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Tema: Peticija Nr. 0358/2011 dėl Lietuvos švietimo įstatymo pakeitimo, dėl kurio 
atsirado apribojimų mokyklose lenkų kalba dėstomiems dalykams, kurią 
pateikė Lenkijos pilietis Tomasz Snarski

Peticija Nr. 0942/2011 dėl Lietuvos švietimo įstatymo pakeitimo ir dėl to 
įvykdyto Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio 
principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, pažeidimo, kurią pateikė Lenkijos pilietis Józef Sloma 
Sadowski asociacijos Viribus Unitis LGD vardu, kartu su trimis peticiją 
pasirašiusiais asmenimis

1. Peticijos Nr. 0358/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas mini Lietuvos švietimo įstatymo pakeitimą, kuriuo bus apribota teisė 
lenkų kalba mokyti Lenkijos tautines mažumas. Be privalomo lietuvių kalbos mokymo, šia 
valstybine kalba, be kitų dalykų, turės būti dėstoma istorija ir geografija, o dėl numatytų 
pokyčių teks uždaryti lenkiškas mokyklas, jei jos neįvykdys reikalavimo surinkti nustatytą 
mokinių skaičių. Peticijos pateikėjas mano, kad tokiais veiksmais Lietuva pažeidžia keletą 
tarptautinių susitarimų ir konvencijų, tarp jų 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių 
paktą, Europos žmogaus teisių konvenciją, Europos tautinių mažumų apsaugos pagrindų 
konvenciją ir Europos regioninių arba mažumų kalbų chartiją. Todėl peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamentą užtikrinti Lenkijos mažumų teisių apsaugą Lietuvoje ir išnagrinėti, ar 
naujas Lietuvos švietimo įstatymas atitinka nediskriminavimo dėl pilietybės principą.

Peticijos Nr. 0942/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas rašo apie Lietuvos švietimo įstatymo pakeitimą, kuriuo bus apribojama 
lenkų tautinės mažumos teisė mokytis lenkų kalba. Be privalomo lietuvių kalbos mokymo, 
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valstybinė kalba turi būti vartojama, pavyzdžiui, mokant istorijos ir geografijos, taip pat dėl 
pakeitimo bus uždarytos lenkų mokyklos, jei jos neatitiks reikalavimo dėl tam tikro mokinių 
skaičiaus. Peticijos pateikėjas mano, kad Lietuva savo taikoma priemone pažeidžia įvairius 
tarptautinius susitarimus ir konvencijas, įskaitant 1996 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių 
teisių paktą, Europos žmogaus teisių konvenciją, Tautinių mažumų apsaugos pagrindų 
konvenciją ir Europos regioninių ar mažumų kalbų chartiją. Todėl peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento užtikrinti lenkų mažumos Lietuvoje teisių apsaugą ir išnagrinėti, ar 
naujasis Lietuvos švietimo įstatymas atitinka Tarybos direktyvos 2000/43/EB, 
įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba 
etninės priklausomybės, nuostatas.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0358/2011 paskelbta priimtina 2011 m. liepos 8 d., o peticija Nr. 0942/2011 
paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

Peticijos pateikėjai tvirtina, kad neseniai atliktais daliniais Lietuvos švietimo įstatymo 
pakeitimais apribojamos Lietuvoje gyvenančios lenkų tautinės mažumos kalbos teisės, ir 
mano, kad tokiomis nuostatomis pažeidžiama keletas tarptautinių susitarimų ir konvencijų.

Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 
straipsnį valstybės narės visų pirma atsakingos už mokymo turinį ir savo švietimo sistemos 
organizavimą, taip pat už vykdomą kalbų politiką. Atsižvelgiant į tai, reikėtų žinoti, kad 
peticijos pateikėjo minimos teisinės priemonės nepriklauso Europos Sąjungos teisinei 
sistemai.

Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 22 straipsnius draudžiama 
diskriminuoti dėl priklausymo tautinei mažumai ir nurodoma gerbti Sąjungos kultūrų, religijų 
ir kalbų įvairovę.  Tačiau tokios nuostatos taikomos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai 
šios įgyvendina Sąjungos teisę; taigi ir Komisija tik tokiais atvejais gali pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį, siekdama 
užtikrinti, kad būtų laikomasi nurodytų nuostatų. 

Be to, Komisija norėtų priminti, kad Europos lygmenyje teisė saugoti tautinę tapatybę, kalbą 
ir kultūrą įtraukta į Europos Tarybos 1995 m. vasario 1 d. Tautinių mažumų apsaugos 
pagrindų konvenciją, kurią Lietuvos Respublika yra ratifikavusi. Komisija norėtų atkreipti 
dėmesį į minėtos konvencijos 25 ir 26 straipsnius, kuriuose numatyta, kad konvencijos 
taikymą prižiūri Europos Tarybos Ministrų komitetas. Jam padeda patariamasis komitetas, 
kuris turi įvertinti, ar konvencijos šalys imasi tinkamų priemonių siekdamos veiksmingai 
įgyvendinti konvencijoje nustatytus principus.


