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S a n t r a u k a :  Straipsnyje autoriai atskleidžia Kvalifikavimo direktyvos perkėlimo į Lietu-
vos teisę problematiką, išryškėjusią per septynerių metų laikotarpį nuo jos įgyvendinimo Lie-
tuvoje pradžios. Autoriai pateikia konkrečių Kvalifikavimo direktyvos nuostatų1 ir pagrindinių 
Lietuvos teisės aktų, įgyvendinančių Direktyvą, analizę, nurodo aiškiausius, autorių nuomone, 
Direktyvos nuostatų netinkamo perkėlimo į Lietuvos teisę atvejus. Autoriai taip pat analizuoja 
Lietuvos teisės aktų, įgyvendinančių Kvalifikavimo direktyvą, taikymo administracinę bei teis-
mų praktiką Lietuvoje, atskleidžia galimus šios praktikos trūkumus ir pateikia rekomendacijų 
tobulinant galiojančius teisės aktus bei formuojant tinkamą administracinę bei teismų praktiką.
Pa g r i n d i n i a i  ž o d ž i a i :  DIREKTYVŲ PERKĖLIMAS, KVALIFIKAVIMO DIREKTYVA, PA-
BĖGĖLIAI, PAPILDOMA APSAUGA, PRIEGLOBSTIS, UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES ĮSTATY-
MAS.

Įvadas

Kvalifikavimo direktyva 2004/83/EB yra svarbi bendrosios Europos prieglobs-
čio sistemos2 pirmojo etapo, numatyto dar 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės 
Europos Vadovų Tarybos išvadose, dalis. Kvalifikavimo direktyvos tikslas buvo 
įtvirtinti bendrus kriterijus nustatant asmenis, kuriems reikalinga tarptautinė 
apsauga, ir užtikrinti šiems asmenims bent minimalų teikiamų garantijų lygį 
visose ES valstybėse narėse. Kvalifikavimo direktyva visose valstybėse narėse, 
įskaitant ir Lietuvą, turėjo būti perkelta iki 2006 m. spalio 10 d. Ne visos valsty-
bės narės įvykdė šią pareigą, todėl Europos Komisija dėl netinkamo Kvalifika-
vimo direktyvos perkėlimo Europos Sąjungos Teisingumo teisme (ESTT) buvo 
pradėjusi pažeidimo procedūras prieš 9 valstybes nares (Europos Komisijos 
ataskaita 2010: 3), penkios pradėtos teisminės bylos buvo nutrauktos (ESTT 

1  Dėl straipsnio apimties ribotumo autoriai pateikia tik kai kurių Kvalifikavimo direktyvos 
nuostatų teisinę analizę. 

2  Angl. Common European Asylum System.
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bylos C-2008/220, C-2008/190, C-2008/19, C-2008/269, C-2008/543), ketu-
riose bylose buvo priimti Europos Teisingumo teismo sprendimai (ESTT byla 
C-293/08, ESTT byla C-256/08, ESTT byla C-322/08, ESTT byla C-272/08). 

Kvalifikavimo direktyvos ir jos perkėlimo į Lietuvos teisę 
apibūdinimas

Analizuojant Direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę ir Lietuvos teisės normų, 
įgyvendinančių Direktyvos nuostatas, taikymo problematiką, neišvengiamai 
tenka aiškintis ir stengtis suvokti pačios Direktyvos nuostatų prasmę, jų loginę 
struktūrą. Kai kam gali kilti logiškas klausimas, ar tai yra prasminga daryti, jei-
gu mėginama analizuoti Lietuvos teisės nuostatas, kurios įgyvendina ar perkelia 
Direktyvos reikalavimus. Atsakymą į šį klausimą yra pateikęs Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas, kuris atsakymą grindė netiesioginio ES direktyvų 
veikimo principu nacionalinėje teisėje. Pagal Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo (LVAT) nuoseklią poziciją, į Direktyvos turinį būtina atsižvelgti tiek 
valstybės institucijoms, tiek teismams aiškinant ir taikant nacionalinę teisę, ne-
svarbu, ar nacionalinės teisės nuostatos priimtos prieš įsigaliojant direktyvai, ar 
po jos priėmimo (LVAT byla Nr. A756-686/2010, LVAT byla Nr. A858-1810/2010).
 Mokslinėje literatūroje yra siūloma Kvalifikavimo direktyvą struk-
tūriškai suskirstyti į dvi santykines dalis: 1–19 straipsniai, numatan-
tys apsaugos kvalifikavimo sąlygas, ir 20–34 straipsniai, reglamen-
tuojantys suteiktos apsaugos turinį (Jakulevičienė ir Biekša 2008: 36). 
 Apsaugos kvalifikavimo sąlygas, atsižvelgiant į jų reguliuojamą sri-
tį, smulkiau santykinai galima skirstyti į: 1) apsaugos taikymo nuostatas 
(Direktyvos 4–10, 13, 15, 18 straipsniai); 2) apsaugos netaikymo nuosta-
tas (Direktyvos 12, 17 straipsniai); 3) apsaugos pasibaigimo nuostatas (Di-
rektyvos 11, 16 straipsniai); 4) apsaugos panaikinimo nuostatas (Direk-
tyvos 14, 19 straipsniai) ir 5) kitas Direktyvos nuostatas (2, 3 straipsniai). 
 Direktyvos apsaugos turinio sąlygas (Direktyvos 20–33 straipsniai), atsi-
žvelgiant į jų reguliuojamą sritį, smulkiau taip pat santykinai galima skirstyti į: 
1) nuostatas, reglamentuojančias materialines teises (galimybės įsidarbinti, gali-
mybės mokytis, socialinis aprūpinimas, sveikatos apsauga, apgyvendinimo ga-
limybės, galimybės pasinaudoti integracijos priemonėmis); 2) kitas nuostatas 
(bendras taisykles, apsaugą nuo išsiuntimo, šeimos vientisumo išsaugojimą ir kt.). 
 Atsižvelgiant į aptartąją Direktyvos struktūrą, pirmiausia aptartinas Direktyvos 
nuostatų, susijusių su kvalifikavimo sąlygomis, tai yra Direktyvos 1–19 straipsnių, 
perkėlimas į Lietuvos teisę. Minėti Direktyvos 1–19 straipsniai į Lietuvos teisę iš 
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esmės perkelti dviem teisės aktais, tai yra LR užsieniečių teisinės padėties įstaty-
mu (Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) ir LR vidaus reikalų ministro 2004 m. 
lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361 „Dėl Užsieniečių prašymų suteikti prie-
globstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ (VRM aprašas), įskaitant šių teisės aktų pakeitimus3. Analizuojant šiuos 
Lietuvos teisės aktus pažymėtina, kad kai kurios svarbios Direktyvos kvalifikavi-
mo nuostatos yra perkeltos ne į Užsieniečių teisinės padėties įstatymą, bet tik į 
VRM aprašą, pavyzdžiui, Direktyvos 5 straipsnis („Sur place atsirandantis tarp-
tautinės apsaugos poreikis“) perkeltas į VRM aprašo 66.4 punktą, Direktyvos 6 
straipsnis („Persekiojimo ar smurto dalyviai“) perkeltas į VRM aprašo 2 punktą, 
Direktyvos 7 straipsnis („Apsaugos teikėjai“) – į VRM aprašo 2, 66.2, 66.3 punk-
tus, Direktyvos 8 straipsnis („Vidaus apsauga“) perkeltas į VRM aprašo 2 ir 66.3 
punktus ir kt. Toks Direktyvos įgyvendinimo būdas Lietuvos teisėje yra pačios 
Lietuvos valstybės pasirinkimo reikalas ir atitinka ES teisę4, kita vertus, pabrėž-
tina, kad Lietuvos teisė savo nuožiūra įgyvendinti Direktyvą nėra absoliuti. ESTT 
yra pabrėžęs, kad Direktyvos nuostatos turi būti įgyvendinamos nediskutuotinai 
įpareigojančiu veikimu ir reikalaujamu konkretumu, tikslumu ir aiškumu, kad 
būtų patenkintas teisinio aiškumo reikalavimas, pagal kurį Direktyvoje numaty-
tos suteikti asmens teisės turi įgalinti suinteresuotuosius asmenis nustatyti visiš-
ką šių teisių apimtį (ESTT byla C-197/96, 15 punktas; ESTT byla C-361/88, 15 ir 
24 punktai). Turint tai galvoje, akivaizdu, kad Direktyvos nuostatos, perkeltos į 
VRM aprašą, neturi kelti abejonių dėl jų privalomumo ir jos turi būti pakankamai 
konkrečios, tikslios ir aiškios. Tačiau įvairių Direktyvos nuostatų įgyvendinimas 
skirtingo lygio teisinės hierarchijos arba teisinio privalomumo prasme Lietuvos 
teisės aktuose, tai yra Užsieniečių teisinės padėties įstatyme ir VRM apraše, teoriš-
kai gali kelti abejonių dėl atitikties ESTT suformuluotam teisinio aiškumo reika-
lavimui. Ši problema gali iškilti teisės kolizijos tarp šių minėtų teisės aktų atveju, 
ypač turint galvoje tai, kad VRM apraše yra įtvirtintos tokios teisinės nuostatos, 
kurių nėra Užsieniečių teisinės padėties įstatyme. Pavyzdžiui, Užsieniečių teisinės 
padėties įstatymu nėra reglamentuota vidinio persikėlimo alternatyva (Direktyvos 

3  Direktyvos 1–19 straipsnių reikalavimai iš esmės buvo perkelti Lietuvos Respublikos įstatymu 
dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimo, 2006 m. lapkričio 28 d. Nr. X-924, Žin., 2006, Nr. 
137-5199, ir vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1V-169 „Dėl vidaus rei-
kalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl Užsieniečių prašymų suteikti 
prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“, Žin., 2007, Nr. 53-2069.

4  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, arba Lisabonos sutarties, 288 straipsnio 3 dalis skel-
bia, kad „Direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, rezultato, kurį 
reikia pasiekti, atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka jos įgyvendinimo 
formą ir būdus“. 
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8 straipsnis „Vidaus apsauga“)5 bei sur place atsirandantis tarptautinės apsaugos 
poreikis (Direktyvos 5 straipsnis). Šios nuostatos yra įtvirtintos tik VRM aprašu. 
Todėl formaliai ir teoriškai gali kilti klausimas, ar šios VRM aprašo nuostatos for-
maliai atitinka Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 86 straipsnio reikalavimus. 
Nors praktikoje tokių klausimų kol kas neiškilo, tačiau siekiant išvengti galimos 
teisinės kolizijos tarp Užsieniečių teisinės padėties įstatymo ir VRM aprašo atvejų 
bei atsižvelgiant į ESTT suformuluotą teisinio aiškumo reikalavimą, Direktyvos 
nuostatos ateityje turėtų būti perkeliamos į teisinės hierarchijos prasme to paties 
lygio teisės aktą, tai yra šiuo atveju į Užsieniečių teisinės padėties įstatymą, o že-
mesnio lygio teisės akte, pavyzdžiui, VRM apraše, galėtų būti tik detalizuojamos 
ir išskleidžiamos įstatymu įtvirtintos teisinės kategorijos ir bendrosios nuostatos. 
 Paminėtina, kad Lietuvos teisės aktai, įgyvendinantys Direktyvą, artimiausiu 
metu neišvengiamai turės būti keičiami atsižvelgiant į naujos redakcijos Kvalifi-
kavimo direktyvą 2011/95/ES, kurios perkėlimo į valstybių narių nacionalinę teisę 
terminas yra 2013 m. gruodžio 21d., ir joje suformuluotus naujus reikalavimus 
valstybėms narėms6. Todėl perkeliant Direktyvos 2011/95/ES naujus reikalavimus 
į Lietuvos teisę, būtų tinkamas laikas ištaisyti ir Direktyvos 2004/83/EB perkėlimo 
trūkumus. 

Apsaugos kvalifikavimo sąlygos

Bendros pastabos dėl prašymų pagrįstumo ir pateiktos informacijos pati-
kimumo 

Direktyvos 4 straipsnis įtvirtina tam tikras procedūrines kvalifikavimo nuostatų 
garantijas, taikomas tiek prašymo suteikti pabėgėlio statusą, tiek papildomos ap-
saugos nagrinėjimo atveju. Šis Direktyvos straipsnis yra perkeltas tiek į Užsienie-
čių teisinės padėties įstatymą7, tiek į VRM aprašą8. Šio straipsnio kontekste buvo 
iškelta hipotezė: sprendžiant klausimus, ar asmens prašymas suteikti tarptautinę 
apsaugą yra pagrįstas, Lietuvos teisės aktų nuostatos, įgyvendinančios Direktyvos 
4 straipsnį, Lietuvos praktikoje yra taikomos ypač dažnai. Siekiant patikrinti iškel-

5  Nors Direktyvos 8 straipsnyje įtvirtinta vidaus apsaugos sąvoka nėra privaloma, kai valstybė 
aspsisprendžia ją perkelti, ji privalo savo teisėje įtvirtinti iš Direktyvos kylančias privalomas 
šios sąvokos taikymo sąlygas.

6 Kvalifikavimo direktyvoje 2011/95/ES pakeisti ir (arba) papildyti šie Kvalifikavimo direktyvos 
2004/83/EB straipsniai: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 22–26, 29–31, 33 straipsniai.

7  Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 2 straipsnio 19 dalis, 69 straipsnis, 71 straipsnio 3 da-
lies 4 punktas, 80 straipsnis, 83 straipsnis. 

8  VRM aprašo 7, 63.1, 63.4, 63.5, 65, 66 punktai.
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tą hipotezę, buvo atlikta Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) 111 
sprendimų, priimtų prieglobsčio srityje per 2012 metus, teisinė analizė ir nustatyti 
tokie rezultatai: 

· Iš 111 VAAT išnagrinėtų bylų 58 atvejais sprendimai buvo iš esmės grin-
džiami Direktyvos 4 straipsnio taikymo sričiai priskirtinomis nuostato-
mis. Tai sudaro daugiau kaip 52 procentus iš 111 priimtų sprendimų. Ka-
dangi dalis bylų buvo pradėtos dėl Migracijos departamento sprendimų 
nenagrinėti prašymo iš esmės ar baigtos kitais procesiniais pagrindais, 
šis skaičius atspindi gana reikšmingą Direktyvos 4 straipsnio vaidmenį 
administracinėje ir teismų praktikoje9. 

· Iš 58 minėtųjų teismo bylų, kurios buvo grindžiamos Lietuvos teisės 
nuostatomis, įgyvendinančiomis Direktyvos 4 straipsnį, 25-iose priimti 
neigiami sprendimai (daugiau kaip 43 procentai) buvo motyvuoti pareiš-
kėjo ar jo pateiktos informacijos nepatikimumu (Direktyvos 4 straipsnio 
5 dalį įgyvendinančios Lietuvos teisės nuostatos).

· VAAT, išnagrinėjęs 58 pareiškėjų skundus dėl Migracijos departamento 
priimtų neigiamų sprendimų, kurie buvo grįsti Direktyvos 4 straipsnį įgy-
vendinančiomis Lietuvos teisės nuostatomis, tik keturiais atvejais paten-
kino pareiškėjų skundus: trimis atvejais skundai buvo patenkinti visiškai 
(VAAT byla Nr. IIIk-1564-121/2012, VAAT byla Nr. IIIk-2260-121/2012, 
VAAT byla Nr. III-3258-331/2012)10 ir vienu atveju pareiškėjo skundas 
buvo patenkintas iš dalies (VAAT byla Nr. III-3539-764/2012). 

9  Šiuos Direktyvos taikymo ypatumus inter alia iliustruoja Vilniaus apygardos administracinio 
teismo sprendimas byloje Nr. III-4238-331/2012, kurioje teismas pritarė Migracijos departa-
mento išvadai, kad pareiškėjo nurodyti faktai neatitinka pagrindinių kriterijų, dėl kurių su-
teikiamas pabėgėlio statusas ar papildoma apsauga. Ši išvada padaryta remiantis pareiškėjo 
pasakojime nustatytais prieštaravimais ir atsižvelgiant į tai, kad prieglobsčio procedūros metu 
jis išvyko, o tai, teismo nuomone, „įrodo, jog pareiškėjas nesilaikė prisiimtų įsipareigojimų 
laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, tokiu būdu trukdė tyrimui“, t. y. „savo paties veiksmais 
įrodo, kad prieglobsčio Lietuvoje gavimas nebuvo išvykimo iš kilmės valstybės ar atvykimo į 
Lietuvą tikslas“. 

10  Iš minėtų VAAT sprendimų Migracijos departamentas pateikė apeliacinį skundą tik dėl 
VAAT 2012-04-24 sprendimo, priimto byloje Nr. IIIk-2260-121/2012, tačiau LVAT adminis-
tracinėje byloje Nr. A520-2777/2012 Migracijos departamento apeliacinio skundo netenkino.
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Minėtoji praktikos analizė parodė, kad nemaža dalis asmenų prašymų suteikti 
tarptautinę apsaugą netenkinama jau pirmojoje faktų ir aplinkybių įvertinimo sta-
dijoje, tai yra įrodymų pagrįstumo bei patikimumo įvertinimo stadijoje11. Todėl 
dauguma tokių prašymų net nepasiekia antrosios tokio įvertinimo stadijos, tai yra 
įrodymų teisinio įvertinimo pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus, įgyvendinan-
čius kitus Direktyvos straipsnius (pavyzdžiui, Direktyvos 9 straipsnį – „Persekio-
jimo veiksmai“, 10 straipsnį – „Persekiojimo priežastys“, 15 straipsnį – „Smurto 
veiksmai“). Toks Lietuvos praktikos ypatumas gali būti nulemtas to, kad daugu-
ma prašymų suteikti tarptautinę apsaugą yra nagrinėjama skubos tvarka taikant 
akivaizdžiai nepagrįsto prašymo sąvoką. Tačiau šis formalus paaiškinimas nepa-
neigia minėtos ryškėjančios tendencijos remtis Direktyvos 4 straipsniu priimant 
sprendimus nesuteikti prieglobsčio. Turint galvoje šiame straipsnyje aptariamus 
Direktyvos 4 straipsnio perkėlimo į Lietuvos teisę bei taikymo trūkumus ir proce-
sinių garantijų prieglobsčio prašytojams prieinamumo problemas12, ši tendencija, 
neužtikrinus visų iš ES teisės kylančių procesinių imperatyvų valstybėms ir pa-
tikimumo vertinimo reikalavimų, gali lemti klaidas nustatant, ar asmuo atitinka 
tarptautinės apsaugos suteikimo kriterijus. 

Direktyvos 4 straipsnio nuostatų perkėlimo į Lietuvos teisę problemos

Formaliai vertinant Direktyvos 4 straipsnio nuostatų perkėlimą į Lietuvos teisę, 
paminėtina, kad šis straipsnis nėra visiškai ir teisingai perkeltas į Lietuvos teisę. 
Pirma, pažymėtina tai, kad Lietuvos teisėje nėra įtvirtinta valstybės pareiga ben-
dradarbiaujant su prieglobsčio prašytoju įvertinti atitinkamą su jo prašymu su-
sijusią informaciją (Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies antras sakinys), nors pagal 
ESTT išaiškinimą13 Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje yra įtvirtinta 
pozityvi valstybės narės pareiga. Ši valstybės pareiga reiškia, kad jeigu dėl kokių 
nors priežasčių tarptautinės apsaugos prašytojas pateikė ne visą, neaktualią arba 
nereikšmingą informaciją, reikia, kad atitinkama valstybė narė šioje procedūros 

11  ESTT, aiškindamas Direktyvos 4 straipsnio nuostatas, susijusias su „faktų ir aplinkybių įver-
tinimu“, išskyrė du skirtingus tokio įvertinimo etapus: „pirmasis etapas susijęs su faktinių 
aplinkybių, galinčių būti prašymą pagrindžiančiais įrodymais, nustatymu, o antrasis etapas 
– su šių įrodymų teisiniu įvertinimu, t. y. sprendimo dėl klausimo, ar, atsižvelgiant į nagrinėja-
mo atvejo aplinkybes, yra įvykdyti Direktyvos 2004/83 9 ir 10 arba 15 straipsniuose numatyti 
materialūs reikalavimai, priėmimu.“ Žr. ESTT bylą C-277/11, 64 punktą.

12  Žr. šiame leidinyje pateikiamą Lauryno Biekšos ir Vladimiro Siniovo straipsnį.
13  ESTT išaiškino, kad „pagal minėtos direktyvos 4 straipsnio 1 dalį, nors paprastai prašytojas 

privalo pateikti visą jo prašymui pagrįsti būtiną informaciją, atitinkama valstybė narė privalo 
bendradarbiauti su prašytoju nustatant atitinkamą su šiuo prašymu susijusią informaciją“. Žr. 
bylą C-277/11, 65 punktą.
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stadijoje aktyviai bendradarbiautų su prašytoju, kad būtų galima gauti visą prašy-
mą pagrindžiančią informaciją. Be to, ESTT pabrėžė, kad valstybei narei gali būti 
paprasčiau nei prašytojui gauti tam tikrus dokumentus ir su jais susipažinti (ESTT 
byla C-277/11, 66 punktas). Šią Direktyvos perkėlimo problemą nurodė Europos 
Komisija savo ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai (Europos Komisijos 
ataskaita 2010: 5), nurodydama, kad tik dvi valstybės narės, tai yra Lietuva ir Bul-
garija, neperkėlė šios Direktyvos nuostatos į nacionalinę teisę. Tiesa, VRM aprašo 
63.5 punkte numatyta galimybė prireikus atlikti papildomą prieglobsčio prašytojo 
apklausą, kuri praktikoje turėtų būti atliekama visais atvejais, kai nustatomi tam 
tikri prieštaravimai prieglobsčio prašytojo pateiktoje informacijoje. Tačiau ši VRM 
aprašo nuostata vertintina ne kaip valstybės pareiga bendradarbiaujant su prie-
globsčio prašytoju įvertinti atitinkamą su prašymu susijusią informaciją, bet kaip 
valstybės teisė savo nuožiūra atlikti papildomą prieglobsčio prašytojo apklausą.  
 Antra, Direktyvos 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytos aplinkybės tik iš 
dalies yra įtvirtintos Lietuvos teisės aktuose, įgyvendinančiuose Direktyvą. Nei Už-
sieniečių teisinės padėties įstatyme, nei VRM apraše nėra konkrečiai nurodyta, kad 
Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis prieglobsčio prašy-
tojo prieglobsčio prašymą iš esmės, privalo atsižvelgti į kilmės šalies įstatymus ir 
taisykles bei jų taikymo praktiką. Aprašo 63.5 punkte tik apskritai nurodoma, kad 
Migracijos departamento valstybės tarnautojas turi surinkti reikiamą informaciją 
apie prieglobsčio prašytojo kilmės valstybę. Šiame punkte nėra konkrečiai nurodo-
ma, ar informacija apie kilmės valstybę taip pat apima ir šalies įstatymų bei teisės 
aktų taikymo praktiką. Tačiau paminėtina, kad Direktyvos reikalavimų taikymo 
prasme šiuo aspektu nekyla problemų, nes Migracijos departamentas administra-
cinėje praktikoje Aprašo 63.5 punktą aiškina plečiamai, tai yra kaip įpareigojantį 
surinkti informaciją apie kilmės šalies įstatymus ir taisykles bei jų taikymo prakti-
ką (Migracijos departamento raštiški atsakymai 2012)14.

14  Migracijos departamentas 2012 m. spalio 23 d. raštiškuose atsakymuose nurodė, kad, admi-
nistracinėje praktikoje taikydamas Aprašo 63.5 punktą, jį supranta kaip inter alia apimantį 
kilmės šalies įstatymus ir taisykles bei jų taikymo praktiką ir priimdamas sprendimus atsižvel-
gia į kilmės šalies įstatymus ir taisykles bei jų taikymo praktiką.
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Lietuvos teisės normų, įgyvendinančių Direktyvos 4 straipsnio reikalavimus, 
taikymo praktikoje problemos

Dėl reikalavimo prieglobsčio prašytojui kuo greičiau pateikti visą informaciją

Kaip minėta, Lietuvos administracinėje praktikoje teisės normos, įgyvendinan-
čios Direktyvos 4 straipsnio reikalavimus, yra taikomos dažnai. Administraci-
nėje praktikoje asmens prašymo pagrįstumo ir pateiktos informacijos patiki-
mumo vertinimui didelės įtakos turi laikas, kada asmuo valstybės institucijai, 
įgaliotai dirbti su prieglobsčio prašytojais, pateikia visus turimus dokumentus 
bei išsamius paaiškinimus dėl prašymo suteikti prieglobstį motyvų, taip pat 
nurodo aplinkybes, susijusias su savo asmenybe bei atvykimu ir buvimu Lietu-
voje. Svarbu pažymėti tai, kad Lietuvos teisės aktuose nėra aiškiai suformuluo-
ta prieglobsčio prašytojo pozityvi pareiga kuo greičiau pateikti visą informaciją 
tarptautinės apsaugos prašymui pagrįsti. Šiuo aspektu, autorių nuomone, Lie-
tuva nepasinaudojo Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies suteikta galimybe nacio-
nalinėje teisėje prieglobsčio prašytojui nustatyti teisinę pareigą kuo greičiau 
pateikti visą informaciją tarptautinės apsaugos suteikimo prašymui pagrįsti. 
Tačiau iš administracinės ir teismų praktikos matyti, kad prieglobsčio prašyto-
jo delsimas pateikti visą su prašomu prieglobsčiu susijusią informaciją gali tu-
rėti neigiamų pasekmių šio prašymo nagrinėjimui15. Migracijos departamen-
tas savo praktikoje dažnai laikosi pozicijos ir taiko VRM aprašo reikalavimą, 
kad prieglobsčio prašytojas privalo iš karto pateikti visus turimus dokumentus 
ir tikrovę atitinkančius išsamius paaiškinimus, juose turi būti išdėstyti faktai, 
patvirtinantys persekiojimo pavojų jo kilmės valstybėje arba trečiojoje valsty-
bėje. Jeigu prieglobsčio prašymas yra nemotyvuotas, jo pateikimo motyvai turi 
būti atskleisti pirminėje prieglobsčio prašytojo apklausoje (VRM aprašo 7 punk-
tas, LVAT byla Nr. A822-2425/2012). Kitais atvejais Migracijos departamentas 
reikalauja, kad prieglobsčio prašytojas kartu su prieglobsčio prašymu pateiktų 
visus turimus dokumentus ir tikrovę atitinkančius išsamius paaiškinimus dėl 
prieglobsčio prašymo motyvų, savo asmenybės bei atvykimo ir buvimo Lie-
tuvoje aplinkybių (LVAT byla Nr. A822-2467/2012). Lietuvos teismų praktika 
šiuo klausimu nėra aiški ir nuosekli. Lietuvos teismai, vertindami prieglobs-
čio prašytojo pareigą pateikti visus turimus dokumentus ir paaiškinimus dėl 
prašymo suteikti prieglobstį, dažnai remiasi Užsieniečių teisinės padėties įsta-

15  Tam tikrais atvejais delsimas pateikti visą su prieglobsčio prašymu susijusią informaciją gali 
lemti Migracijos departamento sprendimą, kad toks asmuo piktnaudžiauja prieglobsčio pro-
cedūra arba kad toks prieglobsčio prašymas turi būti nagrinėjamas kaip akivaizdžiai nepa-
grįstas. 
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tymo 71 straipsnio 3 dalies 4 punktu16, kuris pagal LVAT išaiškinimą (LVAT 
byla Nr. A444-2775/2012; LVAT byla Nr. A822-2449/2012) atitinka Direktyvos 
4 straipsnio 1 dalį17 bei VRM aprašo 7 punktą18. Tačiau LVAT praktikoje del-
simas pateikti prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje ar nepateikimas turimų 
dokumentų ir tikrovę atitinkančių išsamių paaiškinimų pirminėje apklausoje 
ne visais atvejais yra laikomas piktnaudžiavimu prieglobsčio procedūra arba 
pagrindu, kad toks prieglobsčio prašymas būtų nagrinėjamas kaip akivaizdžiai 
nepagrįstas (LVAT byla Nr. A756-1626/2012)19. 

Dėl Migracijos departamento pareigos įvertinti individualias ir bendro pobūdžio 
aplinkybes

Kaip minėta, Direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatos, įtvirtinančios valsty-
bės narės pareigą įvertinti tam tikras prieglobsčio prašytojo individualias ir 
bendro pobūdžio jo kilmės šalies aplinkybes, nėra visiškai ir teisingai perkel-
tos į Lietuvos teisę. Dėl tokio teisinio reglamentavimo netobulumo praktikoje 
taikant Lietuvos teisės aktų, įgyvendinančių Direktyvos 4 straipsnio 3 dalies 
nuostatas, reikalavimus dažnai kyla ginčų, ar Migracijos departamento parei-
gūnai tinkamai įvertino pareiškėjo nurodytas individualias ir bendro pobū-
džio jo kilmės šalies aplinkybes ir ar šios aplinkybės Migracijos departamento 
apskritai buvo vertintos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Užsieniečių teisinės 
padėties įstatymas įtvirtina bendrą Migracijos departamento pareigą iš esmės 
išnagrinėti prašymą suteikti prieglobstį, tai yra nustatyti, ar prieglobsčio pra-
šytojas atitinka pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo kriteri-
jus, taip pat ar nėra priežasčių, dėl kurių nesuteikiamas pabėgėlio statusas ar 
papildoma apsauga (Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 80 straipsnis). Iš 

16  Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 4 punktas skelbia, kad prieglobs-
čio prašytojas turi pareigą prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu pateikti visus turi-
mus dokumentus ir tikrovę atitinkančius išsamius paaiškinimus dėl prašymo suteikti prie-
globstį motyvų, savo asmenybės bei atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje aplinkybių.

17  Pagal Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, valstybės narės gali laikyti prašytojo par-
eiga kuo greičiau pateikti visą informaciją tarptautinės apsaugos prašymui pagrįsti.

18  VRM aprašo 7 punkte numatyta, kad prieglobsčio prašymas turi būti motyvuotas, jame turi 
būti išdėstyti faktai, patvirtinantys persekiojimo pavojų prašytojo kilmės valstybėje arba 
trečiojoje valstybėje. Jeigu prieglobsčio prašymas yra nemotyvuotas, jo pateikimo motyvai 
turi būti atskleisti pirminėje prieglobsčio prašytojo apklausoje, kaip nurodyta šio Aprašo 9.5 
punkte.

19  Šioje byloje LVAT sprendė, kad nepateisinamai ilgas delsimas (kursyvas autorių) pateikti pra-
šymą suteikti prieglobstį pažeidžia esminius prieglobsčio suteikimo procedūros reikalavimus, 
o tai, išsamiai įvertinus kitas nustatytas faktines aplinkybes, gali būti laikoma piktnaudžiavi-
mu prieglobsčio procedūra. 
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Lietuvos teismų praktikos, aiškinančios šią įstatymo nuostatą, galima nurodyti 
tokias Migracijos departamento atžvilgiu suformuluotas teisines pareigas:

· Migracijos departamentas turi įvertinti visas pareiškėjo nurodytas 
aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo prašymą, kartu su turimais duo-
menimis apie šalį, iš kurios atvyko pareiškėjas (LVAT byla Nr. A520–
2777/2012);

· kiekviena su papildomos apsaugos skyrimu ar panaikinimu susijusi si-
tuacija turi būti nagrinėjama individualiai, t. y. visapusiškai įvertinant 
konkretaus asmens situaciją (LVAT byla Nr. A756-686/2010);

· jeigu pareiškėjas apklausų metu nurodė tam tikras aplinkybes, susi-
jusias su prašymu suteikti prieglobstį Lietuvoje, tai Migracijos depar-
tamento tarnautojas, nagrinėjantis tokį prašymą, privalo tinkamai ir 
išsamiai apklausti pareiškėją apie nurodytas aplinkybes ir jas įvertinti 
kartu su kitais įrodymais; esant prieštaravimų pareiškėjo paaiškini-
muose, turi būti nustatyta, ar jie turi esminės reikšmės nustatant pa-
bėgėlio statusą (LVAT byla Nr. A520–2776/2012);

· Migracijos departamentas turi surinkti informaciją apie prieglobsčio 
prašytojo kilmės šalyje taikomą valdžios administracinę praktiką, net 
jeigu tokios informacijos nėra pateikęs pats pareiškėjas (LVAT byla Nr. 
A756-819/2010);

· Migracijos departamentas, bendradarbiaudamas su prašytoju, turi 
įvertinti atitinkamą su prašymu susijusią informaciją, imtis priemo-
nių, kad būtų gaunama tiksli naujausia informacija apie bendrą šalyje 
vyraujančią padėtį (LVAT byla Nr. A520–2776/2012).

Iš nurodytos teismų praktikos matyti, kad Lietuvos teismai yra linkę plečia-
mai aiškinti įstatymo nuostatas, įpareigojančias Migracijos departamentą iš 
esmės išnagrinėti prašymą suteikti prieglobstį. Tokia Lietuvos teismų pozicija 
yra sveikintina, nes ji visiškai atitinka Direktyvos reikalavimus. Be to, taip yra 
eliminuojamos Direktyvos reikalavimų netinkamo perkėlimo problemos, iš-
ryškėjusios administracinėje praktikoje. 

Dėl prieglobsčio prašytojo teiginių ir dokumentų patikimumo vertinimo 

Administracinėje praktikoje, priimant atsisakymą suteikti asmeniui tarptautinę 
apsaugą, dažnai motyvuojama tuo, kad pareiškėjo asmenybė arba jo nurodyti 
teiginiai apie persekiojimą ar pavojų patirti didelę žalą yra nepatikimi. Vertinant 
asmens teiginių patikimumą didelės įtakos turi jo teiginių prieštaringumas. Pareiš-
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kėjo pasakojimo neprieštaringumo ir nuoseklumo reikalavimai taikomi ypač tada, 
kai, išskyrus pareiškėjo pasakojimą, nėra kitų įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo 
nurodomas aplinkybes (LVAT byla Nr. A662-1628/2012). Tačiau Lietuvos teismų 
nutartys leidžia teigti, kad administracinėje praktikoje vertinant asmens patikimu-
mą dažnai keliami per dideli reikalavimai. Migracijos departamento administraci-
nėje praktikoje pasitaikydavo sprendimų, kai esant bet kokiems prieštaravimams 
tarp pareiškėjo ir jo šeimos narių pareiškėjo teiginiai buvo vertinami kaip nepati-
kimi (LVAT byla Nr. A822-1928/2012), arba, kai asmuo atskirus prašymus suteikti 
prieglobstį per kelerių metų laikotarpį grindė skirtingais motyvais, Migracijos de-
partamentas laikėsi pozicijos, kad toks prašytojas klaidino tyrimą (LVAT byla Nr. 
A822-2424/2012), arba, kai pareiškėjo pateikta informacija buvo prieštaringa ir ne-
logiška, ji buvo vertinama kaip nepatikima atsisakant taikyti abejonės privilegijos 
principą (LVAT byla Nr. A520-2776/2012). Iš LVAT praktikos matyti, kad teismai, 
vertindami prieglobsčio prašytojo patikimumą, taiko švelnesnius reikalavimus nei 
Migracijos departamentas: pavyzdžiui, reikalavimas, kad pareiškėjas, teikdamas 
įvairius prašymus Migracijos departamentui dešimties metų laikotarpiu, nurodytų 
tuos pačius motyvus (suteikti prieglobstį), vertintinas kaip nepagrįstas, ir jis negali 
būti besąlygiškai taikomas tikrinant pareiškėjo patikimumą (LVAT byla Nr. A822-
2424/2012), arba smulkūs neatitikimai, prieštaravimai ar tam tikros informacijos 
nutylėjimas neturėtų lemti nepatikimumo, jei jie neturi esminės reikšmės nustatant 
pabėgėlio statusą; be to, dėl savo amžiaus, sveikatos būklės, išsilavinimo ar jo nebu-
vimo, laiko, praėjusio nuo tam tikrų įvykių, pareiškėjas gali neprisiminti visų fakti-
nių detalių arba gali tiksliai ir aiškiai jų nenurodyti (LVAT byla Nr. A520-2776/2012). 
 Patikimumo reikalavimai keliami ne tik asmens teiginiams, bet ir asmens 
pateiktiems dokumentams. Asmens pateikti dokumentai, pagrindžiantys jo pra-
šymą suteikti prieglobstį, nepaisant galimų abejonių dėl jų patikimumo, turi 
būti Migracijos departamento įvertinti. LVAT yra išaiškinęs, kad nustatant, ar 
pareiškėjo pateikti raštai gali būti laikomi patikimais įrodymais, turi būti išsi-
aiškinta, iš kur ir kokiu būdu jie gauti, turi būti palyginti šiuose raštuose esantys 
duomenys su kituose įrodymuose esančiais duomenimis, įvertinta, ar pareiškėjo 
pateiktuose raštuose nėra duomenų ar požymių, kurie leistų jais nesiremti, na-
grinėjant pareiškėjo nurodomas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo persekio-
jimo grėsme. Be to, vien ta aplinkybė, kad pareiškėjo pateikti dokumentai yra 
gauti iš šalies, kurioje yra aukštas korupcijos lygis, nesudaro pagrindo teigti, jog 
tokie dokumentai yra nepatikimi ar suklastoti (LVAT byla Nr. A520-2776/2012).
 Iš pateiktos administracinės ir teisminės praktikos analizės matyti, kad visi as-
mens nurodyti teiginiai ir pateikti dokumentai turi būti atidžiai, kruopščiai verti-
nami, nedarant jokių išankstinių prezumpcijų dėl jų nepatikimumo. Be to, admi-
nistracinės praktikos itin dideli reikalavimai, keliami asmens teiginių patikimumui 
ir neprieštaringumui, teismų tam tikrais atvejais yra vertinami kritiškai. 
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Direktyvos 5 straipsnio („Sur place atsirandantis tarptautinės apsaugos 
poreikis“) perkėlimo ir taikymo problemos

Direktyvos 5 straipsnis įtvirtina valstybėms narėms privalomas nuostatas, pagal 
kurias įvykę įvykiai ir asmens veikla, kurioje jis dalyvavo išvykęs iš kilmės šalies, 
gali būti laikomi pagrindu suteikti tarptautinę apsaugą. Direktyvos 5 straipsnio rei-
kalavimai yra perkelti į VRM aprašo 66.4 punktą, kurio teisinė analizė rodo tokius 
Direktyvos reikalavimų perkėlimo į Lietuvos teisę trūkumus: 

· formaliai vertinant, VRM aprašo 66.4 punkte nėra numatyta galimybė sur 
place institutą taikyti papildomos apsaugos atveju;

· į Lietuvos teisę nėra perkelta Direktyvos 5 straipsnio 2 dalis. 

Nepaisant netinkamo Direktyvos 5 straipsnio perkėlimo į Lietuvos teisę, admi-
nistracinėje praktikoje laikomasi pozicijos, kad sur place institutas taikomas ir pa-
pildomos apsaugos atveju20. Be to, Lietuvos teismai linkę plečiamai aiškinti VRM 
aprašo 66.4 punktą, kuris, teismų vertinimu, taip pat turi būti taikomas papildomos 
apsaugos suteikimo atveju. LVAT nuosekliai laikosi pozicijos, kad, taikant sur place 
institutą, turi būti taikomas ne tik VRM aprašo 66.4 punktas sprendžiant klausimą 
dėl pabėgėlio statuso suteikimo, bet ir VRM aprašo 66.5 punktas sprendžiant klau-
simą dėl papildomos apsaugos suteikimo (LVAT byla Nr. A756-819/2010, LVAT byla 
Nr. A822- 1525/2009, LVAT byla Nr. A822-1375/2009, LVAT byla Nr. A822-1457/2011, 
LVAT byla Nr. A261-2676/2011, LVAT byla Nr. A575-1365/2010). Teisiniu požiūriu 
tokia padėtis, kai per teismų praktiką sprendžiamos Direktyvos reikalavimų ne-
tinkamo perkėlimo problemos, nėra gera. Turint galvoje ESTT praktikoje sufor-
muluotą teisinio aiškumo reikalavimą, akivaizdu, kad toks Direktyvos 5 straipsnio 
nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisę kelia abejonių dėl jų privalomumo, konkretu-
mo, tikslumo ir aiškumo. Todėl teisiniu požiūriu geriausia išeitis būtų atitinkamai 
tobulinti Užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir aiškiai įtvirtinti jame Direktyvos 
5 straipsnio reikalavimus. 

20  Migracijos departamentas 2012 m. spalio 23 d. raštiškuose atsakymuose nurodė, kad Migra-
cijos departamentas savo praktikoje yra taikęs sąvoką sur place, įskaitant sur place sąvokos 
taikymą suteikiant papildomą apsaugą.
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Direktyvos 8 straipsnio („Vidaus apsauga“) perkėlimo į Lietuvos teisę ir taiky-
mo problemos

Nors Direktyvos 8 straipsnio reikalavimai nėra privalomi valstybėms narėms, ta-
čiau Lietuva nusprendė juos perkelti į nacionalinę teisę. Todėl Direktyvos nuostatų 
perkėlimas į Lietuvos teisę turėtų būti visiškas ir teisingas. Minėti Direktyvos rei-
kalavimai iš esmės yra perkelti tik į VRM aprašo 2 punktą, įtvirtinantį vidinio per-
sikėlimo alternatyvos sampratą, ir 66.3 punktą, įpareigojantį Migracijos departa-
mento valstybės tarnautoją, atliekantį Aprašo 65 punkte nurodytą tyrimą, nustaty-
ti, ar prieglobsčio prašytojas neturi vidinio persikėlimo alternatyvos. Išanalizavus 
šias Lietuvos teisės aktų nuostatas matyti, kad Direktyvos 8 straipsnio 1 dalis nėra 
tinkamai perkelta į Lietuvos teisę. Vidinio persikėlimo alternatyvos sampratoje, 
įtvirtintoje VRM aprašo 2 punktu, nėra numatytas atvejis, kai „gali būti pagrįs-
tai manoma, kad prašytojas galėtų būti toje šalies dalyje“21. Be to, į Lietuvos teisę 
apskritai nėra perkeltos Direktyvos 8 straipsnio 2 ir 3 dalys22. Tiesa, paminėtina, 
kad nors Direktyvos 8 straipsnio 2 dalies reikalavimas nėra perkeltas į Lietuvos 
teisę, tačiau administracinėje praktikoje į jį yra atsižvelgiama23. Svarbu pabrėžti, 
kad pagal Direktyvos 8 straipsnio reikalavimus atliekant individualų šalies teri-
torijos dalies, kurioje siūloma pasinaudoti vidaus apsauga, vertinimą, valdžios 
institucija, priimanti sprendimą, turi: 1) būti įsitikinusi, kad toje teritorijos dalyje 
nėra pagrįstos persekiojimo grėsmės arba realaus didelės žalos patyrimo pavojaus, 
ir 2) pagrįstai manyti, kad asmuo joje galėtų įsikurti (JTVPK 2007: 55). Norint 
taikyti vidaus apsaugos ar vidinės persikėlimo galimybės testą, būtini abu reikala-
vimai, atsižvelgimą į kuriuos turi įrodyti valdžios institucija, priimanti sprendimą.  
 Netinkamas vidinės persikėlimo galimybės teisinis reguliavimas ateityje turėtų 
būti keičiamas, siekiant pašalinti Lietuvos teisės aktų neatitiktį Direktyvos 8 straips-
nio reikalavimams. Paminėtina, kad naujos redakcijos Kvalifikavimo direktyvoje 
2011/95/ES buvimo vidaus apsaugos valstybės dalyje sąlygos yra pakeistos, papil-
dant naujomis sąlygomis, tai yra, kad pareiškėjas turi galimybę naudotis apsauga 

21 Angl. an applicant can reasonable be expected to stay in that part of the country.
22  Direktyvos 8 straipsnio 2 dalis nustato, kad „nagrinėdamos, ar kilmės šalies dalis atitinka šio 

straipsnio 1 dalies nuostatas, valstybės narės, priimdamos sprendimą dėl prašymo, atsižvel-
gia į bendras toje šalies dalyje dominuojančias sąlygas ir į asmenines prašytojo aplinkybes“. 
Direktyvos 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad „šio straipsnio 1 dalis gali būti taikoma nepaisant 
techninių sunkumų grįžti į kilmės šalį“.

23 Migracijos departamentas 2012 m. spalio 23 d. raštiškuose atsakymuose nurodė, kad, tai-
kant vidinio persikėlimo alternatyvą, Migracijos departamento administracinėje praktikoje 
kiekvienas atvejis yra vertinamas individualiai: atsižvelgiama tiek į bendras prieglobsčio pra-
šytojo kilmės šalies dalyje vyraujančias sąlygas, tiek į asmenines prieglobsčio prašytojo aplin-
kybes, taip pat į tinkamumo ir pagrįstumo kriterijus.
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nuo persekiojimo ar didelės žalos, kaip apibrėžta 7 straipsnyje, ir į tą šalies dalį jis gali 
saugiai ir teisėtai keliauti, gali į ją atvykti ir gali būti pagrįstai manoma, kad jis gali 
joje įsikurti (Kvalifikavimo direktyvos 2011/95/ES 8 straipsnio 1 dalis ). Paminėti-
na, kad vidinės persikėlimo galimybės sąlygų pakeitimui Kvalifikavimo direktyvoje 
2011/95/ES įtakos turėjo Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) sprendimas Salah 
Sheekh byloje taikant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 3 
straipsnį (EŽTT byla Salah Sheekh, 141 punktas). Į šį sprendimą turi būti atsižvel-
giama taikant vidaus apsaugos testą Lietuvos administracinėje ir teismų praktikoje. 
 Direktyvos 8 straipsnio nuostatų ydingas perkėlimas į Lietuvos teisę galė-
jo lemti Lietuvos institucijų klaidingą vidaus apsaugos tarptautinių reikalavi-
mų suvokimą ir klaidingą jų taikymą administracinėje ir teismų praktikoje.  
 Pirma, praktikoje pasitaiko klaidingas požiūris, jog prieglobsčio prašytojas 
turi įrodyti, kad kilmės šalyje negalės pasinaudoti vidinio persikėlimo galimybe. 
Pavyzdžiui, vienoje byloje LVAT padarė išvadą, kad „byloje nėra pateikta tokios 
informacijos ir įrodymų, kurie teismui leistų spręsti, jog pareiškėjas negali grįž-
ti į kilmės valstybę dėl baimės, susijusios su grėsme, kad jo kaip žmogaus teisės 
ir pagrindinės laisvės bus pažeistos ar iškils realus pavojus jo gyvybei, sveikatai, 
saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, taip pat kad negalės pasinaudo-
ti vidinio persikėlimo galimybe“ (LVAT byla Nr. A502-449/2013). VAAT prakti-
koje taip pat laikytasi pozicijos, kad pareiškėjas turi nurodyti objektyvias prie-
žastis, kodėl negalėjo pasinaudoti vidinio persikėlimo alternatyva (VAAT byla 
Nr. III-3575-121/2012). Tačiau pagal Direktyvos 8 straipsnio reikalavimus ne 
prieglobsčio prašytojas, o valdžios institucija, priimanti sprendimą, privalo įro-
dyti, kad būtina taikyti vidinės persikėlimo galimybės testą pareiškėjo atžvilgiu.  
 Antra, administracinė ir teismų praktika rodo, kad taikant vidinės persikėlimo 
galimybės testą ne visada taikomas pagrįstumo reikalavimas (turi būti pagrįstai 
manoma, kad pareiškėjas toje teritorijos dalyje galėtų įsikurti), o tais atvejais, kai pa-
grįstumo reikalavimas yra taikomas, tai jo taikymo kriterijai yra nepagrįstai griežti 
ir tapatinami su pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos kriterijais (LVAT byla 
Nr. A822-2613/2012, LVAT byla Nr. A63-3647/2011, LVAT byla Nr. A662-3644/2011). 
Tokia Lietuvos administracinė ir teismų praktika, taikant vidinės persikėlimo gali-
mybės testą, yra vertintina kritiškai. Pavyzdžiui, JTVPK rekomendacijose, taikant 
pagrįstumo kriterijų vidinės persikėlimo galimybės testo kontekste, siūloma atsi-
žvelgti į tokius tarpusavyje susijusius veiksnius: 1) pareiškėjo saugumo ir apsaugos 
situaciją, 2) pareiškėjo pagrindinių žmogaus teisių paisymą, 3) pareiškėjo ekono-
mines išgyvenimo galimybes, 4) pareiškėjo asmenines aplinkybes. Svarbu pabrėž-
ti, kad pareiškėjo saugumo ir apsaugos situacija, taikant pagrįstumo kriterijų, yra 
susijusi su žemesniu rizikos lygiu ir (arba) žemesniu žalos laipsniu nei vertinant 
atitiktį pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos kriterijams (JTVPK 2007: 60–
61). Todėl tikimasi, kad Lietuvos administracinė ir teismų praktika, taikant vidinės 
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persikėlimo galimybės testą, ateityje keisis ir labiau atitiks JTVPK rekomendacijas 
bei EŽTT Salah Sheekh byloje pateiktus išaiškinimus. 

Direktyvos 15 straipsnio („Smurto veiksmai“) perkėlimo į Lietuvos teisę 
specifika ir taikymas praktikoje

Analizuojant Lietuvos teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvos 15 straipsnio reika-
lavimus, matyti, kad Lietuva net tik visiškai perkėlė šiuos reikalavimus, bet ir nu-
matė šiuo aspektu palankesnį standartą. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 87 
straipsnio 1 dalies 3 punktu nustatyta, kad papildoma apsauga gali būti suteikta 
asmeniui dėl grėsmės prieglobsčio prašytojo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei 
dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąly-
gas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams. Akivaizdu, kad Užsieniečių teisi-
nės padėties įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra suformuluotas plačiau nei 
Direktyvos 15 straipsnio c dalis, nes papildoma apsauga Lietuvoje gali būti suteikta 
taip pat dėl žmogaus teisių pažeidimų ne karinio konflikto metu. Šiuo aspektu pa-
žymėtina, kad Direktyvos 3 straipsnis leidžia valstybei narei numatyti palankesnį 
standartą nustatyti, kuris asmuo gali būti laikomas pabėgėliu ar papildomą apsaugą 
galinčiu gauti asmeniu. Todėl tarp Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 87 straips-
nio 1 dalies 3 punkto ir Direktyvos 15 straipsnio c dalies nėra jokio prieštaravimo 
ir Lietuvos teismai, spręsdami administracinius ginčus dėl papildomos apsaugos 
suteikimo minėtu teisiniu pagrindu, gali visa apimtimi taikyti Lietuvos nacionalinę 
teisę, neatsižvelgdami į siauresnį Direktyvos teisinį reguliavimą (TMO 2013: 55)24.
 Lietuvos teismų praktikoje yra pripažįstama, kad Lietuva Užsieniečių tei-
sinės padėties įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 3 punktu yra įtvirtinusi pa-
lankesnį, nei numatyta Direktyvos 15 straipsnio c dalyje, standartą nustaty-
ti, kuris asmuo gali būti laikomas papildomą apsaugą galinčiu gauti asmeniu 
(TMO 2013: 55; LVAT byla Nr. A8-1076/2007, LVAT byla Nr. A858-1220/2010). 
 Lietuvos teismai, taikydami Lietuvos teisės aktų nuostatas, įgyvendinančias Di-
rektyvos 15 straipsnio reikalavimus, taip pat atsižvelgia į ESTT praktikoje suformu-
luotus išaiškinimus. Šiuo aspektu paminėtina Elgafaji byla (ESTT byla Nr. C-465/07), 
kurioje pateiktais išaiškinimais taip pat vadovaujamasi Lietuvos teismų praktikoje 

(LVAT byla Nr. A822-2449/2012, LVAT byla Nr. A858-737/2010, LVAT byla Nr. A662-
1380/2009).

24  TMO studijoje LVAT ekspertas nurodė, kad „praktiniame darbe Užsieniečių įstatymo numa-
tyti pagrindai dėl papildomos apsaugos suteikimo taikomi siauriau, atsižvelgiant į ES teisės 
nuostatas“. 
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Direktyvos 18 straipsnio („Papildomos apsaugos statuso suteikimas“) per-
kėlimo į Lietuvos teisę problemos ir taikymas praktikoje

Analizuojant Lietuvos teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvos 18 straipsnio 
reikalavimus, matyti, kad Lietuva netinkamai juos perkėlė į nacionalinę teisę. 
Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 87 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asme-
niui, kuris atitinka šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus, gali būti suteikta 
papildoma apsauga. Įstatymo formuluotė „papildoma apsauga gali būti suteik-
ta“ suponuoja išvadą, kad Lietuvos teisė neįtvirtina valstybės pareigos suteikti 
papildomos apsaugos statusą asmeniui, atitinkančiam Direktyvos II ir V sky-
riuose nurodytus kriterijus, kaip yra numatyta Direktyvos 18 straipsnyje.   
 Lietuvos teismai, taikydami Lietuvos teisės aktus, reglamentuojančius pa-
pildomos apsaugos suteikimą Lietuvoje, yra pateikę pažangų grėsmės asme-
niui įvertinimo išaiškinimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
išaiškino, kad papildoma apsauga gali būti suteikiama: a) ir dėl konkrečiam 
asmeniui gresiančios individualios grėsmės, b) ir dėl bendros kritinės situ-
acijos kilmės valstybėje c) arba šių abiejų grėsmių pagrindu (LVAT byla Nr. 
A858-737/2010). Be to, LVAT kitoje byloje, atsižvelgdamas į ESTT išaiškinimus 
Elgafaji byloje, padarė išvadą, kad papildomos apsaugos suteikimui keliamas 
tam tikro aklo smurto lygio reikalavimas atitinkamai proporcingai švelnėja di-
dėjant prieglobsčio prašytojo siekiui ir galimybėms pagrįsti pavojų savo asme-
nine situacija (LVAT byla Nr. A822-1273/2010).

Apsaugos turinio sąlygos

Direktyvos 28 straipsnio („Socialinis aprūpinimas“) perkėlimo į Lietuvos 
teisę problemos

Direktyvos 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad pabėgėlio ir 
papildomos apsaugos statuso turėtojai lygiais pagrindais kaip ir valstybės narės 
piliečiai turi teisę gauti būtiną socialinę paramą. Išimtis iš bendros taisyklės 
numatyta Direktyvos 28 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią valstybės narės gali 
apriboti papildomos apsaugos statuso turėtojams suteikiamą socialinę apsaugą 
iki būtiniausių lengvatų25, kurios teikiamos tokio paties lygio ir tokiomis pa-

25  Angl. core benefits Kvalifikavimo direktyvoje 2004/83/EB verčiama kaip „pagrindinės lengva-
tos“, tuo tarpu naujoje Kvalifikavimo direktyvos redakcijoje 2011/95/ES šis terminas verčia-
mas kaip „būtiniausios lengvatos“.
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čiomis sąlygomis kaip ir piliečiams. 
Lietuvos teisės aktai papildomos apsaugos statuso gavėjams, skirtingai negu 

LR piliečiams, nenumato tokių socialinių lengvatų (išmokų):
· valstybinės socialinio draudimo pensijos (senatvės pensijos, išanks-

tinės senatvės pensijos, netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, 
našlių ir našlaičių pensijos) pagal Lietuvos Respublikos valstybinių 
socialinio draudimo pensijų įstatymą;

· išmokų vaikams (vienkartinės išmokos kiekvienam gimusiam vaikui, 
išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, globos 
(rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos įsikurti, vienkartinės išmo-
kos nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo) pagal 
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;

· valstybinės šalpos išmokų (šalpos pensijų, slaugos ar priežiūros (pagal-
bos) išlaidų tikslinių kompensacijų, šalpos kompensacijų, tikslinių prie-
dų) pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą. 

Direktyvos reikalavimų perkėlimo į nacionalinę teisę kontekste kyla klausi-
mas, ar nurodytosios socialinės lengvatos (išmokos) gali būti laikomos „būti-
niausiomis lengvatomis“ Direktyvos prasme. Jeigu atsakymas būtų teigiamas, 
tada Lietuvoje įtvirtintas teisinis reguliavimas šiuo klausimu neatitiktų Direk-
tyvos reikalavimų. Tačiau vienareikšmio atsakymo į šį klausimą negalima pa-
teikti, nes nei Direktyvoje, nei Lietuvos teisės aktuose nėra įtvirtinta „būtiniau-
sių lengvatų“ socialinės apsaugos prasme sąvoka. Direktyvoje yra pateiktos tik 
tam tikros gairės, į kurias reikėtų atsižvelgti nustatant „būtiniausių lengvatų“ 
turinį. Direktyvos konstatuojamosios dalies 34 punkte nurodyta, kad į „būti-
niausių lengvatų“ sąvoką turi įeiti minimalių pajamų suteikimas, pagalba li-
gos, nėštumo atveju ir globėjiška parama. Autorių nuomone, išmokų vaikams 
skyrimas pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą ir valstybinės 
šalpos išmokų skyrimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų 
įstatymą turėtų būti laikomas „būtiniausiomis lengvatomis“, ir šios išmokos pa-
pildomos apsaugos statuso gavėjams turėtų būti mokamos tokiais pat pagrin-
dais ir sąlygomis kaip ir LR piliečiams. Nors kai kurios socialinės lengvatos, 
pavyzdžiui, išmokos vaikams, praktikoje taikomos teikiant paramą papildomą 
apsaugą gavusiems asmenims socialinės integracijos laikotarpiu26, tačiau pažy-

26  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 
A1-438 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. 
įsakymo Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį 
Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Žin., 2009, Nr. 
83-3449.
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mėtina, kad Direktyva reikalauja suteikti socialinę paramą papildomą apsaugą 
gavusiems asmenims tokio paties lygio ir tokiomis pačiomis sąlygomis kaip 
ir piliečiams (Direktyvos 28 straipsnio 2 dalis). Todėl manytina, kad minėtos 
socialinės lengvatos turėtų būti prieinamos ir papildomos apsaugos statuso ga-
vėjams tokiomis pat kaip ir Lietuvos piliečiams sąlygomis ir tvarka. 

Direktyvos 29 straipsnio („Sveikatos apsauga“) perkėlimo į Lietuvos teisę 
problemos

Direktyvos 29 straipsniu, panašiai kaip ir 28 straipsniu, įtvirtinta išimtis 
iš bendros taisyklės, kuri taikoma teikiant papildomos apsaugos statuso 
gavėjams sveikatos apsaugos paslaugas. Sveikatos apsaugos paslaugų apim-
tis šiems asmenims taip pat siejama su „būtiniausių lengvatų“ sąvoka. Tačiau 
kitaip negu Direktyvos 28 straipsnis, Direktyvos 29 straipsnis įpareigoja val-
stybes nares vienodomis sąlygomis kaip ir piliečiams suteikti sveikatos ap-
saugos paslaugas tarptautinės apsaugos gavėjams, turintiems savitų poreikių: 
nėščioms moterims, neįgaliems asmenims, asmenims, patyrusiems kan-
kinimus, prievartavimus ar kitokį smurtą, ir nepilnamečiams asmenims, 
patyrusiems bet kokios formos blogą elgesį, nepriežiūrą, išnaudojimą ir pan.  
 Pagal Lietuvos teisės aktus, ne visi papildomos apsaugos statuso gavėjai yra 
draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Tokiu priva-
lomuoju sveikatos draudimu nėra draudžiami papildomos apsaugos statuso 
gavėjai, kurie nedirba pagal darbo sutartį, nors ir yra registruoti teritorinėje 
darbo biržoje (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straips-
nis). Tačiau šiuo metu didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad Lietuvos teisės 
aktai nenumato galimybės papildomos apsaugos statuso gavėjams nustatyti 
neįgalumo lygį ir naudotis neįgaliesiems garantuojama sveikatos apsaugos sis-
tema tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir LR piliečiams (Lietuvos Respublikos 
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3 dalis). Tai reiškia, 
kad papildomos apsaugos statuso gavėjai, turintys didelių sveikatos sutrikimų, 
bet neįeinantys į Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straips-
nio 4 dalies 18 punkte nurodytą asmenų sąrašą ir dėl sveikatos būklės nega-
lintys įsidarbinti, nėra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės 
lėšomis. Toks teisinis reguliavimas neatitinka Direktyvos 29 straipsnio 3 da-
lies reikalavimų. Pažymėtina, kad naujos redakcijos Kvalifikavimo direktyva 
2011/95/ES nenumato galimybės valstybėms narėms apriboti sveikatos prie-
žiūros paslaugas papildomos apsaugos statuso gavėjams. Todėl tikėtina, kad 
Lietuva iki numatyto termino perkels šios Direktyvos reikalavimus į savo teisę, 
atitinkamai pakeisdama sveikatos apsaugos srities teisės aktus. Šiuo metu jau 
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yra parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo tam tikrų 
straipsnių pakeitimo projektas, kuriuo siūloma spręsti nurodytas problemas27.

Išvados

Septyneri metai, praėję nuo Direktyvos įgyvendinimo Lietuvoje pradžios, paro-
dė, kad ne visos Direktyvos privalomos nuostatos buvo visiškai ir teisingai per-
keltos į Lietuvos teisę. Galima išskirti tokius ryškiausius Direktyvos privalomų 
nuostatų neperkėlimo į Lietuvos teisę atvejus:

· Lietuvos teisėje nėra įtvirtinta valstybės pareiga bendradarbiaujant su 
prieglobsčio prašytoju įvertinti atitinkamą su jo prašymu susijusią in-
formaciją (Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies reikalavimas).

· Lietuvos teisėje nėra visiškai ir aiškiai suformuluota valstybės pareiga 
įvertinti prieglobsčio prašytojo kilmės šalies bendro pobūdžio aplinky-
bes, tai yra kilmės šalies įstatymus bei taisykles ir jų taikymo praktiką 
(Direktyvos 4 straipsnio 3 dalies a punktas).

· Lietuvos teisėje nėra numatyta galimybė sur place institutą taikyti papil-
domos apsaugos atveju (Direktyvos 5 straipsnis).

· Nors Lietuva pasirinko taikyti neprivalomas Direktyvos nuostatas vi-
daus apsaugos klausimais (Direktyvos 8 straipsnis) nacionalinėje teisėje, 
tačiau jos nėra visiškai ir teisingai perkeltos į Lietuvos teisę. 

· Lietuvos teisė neįtvirtina valstybės pareigos suteikti papildomos apsau-
gos statusą asmeniui, atitinkančiam Direktyvos II ir V skyriuose nuro-
dytus kriterijus (Direktyvos 18 straipsnis).

· Lietuvos teisės aktai nenumato galimybės papildomos apsaugos statuso 
gavėjams nustatyti neįgalumo lygį ir naudotis neįgaliesiems garantuoja-
ma sveikatos apsaugos sistema tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir LR 
piliečiams (Direktyvos 29 straipsnio 3 dalis).

Lietuvos teisės aktai, įgyvendinantys Kvalifikavimo direktyvą, artimiausiu metu 
turės būti keičiami atsižvelgiant į naujos redakcijos Kvalifikavimo direktyvą 
2011/95/ES, kurios perkėlimo į valstybių narių nacionalinę teisę terminas yra 
2013 m. gruodžio 21 d., ir į joje suformuluotus naujus reikalavimus valstybėms 
narėms. Perkeliant Direktyvos 2011/95/ES naujus reikalavimus į Lietuvos teisę, 
būtų tinkama kartu ištaisyti ir 2004/83/EB direktyvos perkėlimo trūkumus. 

27 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 1, 2, 6 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 
papildymo 121 straipsniu ir priedu įstatymo projektas. Prieiga per internetą:

 http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=172517&p_org=&p_fix=y&p_gov=n, 
žiūrėta 2013 02 25.
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Atliktos Lietuvos administracinės ir teismų praktikos analizės pagrindu gali-
ma daryti tokias išvadas:

· Praktikoje nemaža dalis asmenų prašymų suteikti tarptautinę apsaugą 
netenkinami jau faktų ir aplinkybių įvertinimo stadijoje, tai yra įrodymų 
pagrįstumo bei patikimumo įvertinimo stadijoje.

· Lietuvos teismai tam tikrais atvejais kritiškai vertina Migracijos depar-
tamento atliktą pareiškėjo nurodytų individualių ir bendro pobūdžio 
aplinkybių įvertinimą.

· Visi asmens nurodyti teiginiai ir pateikti dokumentai turi būti Migracijos 
departamento atidžiai ir kruopščiau vertinami, nedarant jokių išanksti-
nių prezumpcijų dėl jų nepatikimumo.

· Lietuvos teismai Migracijos departamento griežtus reikalavimus, ke-
liamus asmens teiginių patikimumui ir neprieštaringumui, tam tikrais 
atvejais vertina kritiškai.

· Administracinėje ir teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad sur place 
institutas taip pat taikomas ir papildomos apsaugos atveju.

· Kritiškai vertintinas administracinėje ir teismų praktikoje pasitaikantis 
požiūris, jog prieglobsčio prašytojas turi įrodyti, kad kilmės šalyje nega-
lės pasinaudoti vidinio persikėlimo galimybe, ir pagrįstumo reikalavimo 
netaikymas, nes tai neatitinka Direktyvos 8 straipsnio reikalavimų.

· Tarp Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 3 punkto 
ir Direktyvos 15 straipsnio c dalies nėra jokio prieštaravimo, ir Lietuvos 
teismai, spręsdami administracinius ginčus dėl papildomos apsaugos su-
teikimo, gali visa apimtimi taikyti Lietuvos nacionalinę teisę, neatsižvelg-
dami į siauresnį Direktyvos teisinį reguliavimą.
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S u m m a r y:  The article aims at the disclosure of the problems of the transposition of the 
Qualification Directive into the Lithuanian law and certain essential features of its applicati-
on, which grew evident in the course of seven years after the start of its implementation. The 
authors provide the analysis of the particular provisions1 of the Qualification Directive and the 
main Lithuanian legal acts implementing the Qualification Directive, they also identify the most 
evident cases of improper transposition of the Directive provisions into the Lithuanian law. The 
authors also analyse the Lithuanian administrative and court practice whereby those Lithuanian 
legal acts, which aim at the implementation of the Qualification Directive, are used and provide 
with some recommendations aimed at the improvement of the current legal acts and shaping of 
good administrative and court practice.
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1  Due to the limits of this article the authors will confine themselves only to the legal analysis 
of certain provisions of the Qualification Directive.


