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pagalba. 

 

S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatos, 

įtvirtinančios, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmo-

gui susirgus, o įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įs-

taigose teikimo tvarką, ir pateikiama šių Konstitucijos nuostatų interpretacija. 

Autorius analizuoja teisės į nemokamą gydymą įtvirtinimą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir 

kituose teisės aktuose, nagrinėja valstybės įsipareigojimų, nustatytų Konstitucijos 53 straipsnyje, 

pobūdį, kokiems asmenims turėtų būti taikoma ši teisė, kokia yra nemokamos medicinos pagalbos 

apimtis ir kaip užtikrinama teisė į nemokamą gydymą laikantis kai kurių Lietuvos Respublikos tarp-

tautinių įsipareigojimų. 

Konstitucijos 53 straipsnyje iš esmės deklaruojama teisė į sveikatos priežiūrą bei įtvirtinta iš 

esmės blanketinė norma, nukreipianti į nemokamos medicinos pagalbos ir nemokamo gydymo regla-

mentavimą pagal įstatymą. Todėl nagrinėjant valstybės įsipareigojimus pagal Konstitucijos 53 

straipsnio 1 dalį nemažai remiamasi ir atitinkamų įstatymų nuostatomis. 

Straipsnyje keliamos nemokamo gydymo taikymo užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be 

pilietybės, valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros apimties, nemokamos sveikatos 

priežiūros reglamentavimo problemos. 

 

Áþanga 
 

Teisë á nemokamà gydymà priskiriama socialiniø þmogaus teisiø grupei. Ðiai þmogaus teisiø 
grupei paprastai bûdinga tai, kad jø ágyvendinimas ir uþtikrinimas konkreèioje valstybëje paprastai 
priklauso nuo valstybës ekonominës padëties, kadangi siekiant, kad tokios teisës bûtø ágyvendina-
mos tinkamai ir efektyviai, yra reikalingos tam tikros valstybës biudþeto lëðos. Valstybës biudþeto lëðø 
paskirstymas paprastai yra susijæs su valstybës politika vienoje ar kitoje srityje, todël socialiniø teisiø 
ágyvendinimas yra susijæs su valstybës socialine politika, o konkreèiai teisës á nemokamà gydymà 
uþtikrinimas daþniausiai priklauso nuo valstybës vykdomos sveikatos apsaugos politikos. 

Kai kuriose valstybëse teisë á nemokamà gydymà nëra átvirtinta konstitucijoje ir reglamentuo-
jama vien tik ástatymø lygmeniu (Vokietija, JAV). Kai kuriose kitose valstybëse ði teisë ávairiø nuostatø 
pavidalu átvirtinama tø valstybiø konstitucijose, taip jai suteikiant konstitucinæ prigimtá. Pavyzdþiui, 
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Suomijos Respublikos Konstitucijos 19 straipsnyje numatyta, kad vieðoji valdþia pagal ástatymà kiek-
vienam garantuoja pakankamà socialiná, sveikatos ar medicinos aptarnavimà, ji rûpinasi gyventojø 
sveikata, Estijos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnis nustato, kad kiekvienas asmuo turi teisæ á 
sveikatos apsaugà, Latvijos Respublikos Konstitucijos 111 straipsnis nustato, kad valstybë rûpinasi 
þmoniø sveikata ir garantuoja medicinos pagalbà. Kiek plaèiau teisë á nemokamà gydymà formuluo-
jama, pavyzdþiui, Lenkijos Respublikos Konstitucijos 68 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad kiekvi-
enas turi teisæ á sveikatos apsaugà; pilieèiams, neatsiþvelgiant á jø materialinæ padëtá, vieðoji valdþia 
uþtikrina vienodas galimybes gauti medicinos pagalbà, finansuojamà ið vieðøjø lëðø; medicinos pa-
galbos teikimo sàlygas ir apimtá nustato ástatymas; vieðoji valdþia privalo ypaè rûpintis vaikø, nëðèiø 
moterø, neágaliø asmenø ir pagyvenusiø asmenø sveikata; arba Rusijos Federacijos Konstitucijoje, 
kurios 41 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas turi teisæ á sveikatos apsaugos ir medicinos pagalbà, o 
medicinos pagalba valstybinëse ir municipalinëse sveikatos prieþiûros ástaigose teikiama nemokamai, 
atitinkamo biudþeto, draudimo ir kitø ámokø lëðomis [1]. 

 
Teisës á nemokamà gydymà átvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje teisë á nemokamà gydymà nustatyta 53 straipsnyje. Èia ið 

esmës deklaruojama teisë á sveikatos prieþiûrà ir ganëtinai abstrakèiai formuluojami kai kurie sveika-
tos sistemos ir sveikatos prieþiûros elementai [2, p. 337]. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 
straipsnio 1 dalyje átvirtinta, kad valstybë rûpinasi þmoniø sveikata ir laiduoja medicinos pagalbà ir 
paslaugas þmogui susirgus, o ástatymas nustato pilieèiams nemokamos medicinos pagalbos valsty-
binëse gydymo ástaigose teikimo tvarkà. Ðios nuostatos átvirtina vienà svarbiausiø socialiniø vertybiø – 
þmogaus teisæ á sveikatos prieþiûrà. Valstybë, ágyvendindama konstitucines þmoniø sveikatos ap-
saugos garantijas, turi uþtikrinti tam tikrus asmens ir visuomenës sveikatos saugos ir prieþiûros stan-
dartus [3, p. 489]. 

Konstitucijoje átvirtinta ið esmës blanketinë norma, nukreipianti á nemokamos medicinos pagal-
bos ir nemokamo gydymo reglamentavimà ástatymais. Taèiau reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad teisë á 
nemokamà gydymà yra átvirtinta paèioje Konstitucijoje, todël ði teisë laikytina konstitucine teise. 
Ástatymui paliekama tik nustatyti ðios teisës ágyvendinimo tvarkà. Teisës á nemokamà gydymà ágy-
vendinimo pagrindus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ástatymas, taip pat kai kuriuos 
ðios teisës ágyvendinimo aspektus reglamentuoja Sveikatos draudimo ástatymas, Sveikatos prieþiûros 
ástaigø ástatymas ir kiti teisës aktai. 

Analizuojant teisæ á nemokamà gydymà kaip konstitucinæ teisæ svarbu iðsiaiðkinti valstybës 
ásipareigojimø dël nemokamo gydymo pobûdá, asmenis, kuriems ði teisë yra taikoma, nemokamos 
medicinos pagalbos apimtá, ávertinti realias teisës á nemokamà gydymà ágyvendinimo galimybes ir 
paþvelgti á ðià teisæ atsiþvelgiant á kai kuriuos Lietuvos Respublikos tarptautinius ásipareigojimus. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika aiðkinant Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje 
iðdëstytas normas yra labai negausi – ðios Konstitucijos nuostatos trumpai aptariamos keliuose 
Konstitucinio Teismo nutarimuose, daugiausiai susijusiuose su Lietuvos Respublikos biudþeto 
sudarymu. 

 
Valstybës ásipareigojimai pagal Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalá 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje átvirtinant asmenø teisæ á medicinos 

pagalbà vartojami þodþiai „valstybë rûpinasi ir laiduoja“, o apie nemokamà medicinos pagalbà tiesi-
ogiai uþsimenama tik tiek, kad jos teikimo tvarka nustatoma atskiru ástatymu. Toks Konstitucijos nu-
ostatø formulavimas gali kelti klausimø, aiðkinant, ar ðios Konstitucijos nuostatos reiðkia aiðkø konsti-
tuciná valstybës ásipareigojimà teikti asmenims nemokamà medicinos pagalbà. Todël yra bûtina 
iðsiaiðkinti, koks yra valstybës ásipareigojimø pobûdis pagal Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalá. 

Konstitucinis Teismas yra nurodæs, kad rûpinimasis þmoniø sveikata ir medicinos pagalbos bei 
paslaugø þmogui susirgus laidavimas traktuotini kaip valstybës funkcija [4], o ið Konstitucijos 53 
straipsnio 1 dalies nuostatos, jog valstybë rûpinasi þmoniø sveikata, iðplaukia, kad þmoniø sveikatos 
apsauga yra konstituciðkai svarbus tikslas, vieðasis interesas [5; 6]. Atsiþvelgiant á tai darytina iðvada, 
kad Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis átvirtina vienà ið valstybës funkcijø – rûpintis þmoniø sveikata ir 
laiduoti medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui susirgus. Natûralu, kad tokiu atveju asmens ne-
galëjimas pasinaudoti medicinos pagalba dël lëðø trûkumo, kai kyla grësmë asmens gyvybei, ne-
galëtø bûti laikomas tinkamu ðios valstybës funkcijos ágyvendinimu. Atsiþvelgiant á tai bei Konstitucijos 
53 straipsnio 1 dalies pirmàjá ir antràjá sakinius aiðkinant kartu, galima teigti, jog valstybës pareiga 
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rûpintis þmoniø sveikata ir laiduoti medicinos pagalbà þmogui susirgus apima ir nemokamos medici-
nos pagalbos teikimà, tik tokios nemokamos medicinos pagalbos teikimo tvarkà ir apimtá turi nustatyti 
ástatymas. 

Be to, reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ástatymo 2 
straipsnio 12 dalis nustato, kad valstybës laiduojama (nemokama) asmens sveikatos prieþiûra – tai 
asmens sveikatos prieþiûros paslaugos, apmokamos ið privalomojo sveikatos draudimo fondo, val-
stybës ar savivaldybës biudþetø. Atsiþvelgiant á ástatyme pateikiamà sàvokà „valstybës laiduojama 
(nemokama) asmens sveikatos prieþiûra“ galima teigti, kad ástatymø leidëjas Sveikatos sistemos 
ástatyme ið esmës susieja Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies pirmàjá ir antràjá sakinius, pabrëþdamas, 
kad valstybës pareiga rûpintis þmoniø sveikata ir laiduoti medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui 
susirgus kartu reiðkia ir valstybës pareigà teikti nemokamà medicinos pagalbà ástatymo nustatyta 
tvarka ir apimtimi. Tai taip pat patvirtina, kad nemokama medicinos pagalba sudaro valstybës ásipa-
reigojimo rûpintis asmenø sveikata ir laiduoti medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui susirgus dalá. 

Atsiþvelgiant á anksèiau iðdëstytas nuostatas manytina, jog aiðkinant Konstitucijos 53 straipsnio 
1 dalies pirmàjá ir antràjá sakinius kartu, galima teigti, kad pirmajame sakinyje nustatyta valstybës pa-
reiga (funkcija) rûpintis þmoniø sveikata ir laiduoti medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui susirgus, 
reiðkia ir teisës á nemokamà gydymà uþtikrinimà. Taèiau pareigos uþtikrinti nemokamà gydymà apimtá 
ir nemokamo gydymo teikimo tvarkà paliekama nustatyti ástatymu. Be to, Konstitucijos 53 straipsnio 1 
dalies antrajame sakinyje átvirtinta blanketinë norma, kurioje yra taip pat átvirtinta valstybës pareiga 
teikti nemokamà medicinos pagalbà, ir tik ðios pagalbos teikimo tvarka ir apimtis paliekama reguliuoti 
ástatymu. 

 
Asmenys, kuriems taikoma teisë á nemokamà gydymà 

 
Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje átvirtinant valstybës pareigà rûpintis 

sveikata ir laiduoti medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui susirgus, vartojama sàvoka „þmogus“. 
Taèiau to paties straipsnio tos paèios dalies antrajame sakinyje átvirtinant, kad ástatymas nustato ne-
mokamos medicinos pagalbos valstybinëse gydymo ástaigose teikimo tvarkà, vartojama sàvoka „pi-
lietis“. Aiðkinant ðias sàvokas gramatiðkai galima pastebëti aiðkø jø skirtumà – sàvoka „þmogus“ ap-
ima tiek Lietuvos Respublikos pilieèius, tiek uþsienio valstybiø pilieèius, tiek asmenis be pilietybës, t. 
y. kiekvienà asmená, tuo tarpu sàvoka „pilietis“ apima tik Lietuvos Respublikos pilieèius ir netaikoma 
kitø valstybiø pilieèiams ar asmenims be pilietybës. Apsiribojant tik tokiu aiðkinimu iðeitø, jog nors 
valstybë rûpinasi visø þmoniø sveikata ir laiduoja paslaugas kiekvienam susirgusiam þmogui, taèiau 
nemokama medicinos pagalba ástatymø nustatyta tvarka teikiama tik Lietuvos Respublikos pilieèiams 
visiðkai ignoruojant kitus asmenis, kurie nëra Lietuvos pilieèiai. Taèiau toks aiðkinimas, mûsø nuo-
mone, kelia abejoniø. 

Be to, aiðkinant, kad Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje átvirtinta teisë á nemo-
kamà medicinos pagalbà suteikiama tik Lietuvos Respublikos pilieèiams, toks aiðkinimas bûtø nesu-
derinamas su tos paèios dalies pirmajame sakinyje nustatyta valstybës pareiga rûpintis sveikata ir lai-
duoti medicinos pagalbà bei paslaugas susirgus kiekvienam þmogui – ne tik Lietuvos Respublikos pi-
lieèiams. Mûsø nuomone, antrasis Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies sakinys átvirtina vienà ið pagrin-
diniø medicinos pagalbos laidavimo formø – nemokamà medicinos pagalbà, taip paaiðkindamas ir 
papildydamas tos paèios dalies pirmàjá sakiná. Tokiu atveju asmenys, kuriems taikomas antrasis ðios 
Konstitucijos normos sakinys, neturëtø skirtis nuo asmenø, kuriems taikomas pirmasis sakinys. 

Konstitucinis Teismas dar 1995 m. sausio 24 d. iðvadoje „Dël Europos þmogaus teisiø ir pa-
grindiniø laisviø apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsniø ir jos Ketvirtojo protokolo 2 straipsnio ati-
tikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ [7] konstatavo, jog Konstitucijos II skirsnyje („Þmogus ir 
valstybë“), taip pat preambulëje, III, IV ir XIII skirsniuose yra apibrëþtos teisës ir laisvës, kurios turi bûti 
garantuojamos asmenims, esantiems Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje. Be to, Konstitucinio Teismo 
nuomone, jei uþsienieèiai ir asmenys be pilietybës Lietuvos Respublikoje yra teisëtai, jie turi tokias pat 
teises ir laisves kaip ir Lietuvos Respublikos pilieèiai, jeigu ko kita nenumato Konstitucija, ástatymai ir 
Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys [8, p. 150], t. y. jiems ið esmës taikomas nacionalinis reþi-
mas. Ðiuo metu galiojanèio Lietuvos Respublikos ástatymo dël uþsienieèiø teisinës padëties [9] 3 
straipsnis taip pat nustato, kad uþsienieèiai (ðiame ástatyme uþsienieèiais vadinami tiek kitø valstybiø 
pilieèiai, tiek asmenys be pilietybës) Lietuvos Respublikoje turi tas teises ir laisves, kurias numato 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautinës sutartys, Lietuvos Respublikos ástatymai ir Europos 
Sàjungos teisës aktai, o tai reiðkia, kad ið esmës uþsienio valstybiø pilieèiai ir asmenys be pilietybës 
naudojasi tokiomis pat teisëmis kaip ir Lietuvos Respublikos pilieèiai. Atsiþvelgiant á tai, ástatymas tu-
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rëtø nustatyti nemokamos medicinos pagalbos valstybinëse gydymo ástaigose teikimo tvarkà ne tik 
Lietuvos Respublikos pilieèiams, bet ir uþsienio valstybiø pilieèiams ar asmenims be pilietybës. 

Kadangi Konstitucija nustato, jog nemokamos medicinos pagalbos valstybinëse gydymo ástai-
gose teikimo tvarkà nustato ástatymas, nagrinëjant subjektus, kuriems ði teisë taikoma, reikëtø pami-
nëti ir kai kuriuos sveikatos sistemà reglamentuojanèius ástatymus. Lietuvos Respublikos sveikatos si-
stemos ástatymo [10] 5 straipsnyje kaip vienas ið sveikatinimo veiklos reguliavimo principø nurodyta 
asmens teisiø turëti kuo geresnæ sveikatà lygybë, nesvarbu, kokios jis bûtø lyties, rasës, tautybës, pi-
lietybës, socialinës padëties ir profesijos. Taigi pripaþástama ne tik Lietuvos Respublikos pilieèiø, bet ir 
uþsienio valstybiø pilieèiø ar asmenø be pilietybës teisë turëti kuo geresnæ sveikatà, o tai sudaro 
prielaidas teigti, kad ir Sveikatos sistemos ástatymas pripaþásta uþsienio valstybiø pilieèiø ir asmenø be 
pilietybës teisæ á gydymà. Be to, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo ástatymo [11] 6 straipsnis 
numato, kad privalomuoju sveikatos draudimu gali bûti draudþiami ne tik Lietuvos pilieèiai, bet ir kitø 
valstybiø pilieèiai bei asmenys be pilietybës. Pastarieji asmenys, kaip ir Lietuvos Respublikos pilieèiai, 
gali patekti á sveikatos draudimo sistemà, ir jiems gali bûti garantuojamas nemokamas gydymas, kaip 
jis yra suprantamas pagal dabar galiojanèius teisës aktus (galiojantys teisës aktai asmenø, apdraustø 
privalomuoju sveikatos draudimu, gydymà priskiria prie nemokamo gydymo). 

Sveikatos sistemos ástatymo 49 straipsnis nustato, kad teisæ gauti valstybës laiduojamà (nemo-
kamà) asmens sveikatos prieþiûrà turi Lietuvos Respublikos, kitø valstybiø pilieèiai ir asmenys be pi-
lietybës, nuolat gyvenantys Lietuvoje, o uþsienio ðaliø pilieèiams, asmenims be pilietybës, nepriski-
riamiems nuolatiniams gyventojams, bûtinoji medicinos pagalba (viena ið valstybës laiduojamos svei-
katos prieþiûros formø) teikiama Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, jei kitaip nenustato 
Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys. Kaip matyti ið sveikatos sistemos ástatymo nuostatø, visi 
nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi teisæ gauti valstybës laiduojamà (nemokamà) medicinos pagalbà, 
taèiau tokia teisë nenuolatiniø Lietuvos gyventojø atþvilgiu ágyvendinama Sveikatos apsaugos ministe-
rijos nustatyta tvarka, ir ið ástatymo nëra iki galo aiðku, ar tokie asmenys galëtø gauti valstybës lai-
duojamà (nemokamà medicinos pagalbà) Lietuvoje. Ir nors remiantis atitinkamais Sveikatos apsau-
gos ministro ásakymais [12] galima teigti, jog ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams yra garantuo-
jama tam tikra nemokama medicinos pagalba (bûtinoji medicinos pagalba), taèiau tai, jog ðis klausi-
mas nëra iki galo reglamentuotas ástatymo, galima laikyti ástatymo trûkumu – Konstitucija aiðkiai nu-
rodo, kad nemokamos medicinos pagalbos teikimo tvarka turi bûti nustatyta ástatymo. 

Apibendrinant anksèiau iðdëstytas nuostatas bei pateiktà Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies 
interpretavimà kituose teisës aktuose, taip pat atsiþvelgiant á Konstitucinio Teismo ne kartà akcentuotà 
Konstitucijos sisteminio aiðkinimo principà bei Konstitucijà kaip vientisà aktà, galima teigti, kad Kons-
titucijos 53 straipsnio 1 dalyje átvirtinta teisë á nemokamà medicinos pagalbà valstybinëse gydymo 
ástaigose turëtø bûti taikoma ne tik Lietuvos Respublikos pilieèiams, bet ir kitiems Lietuvos Respubli-
kos jurisdikcijoje esantiems asmenims – uþsienio valstybiø pilieèiams ir asmenims be pilietybës. Ta-
èiau nemokamos medicinos pagalbos, kuria gali pasinaudoti nenuolatiniai Lietuvos Respublikos gy-
ventojai, apimtis turëtø bûti nustatyta ástatymuose. 

 
Nemokamos medicinos pagalbos apimtis 

 
Nagrinëjant konstitucinæ teisæ á nemokamà gydymà reikia iðsiaiðkinti, kokia nemokama medici-

nos pagalba turi bûti teikiama remiantis Konstitucija ir galiojanèiais kitais teisës aktais, t. y. kokia yra 
valstybës laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos prieþiûros (medicinos pagalbos) apimtis. 

Atkreiptinas dëmesys, kad kaip nurodyta anksèiau, Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis, átvirtin-
dama valstybës pareigà rûpintis þmoniø sveikata ir laiduoti medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui 
susirgus (o tai ið esmës apima ir nemokamos medicinos pagalbos teikimà), tokios pagalbos apimties 
ir teikimo tvarkos nenustato. Ðiuos klausimus paliekama reguliuoti atitinkamu ástatymu. Todël siekiant 
nustatyti nemokamos medicinos pagalbos teikimo apimtá bûtina atsiþvelgti á atitinkamø ástatymø ir kitø 
teisës aktø nuostatas bei nustatyti, ar tokia átvirtinta nemokamos medicinos pagalbos apimtis uþtikrina 
Konstitucijoje numatytos atitinkamos valstybës pareigos ágyvendinimà. 

Sveikatos sistemos ástatymo 47 straipsnis nustato, kad valstybës laiduojamos sveikatos prieþiû-
ros mastai numatomi ávertinus gyventojø demografinius, sveikatos ir aplinkos kokybës rodiklius ir jø 
kitimo tendencijas. Tai ið esmës deklaratyvi nuostata, kuri yra pagrindas nustatant nemokamos medi-
cinos pagalbos teikimo apimtis. 

Taip pat nagrinëjant konstitucinæ teisæ á nemokamà gydymà ir nagrinëjant nemokamo gydymo 
apimtá reikëtø atsiþvelgti ir á tai, kad nemokamo gydymo uþtikrinimas yra glaudþiai susijæs su valsty-
bës ekonomine padëtimi ir finansinëmis galimybëmis – siekiant uþtikrinti ðios teisës ágyvendinimà, 
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valstybë turi garantuoti, kad nemokamas gydymas bûtø apmokamas ið valstybës biudþeto, ir atitin-
kamai privalo skirti biudþeto asignavimus nemokamam gydymui uþtikrinti. Taèiau valstybës finansinës 
galimybës nëra ir negali bûti beribës, ir todël tarp þmogaus teisëtø interesø ir visuomenës bei valsty-
bës reikmiø turi bûti tam tikra pusiausvyra [4]. Atsiþvelgiant á tai garantuojamo nemokamo gydymo 
apimtis priklauso taip pat ir nuo to, koká finansavimà ðiai funkcijai ágyvendinti valstybë yra pajëgi skirti 
ir koká finansavimà skiria. Todël ástatyme nustatant nemokamos medicinos pagalbos apimtá turëtø bûti 
atsiþvelgiama ir á galimybes finansuoti tokios nemokamos pagalbos teikimà. 

Konstitucijos 53 straipsnio nuostatø nereikëtø traktuoti kaip valstybiniø gydymo ástaigø absoliu-
èià pareigà teikti iðskirtinai nemokamà ir viskà apimanèià medicinos pagalbà. Ðio Konstitucijos 
straipsnio interpretavimas turëtø bûti grindþiamas kompromisu tarp asmens konstitucinës teisës á 
nemokamà gydymà ir valstybës ekonominiø sàlygø [2, p. 337]. 

Nemokamos sveikatos prieþiûros apimtis nustatyta Sveikatos sistemos ástatyme, kuris pateikia 
gana platø valstybës laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos prieþiûros srièiø sàraðà. Sveikatos 
sistemos ástatymo 47 straipsnis pateikia gana iðsamø valstybës laiduojamos (nemokamos) sveikatos 
prieþiûros srièiø sàraðà – valstybës laiduojamai nemokamai sveikatos prieþiûrai priskiriama bûtinoji 
medicinos pagalba; Lietuvos Respublikos kariø asmens sveikatos prieþiûra; papildomai per progra-
mas remiama policijos ir kitø vidaus reikalø pareigûnø asmens sveikatos prieþiûra; asmenø, sulaikytø 
policijos, esanèiø kardomojo kalinimo vietose, nuteistøjø bei pabëgëliø ir nelegaliø migrantø asmens 
sveikatos prieþiûra; apdraustøjø privalomuoju sveikatos draudimu, nurodytø Sveikatos draudimo 
ástatyme, asmens sveikatos prieþiûra; asmenø, serganèiø ligomis, kuriø sàraðà tvirtina Sveikatos ap-
saugos ministerija, galûniø, sànariø, kitø organø protezavimas; asmenø, serganèiø tuberkulioze, lyti-
niu keliu plintanèiomis ligomis, ÞIV (AIDS), uþkreèiamosiomis, endokrininëmis, psichikos, onkologi-
nëmis ligomis, priklausomybës nuo alkoholio sindromu, narkomanijomis, toksikomanijomis ir kitomis 
Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto sàraðo ligomis bei nëðèiøjø asmens sveikatos prieþiûra; 
Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto sàraðo vaistø ir medicinos pagalbos priemoniø, kompen-
suojamø ið privalomojo sveikatos draudimo biudþeto, kompensavimas apdraustiesiems; visuomenës 
sveikatos prieþiûra pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintà bûtinøjø visuomenës sveikatos 
prieþiûros priemoniø ir paslaugø nomenklatûrà; kraujo donorystë. 

Kaip matyti, Sveikatos sistemos ástatyme pateikiamas gana platus valstybës laiduojamos (ne-
mokamos) sveikatos prieþiûros srièiø sàraðas. Dauguma nemokamos sveikatos prieþiûros srièiø yra 
susijæ su tam tikromis asmenø grupëmis, kuriø sveikatos prieþiûra dël jø specifinës padëties, sergamø 
ligø ar einamø pareigø yra apmokama ið valstybës biudþeto lëðø. Labiau viskà apimanèios nemoka-
mos sveikatos prieþiûros sritys yra bûtinoji medicinos pagalbos (kuri galëtø bûti laikoma viena ið pa-
grindiniø nemokamos sveikatos prieþiûros srièiø) ir apdraustøjø privalomuoju sveikatos draudimu 
asmenø sveikatos prieþiûra. Sveikatos sistemos ástatymas á nemokamos sveikatos prieþiûros sritá 
átraukia ne tik bûtinàjà medicinos pagalbà ir valstybës lëðomis apmokamà kai kuriø asmenø sveikatos 
prieþiûrà, bet ir kitø asmenø, uþ kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo ámokos, sveikatos 
prieþiûrà. Taèiau pastarøjø asmenø sveikatos prieþiûra yra draudiminio pobûdþio, o ne nemokamo 
pobûdþio – tokie asmenys nereguliariai moka sveikatos draudimo ámokas arba tokios draudimo ámo-
kos yra mokamos uþ juos. Todël kyla klausimas, ar Sveikatos prieþiûros ástatymas ne per daug iðple-
èia nemokamos sveikatos prieþiûros sampratà – draudiminio pobûdþio medicinos pagalba neturëtø 
bûti vadinama nemokama, kadangi ji nëra nemokamo pobûdþio – norint jà gauti, uþ asmená turi bûti 
mokamos draudimo ámokos. Kita vertus, toks reguliavimas asmenø teisiø neapriboja, atvirkðèiai, ávar-
dijant apdraustøjø privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos prieþiûrà kaip valstybës laiduojamà 
(nemokamà) medicinos pagalbà, valstybës ásipareigojimai prapleèiami taip, kad valstybë privalo svei-
katos draudimo sistemà organizuoti taip, jog sveikatos draudimas bûtø prieinamas kaip ámanoma 
gausesniam asmenø bûriui. 

Svarbiausia valstybës laiduojamos (nemokamos) sveikatos prieþiûros sritis yra bûtinoji medici-
nos pagalba. Garantuodama bûtinàjà medicinos pagalbà visiems asmenims, valstybë bent minimaliai 
uþtikrintø Konstitucijoje numatytos pareigos rûpintis þmoniø sveikata bei laiduoti medicinos pagalbà ir 
paslaugas þmogui susirgus, vykdymà. 

Remiantis Sveikatos sistemos ástatymu valstybës laiduojama (nemokama), taip pat ir bûtinoji, 
asmens sveikatos prieþiûra teikiama nemokamai, uþ ðios prieþiûros paslaugas ið paciento negali bûti 
reikalaujama papildomo uþmokesèio. Tai, kas priskiriama bûtinajai medicinos pagalbai, yra detali-
zuojama atitinkamuose Sveikatos apsaugos ministro ásakymuose. Remiantis jais, bûtinajai medicinos 
pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos prieþiûros ástaigose (teikianèiose 
ambulatorines ir (ar) stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba [12]. Pirmoji medi-
cinos pagalba – tai svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padëti kitø ar savo sveikatai bei gyvybei, pa-
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naudojant turimas medicinos ir (ar) kitokias priemones bei medþiagas, kol nukentëjusiajam (pacien-
tui) bus pradëta teikti skubioji institucinë medicinos pagalba arba paciento bûklë taps normali, arba 
bus konstatuota jo mirtis. Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama 
nedelsiant arba neatidëliotinai, kai dël ûmiø klinikiniø bûkliø gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkiniø 
gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkiø komplikacijø grësmæ pacientams. 
Bûtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba asmens sveikatos prieþiûros ástaigose teikiama vi-
siems pacientams. 

Nagrinëjant teisæ á nemokamà gydymà taip pat reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad yra svarbu uþ-
tikrinti tokio nemokamo gydymo prieinamumà – valstybë turi uþtikrinti visumà priemoniø, kurios leistø 
asmeniui laiku ir tinkamai pasinaudoti garantuojama nemokama medicinos pagalba, bei nemokamo 
gydymo priimtinumà – turi bûti uþtikrinama teikiamø paslaugø kokybë ir veiksmingumas bei jø atitiktis 
medicinos mokslo principams bei medicinos etikos reikalavimams, taip pat asmens sveikatos prieþiû-
ros paslaugø ekonominis, komunikacinis ir organizacinis priimtinumas asmeniui ir visuomenei [13]. 

Ið pateiktø teisës aktø nuostatø galima daryti iðvadà, kad viena ið nemokamos medicinos pa-
galbos (nemokamo gydymo) srièiø – bûtinoji medicinos pagalba turi bûti teikiama visiems asmenims 
nemokamai. Taigi bent minimaliai yra ágyvendinama asmenø teisë á nemokamà gydymà bei valstybës 
pareiga rûpintis þmoniø sveikata ir laiduoti medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui susirgus. Svei-
katos sistemos ástatymas praktiðkai tik iðvardija valstybës laiduojamos (nemokamos) medicinos pa-
galbos sritis, o detalesnis reglamentavimas pateikiamas Sveikatos apsaugos ministro ásakymuose, o 
tai, siekiant aiðkaus teisës á nemokamà gydymà átvirtinimo bei aiðkaus nemokamo gydymo apimties 
apibrëþimo, yra laikytina ydinga praktika. Tuo labiau, kad Konstitucijos 53 straipsnis aiðkiai nurodo, 
kad nemokamos medicinos pagalbos teikimo tvarka turi bûti reglamentuota ástatymo. 

 
 

Teisë á nemokamà gydymà kai kuriø Lietuvos Respublikos tarptautiniø  
ásipareigojimø kontekste 

 
Nagrinëjant asmens konstitucinæ teisæ á nemokamà gydymà á Konstitucijos 53 straipsnio 1 da-

lies ir atitinkamø ástatymø nuostatas reikëtø trumpai paþvelgti kai kuriø Lietuvos Respublikos tarptau-
tiniø ásipareigojimø kontekste. 

1966 m. Tarptautinio ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø pakto [14] 12 straipsnyje nusta-
tyta, kad valstybës, ðio Pakto ðalys, pripaþásta kiekvieno þmogaus teisæ turëti kuo geriausià fizinæ ir 
psichinæ sveikatà, o kaip viena ið priemoniø, kuriø valstybës imasi ðiai teisei visiðkai ágyvendinti, yra 
sàlygø, uþtikrinanèiø visiems medicinos paslaugas ir medicinos prieþiûrà susirgus, sudarymas. Kons-
titucijos 53 straipsnis nustato, kad valstybë rûpinasi þmoniø sveikata ir laiduoja medicinos pagalbà 
bei paslaugas þmogui susirgus, o ástatymas nustato pilieèiams nemokamos medicinos pagalbos 
valstybinëse gydymo ástaigose teikimo tvarkà. Kaip nurodyta anksèiau, ði valstybës pareiga pasireið-
kia visø jos jurisdikcijoje teisëtai esanèiø asmenø atþvilgiu ir visø pirma apima bûtinàjà medicinos pa-
galbà, o kai kuriø asmenø kategorijø atþvilgiu ir kità medicinos pagalbà bei medicinos pagalbà, ap-
mokamà ið privalomojo sveikatos draudimo fondo biudþeto. Todël galima teigti, jog egzistuojantis 
valstybës laiduojamos (nemokamos) medicinos pagalbos átvirtinimas Konstitucijoje ir ástatymuose ið 
esmës atitinka Tarptautinio ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø pakto 12 straipsnyje nustatytà 
ásipareigojimà (taèiau ðiuo atveju nëra vertinama teisës á nemokamà gydymà ágyvendinimo galimybiø 
atitiktis pakto nuostatoms). 

Europos socialinës chartijos (pataisytos) [15] 13 straipsnyje numatyta, kad siekdamos uþtik-
rinti, kad bûtø veiksmingai ágyvendinta teisë á socialinæ paramà ir medicinos pagalbà, ðalys ásiparei-
goja uþtikrinti, kad kiekvienas asmuo, kuris neturi pakankamai lëðø pragyvenimui ir kuris negali gauti 
tokiø lëðø savo pastangomis ar ið kitø ðaltiniø, ypaè ið socialinës apsaugos sistemos, gautø reikiamà 
paramà, o susirgæs – prieþiûrà, bûtinà pagal jo sveikatos bûklæ. Ðiuo atveju remiantis Lietuvos Kons-
titucija ir kitais teisës aktais bûtø galima kalbëti apie garantuojamà bûtinàjà medicinos pagalbà, kuri 
teikiama nemokamai taip ágyvendinant visø asmenø teisæ gauti bent jau bûtinàjà medicinos pagalbà. 

Kita vertus, nurodyti tarptautiniai dokumentai tiesiogiai nenumato aiðkaus prie jø prisijungusiø 
valstybiø ásipareigojimo teikti nemokamà medicininos pagalbà. Taèiau netiesiogiai teisës á nemokamà 
gydymà pripaþinimà galima atskleisti ið ápareigojimo imtis tokiø priemoniø, kurios uþtikrintø visiems 
asmenims medicinos pagalbà susirgus, jei vienintele pagrásta, efektyvia ir proporcinga priemone 
esant tokioms aplinkybëms bûtø laikomas bûtent laisvas ir nemokamas gydymo prieinamumas. Ta-
èiau apsispræsti dël konkreèiø priemoniø parinkimo palikta paèioms valstybëms. Nurodytos tarptauti-
niø dokumentø nuostatos rodo sieká ne tik nustatyti nemokamos medicinos pagalbos teikimo garan-
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tijas, bet ir uþtikrinti galutiná ðios pagalbos teikimo rezultatà – kad bûtø suteiktos sveikatos prieþiûros 
paslaugos, bûtinos pagal kiekvieno asmens sveikatos bûklæ. Todël kategoriðkai negalima atmesti 
valstybës galimybës nustatyti privalomà mokëjimà uþ suteiktas medicinos paslaugas, jei tokios prie-
monës konkreèios valstybës atþvilgiu nekliudo ávykdyti tarptautinius ásipareigojimus sveikatos apsau-
gos srityje. Taèiau kalbant apie Konstitucijoje átvirtintà teisæ á nemokamà gydymà galima teigti, kad vi-
sais atvejais Konstitucijoje átvirtinta valstybës pareiga rûpintis þmoniø sveikata ir laiduoti medicinos 
pagalbà bei paslaugas þmogui susirgus, atitinka minimalias garantijas, prisiimtas Lietuvos Respubli-
kos ratifikuojant nurodytus tarptautinius dokumentus. 

 

 

Iðvados 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje teisë á nemokamà gydymà yra átvirtinta 53 straipsnio 1 da-
lyje. Ið esmës deklaruojama teisë á nemokamà gydymà ir gana abstrakèiai formuluojami kai kurie 
sveikatos prieþiûros sistemos elementai, nurodant, kad nemokamos medicinos pagalbos teikimo 
tvarkà nustato ástatymas. 

Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje nustatyta valstybës pareiga rûpintis þmoniø sveikata ir lai-
duoti medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui susirgus reiðkia taip pat valstybës pareigà uþtikrinti 
teisæ á nemokamà gydymà tam tikrais atvejais. Taèiau nemokamo gydymo apimtá ir nemokamo gy-
dymo teikimo tvarkà paliekama nustatyti ástatymu. 

Nepaisant Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje vartojamø skirtingø sàvokø „þmogus“ ir „pilietis“, 
minimali (bûtinoji) nemokama medicinos pagalba turëtø bûti suteikiama visiems Lietuvoje esantiems 
asmenims – tiek Lietuvos Respublikos pilieèiams, tiek uþsienio valstybiø pilieèiams, tiek asmenims be 
pilietybës, kadangi ði valstybës pareiga iðplaukia ið Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje átvirtintos pa-
reigos rûpintis þmoniø sveikata ir laiduoti medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui susirgus. 

Minimalus asmenø teisës á nemokamà gydymà ágyvendinimas – uþtikrinimas, kad bent jau bû-
tinoji medicinos pagalba bûtø teikiama visiems nemokamai ir atitiktø prieinamumo ir priimtinumo kri-
terijus. 

Konstitucijoje átvirtinta valstybës pareiga rûpintis þmoniø sveikata ir laiduoti medicinos pagalbà 
bei paslaugas þmogui susirgus bei ðios pareigos, áskaitant ir teisës á nemokamà gydymà átvirtinimà, 
reglamentavimas ástatymais atitinka minimalias garantijas, prisiimtas Lietuvos Respublikos pagal ati-
tinkamas Tarptautinio ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø pakto bei Europos socialinës chartijos 
(pataisytos) nuostatas. 

 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The right to free of charge treatment belongs to the group of social human rights. The implementation of 
this group of human rights usually depends on the economic situation of the state and its social policy, and, in 
particular, right to free charge treatment depends on the health protection policy of the state. Nevertheless, in 
lots of cases the right to free of charge treatment has constitutional basis, as the grounds for this human right 
are established in the constitutions of the states (e.g. Finland, Estonia, Latvia, Poland, Russia, etc.). 

In Lithuania the right to free of charge health protection is established in Article 53 of the Constitution 
of the Republic of Lithuania, which establishes that the state shall take care of people’s health and shall 
guarantee medical aid and services in the event of sickness, and the procedure for providing medical aid to 
citizens free of charge at state health care institutions shall be established by law. In fact, the obligation of the 
state to take care of people’s health and guarantee medical aid and services in the event of sickness, includes 
the obligation to guarantee the right to the free of charge treatment, however, the extent of such free of charge 
treatment, and the procedure of the rendering of free of charge treatment shall be established by laws. 

In order to comply with the minimum standards of free of charge treatment, at least the essential 
medical aid shall be guaranteed to all persons, and such aid shall comply with accessability and acceptability 
principles. 

The right to certain free of charge treatment shall be guaranteed not only to the citizens of the state, but 
also to the foreigners and stateless persons. This right is guaranteed through the essential medical aid, which, 
according to applicable Lithuanian laws shall be provided free of charge to all persons. In addition, foreigners 
and stateless persons, under certain conditions may acquire health insurance, what would also guarantee for 
them certain medical services free of charge. 

The article discusses the establishment of the right to free of charge treatment in the Constitution of the 
Republic of Lithuania and other laws, analyses the nature of the obligations of the state under Article 53 of the 
Constitution, groups of persons, to which the right to free of charge treatment shall be applied, the extent of free 
of charge treatment and procedure of rendering of free of charge treatment. 




