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Žmogaus teisės
Lietuvoje
2008–2012 m.
INTENTION
OF THE
PRESENTATION
• Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių
užtikrinimo problemos
• Teisės į privatumą, minties, sąžinės, religijos laisvę ir saviraišką užtikrinimo
problemos
• Teisės į teisingą teismą užtikrinimo problemos
• Teisė nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio
elgesio ar nebūti taip baudžiamam: probleminiai kalinimo sąlygų užtikrinimo
aspektai
• Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos
• Teisė į sveikatos apsaugą: probleminiai sveikatos priežiūros ir sveikos
aplinkos užtikrinimo aspektai
• Darbas, šeima ir socialinė apsauga: žmogaus teisių užtikrinimo 2008 - 2012
metais problemos
www.teise.org
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• Tyrimo autorių įverčiai:
– teisė į socialinę apsaugą (3,94),
– vartotojų teisės (3,88),
– teisė į nuosavybę (3,75),
– teisė į privatumą (3,59),
– asmens neliečiamumo garantijos (3,58),
– ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva (3,25),
– teisė į darbą (3,25),
– teisė į sveikatos apsaugą (asmens sveikatos priežiūros aspektu) (3,23),
– žodžio laisvė (3,05).

• (Įvertis – 5: didelėms žmonių grupėms reikšmingos nesprendžiamos ar
netinkamai sprendžiamos problemos);
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• Žmogaus teisė į nuosavybę nėra vertinama vienareikšmiškai:

Ar ir kiek
žmogaus teisė į
nuosavybę turi
būti saugoma?

Koks teisės į
nuosavybę santykis
su kitomis teisėmis
ir vertybėmis?
Nuosavybės objektų
įvairovė: asmens
turimas turtas, teisės,
taip pat ir teisiniai
reikalavimai

Žmogaus teisės į nuosavybę problematiškumo
2008–2012 m. liudijimai:
 EŽTT 3 kartus pripažino Lietuvos Respubliką pažeidus
žmogaus teisę į nuosavybę.

 Konstitucinis Teismas nagrinėjo 40 nutarimų, susijusių su
žmogaus teise į nuosavybę.
 Skundai dėl teisės į nuosavybę pažeidimų sudaro nuo 23
procentų iki 16,5 procentų Seimo kontrolierių tirtų skundų.
 „ Vilmorus“, 2010: nuosavybės teisė – viena labiausiai
pažeidžiamų žmogaus teisių.
 „Sprinter tyrimai“, 2012: nuosavybės neliečiamybė bei būsto
neliečiamybė – labiausiai vertinama Konstitucijos nuostata.

Teisės į nuosavybę įgyvendinimo probleminiai
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aspektai

 Žemės sklypų savininkų nuosavybės teisių
apribojimai.
 Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimas.
 Intelektinės nuosavybės savininkų teisių
ribojimai (2013 m.)
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 Valstybė turi teisę riboti žmogaus teisę į nuosavybę.
Bet tik kuomet:
– Ribojama tik įstatymu;
– Ribojimais siekiama apsaugoti kitų asmenų teises bei
laisves, konstitucines vertybes ir tikslus;
– Be ribojimų siekiamas tikslas nebūtų pasiektas;
– Ribojant turi būti laikomasi proporcingumo principo;

• Konstitucinis Teismas yra pripažinęs valstybės pareigą
kompensuoti savininko praradimus, kylančius iš naujų
ribojimų.
• Nuosavybės teisės ribojimu negali būti paneigta
nuosavybės teisės esmė.
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• Konstitucinis Teismas: miškų savininkų teisių
suvaržymai įstatymais pripažįstami
pateisinamais, atsižvelgiant į miškų apsaugos
viešąjį interesą, ypač į Konstitucijos 54
straipsnyje įtvirtintą natūralios gamtinės aplinkos
apsaugos nuostatą.
Bet ar suvaržymai
proporcingi?
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Miško savininkų nuosavybės teisė įgyvendinama labiau pagal
viešosios, o ne privatinės teisės principus:
 Miško savininkas gali elgtis miške tik tiek ir taip, kiek tai
leidžiama teisės aktų;
 Miškų savininkų teisės yra varžomos trečiųjų asmenų
teisėmis lankytis miškuose ir naudoti miško išteklius;

 Miško savininkų teisės yra ribojamos 8 metus medžioklės
teisiniai santykiai
medžioklės privačioje žemėje
reglamentuojami
teisiniu reguliavimu.
Konstitucijai
prieštaraujančiu
įstatymu.
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 Itin apribotos savininko galimybės statyti miško
žemėje:
Konstitucinis Teismas: miško žemėje
leidžiami tik labai ribotos apimties
statybos darbai. (...) Kitokie statiniai
negali būti statomi, o pastatyti yra
šalintini kaip savavališkos statybos
padariniai.
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Privačių miškų valdos neskaidomos į dalis, jei
valda yra arba tampa mažesnė kaip 5 hektarų.
Konstitucinis Teismas: nėra
pakankamai teisinių argumentų,
kurie leistų teigti, kad įstatyme
nustatytas 5 ha miško valdos plotas
yra nepagrįstas ir kad turėtų būti
nustatytas kitoks jo dydis.
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 Miško žemės paskirties keitimas galimas tik išimtiniais
atvejais.
Konstitucinis Teismas: Miškų įstatymas, kuriame numatoma,
jog miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis
tik išimtiniais atvejais, tačiau kas yra laikoma išimtiniais
atvejais, nepasakoma, prieštarauja Konstitucijos 23
straipsniui.

• 2013 m. sausio 1 d. Miškų įstatymas: įtvirtinta galimybė
buvusiems sodybos savininkams ir (ar) jų pirmos, antros ir
trečios eilės įpėdiniams, paveldintiems pagal įstatymą, paversti
miško žemę kitomis naudmenimis buvusioms sodyboms
privačioje miško žemėje atstatyti.
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Išvados:
• Miško žemės savininkų nuosavybės teisės tiriamu laikotarpiu
buvo stipriai apribotos;
• Nauji apribojimai ir su tuo susiję praradimai nebuvo
kompensuojami;
• Tai rodo, kad Lietuvoje tiriamuoju laikotarpiu buvo pripažįstama
nevaržoma valstybės diskrecija nustatyti nekompensuojamus
miškų savininkų nuosavybės teisės apribojimus, grindžiamus
viešojo intereso apsauga.

Ačiū už dėmesį

