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S a n t r a u k a  

 
Straipsnyje konstitucinės teisės mokslo aspektu analizuojami peticijos teisės turinio 

požymiai. Peticijos teisė nagrinėjama kaip viena iš konstitucinių pilietinių teisių. Vystantis 
žmogaus teisių ir laisvių institutui, pakito ir peticijos teisės turinys, funkcijos bei subjektų ra-
tas. Peticijos teise šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse gali naudotis kiekvienas asmuo, o 
tai leidžia šią teisę priskirti prie pilietinių teisių. Nors egzistuoja daugybė peticijos teisės sa-
mpratų, vis dėlto galima apibendrinti ir peticijos teisę suvokti dviem prasmėmis: peticijos 
teisė gali būti suprantama siaurąja prasme kaip asmens galimybė pateikti įstatymų leidybos 
ir vykdomosios valdžios institucijoms prašymus ir iniciatyvas dėl teisės aktų bei iškelti visuo-
menei aktualias problemas, susijusias su šių institucijų veikla; peticijos teisė gali būti supran-
tama ir plačiąją prasme kaip asmens galimybė pateikti viešosios valdžios institucijoms krei-
pimąsi dėl problemų, kilusių įgyvendinant teises ir laisves, arba iškelti kitas individualias pro-
blemas. 

Peticijos teisė yra vienas iš tiesioginės demokratijos institutų, todėl analizuojami jos 
esminiai skirtumai nuo kitų tiesioginės demokratijos institutų. Taip pat labai svarbios yra šios 
teisės realizavimo galimybės. Analizuojant peticijos teisės realizavimo mechanizmus, dėmesys 
sutelkiamas į parlamentų veiklą, nes asmenys, pateikę peticiją parlamentui, gali inicijuoti 
aukščiausią galią turinčių teisės aktų bei kitų svarbių sprendimų priėmimą. 

 

1. Ávadas 
 

Vienas ið teisinës valstybës uþdaviniø yra padëti asmenims ágyvendinti ir apsaugoti 
savo teises ir laisves, uþtikrinti jø veiksmingà dalyvavimà valstybës valdyme. Þmogaus teisiø 
ágyvendinimas priklauso nuo valdþios institucijø, pareigûnø, kurie privalo veiksmingai ágy-
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vendinti teisës aktus. Peticijos teisë sudaro sàlygas veikti valstybës valdþios ir vietos savival-
dos institucijø priimamus sprendimus ir uþtikrinti þmogaus teises bei laisves. „Valdþios atsa-
komybë visuomenei – teisinës valstybës principas, kuris konstituciðkai átvirtinamas nustatant, 
kad valdþios ástaigos tarnauja þmonëms, o pilieèiai turi teisæ tiek tiesiogiai, tiek per demok-
ratiðkai iðrinktus atstovus valdyti savo ðalá, kritikuoti valstybës ástaigø ar pareigûnø darbà, 
apskøsti jø sprendimus, taip pat garantuojant pilieèiams galimybæ ginti savo teises teisme, 
kritikos teisæ, peticijos teisæ, reglamentuojant pilieèiø praðymø ir skundø nagrinëjimo proce-
dûrà ir kt.“ [1] „Be to, þmogaus teisiø ir laisviø uþtikrinimo bûklë konkreèioje valstybëje yra 
vienas ið svarbiausiø kriterijø, kuriuo vadovaujantis galima spræsti, koks ðios valstybës de-
mokratiðkumo, joje egzistuojanèio teisingumo lygis“ [2, p. 39].  

Mûsø tyrimo objektas yra peticijos teisë, kaip konstitucinë pilietinë teisë, bei jos ágy-
vendinimo procedûros ypatumai. Darbo tikslas – atskleisti peticijos teisës turinio bruoþus 
(poþymius), apibrëþti peticijos teisës objektà, subjektà, funkcijas, iðanalizuoti skirtumus, 
pastebimus lyginant su kitais tiesioginës demokratijos institutais. 
 
 

2. Ðiuolaikinis peticijos teisës turinys ir forma 
 
2.1. Peticijos teisës samprata, objektas ir subjektas lyginamojoje konstitucinëje teisëje 
 

Daugelyje demokratiniø valstybiø galimybë teikti kreipimàsi (peticijà), t. y. peticijos 
teisë, áteisinta arba valstybës Konstitucijoje (pvz., Italijos 1947 m. Konstitucijos 50 str., Veng-
rijos 1949 m. Konstitucijos 64 str., Vokietijos 1949 m. Pagrindinio ástatymo 17 str., Slovakijos 
1992 m. Konstitucijos 27 str., Ðveicarijos 1999 m. Konstitucijos 33 str.), arba ástatymuose, 
kurie yra Konstitucijos sudëtinës dalys. Pavyzdþiui, Austrijos 1867 m. ástatymo „Dël bendrøjø 
karalystës ir jos þemiø pilieèiø teisiø, atstovaujamø imperijos taryboje“ 11 straipsnis nustato, 
kad „teisë pateikti peticijà priklauso kiekvienam“. Pagal Austrijos Konstitucijos 149 straipsná 
ðis ástatymas yra sudedamoji Konstitucijos dalis. Èekijoje peticijos teisë áteisinta 1991 m. 
Pagrindiniø teisiø chartijos 18 straipsnyje (pagal Èekijos 1992 m. Konstitucijos 112 str. ði 
chartija yra sudedamoji Konstitucijos dalis) [3]. Atsiþvelgdami á tai, galime tvirtinti, kad peti-
cijos teisë pagal jos konstitucinæ prigimtá (teisinæ galià) yra viena ið pagrindiniø konstituciniø 
teisiø. 

Analizuojant ðiuolaikiná peticijos teisës turiná, reikia apibrëþti ir paèià peticijà – kreipi-
màsi, kuriuo realizuojama peticijos teisë. „Tarptautiniø þodþiø þodyne“ pateiktas toks petici-
jos sàvokos apibrëþimas: „Peticija – (lot. petitio – reikalavimas) kolektyvinis praðymas, átei-
kiamas aukðtiems valdþios pareigûnams ko nors reikalaujant ar praðant“ [4, p. 282]. Taèiau 
peticija konstitucinëje doktrinoje gali bûti suprantama ne tik kaip kolektyvinis, bet ir kaip in-
dividualus, t. y. vieno asmens, kreipimasis (Vokietijos, Vengrijos konstitucijose toks skirsty-
mas yra áteisintas) [3]. Kai kuriø valstybiø konstitucijose sàvoka peticija nevartojama: Rusijos 
Federacijos Konstitucijos 33 straipsnyje vartojama sàvoka kreipimasis (rus. oбращениe), 
Estijos Konstitucijos 46 straipsnyje – memorandumai ir pareiškimai [3].  

Ðiuolaikinëse demokratinëse valstybëse visuotinai pripaþástama, kad peticija – vieðas 
kreipimasis dël visuomenei svarbiø klausimø sprendimo, taèiau galëtume pritarti ir P. Dag-
toglou nuomonei, kad „peticija yra kiekvienas neapibrëþtos formos kreipimasis, tiesiogiai ar 
netiesiogiai nurodantis valstybinei institucijai spræsti problemà. Peticija – kreipimasis á vals-
tybës ástaigà, kuri ápareigojama iðnagrinëti problemà. Jai negalioja jokie terminai ir ið esmës 
jos objektu gali bûti visi galimi ávykiai arba situacijos“ [5, p. 100]. Mûsø poþiûriu, peticija turi 
bûti suprantama ne tik kaip tam tikras kreipimasis, kuriame siûloma pagerinti valstybës ins-
titucijø, vietos savivaldos veiklos organizavimà, reformuoti institucijas arba iðkelti kitus vi-
suomenei svarbius klausimus ir pareikðti nuomonæ, bet ir kaip individualus kreipimasis, kuris 
gali sàlygoti teisës akto patikrinimà arba reikalauti iðspræsti asmens teisiø ir laisviø apsaugos 
ar ágyvendinimo klausimus, taip pat teisiø ir laisviø suteikimà. 
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Lyginamojoje konstitucinëje teisëje peticijos teisë vertinama kaip pilieèiø (asmenø) ga-
limybë kreiptis su reikalavimais, pasiûlymais, skundais á valstybës institucijas, kuriø kompe-
tencija leidþia iðspræsti peticijoje suformuluotà reikalavimà ar pasiûlymà [6, p. 284]. Taigi pe-
ticijos teisë suprantama kaip kreipimosi forma á vieðàjà valstybës valdþià. Ja siekiama uþtik-
rinti pilieèiø (asmenø) dalyvavimà valstybës valdyme arba atskirø asmenø bei kolektyviniø 
junginiø átakà, priimant politinius ir teisinius sprendimus. Taip pat asmuo, pateikæs peticijà, 
ágyja teisæ reikalauti, kad institucija, gavusi peticijà, ne tik jà priimtø, bet ir dalykiðkai patik-
rintø bei raðtiðkai praneðtø, kaip ji bus nagrinëjama. Atsakymas negali bûti tik peticijos ga-
vimo patvirtinimas. Institucijos pareiga dalykiðkai iðtirti peticijà ir neleisti, kad ji papildytø 
„ðiukðliø dëþæ“ [7, p. 621–622]. Pagrástai O. Jung peticijos teisæ nusako kaip „teisæ, sutei-
kianèià asmeniui galimybæ dalyvauti ágyvendinant valstybës valdþià, pavyzdþiui, pateikti 
ástatymo pakeitimo ar papildymo projektà“ [7, p. 618]. Kai kurie uþsienio valstybiø moksli-
ninkai vertina peticijos teisæ, kaip vienà ið svarbiausiø asmens teisiø ir laisviø konstitucinës 
gynybos priemoniø. Pasak K. Korinek, „peticijos teisë visø pirma yra gynybinë teisë, jà ga-
lima priskirti vadinamajam status negativus. Praðymas yra nukreiptas prevenciðkai arba rep-
resyviai uþkirsti kelià valstybës valdþios aplaidumui“ [8, p. 12]. Tæsiant K. Korinek mintá, bûtø 
galima ávardyti peticijos teisæ kaip tam tikrà priemonæ kontroliuoti valstybës valdþios institu-
cijas ir uþtikrinti asmenø teisiø ir laisviø ágyvendinimà. Rusijos mokslininkai – M. V. Baglajus, 
V. A. Tumanovas – peticijos teisæ formuluoja dar plaèiau, t. y. kaip „kreipimosi teisæ – gali-
mybæ pilieèiams asmeniðkai kreiptis ar nukreipti individualius ar kolektyvinius praneðimus 
(peticijas), kuriuose gali bûti pateiktas ir asmeninis klausimas, ir visuomeninis klausimas 
(pasiûlymas pagerinti valstybiniø institucijø darbà, reikalavimas pakeisti neteisëtà aktà, pro-
testas prieð valdþios veiksmus ir t. t.), ir ðie praneðimai pateikiami valstybës, vietos savival-
dos institucijoms, ágaliotiems asmenims, kurie privalo pateikti atsakymà á toká kreipimàsi“ [9, 
p. 353–354]. 

Peticijos teisës sampratø ávairovës analizæ galime apibendrinti taip: peticijos teisë siau-
ràja prasme suprantama kaip pilieèiø (asmenø) galimybë pateikti praðymus ir iniciatyvas dël 
teisës aktø ástatymø leidybos ir vykdomosios valdþios institucijoms bei iðkelti visuomenines 
problemas, plaèiàja prasme peticijos teisë suprantama kaip pilieèiø (asmenø) galimybë pa-
teikti vieðosios valdþios institucijoms kreipimàsi dël problemø, kylanèiø ágyvendinant teises ir 
laisves, arba iðkelti kitas individualias problemas. Ðie du aspektai sudarytø ðiuolaikiná peti-
cijos teisës turiná.  

Reikia atkreipti dëmesá á tai, kad kai kurie mokslininkai (pvz., A. Vaiðvila) peticijos (krei-
pimosi) teisæ, klasifikuodami pagal teisiø turiná, priskiria prie politiniø teisiø: rinkimø teisës, 
teisës vienytis á politines partijas, teisës á referendumà ir kt. [10, p. 95–108]. Toks teiginys 
gali bûti pagrástas tuo, kad peticijos teisë áteisinta Konstitucijos skyriuose, kuriuose yra átei-
sintos politinës teisës (pvz., Slovakijos Konstitucijos 3 skyriuje „Politinës teisës“, Lenkijos 
Konstitucijos skyriuje „Politinës teisës ir laisvës“) [3]. Taèiau daugelio valstybiø konstituci-
jose, peticijos teisë áteisinta kartu su kitomis teisëmis viename skyriuje: Lietuvos Konstituci-
jos skyriuje „Þmogus ir valstybë“, Estijos Konstitucijos skyriuje „Pagrindinës teisës, laisvës ir 
pareigos“, Ðveicarijos Konfederacijos Konstitucijoje (1999 m.) peticijos teisë áteisinta 33 
straipsnyje, kuris yra skyriuje „Pagrindinës teisës“. Suprantama, tik pagal tai, kur yra áteisinta 
viena ar kita teisë, negalima spræsti apie jos pobûdá (ypaè tuomet, kai Konstitucijoje visos 
teisës pateikiamos viename skyriuje). Kai kurie mokslininkai (pvz., J. Þilys) toká peticijos tei-
sës priskyrimà prie politiniø teisiø vertina atsargiai [6, p. 284–286]. Nors peticijos teisë pa-
prastai vertinama kaip politinë teisë, kurià turi konkreèios valstybës pilieèiai, taèiau daugelio 
valstybiø: Austrijos, Belgijos, Èekijos, Latvijos, Lenkijos, Ðveicarijos, Vengrijos, Vokietijos ir 
kitø, Konstitucijø apibrëþimai leidþia daryti prielaidà, kad ðia teise gali naudotis kiekvienas 
asmuo [3]. Toks iðplëtimas yra pagrástas, nes vystantis þmogaus teisiø ir laisviø institutui, 
daugelis politiniø teisiø ágyja bendresná, o ne tik politiná pobûdá. „Politiniø teisiø klasifikacija 
kinta, ir tokios teisës kaip asociacijø (iðskyrus teisæ jungtis á politines partijas), susirinkimø, 
demonstracijø, mitingø, þodþio, spaudos laisvës teisës jau galëtø bûti priskiriamos pilieti-
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nëms teisëms, atsiþvelgiant á jø turiná ðiuolaikinëje demokratinëje valstybëje“ [11, p. 329]. 
Pagrindinës politinës teisës (referendumo teisë, ástatymø leidybos iniciatyvos teisë) yra 
skirtos tik tos valstybës pilieèiams, kaip politiniø santykiø subjektams. Uþsienieèiai ðiomis 
teisëmis negali naudotis. Nagrinëjant peticijos teisæ, galima pastebëti, kad senesnës kartos 
Konstitucijos (pvz., Italijos, Ispanijos) peticijos teisæ ávardija kaip teisæ, priklausanèià pilie-
èiams, o daugelis kitø valstybiø (Austrijos, Belgijos, Èekijos, Latvijos, Lenkijos, Ðveicarijos, 
Vengrijos, Vokietijos) Konstitucijø suteikia peticijos teisæ kiekvienam asmeniui, ne tik tos 
valstybës pilieèiui [3]. Nagrinëdami peticijos teisës subjektus, turime paminëti, kad gali bûti 
numatyti tik minimalûs ir objektyviai pagrásti apribojimai, pavyzdþiui: peticijos teise negali 
pasinaudoti asmenys, atliekantys karinæ tarnybà. Jiems leidþiama kreiptis tik individualiai 
(pvz., Vokietijos pagrindinio ástatymo 17 a, 45 b str.) [3]. Taip pat kai kuriose valstybëse 
(Austrijoje, Rumunijoje, Vokietijoje) peticijos teise gali pasinaudoti ir juridiniai asmenys – 
ámonës, organizacijos. Austrijos Respublikoje galiojanèio 1867 m. ástatymo „Dël bendrøjø 
karalystës ir jos þemiø pilieèiø teisiø, atstovaujamø imperijos taryboje“ 11 straipsnio 2 dalis 
nustato, kad kolektyvinæ peticijà gali pateikti susivienijimai ir korporacijos, susikûræ remda-
miesi ástatymu [3].  
 

2.2. Peticijos teisë tarptautinëje teisëje ir Europos Sàjungos teisëje 
 

Nagrinëjant peticijos teisæ, kaip konstitucinës teisës institutà, reikia pabrëþti, kad tarp-
tautinëje teisëje egzistuoja kita peticijos teisinë forma, ágyvendinama pagal tarptautinës tei-
sës normas. Tai þmogaus teisiø apsaugos mechanizmas, sukurtas pagal Europos þmogaus 
teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijà (1950 m.). Tarptautinëje teisëje kreipimasis á 
Europos Þmogaus Teisiø Teismà taip pat vadinamas peticija [12, p. 20], taèiau Europos 
þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijoje átvirtinta teisë teikti peticijas Eu-
ropos Þmogaus Teisiø Teismui yra tarptautinës teisës institutas, ir peticija teikiama, kai yra 
ðios konvencijos paþeidimø, todël negalima sutapatinti peticijos teisës tarptautinëje teisëje ir 
peticijos teisës konstitucinëje teisëje. Reikia pabrëþti, kad mûsø tyrimo dalykas yra peticijos 
teisë, áteisinta valstybës Konstitucijoje ir ágyvendinama valstybëje, pateikiant peticijà valsty-
bës valdþios institucijoms.  

Kita peticijos forma egzistuoja Europos Sàjungos teisëje. 1993 m. lapkrièio mën. ásiga-
liojusi Europos Sàjungos (Mastrichto) sutartis nustatë dvi institucijas: pilieèiø ágaliotiná ir Eu-
ropos Parlamento peticijø komitetà. Joms priklauso iðtirti visas Europos ðaliø pilieèiø petici-
jas. Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijoje (2000 m.), 5 skyriuje „Pilieèiø teisës“, 44 
straipsnis átvirtina teisæ teikti peticijas: „Visi Sàjungos pilieèiai ir bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo, gyvenantis ar turintis savo registruotà buveinæ kurioje nors valstybëje narëje, turi 
teisæ teikti peticijas Europos Parlamentui“ [12, p. 139].  

Reikia pabrëþti, kad kiekvienas asmuo turi teisæ vienas ar kartu su kitais áteikti peticijà 
Europos Parlamentui tokiais klausimais, kurie apima jo kompetencijà. Peticija gali apimti 
bendro pobûdþio klausimus, asmeninius (individualius) skundus, raginimus Europos Parla-
mentui imtis veiksmø ir spræsti visuomenei aktualius klausimus. Peticija turi bûti tiesiogiai su-
sijusi su Europos Sàjungos veiklos sritimis: laisvu asmenø, prekiø, paslaugø ir kapitalo judë-
jimu, tautinës diskriminacijos ðalinimu, lygiomis vyrø ir moterø galimybëmis, aplinkos ap-
sauga, mokesèiø suvienodinimu [13]. Gauta peticija uþregistruojama ir Europos Sàjungos 
Parlamento Prezidentas perduoda jà Peticijø komitetui. Komitetas tikrina, ar peticija yra su-
sijusi su kuria nors Europos Sàjungos veiklos sritimi. Po to pradedamas peticijos aplinkybiø 
tyrimas. Peticijø komitetas turi teisæ, ypaè jei peticija yra pateikiama kaip pasiûlymas dël ga-
liojanèio teisës akto keitimo, klausti kito komiteto nuomonës. Iðnagrinëjæs pateiktà pareið-
kimà, Peticijø komitetas gali: 

• praðyti Europos Komisijos pateikti informacijà apie tai, ar peticija atitinka tam tikrus 
Europos Sàjungos teisës aktus (pvz., pareiðkimas dël kvalifikacijos, ágytos vienoje 
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valstybëje narëje, pripaþinimo kitoje valstybëje narëje arba pareiðkimas dël dirbanèiø 
uþsienyje socialiniø garantijø ir pan.); 

• perduoti pareiðkimà kitam Europos Parlamento komitetui toliau svarstyti (pastarasis 
komitetas gali atsiþvelgti á pareiðkimà ástatymø leidybos procese);  

• pateikti pareiðkimà Parlamentui, kad ðis dël jo balsuotø plenariniame posëdyje;  
• parengti iðvadas ir praðyti Europos Parlamento Pirmininko ðias iðvadas pateikti Euro-

pos Tarybai ir (ar) Europos Komisijai toliau svarstyti [13]. 
2004 m. rugpjûèio 6 d. buvo suderinta sutartis dël Konstitucijos Europai. Ðios sutarties 

II–104 ir III–334 straipsniai numato Sàjungos pilieèiø bei fiziniø ar juridiniø asmenø teisæ 
kreiptis á Europos Parlamentà su peticija [14]. Ðios teisës galimas áteisinimas aukðèiausiame 
Europos Sàjungos dokumente leidþia daryti prielaidà, kad ir Europos Sàjungos pilieèiams ði 
teisë bus viena ið pagrindiniø teisiø ir ateityje jos turinys plësis. 
 

2.3. Peticijos teisës konstitucionalizavimas XVII–XIX amþiuje 
 

Analizuojant peticijos teisës ðiuolaikinæ sampratà, reikia apþvelgti ðios teisës atsira-
dimà, nes peticijos teisë per atsiradimo laikotarpá buvo vertinama kaip politinë teisë. Peticijos 
teisë, kaip atskiro individo teisë, atsirado Anglijoje, kur, iðsivysèius tiesioginës demokratijos 
institutams, buvo manoma, kad pavaldiniai gali áteikti peticijas karaliui ir parlamento rû-
mams. Ði teisë buvo traktuojama kaip paprotinë, todël nebuvo tikslinga jos laikymà uþtikrinti 
atskirais aktais ir ji buvo suvokiama kaip bendroji teisë. „Vokietijoje peticijos teisë viduram-
þiais buvo suprantama kaip teisë perduoti skundus valstybës autoritetui ir galima buvo rei-
kalauti atsakymo á ðià peticijà“ [8, p. 8].  

Pirmà kartà peticijos teisë, kaip atskiro asmens teisë, raðytine forma áteisinta Anglijoje 
1689 metais Teisiø bilio (angl. Bill of Rights) 5 dalyje, kurioje nustatyta, „kad kreiptis á karaliø 
su praðymu yra pavaldiniø teisë ir sulaikyti bei persekioti uþ tokius praðymus neteisëta“ [15, 
p. 88]. Taip pirmà kartà peticijos teisë bendrosios teisës tradicijos ðalyse ágavo raðytinæ 
formà: ið paprotinës teisës – saugantis nuo apribojimø – ði teisë tapo konstituciðkai teisëta 
atskiro individo teise. Vëliau ði teisë buvo paminëta 1776 m. lapkrièio 28 d. Pensilvanijos 
valstijos Konstituciniø teisiø bilyje: „Tautos teisë (...) kreiptis á valdþià su skundais“ [16, p. 
345]. Nors Jungtiniø Amerikos Valstijø 1787 m. Konstitucijos pagrindiniame tekste nëra átei-
sinta peticijos teisë, taèiau jau 1791 m. priimtoje pirmoje Teisiø bilio pataisoje (ið viso priimta 
10 pataisø) buvo áteisinta kreipimosi á vyriausybæ su peticijomis teisë. „Kongresas neturi leisti 
ástatymø, ávedanèiø kokià nors religijà arba draudþianèiø jà iðpaþinti, varþanèiø þodþio laisvæ 
arba spaudos laisvæ, arba þmoniø teisæ taikiai susirinkti ir kreiptis á Vyriausybæ, kad bûtø 
atitaisyta þala“ [17]. 1791 m. Prancûzijos Konstitucija 1 skyriuje áteisino laisvæ teikti nusta-
tytiems valdþios organams peticijas, pasiraðytas atskirø asmenø. „Nors asmeniðkai áteikiant 
peticijas buvo piktnaudþiaujama, taèiau ne paskutiná vaidmená vaidino ir tai, kad grasinanèiø 
masiø kurstymas galëjo tapti átakos priemone tø laikø valdþios atstovams. 1798 m. buvo 
nustatyta, kad tik atsiradus keletui individualiø peticijø, jos gali bûti áteiktos, bet negali bûti 
paduotos kolektyvinës peticijos. Tik po XIX amþiaus vidurio revoliucijos buvo leista be 
anksèiau galiojusiø apribojimø realizuoti peticijos teisæ Prancûzijoje“ [8, p. 8–9]. Panaðûs 
apribojimai galiojo ir Vokietijoje iki 1919 metø, nes 1831 metais Vokietijos Reichstagas uþ-
draudë kolektyviná peticijos teikimà. Vëliau 1847 m. vasario 3 d. aktu Prûsijoje visiðkai buvo 
uþdraustas peticijø teikimas Landtagui. Detalesná peticijos teisës apibrëþimà bei ankstesniø 
draudimø panaikinimà áteisino Vokietijos 1919 m. Konstitucijos, vadinamosios Veimaro 
Konstitucijos, 126 straipsnis: „Kiekvienas vokietis turi teisæ raðtu kreiptis su praðymu arba 
skundu á atitinkamas valdþios institucijas arba tautos atstovybæ. Ðia teise gali pasinaudoti ir 
atskiri asmenys, ir daugelis kartu“ [18, p. 355].  

Peticijos teisës atsiradimas XVII amþiaus pabaigoje rodo, kad pagal istorinæ þmogaus 
teisiø raidà ði teisë priskirtina pirmosios kartos þmogaus teisëms, o pagal turiná ji buvo verti-
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nama kaip politinë teisë. Pagrindinis peticijos teisës tikslas buvo pilieèiø (pavaldiniø) gali-
mybë kreiptis á valdþià su reikalavimais, praðymais dël valdþios varþymø. 

 
2.4. Peticijos teisës funkcijos: modernusis poþiûris 

 
Peticijos teisës sampratø ávairovë bei platus subjektø, kurie gali pasinaudoti peticijos 

teise, ratas iðpleèia ir peticijos teisës funkcijø apimtá. H. Sengelmann peticijos teisës funkci-
jas formuluoja taip: „Peticijos teisë kiekvienam individui sudaro sàlygas dalyvauti priimant 
politinius ar kitus sprendimus. Peticijos pateikimas valstybës institucijoms laisvai ir nevarþo-
mai yra demokratijos atviros valdþios (pranc. du pouvoir ouvert) iðraiðka. Asmuo, teikdamas 
peticijà parlamentui, kartu formuoja valstybës valià. Vien faktas, kad teikiant peticijà, áma-
noma inicijuoti parlamentà nagrinëti pateiktà klausimà, pasiekti, kad parlamentas iðreikðtø 
nuomonæ pateiktu klausimu, rodo, jog kiekvienas, teikiantis peticijà, gali formuoti parlamento 
nuomonæ“ [19, p. 100]. Peticijos teisë suteikia pilieèiams (asmenims) galimybæ dalyvauti 
priimant visuomenei svarbius sprendimus ir teikti iniciatyvas ar pasiûlymus dël visuomenës 
gerovës. Be to, viena ið peticijos teisës funkcijø numato, jog teisëtas reikalavimas bus 
iðnagrinëtas ir priimtas sprendimas. Valstybës pareiga – iðnagrinëti pateiktas peticijas, 
patikrinti bei priimti sprendimà be formaliø teisiniø priemoniø ir teismo proceso. Peticijos 
teisë leidþia kreipimusi á valdþios institucijas spræsti ne tik teisiná ar kità visuomenei svarbø 
klausimà, bet netgi iðkelti problemas dël asmens teisiø ir laisviø ágyvendinimo. Peticijos teisë 
sudaro sàlygas kiekvienam asmeniui ginti savo teises ir laisves nuo politinës valdþios ar vi-
suomenës kësinimosi. Realizuojant peticijos teisæ, galima paðalinti „kliûtis“: teisës spragas, 
teisës aktø netikslumus, kurie varþo þmoniø teisiø ir laisviø ágyvendinimà, trukdo tobulinti 
valstybës valdþios institucijø veiklà. Taigi peticijos teisë gali uþpildyti teisinës apsaugos 
spragà, t. y. uþtikrinti visuomenës ir asmenø interesus, nesinaudodama klasikiniais teisinës 
apsaugos instrumentais (pvz., teisminiu skundu). Apibendrindami galime remtis vokieèiø 
mokslininko K. Korinek teigimu, jog nepaisant peticijos teisës funkcijø ávairovës, „peticijos 
teisë demokratinëse teisinëse valstybëse atlieka dvi pagrindines funkcijas: 

• visuomenës interesø ágyvendinimo funkcijà, t. y. gina visuomenës interesus (res pub-
lica); 

• individualios teisës ágyvendinimo funkcijà, t. y. ginti asmenø interesus (res privata)“ 
[8, p. 15]. 

 
 

3. Tiesioginës demokratijos institutai ir peticijos teisë 
 

Peticijos teisës sampratø ávairiapusiðkumas bei peticijos teisës funkcijø daugialypið-
kumas leidþia tapatinti peticijos teisæ su kitais tiesioginës demokratijos institutais. Peticijos 
teisë kartais tapatinama su teise pateikti administraciná (teisminá) skundà ar pareiðkimà. Nors 
ðios teisës turi bendrø bruoþø, taèiau jos ið esmës skiriasi. Pasak J. Þilio, reikëtø atkreipti 
dëmesá á tai, jog peticija nuo pareiðkimo ir skundo skiriasi tuo, kad peticijoje paprastai ke-
liami klausimai, kurie yra aktualûs ne tik konkreèiam individui, bet turi ir bendresnæ reikðmæ 
[6, p. 285]. Administracinis (teisminis) skundas – tam tikras kreipimasis, informuojantis apie 
veikimu ar neveikimu paþeistas subjektyvias asmenø teises ar teisëtus interesus. Administ-
racinis (teisminis) skundas pateikiamas teismui, kad bûtø atkurtos paþeistos asmenø teisës. 
Nors peticijos teisæ galima realizuoti individualiai, t. y. vienam asmeniui, taèiau iðkeltos pro-
blemos svarbios plaèiam subjektø ratui, o administracinis (teisminis) skundas gali bûti ir ko-
lektyvinis, taèiau problema paprastai nëra visuotinë ir aktuali visuomenei, skundo iðnagrinë-
jimas nesukelia visuotiniø pasekmiø. Administracinio (teisminio) skundo teisës esmë – at-
kurti paþeistas teises bei laisves, iðspræsti ginèà ir reikalauti, kad teismas ávykdytø teisin-
gumà. Nors peticijos teisës nagrinëjimo procedûra yra detaliai reglamentuota atskirø valsty-
bës ástatymø (pvz., Lietuvos Respublikos peticijø ástatymo, Vokietijos Federacinës Respubli-

 10 



kos 1975 m. ástatymo dël Bundestago Peticijø komiteto ágaliojimø) ir peticijos pareiðkëjui 
suteikiama daug galimybiø (pvz., bet kuriuo metu atðaukti peticijà, pakartotinai jà pateikti), 
taèiau asmuo, pateikæs peticijà, negali reikalauti atkurti paþeistas teises ar laisves, negali rei-
kalauti ávykdyti teisingumà. Administracinio (teisminio) skundo teisës realizavimui yra nusta-
tytas terminas, per kurá galima paduoti skundà. Peticijos teisës realizavimui negalioja jokie 
terminai, per kuriuos bûtina pateikti peticijà valstybës valdþios institucijoms. Peticijos teisë 
ápareigoja valstybës valdþios institucijas iðnagrinëti peticijà ir pateikti atsakymà, o skundas 
gali bûti atmestas net nepradëjus jo nagrinëti (pvz., dël senaties termino pabaigos). Realiza-
vus peticijos teisæ, gali bûti pakeistas ar panaikintas norminis teisës aktas (pvz., nagrinëjant 
peticijas parlamentuose, galima siûlyti priimti, pakeisti, pripaþinti netekusius galios net aukð-
èiausios galios teisës aktus). Teismas, iðnagrinëjæs administraciná (teisminá) skundà, nekei-
èia ir nepriima teisës aktø (iðskyrus teisës taikymo aktus). Peticijos teisës turinys nëra suvar-
þomas, iðskyrus apribojimus dël esminiø konstituciniø nuostatø, kurios paþeistø tautos suve-
renitetà, pagrindines asmenø teises ir laisves. Realizuoti administracinio (teisminio) skundo 
teisæ galima tik tada, kai patenkinami grieþti reikalavimai, keliami dël formos ir turinio. Taip 
pat negalima tapatinti peticijos teisës su teise teikti formalius praðymus, kuriais pilietis (as-
muo) áteisina savo teisæ (pvz., praðymas duoti leidimà statybai, praðymas dël metiniø pa-
jamø mokesèiø kompensavimo ir t. t.).  

Peticijos teisë skiriasi ir nuo kitø tiesioginës demokratijos institutø, pilieèiø ástatymø lei-
dybos iniciatyvos teisës bei referendumo iniciatyvos teisës. Visø pirma peticijos teisës sub-
jektai gali bûti ir pavieniai asmenys, netgi ne pilieèiai, peticijos pareiðkëjas gali bûti ir nesu-
laukæs 18 metø, o ástatymø leidybos iniciatyvos ar referendumo teise gali pasinaudoti pilie-
èiai, turintys aktyvià rinkimø teisæ. Peticijos teisë yra tiesioginës demokratijos institutas, ku-
riuo naudotis gali kiekvienas asmuo, net jeigu neturi pilietybës, o ástatymø leidybos iniciaty-
vos bei referendumo iniciatyvos teisës nepriklauso vienam subjektui, ðios teisës yra kolekty-
vinës. Peticijos teisës objektas plaèiàja prasme gali bûti ávairûs reikalavimai, praðymai, susijæ 
su problemomis, kilusiomis ágyvendinant asmens teises ir laisves, o ástatymø leidybos ini-
ciatyvos teisë realizuojama pateikus ástatymo projektà.  
 
 

4. Peticijos teisës ágyvendinimo modeliai 
 

Peticijos teisës reglamentavimas aukðèiausiuose valstybës teisës aktuose dar neuþtik-
rina pilieèiø (asmenø) dalyvavimo valstybës valdyme bei galimybës spræsti valstybës ir vi-
suomenës, asmenø teisiø ir laisviø ágyvendinimo klausimus. Ðio tiesioginës demokratijos 
instituto ágyvendinimo procedûros yra nustatytos arba parlamentø reglamentuose (pvz., 
Belgijos atstovø rûmø statuto 95, 95.2, 95.3 str. [20], Austrijos nacionalinës tarybos statuto 
16 skyriuje „Parlamentinës peticijos ir pilieèiø ástatymø leidybos iniciatyvos“ [21]), arba spe-
cialiuose ástatymuose (pvz., 1975 m. Vokietijos Federacinës Respublikos ástatyme dël Bun-
destago Peticijø komiteto ágaliojimø [22]). Ðie teisës aktai detaliai reglamentuoja peticijos 
teisës realizavimo galimybes bei nustato formalias peticijos priimtinumo sàlygas: teikiama 
raðtu, áskaitomai, privalo bûti adresas, asmens paraðas. Kai kuriose valstybëse (pvz., Belgi-
joje) yra detaliai iðdëstomos nepriimtinumo sàlygos (dël bylø, iðspræstø teisminës valdþios, 
áþeidþianèio pobûdþio) [20].  

Peticijos teisës realizavimo procedûra, atsiþvelgiant á jà nagrinëjanèià institucijà, gali 
bûti parlamentinë, kai peticijas nagrinëja parlamento komitetas arba komisijos, arba nepar-
lamentinë, kai peticijos teisë realizuojama, pateikus peticijà bet kuriai vieðosios valdþios ins-
titucijai. Tokia galimybë numatyta daugelyje ðiuolaikiniø konstitucijø (pvz., Rumunijos Kons-
titucijos 47 str., Kroatijos Konstitucijos 46 str.). Lenkijos Konstitucijos 63 straipsnis áteisina 
galimybæ teikti peticijas ne tik vieðosios valdþios institucijoms, bet ir visuomeninëms organi-
zacijoms, kurios ágyvendina joms nustatytus vieðojo administravimo uþdavinius [3]. Ypatin-
gai svarbus ðios teisës aspektas – galimybë kreiptis á tautos atstovybes – parlamentus. As-
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menø teisë pateikti peticijà parlamentui leidþia ðiems asmenims reikalauti, kad jø peticija 
bûtø iðnagrinëta ir pateiktas aukðèiausios valstybës valdþios institucijos atsakymas, be to, 
taip asmenys tiesiogiai gali reikðti politinæ valià ir dalyvauti aukðèiausios valstybës valdþios 
institucijos veikloje. Kaip jau minëjome, peticijas gali teikti kiekvienas asmuo, taèiau kai ku-
riose ðalyse (pvz., Danijoje, Jungtinëje Karalystëje) peticijos parlamentui teikiamos tik per 
parlamentø narius. Danijos Konstitucijos 54 straipsnis nustato, jog peticijos pateikiamos tik 
Folketingui, kuriame nëra specialaus komiteto, nagrinëjanèio peticijas [3]. Peticija patei-
kiama parlamento nariams, kurie siunèia jà á komitetà, nurodytà pareiðkëjo, jeigu pareiðkëjas 
nenurodë komiteto, peticija yra pateikiama nuolatiniam Procedûrø komitetui (Danijos parla-
mento reglamento 10 skyrius) [23]. Danijoje, Italijoje, Portugalijoje, Ðveicarijoje peticijas 
nagrinëja bet kuris parlamento komitetas ar komisija, parlamentuose nëra steigiamos spe-
cialios komisijos, kuriø pagrindinë funkcija bûtø nagrinëti peticijas, taèiau daugelio Europos 
valstybiø (pvz., Austrijos, Belgijos, Vokietijos) parlamentuose yra ásteigiamos specialios ko-
misijos, nagrinëjanèios peticijas. Galima pastebëti, kad parlamentuose veikianèios speciali-
zuotos komisijos, nagrinëdamos peticijas, veikia kaip vykdomosios valdþios kontrolës insti-
tucijos. Pavyzdþiui, Vokietijos pagrindinio ástatymo 45 straipsnis nustato, kad Bundestagas 
skiria nuolatiná Peticijø komitetà, kuris nagrinëja praðymus ir skundus, pateiktus pagal Pa-
grindinio ástatymo 17 straipsná [3]. Peticijø komiteto ágaliojimai yra nustatyti Pagrindinio ásta-
tymo 45 straipsnyje ir specialiame ástatyme „Dël Bundestago Peticijø komiteto ágaliojimø“ 
(1975 m. liepos 19 d.) [22]. „Peticijø komiteto veiklos nauji principai (veiklos principai, pro-
cedûros) buvo priimti 1989 m. kovo 8 d. ir tobulinami beveik kiekvieno naujai iðrinkto Bun-
destago. Dabar Komitetas veikia kaip vykdomosios valdþios parlamentinë kontrolë, iðklauso 
asmenø skundus valdymo institucijø veikla ir gali imtis priemoniø paþeidimams iðtaisyti“ [24, 
p. 338–339]. Ástatymas dël Bundestago Peticijø komiteto ágaliojimø numato, kad Federacijos 
vyriausybë ir Federacijos ástaigos turi suteikti Peticijos komitetui reikiamos informacijos, rei-
kiamus dokumentus ir leisti netrukdomai áeiti á savo ástaigas, kai Komitetas tiria pagal Pa-
grindinio ástatymo 17 straipsná pateiktus praðymus ar skundus arba ruoðia sprendimus dël 
jø, taèiau tam, kad Federacijos ástaigø veiklos savarankiðkumas ir nepriklausomybë bûtø ap-
saugoti nuo Komiteto savivalës, tiriant ðiø ástaigø veiklà, turi bûti informuojamas ir kompe-
tentingas Federacijos vyriausybës narys. Komitetas taip pat nagrinëja ir peticijas, kurios pri-
skiriamos Federacijos Vyriausybës kompetencijai, be to, suteikiama teisë, neperþengus ága-
liojimø, nagrinëti ir kitas Federacijos ástaigø veiklà apimanèias peticijas [25]. Dël galutinio 
sprendimo priëmimo Bundestage Peticijø komitetas gali siûlyti: atkreipti Federacijos Vyriau-
sybës dëmesá á peticijà, kai pareiðkëjo reikalavimai turi bûti pagrindþiami arba kai reikalinga 
pagalba juos ágyvendinti; pateikti peticijà Federacijos Vyriausybei svarstyti, kai yra pagrindas 
praðyti dar kartà patikrinti peticijà; perduoti Federacijos Vyriausybei peticijà, kaip medþiagà, 
praðant parengti ástatymø ar kitø teisës aktø projektus; perduoti peticijà Federacijos Vyriau-
sybei, kad pagrástø galutiná sprendimà ar atkreiptø dëmesá á pareiðkëjo reikalavimus; per-
duoti peticijà Europos Parlamentui [22]. 

Belgijos atstovø rûmuose veikianti Peticijø komisija gali per peticijos svarstymo laiko-
tarpá kreiptis á Federacinës Vyriausybës narius, kad jie pateiktø paaiðkinimus raðtu dël peti-
cijoje iðkeltø klausimø. Ðie paaiðkinimai turi bûti pateikti per 6 savaites (nustato Statuto 95.2. 
str.). Be to, iðnagrinëjus peticijà, apie rezultatus informuojami arba kompetentingi ministrai, 
arba kitos nuolatinës Atstovø Rûmø komisijos [20].  

Austrijos nacionalinëje taryboje veikianti nuolatinë Peticijø ir pilietiniø iniciatyvø komi-
sija taip pat, remdamasi statuto 100 b straipsnio 2 dalimi, gali kreiptis á Federacijos Vyriau-
sybës ar atitinkamus ministrus dël paaiðkinimø pateikimo. Iðnagrinëjusi pateiktà peticijà, 
komisija jà gali pateikti Federacinei Vyriausybei, kad bûtø ágyvendinti peticijoje pateikti rei-
kalavimai bei praðymai (nustato Statuto 100 c str. 3 d.) [21]. 

Peticijos teisës realizavimas specialioje parlamentinëje komisijoje, tiesiogiai dalyvau-
jant vyriausybei, leidþia veiksmingiau ir operatyviau spræsti ne tik valstybës valdymo klausi-
mus, bet ir þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos klausimus. Be to, parlamentinës specialios 
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komisijos, nagrinëjanèios peticijas, vykdo vienà ið pagrindiniø parlamento funkcijø – vykdo-
mosios valdþios kontrolæ: bet kada gali reikalauti Vyriausybës paaiðkinimø dël peticijoje pa-
teiktos informacijos arba reikalauti, kad vyriausybë ágyvendintø peticijoje pateiktus praðymus 
ar reikalavimus ir priþiûrëtø jø vykdymà. 
 

Iðvados 
 

1. Peticijos teisë yra áteisinta valstybiø Konstitucijose arba ástatymuose, kurie yra 
Konstitucijos sudëtinës dalys, todël galima tvirtinti, kad ði teisë pagal konstitucinæ prigimtá 
(pagal teisinæ galià) yra viena ið pagrindiniø konstituciniø teisiø. 

2. Peticijos teisë siauràja prasme turëtø bûti suprantama kaip laisvë pateikti praðymus 
ir iniciatyvas ástatymø leidybos ir vykdomosios valdþios institucijoms bei laisvë iðkelti visuo-
menines problemas. Plaèiàja prasme peticijos teisë suponuoja pilieèio (asmens) galimybæ 
pateikti vieðosios valdþios institucijoms kreipimàsi dël problemø, kilusiø ágyvendinant teises 
ir laisves, arba iðkelti kitas individualias problemas. Ðie du aspektai sudarytø ðiuolaikiná peti-
cijos teisës turiná. 

3. Vystantis þmogaus teisiø institutui, daugelis politiniø teisiø yra priskiriamos prie 
pilietiniø teisiø. Be jokios abejonës, peticijos teisë pagal savo turiná, funkcijas bei subjektø 
ratà pagrástai gali bûti pripaþástama kaip viena ið pagrindiniø pilietiniø teisiø, vadinasi, ja 
naudotis gali bet kuris valstybës gyventojas. 

4. Peticijos teisës sampratos ávairovë sàlygoja peticijos teisës funkcijø ávairiapusið-
kumà, taèiau galime tvirtinti, kad peticijos teisë demokratinëse teisinëse valstybëse atlieka 
dvi funkcijas: 1) gina asmenø interesus, 2) gina visuomenës interesus. 

5. Peticijos teisës realizavimas specialiose parlamento komisijose bei tiesioginis 
vyriausybës dalyvavimas leidþia veiksmingiau ir operatyviau spræsti ne tik valstybës valdymo 
klausimus, bet ir þmogaus teisiø bei laisviø apsaugos klausimus. Parlamentuose veikianèios 
specialios komisijos, nagrinëdamos peticijas, gali vykdyti vienà ið pagrindiniø parlamento 
funkcijø – vykdomosios valdþios kontrolæ.  
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 

 
The article treats the features of the right to petition in the aspect of constitutional law science. 

The relevance of the subject of the article is presented in the introduction of the article. Further parts 
of the article present the prevailing conceptions of the petition right, defining the functions of the 
petition right, describing the influence of the development of human rights to the conception of the 
petition right.  

Right to petition (in its narrow sense) is seen by many countries as a freedom to submit 
requests and initiatives to legislative and executive institutions, without fear of the legal damage („by 
opening the public sphere“) and to raise society problems. In a broader sense, the petition right is 
understood as citizens’ (individuals’) opportunity to submit an appeal to the government institutions 
on the personal problems in the realization of individual rights and freedoms or to raise other 
individual problems. 

Right to petition makes it possible to inform the public authority institutions, that the existing 
legal regulation does not allow to effectively exercise individual rights and freedoms, or the absence of 
legal regulation restricts individual rights and freedoms, and the State’s duty is to examine the 
petitions filed, to check and reach a decision without formal legal means or court. Thus right to 
petition may bridge the gap of legal protection, i. e. to secure the interests of society and individuals, 
without using the classical instruments of legal protection (e. g. a complaint). Disregarding the variety 
of petition right functions, we may state, that the petition right in democratic rule of law states 
performs a double function: 1. to protect society interests; 2. to protect individual interests. 
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In the process of development of the human rights institute, a number of political rights cannot 
be treated exceptionally as political ones. „The classification of political rights are changing and the 
rights like the right to associations (except for the right to join political parties), and freedoms of 
gatherings, demonstrations, meetings, free speech and press could already be ascribed to the political 
rights considering their content in the contemporary democratic state“ [11, p. 329]. The major 
political rights (to referendum, initiative to legislation) are only for the citizens of the given country, as 
subjects of political relations. The foreigners cannot exercise these rights. While analyzing the petition 
right, it becomes clear that the older generation constitutions like those of Italy or Spain name the 
petition right as belonging to the citizens, while the constitutions of many other countries, describing 
the subjects of the petition right, name the right as belonging to each person, not only for the citizen of 
the State (the constitutions of Latvia, Poland, Switzerland, the Czech Charter of Fundamental Rights 
of 1991) [3]. No doubt, the petition right according to its content, functions and circle of the subjects 
can be reasonably recognized as one of the major civil and political rights, which means that it can be 
exercised by any resident of the State. 
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