtį.  
 
“Civilinio pobūdţio teisės ir pareigos” (EŢTK 6 str.- Teisė į teisingą teismą) 



 

- Priimtinumas pagal EŢTK 6 str. pirmiausiai priklauso nuo civilinio ginčo egzistavimo (ginčo 
sąvoka- Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, § 40) 

- Ginčas turi būti dėl teisių ir pareigų, kurios kyla iš nacionalinės teisės. Teismas sprendţia ar 
tokios teisės, kaip teisė į gyvybę, sveikatą ir kt. yra gerbiamos nacionalinėje teisėje 
(Athanassoglou and others v. Switzerland [GC], § 44))  

- Ar teisės ir pareigos yra civilinės, sprendţiama atsiţvelgiant į teisės turinį ir poveikį (König v. 
Germany, § 89)). 

 
“Baudţiamasis kaltinimas” (EŢTK 6 str. - Teisė į teisingą teismą) 
 
“Kaltinimas” turi būti suprantamas kaip oficialus pranešimas, kurį asmeniui dėl padaryto teisės 
paţeidimo įteikia kompetentingos valstybės institucijos, arba kiti būdai ar priemonės, kurių 
pagalba jis yra paveikiamas esamos situacijos ir įtraukiamas į baudţiamąjį procesą (Deweer v. 
Belgium, § 42 and § 46). Kaltinimo sąvoka EŢTT jurisprudencijoje yra interpretuojama plečiamai, į 
ją taip pat patenka „kitos priemonės, kuriomis išreiškiamas įtarimas, ir kurios gali iš esmės paveikti 
įgalimojo padėtį.“ Teismas nustatė, kad „esminiu poveikiu įtariamojo padėčiai“ taip pat laikytini 
tokie veiksmai: arešto, gyvenamosios vietos, asmens kratos sankcionavimas (Foti ant others v. 
Italy);  asmens apklausa apie jo paties galimai padarytos veikos aplinkybes, net ir nepareiškiant 
fomalaus įtarimo/kaltinimo (Aleksandr Zeichenko v. Russia, §43). 
 
Ar teisės paţeidimas yra „baudţiamasis“ Teismas sprendţia vadovaudamasis trimis kriterijais 
(Engel and Others v. the Netherlands, §§ 82- 83): 

- klasifikacija nacionalinėje teisėje;  

- teisės paţeidimo pobūdis ir taikymo apimtis (Ravnsborg v. Sweden, § 38);  

- gresiančios bausmės pobūdis ir grieţtumo laipsnis (Campbell and Fell v. the United Kingdom, 
§ 72; Demicoli v. Malta, § 34).  

 
“Privatus gyvenimas” (EŢTK 8 str. – Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) 
 
Išsamaus privataus gyvenimo apibrėţimo nėra, tačiau jis apima šiuos aspektus:  

- fizinis ir psichologinis integralumas (X and Y v. the Netherlands, § 22);  

- psichinė sveikata (Bensaid v. the United Kingdom, § 47);  

- psichinis ir socialinis identitetas (Odièvre v. France [GC], § 29);  

- asmens vardas ir pavardė (Burghartz v. Switzerland, § 24; Guillot v. France, §§ 21-22);  

- asmens atvaizdas (Von Hannover v. Germany, §§ 50-53);  

- reputacija (Chauvy and Others v. France, § 70);  

- seksualinė orientacija (Dudgeon v. the United Kingdom, § 41);  

- seksualinis gyvenimas ((Dudgeon v. the United Kingdom, § 41);  

- teisė uţmegzti ir plėtoti santykius su kitais ţmonėmis (Niemietz v. Germany, § 29);  

- asmeniniai duomenys (S. and Marper v. the United Kingdom [GC], §§ 68-86);  

- informacija apie asmens sveikatą (Z v. Finland, § 71);  

- informacija apie asmens religinius ir filosofinius įsitikinimus (Folgerø and Others v. Norway 
[GC], § 98);  

- aplinkos uţterštumas (Brânduşe v. Romania,*[iv] §§ 64-67). 
 
“Šeimos gyvenimas” (EŢTK 8 str. - Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) 
 
Spręsdamas, ar egzistuoja “šeimos gyvenimas”, Teismas atsiţvelgia į de facto ryšius tarp asmenų 
(K. v. the United Kingdom (dec.)). Teismas yra konstatavęs, kad šeimos santykiai susiklosto tarp: 

- motinos ir jos vaiko (Marckx v. Belgium, § 31; Kearns v. France, § 72);  

- biologinio tėvo ir vaiko, gimusio nesantuokoje (Keegan v. Ireland, §§ 42-45);  

- įvaikintų vaikų ir juos įvaikinusių asmenų (X v. France (dec.);  



- vaiko ir artimų giminaičių, tokių kaip seneliai (Price v. the United Kingdom (dec.), dėdės/tetos 
(Boyle v. the United Kingdom (Commission report), §§ 41-47),  

- broliai/seserys (Moustaquim v. Belgium, § 36; Mustafa and Armağan Akın v. Turkey, § 19).  
 
Teismas nustatė, kad “šeimos gyvenimas” nesibaigia tėvams išsiskyrus (Mustafa and Armağan 
Akın v. Turkey, § 19). Be to, “šeimos ryšiai” gali būti pripaţinti ir nesant santuokos, bet gyvenant 
kartu (Johnston and Others v. Ireland, § 56). Tos pačios lyties asmenų poros, gyvenančios 
stabilioje de facto partnerystėje (netgi, jeigu nacionalinė teisė neleidţia juridiškai įregistruoti tokios 
partnerystės), santykiai patenka į sąvoką “šeimos gyvenimas”, lygiai kaip ir skirtingų lyčių asmenų 
porų santykiai tokiose pačiose situacijose. (Schalk and Kopf v. Austria (not final), §§ 92-94). 
 
 
“Būstas” (EŢTK 8 str. - Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) 
 
EŢTK 8 str. saugo būsto neliačiamybę. Ar konkreti buveinė, kaip būstas, yra ginama pagal EŢTK 8 
str., Teismas sprendţia, atsiţvelgdamas į faktines aplinkybes, ypač atkreipdamas dėmesį į 
egzistuojantį ryšį tarp asmens ir vietos (Prokopovich v. Russia, § 36). Pareiškėjas neprivalo būti 
“būsto” savininkas (Menteş and Others v. Turkey, § 73).  
Į “būsto” sąvoką patenka ne tik namai ir butai, bet ir: 

- nameliai-autopriekabos ar kitos buveinės (Chapman v. the United Kingdom [GC], §§ 71-74), 
antri namai arba namai atostogoms (Demades v. Turkey, §§ 32-34).  

- verslo patalpos, jeigu yra sudėtinga aiškiai atskirti asmens asmeninę ir profesinę veiklą 
(Niemietz v. Germany, §§ 29-31).  

 
Būsto neliečiamybės paţeidimas gali pasireikšti: 

- tyčiniu būsto sunaikinimu (Selçuk and Asker v. Turkey,§ 86);  

- atsisakymu leisti iškeltiems asmenims grįţti į savo namus (Cyprus v. Turkey [GC]) §§ 165-177);  

- krata/poėmiu (Murray v. the United Kingdom, § 88) ir kitais policijos veiksmais (Evcen v. the 
Netherlands (dec.); Kanthak v. Germany (dec.));  

- konfiskavimu, nusavinimu (Mutlu v. Turkey, § 23).  
 
“Korespondencija” (EŢTK 8 str.- Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) 
 
Teisė į susirašinėjimo slaptumą apima: 

- laiškus tarp asmenų, taip pat jeigu siuntėjas ar gavėjas yra kalinys (Silver and Others v. the 
United Kingdom, § 84);  

- telefoninius pokalbius ((Klass and Others v. Germany, § 41);  

- elektroninius laiškus (Copland v. the United Kingdom, §§ 41-42).  
 
Korespondencijos turinys nėra esminė aplinkybės sprendţiant apie susirašinėjimo slaptumo 
paţeidimą (A. v. France, §§ 35-37). Voko atplėšimas (nesusipaţinus su laiško turiniu) taip pat gali 
būti pripaţintas šios teisės paţeidimu (Narinen v. Finland, § 32). 
 
“Nuosavybė” (EŢTK Pirmojo protokolo 1 str. – Nuosavybės apsauga) 
 
“Nuosavybės” sąvoka apima: 

- materialines gėrybes; 

- skolas (Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, § 59; Burdov v. Russia, § 40);  

- verslo licencijas (Megadat.com SRL v. Moldova, §§ 62-63; Bimer S.A. v. Moldova, § 49);  

- būsimas (planuojamas) pajamas (Ian Edgar (Liverpool) Ltd v. the United Kingdom (dec.); 
Wendenburg v. Germany (dec.);  

- intelektinę nuosavybę (Anheuser-Busch Inc v. Portugal [GC], § 72);  

- įmonės akcijas (Olczak v. Poland (dec.), § 60; Sovtransavto Holding v. Ukraine,§ 91). 
 



Asmuo, skųsdamasis dėl jo galimai paţeistos teisės į nuosavybę, privalo įrodyti, kad turtas realiai 
egzistuoja (Pištorová v. the Czech Republic, § 38). 
 
III. Nepriimtinumas dėl bylos esmės 
 
Aiškiai nepagrįsta peticija 
 
Net jeigu peticija yra priimtina pagal formaliuosius Konvencijos reikalavimus, Teismas vertina, ar 
nėra prieţasčių paskelbti ją nepriimtina dėl bylos esmės. Daţniausiai pasitaikanti atmetimo 
prieţastis yra peticijos aiškus nepagrįstumas, t.y. pirminis jos turinio įvertinimas neatskleidţia 
jokio galimo ţmogaus teisių paţeidimo, todėl dar nenagrinėjus bylos iš emės ji skelbiama 
nepriimtina. Aiškiai nepagrįstos peticijos gali būti suskirstytos į tokias kategorijas:  
 

- “ketvirtosios instancijos” skundai – EŢTT nėra apeliacinis teismas nacionalinių teismų atţvilgiu 
(Kemmache v. France (no. 3), § 44); 

- skundai, kur aiškiai nėra paţeidimo (Hartung v. France (dec.)). 

- nepagrįsti skundai – įrodymų trūkumas (Trofimchuk v. Ukraine (dec.); Baillard v. France 
(dec.)); 

- painūs skundai – objektyviai neįmanoma nustatyti, kokia skriauda buvo patirta; pateikti faktai 
aiškiai yra išgalvoti ar prieštarauja sveikam protui. 

 
Ţymi ţala (EŢTK 35 str. 3 d. b p.)  
 
(...) b) Pareiškėjas nepatyrė didelės ţalos, išskyrus atvejus, kai iš pagarbos ţmogaus teisėms 
pagal Konvenciją ir jos protokolus peticiją reikia nagrinėti iš esmės, ir su sąlyga, kad byla negali 
būti atmesta šiuo pagrindu, jei ji nebuvo tinkamai išnagrinėta valstybės teismo. (...) 
 
Nuo 2010 m. liepos 1d., įsigaliojus Protokolui Nr.14, atsirado naujas peticijų priimtinumo kriterijus 
– ţymi ţala. Jis suteikia galimybei Teismui atmesti “smulkmeniškas” peticijas. Tik EŢTT gali 
nuspęsti, ar patirta ţala yra ţymi, t.y. ar teisės paţeidimas pasiekė minimalų sunkumo lygį, kad 
būtų pagrindas jį svarstyti (Korolev v. Russia (dec.)). Piniginė ţala, kuri yra vertinama atsiţvelgiant 
į konkretaus asmens padėtį, ekonominę situaciją šalyje ar regione yra vienas, bet ne pagrindis 
aspektas, į kurį atsiţvelgia Teismas spręsdamas dėl peticijos atitikimo šiam kriterijui.  
 
 
============================================================
================================================== 
Europos ţmogaus teisių teismas yra tarptautinė institucija, kuri nagrinėja skundus asmenų, 
teigiančių, kad buvo paţeistos jų teisės, įtvirtintos Europos ţmogaus teisių konvencijoje. 
Konvencija yra tarptautinė sutartis, kuria Europos valstybės susitarė uţtikrinti tam tikras 
esmines ţmogaus teises. Šios teisės yra išdėstytos pačioje Konvencijoje, o taip pat ją 
papildančiuose protokoluose Nr. 1, 4, 6, 7 ir 13.  
 
Daugiau informacijos apie kreipimosį į Europos ţmogaus teisių teismą tvarka galite rasti čia: 
http://www.tm.lt/tm/apie_eztt/  
 
2010 m. gruodţio 31 d. duomenimis pirminio nagrinėjimo Teisme laukė 443 skundai prieš 
Lietuvą (atitinkamai 2009 m. – 362).  
====================================================================
====================================================== 
Ţmogaus teisių stebėjimo institutas yra nevyriausybinė organizacija, įkurta Lietuvoje 2003 
metais ir dirbanti ţmogaus teisių srityje. Institutas vykdo kasdienę valstybės institucijų ir teismų 
darbo stebėseną, viešai reaguoja į padarytus ar potencialius ţmogaus teisių paţeidimus, atlieka 
tyrimus, ruošia išvadas ir rekomendacijas, inicijuoja strategines bylas teismuose, organizuoja 

http://www.tm.lt/tm/apie_eztt/


kampanijas ir renginius, kurių tikslas – didinti visuomenės narių sąmoningumą ir ţinias 
ţmogaus teisių srityje. 
 
Prioritetinės veiklos sritys: kova su rasizmu, antisemitizmu, ksenofobija, homofobija, bei kitomis 
netolerancijos bei diskriminacijos apraiškomis, teisė į privataus gyvenimo gerbimą, apimant 
asmens duomenų apsaugą bei privatumo apsaugą elektroninėje erdvėje, teisė į teisingą teismą, 
įskaitant teisminės valdţios organizavimą bei funkcionavimą, asmenų, esančių uţdarose 
institucijose, teisės, visų pirma, psichikos sveikatos institucijų pacientų bei vaikų namuose ar 
specializuotose ugdymo įstaigose gyvenančių asmenų. 
 

                                                           
 

 

 

 


