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Prieglobsčio politikos įgyvendinimo Lietuvoje
rekomendacijos

Gintarė Guzevičiūtė 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Vilnius

2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/9/B, nustatanti minimalias 
normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo

Procedūros ir sprendimų apskundimai (Direktyvos 2 straipsnis g punktas)
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ „procedūrų“ ir „sprendimų ap-
skundimo“ sąvokas. UTPĮ įtvirtinti galimybę apskųsti ne tik sprendimus, pri-
imtus UTPĮ pagrindu, bet ir sprendimus, reguliuojamus Priėmimo sąlygų di-
rektyva.

Priėmimo sąlygos (Direktyvos 2 straipsnis i punktas)
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ „priėmimo sąlygų“ sąvoką. UTPĮ 
įtvirtinti valstybės pareigą suteikti priėmimo sąlygas nuo prieglobsčio pasira-
šymo momento iki galutinio sprendimo dėl prieglobsčio įsigaliojimo. 

Materialinės priėmimo sąlygos (Direktyvos 2 straipsnis j punktas)
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ „materialinių priėmimo sąlygų“ 
sąvoką. UTPĮ įtvirtinti valstybės pareigą suteikti priėmimo sąlygas nuo prie-
globsčio pasirašymo momento iki galutinio sprendimo dėl prieglobsčio įsiga-
liojimo.

Dėl taikymo srities (Direktyvos 3 straipsnis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Reglamentuoti priėmimo są-
lygų teikimą prieglobsčio prašytojams, esantiems VSAT pasienio punktuose, 
teritorinėse policijos įstaigose ir gyvenantiems savo pasirinktoje gyvenamojoje 
vietoje.

Rekomendacija URC, VSAT: Visais atvejais surašyti prieglobsčio prašymo pri-
ėmimo aktą, kaip tai nustatyta Aprašo 9.2 punkte, kai prieglobsčio prašytojai 
prašymą dėl prieglobsčio suteikimo pateikia žodžiu, ir užtikrinti, kad tokius 
prašymus pateikusiems prieglobsčio prašytojams būtų pradedamos teikti priė-
mimo sąlygos nuo prieglobsčio pasiprašymo momento.
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Rekomendacija Migracijos departamentui: Prieglobsčio prašytojams patei-
kus prašymus dėl prieglobsčio Migracijos departamentui stengtis visais atve-
jais kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas per-
siųsti prašymą kompetentingai institucijai, kaip yra numatyta LR Vyriausybės 
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu patvirtintose taisyklėse dėl asmenų prašymų 
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose 
ir kituose viešojo administravimo subjektuose. 

Dėl prieglobsčio prašytojų informavimo (Direktyvos 5 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ nuostatą, nustatančią pareigą ins-
titucijoms, kompetentingoms priimti prieglobsčio prašymus, asmeniui pa-
teikus prieglobsčio prašymą, raštu informuoti prieglobsčio prašytojus jiems 
suprantama kalba apie jiems suteikiamas teises bei jų pareigas ir organizacijas 
ar asmenų grupes, teikiančias specialią teisinę pagalbą, ir organizacijas, kurios 
galėtų suteikti pagalbą arba juos informuoti apie esamas priėmimo sąlygas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Apgyvendinimo URC tvarkos 
apraše nustatyti, kad tais atvejais, kai prieglobsčio prašymai buvo paduoti ne 
URC, atvykus, o tais atvejais, kai prieglobsčio prašymai pateikti URC, pateikus 
prieglobsčio prašymus, prieglobsčio prašytojai būtų informuojami apie jiems 
suteikiamas teises bei jų pareigas ir atitinkamas organizacijas ir kad ši informa-
cija būtų pateikiama raštu. 

Apgyvendinimo URC tvarkos apraše nustatyti, kad prieglobsčio prašytojai turi 
būti informuojami apie organizacijas ar asmenų grupes, teikiančias specialią 
teisinę pagalbą, ir organizacijas, kurios galėtų suteikti pagalbą arba juos infor-
muoti apie esamas priėmimo sąlygas, įskaitant sveikatos priežiūrą.

Reglamentuoti prieglobsčio prašytojų informavimą VSAT pasienio punktuo-
se ir teritorinėse policijos įstaigose, nustatant, kad informacija turi būti patei-
kiama raštu prieglobsčio prašytojui suprantama kalba, pateikus prieglobsčio 
prašymą, ir kad informacija turi būti pateikiama apie prieglobsčio prašytojams 
suteikiamas teises bei jų pareigas ir organizacijas ar asmenų grupes, teikiančias 
specialią teisinę pagalbą, ir organizacijas, kurios galėtų suteikti pagalbą arba 
juos informuoti apie esamas priėmimo sąlygas, įskaitant sveikatos priežiūrą. 

Rekomendacija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: Apgyvendini-
mo PPC tvarkos apraše nustatyti, kad nelydimi nepilnamečiai prieglobsčio 
prašytojai atvykę informuojami apie jiems suteikiamas teises bei jų pareigas ir 
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atitinkamas organizacijas ir kad ši informacija būtų pateikiama raštu ir nelydi-
mam nepilnamečiui suprantama kalba. 

Apgyvendinimo PPC tvarkos apraše nustatyti, kad nelydimi nepilnamečiai 
prieglobsčio prašytojai turi būti informuojami apie organizacijas ar asmenų 
grupes, teikiančias specialią teisinę pagalbą, ir organizacijas, kurios galėtų su-
teikti pagalbą arba juos informuoti apie esamas priėmimo sąlygas, įskaitant 
sveikatos priežiūrą.

Rekomendacija URC: Užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojų informavimo 
priemonėje būtų pateikiama informacija apie: visas prieglobsčio prašytojams 
suteikiamas teises ir nustatytas pareigas (tiek nustatytas UTPĮ, tiek kitas tei-
ses ir pareigas, nustatytas URC apgyvendintiems asmenims); organizacijas ar 
asmenų grupes, teikiančias specialią teisinę pagalbą (valstybės garantuojamą 
teisinę pagalbą teikiantys advokatai, nevyriausybinių organizacijų teisininkai, 
JTVPK atstovė Lietuvoje, nurodyti,  kaip susisiekti, ir teikiamas paslaugas, ir 
organizacijas, kurios galėtų suteikti pagalbą arba juos informuoti apie esamas 
priėmimo sąlygas, įskaitant sveikatos priežiūrą (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, nurodyti kontaktus ir teikiamas pas-
laugas). 

Užtikrinti, kad šios informavimo priemonės būtų prieinamos ir sulaikytie-
siems prieglobsčio prašytojams.

Rekomendacija PPC: Parengti prieglobsčio prašytojų informavimo priemo-
nes, kuriose būtų pateikiama informacija apie: visas prieglobsčio prašytojams 
suteikiamas teises ir nustatytas pareigas (tiek nustatytas UTPĮ, tiek kitas teises 
ir pareigas, nustatytas PPC apgyvendintiems asmenims); organizacijas ar asme-
nų grupes, teikiančias specialią teisinę pagalbą (valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą teikiantys advokatai, nevyriausybinių organizacijų teisininkai, JTVPK 
atstovė Lietuvoje, nurodyti, kaip susisiekti, ir teikiamas paslaugas), ir organizaci-
jas, kurios galėtų suteikti pagalbą arba informuoti apie esamas priėmimo sąlygas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Vilniaus 
arkivyskupijos Caritas, nurodyti, kaip susisiekti, ir teikiamas paslaugas).

Rekomendacija VSAT: Parengti prieglobsčio prašytojų informavimo priemo-
nes, kuriose būtų pateikiama informacija apie: visas prieglobsčio prašytojams 
suteikiamas teises ir nustatytas pareigas (tiek nustatytas UTPĮ, tiek kitas teises 
ir pareigas, nustatytas VSAT pasienio punktuose esantiems asmenims); organi-
zacijas ar asmenų grupes, teikiančias specialią teisinę pagalbą, ir organizacijas, 



E T N I Š K U M O  S T U D I J O S   2 0 1 3 / 1
E T H N I C I T Y  S T U D I E S   2 0 1 3 / 1

110

kurios galėtų suteikti pagalbą arba informuoti apie esamas priėmimo sąlygas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą.

Rekomendacija Policijos departamentui: Parengti prieglobsčio prašytojų infor-
mavimo priemones, kuriose būtų pateikiama informacija apie: visas prieglobs-
čio prašytojams suteikiamas teises ir nustatytas pareigas (tiek nustatytas UTPĮ, 
tiek kitas teises ir pareigas, nustatytas teritorinėse policijos įstaigose esantiems 
asmenims); organizacijas ar asmenų grupes, teikiančias specialią teisinę pagalbą, 
ir organizacijas, kurios galėtų suteikti pagalbą arba informuoti apie esamas priė-
mimo sąlygas, įskaitant sveikatos priežiūrą.

Dėl dokumentų prieglobsčio prašytojams išdavimo (Direktyvos 6 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 2 straipsnio 30 punktą bei 78 straips-
nio 1 dalį įtvirtinant UTPĮ nuostatą, užtikrinančią, kad užsieniečio registracijos 
pažymėjimas, kuris patvirtina prieglobsčio prašytojo statusą, būtų išduodamas 
visiems prieglobsčio prašytojams nepriklausomai nuo to, ar jiems yra suteiktas 
laikinasis teritorinis prieglobstis, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prieglobsčio 
prašymo kompetentingai institucijai pateikimo.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti Aprašo 103 punktą, 
įtvirtinant nuostatą, užtikrinančią, kad užsieniečio registracijos pažymėjimas, 
kuris patvirtina prieglobsčio prašytojo statusą, būtų išduodamas visiems prie-
globsčio prašytojams nepriklausomai nuo to, ar jiems yra suteiktas laikinasis te-
ritorinis prieglobstis.

Rekomendacija Migracijos departamentui: Užtikrinti, kad užsieniečio registra-
cijos pažymėjimas būtų išduodamas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prieglobsčio 
prašymo pateikimo, o tais atvejais, kai pažymėjimas yra keičiamas, kad būtų pa-
keistas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo (Direktyvos 7 straipsnio 2 dalis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 79 straipsnį nustatant, kad ne tik tei-
sėtai į Lietuvos Respubliką atvykusiam prieglobsčio prašytojui Migracijos depar-
tamento sprendimu gali būti leista apsigyventi ir jo pasirinktoje gyvenamojoje 
vietoje, kai jis pats to pageidauja.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti Aprašo 23 straipsnį nu-
statant, kad Migracijos departamentas priima sprendimą ir dėl tų prieglobsčio 
prašytojų apgyvendinimo, kuriems nėra suteiktas laikinasis teritorinis prieglobs-
tis.
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Pakeisti Aprašo 24 straipsnį nustatant, kad ne tik teisėtai į Lietuvos Respubliką 
atvykusiam prieglobsčio prašytojui Migracijos departamento sprendimu gali 
būti leista apsigyventi ir jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, kai jis pats to 
pageidauja.

Dėl prieglobsčio prašytojų sulaikymo (Direktyvos 7 straipsnio 3 dalis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ nuostatas, reglamentuojančias su-
laikymą, nustatant atskiras prieglobsčio prašytojų ir kitų užsieniečių sulaiky-
mo nuostatas. 

Įtvirtinti UTPĮ nuostatą, draudžiančią sulaikyti prieglobsčio prašytojus vien 
dėl tos priežasties, kad buvo pateiktas prieglobsčio prašymas. 

Įtvirtinti UTPĮ nuostatą, nustatančią, kad visų pirma turi būti svarstoma gali-
mybė taikyti alternatyvias sulaikymui priemones ir tik kai neįmanoma veiks-
mingai taikyti alternatyvių sulaikymui priemonių, svarstyti galimybę sulaikyti 
prieglobsčio prašytoją.

Rekomendacija URC: Užtikrinti, kad praktikoje būtų įgyvendintas Apgyven-
dinimo URC tvarkos aprašo 4.1 punktas, nustatantis, kad sulaikyti užsieniečiai 
turi būti apgyvendinami atskirai nuo sulaikytų prieglobsčio prašytojų.

Dėl leidimo išvykti iš apgyvendinimo centro (Direktyvos 7 straipsnio 5 dalis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 84 straipsnio 1 dalį nustatant ilges-
nį nei 24 val. laikotarpį, kuriam prieglobsčio prašytojas galėtų išvykti iš Užsie-
niečių registracijos centro ir Pabėgėlių priėmimo centro.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti Apgyvendinimo 
URC tvarkos aprašo 18.3 punktą nustatant ilgesnį nei 24 val. laikotarpį, ku-
riam prieglobsčio prašytojas galėtų išvykti iš centro, nevaržantį prieglobsčio 
prašytojų judėjimo laisvės. Taip pat įtvirtinti nuostatas, užtikrinančias galimy-
bę dėl objektyvių priežasčių prieglobsčio prašytojams išvykti ilgesniam laiko-
tarpiui nei nustatytasis.

Rekomendacija URC: Pakeisti centro vidaus tvarkos taisykles nustatant ilgesnį 
nei 24 val. laikotarpį, kuriam prieglobsčio prašytojas galėtų išvykti iš centro, 
nevaržantį prieglobsčio prašytojų judėjimo laisvės. Taip pat įtvirtinti nuosta-
tas, užtikrinančias galimybę dėl objektyvių priežasčių prieglobsčio prašyto-
jams išvykti ilgesniam laikotarpiui nei nustatytasis.
Užtikrinti, kad praktikoje prieglobsčio prašytojų išvykimas iš centro būtų ri-
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bojimas tik teisės aktuose nustatytais pagrindais. 

Rekomendacija LR Seimui: UTPĮ įtvirtinti nuostatą, įpareigojančią prieglobs-
čio prašytojus, kuriems leista apsigyventi jų pasirinktoje vietoje, pranešti apie 
jų adreso pasikeitimą.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Įtvirtinti Apraše nuostatą, 
nustatančią, kad Migracijos departamento sprendime, kuriuo prieglobsčio 
prašytojui leista apsigyventi ir jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, būtų nu-
rodoma, jog prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimas bus sustabdytas, jei per 
72 valandas nebus galimybės susisiekti su prieglobsčio prašytoju.

Rekomendacija LR Seimui: UTPĮ įtvirtinti nuostatą, įpareigojančią apgyven-
dinant prieglobsčio prašytojus kiek įmanoma išlaikyti šeimos vientisumą, kai 
prieglobsčio prašytojas su tuo sutinka.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti Apgyvendinimo 
URC tvarkos aprašo 4.4 punktą, nustatant, kad kiek įmanoma vienos šeimos 
nariai būtų apgyvendinami kartu atskiroje patalpoje.

Reglamentuojant prieglobsčio prašytojų, esančių VSAT pasienio punktuose ir 
teritorinėse policijos įstaigose, apgyvendinimą nustatyti, kad kiek įmanoma 
būtų išlaikomas šeimos vientisumas.

Dėl nepilnamečių mokymo ir švietimo (Direktyvos 10 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 32 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir 
71 straipsnio 2 dalį nustatant, kad neatimama galimybė įgyti vidurinį išsilavi-
nimą vien dėl tos priežasties, kad nepilnametis sulaukė pilnametystės. 

Rekomendacija LR švietimo ir mokslo ministerijai: pakeisti įsakymo dėl už-
sieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo 
bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimo 1 punktą nustatant, kad ir prie-
globsčio prašytojų vaikams užtikrinamas ugdymas bendrojo ugdymo moky-
klose. Taip pat įtvirtinti nuostatą, kad neatimama galimybė įgyti vidurinį išsi-
lavinimą vien dėl tos priežasties, kad nepilnametis sulaukė pilnametystės.

Rekomendacija URC: Užtikrinti, kad URC sulaikytiems nepilnamečiams būtų 
sudarytos sąlygos lankyti mokyklą, arba sudaryti sąlygas mokytis sulaikymo 
patalpose.
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Dėl užimtumo (Direktyvos 11 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ nuostatas, suteikiančias galimybę 
prieglobsčio prašytojams patekti į darbo rinką. 

Dėl profesinio mokymo (Direktyvos 12 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ nuostatas, suteikiančias galimybę 
prieglobsčio prašytojams gauti profesinį apmokymą.

Dėl materialinių priėmimo sąlygų ir sveikatos priežiūros (Direktyvos 13 
straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 71 straipsnio 1 dalį užtikrinant, kad 
ir prieglobsčio prašytojai, gyvenantys savo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, 
turėtų galimybę naudotis tokiomis pačiomis materialinėmis priėmimo sąlygo-
mis kaip prieglobsčio prašytojai, apgyvendinti centruose.
Įtvirtinti UTPĮ nuostatą, nustatančią, kad prieglobsčio prašytojams teikiamos 
materialinės priėmimo sąlygos turi garantuoti prieglobsčio prašytojo sveikatos 
būklę atitinkantį gyvenimo lygį ir užtikrinti jų pragyvenimą. Taip pat nusta-
tyti, kad pažeidžiamų asmenų ir sulaikytųjų asmenų atveju būtų užtikrintas 
atitinkamas gyvenimo lygis.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Reglamentuoti materialinių 
priėmimo sąlygų teikimą VSAT pasienio punktuose bei teritorinėse policijos 
įstaigose.

Materialinių priėmimo sąlygų teikimą, įskaitant materialinių priėmimo sąly-
gų teikimą URC, reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtinti principą, pagal 
kurį prieglobsčio prašytojams teikiamas maistas turi atitikti jų religinius įsi-
tikinimus; VRM pavaldžioms įstaigoms užtikrinti šio principo įgyvendinimą 
praktikoje.

Reglamentuoti materialinių priėmimo sąlygų teikimą asmenims, gyvenan-
tiems savo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje.

Pakeisti Apgyvendinimo URC tvarkos aprašo 43 punktą nustatant, kad prie-
globsčio prašytojai turi būti aprūpinami drabužiais ir avalyne.

Pakeisti Apgyvendinimo URC tvarkos aprašo 45 punktą nustatant, kad karštas 
vanduo centre turi būti tiekiamas nuolat.

Persvarstyti 2007 m. liepos 2 d. įsakymu „Dėl <…> skiriamų maisto produktų 
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vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, apgyven-
dintiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 
Užsieniečių registracijos centre <…>“, nustatytą paros maitinimo išlaidų nor-
mą, nustatant normą, kuri garantuotų prieglobsčio prašytojų sveikatos būklę 
atitinkantį gyvenimo lygį ir užtikrintų jų pragyvenimą.

Pakeisti Užsieniečių, pateikusių prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respu-
blikoje ir kurių atžvilgiu priimtas Migracijos departamento prie Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalų ministerijos sprendimas dėl laikinojo teritorinio prie-
globsčio suteikimo bei apgyvendintų Užsieniečių registracijos centre, naudo-
jimosi visuomeninio transporto priemonėmis išlaidų kompensavimo tvarką, 
užtikrinant teisę gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto 
priemonėmis, kai toks naudojimasis susijęs su prašymo suteikti prieglobstį na-
grinėjimu, visiems prieglobsčio prašytojams, neišskiriant prieglobsčio prašy-
tojų, kuriems nėra suteiktas laikinasis teritorinis prieglobstis. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai ir URC: Pagerinti priėmimo 
sąlygas URC (buities, higienos ir kt.) užtikrinant, kad teikiamos priėmimo są-
lygos garantuotų prieglobsčio prašytojo sveikatos būklę atitinkantį gyvenimo 
lygį ir užtikrintų jų pragyvenimą.

Rekomendacija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: Įgyvendinant 
UTPĮ 71 straipsnio 1 dalies 7 punktą, nustatyti tvarką, pagal kurią visiems 
prieglobsčio prašytojams (gyvenantiems PPC, URC, savo pasirinktoje gyvena-
mojoje vietoje ir tiems, kuriems nėra suteiktas laikinasis teritorinis prieglobs-
tis) būtų mokama piniginė pašalpa. Taip pat nustatyti mokamos piniginės 
pašalpos dydį, kuris užtikrintų prieglobsčio prašytojams galimybę patenkinti 
būtinus prieglobsčio prašytojų poreikius.

Persvarstyti Apgyvendinimo PPC tvarkos aprašo 10.3.4 punktu nustatytą ne-
lydimų nepilnamečių maitinimui teikiamos pašalpos dydį, nustatant normą, 
kuri garantuotų nelydimų nepilnamečių sveikatos būklę atitinkantį gyvenimo 
lygį ir užtikrintų jų pragyvenimą. 

Rekomendacija LR Vyriausybei: Remiantis UTPĮ 71 straipsnio 5 dalimi nu-
statyti tvarką, reglamentuojančią turėtų išlaidų, skirtų prieglobsčio prašytojo 
teisėms įgyvendinti, kai prieglobsčio prašytojas pats turėjo lėšų apmokėti už 
šių teisių įgyvendinimą, padengimą.
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Dėl materialinėms priėmimo sąlygoms taikytinų reikalavimų (Direktyvos 14 
straipsnis)
Rekomenduotina persvarstyti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietos 
nustatymo klausimą, atsižvelgiant į tai, kad, pagal Direktyvos 14 straipsnio 
1 dalies b punktą, apgyvendinimo centrai turi užtikrinti reikiamą gyvenimo 
lygį, ir į tai, kad URC nėra socialinė įstaiga. Rekomenduotina apsvarstyti gali-
mybę prieglobsčio prašytojus apgyvendinti PPC ar kitoje socialinėje įstaigoje, 
kurioje būtų užtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministrui ir URC: Įtvirtinti teisės aktuose, 
reguliuojančiuose prieglobsčio sritį, specialias nuostatas dėl smurto prevenci-
jos URC prieglobsčio prašytojams apgyvendinti skirtose patalpose ir užtikrinti 
veiksmingą smurto prevencijos įgyvendinimą.

Rekomendacija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir PPC: Įtvir-
tinti teisės aktuose, reguliuojančiuose prieglobsčio sritį, specialias nuostatas 
dėl smurto prevencijos PPC prieglobsčio prašytojams apgyvendinti skirtose 
patalpose. 

Rekomendacija URC: Pakeisti URC vado 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 
3K-98 patvirtintame informaciniame lape į Užsieniečių registracijos centrą at-
vykusiems ar pristatytiems ir apgyvendintiems užsieniečiams nustatytą centre 
apgyvendintų sulaikytų užsieniečių pasimatymų su juos aplankančiais asme-
nimis organizavimo tvarką, nenustatant užsieniečiui pareigos pateikti prašy-
mą, kai jis pageidauja susitikti su aplankyti atvykstančiais asmenimis. 

Dėl sveikatos priežiūros (Direktyvos 15 straipsnis)
Rekomendacija LR Vyriausybei: Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi nustatyti tvarką, pagal kurią užsie-
niečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, 
sveikatos priežiūra būtų apmokama iš valstybės biudžeto lėšų.

Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ nuostatą, reglamentuojančią po-
reikių turintiems prieglobsčio prašytojams jų poreikius atitinkančios medici-
ninės pagalbos teikimą.

Dėl priėmimo sąlygų apribojimo ir panaikinimo (Direktyvos 16 straipsnis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti Apgyvendinimo 
URC tvarkos aprašo VI skyrių nustatant, kad drausminio poveikio priemonės 
(sankcijos) taikomos tik už svarbius URC vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus. 
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Taip pat nustatyti, kas yra svarbūs vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai, ir deta-
liai reglamentuoti šių sankcijų skyrimo tvarką.

Rekomendacija URC: Užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai ne vėliau kaip 
per 3 darbo dienas būtų supažindinami jiems suprantama kalba su jų atžvilgiu 
priimtais sprendimais dėl drausminių poveikio priemonių taikymo.

Dėl asmenų, turinčių ypatingų poreikių (Direktyvos 17 straipsnis) 
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ nuostatą, įpareigojančią teikiant 
priėmimo sąlygas tinkamai atsižvelgti į savitus pažeidžiamų asmenų poreikius.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Reglamentuoti pažeidžiamų 
asmenų nustatymo mechanizmą ir jiems teikiamas garantijas, atitinkančias 
savitus jų poreikius, VSAT pasienio punktuose bei teritorinėse policijos įstai-
gose. Reglamentuoti pažeidžiamų asmenų nustatymo mechanizmą ir jiems 
teikiamas garantijas, atitinkančias savitus jų poreikius, kai prieglobsčio prašy-
tojas gyvena savo pasirinktoje vietoje.

Rekomendacija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: Reglamentuoti 
pažeidžiamų asmenų nustatymo mechanizmą ir jiems PPC teikiamas garanti-
jas, atitinkančias savitus jų poreikius.

Rekomendacija URC: Užtikrinti, kad praktikoje visi pažeidžiami prieglobsčio 
prašytojai (ir tie, kurie nekalba lietuvių ar rusų kalbomis), gyvenantys URC, 
turėtų galimybę pasinaudoti psichologo ir socialinio darbuotojo paslaugomis. 
Taip pat kad pažeidžiami prieglobsčio prašytojai būtų apgyvendinti atskirai 
nuo nepažeidžiamų prieglobsčio prašytojų ir kad visais atvejais teikiant priė-
mimo sąlygas būtų atsižvelgiama į savitus pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų 
poreikius.

Dėl nepilnamečių (Direktyvos 18 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ bendrą reikalavimą, įpareigojantį 
atsižvelgti į geriausius vaiko interesus teikiant priėmimo sąlygas nepilname-
čiams.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Įtvirtinti Apgyvendinimo 
URC tvarkos aprašu nuostatą, reglamentuojančią reabilitacijos paslaugų, rei-
kiamos psichinės sveikatos priežiūros ir kvalifikuotų specialistų konsultacijų 
teikimą nepilnamečiams, kurie patyrė bet kokią prievartą, buvo be priežiūros, 
išnaudojami, kankinami ar su kuriais buvo žiauriai, nežmoniškai ir žeminan-
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čiai elgiamasi, yra nukentėję karinių konfliktų metu.

Rekomendacija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: Įtvirtinti Ap-
gyvendinimo PPC tvarkos aprašu nuostatą, reglamentuojančią reabilitacijos 
paslaugų, reikiamos psichinės sveikatos priežiūros ir kvalifikuotų specialistų 
konsultacijų teikimą nepilnamečiams, kurie patyrė bet kokią prievartą, buvo 
be priežiūros, išnaudojami, kankinami ar su kuriais buvo žiauriai, nežmoniš-
kai ir žeminančiai elgiamasi, yra nukentėję karinių konfliktų metu.

Dėl nelydimų nepilnamečių (Direktyvos 19 straipsnis)
Rekomendacija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: Nelydimų ne-
pilnamečių apgyvendinimo tvarka ar Apgyvendinimo PPC tvarkos aprašu 
įtvirtinti nuostatą, reikalaujančią, kad su nelydimais nepilnamečiais dirbantys 
asmenys būtų apmokyti arba gautų reikiamą apmokymą, susijusį su jų porei-
kiais.

Rekomendacija Migracijos departamentui: Nustatyti nelydimų nepilnamečių 
šeimos narių paieškos mechanizmus, kurie užtikrintų veiksmingą nelydimų 
nepilnamečių šeimos narių paiešką.

Dėl personalo apmokymo (Direktyvos 14 straipsnio 5 dalis, 19 straipsnio 4 
dalis, 24 straipsnio 1 dalis)
Rekomendacija LR Seimui: įtvirtinti UTPĮ nuostatą, kad asmenys, dirbantys 
su prieglobsčio prašytojais, turi būti atitinkamai apmokyti atsižvelgiant į prie-
globsčio prašytojų, tiek vyrų, tiek moterų, ir pažeidžiamų asmenų poreikius.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Reglamentuoti asmenų, dir-
bančių su prieglobsčio prašytojais priėmimo sąlygų teikimo srityje, mokymų 
organizavimą bei užtikrinti, kad šie asmenys būtų tinkamai apmokyti.

Dėl kankinimo ir smurto aukų (Direktyvos 20 straipsnis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Reglamentuoti kankinimus, 
išprievartavimus ar kitokius akivaizdžius smurtinius veiksmus patyrusiems as-
menims reikiamos pagalbos dėl šiais veiksmais padarytos žalos teikimą.

Dėl sprendimų apskundimo (Direktyvos 21 straipsnis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Reglamentuoti prieglobsčio 
prašytojams valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, susijusios su priėmimo 
sąlygomis, teikimo sąlygas ir tvarką.
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Dėl vadovavimo, monitoringo ir kontrolės sistemos (Direktyvos 23 straipsnis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Įsteigti vidinį Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos organą (arba priskirti šią funkciją jau veikiančio organo 
kompetencijai), atsakingą už reguliarią prieglobsčio prašytojų priėmimo sąly-
gų pasienio punktuose ir Užsieniečių registracijos centre stebėseną ir kontrolę.

Rekomendacija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: Užtikrinti, kad 
reguliari nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų Ru-
klos Pabėgėlių priėmimo centre stebėsena ir kontrolė būtų priskirta  SADM 
reguliavimo sričiai priklausančiai priežiūros sistemai, pavyzdžiui, priskirti šią 
funkciją Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

Dėl išteklių (Direktyvos 24 straipsnio 2 dalis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 71 straipsnio 4 dalį nustatant, kad 
prieglobsčio prašytojų teisėms įgyvendinti reikiamos lėšos būtų skiriamos Lie-
tuvos Respublikos valstybės.
 
Rekomenduotina persvarstyti išteklius (tiek pinigines lėšas, tiek personalo su-
dėtį), skiriamus priėmimo sąlygoms teikti, kad prieglobsčio prašytojams būtų 
garantuotos priėmimo sąlygos, atitinkančios jų sveikatos būklę ir užtikrinan-
čios pragyvenimą. 

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių pi-
liečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir teikiamos apsaugos pobūdžio bū-
tiniausių standartų

Dėl „kilmės šalies“ apibrėžimo (Direktyvos 2 straipsnio k punktas)
Rekomendacija LR Seimui: Keisti UTPĮ 2 straipsnio 11 dalyje „kilmės šalies“ 
apibrėžime vartojamą terminą „nuolatinė gyvenamoji vieta“ Direktyvoje var-
tojamu terminu „ankstesnė įprastinė gyvenamoji vieta“.

Dėl prašytojo pareigos kuo greičiau pateikti informaciją prieglobsčio prašymui pagrįsti 
(Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Keisti VRM aprašo 7 punktą1 numa-
tant galimybę visiems prieglobsčio prašytojams išdėstyti prieglobsčio prašymo pateiki-
mo motyvus ne tik pirminėje apklausoje, bet ir apklausoje dėl prieglobsčio suteikimo. 

1  Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos apra-
šas, patvirtintas LR vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d įsakymu Nr. 1V-361.
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Dėl faktų ir aplinkybių įvertinimo (Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies antras sa-
kinys)
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ Migracijos departamento pareigą 
vertinant atitinkamą su prieglobsčio prašymu susijusią informaciją bendra-
darbiauti su prieglobsčio prašytoju.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą detaliu 
prašymą nagrinėjančio valstybės tarnautojo veiksmų, įgyvendinant Direkty-
vos 4 straipsnio 1 dalimi įtvirtintą valstybės pareigą bendradarbiauti su prie-
globsčio prašytoju vertinant su prašymu susijusią informaciją, aptarimu. 

Rekomendacija Migracijos departamentui: Nagrinėjant kiekvieną prieglobs-
čio prašymą atsižvelgti į ES Teisingumo Teismo sprendimą M. M. byloje, kuria-
me Teismas konstatavo, kad „reikalavimas bendradarbiauti konkrečiai reiškia, 
kad jeigu dėl kokių nors priežasčių tarptautinės apsaugos prašytojas pateikė ne 
visą, neaktualią arba nereikšmingą informaciją, reikia, kad atitinkama valstybė 
narė šioje procedūros stadijoje aktyviai bendradarbiautų su prašytoju, kad būtų 
galima gauti visą prašymą pagrindžiančią informaciją“ (ESTT, byla C-277/11, 
66 punktas).  

Dėl kilmės šalies įstatymų ir taisyklių bei jų taikymo būdo (Direktyvos 4 
straipsnio 3 dalies a punktas)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašo 63.5 
punktą nurodant, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagri-
nėjantis prieglobsčio prašytojo prieglobsčio prašymą, privalo surinkti reikia-
mą informaciją apie prieglobsčio prašytojo kilmės valstybę, kilmės valstybės 
įstatymus bei taisykles ir jų taikymo praktiką; numatyti analogišką valstybės 
tarnautojo pareigą nagrinėjant prieglobsčio prašymus skubos tvarka. 

Dėl prieglobsčio prašytojų asmeninės padėties ir aplinkybių (Direktyvos 4 
straipsnio 3 dalies c punktas)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Įtvirtinti VRM aprašu reika-
lavimą, kad nagrinėjant prieglobsčio prašytojo prieglobsčio prašymą iš esmės, 
būtų atsižvelgiama į prašytojo lytį ir amžių, kad pagal asmenines prašytojo 
aplinkybes būtų įvertinta, ar prieš jį vykdyti ar galimai vykdyti veiksmai galė-
tų būti laikomi persekiojimu arba didele žala. 

Dėl faktų ir aplinkybių vertinimo (Direktyvos 4 straipsnio 4 dalis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašo 66.1 
punktą numatant, kad jei prieglobsčio prašytojui jau buvo padaryta didelė žala 
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arba buvo tiesiogiai grasinama padaryti didelę žalą, prieglobsčio prašytojo bai-
mė patirti didelę žalą laikoma visiškai pagrįsta, nebent yra pagrindo manyti, 
kad didelė žala nebus padaryta dar kartą.

Dėl sur place atsirandančio pavojaus patirti didelę žalą (Direktyvos 5 straips-
nio 1 dalis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašo 66.4 
punktą nustatant, kad papildomos apsaugos poreikis (didelės žalos pavojus) 
gali būti grindžiamas įvykiais, įvykusiais prieglobsčio prašytojui jau išvykus iš 
kilmės šalies. 

Dėl apsaugos teikėjų (Direktyvos 7 straipsnio 2 dalis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Tikslinti VRM aprašo 66.2 
punktą: sąvoką „smurto veiksmai“ keisti Direktyvoje vartojama sąvoka „didelė 
žala“, kaip yra naujos redakcijos Direktyvos vertime į lietuvių kalbą. Atitinka-
mai turi būti pakeisti ir kiti VRM aprašo punktai, kuriuose vartojama „smurto 
veiksmų“ sąvoka. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Tikslinti VRM aprašo 66.2 
punktą numatant, kad apsaugos teikėjų kilmės valstybėje teikiamai apsaugai 
nuo persekiojimo ar didelės žalos būtų keliamas reikalavimas, kad „prašytojas 
gali gauti tokią apsaugą“.

Dėl vidinio persikėlimo alternatyvos (Direktyvos 8 straipsnio 1 dalis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Siekiant įgyvendinti Direkty-
vos 8 straipsnio 1 dalimi įtvirtintą vidinio persikėlimo alternatyvos pagrįstumo 
kriterijų  tikslinti VRM aprašo 2 punktu įtvirtintą „vidinio persikėlimo alterna-
tyvos“ sąvoką, išdėstant ją šia redakcija: „Vidinio persikėlimo alternatyva – pagal 
šį aprašą nustatyta reali galimybė prieglobsčio prašytojui persikelti į kitą gyve-
namąją vietą kilmės valstybės teritorijoje, kurioje jis gali gauti valstybės apsaugą 
nuo persekiojimo ir kurioje, kaip pagrįstai galima manyti, prieglobsčio prašyto-
jas galėtų būti.“
 
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą perke-
liant Direktyvos 8 straipsnio 2 dalimi įtvirtintą privalomą nuostatą, kuria reika-
laujama sprendimo dėl prieglobsčio prašymo priėmimo metu atsižvelgti į ben-
dras toje šalies dalyje vyraujančias sąlygas ir į asmenines prašytojo aplinkybes.

Rekomendacija Migracijos departamentui ir kitiems sprendimų dėl prie-
globsčio priėmimo proceso dalyviams: Aiškinti VRM aprašu įtvirtintą vidi-
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nio persikėlimo alternatyvos sąvoką  pagal Direktyvos 8 straipsnio 1 ir 2 da-
lių reikalavimus. Taikant vidinio persikėlimo alternatyvos sąvoką, atsižvelgti 
į JTVPK gaires „Dėl „Persikėlimo šalies viduje galimybės“ remiantis 1951 m. 
Konvencijos dėl pabėgėlio statuso 1 straipsnio A skirsnio 2 punktu ir (arba) 
1967 m. Protokolu dėl pabėgėlio statuso“, kurios vidinio persikėlimo alterna-
tyvos galimybės įrodinėjimo naštą priskiria valstybei ir reikalauja kiekvienu 
atveju atlikti persikėlimo aktualumo bei pagrįstumo analizę. Taikant vidinio 
persikėlimo alternatyvos sąvoką, atsižvelgti į Europos žmogaus teisių teismo 
2007 m. sausio 11 d. sprendimą Salah Sheekh byloje, kuriame buvo konsta-
tuota, kad „kaip išankstinė sąlyga remtis vidinio persikėlimo alternatyva turi 
egzistuoti tam tikros garantijos: išsiųstinas asmuo turi galėti nukeliauti iki ati-
tinkamo regiono, patekti į jį ir galėti įsikurti jame. Nesant šių garantijų, gali 
kilti klausimas dėl EŽTK 3 straipsnio taikymo, arba, nesant šių garantijų, eg-
zistuoja galimybė, jog išsiųstinas asmuo atsidurs kilmės šalies dalyje, kur su 
juo ar ja gali būti netinkamai elgiamasi“ (Europos žmogaus teisių teismo 2007 
m. sausio 11 d. sprendimas Salah Sheekh byloje, 141 punktas). 

Dėl pabėgėlio statuso panaikinimo (Direktyvos 11 straipsnio 1 dalies f punk-
tas)
Rekomendacija LR Seimui: Tikslinti UTPĮ 90 straipsnio 1 dalies 6 punktą 
pakeičiant sąvoką „gyvenamoji vieta“ į „įprastinė gyvenamoji vieta“.

Dėl pabėgėlio statuso panaikinimo (Direktyvos 11 straipsnio 2 dalis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Siekiant įgyvendinti ES Tei-
singumo Teismo sprendimą Aydin Salahadin Abdulla byloje (ESTT, sujungtos 
bylos C-175/08, C-176/08, C-178/08 ir C-179/08), tikslinti VRM aprašo 90.6 
punktą numatant, kad šiuo pagrindu pabėgėlio statusas gali būti panaikina-
mas, jeigu tokioje valstybėje įvyko esminių ir nelaikino pobūdžio permainų, 
dėl kurių išnyko pagrindas suteikti šiam asmeniui pabėgėlio statusą, ir papil-
domai nustatant Migracijos departamento pareigą patikrinti, ar nėra kitų prie-
žasčių, dėl kurių asmuo gali baimintis persekiojimo, ir ar valstybė (apsaugos 
teikėjas) ėmėsi pagrįstų priemonių užkirsti kelią persekiojimui, o asmuo, pa-
naikinus jo pabėgėlio statusą, galės gauti tokią apsaugą. 

Dėl pabėgėlio statuso nesuteikimo (Direktyvos 12 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai)
Rekomendacija LR Seimui: Keisti UTPĮ 88 straipsnio 3 punkte vartojamą sąvo-
ką „kaltinamas“ į sąvoką „yra kaltas“, vartojamą Direktyvos 12 straipsnio 2 dalies c 
punkte. 



E T N I Š K U M O  S T U D I J O S   2 0 1 3 / 1
E T H N I C I T Y  S T U D I E S   2 0 1 3 / 1

122

Dėl papildomos apsaugos panaikinimo (Direktyvos 16 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Tikslinti UTPĮ išbraukiant 90 straipsnio 2 dalies 2 
punktą, prieštaraujantį Direktyvos 16 straipsnio reikalavimams.

Rekomendacija Migracijos departamentui: Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo išaiškinimą dėl Lietuvos teisės aktų netaikymo koli-
zijos su Direktyva atveju (LVAT 2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A858-1220/2010), sprendžiant klausimą dėl papildomos apsaugos pa-
naikinimo, netaikyti UTPĮ 90 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto pagrindo, 
nes jis akivaizdžiai prieštarauja Direktyvos 16 straipsnio reikalavimams.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Atsižvelgiant į ES Teisingu-
mo Teismo sprendimą Aydin Salahadin Abdulla byloje (ESTT, sujungtos bylos 
C-175/08, C-176/08, C-178/08 ir C-179/08), tikslinti VRM aprašo 91.1 punktą 
numatant, kad šiuo pagrindu papildoma apsauga gali būti panaikinama, jeigu 
tokioje valstybėje įvyko esminių ir nelaikino pobūdžio permainų, dėl kurių 
išnyko pagrindas suteikti šiam asmeniui papildomą statusą, ir papildomai nu-
statant Migracijos departamento pareigą patikrinti, ar nėra kitų priežasčių, dėl 
kurių papildoma apsauga gali būti taikoma bent vienu iš kitų pagrindų, nusta-
tytų UTPĮ, ir ar valstybė (apsaugos teikėjas) ėmėsi pagrįstų priemonių užkirsti 
kelią didelei žalai, o asmuo, panaikinus jo papildomos apsaugos statusą, galės 
gauti tokią apsaugą. 

Dėl papildomos apsaugos nesuteikimo (Direktyvos 17 straipsnio 1 dalis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 88 straipsnį numatant, kad šio 
straipsnio 1 ir 2 punktais įtvirtinti pagrindai netaikomi papildomą apsaugą 
gavusiems asmenims. 

Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 88 straipsnio 3 punkte vartojamą 
sąvoka „kaltinamas“ į sąvoką „yra kaltas“ , vartojamą Direktyvos 17 straipsnio 
2 dalies c punkte. 

Dėl papildomos apsaugos statuso suteikimo (Direktyvos 18 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 87 straipsnį aiškiai įtvirtinant vals-
tybės pareigą suteikti papildomą apsaugą asmeniui, atitinkančiam įstatymo 
nustatytus kriterijus. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Atsižvelgiant į Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo išaiškinimą, kad Direktyvoje papildomos 
apsaugos suteikimas siejamas su konkrečios grėsmės buvimu ir ji turi būti 
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suteikiama visam laikotarpiui, kurio metu egzistuoja grėsmė ar grėsmės, su-
darančios papildomos apsaugos suteikimo pagrindą (LVAT 2010 m. spalio 1 
dienos nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1204/2010), panaikinti VRM 
aprašo 81 punktu įtvirtintą reikalavimą, kad papildoma apsauga prieglobsčio 
prašytojui suteikiama vieneriems metams. 

Dėl informacijos suteikimo tarptautinės apsaugos gavėjams (Direktyvos 22 
straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ valstybės pareigą tarptautinės ap-
saugos gavėjams pateikti informaciją apie su tuo statusu susijusias teises ir įsi-
pareigojimus jiems suprantama kalba iš karto po statuso suteikimo.

Dėl socialinio aprūpinimo (Direktyvos 28 straipsnio 2 dalis)
Rekomendacija LR Seimui: Papildyti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socia-
linės integracijos įstatymą, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą ir 
Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą, suteikiant papildomą 
apsaugą gavusiems asmenims galimybę gauti šiais įstatymais numatytą soci-
alinę paramą tokio paties lygio ir tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir LR pi-
liečiams.

Dėl sveikatos apsaugos (Direktyvos 29 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 
įstatymą, suteikiant papildomą apsaugą gavusiems asmenims galimybę būti 
apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams. 

Rekomendacija LR Seimui: Siekiant užtikrinti, kad papildomą apsaugą gavę 
neįgalieji asmenys galėtų, pagal Direktyvos reikalavimus, lygiomis sąlygomis 
su Lietuvos piliečiais naudotis reikiama medicinos pagalba, keisti Lietuvos 
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą užtikrinant papildomą 
apsaugą gavusiems asmenims galimybę kreiptis dėl neįgalumo nustatymo. 

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 2005/85/EB, nustatanti būtiniau-
sius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse

Sąvoka „pasilikimas valstybėje narėje“ (2 straipsnio k punktas)
Rekomendacija LR Seimui: Atsisakant „laikino teritorinio prieglobsčio“ sąvo-
kos įtvirtinti UTPĮ „pasilikimo Lietuvos Respublikoje“ sąvoką numatant, kad 
ji reiškia pasilikimą Lietuvos teritorijoje, įskaitant pasienį ar tranzitines zonas, 
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kur buvo pateiktas arba yra nagrinėjamas prieglobsčio prašymas. Papildomai 
įtvirtinti kiekvieno prieglobsčio prašytojo teisę pasilikti Lietuvos Respublikoje 
nuo prieglobsčio pasiprašymo momento iki Migracijos departamento spren-
dimo dėl prieglobsčio prašymo įsigaliojimo arba galutinio teismo sprendimo 
įsigaliojimo. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti VRM aprašą atsisa-
kant „laikino teritorinio prieglobsčio“ sąvokos ir įtvirtinant kiekvieno prie-
globsčio prašytojo teisę pasilikti Lietuvos Respublikoje nuo prieglobsčio pa-
siprašymo momento iki Migracijos departamento sprendimo dėl prieglobsčio 
prašymo įsigaliojimo arba galutinio teismo sprendimo įsigaliojimo. 

Teisė pateikti prašymą suteikti prieglobstį (6 straipsnio 2 dalis)
Rekomendacija VRM: Papildyti VRM aprašo 9 punktą numatant prieglobsčio 
prašymą priimančiosios valstybės institucijos ar įstaigos pareigą išduoti asme-
niui prašymo pateikimo faktą patvirtinantį dokumentą – registracijos kortelę 
ar spaudu pažymėtą prašymo (priėmimo akto) kopiją.

Rekomendacija URC: Atsižvelgiant į VRM aprašo nuostatas, centro veiklą re-
glamentuojančiais aktais nustatyti sulaikytųjų asmenų prieglobsčio prašymų 
priėmimo tvarką apibrėžiant valstybės tarnautojo, kuriam išreikštas (pateik-
tas) prašymas, veiksmus ir numatant centro administracijos pareigą išduoti 
asmeniui prašymo pateikimo faktą patvirtinantį dokumentą – registracijos 
kortelę ar spaudu pažymėtą prašymo kopiją.

Rekomendacija Migracijos departamentui: Prieglobsčio prašytojui pateikus 
prašymą dėl prieglobsčio Migracijos departamentui, stengtis visais atvejais 
kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas persiųsti 
prašymą kompetentingai institucijai, kaip yra numatyta LR Vyriausybės 2007 
m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintose „Asmenų prašymų nagrinė-
jimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituo-
se viešojo administravimo subjektuose taisyklėse“. 

Teisė pasilikti valstybėje prašymo nagrinėjimo metu (7 straipsnio 1 dalis) 
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ kiekvieno prieglobsčio prašytojo 
teisę pasilikti Lietuvoje prieglobsčio prašymo nagrinėjimo laikotarpiu. Ši ga-
rantija įstatymu turi būti suteikta visiems prieglobsčio prašytojams, įskaitant 
tuos, kurių prašymai nagrinėjami skubos tvarka.  
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Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Įtvirtinti VRM aprašu kie-
kvieno prieglobsčio prašytojo teisę pasilikti Lietuvoje prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimo laikotarpiu atsisakant laikinojo teritorinio prieglobsčio suteikimo 
Migracijos departamento sprendimu instituto.  

Prašymų tinkamo nagrinėjimo principas (8 straipsnio 2 dalies a punktas)
Rekomendacija LR Seimui: Papildyti UTPĮ įtvirtinant tinkamo (individua-
laus, objektyvaus ir nešališko) prieglobsčio prašymų nagrinėjimo principą. 

Informacijos apie padėtį kilmės ir tranzito valstybėse rinkimo reikalavimai (8 
straipsnio 2 dalies b punktas)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą įtvirti-
nant prieglobsčio prašymą nagrinėjančio valstybės tarnautojo pareigą surinkti 
informaciją apie padėtį kilmės valstybėje ir tais atvejais, kai svarstoma galimy-
bė atmesti prašymą akivaizdžiai nepagrįsto prašymo sąvokos pagrindu.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Peržiūrėti VRM aprašu įtvir-
tintas nuostatas dėl informacijos apie padėtį kilmės ir tranzito valstybėse 
(aprašo 32–34 punktai) įtvirtinant naudojamos informacijos kokybės kriteri-
jus: 1) susietumas, 2) patikimumas ir svarumas, 3) tikslumas ir aktualumas, 
4) aiškumas ir prieinamumas.

Rekomendacija Migracijos departamentui: Nagrinėjant prieglobsčio prašy-
mus visais atvejais naudotis naujausia ir iš įvairių šaltinių surinkta informacija 
apie padėtį kilmės ar tranzito valstybėje, siekiant įgyvendinti ES teisyne įtvir-
tintą principą, pagal kurį bendra padėtis kilmės šalyje vertinama sprendimo 
dėl prieglobsčio prašymo priėmimo momentu (žr. Kvalifikavimo direktyvos 4 
straipsnio 3 dalį). 

Rekomendacija kitiems sprendimų dėl prieglobsčio priėmimo proceso da-
lyviams: Imtis veiksmų siekiant surinkti aktualią ir išsamią informaciją apie 
padėtį kilmės valstybėje neapsiribojant Migracijos departamento Informacijos 
centro pažyma.   

Sprendžiančiosios institucijos personalo kompetencija (8 straipsnio 2 dalies c 
punktas)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: VRM aprašu ar kitais taikyti-
nais teisės aktais įtvirtinti reikalavimą, kad prieglobsčio prašymą nagrinėjantis 
valstybės tarnautojas turėtų žinių apie atitinkamas teisės normas, taikytinas 
prieglobsčio ir pabėgėlių teisės srityje.
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Rekomendacija Migracijos departamentui: Ir toliau aktyviai naudotis Euro-
pos prieglobsčio paramos biuro siūlomomis kvalifikacijos raidos galimybėmis 
ir inicijuoti kvalifikacijos raidos projektus nacionaliniu lygmeniu inter alia 
naudojantis Europos pabėgėlių fondo teikiama parama. 

Rekomendacija Migracijos departamentui: Sukurti nuolat veikiančią prie-
globsčio personalo kvalifikacijos užtikrinimo ir raidos sistemą, kuri inter alia 
leistų organizuoti tiek pagrindinius, tiek pakartotinius prieglobsčio personalo 
mokymus.   

Rekomendacija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: Rengiant ES pa-
ramos prieglobsčio srityje naudojimo programas ir gaires itin daug dėmesio 
skirti prieglobsčio personalo kvalifikacijos raidai priskiriant ją prioritetinėms 
veikloms. 

Motyvuoto sprendimo reikalavimas (9 straipsnio 2 dalis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti VRM aprašą numa-
tant galimybę prieglobsčio prašytojui gauti Migracijos departamento valstybės 
tarnautojo motyvuotą išvadą dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir/ar papildo-
mos apsaugos) nesuteikimo (jos kopiją) arba nustatant, kad visi išvadoje nu-
rodyti faktiniai ir teisiniai motyvai būtų išdėstyti sprendime. Bet kuriuo atveju 
prieglobsčio prašytojas turi turėti galimybę išsamiai susipažinti su visais fak-
tiniais ir teisiniais motyvais, kurių pagrindu jam nesuteiktas prieglobstis, kad 
galėtų apsispręsti, ar skųsti Migracijos departamento sprendimą.    

Informavimas apie procedūrą, teises bei pareigas ir pareigų nesilaikymo pase-
kmes (10 straipsnio 1 dalies a punktas) 
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašo 9.5 
punktą įtvirtinant pirminius veiksmus atliekančio valstybės tarnautojo pareigą 
informuoti prieglobsčio prašytoją apie: a) taikytiną procedūrą, b) laiko tarpą ir 
prieinamas priemones, siekiant pagrįsti prieglobsčio prašymą.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti pirminės apklausos 
ir apklausos dėl prieglobsčio suteikimo formose pateiktą pavyzdinį pranešimą 
apie teises ir pareigas, užtikrinant, kad informacija būtų pateikta išsamiai ir 
suprantamai. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą numa-
tant apklausą atliekančio valstybės tarnautojo pareigą išaiškinti prieglobsčio 
prašytojui pranešime vartojamą terminiją ir prireikus atsakyti į prieglobsčio 
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prašytojo klausimus.  Kiekvienam prieglobsčio prašytojui turi būti detaliai ir 
suprantamai išaiškinama, kad jis turi pareigą pagrįsti savo prieglobsčio pra-
šymą pateikdamas tikrovę atitinkančius visapusiškus paaiškinimus ir, jei tai-
koma, turimus dokumentus ir kad šiuos paaiškinimus prieglobsčio prašytojas 
turi pateikti apklausos metu neatidėliodamas vėlesniam laikui.  Jam turi būti 
išaiškintos ir šios pareigos nesilaikymo pasekmės (t. y. kad prašymas gali būti 
nagrinėjamas skubos tvarka ir atmestas kaip akivaizdžiai nepagrįstas).

Rekomendacija Migracijos departamentui, VSAT, URC, Policijos departa-
mentui: Organizuoti prieglobsčio procese dalyvaujančių valstybės tarnauto-
jų mokymus, kaip teikti prieglobsčio prašytojams informaciją apie taikytiną 
procedūrą ir apie teises bei pareigas prieglobsčio procedūros metu ir galimas 
jų nesilaikymo pasekmes, atsižvelgiant į prieglobsčio prašytojų išsilavinimo ir 
pažeidžiamumo lygį, taip įgalinant juos praktiškai pasinaudoti savo teisėmis ir 
atlikti nustatytas pareigas.  

Pranešimas apie sprendžiančiosios institucijos sprendimo rezultatą ta kalba, 
kurią, kaip pagrįstai manoma, pareiškėjas turėtų suprasti (10 straipsnio 1 da-
lies e punktas)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą nusta-
tant pavyzdinį pranešimo apie galimybę apskųsti sprendimą tekstą, siekiant 
išaiškinti prieglobsčio prašytojui, kaip konkrečiai jis gali apskųsti sprendimą, 
įskaitant informaciją, kaip jis gali kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos.  

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą nusta-
tant valstybės tarnautojo pareigą papildomos apsaugos suteikimo atveju išaiš-
kinti prieglobsčio prašytojui, kad jam nesuteiktas pabėgėlio statusas, įskaitant 
nesuteikimo priežastis, ir kad jis gali sprendimą nesuteikti pabėgėlio statusą 
apskųsti teismui. 

Asmeninis pokalbis (12 straipsnis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti VRM aprašo 16 
punktą įtvirtinant Migracijos departamento valstybės tarnautojo pareigą atlik-
ti prieglobsčio prašytojo, kurio prašymas nagrinėjamas skubos tvarka, apklau-
są dėl prieglobsčio suteikimo.

Rekomendacija Migracijos departamentui: Nagrinėjant prieglobsčio prašy-
mus skubos tvarka visais atvejais atlikti apklausą dėl prieglobsčio suteikimo. 
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Asmeninio pokalbio reikalavimai (13 straipsnis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Siekiant užtikrinti, kad ap-
klausos vyktų sąlygomis, kurios užtikrina konfidencialumą (Direktyvos 13 
straipsnio 2 dalis) ir leidžia prašytojui išsamiai išdėstyti savo prašymo prie-
žastis  (13 straipsnio 3 dalis), papildyti VRM aprašą įtvirtinant reikalavimus 
patalpoms, kuriose vyksta pirminės apklausos ir apklausos dėl prieglobsčio 
suteikimo, įskaitant: a) reikalavimą atlikti apklausą atskiroje patalpoje, kurioje 
užtikrinama garso izoliacija, b) draudimą įeiti į patalpą, kurioje vyksta apklau-
sa, tretiesiems asmenims, c) reikalavimą užtikrinti neutralią apklausos aplinką.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Imtis priemonių, siekiant su-
kurti materialinę infrastruktūrą, kuri leistų atlikti apklausas, pirmiausia ap-
klausas dėl prieglobsčio suteikimo, sąlygomis, kurios užtikrina konfidencia-
lumą (Direktyvos 13 straipsnio 2 dalis) ir leidžia prašytojui išsamiai išdėstyti 
savo prašymo priežastis (13 straipsnio 3 dalis). Šiose patalpose valstybės tar-
nautojams turi būti suteiktos tinkamos darbo sąlygos, įskaitant technines prie-
mones apklausos turiniui užfiksuoti arba nuotoliniam vertimui organizuoti. 

Rekomendacija Migracijos departamentui, VSAT, URC ir Migracijos tarny-
boms: Visais atvejais suteikti prieglobsčio prašytojui galimybę išsamiai išdės-
tyti savo istoriją ir pateikti paaiškinimus dėl galimų jo pasakojimo prieštaravi-
mų ar nenuoseklumo.  

Rekomendacija Migracijos departamentui, VSAT ir Policijos departamentui: 
Reguliariai organizuoti prieglobsčio procese dalyvaujančių valstybės tarnauto-
jų mokymus prieglobsčio prašytojo apklausos atlikimo klausimais, įskaitant: 
a) apklausos atlikimo ir klausimų formulavimo techniką, b) bendravimo su 
prieglobsčio prašytoju dalyvaujant vertėjui ypatumus, c) bendradarbiavimo su 
prieglobsčio prašytoju pareigos praktinį įgyvendinimą, d) gebėjimų atsižvelgti 
į prieglobsčio prašytojo pažeidžiamumą ir kultūrinę kilmę ugdymą. Bendra-
darbiauti su NVO sektoriumi ir JTVPK organizuojant tokius mokymus.

Rekomendacija Migracijos departamentui: Reguliariai organizuoti visų prie-
globsčio procese dalyvaujančių vertėjų mokymus vertėjauti prieglobsčio pra-
šytojų apklausose. Bendradarbiauti su NVO sektoriumi ir JTVPK organizuo-
jant tokius mokymus.
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Rekomendacija LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai: Rengiant ES pa-
ramos prieglobsčio srityje naudojimo programas ir gaires itin daug dėmesio 
skirti apklausų sąlygų gerinimui, taip pat valstybės institucijų ir kitų prieglobs-
čio proceso dalyvių, dalyvaujančių apklausoje, kompetencijos didinimui kaip 
prioritetinėms veikloms. 

Asmeninio pokalbio ataskaita (14 straipsnio 1 dalis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą numa-
tant, kad apklausos protokole turi būti pateikta visa esminė informacija dėl 
prieglobsčio prašymo. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą numa-
tant galimybę daryti apklausų garso ir vaizdo įrašus ir imtis priemonių, sie-
kiant aprūpinti apklausą atliekančius valstybės tarnautojus reikiama įranga, 
kuria įmanoma įrašyti apklausos turinį; prireikus inicijuoti kitų teisės aktų pa-
keitimus, siekiant užtikrinti apklausų garso ir vaizdo įrašų darymo galimybę. 

Galimybė gauti asmeninio pokalbio ataskaitą (14 straipsnio 2 dalis) 
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą numa-
tant galimybę prieglobsčio prašytojui gauti apklausos protokolą (jo kopiją). 
 
Teisinės pagalbos prašymo pateikimo tvarka (15 straipsnio 4 punktas)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą nusta-
tant teisinės pagalbos prašymo pateikimo taisykles tiems atvejams, kai prie-
globsčio prašytojas ketina pasinaudoti apklausoje valstybės garantuojama tei-
sine pagalba (UTPĮ 82 straipsnio 2 dalis).

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą nusta-
tant teisinės pagalbos prašymo pateikimo taisykles tiems atvejams, kai sulaiky-
tas prieglobsčio prašytojas ketina inicijuoti sprendimo jį sulaikyti pakartotinį 
svarstymą (UTPĮ 118 straipsnio 1 dalis). 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą nusta-
tant teisinės pagalbos prašymo pateikimo taisykles tiems atvejams, kai prii-
mamas neigiamas sprendimas prieglobsčio prašytojo atžvilgiu, ir įpareigojant 
valstybės tarnautojus, supažindinančius prieglobsčio prašytoją su tokiu spren-
dimu, informuoti jį apie galimybę kreiptis dėl teisinės pagalbos ir išaiškinti 
tokio kreipimosi tvarką.  
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Advokato teisė lankytis sulaikymo centruose (16 straipsnio 2 dalis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą įtvirti-
nant teisinę pagalbą teikiančių asmenų teisę lankytis URC, pasienio kontrolės 
punktuose ir oro uosto tranzito zonoje, siekiant suteikti šiose vietose esan-
tiems prieglobsčio prašytojams teisinę pagalbą.  

Rekomendacija URC: Visais atvejais leisti valstybės garantuojamą teisinę pa-
galbą teikiantiems advokatams bei kitiems advokatams, kurie atstovauja prie-
globsčio prašytojui arba nori sudaryti su centre sulaikytu prieglobsčio prašy-
toju atstovavimo sutartį, susitikti su juo centro teritorijoje nuo prieglobsčio 
pasiprašymo momento, įskaitant atvejus, kai prašymas nagrinėjamas skubos 
tvarka, iki galutinio sprendimo dėl prieglobsčio prašymo įsigaliojimo.  

Advokato dalyvavimas apklausoje (16 straipsnio 4 punktas)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą nu-
matant privalomą prieglobsčio prašytojo informavimą apie paskirtą apklau-
są. Toks pranešimas turi būti pateikiamas iš anksto, papildomai informuojant 
prieglobsčio prašytoją apie galimybę dalyvauti apklausoje kartu su savo įgalio-
tuoju atstovu (advokatu). 

Rekomendacija Migracijos departamentui: Iš anksto informuoti prieglobsčio 
prašytoją apie paskirtą apklausą, suteikiant jam praktinę galimybę pasinaudoti 
valstybės garantuojama teisine pagalba apklausos metu. 
 
Informacijos apie amžiaus nustatymo tyrimą pateikimas (17 straipsnio 5 dalies 
a punktas) 
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą numa-
tant, kad nelydimam nepilnamečiui prieš nagrinėjant jo prieglobsčio prašymą 
būtų pateikta informacija apie amžiaus nustatymo medicininiu patikrinimu 
galimybę, tokio patikrinimo būdus ir galimas pasekmes prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimui, taip pat apie pasekmes, jei nelydimas nepilnametis atsisakytų 
medicininio patikrinimo. 

Geriausių vaiko interesų principas (17 straipsnio 6 dalis)
Rekomendacija LR Seimui: Papildyti UTPĮ įtvirtinant valstybės institucijų 
pareigą nagrinėjant vaikų prieglobsčio prašymus visada vadovautis geriausių 
vaiko interesų principu. 

Rekomendacija Migracijos departamentui: Organizuoti prieglobsčio procese 
dalyvaujančių valstybės tarnautojų mokymus praktiškai taikyti geriausių vaiko 
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interesų principą dirbant su nelydimais nepilnamečiais prieglobsčio procedū-
rų klausimais; bendradarbiauti su Vaiko teisių kontrolieriaus institucija, NVO 
sektoriumi ir JTVPK organizuojant tokius mokymus.

Organizacija, dirbanti atitinkamos valstybės narės teritorijoje JTVPK vardu 
pagal susitarimą su ta valstybe nare (Direktyvos 21 straipsnio 2 dalis)
Rekomendacija LR Seimui: Papildyti UTPĮ numatant galimybę organizacijai, 
dirbančiai Lietuvos teritorijoje JTVPK vardu pagal susitarimą su Lietuvos Res-
publika, vykdyti JTVPK kompetencijai priskirtas funkcijas. 

Informacijos apie atskiras bylas rinkimas (22 straipsnio b punktas)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą nusta-
tant draudimą nagrinėjant prieglobsčio prašymus kreiptis į asmens kilmės vals-
tybės institucijas ar privačius subjektus, priskirtinus persekiojimo (didelės žalos) 
vykdytojams, ir šį draudimą taikyti visų prieglobsčio prašymus pateikusių as-
menų atžvilgiu, t. y. tiek asmenų, kurių prašymai nagrinėjami įprastine tvarka, 
tiek prieglobsčio prašytojų, kurių prašymai nagrinėjami skubos tvarka, tiek tų 
prieglobsčio prašytojų, kurių skundai nagrinėjami teismuose, atžvilgiu.

Nagrinėjimo procedūra (23 straipsnis) 
Rekomendacija LR Seimui: Papildyti UTPĮ numatant: a) bendrą principą, pa-
gal kurį visi prieglobsčio prašymai turi būti nagrinėjami vadovaujantis iš Di-
rektyvos II skirsnio išplaukiančiais pagrindiniais procesiniais principais ir ga-
rantijomis, b) draudimą skirtingai taikyti pagrindinius procesinius principus 
ir garantijas prieglobsčio prašytojams, kurių prašymai nagrinėjami įprastine 
tvarka, ir prieglobsčio prašytojams, kurių prašymai nagrinėjami skubos tvarka 
(ESTT sprendimai bylose C-69/10 ir C-175/11). 

Rekomendacija LR Seimui: Siekiant suteikti galimybę prieglobsčio prašyto-
jams, kurių prašymai nagrinėjami skubos tvarka, pagrįsti savo prieglobsčio 
prašymus ir sudaryti Migracijos departamentui tinkamas sąlygas nuodugniai 
ir objektyviai ištirti prašymo pagrindą sudarančias aplinkybes (ESTT sprendi-
mas byloje C-175/11), pakeisti UTPĮ įtvirtinant ilgesnius nagrinėjimo termi-
nus, kai asmuo atvyksta iš saugios kilmės valstybės arba pateikia akivaizdžiai 
nepagrįstą prašymą. 

Saugios trečiosios šalies sąvoka (27 straipsnio 2 dalies a punktas)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą numa-
tant taisykles, pagal kurias  būtų nustatoma, ar egzistuoja sąsaja tarp prieglobs-
čio siekiančio asmens ir atitinkamos trečiosios šalies. 
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Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą nusta-
tant, kad prieglobsčio prašytojas turi turėti galimybę dalyvauti procedūroje pa-
gal Direktyvos II skyriaus pagrindinius principus ir garantijas, kai trečioji šalis 
neleidžia prašytojui įvažiuoti į savo teritoriją. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti VRM aprašo 20 
punktą numatant, kad Migracijos departamentas turi išduoti prieglobsčio pra-
šytojui, kuriam pritaikyta saugios trečiosios šalies sąvoka, pažymą, surašytą 
saugios trečiosios valstybės kalba. 

Akivaizdžiai nepagrįsti prašymai (28 straipsnis)
Rekomendacija LR Seimui: Siekiant išvengti Lietuvos teisės ir ES teisyno 
konflikto, UTPĮ 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti „akivaizdžiai nepagrįsto prašy-
mo suteikti prieglobstį“ sąvoką, kuri atitiktų Direktyvos 28 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus kriterijus, t. y. numatyti, kad prašymas gali būti laikomas akivaiz-
džiai nepagrįstu esant dviem sąlygoms: 1) nustačius, kad prašymas neatitinka 
pabėgėlio ir asmens, kuriam reikia papildomos apsaugos, apibrėžimų, 2) kons-
tatavus vieną iš Direktyvos 23 straipsnio 4 dalyje tiksliai apibrėžtų konkrečių 
aplinkybių.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti VRM aprašo 16.3 
punktą įtvirtinant „akivaizdžiai nepagrįsto prašymo“ sąvoką, kuri atitiktų Di-
rektyvos 28 straipsnio 2 dalimi įtvirtintus reikalavimus. 

Procedūrinės taisyklės panaikinant statusą (38 straipsnis)
Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Pakeisti VRM aprašo 90 (1) 
punktą įpareigojant valstybės tarnautoją, kuris atlieka tyrimą dėl pabėgėlio sta-
tuso panaikinimo, suteikti asmeniui apklausos galimybę. 

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą išple-
čiant aprašo 90 (1) punkto taikymą asmenų, kuriems panaikinama papildoma 
apsauga, atžvilgiu.

Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą įtvirti-
nant valstybės tarnautojo, nagrinėjančio pabėgėlio statuso ar papildomos ap-
saugos panaikinimo klausimą, pareigą surinkti naujausią informaciją iš įvairių 
šaltinių dėl bendros padėties, vyraujančios asmens kilmės šalyje. 
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Rekomendacija LR vidaus reikalų ministerijai: Papildyti VRM aprašą įtvirti-
nant draudimą kreiptis į asmens, kurio statusas panaikinamas, kilmės valstybės 
institucijas ar kitus persekiojimo (didelės žalos) vykdytojus. 

Teisė į veiksmingą teisės gynimo priemonę (39 straipsnis) 
Rekomendacija LR Seimui: Svarstyti galimybę asmenims, kurių prašymai at-
mesti kaip akivaizdžiai nepagrįsti, suteikti teisę pateikti skundą tik vienos ins-
tancijos teismui, kurio sprendimas būtų galutinis, arba, paliekant teisę apskųsti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimus Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui, numatyti, kad sprendimo vykdymas būtų stabdo-
mas ad hoc pagrindu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus 
atitinkamą nutartį. Tokia sistema atitiktų ES Teisingumo Teismo Samba Diouf 
byloje (C-69/10) suformuluotus reikalavimus. Tačiau ji galėtų būti įgyvendin-
ta tik užtikrinus pirmiau pateiktose rekomendacijose nurodytas procesines 
garantijas pirmosios instancijos procedūroje (tinkamas informavimas apie 
procedūrą ir teises bei pareigas, teisinės pagalbos prieinamumas, privalomas 
apklausos dėl prieglobsčio suteikimo atlikimas, tinkamos apklausų sąlygos, il-
gesnis prašymų nagrinėjimo terminas nagrinėjant prašymus skubos tvarka). 

Bendros rekomendacijos, susijusios su Direktyvoje 2004/83/2004, Direkty-
voje 2005/85/EB ir Direktyvoje 2003/9/EB įtvirtintomis sąvokomis

Sąvokos (Direktyvų 2 straipsnis). Dėl asmenų, kuriems taikomos UTPĮ IV sky-
riaus „Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimas“ nuostatos (Direktyvose 
įtvirtintos sąvokos „prašymas dėl prieglobsčio“, „prieglobsčio prašytojas“)

Rekomendacija LR Seimui: Pakeisti UTPĮ 1 straipsnio 21 dalį nustatant, kad 
Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimos 
nariams ir ES valstybių narių piliečių šeimos nariams taikomos ir šio įstatymo 
IV skyriaus nuostatos.

Prašymas dėl prieglobsčio
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti UTPĮ „prašymo dėl prieglobsčio“ sąvoką.

Pabėgėlis
Rekomendacija LR Seimui: Įtvirtinti „pabėgėlio“ sąvoką, atitinkančią Direk-
tyvose įtvirtintąją sąvoką, nesiejant pabėgėlio sąvokos su pabėgėlio statuso su-
teikimu. 


