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LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR
ŽMOGAUS TEISIŲ POLITIKOS GRUPĖS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reguliuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ministerija)
Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių politikos grupės (toliau – grupė) veiklos uždavinius,
funkcijas, teises ir darbo organizavimą.
2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys.
3. Grupės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo
ministras.
4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, teisingumo ministro įsakymais, ministerijos
kanclerio potvarkiais ir šiais nuostatais.
II SKYRIUS
GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Svarbiausi grupės uždaviniai yra:
5.1. formuoti rengiamų teisės aktų atitikties tarptautinės teisės aktams ir principams politiką;
5.2. formuoti teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis politiką ir užtikrinti efektyvų
teisinį bendradarbiavimą;
5.3. dalyvauti formuojant ir kuriant žmogaus teisių ir laisvių apsaugos teisinio reguliavimo
politiką;
5.4. dalyvauti formuojant Vyriausybės atstovavimo Europos Sąjungos institucijose,
tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse ministerijos kompetencijai priskirtose srityse politiką;
5.5 dalyvauti formuojant valstybės politiką religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo
ir veiklos srityje bei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės politikos įgyvendinimą šioje srityje.
6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
6.1. formuodama rengiamų teisės aktų atitikties tarptautinės teisės aktams ir principams politiką,
grupė:
6.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia teisines išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos
teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos teisinei sistemai, tarptautinės teisės aktams ir
principams;
6.1.2. nustatyta tvarka teikia teisines išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir Vyriausybės įstaigų
parengtų teisės aktų, būtinų tarptautinėms sutartims pasirašyti, patvirtinti, ratifikuoti ar denonsuoti,
projektų bei dėl ministerijų ir Vyriausybės įstaigų pasirašomų, tvirtinamų, ratifikuojamų ar denonsuojamų
tarptautinių sutarčių, taip pat dėl ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų vardu ir
pagal jų kompetenciją sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybėmis ar tarptautinių organizacijų
institucijomis susitarimų, kurie nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, bei dėl Lietuvos
Respublikos ar Vyriausybės vardu sudaromų susitarimų, kurie nėra tarptautinės sutartys ir negali būti
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priskirti sutartims, sukuriančioms civilinius teisinius santykius pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio
valstybės nacionalinę teisę;
6.1.3. nustatyta tvarka teikia pasiūlymus teisingumo ministrui, Lietuvos respublikos teisingumo
viceministrams ir ministerijos kancleriui dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie daugiašalių
tarptautinių sutarčių inicijavimo ir rengia su prisijungimu susijusius teisės aktų projektus;
6.2. formuodama teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis politiką ir užtikrindama
efektyvų teisinį bendradarbiavimą, grupė:
6.2.1. nustatyta tvarka rengia ministerijos kompetencijai priskiriamų dvišalių tarptautinių
teisinio bendradarbiavimo sutarčių su užsienio valstybėmis ir tarpžinybinių susitarimų projektus bei
tokioms sutartims ar susitarimams pasirašyti, tvirtinti, ratifikuoti ar denonsuoti reikalingų teisės aktų
projektus;
6.2.2. rengia nacionalinių teisės aktų, reikalingų Europos Sąjungos teisės aktams teisinio
bendradarbiavimo srityje įgyvendinti ir perkelti į nacionalinę teisės sistemą, projektus;
6.2.3. vykdo dvišales ir daugiašales ministerijos kompetencijai priskirtas tarptautines teisinio
bendradarbiavimo sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
6.2.4. organizuoja teismų susižinojimą su užsienio teismais ir kitomis užsienio įstaigomis, jeigu
Lietuvos Respublikos įstatymuose, su kitomis valstybėmis sudarytose tarptautinėse sutartyse ar Europos
Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip;
6.2.5. rengia ir apibendrina informaciją, reikalingą kreipiantis dėl asmenų ekstradicijos ir
priimant sprendimus dėl nuteistųjų asmenų perdavimo ir (ar) perėmimo, ir pateikia ją kompetentingoms
Lietuvos ir užsienio valstybių institucijoms;
6.2.6. pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis atlieka kitas ministerijos kaip centrinės
įstaigos funkcijas vykdant teisinį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose;
6.2.7. teikia metodinę pagalbą teismams ir kitoms teisingumo įstaigoms, rengia aplinkraščius ir
rekomendacijas teismams teisinio bendradarbiavimo klausimais;
6.3. dalyvaudama formuojant ir kuriant žmogaus teisių ir laisvių apsaugos teisinio reguliavimo
politiką, grupė:
6.3.1. rengia ir teikia teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos kancleriui,
ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės
aktų, reguliuojančių žmogaus teises ir laisves, tobulinimo ir jų derinimo su tarptautiniais teisės aktais
žmogaus teisių ir laisvių srityje;
6.3.2. teikia pasiūlymus teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos
kancleriui, ministerijos administracijos padaliniams dėl tarptautinių organizacijų veiklos žmogaus teisių
ir laisvių srityje sklaidos;
6.3.3. dalyvauja nagrinėjant tarptautinėse organizacijose, veikiančiose žmogaus teisių ir laisvių
apsaugos srityje, svarstomus su ministerijos funkcijomis susijusius klausimus, visų pirma Jungtinių
Tautų, Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos svarstomus klausimus ir
klausimus, susijusius su šiose organizacijose rengiamais tarptautiniais susitarimais ar kitais teisės aktais;
6.3.4. rengia Vyriausybės ataskaitas ir pastabas pagal Jungtinių tautų visuotinę periodinę
peržiūrą ir pagal Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo;
6.3.5. dalyvauja rengiant Vyriausybės ataskaitas pagal kitus tarptautinius susitarimus dėl
žmogaus teisių apsaugos, pirmiausia pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, 1965 m.
Konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, 1966 m. Tarptautinį ekonominių,
socialinių ir kultūrinių teisių paktą, 1979 m. Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo
moterims, 2006 m. Neįgaliųjų teisių konvenciją, 1989 m. Vaiko teisių konvenciją;
6.4. dalyvaudama formuojant Vyriausybės atstovavimo Europos Sąjungos institucijose,
tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse ministerijos kompetencijai priskirtose srityse politiką,
grupė:
6.4.1. nustatyta tvarka koordinuoja Europos Sąjungos reikalus ministerijoje, išskyrus LINESIS
administravimą;
6.4.2. užtikrina pasirengimą Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos
posėdžiams, ministerijų atstovų pasitarimams, Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, Vyriausybės
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Europos Sąjungos Komisijos posėdžiams, kuriuose nagrinėjami su grupės kompetencija susiję Europos
Sąjungos klausimai;
6.4.3. nustatyta tvarka atstovauja ministerijai vyriausybinių bei tarpžinybinių komisijų, komitetų
ir darbo grupių veikloje, susijusioje su tarptautinių ar Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje
įsipareigojimų vykdymu;
6.4.4. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teisingumo klausimais, visų pirma su
Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija, Europos Taryba ir Jungtinėmis Tautomis;
6.5. dalyvaudama formuojant valstybės politiką religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo
ir veiklos srityje bei organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant valstybės politikos įgyvendinimą šioje
srityje, grupė:
6.5.1. analizuoja teisės aktus, reguliuojančius religinių bendruomenių ir bendrijų registravimą ir
veiklą, teikia pasiūlymus teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos kancleriui,
ministerijos administracijos padaliniams dėl teisės aktų tobulinimo, jų pakeitimo ar pripažinimo
netekusiais galios;
6.5.2. analizuoja religinių bendruomenių ir bendrijų veiklą, nagrinėja religinių bendruomenių ir
bendrijų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus, rengia išvadas dėl religinių bendruomenių
ir bendrijų galimo registravimo Juridinių asmenų registre, tikrina duomenų tikrumą, rengia dokumentus
dėl šių duomenų tikrumo bei pateiktų dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams, taip pat rengia
ministerijos išvadas Seimui dėl religinių bendrijų valstybės pripažinimo ir išvadas Vyriausybei dėl
valstybės ir tradicinių bei kitų valstybės pripažintų religinių bendrijų susitarimų tikslingumo;
6.5.3. kaupia, sistemina ir analizuoja medžiagą apie naujų religinių judėjimų, dvasinių ir
ezoterinių grupių plitimą Lietuvoje ir užsienyje;
6.5.4. teikia teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos kancleriui
informaciją apie Lietuvoje įsikūrusias naujas religines grupes, dalyvauja visuomenės švietimo religijos
bei naujųjų religinių judėjimų, dvasinių ir ezoterinių grupių veiklos tematika projektuose, bendradarbiauja
su šioje srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
6.5.5. nagrinėja, ar religinės bendruomenės ir bendrijos veikla nepažeidžia žmogaus teisių ir
laisvių bei viešosios tvarkos;
6.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja ar dalyvauja bendradarbiaujant su užsienio
valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis;
6.7. pagal formuojamos politikos sritis nagrinėja ministerijoje gaunamus asmenų prašymus,
skundus ir pranešimus, konsultuoja Lietuvos ir užsienio valstybių asmenis dėl teisinio bendradarbiavimo
su užsienio valstybėmis;
6.8. pagal kompetenciją dalyvauja analizuojant Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį asmens
teisėms ir laisvėms ir teikiant išvadas Vyriausybei;
6.9. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka koordinuoja tarptautinių teisinių ryšių su užsienio
valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis palaikymą;
6.10. dalyvauja ir rengia konferencijas bei seminarus teisinio bendradarbiavimo, tarptautinės
teisės, žmogaus teisių ir laisvų apsaugos ir pagal kompetenciją tenkančių Europos Sąjungos teisės aktų
tematika, analizuoja ir apibendrina teorinę ir praktinę teisinę medžiagą, dalyvauja visuomenės teisinio
švietimo veikloje;
6.11. pagal grupės kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus, imasi
priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
6.12. pagal grupės kompetenciją dalyvauja informuojant visuomenę;
6.13. pagal grupės kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese;
6.14. vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų ir ministerijos kanclerio
pavedimus.
III SKYRIUS
GRUPĖS TEISĖS
7. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir vykdydama funkcijas, turi teisę:

4
7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos valdymo sričiai priskirtų
valstybės institucijų ir įstaigų prie ministerijos informaciją, reikalingą grupės uždaviniams ir funkcijoms
įgyvendinti;
7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistų, suderinusi su jų vadovais,
įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti, piliečių ir kitų asmenų prašymams,
pareiškimams ir skundams nagrinėti;
7.3. teikti teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams ar ministerijos kancleriui pasiūlymus
dėl grupės darbo tobulinimo;
7.4. pagal savo kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose.
8. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.
IV SKYRIUS
GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
9. Grupei vadovauja grupės vadovas. Grupės vadovas priimamas ir atleidžiamas iš pareigų
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
10. Nesant grupės vadovo, jo funkcijas atlieka kitas grupės valstybės tarnautojas, kurio
pareigybėje nustatyta grupės vadovo pavadavimo funkcija arba kuris paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Grupės valstybės tarnautojai atsako už jiems pavestų užduočių tinkamą įvykdymą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Grupės veiklos organizavimo tvarka keičiama teisės aktų nustatyta tvarka.
––––––––––––––––––––––––––––

