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Słowo wstępne:
Poradnik prawny Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) powstał bazując na pytaniach
przysyłanych przez słuchaczy w ramach realizowanego przez Fundację projektu „EFHR
konsultuje“. Celem projektu było pogłębienie wiedzy słuchaczy polskiego radia na Litwie na temat
przysługujących im praw człowieka i praw mniejszości narodowych.
W ramach projektu prawnicy EFHR przeprowadzili osiem audycji w radiu „Znad Wilii” pt.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pisownia imion i nazwisk;
Kwestia nazw topograficznych w języku mniejszości;
Twoje prawa językowe;
Dyskryminacja w miejscu pracy;
Dyskryminujące komentarze w Internecie;
Oświata w szkołach mniejszości narodowych;
Skargi do ETPCz;
8. Prawa mniejszości na Litwie a praktyka międzynarodowa.
Podczas audycji radiowych prawnicy EFHR wystąpili w roli konsultantów przedstawiając krótki opis
danego tematu. Słuchaczom stworzono również możliwość zadania prawnikom pytań i otrzymania
nieodpłatnej odpowiedzi. Na podstawie tych pytaniach powstał niniejszy poradnik.
EFHR ma nadzieję, że poradnik będzie dobrą wskazówką dla czytelników i pomoże w zorientowaniu
się w przysługujących każdemu prawach i obowiązkach.

EFHR

I.

Pisownia imion i nazwisk

1. Chcę zmienić imię i nazwisko, ale nadal ubiegam się o zwrot ziemi. Boję się, że po zmianie
dokumentu stracę prawo do ziemi lub spadku.
Zmiana imienia i/lub nazwiska w żaden sposób nie wpłynie na Twoje prawa, tym bardziej na
uprawnienia majątkowe. Urząd Stanu Cywilnego wyda Ci stosowne zaświadczenia potwierdzające
fakt zmiany. Dokument taki będzie uznawany przez wszystkie urzędy na Litwie. Po prostu
powinieneś go mieć przy sobie w celu udowodnienia zmiany imienia i/lub nazwiska.

2. Gdzie mogę złożyć wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska?
Wnioskodawca zwraca się do Urzędu Stanu Cywilnego (Civilinės metrikacijos skyrius) według
swojego
miejsca
zamieszkania.
Spis
urzędów
stanu
cywilnego
znajduje
się: https://mepis.vrm.lt/web/mepis/kontaktai

3. Chcę zmienić imię i nazwisko, ale nie chce mi się zmieniać wszystkich dokumentów. To
przecież wymaga czasu i środków finansowych.
Wszystkie wpisy stanu cywilnego (akt ślubu i urodzenia) zostaną zmienione po wypełnieniu
odpowiedniego wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Opłata za zmianę wynosi tylko 42 lity. W
terminie do 2 miesięcy, który może być przedłużony do 4 miesięcy, Urząd powinien rozpatrzyć Twój
wniosek.
Urząd wyda stosowne zaświadczenia potwierdzające fakt zmiany imienia i/lub nazwiska. Dokument
taki będzie uznawany przez wszystkie urzędy na Litwie. Na podstawie tego zaświadczenia
odpowiednie instytucje dokonują zmian imion i nazwisk w dokumentach (prawo jazdy, konto
bankowe itp.). Jeżeli chodzi o świadectwo dojrzałości, to jego zmieniać nie trzeba, gdyż wystarczy
odpowiednie zaświadczenie wydane przez Urząd Stanu Cywilnego. Co do odpisu skróconego aktu
urodzenia, to zostanie wydany nowy, z nowymi, zmienionymi danymi.

4. Urząd Stanu Cywilnego nie chce przyjąć mojego wniosku o zmianę imienia lub nazwiska
tłumacząc, że nie może pozytywnie rozpatrzeć podania, które jest niezgodne z prawem. Co
mam robić w takiej sytuacji?
Należy żądać pisemnej odpowiedzi, w której Urząd musi wskazać przyczynę odmowy przyjęcia
wniosku. Mając taką pisemną odmowę, należy jak najszybciej zaskarżyć decyzję Urzędu. Pamiętać
jednak należy o zachowaniu terminu zaskarżenia, który wynosi 30 dni. Zaskarżyć decyzję można
samodzielnie, lecz trzeba pamiętać o zachowaniu procedur zaskarżania takich decyzji. Pomocna w
tym będzie wiedza prawników lub adwokatów.
Prawie 8800 osób na Litwie ma zapisane imiona i nazwiska przy użyciu liter nie wchodzących do
alfabetu języka litewskiego – posiada kombinację liter: „rz”, „czy” i „sz” lub dwóch liter np. „nn” i
„tt”. To, że takie imiona są już zarejestrowane, oznacza, że Urząd Stanu Cywilnego wydał na nie
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pozwolenie, dlatego Ty również, zgodnie z zasadą równości, masz prawo wnioskować o zmianę
swojego imienia lub nazwiska.

5. Jeżeli zmienię nazwisko, to co z nazwiskiem moich dzieci? Czy im też trzeba zmienić
nazwisko? Jak to zrobić?
W kwestionariuszu o zmianę nazwiska można wnioskować o zmianę nazwiska dla wszystkich swoich
dzieci niepełnoletnich. Oznacza to, że po złożeniu takiego wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu,
zmienione nazwisko rodzica automatycznie powoduje zmianę nazwiska dzieci bez konieczności
składania kolejnych wniosków.

II. Kwestia nazw topograficznych w języku mniejszości
1. Czy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lipca 2011 r. odnośnie usunięcia
polskojęzycznych tabliczek z prywatnych posesji dotyczy właścicieli tych posesji?
Adresatem wyroku jest wyłącznie administracja samorządu. Zgodnie z art. 642 Kodeksu
Postępowania cywilnego orzeczenie sądu powinno być wykonane przez te osoby, których orzeczenie
dotyczy. Decyzja administracyjna, która była przedmiotem rozważań Sądu, dotyczy jedynie terenów
(domów, budynków, itp.) podległych samorządowi, nie dotyczy zaś prywatnych posesji. Dlatego też
żadna osoba fizyczna nie może być zmuszona do zdjęcia tabliczki z nazwą ulicy w innym języku niż
państwowy w oparciu o ten wyrok..

2. Czy to prawda, że na swoim domu prywatnym mogę mieć tabliczkę z nazwą ulicy w języku
polskim?
Tak, to jest prawda. To samorząd musi zatroszczyć się o umieszczenie na słupkach przyulicznych
tablic z nazwami ulic w języku litewskim. Na prywatnym domu może natomiast wisieć tabliczka z
nazwą ulicy w dowolnym języku.
3. W jaki inny sposób mogę napisać nazwę ulic?
Alternatywnym zewnętrznym sposobem oznakowania ulic jest napisanie na domu np. farbą nazwy
ulicy dużymi literami (na ścianie od strony ulicy). Stanowi to zarówno przekaz informacyjny, jak i
pewien sposób dekoracji domu.
4. Czy jeżeli na swoim domu mam tabliczkę z nazwą ulicy w języku polskim i litewskim, ale ta
w języku polskim jest większa i używam większej czcionki, to czy nie popełniam
przestępstwa?
Nie ma różnicy, czy masz w większym, czy mniejszym formacie tabliczkę z nazwą w języku polskim.
Na prywatnym domu może ona być w dowolnym formacie i języku. Najważniejsze, by samorząd
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zadbał o to, by przy ulicy była tabliczka z nazwą ulicy w języku państwowym.

III. Twoje prawa językowe
1. Nie znam języka państwowego. W jakim języku mogę porozumiewać się w sądzie?
Masz prawo do składania oświadczeń, zeznań, wyjaśnień, do przedstawienia wniosków i skarg oraz
do mówienia w sądzie w języku ojczystym lub innym, którym się posługujesz.
Obowiązkiem sądu jest zapewnienie bezpłatnej pomocy tłumacza, w przypadku, gdy uczestnicy
postępowania sądowego nie znają języka urzędowego. To prawo zagwarantowane jest uczestnikom
postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego.
Również każda osoba podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo zostać
niezwłocznie i w sposób szczegółowy powiadomiona w zrozumiałym dla niej języku o charakterze
oraz podstawie przedstawianych jej zarzutów.
2. Czy za usługi tłumacza w sądzie będę musiał zapłacić?
Obowiązkiem sądu jest zapewnienie bezpłatnej pomocy tłumacza, w przypadku, gdy uczestnicy
postępowania sądowego nie znają języka urzędowego. Prawo to gwarantowane jest uczestnikom
postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego. Uczestnik postępowania nie ponosi jednak
kosztu udzielenia takiej usługi.
3. Czy mogę do samorządu wysłać podanie w języku polskim?
Zgodnie z prawem litewskim masz prawo zwracać się do administracji publicznej (urzędu
państwowego, ministerstwa, prokuratury itd.) w swoim języku, gdy nie mówisz w języku
państwowym lub nie rozumiesz tego języka. W takiej sytuacji instytucja powinna zapewnić tłumacza.
Natomiast pisemne podania petentów powinny być pisane i przedstawiane instytucjom w języku
państwowym. Jednak nie dotyczy to wniosków przesyłanych pocztą. Instytucja, która otrzymała
pismo napisane w języku niepaństwowym, powinna je przetłumaczyć. Uwaga – odpowiedź instytucji
na takie pismo, czy podanie udzielane jest petentowi w języku państwowym, czyli litewskim.
4. Czy w miejscu pracy mam prawo posługiwać się językiem ojczystym?
Wszystko zależy od miejsca pracy. W urzędach państwowych istnieją specjalne wymogi, do których
musisz się dostosować. Np. korespondencja oficjalna w takich instytucjach musi być w języku
państwowym.
W innym miejscu pracy dużo zależy od pracodawcy, języka pracy, charakteru pracy lub instytucji.
Musisz więc zapoznać się z regulaminami wewnętrznymi swojego miejsca pracy. Obsługa klientów
powinna się odbywać w języku litewskim, o ile reguły wewnętrzne nie przewidują wyjątków.
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Jednak nikt nie może zabronić mówić w języku ojczystym podczas przerwy obiadowej, lub gdy dana
osoba nie wykonuje swoich funkcji jako pracownik..
5. Jestem drobnym przedsiębiorcą i chciałbym reklamować swoje usługi w językach innych
niż państwowy. Czy mogę to robić, czy naruszę prawo?
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na Litwie ma prawo do reklamowania swojej
działalności w dowolnym języku obcym, tzn. obok języka państwowego może dodawać informacje
dźwiękowe i pisemne dotyczące swojej działalności w różnych językach, np. po polsku, angielsku,
czy też niemiecku. Informacja w języku obcym nie może być jednak bardziej szczegółowa niż ta w
języku litewskim.
6. Co mogę zrobić w sytuacji, gdy mam konto bakowe w jednym z banków, który nie prowadzi
swojej strony internetowej w języku polskim? Nie ukrywam, że stanowi to dla mnie pewną
barierę językową.
Krok, który możesz zrobić, to zwrócenie się do banku z prośbą o uzupełnienie strony internetowej o
odpowiednią wersję językową. Zachęcamy, aby przedstawiciele mniejszości narodowych zwracali
się do przedsiębiorstw (banków, sklepów) z prośbą o podanie informacji w języku ojczystym. Mogą
to być również prośby o napisy informacyjne o usługach i towarach. W taki sposób daje się sygnał,
że istnieje zapotrzebowanie na używanie tego języka również w sferze publicznej.

IV Dyskryminacja w miejscu pracy
1. Będąc na wakacjach za granicą zostałam odwołana z corocznego urlopu. Czy pracodawca
ma takie prawo? Co powinnam zrobić w takim wypadku?
Z corocznego urlopu można odwołać pracownika tylko za jego zgodą. Zgoda ta może mieć formę
zgody ustnej lub pisemnej. Dlatego jeżeli ustnie zgodzisz się na odwołanie (np. w rozmowie
telefonicznej), musisz wrócić do pracy w ustalonym terminie.
2. Przy zatrudnieniu podpisałem umowę o pracę, która przewidywała okres próbny wynoszący
dwa miesiące. Po upływie ustalonego okresu próbnego pracodawca przedłużył okres próbny
jeszcze na 1 miesiąc. Czy nie zostały naruszone moje prawa?
Umowa może przewidywać okres próbny (nie dłuższy niż 3 miesiące). W danym wypadku
pracodawca nie przekroczył ustalonych terminów. To oznacza też, że w danym przypadku
pracodawca nie ma już prawa przedstawić Ci trzeciej umowy z okresem próbnym.
3. Obecnie jestem w 5 miesiącu ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim. Pocztą dostałam
list z rozwiązaniem umowy o pracę. Czy zakład pracy nie naruszył prawa?
Pracodawca jednoznacznie naruszył prawo. Zabrania się wypowiedzenia stosunku pracy i zwolnienia
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z pracy kobiety w ciąży oraz pracownika w okresie czasowego zwolnienia lekarskiego. Pracodawca
ma prawo przedstawić rozwiązanie umowy o pracę dopiero po powrocie pracownika ze zwolnienia
lekarskiego.

4. Czy pracodawca może ukarać pieniężnie pracownika za naruszenie dyscypliny w pracy?
Za naruszenie dyscypliny pracy pracodawca nie ma prawa ukarać pracownika pieniężnie. Za
naruszenie dyscypliny pracy pracodawca może udzielić uwagi lub nagany, a nawet złożyć
wymówienie.

5. Czy nieprzyznawanie mi awansu, pomimo tego, że spełniłem wszystkie wcześniej ustalone
przez pracodawcę warunki jest dyskryminacją w miejscu pracy? Dodam, że inni pracownicy
dostali awans, a w mojej sprawie pracodawca odmawia rozmowy.
Dyskryminacja oznacza nierówne traktowanie osób znajdujących się w podobnej sytuacji, które nie
jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami, a wynika z cech, która dana osoba posiada, a więc np.:
koloru skóry, płci, wieku, orientacji seksualnej, wyznania czy narodowości. Jeżeli pracodawca
przedstawił pracownikom jasne zasady awansu i określił, że po ich spełnieniu każdemu jest
przyznawany awans, wykluczenie jednej osoby lub grupy osób, bez uzasadnionych przyczyn może
być uznane za dyskryminujące. W takim wypadku pracownik ma prawo zwrócić się do odpowiednich
instytucji (np.: Służba Kontrolera ds. Równych Możliwości,) które zbadają sprawę i ustalą, czy ma
miejsce dyskryminacja.

V. Dyskryminujące komentarze w Internecie
1. Czy jestem anonimowy w Internecie?
Identyfikacja osoby w przestrzeni Internetowej jest tylko kwestią czasu i zaangażowanych środków.
Serwisy często zbierają informacje o naszym adresie IP, wysyłają tzw. ciasteczka, gromadzą dane o
utworzonych profilach. Dodatkowo, historię naszych działań w sieci trzyma w logach dostawca
Internetu. Dlatego nie powinieneś czuć się w Internecie anonimowy. Jeżeli popełnisz przestępstwo w
przestrzeni internetowej (np. będziesz nawoływał do nienawiści rasowej), możesz być w łatwy
sposób zidentyfikowany i pociągnięty do odpowiedzialności.

2. Czy za złośliwy komentarz umieszczony w Internecie mogę ponieść konsekwencje?
Kodeks Karny Litwy głosi, że osoba, która publicznie (a Internet również jest przestrzenią publiczną)
poniża, pogardza, podżega do nienawiści lub dyskryminuje pewną grupę ludzi oraz ta, która podżega
do przemocy wobec osoby należącej do tej grupy, zostanie poddana karze w postaci grzywny lub
karze ograniczenia wolności. Osoby, które korzystając z wolności słowa naruszają prawa i wolności
innych osób, mogą ponieść odpowiedzialność karną.
6

Należy także zaznaczyć, że za takie komentarze grozi kara więzienia, prac społecznych, grzywny,
lub ograniczenia wolności. Do tego, konfiskowany jest również komputer będący narzędziem
przestępstwa.
3. Jaka najsurowsza kara jest przewidywana za dyskryminujące komentarze w Internecie?
Typ kwalifikowany zagrożony jest karą pozbawienia wolności do trzech lat.

4. Co mogę zrobić, gdy padnę ofiarą mowy nienawiści?
Należy sformułować prywatny akt oskarżenia i złożyć go w prokuraturze ze względu na miejsce
popełnienia przestępstwa. Dowodami w tego rodzaju sprawach są zwykle utrwalone materiały z
Internetu. Dlatego sporządzając taki akt powinieneś podać jak najwięcej szczegółów o przestępstwie,
np. podać adresy stron internetowych, na których były opublikowane treści łamiące prawo.

VI. Oświata w szkołach mniejszości narodowych
1. Czy nowa Ustawa o Oświacie z 2011 r. ma wpływ na wyniki egzaminów uczniów szkół
mniejszości narodowych?
Pomimo tego, że wyniki uzyskane na maturze z języka litewskiego w 2013 r. zarówno w szkołach
mniejszości narodowych jak i szkołach litewskich są gorsze w porównaniu do roku 2012, zmiana ta
jest o wiele bardziej znacząca wśród maturzystów ze szkół mniejszości narodowych. Tym samym
pozwala to przypuszczać, że wprowadzone ujednolicenie egzaminów i zbyt krótki okres na
wyrównanie różnic programowych w nauczaniu języka litewskiego w szkołach mniejszości
narodowych przełożyły się na uzyskanie przez maturzystów ze szkół mniejszości narodowych
gorszych wyników z egzaminu z języka litewskiego.

2. Gdzie mogę zwrócić się, jeżeli jestem niezadowolony z oceny złożonego przeze mnie
egzaminu maturalnego?
W takiej sytuacji bardzo ważne jest dotrzymanie terminów zaskarżenia wyników z egzaminu.
Maturzyści mają na to 3 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Chcąc zaskarżyć wynik,
należy sporządzić skargę i złożyć ją w odpowiednim sądzie. Oczywiście najlepiej w takich
wypadkach korzystać z profesjonalnych usług prawniczych, które nie odpłatnie zapewnia Fundacja.

3. Czy na Litwie mogę uzyskać wyższe wykształcenie w języku polskim?
Od 2007 r. w Wilnie funkcjonuje Filia Uniwersytetu Białostockiego z polskim językiem
wykładowym. Możesz więc ten uniwersytet wskazywać w Międzyuczelnianym systemie rekrutacji
LAMA BPO.
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4. Czy ujednolicony egzamin maturalny z języka litewskiego uczniów ze szkół mniejszości
narodowych oraz szkół litewskich jest oceniany w ten sam sposób?
Istnieją pewne różnice w ocenie. Jeszcze do 2019 r. pozostaną w mocy wcześniej wprowadzone
różnice – maturzyści ze szkół mniejszości narodowych na ujednoliconym egzaminie z języka
litewskiego mają prawo popełnienia większej ilości błędów. Pamiętać jednak należy, że egzamin z
języka jest jedynym obowiązkowym egzaminem maturalnym na Litwie, bez którego pozytywnego
złożenia uczeń nie otrzyma dyplomu maturalnego.

VII Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(ETPCz)
1. Jakimi sprawami zajmuje się ETPCz?
Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmuje się rozpatrywaniem zarówno skarg indywidualnych
(osób indywidualnych, grup osób i organizacji międzynarodowych) jak i skarg międzypaństwowych,
które może złożyć strona Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
(Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).
Warto jednak pamiętać, iż Trybunał nie jest sądem odwoławczym od decyzji i orzeczeń krajowych.
Nie może ich zmienić. Odpowiada za przestrzeganie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Rozpatruje też skargi indywidualne, aby nakłonić państwa do przestrzegania praw gwarantowanych
przez Konwencję. Ta konwencja i dołączone do niej protokoły określają sposób funkcjonowania i
kompetencje Trybunału.
2. Kto może zwracać się do ETPCz? Czy osoba fizyczna ma takie prawo?
Tak, osoba fizyczna może zwracać się do ETPCz, chociaż warto zaznaczyć, że bez profesjonalnej
pomocy prawnej sporządzenie skargi do Trybunału jest bardzo trudne.
Europejska Fundacja Praw Człowieka rekomenduje, aby osoby zwracały się o pomoc prawną (np. o
nieodpłatną do EFHR) najlepiej już na pierwszym etapie sprawy, czyli gdy jest ona rozpatrywana
przez sądy krajowe. Pozwoli to spełnić wszystkie niezbędne kryteria dopuszczalności skargi oraz
szczegółowo wyjaśnić, czy sprawa naprawdę dotyczy naruszeń praw przewidywanych w
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Prawnik podpowie ponadto co wskazać w dokumentach procesowych, w postępowaniu sądowym,
jak wypełnić formularz skargi składanej do Trybunału oraz jakie dokumenty koniecznie należy
załączyć.

3. W jakim języku ma być sporządzona skarga do ETPCz?
Można ją złożyć w dowolnym języku państwa, które jest stroną Konwencji, a więc także w języku
polskim lub litewskim. Warto jednak pamiętać, że w dalszym toku korespondencja będzie
przekazywana, w którymś z oficjalnych języków Trybunału, tzn. w języku angielskim lub
francuskim, w zależności od wyboru dokonanego przez składającego skargę.
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4. Jak ma wyglądać dobrze sporządzona skarga do ETPCz?
Po pierwsze, skarga musi spełnić wymogi formalne, tzw. kryteria dopuszczalności. W przeciwnym
wypadku nie zostanie poddana merytorycznemu rozpatrzeniu przez Trybunał.
1. Skarga powinna dotyczyć wyłącznie naruszenia praw gwarantowanych w Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i jej protokołach dodatkowych.
2. Przedmiotem skargi mogą być tylko działania i zaniechania władzy publicznej. Skarga może być
więc złożona wyłącznie przeciwko jednemu lub kilku państwom, które są stroną Konwencji. Nie
można kierować do Trybunału skarg przeciwko osobom fizycznym czy też organizacjom prywatnym.
To oznacza, iż Trybunał nie rozpatruje takich spraw, jak na przykład podział majątku podczas
rozwodu lub przysądzenie długu od firmy.
3. W przypadku Litwy dopuszcza się jedynie skargi dotyczące sytuacji, które nastąpiły po 1995 r.,
gdy Litwa ratyfikowała Konwencję. Skarga nie może więc obejmować zdarzeń wcześniejszych.
4. Ze skargą można wystąpić po wykorzystaniu wszystkich dostępnych w kraju środków
odwoławczych, przewidzianych prawem dla sprawy, której skarga dotyczy. Trybunał nie będzie
rozpatrywał sprawy, jeżeli dana osoba nie odwołała się od orzeczenia, z którym się nie zgadza,
pomimo że miała taką możliwość.
Warto zwrócić uwagę, iż wykorzystując krajowe środki odwoławcze w dokumentach procesowych,
trzeba formułować zarzuty na podstawie naruszeń praw zawartych w Konwencji.
5. Skargę należy wnieść nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia wydania ostatecznej
decyzji przez sąd krajowy. Dotychczas powyższy termin mógł zostać przerwany, poprzez wniesienie
do Trybunału niekompletnej skargi lub nawet zwykłego listu. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi
od 1 stycznia 2014 r. jedynie wniesienie skargi, spełniającej wszystkie wymogi formalne będzie
skuteczne i doprowadzi do przerwania biegu 6-miesięcznego terminu. Niekompletne skargi nie będą
już brane pod uwagę.
6. Ze skargą może wystąpić tylko ta osoba, która uważa, iż jej prawa, zawarte w Konwencji, zostały
naruszone. Trybunał nie będzie rozpatrywał skarg złożonych w interesie osoby trzeciej przez jej
nieprawnego przedstawiciela.
7. Skarga nie może być wniesiona anonimowo.
8. Skarga nie może być identyczna ze sprawą, rozpatrzoną już wcześniej przez Trybunał. To oznacza,
iż orzeczenie Trybunału jest ostateczne. Powtórne złożenie skargi lub odwołanie się od wyroku jest
niemożliwe.
9. Nie można skorzystać ze skargi indywidualnej, jeżeli sprawa została już przedłożona innej
międzynarodowej procedurze kontrolnej (np. Komitetowi Praw Człowieka ONZ) i nie zawiera
nowych, istotnych informacji.
10. Skarga nie może być w sposób oczywisty nieuzasadniona lub stanowić nadużycia prawa do skargi
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5. Jak wygląda Litwa na tle innych państw? Czy dużo skarg napływa do ETPCz?
Wśród państw, które w 2004 r. przystąpiły do UE Litwa, według liczby skarg na liczbę mieszkańców,
jest jednym z przodujących krajów obok Estonii, Słowenii i Łotwy. Liczba skarg składanych do
ETPCz przeciwko Litwie wzrasta z roku na rok – w 2011r. wniesiono 305 nowych skarg, a w 2012–
373. Natomiast w 2013 r. zaś wniesiono aż 428 skarg. Tak duża liczba skarg wskazuje na
niedostosowywanie przez Litwę krajowego systemu prawnego do orzeczeń ETPCz oraz na
niewyciąganie z tego żadnych wniosków, co skutkuje kierowaniem do Trybunału spraw o
powtarzającej się tematyce.

VIII Prawa mniejszości na Litwie, a praktyka międzynarodowa
1. Czy mniejszości narodowe powinny być specjalnie chronione na Litwie, czy to jest jedynie
„zachcianka” mniejszości narodowych do posiadania dodatkowych praw?
Demokratyczne państwa są zobowiązanie do dbania o prawa człowieka wszystkich osób
zamieszkujących na ich terytorium. Litwa od 1993 r. jest członkiem Rady Europy. Warunkiem
przystąpienia do tej organizacji jest przede wszystkim poszanowanie demokracji parlamentarnej i
spełnianie kryterium ochrony praw człowieka.
W ramach członkostwa w 2000 r. Litwa ratyfikowała również Konwencję ramową o ochronie
mniejszości narodowych, co oznacza, że zobowiązała się chronić zamieszkujące jej terytoriom
mniejszości narodowe. Jest to akt międzynarodowy, który musi być uwzględniany we wszystkich
rozporządzeniach i ustawach, zwłaszcza dotyczących bezpośrednio mniejszości narodowych.
Dlatego też fakt, iż mniejszości narodowe domagają się spełnienia ich praw językowych, prawa do
nauczania w językach mniejszości narodowych, prawa do posiadania tablic z nazwami miejscowości
lub ulic w językach mniejszości narodowych jest w pełni uzasadniony.
Każde państwo powinno zadbać o to, by w jego prawie krajowym znalazła się ustawa o
mniejszościach narodowych, która byłaby głównym aktem chroniącym tą grupę społeczną.
2. Jaki dokument obecnie chroni na Litwie mniejszości narodowe?
Ustawa o mniejszościach narodowych na Litwie, która wygasła w 2010 r., była jedynym
dokumentem, który od początku niepodległości Litwy reglamentował status oraz zapewniał
mniejszościom narodowym ochronę prawną. Wygaśnięcie ustawy przyniosło szereg problemów
prawnych, które wciąż pozostają nierozstrzygnięte. Litwa od czterech lat nie przyjęła ustawy o
mniejszościach narodowych, co jest niezgodne z dobrą praktyką i standardami europejskimi.
Art. 37 Konstytucji Republiki Litewskiej (dalej – RL), głoszący, że obywatele należący do wspólnot
narodowych mają prawo do pielęgnowania swego języka, kultury i obyczajów, nie stanowi pewnej
podstawy ochrony praw mniejszości narodowych.
3. Do jakich instytucji mogę się zwrócić jeżeli uważam, że naruszone zostały prawa człowieka,
w tym moje szczególne prawa jako członka mniejszości?
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Wśród litewskich instytucji działających na rzecz ochrony praw człowieka, do których obywatele
mogą kierować skargi w sprawie naruszenia praw człowieka w różnych obszarach, są między innymi:
Służba Kontrolera ds. Równych Możliwości (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba), Urząd
Kontrolerów Sejmowych RL (Seimo kontrolierių įstaiga), Urząd Kontrolera ds. Ochrony Praw
Dziecka (Vaikoteisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga), Służba Inspektora Etyki Dziennikarskiej
(Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba), Komisja Etyki Dziennikarskiej i Wydawniczej (Lietuvos
žurnalistų ir leidėjų etikos komisja), Służba Ochrony Praw Konsumenta (Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba). Oczywiście możesz się też zwrócić do właściwego sądu lub policji.
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Europejska Fundacja Praw Człowieka
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest pozarządową organizacją z siedzibą w Wilnie,
której powstanie było odpowiedzią na zwiększającą się liczbę naruszeń praw człowieka, w tym specyficznych naruszeń praw mniejszości narodowych.
Główne kierunki działalności Fundacji:
• Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka;
• Ochrona interesów grup marginalizowanych społecznie, wspieranie równouprawnienia płci oraz
mniejszości narodowych;
• Propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa i społeczeństwa;
• Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw człowieka;
• Działanie na rzecz ochrony praw człowieka;
• Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji;
• Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
• Wspieranie ogólnie pojętego poradnictwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych.
Dlatego też jeżeli nadal masz pytania, skorzystaj z oferowanej przez nas bezpłatnej pomocy i konsultacji prawnych. Prawnicy fundacji udzielą Ci zarówno ustnej, jak i pisemnej konsultacji.

Kontakt do nas:
Europejska Fundacja Praw Człowieka
ul. Liepkalnio 103, LT – 02121 Wilno
Internetcalls: EFHR
e – mail: info@efhr.eu
Tel. +37069150822
skype: EFHR – LT
www.efhr.eu

