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5APIE MUS

APIE MUS

Žmogaus teisių stebėjimo institutas – nepriklausoma, nevyriausy-
binė, pelno nesiekianti organizacija, kurią sudaro žmogaus teisių 
profesionalai – teisininkai, socialinių ir politikos mokslų ekspertai. 
Mūsų misija – prisidėti prie atviros ir demokratinės visuomenės kū-
rimo užtikrinant žmogaus teises ir laisves.

Siekdami įgyvendinti savo misiją vykdome žmogaus teisių padėties 
Lietuvoje stebėseną, atliekame tyrimus, teikiame pasiūlymus teisės 
aktams, rengiame ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių priežiū-
ros institucijoms, imamės bylų teismuose strateginiais žmogaus tei-
sių klausimais bei organizuojame mokymus.

Pagrindinės Žmogaus teisių stebėjimo instituto veiklos sritys yra 
diskriminacijos draudimas, nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų teisės, 
įtariamųjų, kaltinamųjų bei nuteistųjų teisės, privatumo ir duome-
nų apsauga, saviraiškos laisvė.

hrmi.lt
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PRATARMĖ

Skaitant šią, jau ne pirmą ŽTSI parengtą Žmogaus 
teisių apžvalgą, kilo minčių, kuriomis norėčiau su 
skaitytojais pasidalinti.

Apžvalga atspindi nelengvą, vingiuotą ir kupiną kliū-
čių Lietuvos Respublikos kelią įgyvendinant pamati-
nių žmogaus teisių ir laisvių svarbiausius principus.

Kai 1990 metais Lietuva atkūrė demokratiniais pa-
grindais tvarkomą nepriklausomą valstybę, gavome 
istorinę progą perimti geriausią laisvojo pasaulio pa-
tirtį. O geriausia, ką turi pažangusis pasaulis ir ypač 
Europa – tai valstybių kasdieniame gyvenime įtvir-
tinta pagarba kiekvieno žmogaus teisėms ir laisvėms.

Visos teisės ir laisvės yra vienodai svarbios. Mums 
Lietuvoje ypatingai svarbu buvo po sovietinės okupa-
cijos, primetusios mums totalitarinės sistemos išban-

dymus ir grimasas, įtvirtinti pilietines laisves ir užkirsti kelią diskri-
minacijai – kokiu pagrindu ta diskriminacija bevyktų.

Šio kelio pradžia buvo labai sėkminga, nes Sąjūdžio ir Atgimimo 
dvasia buvo įkvėpusi Lietuvos piliečius ir valdžios struktūras perimti 
geriausias liberalios demokratijos praktikas. Bet vėliau paaiškėjo, kad 
Lietuvoje nėra tvirto apsisprendimo lygiuotis į visuotinius žmogaus 
teisių principus. Šiandien jau aišku, ir tai gerai matome Apžvalgoje, 
kad Lietuvoje, tiek valdžios struktūrose, tiek visuomenėje, esama 
stipraus priešinimosi tiems principams ir toms praktikoms, kurias 
rekomenduoja Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga ir Europos Taryba.

Šiemet, 2018 metais, sukanka 70 metų nuo tos dienos, kai pasaulio 
bendruomenė vieningai patvirtino Visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją. Šios deklaracijos pagrindu vėliau buvo sukurtos Jungtinių 
Tautų konvencijos, ginančios atskirų žmonių grupių teises, o taip pat 
modernios Europos vertybes įtvirtinantys dokumentai. Nesunku pa-
stebėti, kad kuo nuosekliau ir platesne apimtimi valstybė įgyvendina 
žmogaus teises, tuo geriau tai valstybei sekasi ir ekonominė, ir sociali-
nė plėtra, tuo geresnė gyvenimo kokybė sukuriama jos žmonėms.

Dainius Pūras, 
Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto dalininkas 

Į TURINĮ



7PRATARMĖ

Akivaizdu, kad Lietuvoje turėtų būti kuo daugiau Europos, kuo dau-
giau, pavyzdžiui, Šiaurės šalių dvasios. Nuo mūsų ne taip toli esantys 
šiaurės kaimynai demonstruoja visam pasauliui, kiek daug galima 
pasiekti, investuojant į kiekvieno žmogaus teises ir laisves, ir ypač – 
ginant nuo pasenusių ir ydingų stereotipų moterų ir vaikų teises. 
Nemažiau svarbu nuo diskriminacinių nuostatų, stereotipų ir fobijų 
ginti teises žmonių, priklausančių pažeidžiamoms grupėms – pavyz-
džiui, žmonių, turinčių negalią, LGBTI asmenų. Skaudi žmonijos isto-
rija akivaizdžiai demonstruoja – jei eiliniai piliečiai abejingai vertina, 
kai pažeidinėjamos kitų ar kitokių žmonių teisės, jie negali būti tikri, 
kad vieną dieną tai neatsitiks su jais pačiais.

Apžvalga parodo, kad pozityvius žingsnius, kovojant su dar gausiais 
diskriminacijos atvejais, Lietuvoje pastaruoju metu dažnai lydi valdžios 
sprendimai, įtvirtinantys diskriminacines nuostatas. Lietuva vis dar 
nekaip atrodo tokios srityse, kaip moterų teisės (vien ką reiškia planai 
uždrausti moterims pačioms daryti sprendimus apie savo kūną), vaikų 
teisės, žmonių, turinčių negalią, ypač – psichikos ir proto negalios pa-
liestų žmonių, teisės, besitęsiančios diskriminacijos apraiškos, susiju-
sios su lytine orientacija ir lytine tapatybe. Pastebimi regreso ženklai, 
manipuliuojant šeimos vertybių klausimais ir eskaluojant „tradicinių 
šeimos vertybių“ apsaugą, iš tikrųjų šia kilnia retorika siekiant įtvir-
tinti daugelio žmonių grupių, tarp jų – moterų ir vaikų, diskriminaciją.

Pasaulyje ir Europoje, ypač dabar, kai stiprėja ksenofobija, radikalus 
nacionalizmas ir išpuoliai prieš 1948 m. įtvirtintus žmogaus teisių 
principus, galime rasti daug valstybių, kuriose žmogaus teisių padėtis 
gerokai prastesnė, negu Lietuvoje. Betgi keista ir neišmintinga būtų 
lygiuotis į tokias valstybes, kuriose stebimi regreso požymiai, ir ku-
riose vis mažėja erdvė pilietinei visuomenei reikštis ir klestėti. Lie-
tuvos raida bus sėkminga tik tokiu atveju, jei visuomenei ir piliečių 
rinktiems tautos atstovams užteks išminties lygiuotis į valstybes – 
žmogaus teisių lyderes ir atsispirti gausioms sąmokslo teorijoms apie 
tariamą šiuolaikinių žmogaus teisių ir laisvių principų žalą. Laikas nu-
stoti priešinti tautines vertybes su visuotiniais žmogaus teisių princi-
pais. Pasirinkę stiprinti būtent tas mūsų visuomenės vertybes, kurios 
atitinka modernius pagarbos kiekvienam žmogui principus, galime 
ir turime pasiekti Lietuvai labai reikalingą proveržį žmogaus teisių ir 
kiekvieno žmogaus gerovės srityje.

Apžvalga siunčia pakankamai aiškią žinią apie tai, kokia turėtų būti 
Lietuvos raidos kryptis ir kokia ji neturėtų būti.

Dainius Pūras
Vilniaus universiteto profesorius
JT Specialusis pranešėjas teisei į sveikatą
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PADĖKOS

Dėkojame apžvalgos rengime dalyvavusiems autoriams, žmogaus 
teisių ekspertams, kurie pasidalino savo žiniomis ir įžvalgomis, bei 
būriui šaunių Žmogaus teisių stebėjimo instituto praktikantų ir 
savanorių, rinkusių informaciją apžvalgai ir kitaip prisidėjusių prie 
jos rengimo: Viktorijai Janilionytei, Martynai Kalvaitytei, Julijai Ku-
levičiūtei, Kristinai Ramoškaitei, Ramintai Šulskutei, Evelinai Vaiš-
vilaitei, Kornelijai Zaicaitei, Ugnei Zmitrytei ir Vytautui Žarskui.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame „Telia Lietuva“ už paramą leidusią 
parengti šią apžvalgą.

Be jūsų žinių, pagalbos ir paramos šis leidinys nebūtų įmanomas.
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SANTRAUKA

„Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2016-2017“ apžvelgia es-
minių pilietinių teisių ir laisvių įgyvendinimą, problemas ir teigia-
mus pokyčius Lietuvoje 2016-2017 m. laikotarpiu.

Saviraiškos, susirinkimų ir religijos laisvės

Saviraiškos laisvės srityje žengtas svarbus žingsnis iš Baudžiamo-
jo kodekso pašalinant atsakomybę už privačių asmenų ir valstybės 
tarnautojų įžeidimą. Taip užtikrinta, kad už naudojimąsi šia laisve 
negrės neproporcingai taikoma baudžiamoji atsakomybė, o asme-
nys savo garbę ir orumą teisme gins civiline tvarka. Tačiau atskiri 
saviraiškos laisvės varžymo atvejai rodo, kad labiau kraštutinės šios 
laisvės išraiškos formos vis dar iššaukia neproporcingą, draudimu ir 
baudimu grįstą valstybės institucijų atsaką.

Reikšmingų kliūčių susirinkimų laisvės įgyvendinimui nekilo. Sė-
kmingai įvyko trečiosios „Baltic Pride“ eitynės Vilniuje, kurios 
pirmus du kartus susilaukė tiek institucinių kliūčių, tiek aktyvaus 
visuomenės pasipriešinimo. Diskusijas viešoje erdvėje kėlė nau-
dojimasis susirinkimų laisve, susijęs su darbo santykiais: kves-
tionuotas streikas, kaip teisėtas būdas reikalauti geresnių darbo 
sąlygų, diskusijas taip pat sukėlė naujojo Darbo kodekso nuostatos, 
įtvirtinusios lokauto institutą, leisiantį darbdaviams sustabdyti 
streikuojančių darbuotojų darbo sutarčių vykdymą.

Religijos laisvės nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje apsiriboja in-
dividualios ir vis dar retai apima kolektyvinės religijos ir tikėjimo 
laisvės užtikrinimą. Egzistuojančios religinės įvairovės nepažini-
mas ir toliau išlieka socialine problema, kurio pasekmėmis tampa 
stereotipų apie įvairias religines bendruomenes visuomenėje for-
mavimasis bei jų pagrindu besiformuojantys religijos laisvės apri-
bojimai. Romos katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai ir toliau 
kėlė klausimus apie galimybes užtikrinti visų religijų ir tikėjimų 
laisvę. Šios bažnyčios vertybes propaguojantys Seimo nariai ir pilie-
tinės visuomenės organizacijos, atstovaujančios bažnyčią, užsiėmė 
aktyviu lobizmu teikiant bei svarstant teisės aktų pakeitimus, ypač 
reprodukcinės sveikatos, švietimo srityse.

Į TURINĮ
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Asmens duomenų apsauga

Didžiausia apžvelgiamo laikotarpio naujovė duomenų apsaugos 
srityje yra įgyvendinama ES duomenų apsaugos reforma ir jos pa-
grindą sudarantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, ku-
riuo siekiama stiprinti asmens duomenų apsaugą bei didinti tokius 
duomenis tvarkančių įmonių ir institucijų atskaitomybę ir atsako-
mybę. Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimai parodė, kad nors 
dauguma Lietuvos gyventojų teisę į duomenų apsaugą laiko svarbia, 
tik nedidelė dalis yra pasiryžę imtis konkrečių veiksmų šiai apsau-
gai užtikrinti. Tuo tarpu tarp valstybės institucijų ir verslo subjektų 
dažnai vyrauja atsainus požiūris į duomenų apsaugą ir jos svarbą. 
Tai lėmė, kad 2016-2017 m. Lietuvoje buvo keletas didelio masto 
duomenų nutekėjimų, lėmusių konkrečius žmogaus teisės į asmens 
duomenų apsaugą pažeidimus.

Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą

Lietuvoje vis dar nėra galimybės sudaryti partnerystės nei skirtin-
gų, nei tos pačios lyties poroms. Nepripažįstant nesantuokinį šei-
mos gyvenimą gyvenančių šeimų, kaip turinčių teisinį šeimos narių 
statusą, nesilaikoma žmogaus teisių standartų, pagal kuriuos šei-
mos gyvenimas atsiranda ne tik santuokos pagrindu. Tačiau apžvel-
giamu laikotarpiu iniciatyvos dėl partnerystės reguliavimo nebuvo 
sėkmingos. Atvirkščiai, Seime skynėsi kelią iniciatyvos, nukreiptos 
į partnerystės, kaip šeimos gyvenimo modelio, pašalinimą iš teisės 
sistemos: ES laisvo darbuotojų judėjimo srityje darbuotojo šeimos 
nariu nuspręsta pripažinti tik sutuoktinį, bet ne partnerį, 2017 m. 
priimtu Šeimos stiprinimo įstatymu siekiama formuoti šeimos po-
litiką išimtinai tik santuokinės šeimos pagrindu, o kaip alternatyva 
partnerystei, kuria pastarajai siekiama užkirsti kelią, pasiūlyta ben-
dro gyvenimo sutartis, nesukuriant šeimos santykių.

Žmogaus lytinės reprodukcinės teisės nesulaukia reikiamo politikų 
ir kitų sprendimų priėmėjų dėmesio, o priešiškai žmogaus teisėms 
nusiteikusios organizacijos ir grupės stabdo lytinių reprodukcinių 
teisių  įgyvendinimo pažangą: ragina Seimą priimti įstatymą, itin 
apribojantį galimybes nutraukti nėštumą ir taip įteisinti reproduk-
cinę prievartą, skatina mokslu nepagrįstą lytinį ugdymą mokykloje, 
stabdo mokslu grįstos informacijos apie kontracepciją sklaidą. Kon-
tracepcija ir nėštumo nutraukimas dažnai finansiškai neprieinamas 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms – jaunimui, mažas pajamas gau-
nančioms moterims. Taip pat neįteisinami nauji, moters sveikatai 
mažiau kenksmingi nėštumo nutraukimo, šeimos planavimo meto-
dai, trūksta mokslu grįstos informacijos apie juos.

Į TURINĮ



11SANTRAUKA

Vis dėlto yra ir šiek tiek teigiamų pokyčių, 2016-2017 m. gali būti api-
būdinti kaip tam tikras „lūžio taškas“ translyčių asmenų teisių srityje: 
teismai lytinės tapatybės pripažinimo klausimą ėmė spręsti įpareigo-
dami pakeisti lyties įrašą civilinės būklės aktuose, nepaisant to, kad 
asmeniui nebuvo atlikta pilna lyties pakeitimo chirurginė operacija. 
Taip pat parengtas Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektas, 
nors jis ir nebuvo svarstytas Seime. Pats viešasis diskursas translyčių 
asmenų teisių klausimais tapo brandesnis ir orientuotas į problemų 
sprendimą. Šiame kontekste į akis vis labiau krenta skirtumai tarp 
pažangių balsų ir Seimo atstovų retorikos, paremtos ne progresyvia 
kitų ES valstybių gerosios praktikos analize ar įsiklausymų į pačių 
translyčių asmenų poreikius, o dogmatiškais įsitikinimais.

Diskriminacijos draudimas

Amžistinės nuostatos ir elgsena giliai įsišaknijusios visuomenėje, 
todėl stebimas, palyginti, didelis pakantumas diskriminacijos dėl 
amžiaus. Diskriminavimo dėl amžiaus atvejus žmonėms vis dar yra 
sunku atpažinti, tačiau džiugina tai, kad pastaruoju metu Lietuvoje 
daugėjo gyventojų, žinančių, kur kreiptis dėl pažeistų žmogaus teisių. 
Pažanga kovojant dėl teisės nebūti diskriminuojamiems dėl amžiaus 
įvairiose gyvenimo srityse yra netolygi. Toks diskriminavimas, kaip 
netoleruotinas, labiausiai yra suvoktas darbo santykių srityje, tačiau 
itin sunkiai sekasi kovoti su diskriminavimu dėl amžiaus įvairių pas-
laugų teikimo srityje, pavyzdžiui sveikatos priežiūros, finansų ir kt.

Lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT) asmenų žmogaus 
teisių apsauga Lietuvoje išlieka ribota. 2016-2017 metais nebuvo im-
tasi reikšmingų teisėkūros iniciatyvų, siekiant pagerinti šios visuo-
menės grupės padėtį. Įstatymų leidėjai kryptingai siekė, kad de facto 
partnerystėje gyvenančios tos pačios lyties poros nebūtų laikomos 
šeima, nebuvo reglamentuota ir lyties pakeitimo tvarka. Galiausiai, 
pastebimas sisteminis teisėsaugos institucijų neveikimas tiriant 
prieš LGBT asmenis nukreiptus neapykantos kalbos ir neapykantos 
nusikaltimų atvejus. Nepaisant šių neigiamų tendencijų, visuomenės 
požiūris LGBT klausimais tampa vis atviresnis. Bendruomenės at-
stovams pavyko užsitikrinti galimybę be institucinio pasipriešinimo 
naudotis teise į taikius susirinkimus, o atvirai homofobiški pasisa-
kymai ar iniciatyvos sulaukia vis kritiškesnio visuomenės požiūrio.

Lyčių lygybės nuostatos Lietuvoje pažeidžiamos aktyviai, diskrimi-
nuojant, ir pasyviai, nesiimant būtinų veiksmų diskriminacijai paša-
linti. Įstatymai įpareigoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įs-
taigas rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms 
galimybėms užtikrinti. Darbo kodeksas šią prievolę numato valstybi-
nėms ir verslo įmonėms, turinčioms 50 ar daugiau darbuotojų, tačiau 
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šių reikalavimų paisoma menkai, todėl teisiniuose dokumentuose 
įtvirtintas lyčių lygybės siekis nevirsta realiu faktu ekonominėje ir 
socialinėje gyvenimo sferose. Sudaiktinimas išlieka esmine moterų 
teisių pažeidimo priežastimi, pradedant išstūmimu iš viešųjų erdvių 
dėl nėštumo, žindymo ar seksualinio priekabiavimo, baigiant smurtu 
lyties pagrindu ir reprodukcinių teisių ribojimu.

Tiek tiesioginė, tiek netiesioginė asmenų, turinčių negalią, diskrimina-
cija šalyje vis dar yra dažnas reiškinys: praktikoje ne tik aplinkos, pas-
laugų, bet ir informacijos prieinamumas žmonėms su negalia išlieka 
itin ribotas, jie patiria diskriminaciją institucijų veiklos, vartotojų tei-
sių apsaugos, švietimo, darbo santykių ir kitose srityse. 2016 m. Lietu-
va pirmą kartą atsiskaitė JT Neįgaliųjų teisių komitetui dėl Neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo. Komitetas išreiškė susirūpinimą dėl 
moterų ir mergaičių, turinčių negalią, apsaugos nuo diskriminacijos, 
rekomendavo stiprinti negalią turinčių asmenų apsaugą nuo smurto ir 
išnaudojimo, parengti sveikatos priežiūros bei kitus specialistus, vado-
vaujantis žmogaus teisių principais paremtu negalios modeliu. Lietuva 
taip pat turėtų imtis priemonių sudarant tinkamas sąlygas asmenims, 
turintiems negalią, viešuose ir privačiuose sektoriuose.

Valstybės nustatytas religinių bendruomenių diferencijavimas į tra-
dicines, kitas ir valstybės pripažintas religines bendruomenes sudaro 
prielaidas religinei diskriminacijai rastis. 2016-2017 m. Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos sulaukti skundai dėl diskriminacijos dėl religi-
jos išliko tarp neskaitlingiausių, kurių sulaukia ši tarnyba. Tokia situ-
acija greičiau atspindi piliečių nepasitikėjimo valstybės institucijomis 
nei tikrąją diskriminacijos dėl religijos padėtį Lietuvoje. Apžvelgiamu 
laikotarpiu augo diskriminacijos dėl nepriklausymo vyraujančiai re-
liginei bendruomenei – Romos Katalikų bažnyčiai – tendencijos. Šios 
diskriminacijos šaltiniu dažniausiai tapdavo valstybės institucijos.

Požiūris į tautines ir etnines mažumas Lietuvoje išlieka nepalankus. 
Priešiškiausiai visuomenė nusiteikusi prieš tas grupės, kurios suvokia-
mos kaip kultūriškai tolimesnės, pvz., čečėnai,  sirai, o labiausiai dis-
kriminuojama mažuma ir toliau išlieka romai. Jų sveikatos, išsilavini-
mo bei pragyvenimo lygio vidurkiai smarkiai atsilieka nuo vidutinių 
šalies rodiklių. Nors 2017 m. Vilniaus savivaldybės žingsnis patvirtinti 
romų integracijos į visuomenę 2016-2019 m. programą yra sveikinti-
nas, rekomendacinis dokumento pobūdis ir lėšų nenumatymas kelia 
abejonių dėl dokumento efektyvumo sprendžiant romų integracijos 
problemas. Programa iliustruoja, kad mažumų integracijos politika ir 
toliau išlieka fragmentinė tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmenyje. 

Vertinant lygių galimybių užtikrinimą instituciniu aspektu, apžvelgia-
mu laikotarpiu įvyko teigiamų pokyčių Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos veikloje: ji buvo labiau matoma viešoje erdvėje – žiniasklaidoje, 
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socialiniuose tinkluose, taip pat Tarnyba tapo atviresne kitoms instituci-
joms bei pilietinei visuomenei. Priimti teisės aktų pakeitimai sustiprino 
Lygių galimybių kontrolieriaus nešališkumo ir nepriklausomumo ga-
rantijas, išplėtė funkcijas. Tačiau visuomenėje Tarnyba vis dar sąlyginai 
mažai žinoma. Taip pat, nepaisant tarptautinių rekomendacijų, Tarnybai 
nesuteikti įgaliojimai pradėti teismines bylas dėl nustatytų lygių gali-
mybių pažeidimų.

Neapykantos nusikaltimai Lietuvoje vis dar pasižymi latentišku-
mu. Oficialūs duomenys apie užfiksuotus neapykantos nusikaltimų 
atvejus yra riboti ir neatitinka realios padėties, kurią nušviečia ne-
vyriausybinės organizacijos, žiniasklaida bei tyrimai. Didelė dalis 
ikiteisminių tyrimų nutraukiami, o neapykantos nusikaltimų atve-
jai yra neretai kvalifikuojami tik kaip viešosios tvarkos pažeidimai, 
juose neįžvelgiant neapykantos motyvo. Šiuo metu Lietuvoje nėra 
aiškios neapykantos nusikaltimų prevencijos programos, o kiti pro-
graminiai dokumentai pasižymi nekonkretumu. Pastebimas insti-
tucinis suaktyvėjimas yra daugiausiai susijęs su Lietuvos atsiskaity-
mu tarptautinėms žmogaus teises prižiūrinčioms organizacijoms ar 
aktyvia nevyriausybinių organizacijų veikla.

Teisė į teisingą teismą

Iki 2016 m. įsigaliojo trys ES direktyvos dėl  įtariamų ir kaltinamųjų 
baudžiamosiose bylose teisių: dėl teisės į vertimą, dėl teisės į informa-
ciją  bei dėl teisės į advokatą baudžiamajame procese. Formaliai verti-
nant, visų trijų direktyvų nuostatos buvo perkeltos į Lietuvos teisę. Ta-
čiau praktikoje kyla klausimų, ar kai kurie standartai, numatyti šiuose 
ES teisės aktuose, Lietuvoje užtikrinami tinkamai. 2016 m. Žmogaus 
teisių stebėjimo instituto atlikti tyrimai rodo, kad įtariamieji apie savo 
teises dažnai informuojami nepakankamai aiškiai ir suprantamai, to-
dėl kyla sunkumų jomis naudotis. Daug priekaištų susilaukia ir valsty-
bės finansuojamų advokatų teikiamų teisinių paslaugų kokybė.

Įgyvendinant ES standartus nukentėjusiųjų teisių srityje, buvo 
priimtos teisės aktų nuostatos, kuriomis siekiama apsaugoti 
nukentėjusiuosius nuo neigiamų patirčių, susijusių su dalyvavimu 
baudžiamajame procese. Pavyzdžiui, kiekvienam nukentėjusiajam 
suteikta teisė dalyvauti procese kartu su lydinčiu asmeniu. Kita 
vertus, nepaisant šių pozityvių pokyčių nebuvo išspręstos sisteminės 
problemos: nukentėjusio asmens galimybės gauti valstybės 
garantuojamą teisinę pagalbą išlieka labai ribotos, nėra sukurta 
visapusiškos pagalbos nusikaltimų aukoms sistema. Siekiant didinti 
pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis matomas aiškus poreikis 
užtikrinti tęstinį pareigūnų gebėjimų pagarbiai ir profesionaliai 
bendrauti su nukentėjusiais asmenimis stiprinimą.
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Teisė į laisvę

2015 m. priimti Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai, kuriais 
siekta sumažinti suėmimo taikymą nusikaltimais įtariamiems as-
menims ir paskatinti skirti alternatyvias, mažiau laisvę ribojančias 
priemones. 2016-2017 m. parodė, jog teigiami pasikeitimai įvyko ir 
praktikoje: nors alternatyvių laisvės suvaržymo priemonių skyri-
mas reikšmingai nepakito, paties suėmimo taikymas, lyginant su 
ankstesnių metų rezultatais, sumažėjo dvigubai. Nors teismai ir 
toliau tenkina absoliučią daugumą prašymų skirti suėmimą, minė-
tasis sumažėjimas rodo, kad šios priemonės reikalaujama gerokai 
rečiau, taigi jos taikymas darosi atsakingesnis.

Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo ir lygtinio paleidimo 
iš įkalinimo įstaigų atvejų skaičius pastaraisiais metais nuosekliai 
mažėja. Nors būtent probacija laikytina viena veiksmingesnių bau-
dimo už nusikalstamą elgesį priemonių, sudaranti sąlygas gyventi 
visuomenėje nenusikalstant, probacijos taikymo ir vykdymo prak-
tika yra labai skirtinga ir nenuosekli.

Pastarieji metai pasižymėjo daugkartiniais bandymais plėsti privers-
tinio hospitalizavimo ir gydymo sąlygas priešingai žmogaus teisių 
standartams, tarptautiniams įsipareigojimams ir Jungtinių Tautų ko-
mitetų rekomendacijoms Lietuvai. Tokiu būdu politikai siūlė spręsti 
priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų paplitimą šalyje, vie-
toje sudėtingų, realių ir nebūtinai populiarių veiksmų – reikalingų 
sisteminių permainų, sveikatos ir socialinių paslaugų plėtros ir pri-
einamumo didinimo. Daug metų Lietuvoje neužtikrinamos žmogaus 
teisės ir pačiame priverstinės hospitalizacijos procese: asmens teisė 
būti išklausytam teisme, galimybė skųsti teismo sprendimą, gauti tei-
sinę pagalbą.

Laisvės atėmimas

Švietimo ir mokslo ministerija ėmėsi veiksmų siekiant spręsti 
socializacijos nesėkmes patiriančių vaikų ir jų šeimų problemas 
savivaldybėse, siekiant, kad kuo mažiau vaikų patektų į socializacijos 
centrus. Numatoma, kad iki 2019 m. Lietuvoje liks trys pertvarkyti 
socializacijos centrai. Vis dėlto dar anksti vertinti tokių planų 
sėkmę, nes Lietuvoje stinga specializuotų, psichoterapinių paslaugų 
ir elgesio korekcinių programų tiek socializacijos centruose, tiek 
savivaldybėse. 

Pastaraisiais metais žmogaus teisių padėtis Lietuvos įkalinimo įs-
taigose ir toliau išlieka bloga. Tai lemia jau daugelį metų besitęsian-
čios problemos: didelis kalinių skaičius, blogos kalinimo sąlygos, 
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personalo trūkumas ir prastas parengimas, blogi kalinių ir perso-
nalo tarpusavio santykiai, plintančios ligos, įsigalintis abejingumas 
kalinių ir darbuotojų rūpesčiams, vangus įkalinimo įstaigų moder-
nizavimas ir korupcijos apraiškos įkalinimo sistemos valdyme.

2017 m. gegužę Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad 
Lietuvoje galiojantis draudimas kada nors sutrumpinti nuteistųjų 
iki gyvos galvos bausmę pažeidžia žmogaus teises. Konstatuota, kad 
Lietuva pasmerkdama nuteistuosius praleisti likusį gyvenimą izo-
liacijoje ir nesuteikiant vilties įrodyti savo permainas, sukuria sąly-
gas, kuriose žeminamas žmogiškas orumas.

Smurto draudimas

Nors iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje kasmet daugėja, pra-
dedamų tyrimų procentinė dalis vis mažėja, o apie pusė pradėtų ty-
rimų yra nutraukiami. Galima teigti, kad žmonės vis labiau tiki, kad 
valstybė apgins nuo smurto artimoje aplinkoje, tačiau išlieka įgy-
vendinimo problemų. Teigiamai vertintinas aiškus fizinių bausmių 
prieš vaikus uždraudimas ir kiti teisės aktų pakeitimai, perkeliant 
Europos Sąjungos reikalavimus. Tačiau visuomenėje vis dar išlieka 
tendencija toleruoti smurtą, jį pateisinti, kaltinti nukentėjusiuosius. 
Netgi padaugėjo manančių, jog seksualinis smurtas artimoje aplin-
koje ne visada turėtų būti baustinas. Tai parodo būtinybę sustiprinti 
smurto prevenciją.

Lietuvoje išlieka aukštas moterų nužudymų skaičius. Kaip parodo 
įvairūs duomenys, vis dar gaji smurto prieš moteris kultūra, moterys 
laikomos išprovokuojančiomis smurtą. Nėra valstybinės strategijos 
ar programos, skirtos mažinti smurtą prieš moteris. Seksualinį smur-
tą patyrusios moterys turi užimti labai aktyvų vaidmenį, norėdamos 
pasiekti teisingumą savo bylose. Teismus pasiekia vos kelios seksua-
linio priekabiavimo bylos per metus, nors #MeToo judėjimas paro-
dė, kad priekabiavimas nėra retas. Konstitucinio Teismo išvada, kad 
seksualinis priekabiavimas reiškia šiurkštų Konstitucijos pažeidimą 
ir Seimo nario priesaikos sulaužymą, yra svarbus žingsnis į priekį ko-
vojant su diskriminacija dėl lyties ir užtikrinant asmens orumą.

Per paskutinius kelerius metus žengta keletas esminių žingsnių vai-
ko teisių apsaugos ir gynimo srityje. Lietuvos visuomenė tam tikra 
prasme jau yra sukilusi prieš smurtą, vyksta nemažai socialinių ak-
cijų ar kitų didelės apimties renginių, padedančių suprasti reiškinio 
mastą. Tačiau socialinė smurto tolerancija Lietuvoje vis dar plačiai 
paplitęs reiškinys, kurio mažinimui svarbūs ne tik įstatymai, bet ir 
švietimas, žiniasklaidos vaidmuo, komandinis visų suinteresuotų 
institucijų darbas ir diskusijos.
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Prekyba žmonėmis ir kitos išnaudojimo formos

Atskleistų prekybos žmonėmis atvejų skaičius tendencingai augo. 
Teigiamai vertinamas 2016 m. prekybos žmonėmis apibrėžimo pra-
plėtimas Baudžiamajame kodekse, sukuriantis palankesnes sąlygas 
identifikuoti įvairesnes nusikaltimo atmainas. Kita vertus, paste-
bėtina, kad nukentėjusiųjų teisės yra dažnai pažeidžiamos teisinių 
tyrimų metu, todėl svarbu gerinti aukų apsaugos sistemą. Nors 
įsteigta prekybos žmonėmis koordinacijos komisija bei planuojama 
stiprinti kovos su žmonių išnaudojimu mechanizmus savivaldybių 
lygmenyje, kol kas prevencinių priemonių įgyvendinimas ir koor-
dinavimas praktikoje nėra efektyvus.

Pasigendama tarspsektorinio bendradarbiavimo, ilgalaikės vals-
tybinės strategijos kovai su žmonių išnaudojimu bei skiriamų lėšų 
problemai spręsti. Daugėjant darbo migrantų Lietuvoje, prekybos 
žmonėmis atvejai vis dažniau pastebimi šalies viduje, todėl svarbu 
imtis priemonių didinti imigrantų darbo teisių ir santykių apsaugą.

Migrantų ir pabėgėlių teisės

Lietuvoje vyrauja muslimofobinės ir ksenofobinės nuotaikos, pa-
skutiniu metu dar labiau paskatintos neigiamais pabėgėlių krizės 
atgarsiais žiniasklaidoje. Dėl asmeninės patirties stokos susiduriant 
su atvykstančiais trečiųjų šalių piliečiais, žiniasklaida lieka ypač 
svarbia ir deformatyvia viešosios nuomonės formavimo priemone. 
Instituciniame lygmenyje užsieniečių integracijos priemonės išlie-
ka fragmentiškos, remiamasi ES fondų lėšomis ir nevyriausybinių 
organizacijų projektine veikla. Ribotas informacijos prieinamu-
mas apie migrantų teises ir teikiamas paslaugas, ypač įdarbinimo ir 
profesinių įgūdžių tobulinimo srityje, o valstybinės mokyklos yra 
menkai pasiruošusios priimti imigrantų vaikus. Tai didina migran-
tų, ypač darbo imigrantų ir moterų, pažeidžiamumą.

Pabėgėliai susiduria su padidėjusia skurdo ir socialinės atskirties 
rizika. Be priešiškų visuomenės nuostatų, menkas pašalpos dydis ir 
trumpa jos teikimo trukmė išlieka esminiais iššūkiais užsieniečių 
integracijos procesuose. Nors 2017 m. prieglobstį gavę asmenys buvo 
įtraukti į socialinės paramos schemas bei papildomai remiamų as-
menų sąrašą, norint užtikrinti prieglobsčio gavėjų ir prašytojų tei-
ses reikalingos didesnės pašalpos finansiniam asmenų saugumui 
užtikrinti, taip pat ilgalaikė valstybinė integracijos ir antidiskrimi-
nacinė politika. Trūksta efektyvios informacijos sklaidos apie sąly-
gas ir integracijos programą pabėgėliams bei jų teises.
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I. SAVIRAIŠKOS, SUSIRINKIMŲ  
IR RELIGIJOS LAISVĖS

Saviraiškos laisvė

Karolis Liutkevičius

Apžvelgiamu laikotarpiu saviraiškos laisvės srityje žengtas svarbus 
žingsnis užtikrinant šios laisvės apsaugą nuo neproporcingo riboji-
mo – panaikinta baudžiamoji atsakomybė už įžeidimą. Tačiau atski-
ri atvejai rodo, kad valstybės institucijos vis dar yra linkusios rea-
guoti griežtai ir taikyti sankcijas, kai saviraiškos laisve naudojamasi 
labiau provokuojančiomis formomis.

Po daugelį metų trukusių diskusijų ir tarptautinių organizacijų ragi-
nimų, 2015 m. liepą buvo panaikinta baudžiamoji atsakomybė už as-
mens įžeidimą, o nuo 2016 m. balandžio – ir už valstybės tarnautojo 
įžeidimą.1 Tai svarbus pasikeitimas, užtikrinantis, kad nebūtų nepro-
porcingai varžoma saviraiškos laisvė, taikant, ar esant grėsmei pritai-
kyti, kraštutinę priemonę – baudžiamąją atsakomybę, kuri demokra-
tinėje valstybėje turėtų būti taikoma tik už pavojingiausius veiksmus.

Šie pakeitimai nereiškia, kad žmogus negali ginti savo įžeisto orumo – 
privatus asmuo dėl įžeidimo jo atžvilgiu gali pareikšti civilinį ieški-
nį, reikalaudamas atlyginti įžeidimu padarytą žalą. Tiesa, panaikin-
tą baudžiamąją atsakomybę sekė 2016 m. pabaigoje Seime priimtas 
siūlymas išplėsti civilinę atsakomybę už žeminančių duomenų pa-
skleidimą apie viešus asmenis.2 Tai būtų buvę ypatingai žalinga žur-
nalistams, kadangi leistų juos patraukti atsakomybėn kai jie pasklei-
džia klaidingą informaciją net ir veikdami sąžiningai, t. y. pagrįstai 
manydami, kad skleidžia teisingą informaciją.3 Šis siūlymas buvo 
sustabdytas tik Prezidentei vetavus – atsisakius pasirašyti – siūlomą 
Civilinio kodekso pakeitimą.

Tuo tarpu už valstybės tarnautojo ar pareigūno garbės ir orumo 
pažeminimą numatyta administracinė atsakomybė skiriant baudą.4 
Nuo 2017 m. sausio įsigaliojęs Administracinių nusižengimų ko-
deksas šią atsakomybę numato ir kai žeminama ne tik tarnautojų 
bei pareigūnų, bet ir valstybės politikų garbė ir orumas.5 Pastaroji 
nuostata kelia abejonių, kadangi ji gali būti vertinama kaip priemo-
nė atsakyti į ir kovoti su Seimo nariams ar kitiems politikams reiš-
kiama kritika.
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Nepaisant teigiamų pokyčių teisės aktuose, atskiri valstybės ins-
titucijų sprendimai ir veiksmai rodo, kad saviraiškos laisvės ribos 
neretai suvokiamos siaurai. Vienu iš tokio požiūrio pavyzdžių gali 
būti baudžiamoji byla, iškelta komikui Vaidotui Grincevičiui, arba 
Whydotui. 2014 m. spalį Whydoto Youtube kanale pasirodžiusioje 
dainoje „Šėtone, prašau“ skamba žodžiai „Šėtone, prašau, nupirki 
mano sielą už leidimą taškyti vaikų galvas į sieną“. 6 Dėl dainos ne-
trukus pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtariant kurstymu smurtauti 
prieš socialinę grupę – vaikus.7 Nepaisant akivaizdžiai humoristinio 
dainos pobūdžio ir realaus siekio skatinti smurtą nebuvimo, Why-
dotą ir kitus dainos kūrėjus galutinai išteisino tik apeliacinės ins-
tancijos teismas, po daugiau kaip dvejus metus trukusio tyrimo ir 
bylinėjimosi.8

Panaši valstybės institucijų perdėtos reakcijos istorija nutiko Kaune, 
kur 2015 m. vasario 16 d., tuo metu studentė, Viktorija Kolbešnikova 
miesto centre iškabino plakatus su užrašu „Sudegink Ruklą depor-
tuok vyriausybę imigrantai welcome!“, kaip protestą prieš kasmet 
Vasario 16 d. vykstančias Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos eity-
nes. Dėl šio poelgio prieš V. Kolbešnikovą pradėtas ikiteisminis ty-
rimas, kadangi teisėsaugos institucijos plakatuose išskaitė raginimą 
imtis veiksmų prieš kitos tautybės asmenis.9 Ir šiuo atveju aiškiai 
be pagrindo pradėtas baudžiamasis procesas baigėsi tik teisme, 2016 

m. lapkritį priimtu išteisinamuo-
ju nuosprendžiu, kuriame kons-
tatuota, kad veiksmai nebuvo 
kurstantys ar nusikalstami.10

Valstybės institucijų reakcijos bei 
cenzūros susilaukė ir kitokie, re-
klamuojantys koncertą, plakatai. 
2016 m. birželį Žurnalistų etikos 
inspektoriaus tarnyba nustebi-
no muzikos gerbėjus, nurody-
dama nutraukti sunkiojo metalo 
grupės „Iron Maiden“ koncerto 
reklamą: tarnyba nusprendė, 
kad reklaminiuose grupės pla-
katuose krauju pasruvusią širdį 
laikanti pabaisa gąsdina vaikus.11 
Toks sprendimas iššaukė koncer-
to organizatorių ir grupės narių 
nuostabą, kadangi jokioje kitoje 
šalyje „Iron Maiden“ nebuvo su-
sidūrusi su tokiomis problemo-
mis, vis dėlto vykdant sprendimą 
koncerto plakatai buvo pakeisti.12

„Iron Maiden“ koncerto plakatas, 
„Live Nation Lietuva” nuotr.
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R. Kalinkino drabužių reklama, 
UAB „Sekmadienis“ nuotr.
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Griežtą institucijų reakciją iššaukė ir 
reklamos, kuriose naudojama religinė 
simbolika arba pašiepiant kritikuojama 
pati religija. Dėl vieno iš tokių reakcijų 
atvejo Europos žmogaus Teisių Teis-
mas nagrinėjo bylą prieš Lietuvą: 2014 
m. Lietuvos vyriausias administracinis 
teismas patvirtino dizainerio Roberto 
Kalinkino kompanijai skirtą baudą už 
drabužių reklamą, kurioje vaizduoti į 
religinius personažus panašūs asmenys, 
tokiu būdu neva pažeidžiant visuome-
nės moralės principus.13 Dėl tokiu būdu 
varžomos saviraiškos laisvės, Žmogaus 
teisių stebėjimo institutas, atstovau-
damas dizainerio kompaniją, kreipėsi į 
EŽTT, kuris 2016 m. ėmėsi nagrinėti šią 
bylą.14 2018 m. pradžioje, jau po apžvel-
giamo laikotarpio, EŽTT pripažino, kad 
šioje byloje Lietuva saviraiškos laisvę 
suvaržė neteisėtai.15

Kitas panašus atvejis – bauda skirta 
užkandinių tinklui „Keulė Rūkė“, už 
2015-2017 m. darytus Facebook įrašus 
su religiniais personažais ir simboliais. 
Patys tinklo savininkai teigė, kad įrašai, 
kuriose vaizduojamas suplėšytas psal-
mynas, besišypsantis nukryžiuotasis 
ir kiti atvaizdai, siekiama provokuoti 
ir skatinti diskusijas apie religiją bei 
ją kritikuoti.16 Tačiau Vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba nusprendė, kad tai 
reklamos, kuriomis pažeidžiami visuo-
menės moralės principai bei niekinami 
religiniai simboliai, ir 2017 m. spalį sky-
rė už jas baudą.17 „Keulė Rūkė“ šį spren-
dimą apskundė teismui.

Bendrai vertinant šie įvykiai rodo, kad 
nors Lietuvoje aukščiausiu lygmeniu ir 
pripažįstama saviraiškos laisvės bei jos 
apsaugos svarba, tačiau labiau kraštu-
tiniai šios laisvės apraiškos atvejai vis 
dar iššaukia neproporcingą, draudimu 
ir baudimu grįstą valstybės institucijų 
atsaką. 

„Keulė Rūkė“ 
įrašai Facebook
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Susirinkimų laisvė

Kristina Normantaitė

Susirinkimo laisvė leidžia asmenims dalyvauti politiniame, visuome-
niniame šalies gyvenime, daryti įtaką valstybės valdžios sprendimams, 
juos viešai vertinti, organizuotai ir viešai prieš juos protestuoti.1

2016 metų  vasarą Vilniuje buvo surengtos trečiosios „Baltic Pride“ 
eitynės. Nepaisant to, kad renginyje dalyvavo rekordinis skaičius 
Lietuvos ir užsienio LGBT* bendruomenės narių ir juos palaikan-
čiųjų asmenų (skaičiuojama, kad eitynėse dalyvavo iki trijų tūkstan-
čių dalyvių) ,2 šios eitynės laikomos pačiomis taikiausiomis. 

Palyginus su 2010 ir 2013 metų padėtimi, kada eitynių organizato-
riai susidūrė su institucinėmis kliūtimis, kurias vėliau turėjo spręsti 
teismo keliu,3 o eitynių dalyviai sulaukė aršaus protestuotojų pasi-
priešinimo,4 2016 metų „Baltic Pride“ metu neramumų nekilo. Vie-
šąją tvarką prižiūrėjusiems pareigūnams problemų nekėlė ir nedi-
delė grupė asmenų, plakatais protestavusių prieš šias eitynes.

Nepaisant to, kad teisė streikuoti yra neatskiriama žodžio ir susirin-
kimų laisvės dalis, ji iki šiol neretai tampa netinkamų interpretacijų 

„Baltic Pride“ eitynės 2016, 
Augusto Didžgalvio nuotr.
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objektu. Pavyzdžiui, 2016 m. vykę  pedagogų streikai dėl atlyginimo 
sąlygų susilaukė tuometinio Premjero pastabų apie Rusijos daromą 
įtaką pedagogų profsąjungoms ir, atitinkamai, protestuojantiems 
mokytojams. Nors dėl savo pastabų Premjeras vėliau viešai atsipra-
šė,5 tokie pasisakymai streikuojančių grupių atžvilgiu sudaro įspūdį, 
jog bandoma kvestionuoti patį streiką kaip teisėtą būdą reikalauti 
geresnių darbo sąlygų6 ir siekia apriboti galimybes profsąjungoms 
pasinaudoti savo konstitucine teise streikuoti ginant savo ekonomi-
nius ir socialinius interesus. 

Aptariamu laikotarpiu buvo priimtas Naujasis Darbo kodeksas, nu-
matęs keletą reikšmingų nuostatų, susijusių su darbuotojų streiku. 
Daugiausiai diskusijų sukėlė naujo instituto, leisiančio darbdaviams 
laikinai sustabdyti streikuojančių darbuotojų darbo sutarčių vyk-
dymą – lokauto – įtvirtinimas.7 Viešai baimintasi dėl teisės  darbuo-
tojams streikuoti apribojimo įtvirtinus lokautą.8 

Viešojoje erdvėje nemažo atgarsio ir skirtingų interpretacijų susi-
laukė 2017 metais Kaune vykę protestai prieš mieste augančių me-
džių kirtimą. Daugiausiai klausimų viešojoje erdvėje buvo kelta dėl 
teisėsaugos pareigūnų veiksmų proporcingumo: protestuotojams 
nesutikus pasitraukti iš aptvertos  darbų vykdymo teritorijos bei 
leisti atlikti numatytus darbus, trys protestavę asmenys buvo sulai-
kyti ir pristatyti į policijos komisariatą.9

Po šio įvykio Lietuvos advokatūra išplatino pranešimą, kuriame iš-
reiškė susirūpinimą dėl minėtų Kauno įvykių ir prašė Policijos ge-
neralinio komisaro „inicijuoti tarnybinį patikrinimą dėl policijos 
pareigūnų, davusių nurodymus ir dalyvavusių pirmadienio įvykyje, 
veiksmų teisėtumo.“10 Vis dėlto, vėliau teisminiame procese buvo 
nustatyta, kad pareigūnų reikalavimai pasitraukti iš „STOP POLI-
CIJA“ aptvertos teritorijos buvo teisėti, o kaltinamasis nepaklusęs 
pareigūnų reikalavimams padarė administracinį nusižengimą.11
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Religijos laisvė

Milda Ališauskienė

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 str. įtvirtintos religijos laisvės 
nuostatos atitinka universalias žmogaus teisių nuostatas šioje srity-
je. Vis dėlto Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų posovietinių valstybių, 
dažniausiai šių nuostatų įgyvendinimas apsiriboja individualios re-
ligijos ir tikėjimo laisvės užtikrinimu. Tačiau įgyvendinant minėtas 
religijos ir tikėjimo laisvės nuostatas dažniausiai ignoruojama vi-
suotinai nusistovėjusi praktika, jog religija yra socialinis reiškinys, 
kuriam būdinga religinė bendruomenė bei bendros religinės prak-
tikos, ir šiems religinio gyvenimo aspektams taip pat turėtų būti už-
tikrinama konstitucinė apsauga.

Konstitucijos 43 str. apibrėžiami religijų ir valstybės santykiai suskirs-
to religines bendruomenes į tradicines ir kitas. Religinių bendruome-
nių ir bendrijų įstatyme pateikiamas 9 tradicinių religinių bendruo-
menių sąrašas bei įvedamas tarpinis tarp tradicinių ir kitų – valstybės 
pripažintos religinės bendruomenės tipas.1 Mokslinėje literatūroje 
toks Lietuvoje egzistuojantis religinių bendruomenių pripažinimo 
modelis vertinamas, kaip pats sudėtingiausias lyginant su kitomis 
Europos valstybėmis.2 2016-2017 m. valstybės pripažintos religinės ben-
druomenės statusas buvo suteiktas Evangelikų Sekmininkų sąjungai 
ir Naujajai apaštalų bažnyčiai. 2017 m. pabaigoje valstybės pripažintos 
bendruomenės statusas buvo suteiktas 4 religinėms bendruomenėms.

2000 m. pasirašytos Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto ben-
dradarbiavimo Katalikų bažnyčios ir valstybės santykių, švietimo 
ir kultūros bei katalikų sielovados kariuomenėje sutarčių nuostatos 
daugeliu atveju taikomos tik Romos katalikų bažnyčiai. Tokiu būdu 
šiai religinei bendruomenei sukuriamos išskirtinės sąlygos valsty-
bės bei visuomenės gyvenime.3

2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, trys ketvirtadaliai Lietu-
vos gyventojų save priskiria Romos katalikų bažnyčiai (77.2%), ke-
tvirtadalis gyventojų priklauso įvairioms religinėms bendruome-
nėms, nepriklauso jokioms arba yra netikintys. Minėto gyventojų 
surašymo duomenimis, Lietuvos gyventojai save priskiria 59 reli-
ginėms bendruomenėms. Gausiausios religinių mažumų bendruo-
menės – stačiatikiai (4.1%), sentikiai (0.8%), evangelikai liuteronai 
(0.6%), evangelikai reformatai (0.2%), senovės Baltų tikėjimo ben-
druomenė (0.1%), Jehovos liudytojai (0.1%).4

Lietuvoje egzistuojančios religinės įvairovės pažinimas ir toliau išlie-
ka socialine problema. Religinės įvairovės, kuri apima religines ben-
druomenes, tikinčiuosius, kurie derina įvairius tikėjimus, nors save 
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priskiria vienai religinei bendruomenei, netikinčiuosius – agnostikus 
ir ateistus, nepažinimo pasekmėmis tampa stereotipų apie įvairias re-
ligines bendruomenes formavimasis bei jų pagrindu besiformuojantys 
religijos laisvės apribojimai.5 2007 ir 2014 metų Lietuvos gyventojų ap-
klausų duomenys parodė, kad dalis Lietuvos gyventojų vis dar kritiškai 
vertina tradicinėmis nesančias religines mažumas. Minėtu laikotarpiu 
augo neutraliai vertinančiųjų religines mažumas respondentų skaičius 
ir išliko toks pats palankiai vertinančiųjų šių grupių veiklą respondentų 
skaičius.6 Vertinant šiuos tyrimų duomenis galima teigti, kad Lietuvos 
visuomenėje išlieka palanki terpė religijos laisvės apribojimų raiškai.

Žiniasklaidos dėmesys religijos laisvės tematikai aptariamuoju lai-
kotarpiu išlieka beveik nepakitęs. Religijos tema ir toliau Lietuvos 
žiniasklaidą domina tiek, kiek ji liečia vyraujančių religinių ben-
druomenių kasdienybę. Tuo tarpu religinių mažumų veiklos vaiz-
davimas Lietuvos žiniasklaidoje vis dar išlieka probleminiu, šios 
grupės dažniausiai dėmesio sulaukia dėl egzotiškų arba krimina-
linių priežasčių. 2016-2017 m. Lietuvos žiniasklaida beveik neskyrė 
dėmesio Jehovos liudytojų veiklos uždraudimui Rusijoje aptarti. 
Tuo metu Jehovos liudytojų bendruomenės padėtis Rusijoje sulaukė 
nemažo pasaulio žiniasklaidos dėmesio.

2016-2017 m. dominuojančios religinės bendruomenės, Romos 
katalikų bažnyčios, ir Lietuvos valstybės santykiai ir toliau kėlė 

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo palaikymo akcija, 2016 m. liepa, Bernardinai.lt, 
Einaro Eringio nuotr.
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klausimus apie galimybes užtikrinti visų religijų ir tikėjimų laisvę. 
Romos katalikų bažnyčios vertybes propaguojantys Seimo nariai ir 
pilietinės visuomenės organizacijos, atstovaujančios bažnyčią, užsi-
ėmė aktyviu lobizmu svarstant Pagalbinio apvaisinimo,7 Šeimos sti-
prinimo įstatymus.8 Katalikų bažnyčios bei katalikiškų organizacijų 
atstovai aktyviai dalyvavo rengiant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 
bei rengimo šeimai programą.9
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II. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Karolis Liutkevičius

2015 m. pabaigoje buvo pasiektas susitarimas tarp ES Tarybos ir 
Europos Parlamento, ir patvirtinta ES asmens duomenų apsaugos 
reforma, kurios pagrindą sudaro Bendrasis duomenų apsaugos re-
glamentas, įsigaliojantis 2018 m. gegužės 25 d.1 Reglamentas numato 
su asmens duomenų apsauga susijusių naujovių tiek vartotojams, 
tiek šiuos duomenis naudojančioms bendrovėms ir valstybės insti-
tucijoms.

Reglamentu siekiama pakeisti jėgų pusiausvyrą tarp vartotojų ir jų 
asmens duomenis valdančių bendrovių bei institucijų, suteikiant 
vartotojams daugiau galimybių kontroliuoti savo duomenis. Į var-
totojus nukreiptos tokios naujovės, kaip:

 z Aiškesnis informavimas apie duomenų tvarkymą – bendrovės 
turės pareigą įrodyti, kad gavo vartotojo sutikimą tvarkyti jo 
duomenis. Kad tokį sutikimą gautų, bendrovės turės pateikti 
prašymą atskirai nuo kitų klausimų, pvz. vartojimo sąlygų, pa-
prasta ir suprantama kalba.

 z Teisė būti pamirštam – vartotojai galės reikalauti, kad bendro-
vės ištrintų ir toliau nebetvarkytų jų asmens duomenų, jei toks 
reikalavimas neprieštarauja informacijos laisvės ar kitiems tei-
sėtiems interesams.

 z Teisė į duomenų perkėlimą – bendrovės turės būti pasirengu-
sios pateikti vartotojo joms perduotus asmens duomenis susis-
temintu formatu, kad jie būtų lengvai perkeliami tarp skirtingų 
paslaugų teikėjų.

 z Teisė sužinoti, jei prieigą prie vartotojo asmens duomenų gavo 
įsilaužėliai, jeigu tokie pažeidimai gali kelti rimtą riziką asmenų 
teisėms.

Tuo tarpu duomenis tvarkančias bendroves ir institucijas Regla-
mentas įpareigoja nuosekliau vertinti duomenų tvarkymo pažei-
dimų riziką ir reikalauja didesnės veiklos atskaitomybės, tačiau iš 
dalies ir sumažina administracinę naštą:
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 z Vykdant veiklą ES bus vadovaujamasi vienu teisės aktu, nusta-
tančiu vienodas taisykles visoje ES ir panaikinančiu iki šiol bu-
vusias skirtingas nuostatas 28 valstybėse.

 z Nebeliks pareigos pranešti apie vykdomą ar ketinamą vykdyti 
duomenų tvarkymą nacionalinei asmens duomenų apsaugos 
institucijai.

 z Bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo 
operacijos, bei valdžios institucijos privalės paskirti duomenų 
apsaugos pareigūną, kuris prižiūrės asmens duomenų apsaugos 
reikalavimų laikymąsi.

 z Kai dėl duomenų tvarkymo būdo, apimties ar tikslų gali kilti dide-
lis pavojus asmenų teisėms, bendrovės turės atlikti duomenų tvar-
kymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą.

 z Numatyta griežta administracinė atsakomybė už pažeidimus – 
piniginės baudos iki 20 mln. eurų arba iki 4 proc. ankstesnių fi-
nansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos.

Reaguodamas į būsimus plataus masto pasikeitimus duomenų ap-
saugos srityje, Žmogaus teisių stebėjimo institutas 2016 m. atliko du 
tyrimus, kuriais siekta įvertinti, pirma, vartotojų, ir, antra, verslo 
nuostatas asmens duomenų apsaugos atžvilgiu bei informuotumą 
apie ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.2

Pirmasis, į vartotojus nukreiptas tyrimas buvo pagrįstas reprezen-
tatyvia Lietuvos gyventojų apklausa. Tyrimo rezultatai atskleidė 
„privatumo paradoksą“: trys ketvirtadaliai gyventojų teigė, kad tei-
sė į duomenų apsaugą jiems yra tokia pat svarbi kaip ir kitos pagrin-
dinės žmogaus teisės, tačiau tik nedidelė dalis yra tvirtai pasiryžę 
imtis konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, sumokėti mokestį už papildo-
mą duomenų apsaugą, kad ją geriau užtikrintų. Apie ES duomenų 
apsaugos reformą ir Reglamentą teigė žinantys tik 5 proc. gyven-
tojų, o naujovėmis pasidomėti daugiau žadėjo tik 1 iš 5 apklaustųjų.

Artėjant Reglamento įsigaliojimui, nuo 2017 m., jis viešoje erdvėje 
imtas aptarinėti gerokai aktyviau. Tad tikėtina, kad šiuo metu apie 
Reglamentą žino gerokai daugiau Lietuvos gyventojų, tačiau atsi-
žvelgiant į tai, kiek atsakiusiųjų ketino skirti šiam klausimui dau-
giau dėmesio, kyla abejonių, ar ženkliai padaugėjo išmanančiųjų 
Reglamento turinį.

Antrojo tyrimo metu buvo atlikta žvalgomoji 50-ties Lietuvos įmo-
nių, veikiančių finansų, telekomunikacijos srityse, taip pat startuolių, 
apklausa. Dauguma tyrime dalyvavusių įmonių buvo girdėjusios apie 
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Reglamentą, tačiau mažiau nei 1 iš 10 žinojo apie jame numatytus pa-
keitimus. Kadangi, kaip minėta, priartėjus Reglamento įsigaliojimui 
viešoje erdvėje jam skirta gerokai daugiau dėmesio, tikėtina, kad Re-
glamento išmanymas nuo 2016 m., kai atliktas šis tyrimas, pagerėjo.

Ryškiausia tyrimo išvada buvo tai, kad verslui būdingas gana for-
malus ir biurokratinis asmens duomenų apsaugos supratimas. Pati 
asmens duomenų ir jų tvarkymo sąvoka neretai suprantama siaurai, 
daugelis įmonių apskritai nemanė, kad tvarko su įmone nesusijusių 
asmenų duomenis. Formalų požiūrį rodė ir pasirengimo Reglamen-
tui planai: pusė apklaustų įmonių planavo investuoti į pasirengi-
mą naujam asmens duomenų apsaugos režimui, tačiau dauguma 
planavo investicijas nukreipti tik į „kietąsias“, technines, duome-
nų apsaugos priemones. Tuo tarpu Reglamentas akcentuoja būtent 
„minkštąsias“ priemones – darbuotojų mokymus, poveikio asmens 
duomenų apsaugai vertinimą ir pirmenybės jai teikimą, ir pan.

Aptarti tyrimo rezultatai rodo sisteminę problemą visos valstybės 
mastu – bendrai atsainų tiek valstybės institucijų, tiek verslo požiū-
rį į duomenų apsaugą. Asmens duomenims, jų vertei ir atitinkamai 
pastangoms šiuos duomenis saugoti neretai teikiama menka, antri-
nė svarba prioritetų sąraše. 2016-2017 m. toks požiūris lėmė ir kon-
krečius teisės į duomenų apsaugą pažeidimus.

2016 m. spalį, vykstant Seimo rinkimams, paaiškėjo, kad Vyriausios 
rinkimų komisijos užsakytas internetinis „Rinkėjo puslapis“3 turi 
rimtų saugumo spragų: pirmojo rinkimų turo dieną prisijungę var-
totojai matė atsitiktinių anksčiau prisijungusių rinkėjų duomenis, 
o po 3 dienų paaiškėjo, kad puslapyje buvo nesunkiai išnaudojama 
spraga, leidusi pasitelkiant atsitiktine tvarka generuojamus URL 
adresus prieiti prie kitų rinkėjų anketų ir jose esančių asmens duo-
menų.4 Tą pačią dieną buvo atrasta ir dar viena tinklapio saugumo 
spraga: dėl ydingai sutvarkyto prisijungimo prie tinklapio admi-
nistravimo, iš esmės bet kas galėjo gauti puslapio administravimo 
teises, ir atitinkamai prieigą prie tinklapio valdymo ir jame esančių 
duomenų.5

Kitas incidentas nutiko 2017 m. rugpjūtį, kai Kėdainių rajono savi-
valdybės administracija gyventojams išsiuntinėjo sąskaitas už ko-
munalines paslaugas tokiu būdu, kad neatplėšus voko buvo gali-
ma matyti ne tik gavėjo vardą ir pavardę bei adresą, bet ir asmens 
kodą.6 Kadangi gavėjus sąskaitos pasiekė per keletą rankų, taip bent 
keletui pašalinių asmenų paviešinant jų duomenis, šis poelgis su-
kėlė daugelio gyventojų pasipiktinimą. Reikia turėti omenyje, kad 
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas numato tiesioginį 
draudimą viešai skelbti asmens kodą, tad šiuo atveju nepaisyta net 
pačių pamatinių asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
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Tačiau turbūt skandalingiausias nepakankamos asmens duomenų ap-
saugos ir jų nutekėjimo atvejis, pritraukęs ir tarptautinį dėmesį, nutiko 
privačiame sektoriuje. 2017 m. balandį internetiniai įsilaužėliai pateko 
į chirurgijos klinikos „Grožio chirurgija“ duomenų bazes ir paėmė duo-
menis apie klinikos pacientus iš Lietuvos ir užsienio – vardus, adresus, 
kontaktinius duomenis, ir, kaip vėliau paaiškėjo, nuotraukas prieš ir po 
operacijų – taigi itin jautrius ir intymius asmens duomenis.7

Ši situacija atskleidė ne tik nepakankamą jautrių duomenų apsaugą, 
bet ir reakcijos į duomenų nutekėjimą problemas. Klinikos vado-
vai, iš įsilaužėlių gavę reikalavimą sumokėti išpirką, kad duomenys 
nebūtų paviešinti, nesiėmė veiksmų tinkamai informuoti klientus 
apie jų privačiam gyvenimui grėsmę keliantį duomenų praradimą, o 
kai įsilaužėliai kreipėsi į žiniasklaidą, vadovai neigė, kad tarp nute-
kėjusių duomenų yra pacientų nuotraukos. Taip susiklostė situacija, 
kad kai kurie klinikos klientai apie duomenų praradimą sužinojo tik 
tiesiogiai gavę žinutes iš įsilaužėlių, kuriomis grasinama paviešinti 
jų nuotraukas ir reikalaujama sumokėti išpirką už savo duomenis.8

Šios situacijos rodo, kad atmestinis požiūris į duomenų apsaugą, 
kaip į tik formalų, mažai praktinės reikšmės turintį reikalavimą, ne 
tik gali, bet jau ir yra turėjęs padarinių ir lėmęs konkrečių asmenų 
teisių pažeidimus.
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III. TEISĖ Į PRIVATŲ IR ŠEIMOS GYVENIMĄ

Partnerystė

Vytautas Mizaras

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, 
kad žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas, teisė į šeimos gy-
venimo gerbimą ir apsaugą yra įtvirtinta Konstitucijos 38 straips-
nio 1 dalyje, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 8 
straipsnyje. Vadovaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 
praktika, teisė į asmeninį ir šeimos gyvenimą yra teisė gyventi taip, 
kaip kiekvienas pageidauja, teisė užmegzti bei palaikyti ryšius su 
kitais žmonėmis, ypač emocinio gyvenimo srityje, teisė būti ap-
saugotam nuo privataus gyvenimo kėlimo į viešumą bei galimybė 
ugdyti, realizuoti ir skatinti save kaip asmenybę.1 Lietuvos Respu-
blikos Konstitucinis Teismas yra išsakęs poziciją, kad žmogaus teisė 
į privatų gyvenimą, be kita ko, apima asmeninio, šeimos ir namų 
gyvenimo neliečiamumą.2

Pagal EŽTK 8 straipsnį, teisė į šeimos gyvenimą užtikrinama ne tik 
santuoką sudariusiems asmenims, bet ir santuokos nesudariusiems, 
tačiau šeimos gyvenimą gyvenantiems asmenims. Nesusituokę as-
menys laikytini šeima, jeigu jų santykiai pasižymi stabilumu, ir 
niekuo, išskyrus tai, kad jie nėra sudarę santuokos, nesiskiria nuo 
sutuoktinių gyvenimo.3 Sąvoka „šeima“ negali būti išimtinai sieja-
ma tik su santuoka pagrįstais santykiais, kadangi ji apima ir kitus 
faktinius santykius, atsirandančius tarp asmenų, kurie gyvena kar-
tu nesusituokę.4 

EŽTK 8 straipsnis apima ir tos pačios lyties asmenų teisę į šeimos 
gyvenimo gerbimą.5 Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2013 
m. EŽTT konstatavo, kad valstybė pažeidžia EŽTK 8 straipsnio ir 14 
straipsnio, draudžiančio diskriminaciją, nuostatas, jeigu nesuteikia 
tos pačios lyties porų šeimos gyvenimui teisinės apsaugos taip, kaip 
ją yra suteikusi skirtingos lyties porų šeimoms.6

2015 m. EŽTT byloje Oliari ir kiti prieš Italiją konstatavo, kad vals-
tybė neturi plačios apsisprendimo laisvės, pripažinti ar ne teisinius 
šeimos santykius tarp tos pačios lyties asmenų, t. y. buvo pirmą kar-
tą pripažinta valstybės pareiga sureguliuoti minėtuosius teisinius 
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santykius.7 Tą patį teismas pakartojo ir 2016 m. kitoje byloje prieš 
Italiją,8 o 2017 m. EŽTT konstatavo, kad valstybės turi pareigą saugo-
ti tos pačios lyties asmenų šeimos gyvenimą.9

Lietuvoje nuo pat 2000 m., kai buvo priimtas naujasis Civilinis ko-
deksas, taip ir neįsigaliojo jo normos, skirtos šeimos partnerystės 
teisiniams santykiams tarp skirtingos lyties asmenų. Kelios įstaty-
mų leidėjo iniciatyvos dėl skirtingos lyties asmenų bei tos pačios 
lyties asmenų šeimos partnerystės teisinio reguliavimo buvo nesė-
kmingos. Nesantuokinį šeimos gyvenimą gyvenančios šeimos nėra 
teisiškai pripažįstamos, kaip turinčios šeimos narių statusą. Taip 
Lietuva pažeidžia ratifikuotą tarptautinę sutartį – Europos žmogaus 
teisių konvenciją, o taip pat ir Konstituciją, nes dar 2011 m. Kons-
titucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucijos 38 str. saugo ne tik 
santuokines šeimas, bet ir kitu pagrindu atsirandantį šeimos gyve-
nimą.10 

2015-2017 metų laikotarpiu Seime buvo dvi iniciatyvos dėl partne-
rystės reguliavimo, bet abu bandymai baigėsi nesėkmingai net 
nepasiekę svarstymo stadijos. Atvirkščiai, Seime buvo keletas ini-
ciatyvų, kurios vienos buvo realizuotos, kitos dar tik pradėtos, bet 
nukreiptos į partnerystės kaip šeimos gyvenimo modelio išelimina-
vimą, apskritai, iš vidaus teisės sistemos. 

Priėmus Lygių galimybių įstatymo pakeitimus, kuriais buvo įgy-
vendinama 2014 m. ES direktyva dėl naudojimosi laisvo darbuoto-
jų judėjimo teisėmis,11 įstatyme pateikiamoje sąvokoje „ES ir EEE 
valstybės narės piliečio šeimos nariai“ nurodomas tik sutuoktinis, 
o partneris buvo išbrauktas iš sąvokos įstatymo projekto svarstymo 
stadijoje. Todėl laisvo darbuotojų judėjimo srityje Lietuvoje šeimos 
nariais yra pripažįstami tik sutuoktiniai. 

Minėtosios direktyvos prasme, šeimos nariu be išlygų yra laikomas 
sutuoktinis, nesvarbu, tos pačios lyties ar skirtingos.12 Tuo tarpu, 
partnerio kaip šeimos nario, statusas priklauso nuo to, ar priiman-
čioji valstybė savo įstatymais traktuoja registruotą partnerystę kaip 
lygiavertę santuokai.

Antroji iniciatyva buvo įgyvendinta priėmus Šeimos stiprinimo 
įstatymą.13 Šeimos stiprinimo įstatymas iš esmės yra skirtas pabrėž-
ti tik santuokinę vyro ir moters šeimą, kitokių šeimos gyvenimo 
formų net nelaikant šeima. Juo siekiama formuoti šeimos politiką 
išimtinai tik santuokinės vyro ir moters šeimos modelio pagrindu, 
ir tai aiškiai atspindėta įstatymo aiškinamajame rašte.14

Tuo tarpup lygiavertę santuokai.  2004 m. balandžio 29 d. Direktyva 
2004/38/EB, valstybes nares įpareigoja, nepažeidžiant jokio laisvo 
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judėjimo ir gyvenimo teisių, kuriuos asmenys gali turėti savaime, 
palengvinti galimybes įvažiuoti ir gyventi šalyje partneriams, su 
kuriais Sąjungos pilietis palaiko ilgalaikius santykius, jei jie tinka-
mai patvirtinami (direktyvos 3 str. 2 d. 2 p.). Taigi, net neregistruotų 
partnerių atžvilgiu yra numatytos garantijos. O registruotiems par-
tneriams ir sutuoktiniams - pagal minėtosios direktyvos 2 str. 2 d., 
priimančioji valstybė turi pareigą laikyti juos šeimos nariais pagal 
savo įstatymus. Tačiau ES pagrindinių teisių chartijos 21 str. įparei-
goja laikytis nediskriminavimo principo ir teisės į šeimos gyvenimo 
pagarbą bei laisvo judėjimo užtikrinimo (Chartijos 9, 21, 45 str.). O 
pagal Europos žmogaus teisių konvencijos (kurios nuostatų laiko-
masi ir ES) 8 straipsnio turinį, valstybės narės turi pareigą suregu-
liuoti ir šeimos partnerystės santykius. Todėl sistemiškai aiškinant 
ES teisės aktus, inter alia, ir tarptautines sutartis, valstybės narės 
vien šeimos partnerystės teisinių santykių nesureguliavimu vidaus 
teisėje negali pateisinti kitų valstybių narių piliečių šeimos partne-
rystės nepripažinimo. Labiausiai dėl to, kad nesureguliavimas šiai 
dienai reiškia, kad valstybė nevykdo pozityviosios pareigos Europos 
žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio prasme (tai privaloma ir ES 
teisės požiūriu).

Antroji iniciatyva, kuri buvo įgyvendinta priėmus Šeimos stiprini-
mo įstatymą. Šeimos stiprinimo įstatymas iš esmės yra skirtas pa-
brėžti tik santuokinę vyro ir moters šeimą, kitokių šeimos gyveni-
mo formų net nelaikant šeima. Įstatymu siekiama formuoti šeimos 
politiką išimtinai tik santuokinės vyro ir moters šeimos modelio 
pagrindu, ir tai aiškiai atspindėta įstatymo aiškinamajame rašte.

trečioji iniciatyva prieš nesantuokinės šeimos teisinės apsaugos re-
guliavimą buvo pradėta realizuoti keleto Seimo narių, iš esmės Vals-
tiečių ir žaliųjų partijos bei Tėvynės Sąjungos-krikščionių demo-
kratų partijos narių, pateikus Civilinio kodekso pakeitimo projektą, 
kurio tikslas yra aiškus – numatyti galimybę bendro gyvenimo su-
tarčiai, nesukuriant šeimos santykių.15 Būtent toks požymis – šei-
mos santykių nesukūrimas – kaip bendro gyvenimo sutartį kvalifi-
kuojantis, pažymimas projekto aiškinamajame rašte: «<...> siekiama 
Lietuvos teisės sistemoje įtvirtinti bendro gyvenimo formos, kurios 
pagrindinis tikslas yra bendro gyvenimo vedimas savaime neku-
riant ir šeimos teisinių santykių, institutą ir apsaugoti šios sutarties 
šalių teises ir teisėtus interesus». 

Bendro gyvenimo sutartį galėtų sudaryti neribotas skaičius partne-
rių, ir šios sutarties pagrindu jie nekurtų šeimos santykių, taigi, ir 
neįgytų šeimos narių statuso, arba, kitaip tariant, nebūtų laikoma 
pora, gyvenanti šeimos gyvenimą. Taigi, pagal šį siūlymą, bendrą 
gyvenimą gyvenantys asmenys nebūtų laikomi šeimos nariais. Tuo 
tarpu nesantuokinį šeimos gyvenimą gyvenantiems partneriams 
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ir reikalingas būtent teisinių santykių reguliavimas, kad jie įgytų 
šeimos nariams būdingą statusą, nes tik taip jie užsitikrintų šeimos 
nariams būdingas teises, garantijas ir pareigas.

Jeigu projekto rengėjai ir juos palaikantys politikai viešai teigia, 
kad projekto tikslas be kita ko ir „užkirsti kelią“ iš šeimos partne-
rystės kylančių teisinių santykių reguliavimui, tai toks tikslas per 
se prieštarauja Konstitucijai ir Europos žmogaus teisių konvencijai. 
EŽTT byloje Oliari ir kt. prieš Italiją konstatavo, kad Italijoje civilinė 
sutartis, panaši į siūlomą Lietuvišką bendro gyvenimo sutartį, nėra 
skirta šeimos gyvenimą gyvenančių porų teisinei apsaugai, neati-
tinka jų kaip šeimoje gyvenančių asmenų poreikių, ir todėl neužti-
krina teisės į šeimos gyvenimą apsaugos.16 

Šis projektas yra politikų siekis užkirsti kelią šeimos partnerystės 
reguliavimui, pristatant projektą kaip alternatyvą šeimos partne-
rystei. Bet tol, kol Lietuva yra Europos Tarybos narė, toks projekto 
priėmimas niekaip neišspręs poreikio ir valstybės pareigos suregu-
liuoti būtent šeimos partnerystės teisinius santykius. Šio projekto 
tikslas – aiškiai diskriminacinis, siekiant išeliminuoti nesantuokinį 
šeimos gyvenimą gyvenančiuosius iš teisės sistemos. Kartu akivaiz-
du, kad tai yra antikonstitucinis siekis.
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Reprodukcinės teisės ir lytinis švietimas

Esmeralda Kuliešytė

Reprodukcinių teisių įgyvendinimas Lietuvoje stringa nuo nepri-
klausomybės pradžios. Lietuvoje nėra reprodukcines žmogaus tei-
ses ir reprodukcinę sveikatą reglamentuojančio įstatymo, strate-
gijos ar programos. Tiek medikams, tiek visuomenei trūksta žinių 
apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises, politikams, sveikatos 
strategams – politinės valios reprodukcinių teisių įgyvendinimui. 
Sprendimuose dėl reprodukcinės sveikatos ir teisių aktyviai daly-
vauja Katalikų bažnyčia ir su ja susijusios organizacijos bei grupės. 
Tuo tarpu žmogaus reprodukcinių teisių gynėjų dalyvavimas spren-
dimų priėmime ir teisės aktų kūrime dažnai apsunkinamas, jiems 
trukdoma skleisti mokslu grįstą informaciją.

Teisė pasirinkti nėštumo nutraukimą

Legalus, prieinamas ir saugus nėštumo nutraukimas Lietuvoje užtikri-
namas ne įstatymu, bet 1994 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu. 
2013 m. Seimui svarstyti pateiktas Gyvybės prenatalinėje fazėje apsau-
gos įstatymo projektas, kuriuo siekta apriboti galimybes Lietuvoje le-
galiai ir saugiai nutraukti nėštumą.1 2015 m. aktyvios diskusijos dėl šio 
įstatymo projekto nutrūko, tačiau po 2016 m. rinkimų Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos frakcija vėl sugrąžino šį įstatymo projektą į Seimo dar-
botvarkę ir prasidėjo nauja diskusijų banga. Nors Seimo kanceliarijos 
Teisės departamentas, Europos teisės departamentas prie Teisingumo 
ministerijos bei žmogaus teises ginančios organizacijos nurodė, kad 
įstatymu būtų pažeistos žmogaus teisės, įstatymo projekto autoriai bei 
jų rėmėjai ir toliau gynė ir agitavo priimti įstatymo projektą.

Įstatymo projektu leidžiama nutraukti nėštumą tik tada, kai gresia 
pavojus moters sveikatai ar gyvybei arba kai yra pagrįstų įtarimų, 
jog nėštumas atsirado dėl nusikalstamos veikos – išžaginimo. Įsiga-
liojęs įstatymas priverstų moteris ieškoti aborto paslaugos svetur, 
kurtų nelegalias ir brangias aborto paslaugas šalyje.

Vertinant šalių, kur abortas yra stipriai apribotas, patirtį – Lenkijos, 
Airijos – akivaizdu, kad abortas būtų sunkiai prieinamas net ir esant 
sąlygoms nėštumui nutraukti, nes aborto paslauga būtų teikiama 
pavėluotai arba visai neteikiama, pabrėžiant pirmenybę vaisiaus 
gyvybei. Lenkijos patirtis rodo, kad moterys retai laiku gaudavo 
leidimą nutraukti nėštumą po išprievartavimo, nes bylų nagrinė-
jimas užtrukdavo. Be to, moterys nenorėdamos patirti pažeminimo 
ir naujų išgyvenimų vengdavo kreiptis į institucijas, nėštumą steng-
davosi nutraukti nelegaliai.
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Jei būtų priimtas ir įgyvendinamas Gyvybės prenatalinėje fazėje ap-
saugos įstatymas, Lietuvos moterys, poros, šeimos patirtų reproduk-
cinę prievartą gimdyti, ir tik dalis moterų, porų, turinčių pakankamai 
finansinių galimybių, galėtų nutraukti nėštumą Lietuvoje ar užsieny-
je. Padaugėtų moterų mirčių dėl nelegalaus aborto komplikacijų. Ins-
titucinė reprodukcinė prievarta sumažintų visuomenės pasitikėjimą 
valstybe, jos siekiais ir tikslais, skatintų abejoti demokratija.

Šiuo metu Lietuvoje moterys neturi galimybės pasirinkti nėštumo 
nutraukimo metodo, legalus yra tik chirurginis nėštumo nutrau-
kimas. Pasaulyje yra plačiai taikomas medikamentinis abortas, 
kai nėštumas nutraukiamas vaistais. Nors Pasaulio Sveikatos Or-
ganizacija apibūdina medikamentinį abortą kaip pažangų, mažiau 
komplikacijų nei chirurginis abortas sukeliantį nėštumo nutrauki-
mo metodą,2 Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija neįteisino ir 
nereglamentavo medikamentinio aborto, medikamentai nėštumui 
nutraukti neužregistruoti, Lietuvoje metodas neprieinamas.

Yra žinoma, kad moterys įsigyja medikamentinio aborto vaistų ne-
legaliai ir vartoja juos kaip tinkamos, nepasitarusios su mediku.3 Tai 
kelia nerimą gydytojams ir visuomenei dėl galimų komplikacijų. 
Medikamentinio aborto diegimui itin priešinasi Katalikų bažnyčia 
ir prieš medikamentinį abortą pasisakančios organizacijos ir visuo-
menės grupės.4 Tuo tarpu chirurginio aborto operacija yra brangi ir 
dažnai pažeidžiamoms gyventojų grupėms neprieinama.

 Teisė planuoti šeimą

Nepaisant to, kad dėl mokslo pažangos kontraceptinių priemonių 
spektras yra platus, pasirinkimas didelis, Lietuvoje reprodukcinė 
teisė gauti informaciją, kaip tinkamai planuoti šeimą, kaip apsi-
saugoti nuo netikėto ar neplanuoto nėštumo nėra visiškai įgyven-
dinama. Daugumai pažeidžiamų grupių – jaunimui, mažas pajamas 
gaunančioms moterims, bedarbėms, priklausomybių turinčioms 
moterims – kontraceptinės priemonės finansiškai neprieinamos.

Katalikų bažnyčios remiamos organizacijos skleidžia mitus apie 
kontracepciją, bando prieš kontraceptines priemones nuteikti vi-
suomenę.5 Lietuvoje trūksta specializuotų šeimos planavimo cen-
trų bei kabinetų ir gerai parengtų konsultuoti gyventojus medikų. 
Medikų visuomenė susiskaldžiusi žmogaus teisių požiūriu,6 todėl 
gana dažnai net ir gydytojai skleidžia mitus apie kontracepciją, 
taip klaidindami pacientus ir visuomenę, pastūmėdami moteris ir 
poras nesisaugoti nuo netikėto nėštumo, neplanuoti šeimos, elgtis 
neatsakingai. Nusiteikusių prieš kontracepciją medikų neįtikina 
Pasaulio Sveikatos Organizacijos ir kitų autoritetingų organizacijų 
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rekomendacijos, moksliniai darbai bei išvados. Šie medikai dažniau-
siai agituoja moteris vertinti vaisingumą įvairiais metodais, vengti 
lytinių santykių vaisingomis dienomis, o pastojus – gimdyti.

Informacijos apie šeimos planavimą trūksta visai visuomenei, ne-
priklausomai nuo amžiaus. Trūksta valstybinių institucijų organi-
zuoto švietimo – mokslu, įrodymais grįstos informacijos apie šeimos 
planavimą ir kontracepciją per švietimo akcijas, reklamą, renginius, 
lytiškumo ugdymo programą mokykloje. Studentų medikų moky-
mas apie šeimos planavimą, kontracepciją aukštosiose mokyklose 
nevienodas, dažnai paviršutiniškas ir nekokybiškas.

Paaugliai mokykloje retai gauna mokslu grįstos informacijos apie 
kontracepciją, prezervatyvo naudojimo per lytinius santykius svar-
bą, todėl jų lytinė elgsena dažnai rizikinga ir kelia nerimą tėvams 
bei visuomenei. Lietuvoje itin didelis paauglių nėštumų ir gimdymų 
skaičius,7 kasmet registruojama vis daugiau ŽIV užsikrėtusio jauni-
mo,8 daug užsikrėtusių lytiškai plintančiomis infekcijomis.9

Valstybė nėra įteisinusi savanoriškos chirurginės sterilizacijos, 
šeimos planavimo metodo, sukūrusi mechanizmo kontracepcijai 
kompensuoti pažeidžiamoms gyventojų grupėms, ir tai sunkina 
problemos sprendimą. 2013 m. ir 2015 m. Lietuva kartu su kitomis 
Europos valstybėmis dalyvavo Barometro tyrime dėl kontracepcijos 
politikos ir prieinamumo šalyje.10 Abu tyrimai parodė, kad Lietuvos 
rodikliai yra patys žemiausi, kad būtini pokyčiai kontracepcijos pri-
einamumo ir švietimo srityje.

2012 m., dalyvaudama Jungtinių Tautų žmogaus teisių įgyvendini-
mo peržiūroje, Lietuva įsipareigojo pagerinti kontracepcijos priei-
namumą gyventojams, tačiau pažado neįvykdė, situacija nepasikei-
tė, kontracepcija netapo prieinamesnė pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms. 2016-2017 m. atsiskaitydama žmogaus teisių įgyvendini-
mo peržiūroje Lietuva dar kartą įsipareigojo pagerinti kontracep-
cijos prieinamumą gyventojams, ir tai turės atlikti iki 2020 m.11 Be 
to, Lietuva įsipareigojo kurti reprodukcinės sveikatos strategiją bei 
įtraukti reprodukcinę sveikatą į Nacionalinę sveikatos programą. 

Teisė gauti informaciją apie lytiškumą,  
lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises

Lytinis ugdymas, lytinis švietimas mokykloje vis dar negauna rei-
kiamo Lietuvos politikų, spendimų priėmėjų dėmesio. 2013-2014 m. 
Švietimo ir mokslo ministerija suformavo darbo grupę Sveikatos 
ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrajai programai pa-
rengti. Tačiau dėl darbo grupės narių konservatyvumo programa 
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apsiribojo lytinės abstinencijos skatinimu, santuokos, tradicinės 
šeimos liaupsinimu.

2016 m. Švietimo ir mokslo ministerija inicijavo programos taisy-
mą, sudarydama kitą darbo grupę.12 Tačiau vėl nebuvo atsižvelgta į 
Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomendacijas Europos regionui 
dėl lytinio švietimo ir ugdymo, į programą neįtraukta visa moki-
niui reikalinga reprodukcinės sveikatos ir teisių informacija. Ir nors 
2016 m. švietimo ministrė patvirtino programą,13 ir ji tapo mokyklai 
privaloma, tinkamas mokytojų ir metodinių priemonių rengimas, 
mokslu grįstos informacijos pateikimas mokytojams ministerijos 
tinklapyje neorganizuotas. 

Susiklosčiusi situacija neleidžia teigiamai vertinti lytiškumo ugdy-
mo programos vykdymo mokykloje. 
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Teisė į lytinės tapatybės pripažinimą

Natalija Bitiukova

Apžvelgiamo laikotarpio įvykiai atnešė dideles permainas transly-
čių asmenų teisių srityje. Šis laikotarpis gali būti apibūdintas kaip 
tam tikras „lūžio taškas“ po nepateisinamai ilgos stagnacijos, užsitę-
susios nuo 2007 m., kuomet Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) 
priėmė sprendimą vienoje geriausiai žinomų bylų prieš Lietuvą – L 
prieš Lietuvą.1

2016-2017 metais galima išskirti bent tris kertines sritis, kuriose 
vyko permainos, tiesiogiai įtakojusios translyčių asmenų padėtį 
Lietuvoje: (i) teisinis lytinės tapatybės pripažinimas; (ii) sveikatos 
priežiūros paslaugos translyčiams asmenims; (iii) translyčių asme-
nų matomumas Lietuvos visuomenėje.  

Teisinis lytinės tapatybės pripažinimas

L prieš Lietuvą sprendimu EŽTT įpareigojo Lietuvą priimti specialų 
įstatymą „detalizuojantį lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką“, kaip kad 
buvo numatyta Civilinio kodekso 2.27 straipsnyje. Nors praėjus 17 
metų nuo Civilinio kodekso įsigaliojimo ir 10 metų nuo EŽTT spren-
dimo įsigaliojimo įstatymų leidėjas nesugebėjo priimti būtinų teisės 
aktų, šią žmogaus teisių problemą apžvelgiamu laikotarpiu ėmėsi 
spręsti nacionaliniai teismai.

2017 m. balandžio mėn. Vilniaus miesto apylinkės teismas žengė 
precedento neturintį žingsnį, įpareigodamas civilinės metrikacijos 
įstaigą pakeisti lyties įrašą civilinės būklės aktuose, nepaisant to, 
kad pareiškėjas nebuvo atlikęs pilnos lyties pakeitimo chirurginės 
operacijos. Šiame sprendime teismas pasirėmė Europos žmogaus 
teisių konvencijos 8 str. (teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą) 
ir EŽTT praktika, ir atsižvelgė į tai, kad pareiškėjui buvo diagno-
zuotas transseksualumas, taikoma pakaitinė hormonų terapija, 
atlikta krūtų redukcija, jis save laikė ir socialinėje erdvėje buvo 
atpažįstamas kaip vyriškosios lyties asmuo.2 Tokiu būdu Teismas 
pakeitė ankstesnę praktiką, reikalavusią pareiškėjų įrodyti ne-
grįžtamą lyties pakeitimo procesą, t. y. lyties pakeitimo operacijos 
atlikimą.

Analogiškais pagrindais teismai vėliau tenkino ir dar šešių transly-
čių pareiškėjus skundus.3 Paminėtina ši 2017 m. gegužės mėn. Vil-
niaus miesto apylinkės teismo sprendimo motyvacija, kuri tiesio-
giai nustato, jog šiuo sprendimu teismas siekia pašalinti dėl CK 2.27 
neįgyvendinimo atsiradusią spragą:4
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„[t]eismas šalina šią įstatymo spragą, ad hoc nustatyda-
mas, kad sąvoka „lyties pakeitimas“ neturi būti siejama 
vien tik su chirurginiu negrįžtamu biologinės lyties pakei-
timu, o turi būti suprantama plačiau ir suvokiama kaip 
paties asmens psichologinis savęs sutapatinimas su kon-
krečia lytimi, kurį patvirtina tiek asmens medicininiai 
duomenys [...], tiek paties asmens socialinis elgesys [...]“

Lygiagrečiai teismų praktikos vystymosi procesui, vykdomoji val-
džia ėmėsi, anot Vyriausybės atstovės, „ryžtingesnių veiksmų“ L 
prieš Lietuvą sprendimui įgyvendinti. Ministras Pirmininkas įparei-
gojo Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijas iki 2017 m. rug-
sėjo 1 dienos parengti teisės aktų, reglamentuojančių lyties pakei-
timo procedūrą, projektus.5 Šis žingsnis buvo paskatintas Europos 
Tarybos Ministrų Komiteto, kuris dar 2014 m. L. prieš Lietuvą bylai 
nustatė sustiprintos priežiūros tvarką,6 raginimo užtikrinti transly-
čių asmenų teises Lietuvoje.7

Įgyvendinant Ministro Pirmininko nurodymą, 2017 m. gegužės-rug-
sėjo mėnesiais Teisingumo ministerijoje veikusi darbo grupė parengė 
Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektą. Įstatymo projekte 
numatyta, kad asmens tapatybės dokumentai pilnamečiams trans-
lyčiams asmenims yra keičiami pateikiant atitinkamą prašymą ci-
vilinės metrikacijos įstaigai. Lytį asmens tapatybės dokumentuose 
norintis pasikeisti asmuo turi būti nesusituokęs Lietuvos pilietis, jam 
turi būti diagnozuotas transseksualumas. Vadovaujantis nusistovėju-
sia Lietuvos teismų praktika, iš tokio asmens negali būti reikalauja-
ma įrodyti lyties pakeitimo operacijos atlikimą. Papildomai, įstatymo 
projekte įtvirtintas ir translyčių asmenų diskriminacijos draudimas, 
siekiant paskatinti šių asmenų socialinę ir ekonominę integraciją.8

Visgi šis sąlyginai progresyvus, 2017 m. lapkritį užregistruotas pro-
jektas9 taip ir nesulaukė balsavimo Seime. Viešojoje erdvėje taip 
pat nebuvo pateikta jokios informacijos, leidžiančios numatyti jo 
likimą. Netgi atvirkščiai, projektui pasirodžius Seimo narių grupės 
iniciatyva buvo užregistruotas Civilinio kodekso pataisų įstatymo 
projektas, kuriuo siekiama apskritai uždrausti tiek teisinį, tiek me-
dicininį lyties keitimą. Šis įstatymo projektas siekia įtvirtinti, jog 
„[f]armakologinės, chirurginės procedūros ar psichiatrinė, psicho-
loginė terapija, kuriomis siekiama pakeisti genetiškai nulemtos as-
mens lyties požymius (lyties keitimas), Lietuvos Respublikoje yra 
draudžiamos.“

Kadangi nacionaliniai teismai, įpareigodami pakeisti asmens tapa-
tybės dokumentus translyčiams asmenims, remiasi išimtinai psi-
chiatrine transseksualumo diagnoze, įstatymo projekte numaty-
tas psichiatrinės terapijos draudimas, panašu, užkirstų kelią ne tik 
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medicininiam translyčių asmenų gydymui, bet ir panaikintų gali-
mybę teismo keliu pasikeisti asmens tapatybės dokumentus.10 

Sveikatos priežiūros paslaugos translyčiams asmenims

Įgyvendinant jau minėtą Ministro Pirmininko nurodymą, Sveikatos 
apsaugos ministerijoje veikusi darbo grupė parengė Lyties tapatumo 
sutrikimo (transseksualumo) diagnostikos ir gydymo tvarkos apra-
šą.11 Aprašo tikslas buvo sudaryti prielaidas translyčiams asmenims 
Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos kontekste gauti konkrečias 
sveikatos priežiūros paslaugas, būtent – psichologų bei psichiatrų 
konsultacijas bei pakaitinę hormonų terapiją. Diagnostikos ir gydy-
mo aprašo projekte apie chirurginį lyties keitimą neužsimenama.

Tokią sąlyginai ribotą aprašo apimtį sąlygojo dvi aplinkybės. Visų 
pirma, Sveikatos apsaugos ministerija atsisakė reglamentuoti chirur-
gines lyties pakeitimo operacijas tol, kol nebus priimtas atitinkamas 
lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką reglamentuojantis atskirasis įsta-
tymas. Visų antra, atsižvelgiant į progresyvią nacionalinių teismų 
jurisprudenciją, buvo nuspręsta reglamentuoti būtent tų sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą, kurios sudarytų prielaidas translyčiams 
asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus teismine tvarka, 
be privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo.12

Nepaisant šių teigiamų tendencijų, apžvelgiamu laikotarpiu aprašas 
liko Sveikatos apsaugos ministerijos tarnautojų stalčiuose ir priim-
tas nebuvo. Sveikatos apsaugos ministerija nepateikė pozicijos dėl 
planuojamos aprašo įsigaliojimo datos, taip vėlgi neužtikrindama 
translyčių asmenų teisėtų lūkesčių.

Greičiausiai prie Teisingumo ministerijos ir Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos parengtų projektų bus sugrįžta tuomet, kai Lietuvai 2018 
m. reikės teikti eilinę ataskaitą Europos Tarybos Ministrų Komitetui 
dėl sprendimo L. byloje įgyvendinimo. Tikėtina, kad Komitetas ir vėl 
pagrįstai neigiamai įvertins Lietuvos įstatymų leidėjo ir vykdomo-
sios valdžios veiksmus šioje srityje.

Translyčių asmenų matomumas Lietuvos visuomenėje

Nepaisant taip ir neįgyvendinto EŽTT sprendimo L. prieš Lietuvą by-
loje, pilietinės visuomenės pastangų dėka apžvalginiu laikotarpiu 
išaugo translyčių asmenų matomumas Lietuvos visuomenėje.

Prie to reikšmingai prisidėjo dar 2015 m. nacionalinės lesbiečių, gėjų, 
biseksualų ir translyčių (LGBT) teisių gynimo asociacijos „Lietuvos 

Į TURINĮ



47TEISĖ Į PRIVATŲ IR ŠEIMOS GYVENIMĄ

gėjų lyga“ (LGL) inicijuota #TRANS_LT matomumo kampanija, kurios 
metu savo patirtimis viešai dalinosi Lietuvoje gyvenantys translyčiai 
asmenys.13 Tai buvo pirmoji iniciatyva, kurios metu išleisti socialiniai 
vaizdo klipai buvo išimtinai skirti translyčių asmenų kasdieniams 
iššūkiams nušviesti. Vėliau prie LGL pastangų šioje srityje prisijun-
gė tiek žurnalistai,14 tiek Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.15 
 
Apibendrinant, apžvelgiamu laikotarpiu viešasis diskursas transly-
čių asmenų teisių klausimais tapo brandesnis ir orientuotas į aiš-
kiai identifikuotų problemų sprendimą. Skirtingoms visuomenės 
grupėms, įskaitant valdžios atstovus, vis garsiau reiškiant paramą 
translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimui, į akis vis labiau 
krenta pažangių balsų ir Seimo atstovų retorikos ir požiūrių skirtu-
mai. Kai kurių Tautos atstovų skleidžiama retorika, paremta ne pro-
gresyvia kitų ES valstybių gerosios praktikos analize ar įsiklausymų 
į pačių translyčių asmenų poreikius, o dogmatiškais įsitikinimais, 
lemia, kad bendras LGBT* asmenų teisių padėties vertinimas Lietu-
voje metai iš metų krenta žemyn.16
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IV. DISKRIMINACIJOS DRAUDIMAS

Diskriminacija dėl amžiaus

Sarmitė Mikulionienė

Jau daugiau nei dešimtmetį galiojantis Lietuvos Respublikos lygių 
galimybių įstatymas1 sustiprino Lietuvos gyventojų teisių apsaugą ir 
padidino visuomenės išprusimą teisių gynimo klausimais. Pvz., pas-
taruoju metu nuolat daugėjo Lietuvos gyventojų, žinančių, kur kreip-
tis dėl pažeistų žmogaus teisių (2016 m. tokių buvo 57 proc. lyginant 
su 49 proc. 2010 m.).2 Tad pagrįstai galima būtų kalbėti apie pažangą 
šioje srityje. Tačiau noras įžvelgti dar nepanaudotus rezervus kovoje 
su įvairiomis diskriminacijos formomis ir rūšimis skatina kritiškai 
vertinti pasiekimus ir ieškoti papildomų pasitelktinų išteklių, kurie, 
tikėtina, skatintų spartesnį artėjimą prie siekiamybės – tarptautinius 
reikalavimus bei geriausias praktikas atitinkančios socialiai teisingos 
visuomenės, kurioje niekas nieko nediskriminuotų ir visi jaustųsi 
orūs ir saugūs. 

Situacija su diskriminacija dėl amžiaus Lietuvoje (ir ne tik čia) yra 
nevienareikšmė, irtai lemia istorinės priežastys. Dar gyvi yra tų 
kartų žmonės, kurie buvo auklėjami, kad su vaiku ar vyresnio am-
žiaus žmogumi galima elgtis kaip su antrarūšiais piliečiais (turin-
čiais mažiau teisių), kad nėra nieko blogo, jeigu visuomenėje ribo-
tus ir todėl labai vertinamus išteklius (pvz., teisę į darbą, socialinę 
apsaugą, sveikatos priežiūros, socialines ir švietimo paslaugas, teisę 
įgyti prekes ir paslaugas) skirstome vadovaudamiesi tik (arba pir-
miausiai) asmens kalendoriniu amžiumi, o tyčiotis iš ar priekabiauti 
dėl „kitokio“ asmens amžiaus („per jauno“ arba „per seno“) – tai tik 
nekaltas juokas.

Kadangi tokios amžistinės (angl. ageist) nuostatos ir elgsena giliai 
įsišaknijusios visuomenėje, nenuostabu, kad neretai diskriminavi-
mo dėl amžiaus atvejų net nepastebime, arba jeigu pastebime, pasi-
renkame „praleisti pro pirštus“ (dėl įvairių priežasčių). Tad faktiškai 
tik maža dalelė diskriminavimo dėl amžiaus atvejų pasiekia skundo 
pateikimo, nagrinėjimo ir paviešinimo statusą.

Apžvelgiamą laikotarpį (2016-2017  m.) nediskriminavimo dėl am-
žiaus srityje galima būtų vertinti kaip kolektyvinio sąmoningumo 
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brendimo tąsą. LGKT tyrimų skaičius dėl galimos diskriminacijos 
amžiaus pagrindu visą pirmąjį dešimtmetį (2005-2014 m.) svyravęs 
nuo 15 iki 35 tyrimų per metus (vidutiniškai po 24 tyrimus), prade-
dant nuo 2015 m. ėmė reikšmingai didėti: pasiekė 48 2015 m. ir 61 
2016 m.3 Tačiau 2017 m., lyginant su 2016 m., tyrimų skaičius dėl ga-
limos diskriminacijos amžiaus pagrindu sumažėjo tris kartus – iki 
20. Vertinant tai, kokią dalį kreipimaisi dėl diskriminacijos amžiaus 
pagrindu sudarė bendrame kreipimųsi skaičiuje, tenka konstatuoti, 
kad apžvelgiamu laikotarpiu jų dalis sumažėjo: nuo 1/6 (17,8 proc.) 
2016 m. iki 1/8 (12,7 proc.) 2017 m.4

Įgyvendinant teisę būti nediskriminuojamiems dėl amžiaus, apžvel-
giamu laikotarpiu Lietuvoje atsirado keletas naujovių. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministras 2017 m. patvirtindamas „Nediskrimi-
navimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų planą“5 pademonstravo 
požiūrį, jog būtina stiprinti prevencines ir švietėjiškas priemones: 
ugdyti pagarbą žmogui, įgyvendinti nediskriminavimo ir lygių ga-
limybių principą, didinti visuomenės teisinį sąmoningumą ir tole-
ranciją, ir kt. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2016 m. plėtojo 
socialinį dialogą su atskirus diskriminacijos pagrindus atstovaujan-
čiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, stiprino tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą, įskaitant su akademine bendruomene.6 2015 m. 
viešajai įstaigai VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ aktyviai įsi-
jungus į kovą su diskriminacija ir informuojant LGKT dėl galimai 
diskriminuojančių darbo skelbimų amžiaus pagrindu, reikšmingai 
padidėjo tokių atvejų registravimo ir tyrimo apimtys.

Tikėtina, kad ir kita naujovė – nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs nau-
jos redakcijos Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kuriuo visiems 
darbdaviams buvo įtvirtinta pareiga įgyvendinti lygių galimybių po-
litiką įstaigose ir įmonėse – turės veiksmingą prevencinį poveikį ma-
žinant diskriminaciją dėl amžiaus darbo santykių srityje. Lygios gali-
mybės turi būti užtikrintos visiems asmenims, paslaugų vartotojams 
ir darbuotojams, nepaisant asmenų amžiaus ir kitų galimų diskrimi-
nacijos pagrindų (lyties, lytinės orientacijos, negalios, rasės, etninės 
priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, sociali-
nės padėties ir įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės). Nedidelių įmonių ir 
organizacijų vadovai turi įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskrimina-
vimo kitais pagrindais principus, o organizacijų, kuriose dirba dau-
giau nei 50 darbuotojų, darbdaviai privalo priimti ir paskelbti lygių 
galimybių (dėl visų požymių, įskaitant ir amžiaus) politikos ir jos vyk-
dymo priežiūros priemones.

Pereinant prie detalesnės diskriminacijos dėl amžiaus atvejų ana-
lizės, galima teigti, kad pastaruoju metu prasiplėtė registruojamų 
diskriminacijos dėl amžiaus atvejų spektras. Pirma, jeigu iki šiol kas-
dieniame gyvenime buvo įprasta manyti, kad nuo diskriminacijos 
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amžiaus pagrindu kenčia tik vyresnio amžiaus žmonės, pastaruoju 
metu pradedama kreiptis ir dėl atvejų, kada su asmeniu buvo el-
giamasi kitaip dėl jo „per jauno“ amžiaus, t. y., vaikai ir jaunimas 
taip pat pradedami matyti kaip potencialios diskriminacijos dėl 
amžiaus aukos. Antra, nors kovos su diskriminacija ataskaitose šie 
atvejai dar neišskiriami į atskirą grupę, pastebima, kad reikšmin-
gą dalį diskriminacijos atvejų darbo santykių srityje iš tiesų galima 
apibūdinti kaip daugialypę diskriminaciją (dėl kelių požymių): arti 
trečdalio (2016 m. 30 proc.) visų skundų dėl galimos diskriminacijos 
amžiaus pagrindu sudarė darbo skelbimai, kuriuose siūlant darbą 
buvo nurodomas pageidautino pretendento amžius ir lytis. Paste-
bėti ir daugialypės diskriminacijos atvejai dėl amžiaus ir negalios 
požymių kombinacijos.

Galima teigti, kad darbo santykių sritis yra ta, kurioje toliausiai 
pažengta atpažįstant ir deklaruojant (tiesioginės ir netiesioginės) 
diskriminacijos dėl amžiaus atvejus. Vis dar didžiąją dalį diskri-
minacijos dėl amžiaus atvejų darbo santykių srityje sudaro diskri-
minuojantys darbo skelbimai. Diskriminacinio turinio darbo skel-
bimuose šalia profesinių reikalavimų nurodomas pageidautinas 
pretendento amžiaus intervalas (viršutinė ir apatinė amžiaus riba) 
arba amžius ribojamas nurodant tik vieną ribų (dažniau viršutinę).

Nerimą kelia tai, kad Lietuvos žmonės (dažniau vyresnio amžiaus, bet 
pasitaiko ir jauno) patiria nepagrįstus amžiaus apribojimus socialinės 
rūpybos, sveikatos priežiūros ir finansų paslaugų teikimo srityse. Su 
šiais atvejais sunkiau kovoti, nes jie yra labiau užslėpti – dokumen-
tai, kuriuose įtraukti amžiaus apribojimai ne visada viešai prieina-
mi, valdininkai iškalbingai juos gina, o vyresnio amžiaus žmonėms 
pritrūksta žinių, kaip kovoti.7 Priklausomai nuo amžiaus žmonėms 
taikomos skirtingos kreditų suteikimo sąlygos ir draudimo įmokos, 
dantų protezavimo, prevencinių programų, skiepų nuo sezoninio 
gripo, ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sąlygos ir kt. 
Kai žmogaus teisių specialistai pradeda aiškintis viršutinių ir apati-
nių amžiaus ribų nustatymo tikslingumą teikiant paslaugas, dažniau-
siai paaiškėja, kad greta kalendorinio amžiaus egzistuoja kitų kriteri-
jų (paprastai sveikatos būklės rodiklių) paketai aprašantys kliento / 
paciento atitikimą paslaugų gavėjų kategorijai objektyviau ir nedis-
kriminuojant jų dėl amžiaus.

Spaudoje vis dar pasitaiko atvejų, kai jaunesnio ir vyresnio am-
žiaus žmonių atstovavimas yra neproporcingas, tarnaujantis jau-
nystės kultui, t. y. vyresnio amžiaus žmonių įvaizdžiai pateikiami 
rečiau arba tendencingai. Pvz., naujienų portale 15min8 publikuotas 
straipsnis apie smurto prieš vyresnio amžiaus moteris tyrimo re-
zultatus, kur teigiama, kad nėra tenkinami specifiniai 60 metų ir 
vyresnių moterų, ilgus dešimtmečius patiriančių smurtą artimoje 
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aplinkoje, poreikiai – jos tarsi nematomos. Žurnalistai, papuošdami 
minėtą straipsnį akivaizdžiai jaunų žmonių atvaizdais, dar kartą pa-
tvirtina vyresnio amžiaus moterų nematomumą visuomenėje.

Vis dar stokojama dėmesio deramam duomenų rinkimui – vyresnio 
amžiaus asmenys arba visai neįtraukiami9 į tyrimus, arba duomenys 
pateikiami agreguoti plačiai amžiaus grupei (pvz., 60 arba 75 metų ir 
vyresni gyventojai). Tokia prieiga apriboja vyresniosios kartos ma-
tomumą, iškraipo tyrimų rezultatus ir tikrai neprisideda prie vy-
resnio amžiaus žmonių gerovės stiprinimo, nes: a) tiesiog stokojama 
duomenų apie juos; b) duomenys pateikiami apibendrinti platesnei 
amžiaus grupei.
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Diskriminacija dėl lytinės orientacijos

Tomas Vytautas Raskevičius

Tarptautinės organizacijos „ILGA-Europe“ sudaromoje kasmetinė-
je LGBT žmogaus teisių apžvalgoje, Lietuva 2016 metais užėmė 38-
ąją, o 2017 metais – 39-ąją vietą iš 49 Europos valstybių.1 Žemėjan-
čią poziciją lemia politikų delsimas priimti reikalingus teisės aktus, 
kuriais būtų užtikrinamas LGBT bendruomenei reikalingos teisi-
nės apsaugos minimumas. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 
vykdomos Visuotinės periodinės peržiūros 26-osios sesijos metu 
Lietuva sulaukė net 22 teminių rekomendacijų, susijusių su LGBT 
asmenų teisėmis.2 Kita vertus, su LGBT žmogaus teisių užtikrinimu 
susiję klausimai Lietuvos visuomenėje aptariami vis aktyviau, vie-
šojoje erdvėje pamažu formuojasi palaikanti atmosfera. 2016 metų 
birželį įvykusios trečiosios „Baltic Pride“ eitynės „Už lygybę!” tapo 
sėkmingiausiu viešu LGBT bendruomenės renginiu nepriklauso-
mos Lietuvos istorijoje – organizatorių teigimu, eisenoje dalyvavo 
daugiau nei 3000 dalyvių.3

Tos pačios lyties šeimų teisinis (ne)pripažinimas

2016-2017 metų laikotarpiu įstatymų leidėjai ne tik nesvarstė gali-
mybės teisiškai apsaugoti tos pačios lyties šeimas, bet ir kryptingai 
siekė jas eliminuoti iš Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose 
teisės aktuose įtvirtinto „šeimos“ sąvokos apibrėžimo. 2016 m. bir-
želio 28 d. Seimas po pirmojo svarstymo pritarė Konstitucijos patai-
sai, kuria siekiama numatyti, jog „šeima sukuriama sudarius san-
tuoką“.4 Nors šiuo balsavimu buvo duota „žalia šviesa“ Konstitucijos 
pataisų priėmimo procedūrai pradėti, dėl šios pataisos 2017 metais 
balsuojama nebuvo. 2017 m. birželio 15 d. Seimas atmetė Civilinio 
kodekso pataisų projektą, kuriuo buvo siūloma įteisinti galimybę 
sudaryti lyčių pagrindu neutralią partnerystę – registruoti partne-
riai būtų laikomi „šeimos nariais“.5 Nors „prieš“ įstatymo projektą 
balsavo net 59 Seimo nariai, „už“ pasisakė jau 29 parlamentarai – 
Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL balsavimą apibūdino 
kaip „laimėjimą“.6

2017 m. gegužės 30 d. įstatymų leidėjai po pateikimo pritarė grupės 
„valstiečių“ ir dviejų konservatorių pateiktoms Civilinio kodekso 
pataisoms, kad kartu gyvenantys arba bendro turto turintys asme-
nys galėtų sudaryti „jungtinės veiklos“ sutartis.7 Nors viešojoje er-
dvėje ši alternatyva pristatoma kaip galimybė tos pačios lyties po-
roms sureguliuoti tarpusavio turtinius santykius, tačiau „jungtinės 
veiklos“ sutartį sudarę asmenys nebūtų laikomi „šeimos nariais“. 
Toks teisinis reguliavimas, kai tos pačios lyties partneriai nebūtų 
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laikomi „šeimos nariais“, diskriminuotų tos pačios lyties šeimas 
baudžiamosios justicijos (teisė neliudyti prieš savo šeimos narius), 
pacientų teisių (teisė gauti informaciją apie šeimos narių sveikatos 
būklę), mokesčių teisės (šeimos nariams taikomos mokestinės len-
gvatos) ir kitose srityse. Analogiškai „šeimos narių“ sąvoka buvo 
siaurinama ir priimant Lygių galimybių įstatymo pataisas8 bei Šei-
mos stiprinimo įstatymą.9 Pastarajame įstatyme įtvirtintas „vyro ir 
moters papildomumo“ principas įstatymo preambulėje apibrėžia-
mas kaip „šeimos kūrimo pagrindas“.

Teisė į lytinės tapatybės pripažinimą ir medicininis lyties keitimas

Nors įpareigojimas reglamentuoti lyties keitimo procedūrą numa-
tytas dar 2001 metais įsigaliojusioje Civilinio kodekso redakcijoje, 
Lietuva išlieka viena iš nedaugelio Europos valstybių, kuriose ga-
limybė translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės doku-
mentus ir gauti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas apskritai 
nėra reglamentuojama. 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teis-
mas byloje L. prieš Lietuvą10 konstatavo, jog neegzistuojanti lyties 
pakeitimo procedūra Lietuvoje pažeidžia Konvencijoje įtvirtintą 
teisę į privataus gyvenimo apsaugą. Praėjus daugiau nei dešimtme-
čiui, šis Strasbūro teismo sprendimas vis dar lieka neįgyvendintas.

2017 metų kovą Vyriausybė pavedė Sveikatos apsaugos ir Teisingu-
mo ministerijoms parengti atitinkamų teisės aktų projektus. Teisin-
gumo ministerijoje veikusi darbo grupė parengė Lytinės tapatybės 
pripažinimo įstatymo projektą.11 Įstatymo projekte numatyta, kad 
asmens tapatybės dokumentai keičiami administracine tvarka (t. 
y. pateikiant prašymą civilinės metrikacijos įstaigai). Analogiškai, 
Sveikatos apsaugos ministerijoje veikusi darbo grupė parengė „Ly-
ties tapatumo sutrikimo (transseksualumo) diagnostikos ir gydymo 
tvarkos aprašą“, kuris sudarytų prielaidas gauti konkrečias sveika-
tos priežiūros paslaugas. Nepaisant progresyvaus šių projektų turi-
nio, nei įstatymas, nei gydymo aprašas kol kas nėra priimti.

2017 metų pavasarį nacionaliniai teismai priėmė du istorinius spren-
dimus, kuriais civilinės metrikacijos įstaigos įpareigotos translyčiams 
asmenims išduoti naujus asmens tapatybės dokumentus be privalo-
mojo chirurginės operacijos reikalavimo. Viename iš šių sprendimų 
teismas konstatavo: „[k]adangi įstatymo leidėjas iki šiol nėra priėmęs 
įstatymo dėl lyties pakeitimo procedūrų taikymo [...], teismas šalina 
šią įstatymo spragą, [...] nustatydamas, kad sąvoka „lyties pakeitimas“ 
neturi būti siejama vien tik su chirurginiu negrįžtamu biologinės ly-
ties pakeitimu […].“12 Per 2017 metus asmens tapatybės dokumentai be 
privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo teisminiu keliu buvo 
pakeisti šešiems translyčiams asmenims.13
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2017 metų lapkritį Seime buvo registruotas Civilinio kodekso patai-
sų įstatymo projektas, kuriuo siekiama apskritai uždrausti tiek tei-
sinį, tiek medicininį lyties keitimą.14 Translyčių asmenų interesams 
atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovai šią įstatymų 
leidėjų iniciatyvą apibūdino kaip bandymą ignoruoti „mokslinę, 
teisinę ir socialinę [...] translyčių asmenų realybę.“15

Neapykantos kalba ir nusikaltimai prieš LGBT asmenis

Remiantis 2016 metų rugsėjį asociacijos LGL vykdytos anoniminės 
apklausos duomenimis, daugiau nei pusė (54 proc.) LGBT asmenų 
Lietuvoje susidūrė su neapykantos nusikaltimų ir (ar) neapykan-
tos kalbos atvejais per pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį.16 Apie šiuos 
incidentus teisėsaugos institucijoms pranešė viso labo 13 proc. nu-
kentėjusiųjų. Darytina išvada, jog prieš LGBT bendruomenės narius 
nukreiptiems neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos atve-
jams yra būdingas latentiškumas.

2016 metų rugsėjį-lapkritį nevyriausybinės organizacijos, bendra-
darbiaudamos su Lietuvos policijos mokykla, apmokė daugiau nei 
160 policijos pareigūnų, siekiant didinti jų gebėjimus reaguoti į 
prieš LGBT asmenis nukreiptus neapykantos incidentus.17 2017 metų 
rugsėjį asociacija LGL pristatė internetinę platformą ir išmaniąją 
programėlę „UNI-FORM“, siekiant paskatinti vietinės LGBT ben-
druomenės narius pranešti teisėsaugos institucijoms apie galimas 
nusikalstamas veikas.18

2017 metų birželį Europos Žmogaus Teisių Teismas informavo Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybę, jog nagrinės bylą Beizaras ir Levickas 
prieš Lietuvą19 dėl teisėsaugos institucijų neveikimo tiriant homofo-
binės neapykantos kalbos atvejus internetinėje erdvėje. Pareiškėjai 
teigia, jog prokuratūra ir nacionaliniai teismai neteisėtai nepradėjo 
ikiteisminio tyrimo dėl socialiniame tinkle „Facebook“ publikuotų 
homofobinių neapykantos komentarų, tokiu būdu diskriminuoda-
mi pareiškėjus dėl jų seksualinės orientacijos. Nevyriausybinių or-
ganizacijų teigimu, ši byla galimai atskleidžia sisteminio pobūdžio 
problemą dėl neefektyvaus valstybės institucijų atsako į neapykan-
tos nusikaltimus prieš LGBT asmenis.20

*** 

Šalia su LGBT žmogaus teisių užtikrinimu susijusių iššūkių, 2016-
2017 metais Lietuvoje užfiksuota ir teigiamų pokyčių. 2017 metų ba-
landį viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad Telšių Žemaitės 
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gimnazijoje vyresniųjų klasių moksleiviams per tikybos pamokas 
yra pateikiama šališka LGBT asmenis žeminanti informacija,21 vi-
suomenėje kilo diskusijų banga, paskatinusi kritiškai įvertinti su 
lytiškumo ugdymo programa susijusias metodines priemones.22 Po 
viešojoje erdvėje išsakytos nevyriausybinių organizacijų kritikos,23 
2017 metų gegužę Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog dviem 
LGBT bendruomenės nariams, nukentėjusiems nuo persekioji-
mų Čečėnijoje, suteiktas prieglobstis Lietuvoje.24 2016 metų gruodį 
Konstituciniam teismui buvo perduotas prašymas išaiškinti, ar už-
sienyje sudarytos tos pačios lyties santuokos pagrindu turėtų būti 
išduodamas leidimas gyventi Lietuvoje vienam iš sutuoktinių.25  Ga-
liausiai, šis laikotarpis galėtų būti apibūdinamas ir išaugusiu LGBT 
asmenų matomumu Lietuvos visuomenėje. 2017 metų lapkritį Eu-
ropos Komisija pristatė socialinės kampanijos „#EU4LGBTI“ video 
medžiagą apie translytį vaikiną Tovaldą ir iššūkius, su kuriais šios 
socialinės grupės atstovai susiduria Lietuvoje.26
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Diskriminacija dėl lyties

Margarita Jankauskaitė

2017 m. Europos lyčių lygybės institutas paskelbė Lyčių lygybės in-
deksą, vertinantį, kaip vyriausybių politika atliepia moterų ir vyrų 
poreikius. Pasak jo, Lietuva išlieka viena iš ES autsaiderių.1 Politiką 
formuojant nacionaliniu, savivaldos lygiu moterų ir vyrų poreikių 
ypatumai čia nėra įvertinami. Valstybės ir savivaldybių instituci-
joms ir įstaigoms įstatymu numatyta pareiga rengti ir įgyvendinti 
priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti.2 
Tačiau „darbuotojai neturi aiškaus suvokimo apie lyčių lygybę ir ne-
žino, kokias priemones reikėtų diegti“.3

Tyrimas „Lyčių lygybės liniuotė“4 parodė, kad ministerijos sun-
kiai taiko šiuos principus:5 čia dirbančių moterų karjeros galimy-
bės blogesnės, jos jaučiasi vertinamos prasčiau, gauna vidutiniškai 
mažesnius atlyginimus ir daugiau susiduria su priekabiavimu. Ly-
čių lygybės pasigesta organizacijos vertybių srityje. Dažnos įstaigos 
dokumentuose trūksta lyčių lygybės principų, nėra diegiamos juos 
skatinančios priemonės, nors šią pareigą numato Lygių galimybių 
įstatymas.6 Tyrimas parodė, kad tik 12 proc. apklaustų darbuotojų 
teigia kada nors dalyvavę įstaigos organizuotuose ar finansuotuose 
mokymuose apie lyčių lygybę ir (ar) lygias galimybes. Į klausimą, ar 
lyčių lygybės bei lygių galimybių principas yra vienas iš jūsų įstai-
gos vertybių, tarnybos teigimu, neigiamai atsakė 31 proc. apklaustų 
moterų ir 17 proc. apklaustų vyrų.

Panašios problemos ryškėja ir vietos lygiu. Savivaldos institucijos 
įpareigotos siekti lyčių lygybės, užtikrinti lygias galimybes rengiant 
teisės aktus, teikiant paslaugas ar vykdant kitas veiklas. Jos privalo 
imtis priemonių lygioms galimybėms įtvirtinti, kurios turi būti nu-
matytos strateginiuose dokumentuose. Tačiau tai daroma vangiai, 
nes trūksta suvokimo, kokios lyčių nelygybės problemos savivaldai 
aktualios ir kaip jas spręsti.7 Su žinių trūkumu siejamos ir abejonės, 
ar įmonės įgyvendins prievolę, numatytą Darbo kodekse, kuris įpa-
reigoja valstybines ir verslo įmones, turinčias 50 ar daugiau dar-
buotojų, diegti lyčių lygybės skatinimo priemones.8 Visais atvejais 
reikalavimų nevykdymą mėginama aiškinti žinių stoka, nors jis su-
sijęs su politinės valios trūkumu.

Tai pasakytina ir apie vidutinio moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
atotrūkio,9 arba mažesnio moterų dalyvavimo darbo rinkoje klau-
simus, kurie susiję su didesnės skurdo rizikos problema. Mažesnį 
aktyvumą darbo rinkoje ar menkesnį atlyginimą dažnai lemia ga-
limybių derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus trūkumas. Todėl 
svarbu įstatymu nustatyta tvarka plėsti valstybinių darželių tinklą 

Į TURINĮ



60 Žmogaus teisės Lietuvoje 2016-2017

ir skatinti vyrų įsitraukimą į vaikų priežiūrą, pavyzdžiui, įpareigo-
jant nekilnojamojo turto plėtotojus statyti mokyklas ir darželius 
ar įtvirtinant neperleidžiamą vaiko priežiūros atostogų dalį abiem 
tėvams. Tačiau įtvirtinta tėra prievolė viešinti vidutinį įmonėje dir-
bančių moterų ir vyrų darbo užmokesčio dydį. Tai svarbu norint 
stebėti darbo užmokesčio atotrūkį, tačiau nepakankama siekiant jį 
pašalinti.

Sisteminio požiūrio į lyčių lygybę trūksta ir diskusijose apie priva-
lomąją karinę tarnybą. Teigiama, kad apie ją kaip pilietinę pareigą 
„gali tekti pagalvoti ne tik vaikinams, bet ir merginoms“. Tačiau 
pastarosios prisimenamos tik todėl, kad „jaučiamas karininkų, 
puskarininkių stygius, o ateityje gali pritrūkti ir šauktinių“.10 Pana-
šu, kad nesant šio trūkumo, lyčių lygybės klausimai kariuomenėje 
net nebūtų minimi, nes rūpinamasi tik kiekybiniais, instrumentinį 
požiūrį į moteris atskleidžiančiais rodikliais.

Sudaiktinimas išlieka esmine moterų teisių pažeidimo priežasti-
mi, pradedant išstūmimu iš viešos erdvės, baigiant smurtu lyties 
pagrindu. Dėl nėštumo joms trukdoma užsiimti profesine veikla,11 
kūdikio žindymas prilyginamas tuštinimuisi,12 o darbe13 (darbinan-
tis14) tenka patirti seksualinį priekabiavimą. Šių situacijų viešinimas 
žiniasklaidoje ir politikos bei kultūros15 sritis palietę priekabiavimo 
skandalai atskleidė įstatymų spragas ir visuomenei būdingą nuosta-
tų dvilypumą. Faktas, jog apie nederamą elgesį prabylama drąsiau, 
liudija didėjantį nepakantumą pažeidimams. Tačiau situacijos, kai 
policija atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, o apylinkės prokuratū-
ra ir teismas atmeta nukentėjusiosios skundą dėl policijos veiksmų, 
rodo deramo seksualinio pobūdžio nusikaltimų vertinimo stoką.16 
Apklausos atskleidžia: Lietuvos visuomenei būdinga kaltinti smurtą 
patyrusias moteris,17 o tai apsunkina jų galimybes kreiptis pagalbos.

Pagalbą siekta stiprinti įstatymų pakeitimais: Baudžiamojo proceso 
kodekse atsisakyta privataus kaltinimo tvarkos seksualinio prieka-
biavimo atveju,18 o Lygių galimybių įstatymas papildytas normomis,19 
nuo seksualinio priekabiavimo ginančiomis ir ketinančius įsidar-
binti asmenis. Europos Tarybos Konvencija dėl smurto prieš mote-
ris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo, kuri numato 
kompleksines priemones problemai spręsti, Seime ratifikuota nebu-
vo, nes trūko politinės valios, kurios nestinga siekiant riboti moterų 
sprendimo dėl nėštumo nutraukimo laisvę: Gyvybės apsaugos prena-
talinėje fazėje įstatymo, kuris draustų abortus, išskyrus retas išimtis, 
svarstymas Seime atidėtas 2018 m. pavasario sesijai.20
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Diskriminacija dėl negalios

Ugnė Grigaitė

Lygių galimybių kontrolierės tarnybos duomenys

Lygių galimybių kontrolierės tarnybos (toliau – LGKT) 2016 m. veiklos 
ataskaitoje1 konstatuojama, jog 2016 metais buvo atlikti net 55 tyri-
mai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu. Tai sudarė beveik 
17% visų LGKT tais metais atliktų tyrimų. Iš šių 55 tyrimų, 51 buvo 
atliktas pagal gautus skundus dėl diskriminacijos negalios pagrindu. 
Tai – didžiausias skaičius tokių LGKT gautų skundų per pastaruosius 
12 metų. Šis 2016 m. itin išaugęs skundų dėl galimos diskriminacijos 
negalios pagrindu skaičius išliko beveik nepakitęs ir 2017 m.2
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Iš 2016 m. besikreipusiųjų į LGKT, 51% buvo vyrai, 22% – moterys, 
20% – nevyriausybinės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, bei 
7% tyrimų buvo inicijuoti pačios kontrolierės iniciatyva. 2016 m. 
daugiausia tyrimų buvo atlikta dėl galimų pažeidimų šiose srityse: 
vartotojų teisių apsauga (23), valstybės ir savivaldybių institucijų 
veikla (14), o taip pat asmenų turinčių negalią galimybių įsigyti pre-
kes ar paslaugas apribojimo srityje. 

Per 2017 m. tarnyba atliko 49 tyrimus pagal gautus skundus dėl galimos 
diskriminacijos negalios pagrindu, o dar 3 tyrimai buvo pradėti pačios 
kontrolierės iniciatyva. 2017 m. daugiausiai tyrimų buvo atlikta dėl ga-
limų pažeidimų valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos srityje (14) 
ir vartotojų teisių apsaugos srityje (12). Darbo santykių srityje – 9, švie-
timo srityje – 2 tyrimai. 15 gautų skundų sritis nebuvo identifikuota. 21 
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skundą pateikė moterys, 22 – vyrai bei 6 – juridiniai asmenys. 2017 m. 
LGKT pagal gautus paklausimus pateikė 30 išvadų, o taip pat dėl galimo 
teisių suvaržymo konsultavo 105 asmenis: 89 iš jų buvo konsultuojami 
telefonu, o dar 16 – interesantams atvykus į LGKT biurą.

(15) 29%(9) 17%

(12) 23%

(2) 4%

(14) 27 %

2017 m. LGKT atlikti tyrimai dėl galimos diskriminacijos
negalios pagrindu pagal sritis

Įstatymais nereglamentuota sritis

Vartotojų teisių apsaugos sritis

Darbo santykių sritis

Švietimo sritis

Valsybės ir savivaldybių institucijų 
ir įstaigų veiklos sritis

Pabrėžtina, kad LGKT prižiūri Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių kon-
vencijos (toliau – Konvencijos) nuostatų, susijusių su lygių galimy-
bių užtikrinimu, įgyvendinimą Lietuvoje.

LGKT atliktu tyrimu buvo nustatyta, jog 2016 m. vykusiuose Seimo 
rinkimuose asmenys, turintys negalią, negalėjo pilnavertiškai ir veiks-
mingai dalyvauti, dėl tam nesudarytų sąlygų. Pavyzdžiui, tik šiek tiek 
daugiau nei trečdalis (699 iš 1996) rinkimų apylinkių balsavimo patalpų 
buvo pritaikytos asmenims, turintiems negalią. Tai prieštarauja Kon-
vencijos nuostatoms, kurias Lietuva įsipareigojo įgyvendinti dar 2010 
m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdydama LGKT reko-
mendaciją,  sudarė tarpinstitucinę darbo grupę dėl teisės aktų projek-
tų, susijusių su tinkamu Konvencijos įgyvendinimu, parengimo.

Pirmoji Lietuvos ataskaita Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui

2016 m. pavasarį Ženevoje vyko pirmasis Lietuvos Respublikos at-
siskaitymas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui (toliau – 
Komitetas) dėl Konvencijos įgyvendinimo.3 Ataskaitas Komitetui 
pateikė ne tik atsakingų Lietuvos ministerijų atstovai, tačiau ir ne-
vyriausybinės organizacijos. Lietuvos neįgaliųjų forumo delegacija 
savo Alternatyvią ataskaitą pristatė ir paties Lietuvos atsiskaitymo 
Ženevoje metu bei dalyvavo užduodant klausimus valstybinės Lie-
tuvos delegacijos atstovams.
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Lietuvos neįgaliųjų forumo ir šios skėtinės organizacijos organiza-
cijų-narių rengtoje Alternatyvioje ataskaitoje4 buvo iškeltos tokios 
su negalią turinčių asmenų diskriminavimu susijusios pagrindinės 
problemos, kaip žema būstų pritaikymo kokybė ir transporto ne-
prieinamumas – šalyje nėra nei vieno negalią turintiems asmenims 
pritaikyto tolimojo ar tarptautinio susisiekimo autobuso. Taip pat 
stočių bei stotelių infrastruktūra nėra pritaikyta negalią turintiems 
žmonėms, nėra parengtų ir patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių dėl 
neįgaliųjų aptarnavimo. 

Kita problemiška sritis – teisinio veiksnumo institutas bei neveiks-
numo nustatymas. Paprastai neveiksnumas teismo nustatomas iš-
skirtinai psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų turintiems as-
menims ir tai sudaro realias prielaidas šių žmonių diskriminacijai. 

Taip pat Lietuvos neįgaliųjų forumas pabrėžė, kad Lietuvoje įgy-
vendinamose žmonių su negalia užimtumo programose vis dar 
nėra įmanoma dalyvauti intelekto sutrikimų turintiems asmenims, 
kadangi nėra sukurto mechanizmo praktiniam šių programų įgy-
vendinimui. Lietuvos neįgaliųjų forumas, remdamasis geriausia 
užsienio šalių praktika, atkreipia dėmesį, kad šią situaciją galėtų iš-
spręsti, tokios naujos paslaugos, kaip, pavyzdžiui, asmeniniai darbo 
asistentai.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas savo rekomendacijose, 
2016 m. pateiktose Lietuvai, reiškia susirūpinimą dėl to, jog Vals-
tybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos 
įgyvendinimo veiksmų plane nėra minimos konkrečios priemonės, 
kuriomis nuo diskriminacijos būtų apsaugotos moterys bei mergai-
tės, turinčios negalią. Komitetas Lietuvai rekomendavo koreguoti 
šį veiksmų planą, aiškiai skiriant daugiau dėmesio būtent šiai itin 
pažeidžiamų asmenų grupei.

Komitetas rekomendavo Lietuvai stiprinti negalią turinčių asmenų 
apsaugą nuo smurto, išnaudojimo bei prievartos. Taip pat rekomen-
dacijose dėmesys buvo skiriamas ir poreikiui parengti sveikatos 
priežiūros darbuotojus bei kitus specialistus atlikti savo pareigas, 
vadovaujantis būtent žmogaus teisių principais paremtu negalios 
modeliu bei požiūriu.

Komitetas taip pat rekomendavo Lietuvai imtis visų būtinų teisinių 
ir administracinių priemonių, kuriomis būtų skatinamas tinkamas 
sąlygų sudarymas negalią turintiems asmenims visuose viešuo-
siuose ir privačiuose sektoriuose, o taip pat būtų pripažįstama, kad 
tinkamo sąlygų sudarymo bei aplinkos pritaikymo nebuvimas yra 
diskriminacijos negalios pagrindu forma.5
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Baudžiamojo kodekso pataisos 

2017 m. gegužės mėn. 101 iš 102 balsavusių Seimo narių pritarė bei 
priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis buvo uždrausta dis-
kriminuoti asmenis dėl amžiaus ir negalios. Tai reiškia, kad negalios 
požymiai tapo laikytini atskirais ir savarankiškais diskriminavimo, 
niekinimo, diskriminacijos, smurto kurstymo arba neapykantos 
skatinimo pagrindais.6 Numatoma galimybė teismui skirti viešuo-
sius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą 
iki trejų metų už veiksmus, kuriais buvo siekta žmonių grupei ar jai 
priklausančiam asmeniui dėl negalios sutrukdyti lygiomis teisėmis 
su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, 
darbo ar kitoje veikloje, arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai 
priklausančio asmens teises ir laisves.7 

Asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, diskriminacija

2017 m. birželio mėn. LGKT išnagrinėjo skundą dėl mokymų vers-
lininkams, vykdytų Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, re-
klamos. Mokymai buvo vykdomi įtraukiant asmenis besigydančius 
psichikos sveikatos centre. Reklamuodami šiuos mokymus, organi-
zatoriai „Asmenybės augimo grupės“ savo tinklapyje skelbė: „Jeigu 
išmoksite rasti kontaktą ir susitarti su žmogumi, turinčiu sunkų 
protinį ir fizinį neįgalumą, jautriai reaguojantį į apsimetinėjimą, 
baimę, nepasitikėjimą ir mėginimą įtikti, tuos pačius įgūdžius pri-
taikysite bendraudami su sudėtingais klientais ar vadovaudami di-
deliam kolektyvui“.8

LGKT nustatė, kad „nurodant, jog asmenys turintys negalią yra ne-
lygiaverčiai bendravimo partneriai, dėl to bendravimas su jais yra 
komplikuotas ir išskirtinis kaip ir bendravimas su sudėtingais kli-
entais, įžvelgtinas asmenų su negalia pažeminimas, paniekinimas 
bei visuomenės nuostatų formavimas, kad dėl negalios asmuo yra 
menkesnis už kitą“. LGKT konstatavo, kad reklama buvo žeminanti 
ir niekinanti asmenis turinčius negalią, ir už pažeidimą skyrė įspė-
jimus „Asmenybės augimo grupių“ mokymų programos projektų 
vadovei ir lektorei.

Diskriminacijos apraiškos darbo skelbimuose

2016 m. gruodžio mėn. buvo paskelbtas konkursas Pavilnių ir Ver-
kių regioninių parkų direkcijos vadovo pareigoms užimti. Vie-
nas iš iškeltų reikalavimų potencialiems kandidatams, buvo 
gebėjimas važiuoti dviračiu. LGKT nustatė, kad šiame darbo skel-
bime sostinės meras diskriminavo asmenis turinčius negalią. 
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LGKT apskundė Vilniaus savivaldybės mero potvarkį teismui 
kaip diskriminuojantį negalios pagrindu darbo santykių srity-
je bei pasiūlė panaikinti potvarkiu patvirtintą Pavilnių ir Verkių 
regioninių parkų direkcijos vadovo pareigybės aprašymo dis-
kriminuojantį reikalavimą. 2017 m. spalio 4 d. Vilniaus apygar-
dos administracinis teismas paskelbė, kad reikalavimas Pavilnių 
ir Verkių regioninio parko direkcijos vadovui važiuoti dviračiu 
visgi diskriminacinis nebuvo, o įstatymų nustatyta tvarka, Ly-
gių galimybių kontrolierė apskritai negalėjo kreiptis į teismą: 
 
„Byloje nustatytos aplinkybės, susijusios su atitinkamų procedū-
rinių veiksmų atlikimu ir taikytinas teisinis reguliavimas duoda 
pagrindo daryti išvadai, jog Lygių galimybių kontrolierė, atlikusi 
skundo tyrimą ir nepriėmusį Lygių galimybių įstatyme numatyto 
sprendimo dėl kreipimosi į teismą su abstrakčiu pareiškimu dėl 
norminio administracinio akto ištyrimo, nesilaikė įstatyme nusta-
tytos tvarkos“, – paskelbė teismas.9
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Diskriminacija dėl religijos

Milda Ališauskienė

Mokslinėje literatūroje teigiama, kad diskriminacija dėl religijos reiš-
kiasi religinių mažumų religinių praktikų ar institucijų apribojimais, 
kurie nėra taikomi daugumos religijai.1 Religijos reiškinys apima tiek 
institucionalizuotas, tiek neinstitucionalizuotas religijas, o taip pat 
netikinčiuosius bei jų sąjūdžius. Lietuvos Respublikos teisės aktai nu-
stato, kad visi asmenys, nepaisant jų religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų yra lygūs. Riboti jų teises ar laisves draudžiama.2 Religinės 
bendruomenės Lietuvoje skirstomos į tradicines ir kitas (netradicines) 
religines bendruomenes ir bendrijas, be to egzistuoja ir trečioji – vals-
tybės pripažintos religinės bendruomenės kategorija.3

Lietuvos religinių mažumų narių apklausos duomenys parodė, kad 
dauguma tyrimo respondentų jautėsi diskriminuojami dėl savo re-
ligijos. Diskriminacija dažniausiai pasireikšdavo stigmatizacija ir 
individualios arba bendruomeninės veiklos apribojimais. Diskri-
minacijos dėl religijos priežastimis tyrimo respondentai įvardijo 
Romos katalikų bažnyčią, teisės aktus, t. y., religinių bendruomenių 
diferencijavimą į tradicines ir kitas bei žiniasklaidą. Tyrimo duome-
nys taip pat parodė, kad respondentai buvo linkę neatskleisti infor-
macijos apie patirtą diskriminaciją ir nesikonsultuoti su valstybės 
institucijomis dėl savo padėties.4

2016 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba sulaukė 12 skundų dėl 
diskriminacijos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų srityje, 2 iš jų – reli-
gijos srityje. Daugiausia skundų sulaukta dėl diskriminacijos vartoto-
jų teisių apsaugos srityje.5 Atkreiptinas dėmesys, kad skundai dėl re-
ligijos ir tikėjimo išlieka tarp neskaitlingiausių, kurių sulaukia Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba.

2016 m. Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius priėmė 
sprendimą dėl Kėdainių miesto Krišnos Sąmonės religinės bendruo-
menės pirmininko E. Pupkevičiaus skundo, jog atnaujinus privalomą-
ją karo tarnybą į ją bus kviečiami ir šios bendruomenės nariai, kurie 
dėl savo tikėjimo privalo laikytis Ahimsa, t. y. neprievartos principo 
ir maitintis vegetariškai. Todėl, anot pareiškėjo, minėtos bendruo-
menėms nariams esamomis sąlygomis beveik neįmanoma atlikti 
tarnybos Lietuvos kariuomenėje.6 Lygių galimybių kontrolierius nu-
sprendė, jog skundas yra pagrįstas ir įpareigojo Krašto apsaugos mi-
nisteriją imtis priemonių organizuojant karių vegetarinį maitinimą.

2017 m. Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius nagrinėjo 
dar kelis skundus dėl mitybos susijusios su religija ar įsitikinimais įka-
linimo įstaigoje. Vienas iš jų – vegano skundas dėl mitybos pasirinkimų 
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stokos Kybartų pataisos namuose,7 o kitas – musulmono skundas dėl 
Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime apribotų galimybių maitin-
tis pagal savo tikėjimą.8 Pirmuoju atveju Lygių galimybių kontrolierius 
pasiūlė Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos įtraukti 
į subjektų, kuriems skiriamas maitinimas bei sudaromas valgiaraštis 
asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vieto-
se, sąrašą veganus. Antruoju atveju Kontrolierius nutarė tyrimą nu-
traukti, nes pareiškėjas taip pat kreipėsi į teismą.

Vadinamųjų netradicinių religinių bendruomenių dvasininkų dis-
kriminacija, lyginant su tradicinių religinių bendruomenių dvasi-
ninkais, dėl atleidimo nuo tarnavimo kariuomenėje9 yra kitas klau-
simas, kuris buvo sprendžiamas 2016-2017 m. Lietuvos religiniame 
gyvenime. 2016 m. Jehovos liudytojų bendruomenės dvasininkas 
kreipėsi į administracinį teismą dėl diskriminacijos dėl religijos. 
Anot pareiškėjo, Karo prievolės įstatyme teigiama,10 kad valstybės 
pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų 
dvasininkai automatiškai atleidžiami nuo būtinosios karo tarnybos. 
Konstitucinis Teismas nusprendė, kad minėta įstatymo nuostata 
prieštarauja Konstitucijai, yra keistina, o būtinąją tarnybą turi at-
likti visų religinių bendruomenių dvasininkai.

2016-2017 m. žiniasklaidoje ir toliau buvo galima stebėti vis pasi-
rodančius pranešimus apie krikščionių persekiojimą Lietuvoje ir 
kitur.11 Tokie pranešimai, jeigu jie nekalba apie įvykius šiuo metu 
vykstančių karų zonose, vertintini kaip vyraujančių krikščionių 
bažnyčių bandymai pasinaudojant žmogaus teisių kalba kintančią 
šių individų ir bendruomenių padėtį visuomenėje, pavyzdžiui turė-
tos politinės įtakos praradimus, įvardinti kaip diskriminacinę.

2017 m. rugsėjo mėnesį žiniasklaida paviešino, jog Valstybinės sie-
nos apsaugos tarnyboje buvo įdarbintas teologas, konsultuojantis 
darbuotojus dvasiniais klausimais.12 Tokia situacija gali būti verti-
nama kaip religijos ir valstybės institucinių ribų nykimas bei ga-
lima diskriminacija kitokią religiją ar tikėjimą išpažįstančių VSAT 
darbuotojų atžvilgiu, nes nebuvo įdarbintas kitų religijų ar tikėjimų 
klausimus kuruojantis darbuotojas.

2017 m. spalio – lapkričio mėnesiais Lietuvos viešojoje erdvėje buvo 
aptariamas restorano „Keulė Rūkė“ atvejis, kai Valstybinė vartoto-
jų teisių apsaugos tarnyba skyrė baudą įmonei už reklamą, kuria 
neva buvo pažeisti tikinčiųjų jausmai.13 Atkreiptinas dėmesys, kad 
sulaukusi individualaus skundo dėl restorano reklamos Vartotojų 
teisių apsaugos tarnyba kreipėsi ekspertinės nuomonės į Lietuvos 
vyskupų konferenciją, kurios pateiktos pozicijos pagrindu ir buvo 
skirta bauda. Toks Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
ekspertinės pozicijos pasirinkimas vertintinas kaip valstybės ir 
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vyraujančios religinės ben-
druomenės susisaistymas ir 
sekuliarizmo, t. y. valstybės 
ir religijos atskirumo prin-
cipo ignoravimas. 
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Diskriminacija dėl tautybės ir etninės kilmės

Akvilė Kriščiūnaitė, Karolis Žibas

2016 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradėjo 32 tyrimus, 
sulaukė 28 paklausimų ir suteikė 17 konsultacijų telefonu dėl galimos 
diskriminacijos tautybės, kalbos, rasės, kilmės ir etninės priklauso-
mybės pagrindais. Nuo 2013 m. skundų šiuo pagrindu skaičius ten-
dencingai augo, o 2016 m. tapo rekordinis. Dažniausiai pareiškėjai 
įžvelgė galimą diskriminaciją darbo santykių srityje (34%), kiek re-
čiau – vartotojų teisių ir apsaugos srityje (22%) ir švietimo ir mokslo 
srityje (19%).1

Nepaisant padidėjusio aktyvumo pranešant apie galimus žmogaus 
teisių pažeidimus, diskriminacija dėl tautybės ir etninės kilmės iš-
lieka viena iš labiausiai paplitusių diskriminacijos formų Lietuvoje. 
Remiantis oficialios statistikos duomenimis, 2016 m. neapykantos 
nusikaltimų aukomis dažniausiai tapo tautinės mažumos. Viso buvo 
užfiksuota 15 tokių atvejų, tačiau tikėtina, kad neapykantos nusikal-
timų tautiniu ir etniniu pagrindu mastas yra ženkliai didesnis.2 2016 
m. Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas3 
bei Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI)4 pri-
pažino neapykantos nusikaltimų registravimą Lietuvoje kaip turin-
tį trūkumų ir neatspindintį tikrosios statistikos skaičių.5

Neigiamą visuomenės požiūrį į tautines mažumas atspindi ir vi-
suomenės nuostatų apklausų rezultatai. Nors 2016 ir 2017 m. tyri-
mų metu daugiau nei pusė apklaustųjų įvardijo, kad jų nuomonė 
apie lenkus, ukrainiečius bei baltarusius labai pagerėjo, dauguma 
respondentų prisipažino, nenorintys dirbti vienoje darbovietėje 
ir ypač gyventi kaimynystėje su tautybių, kurios suvokiamos kaip 
kultūriškai tolimesnės, atstovais: romais, čečėnais bei sirais.6 Paste-
bėtina, kad, nepaisant aiškaus priešiškumo šių tautybių asmenims, 
Lietuvos gyventojų nuomone, tautinės mažumos sąlyginai retai su-
siduria su diskriminacija. Kitoje 2016 m. visuomenės nuostatų ap-
klausoje dalyvavę asmenys įvardijo tautines mažumas ir vaikus kaip 
mažiausiai diskriminuojamas socialines grupes.7 Apklausų rezulta-
tai rodo, kad visuomenė ne tik yra nepalankiai nusiteikusi romų, 
čečėnų bei sirų atžvilgiu, bet taip pat pastebimas ir žinių apie diskri-
minaciją, su kuria susiduria šios tautinės grupės, trūkumas.

Romai išlieka nepalankiausiai vertinama ir su daugiausiai diskrimi-
nacijos susiduriančia etnine grupe. 2016 ir 2017 m. visuomenės nuo-
monės tyrimai parodė, kad daugiau nei 60% apklaustųjų Lietuvos 
gyventojų nenorėtų gyventi su romais kaimynystėje ar išnuomoti 
jiems būsto, o beveik pusė respondentų nenorėtų dirbti kartu su 
romų tautybės žmogumi.8

Į TURINĮ



71DISKRIMINACIJOS DRAUDIMAS

Visuomenės nusistatymas prieš romus ir šiandien yra perduodamas 
per lietuvių folkloro elementus. 2017 m. vasario mėnesį žiniasklai-
doje ir socialiniuose tinkluose įvykusi diskusija apie persirengimo 
romais ar žydais Užgavėnių metu prieštaringumą išryškino visuo-
menėje vyraujančius stereotipus ir dalies Lietuvos gyventojų neno-
rą atsisakyti diskriminaciją skatinančių tradicijų. Šia tema Valsty-
binis Vilniaus Gaono muziejus surengė viešą diskusiją ,,Kitataučių 
įvaizdis lietuviškose Užgavėnių tradicijose“, kurios metu buvo apta-
riama tokių Užgavėnių personažų problematika.9

Kultūros ministerijos parengta romų integracijos į Lietuvos vi-
suomenę 2015-2020 metų programa siekiama didinti visuomenės 
toleranciją romų tautinei mažumai, skatinti romų įsitraukimą į 
visuomenės gyvenimą bei jų kaip bendruomenės sąmoningumą, 
mažinti romų diskriminaciją ir socialinę atskirtį.10 Teigiamai verti-
nami iškelti tikslai ir priemonės, pirmą kartą apibrėžtas savivaldy-
bių vaidmuo romų integracijos procesuose. Svarbi į planą įtraukta 
priemonė – projektas „Vietinės romų platformos – kelias link ben-
dradarbiavimo su savivaldybėmis“.11 Tautinių mažumų departamen-
tas jau pradėjo šio projekto įgyvendinimą: ruošiamos savivaldybių 
darbuotojų ir romų bendruomenės atstovų darbo grupės, kurios 
sieks identifikuoti tinkamiausius romų integracijos būdus savival-
dos lygiu.12 

Kita vertus, rekomendacinis dokumento pobūdis ir lėšų iš valstybės 
biudžeto, skirtų vykdyti integraciją savivaldybėse, nenumatymas 
apsunkina romų integracijos į Lietuvos visuomenę programos įgy-
vendinimą.13

Romų socialiniai ir ekonominiai rodikliai ir toliau išlieka prastesni 
už vidutinius šalies rodiklius. Vienam romų tautybės asmeniui ten-
kantis gyvenamosios vietos plotas yra dvigubai mažesnis nei šalies 
vidurkis bei mažesnis nei valstybės nustatytas minimalus plotas. 
Tik mažiau nei trečdalis romų šeimų turi teisę į būstą, kuriame gy-
vena, todėl jiems nuolat gresia valstybės inicijuojamas gyvenamųjų 
būstų nugriovimas ir išmetimas į gatvę.14

2016 m. balandį Vilniaus savivaldybė patvirtino romų taboro ben-
druomenės integracijos į visuomenę 2016-2019 m. programą, kuria 
siekiama skatinti romų integraciją į švietimo sistemą, mažinti soci-
alinę atskirtį, narkomanijos paplitimą tabore ir aplinkinėje terito-
rijoje, gerinti romų tautybės asmenų gyvenimo sąlygas ir užtikrinti 
integracijos priemonių efektyvumą.15 Teigiamai vertintina tai, kad 
rengiant programą buvo konsultuojamasi su romų bendruomenės 
atstovais ir su romais dirbančiomis nevyriausybinėmis organizaci-
jomis; programoje įvardyti planuojami rezultatai, už priemones at-
sakingos institucijos ir tikslinis priemonių finansavimas.16
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Plane taip pat yra pateiktos priemonės, skirtos spręsti romų būs-
to problemą. Savivaldybė įsipareigoja suteikti būsto nuomos da-
lies kompensaciją šeimoms, norinčioms išsikelti iš taboro. Vis dėlto 
kritikuotina tai, kad plane nėra numatytas savivaldybės tarpinin-
kavimas išsinuomojant būstą. Dėl neigiamų visuomenės nuostatų 
romams yra sunku rasti nuomotoją, tad dalinė kompensacija nebū-
tinai yra efektyvi būsto problemų sprendimo priemonė.17

Romų vidutinė gyvenimo trukmė išlieka mažesnė už vidutinę Lietu-
vos gyventojų gyvenimo trukmę. Nors dauguma romų turi privalo-
mąjį sveikatos draudimą, jie dažnai nesikreipia į gydytojus dėl gydy-
mo, ligoninės baimės ar laiko stokos prižiūrint namų ūkį, o skurdas ir 
blogos gyvenimo sąlygos lemia lėtinių ligų paplitimą romų bendruo-
menėse. Ateityje svarbu užtikrinti romų sveikatos raštingumo ugdy-
mą, medikų žinių apie romų pacientų poreikius tobulinimą.18

Išsilavinimo bei pragyvenimo lygio vidurkiai tarp romų taip pat 
atsilieka nuo šalies vidurkių. Romų tautybės asmenų pajamos yra 
nepastovios, jie susiduria su keliskart didesne skurdo rizika. Nors 
remiantis 2016 m. mokinių registro duomenimis matyti, kad pas-
tebimai daugėja romų tautybės moksleivių aukštesniuose nei pra-
dinio ugdymo lygmenyse, bendras romų išsilavinimo lygis nesiekia 
šalies rodiklių.19 Tam, kad būtų pagerintas romų vaikų dalyvavimas 
priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme, svarbu užtikrinti romų 
vaikų atvykimą į ugdymo įstaigą bei bendradarbiavimą su vaikų tė-
vais. Romų tėvų galimybės palydėti vaikus į mokyklą dažnai yra ri-
botos, tad reikėtų organizuoti jų transportą nuvežimui iki ugdymo 
įstaigos ir atgal.20

Po tarptautinių ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų rekomen-
dacijų įsteigti už tautinių mažumų politikos įgyvendinimą atsakin-
gą instituciją, 2015 m. Vyriausybės nutarimu buvo įsteigtas Tautinių 
mažumų departamentas. Jo veiklą sudaro bendradarbiavimas su 
tautinių mažumų ir nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldy-
bėmis, akademine bendruomene, tarptautinėmis organizacijomis, 
tautinių mažumų kultūros sklaida, romų įgalinimo ir įgūdžių ugdy-
mo organizavimas bei tyrimų vykdymas.21 Tam, kad būtų paskatinti 
asmenys, besidomintys tautinėmis mažumomis, skatinantys tole-
ranciją ir tarpkultūrinį dialogą, 2016 m. Tautinių mažumų departa-
mentas įsteigė premiją už geriausią baigiamąjį mokslo darbą Lietu-
vos tautinių mažumų tematika22, garbės ženklą „Už nuopelnus“23 bei 
įsipareigojo organizuoti nuotraukų konkursą.24

Tačiau nepaisant Tautinių mažumų departamento įsteigimo ir inicia-
tyvų, tautinių mažumų problemos išlieka sąlyginai periferinėmis. Pa-
sigendama sisteminės valstybės politikos, kuri ne tik rekomenduotų, 
bet ir įpareigotų bei finansuotų savivaldybių integracijos priemones.
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Lygių galimybių užtikrinimas instituciniu aspektu

Natalija Bitiukova

Per pastaruosius dvejus metus įvykę Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos (LGKT, Tarnyba)1 veiklos pokyčiai vertintini teigiamai. Kai 
po nepateisinamai ilgai užsitęsusio kontrolieriaus skyrimo proce-
so, 2015 m. buvo paskirta nauja LGKT vadovė, Tarnybos veikla tapo 
labiau matoma viešojoje erdvėje ir atviresnė kitų institucijų bei pi-
lietinės visuomenės atstovams.2 Apžvelgiamu laikotarpiu buvo per-
žiūrėta ir iš dalies patobulinta Tarnybos veiklą reguliuojanti teisinė 
bazė, buvo inicijuotos Tarnybos vidinės reformos, kuriomis siekia-
ma užtikrinti skaidresnę ir efektyvesnę institucijos veiklą.

2017 m. sausio mėn. įsigaliojo naujos, LGKT veiklą reglamentuojan-
čių teisės aktų redakcijos. Jų tikslas buvo suvienodinti Lygių gali-
mybių kontrolieriui keliamus reikalavimus su kitų Seimo skiriamų 
kontrolierių reikalavimais, sustiprinti kontrolieriaus nešališkumo ir 
nepriklausomumo garantijas, praplėsti kontrolieriaus kompetencijas 
numatant prevencinės ir švietėjiškos veiklos vykdymą, ir užtikrinti 
teisinio reglamentavimo aiškumą dėl skundų tyrimo procedūros.3 

Pagirtinas Tarnybos žingsnis pradėti skelbti priimtų sprendimų 
vykdymo priežiūros rezultatus.4 Tokia praktika, kuria rekomenduo-
jama sekti visoms ombudsmenų institucijomis Lietuvoje, prisideda 
prie Tarnybos veiklos skaidrumo didinimo ir leidžia geriau įvertinti 
Tarnybos sprendimų poveikį skirtingoms subjektų grupėms.

LGKT veiklos žinomumas visuomenėje išliko neaukštas, tačiau ne-
žymiai pakilo lyginant su 2014 m.  2016 m. reprezentatyvi gyventojų 
nuomonės apklausos duomenimis, respondentai įvertino šios insti-
tucijos žinomumą 3,22 balais iš 105 (2014 m. - 2,97 balai iš 10).6 Tikėti-
na, kad šis pakylėjimas yra susijęs su aktyvesne LGKT komunikaci-
ja viešojoje erdvėje, ypač – socialiniuose tinkluose, bei su platesne 
Tarnybos iniciatyvų ir renginių sklaida žiniasklaidoje.

Visgi, apžvelgiamu laikotarpiu LGKT nebuvo sukurtos teisinės prie-
laidos inicijuoti teismines bylas dėl Lygių galimybių įstatymo ar 
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimų. Europos Komi-
sija kovai su rasizmu ir netolerancija rekomendavo suteikti tokius 
įgaliojimus LGKT tiek ketvirtoje, tiek penktoje ataskaitoje dėl situ-
acijos Lietuvoje.7

2017 m. paskelbtame išsamiame Žmogaus teisių centro atliktame ty-
rime yra pateikiama daugiau įžvalgų apie tobulintinas LGKT teisinio 
reguliavimo ir veiklos sritis. Pavyzdžiui, tyrimo metu kalbinti res-
pondentai įvertino Tarnybos teikiamos pagalbos nukentėjusiesiems 
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efektyvumą 5,92 balu (skalėje nuo 1 iki 10).8 Tuo tarpu net 23 res-
pondentai iš 30 atkreipė dėmesį, kad šiuo metu įstatymai nustato 
nepakankamai efektyvias, proporcingas ir atgrasančias sankcijas už 
lygiateisiškumo principo pažeidimus.9
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2. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2016 m. vei-
klos ataskaita“, 2017, 52-55 psl., http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/07/lygiu-galimybiu-kontrolie-
riaus-2016m.-veiklos-ataskaita.pdf 
3. Lietuvos žmogaus teisių centras, „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kaip nacionalinė lygybės institucija: 
teisinis reglamentavimas ir veikla“, 2017, 9-10 psl., http://manoteises.lt/wp-content/uploads/2017/04/Lygiu_ga-
limybu_kontrolieriaus_tarnyba_kaip_nacionaline_lygybes_institucija_teisinis_reglamentavimas_ir_veikla.pdf; 
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įsta-
tymas, 2017 m. liepos 11 d., Nr. XIII-618, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64c55260707411e7827cd63159af616c   
4. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų vykdymo stebėsena“, 2017 
m. gegužės 31 d., https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NP38lHq2nzKzs-bbM2bnZBVfTL5_FVxhDqiR5oRXHo0/
edit#gid= 
5. Klausimas „Kaip gerai esate susipažinęs su šių institucijų veikla?”, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, „Kaip 
visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje: reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa 2016 m.“, 2016 m. 
spalio mėn. 18-26 d., 12 psl., https://hrmi.lt/wp-content/uploads/2016/12/Apklausa-2016_santrauka.pdf 
6. Klausimas „Kaip gerai esate susipažinęs su šių institucijų veikla?“. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, „Kaip 
visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje: reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa 2014 m.“, 2014 m. 
spalio 3-12 d., 8 psl., http://www.hrmi.lt/uploaded/Vilmorus%20apklausa%202014%20-%20SANTRAUKA.pdf 
7. Europos Komisija prieš rasizmą ir netoleranciją, „Penktoji ataskaita dėl Lietuvos“, 2016 m. birželio mėn., 7 d., 
85 pastraipa, https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/lithuania/LTU-CbC-V-2016-020-
ENG.pdf 
8. Lietuvos žmogaus teisių centras, „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kaip nacionalinė lygybės institucija: 
teisinis reglamentavimas ir veikla“, 2017, 26 psl., http://manoteises.lt/wp-content/uploads/2017/04/Lygiu_galimy-
bu_kontrolieriaus_tarnyba_kaip_nacionaline_lygybes_institucija_teisinis_reglamentavimas_ir_veikla.pdf 
9. Ibid., 27 psl.

Į TURINĮ

http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/07/lygiu-galimybiu-kontrolieriaus-2016m.-veiklos-ataskaita.pdf
http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/07/lygiu-galimybiu-kontrolieriaus-2016m.-veiklos-ataskaita.pdf
http://manoteises.lt/wp-content/uploads/2017/04/Lygiu_galimybu_kontrolieriaus_tarnyba_kaip_nacionaline_lygybes_institucija_teisinis_reglamentavimas_ir_veikla.pdf
http://manoteises.lt/wp-content/uploads/2017/04/Lygiu_galimybu_kontrolieriaus_tarnyba_kaip_nacionaline_lygybes_institucija_teisinis_reglamentavimas_ir_veikla.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64c55260707411e7827cd63159af616c
https://hrmi.lt/wp-content/uploads/2016/12/Apklausa-2016_santrauka.pdf
http://www.hrmi.lt/uploaded/Vilmorus%20apklausa%202014%20-%20SANTRAUKA.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/lithuania/LTU-CbC-V-2016-020-ENG.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/lithuania/LTU-CbC-V-2016-020-ENG.pdf
http://manoteises.lt/wp-content/uploads/2017/04/Lygiu_galimybu_kontrolieriaus_tarnyba_kaip_nacionaline_lygybes_institucija_teisinis_reglamentavimas_ir_veikla.pdf
http://manoteises.lt/wp-content/uploads/2017/04/Lygiu_galimybu_kontrolieriaus_tarnyba_kaip_nacionaline_lygybes_institucija_teisinis_reglamentavimas_ir_veikla.pdf


76 Žmogaus teisės Lietuvoje 2016-2017

Neapykantos nusikaltimai

Kristina Normantaitė

Neapykantos nusikaltimų terminas Lietuvoje yra vartojamas sie-
kiant apibūdinti nusikalstamas veikas, kurių motyvas yra neapy-
kanta asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, 
lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Todėl 
beveik kiekviena nusikalstama veika prieš asmenį, visuomenę ar 
nuosavybę gali būti neapykantos nusikaltimu, jei ji motyvuota prie-
tarais ar išankstinėmis neigiamomis nuostatomis apie minėtas as-
menų grupes ar joms priklausančius asmenis.1

Lietuvos Respublikos Konstitucija, įtvirtinanti pamatines žmogaus 
teises, tarp kurių – teisę reikšti įsitikinimus ir skleisti informaci-
ją, taip pat pažymi ir tai, jog šios teisės yra nesuderinamos su nu-
sikalstamais veiksmais – tautinės, religinės, rasinės ar socialinės 
neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu.2 Kadangi 
neapykantos kurstymas kėsinasi į pagrindines teisinės valstybės 
vertybes – žmonių lygiateisiškumą ir sąžinės laisvę, su neapykantos 
kurstymu susijusių veikų draudžiamumas Lietuvoje tiesiogiai kyla 
iš Konstitucijos, baudžiamojo įstatymo bei prisiimtų tarptautinių 
įsipareigojimų.

Nepaisant to, kad dabartinis neapykantos nusikaltimų teisinis re-
guliavimas Lietuvoje iš esmės atitinka Europos Sąjungos bei tarp-
tautinių žmogaus teises ginančių organizacijų keliamus reikalavi-
mus, neapykantos nusikaltimai Lietuvoje vis dar pasižymi dideliu 
latentiškumu. Nevyriausybinių organizacijų duomenimis, oficiali 
valstybės institucijų pateikiama statistika neatitinka realaus šių nu-
sikaltimų paplitimo masto.3 Tai iš dalies lemia egzistuojantys duo-
menų rinkimo sistemų techniniai trūkumai. Pavyzdžiui, išsamesnė 
statistika apie neapykanta motyvuotas nusikalstamas veikas galima 
tik pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 170 straipsnį, numatantį atsa-
komybę už neapykantos kurstymą. Tuo tarpu duomenys apie nusi-
kalstamas veikas, padarytas turint neapykantos motyvą, kai jis pri-
pažįstamas sunkinančia aplinkybe, tačiau taikomas ne BK 170 str., 
šiuo metu oficialioje statistikoje neatsispindi. 

Nerimą kelia ir nuo 2015 m. tendencingai mažėjantis užregistruo-
jamų neapykantos kurstymo nusikalstamų veikų pagal BK 170 str. 
skaičius. 
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Užregistruotų neapykantos kurstymo veikų dinamika4

Lietuvos Vyriausybė tokį neapykantos kurstymo veikų (statistinį) 
sumažėjimą aiškina pagerėjusiomis teisėsaugos pareigūnų žinio-
mis, aktyvesniu žiniasklaidos indėliu skleidžiant informaciją apie 
neapykantos nusikaltimų tyrimą ir teismo sprendimus, organizuo-
tais mokymais.5 Negana to, mažėjanti užregistruotų neapykantos 
nusikaltimo veikų statistika yra vertinama kaip pozityvus pokytis, 
o ne šios grupės nusikaltimų latentiškumo problema, kurią aiškiai 
indikuoja skirtingi socialinės distancijos,6 visuomenės nuomonės 
tyrimai ar skirtingų pažeidžiamų grupių apklausos.7

Pagal oficialią institucijų pateikiamą statistiką, dažniausiai nuo ne-
apykantos kurstymo nukenčia asmenys, prieš kuriuos kurstoma 
tautybės ir seksualinės orientacijos pagrindais.8 Žiniasklaida ir ne-
vyriausybinės organizacijos informuoja ir apie dažnas rasizmo ap-
raiškas,9 nesantaikos kurstymą ar kitus neapykantos nusikaltimus 
rasės ar tikėjimo pagrindais.10

Mažėjantis užregistruotų atvejų skaičius rodo esminių problemų, 
susijusių su efektyviu neapykantos nusikaltimų atvejų fiksavimu ir 
tyrimo organizavimu bei vykdymu, egzistavimą. Didelė ikiteismi-
nių tyrimų dalis yra nutraukiama arba sustabdoma nurodant, kad 
atitinkamuose atvejuose neįžvelgiama nusikalstamos veikos.11 Taip 
pat tyrimai sustabdomi nenustačius nusikalstamą veiką padariusio 
asmens – tokie atvejai ypatingai būdingi neapykantos kurstymui 
internete.

Vis dėlto, problemos egzistuoja ne tik ikiteisminio, bet ir teisminio 
nagrinėjimo etape. Teismų praktika neapykantos kurstymo ir kitų 
neapykantos nusikaltimų bylose vis dar formuojasi, jai trūksta nuo-
seklumo, o bylų, kuriose būtų nagrinėjami neapykantos kurstymo 
atvejai, yra sąlyginai nedaug.12 Reikšminga ir tai, kad iki šiol egzis-
tavo mažai techninių galimybių identifikuoti tas bylas, kur neapy-
kantos motyvas laikytas nusikalstamą veiką sunkinančia aplinkybe.
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Nepaisant to, kad BK nėra numatyta draudžiamų veiksmų „hierar-
chija“, tyčiojimosi, niekinimo ar diskriminacijos dėl priklausymo 
tam tikrai asmenų grupei atvejai rečiau yra įvertinami kaip neapy-
kantos kurstymo veikos. Tuo tarpu kitais atvejais teismai reikalauja, 
jog neapykantą kurstančiais pasisakymais būtų „realiai sukursto-
ma“ nepaisant to, kad BK nuostatos to nenumato.13

Pavyzdžiui, 2016 m. buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
nutartis, kurioje teismas, įvertino tokį komentarą internetinia-
me portale: „Duot į kailį tokies iįdraskytašikniams“ [sic]. Teismas 
konstatavo, jog „[t]okiu pasisakymu V. G. negalėjo sukelti realią 
grėsmę aptariamo baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms“, 
„negalėjo realiai [...] sukurstyti smurtauti“, o patį komentarą įvar-
dino „lakonišku“ bei pažymėjo, kad „apie smurtą kalbama tik abs-
trakčiai, panaudojant frazeologizmus“.14 Toks teismo aiškinimas 
neatitinka nei Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktikos,15 
nei BK numatytos nusikalstamos veikos sudėties, kuri numato, jog 
nusikalstamais veiksmais gali būti pripažįstami tiek tyčiojimas, 
tiek ir niekinimas.

Homofobinės neapykantos kalbos kontekste svarbų ir tolimesnę 
praktiką formuojantį sprendimą 2018-2019 m. turėtų priimti EŽTT. 
Teismas 2017 m. priėmė nagrinėti bylą „Beizaras ir Levickas prieš 
Lietuvą“16 dėl teisėsaugos institucijų neveikimo tiriant homofobi-
nės neapykantos kalbos atvejus internete.17 Pareiškėjai teigia, jog 
prokuratūra ir nacionaliniai teismai neteisėtai nepradėjo ikiteismi-
nio tyrimo dėl homofobinių neapykantos komentarų socialiniame 
tinkle „Facebook“ ir pažeidė jų teisę į privataus gyvenimo gerbimą, 
teisę į efektyvias teisinės gynybos priemones ir teisę nebūti diskri-
minuojamiems dėl seksualinės orientacijos.

Kalbant apie neapykantos nusikaltimus, kurie įvykdomi ne virtu-
alioje erdvėje, tiek teisėsaugos institucijose, tiek teismuose vis dar 
gajus požiūris neįvertinti neapykantos motyvo ir tokio pobūdžio in-
cidentus kvalifikuoti kaip viešosios tvarkos pažeidimus. Pavyzdžiui, 
2017 m. nemažai atgarsio susilaukė atvejis Kaune, kada buvo užpulta 
moteris ir jos indų kilmės vyras, kuris buvo išvadintas „babajumi“, 
jam buvo grasinta ir liepta išvykti iš Lietuvos. Tačiau Kauno apylin-
kės teismo nuomone, „tokie pasisakymai galėjo būti taikomi ir bet 
kuriam kitam asmeniui, atvykusiam į Lietuvą“.18 Teismas įvertino, 
kad pažeidėjai padarė tik viešosios tvarkos pažeidimą.

Tik apskundus šį sprendimą aukštesnės instancijos teismas nu-
sprendė, kad kaltinamieji turėjo tikslą pažeminti ir pasityčioti iš 
nukentėjusiojo dėl jo rasės, ir todėl jų veiksmai turi būti laikomi 
viešosios tvarkos pažeidimu ir taip pat kurstymu diskriminuoti.19
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Aptariamu laikotarpiu galima pastebėti tam tikrą suaktyvėjimą ins-
tituciniu lygmeniu, susijusį su Lietuvos atsiskaitymu tarptautinėms 
žmogaus teisių priežiūrą vykdančioms organizacijoms20 bei anks-
čiau gautų rekomendacijų įgyvendinimu.21 Reikšmingą įtaką padarė 
ir vietos nevyriausybinės organizacijos, aktyviai advokataujančios 
dėl didesnio valstybės institucijų indėlio, siekiant sumažinti neapy-
kantos nusikaltimų reiškinį. Pozityvius pokyčius šiame kontekste 
demonstruoja Vidaus reikalų ministerija, 2016 m. subūrusi darbo 
grupę,22 kuriai pavesta nagrinėti neapykantos nusikaltimų situa-
cijos Lietuvoje stebėsenos, analizės ir vertinimo tobulinimo klau-
simus. Grupės sudėtį sudaro atsakingų teisėsaugos institucijų bei 
nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Vis dėlto, šiuo metu Lietuvoje nėra nei vieno konkretaus valstybės 
lygmens programinio dokumento, kuris būtų specifiškai skirtas 
kovai su neapykantos nusikaltimais. Tuo tarpu tie programiniai 
dokumentai23 ir neoficialūs rekomendacijų įgyvendinimo planai,24 
kuriuose yra kalbama apie neapykantos nusikaltimų prevenciją, 
stinga keleto esminių aspektų: jie nėra aiškiai nukreipti į rezulta-
to siekimą, planuose trūksta aiškumo, nėra nurodyta, kokiais in-
dikatoriais remiantis bus vertinamas veiklomis pasiektų rezultatų 
veiksmingumas, ir nėra numatyta, kaip bus įgyvendinama veiklų 
veiksmingumo stebėsena. Taip pat trūksta ir konkrečių asignavimų, 
numatytų veiklų įgyvendinimui. Teisėsaugos pareigūnams trūksta 
įrankių (atnaujintų metodinių priemonių, mokymų), kurios padėtų 
lengviau atpažinti, užfiksuoti ir tirti neapykantos nusikaltimus.

Galiausiai, institucijoms trūksta ir holistinio požiūrio į neapykantos 
nusikaltimų reiškinio problemą. Instituciniu lygmeniu diskusijos 
apie neapykantos nusikaltimų prevenciją dažnai apsiriboja skati-
nimu nukentėjusiuosius aktyviau pranešti apie patiriamus nusi-
kaltimus. Vis dėlto, norint užtikrinti gerai funkcionuojančią neapy-
kantos nusikaltimų prevencijos sistemą, svarbu galvoti ne tik apie 
pranešimo skatinimą, bet ir apie išsamius kriminologinius ir vik-
timologinius tyrimus, nukentėjusių asmenų teisių užtikrinimą ir 
atitinkamos pagalbos ir paramos jiems suteikimą, kurio šiuo metu 
Lietuvoje trūksta.
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V. TEISĖ Į TEISINGĄ TEISMĄ

Įtariamųjų teisės

Karolis Liutkevičius

2013-2016 m. laikotarpiu įsigaliojo 3 Europos Sąjungos direktyvos sti-
prinančios įtariamųjų ir kaltinamųjų baudžiamosiose bylose procesi-
nių teisių apsaugą: direktyvos dėl teisės į vertimą,1 dėl teisės į infor-
maciją2 bei dėl teisės į advokatą3 baudžiamajame procese. Formaliai 
vertinant, visų trijų direktyvų nuostatos buvo perkeltos į Lietuvos na-
cionalinę teisę. Tačiau praktikoje kyla klausimų, ar kai kurie standar-
tai, numatyti šiuose ES teisės aktuose, Lietuvoje užtikrinami tinkamai.

Teisė į vertimą

Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pakeitimai, turintys perkelti ES 
direktyvą dėl teisės į vertimą, priimti 2013 m. Šiame procese buvo 
pademonstruotas itin formalus požiūris: pakeitimus tesudarė įra-
šas, kad BPK įgyvendina direktyvą.4 Buvo laikomasi pozicijos, kad 
Lietuvos teisės aktai atitinka ES keliamus standartus, ir jokie pakei-
timai nereikalingi.

Tačiau ši pozicija neįtikino Europos Komisijos. 2016 m. lapkritį Eu-
ropos Komisija pateikė įspėjimą Lietuvai dėl pažeidimo procedūros 
dėl netinkamai perkeltos teisės į vertimą direktyvos.5 Komisija nu-
rodė, jog į Lietuvos teisę neperkelti šie direktyvos reikalavimai:

 z užtikrinti vertimą žodžiu įtariamajam bendraujant su savo 
advokatu,

 z nenustatyta procedūra skirta įvertinti, ar įtariamajam reikalin-
ga vertėjo pagalba,

 z nenustatyta valstybės institucijų diskrecija pačioms nuspręsti, 
kad įtariamajam reikalingas proceso dokumentų, kurie įprasti-
nėmis aplinkybėmis nebūtų verčiami, vertimas raštu,

 z nenumatytas reikalavimas visais atvejais raštu išversti Europos 
arešto orderį.
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Reaguojant į Europos Komisijos įspėjimą,6 Teisingumo ministerija 
parengė papildomus BPK pakeitimus, kurie buvo priimti 2017 m. ba-
landį.7 Šiais pakeitimais į BPK buvo įtrauktos  visos nuostatos, kurias 
Europos Komisija nurodė kaip trūkstamas, tiesa su tam tikromis 
išlygomis: teismui ir ikiteisminio tyrimo institucijoms nesuteikta 
teisė savo nuožiūra nuspręsti, kad tam tikri bylos dokumentai tu-
rėtų būti išversti – tai gali būti daroma tik gavus įtariamojo prašy-
mą. Taip pat nustatyta, kad pats advokatas (gynėjas) su savo klientu 
privalo bendrauti pastarajam suprantama kalba, ir tik advokatui to 
negalint daryti, turi būti užtikrinamas vertėjo dalyvavimas. Šiais 
pakeitimais nustatytas ir gynybai itin svarbus vertimo konfidencia-
lumo reikalavimas – vertėjas negali būti apklausiamas dėl aplinky-
bių, kurias sužinojo versdamas tarp kliento ir advokato.

Teisė į informaciją

2014 m. įsigaliojo ES direktyva dėl teisės į informaciją baudžiama-
jame procese, kuri numato įtariamųjų teisę gauti informaciją apie 
jiems pareikštus įtarimus, surinktą bylos medžiagą ir jų turimas tei-
ses. Viena esminių šios direktyvos naujovių –  kad kiekvienam su-
laikomam įtariamajam turi būti įteikiamas pranešimas apie teises, 
rašytinis dokumentas, kuriame išvardintos ir aprašytos esminės 
įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės baudžiamajame procese. Šis doku-
mentas gali turėti esminę reikšmę užtikrinant sąžiningą ikiteisminį 
tyrimą ir teismo procesą įtariamojo atžvilgiu, nes tik suprasdamas 
savo teises jis gali pilnavertiškai dalyvauti baudžiamajame procese.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas 2016-2017 m. laikotarpiu tyrė, 
kaip į Lietuvos teisę buvo perkelta ES direktyva dėl teisės į infor-
maciją, daugiausiai dėmesio skiriant būtent pranešimo apie teises 
naudojimui.8 Dauguma direktyvos nuostatų buvo perkeltos arba jau 
buvo Lietuvos teisėje dar iki priimant direktyvą. Tačiau Lietuviš-
ką pranešimo apie teises versiją,9 skirtą informuoti sulaikytuosius, 
vargu ar galima laikyti tinkamu direktyvos įgyvendinimu.

Vienas iš direktyvoje keliamų reikalavimų pranešimui apie teises – 
paprasta ir lengvai suprantama kalba.10 Taigi pranešimas turi būti 
parengtas taip, kad būtų prieinamas ir skaitančiajam neturint tei-
sinio išsilavinimo. Tuo tarpu praktikoje naudojamame pranešime 
įtariamųjų teisės yra aprašytos sudėtinga teisine kalba, kurioje be 
papildomų paaiškinimų naudojami teisiniai terminai. Pačios teisės 
aprašomos ilgais ir sudėtingais sakiniais, aprašymuose į skaitytoją 
nesikreipiant tiesiogiai, o minint trečiuoju asmeniu, kaip „įtaria-
mąjį“. Kad pranešimas apie teises nėra lengvai suprantamas ir dar 
galėtų būti tobulinamas manė ir srities praktikai – policijos tyrėjai 
bei baudžiamųjų bylų advokatai.
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Taigi šiuo metu Lietuvoje naudojamas pranešimas apie teises labiau 
formaliai įgyvendina ES direktyvos reikalavimus tokį dokumentą 
turėti, nei realiai tenkina įtariamųjų poreikį gauti informaciją apie 
savo teises. Todėl Generalinė prokuratūra, kuri rengia pranešimo 
apie teises formą, turėtų atnaujinti šiuo metu naudojamą pranešimą 
apie teises, siekiant jo kalbos aiškumo ir geresnio suprantamumo.

Teisė į gynybą

ES direktyva dėl teisės turėti advokatą baudžiamajame procese į 
valstybių nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2016 m. lapkri-
čio.11 Į Lietuvos teisę šios direktyvos nuostatos buvo perkeltos kiek 
vėluojant – 2017 m. gegužę, priėmus Baudžiamojo proceso kodekso 
pakeitimus.12 Nors galiojęs BPK ir tenkino daugelį direktyvos rei-
kalavimų, pakeitimais buvo įtraukta patikslinimų srityse, kuriose 
praktikoje kildavo neaiškumų:

 z aiškiai numatyta, kad advokatas (gynėjas) su ginamu įtariamuo-
ju turi teisę pasimatyti dar prieš pradedant pastarojo apklausą,

 z įtvirtinta, kad advokatas dalyvaudamas apklausose ir kituose 
tyrimo veiksmuose gali būti aktyvus – užduoti klausimus, dary-
ti pareiškimus, kurie turi būti fiksuojami,

 z įtariamajam atsisakant advokato, jam turi būti suprantamai pa-
aiškinamos tokio jo pasirinkimo pasekmės.

Siekiant įvertinti, kaip teisė į gynybą veikia praktikoje, 2016-2017 m. 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas atliko teisės į advokatą ir ne-
mokamą teisinę pagalbą tyrimą.13 Daugiau nei pusėje tyrime ana-
lizuotų, atsitiktinai atrinktų bylų įtariamieji atsisakė advokato per 
pirmąją apklausą. Apklausose, kuriose nedalyvavo advokatas, įta-
riamieji buvo labiau linkę visiškai pripažinti savo kaltumą. Speci-
alistų nuomone, įtariamieji atsisako advokato, nes neįvertina savo 
padėties rimtumo ir dėl to, kad neturi finansinių galimybių pasi-
samdyti advokato. Tyrime taip pat nustatyti atvejai, kai nebuvo 
atstovaujami nepilnamečiai, asmenys, turintys psichikos sveikatos 
sutrikimų ar psichosocialinę negalią, ir proceso kalbos nemokantys 
asmenys. Praktikoje trūksta aiškių gairių, skirtų įvertinti aplinky-
bes ir įtariamojo pažeidžiamumą, siekiant nustatyti ar gynėjo daly-
vavimas yra būtinas.

Tiriant, kaip praktikoje veikia valstybės finansuojama teisinė pa-
galba, pagrindinė identifikuota problema – jos kokybė. Apklausti 
specialistai šių teisinių paslaugų kokybę vertino itin vidutiniškai, 
o kai kurie advokatai išreiškė susirūpinimą, kad dalis jų kolegų 
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teikiančių valstybės finansuojamą teisinę pagalbą procese dalyvau-
ja tik formaliai ir atlieka „nominalaus advokato“ vaidmenį. Specia-
listų manymu, nepakankamai aukštą paslaugų kokybę lemia per di-
delis advokatų darbo krūvis, žemas atlyginimas ir nemotyvuojanti 
atlyginimo sistema.

Absoliučioje daugumoje tyrime analizuotų bylų asmenis atstovavo 
būtent valstybės finansuojami advokatai. Tad siekiant sąžiningo ir 
teisingo baudžiamojo proceso, būtina spręsti identifikuotas proble-
mas. Svarbu nustatyti aiškią advokatų darbo krūvio proporcingo 
paskirstymo sistemą bei užtikrinti, kad už paslaugas būtų mokamas 
adekvatus atliktam darbo kiekiui atlygis. Taip pat reikalingas efek-
tyvus teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo mechanizmas.
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Nukentėjusiųjų teisės

Natalija Bitiukova, Erika Leonaitė

2016 m. užregistruoti 44 724 nuo nusikalstamų veikų nukentėję fiziniai 
asmenys, 2017 m. – 44 023.1  Kadangi ne visi nukentėję asmenys kreipia-
si į policiją, realūs turtinę, fizinę ar psichologinę žalą dėl nusikalstamų 
veikų patyrusių asmenų skaičiai yra dar didesni: sociologinių tyrimų 
duomenimis, nuo įvairių nusikalstamų veikų kasmet nukenčia apie 30 
proc. Lietuvos gyventojų.2 Oficialūs duomenys rodo, kad 2016-2017 m. 
dauguma nukentėjusiųjų patyrė turtinę žalą ir (arba) fizinį smurtą, o 
psichologinė prievarta, seksualinis smurtas registruoti rečiau.

Nukentėjusiųjų patirta žala 2016-2017 m3

Turtinė žala Fizinis smurtas Psichologinė 
prievarta

Seksualinė 
prievarta Nepriežiūra

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m.

11881 10320 8851 8934 838 896 125 113 27 32

Apžvelgiamas laikotarpis pasižymėjo tuo, kad jo metu į Lietuvos 
teisinę sistemą buvo perkeltas pirmasis Europos Sąjungos teisinis 
instrumentas, kodifikavęs nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių as-
menų teises – Nusikaltimų aukų teisių direktyva.4 2016 m. įsigaliojęs 
Baudžiamojo proceso kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimų paketas 
yra viena reikšmingiausių į nukentėjusiojo procesinės padėties ir 
garantijų stiprinimą orientuotų reformų per visą Nepriklausomy-
bės laikotarpį.5 Paminėtinos šios naujos procedūrinės garantijos:

 z Nukentėjusįjį gali lydėti, t. y. būti kartu apklausose, uždaruose 
teismo posėdžiuose ir kt., jo ar jos pasirinktas asmuo – šeimos 
narys, draugas, pagalbą teikiančios organizacijos atstovas, su-
teikiantis nukentėjusiajam emocinę paramą.

 z Įtvirtinta teisėsaugos pareigūnų pareiga ne vėliau kaip pirmo-
sios apklausos metu atlikti nukentėjusiojo specialių apsaugos 
poreikių vertinimą, kurio tikslas – nustatyti aplinkybes, le-
miančias būtinybę apsaugoti nukentėjusį asmenį nuo psicholo-
ginės ar emocinės traumos, nusikalstamo poveikio ar kitų nei-
giamų padarinių.

 z Nustatytos organizacinės priemonės, padedančios apsaugoti 
nukentėjusiuosius nuo neigiamų patirčių dalyvaujant baudžia-
majame procese: tos pačios lyties pareigūno atliekama apklausa, 
apklausa ne daugiau kaip vieną kartą, apklausa pas teisėją ir kt.6
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Nepaisant šių sveikintinų pakeitimų, apžvelgiamu laikotarpiu ne-
buvo išspręstos sisteminės problemos, tiesiogiai susiję su nuken-
tėjusio asmens galimybėmis veiksmingai dalyvauti ikiteisminiame 
procese ir teisminiame bylos nagrinėjime.

Pirma, nukentėjusiojo asmens interesai baudžiamajame procese 
nėra pakankamai užtikrinami dėl itin ribotos galimybės gauti tei-
sinę pagalbą. Pagal galiojantį reguliavimą, valstybės finansuojama 
advokato pagalba nukentėjusiesiems, nepriklausomai nuo jų paja-
mų ar turto lygio, gali būti suteikta tik sprendžiant klausimą dėl 
nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo.7 Tačiau kitais klausimais, 
pvz., teikiant parodymus, skundžiant tyrėjų ar teismo sprendimus, 
nemokama advokato pagalba suteikiama tik itin mažas pajamas 
(4000 eurų per metus arba 333,33 eurai per mėnesį)8 gaunantiems 
nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

Teisinio atstovavimo trūkumas gali sudaryti palankias sąlygas gy-
nybos advokatams daryti spaudimą nukentėjusiam asmeniui priim-
ti tam tikrus procesinius sprendimus, pavyzdžiui, taikytis. Tai yra 
pasitaikanti praktika smurto artimoje aplinkoje bylose.9 Be to, bylą 
tiriantys pareigūnai ar teisme kaltinimą palaikantis prokuroras ne 
visada išaiškina nusikaltimo aukai jos turimas teises. Nors neretai 
teigiama, kad nukentėjusiojo teises teisme atstovauja prokuroras, 
prokurorui keliamas nešališkumo reikalavimas lemia, kad nuken-
tėjusieji vargu ar gali tikėtis patarimų, kaip elgtis teismo posėdžio 
metu, kaip reaguoti į galimus klausimus. Taip pat galimi atvejai, kai 
prokurorui nutarus nutraukti tyrimą, nukentėjusiojo ir kaltinimą 
palaikančio prokuroro pozicijos išsiskiria.

2017 m. Žmogaus teisių stebėjimo institutas kreipėsi į Seimo Žmogaus 
teisių komitetą, rekomenduodamas sukurti teisines prielaidas bent 
jau Nusikaltimų aukų teisių direktyvoje nurodytoms pažeidžiamoms 
nukentėjusiųjų asmenų grupėms10 gauti nemokamą teisinį atstovavi-
mą ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo metu. Tais pačiais metais 
Teisingumo ministerija parengė atitinkamas VGTP įstatymo pataisas,11 
kurios turėtų būti svarstomos Seimo 2018 m. pavasario sesijos metu.

Antra sritis, kurioje susiduriama su rimtais iššūkiais – nusikalti-
mų aukų teisė gauti visapusišką pagalbą, kuri apimtų informaci-
jos suteikimą, emocinę ir psichologinę pagalbą, praktinę paramą, 
pvz., nakvynės suteikimą. Lietuvoje kompleksinė pagalba teikiama 
tik smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis bei seksualinio 
išnaudojimo aukoms. Tokia situacija neatitinka Nusikaltimų aukų 
teisių direktyvos reikalavimo teikti visapusišką pagalbą nukentė-
jusiems nuo bet kokių nusikalstamų veikų, ir dėl to Lietuva buvo 
kritikuota Europos Parlamento parengtoje ataskaitoje apie Nusikal-
timų aukų teisių direktyvos perkėlimą.12
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Trečia pokyčių reikalaujanti sritis yra nukentėjusių asmenų pasiti-
kėjimas teisėsaugos institucijomis.  Skirtingų tyrimų duomenimis, 
daugiau nei trečdalis nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų 
Lietuvoje nepraneša apie jas dėl įvairių priežasčių. Vienos dažniau-
sių – netikėjimas, jog policija išaiškins nusikaltimus, lėtas policijos 
darbas.13

Apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvos teismų sistema ėmėsi sveikin-
tinų žingsnių, siekiant geriau užtikrinti nukentėjusiųjų interesus 
baudžiamajame procese. Pavyzdžiui, teismuose buvo įkurta savano-
rių, teikiančių emocinę paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams, 
tarnyba; pradėjo veikti virtuali teismo posėdžių salė; buvo išleistos 
informacinės brošiūros ir organizuoti teisėjų mokymai apie nuken-
tėjusiųjų poreikius ir pagalbą jiems.14

Matomas aiškus poreikis užtikrinti tęstinį ir labiau sistemingą pa-
reigūnų gebėjimų pagarbiai ir profesionaliai bendrauti su nukentė-
jusiais asmenimis, ypač tais, kurie dėl savo amžiaus, sveikatos bū-
klės ar kitokių priežasčių yra labiau pažeidžiami, stiprinimą. Kol kas 
iniciatyvos šioje srityje gali būti apibūdintos kaip labiau fragmen-
tiškos, negu tvarios.
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VI. TEISĖ Į LAISVĘ

Suėmimas

Karolis Liutkevičius

Suėmimas – tai laisvės suvaržymo priemonė, kuri gali būti taiko-
ma nusikaltimu įtariamam žmogui, tiriant ir teisme nagrinėjant jo 
baudžiamąją bylą. Savo esme ji atitinka įkalinimą dar nesulaukus 
teismo sprendimo, kadangi žmogus patalpinamas į laisvės atėmimo 
įstaigą, tardymo izoliatorių, kuriame sąlygos neretai dar sunkesnės 
nei įprastuose kalėjimuose. Todėl ši priemonė laikoma itin rimtu 
žmogaus teisės į laisvę suvaržymu.

Atitinkamai suėmimą, pagal Lietuvos įstatymus, galima taikyti tik 
kaip kraštutinę priemonę, kai reikia užtikrinti, kad įtariamasis ne-
pabėgtų, netrukdytų tyrimui ar nedarytų kitų nusikaltimų, o švel-
nesnės priemonės, kaip užstatas ar namų areštas, tam nepakanka-
mos. Nepaisant to, Lietuvoje daug metų buvo pastebimas polinkis 
itin noriai skirti suėmimą: teismai tenkina apie 95% prokurorų 
prašymų skirti suėmimą, o pats suėmimas buvo taikomas keliolika 
kartų dažniau nei užstatas ir keliasdešimt – nei namų areštas.1 Kai 
kurie baudžiamosios teisės ekspertai teigė, kad suėmimu buvo pik-
tnaudžiaujama, jį naudojant kaip spaudimo priemonę parodymams 
ar prisipažinimui išgauti.2

Vis dėl to pastaraisiais metais situacija ėmė pastebimai keistis. 2015 
m. pradžioje į Baudžiamojo proceso kodeksą buvo įtraukta nau-
ja alternatyva suėmimui – intensyvi priežiūra, tai yra įtariamojo 
priežiūra naudojantis elektronine „apykoje“.3 O 2015 m. birželį buvo 
priimti Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai, reformavę paties 
suėmimo skyrimo tvarką.4 Pakeitimais siekta paskatinti alternaty-
vių suėmimui kardomųjų priemonių taikymą, numatant teisėjams 
galimybę savo nuožiūra parinkti kitą priemonę, kai prašoma suė-
mimo, o nusprendus skirti suėmimą – pareigą aiškiai pagrįsti, kodėl 
alternatyvios priemonės nebuvo tinkamos. Taip pat sutrumpintas 
maksimalus suėmimo terminas ikiteisminio tyrimo metu bei įtvir-
tinta gynybos teisė visais atvejais susipažinti su bylos duomenimis, 
kurių pagrindu prašoma skirti suėmimą.
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Panašu, kad reforma įvyko ne tik teisės aktuose, bet vyksta ir prak-
tikoje: nuo 2015 m. per metus suimamų žmonių skaičius pastebimai 
mažėja, ir 2016-2017 m. buvo dvigubai mažesnis nei vos prieš keletą 
metų.5 Tiesa, statistiniai duomenys rodo, kad pasitikėjimas alterna-
tyvioms suėmimui priemonėmis, užstatu ir namų areštu, neauga – 
šių priemonių skyrimas reikšmingai nesikeitė, o teismai ir 2015-2017 
m. laikotarpiu tenkino apie 95% prašymų skirti suėmimą.6 Kita ver-
tus, mažėjantys suėmimo skaičiai rodo, kad šios priemonės reika-
laujama gerokai rečiau, taigi galima daryti išvadą, kad jos taikymas 
darosi atsakingesnis.
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Šaltiniai:

1. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, „Suėmimo taikymas Lietuvoje. Tyrimo ataskaita“, 2015, 12-13 psl., https://
www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/Suemimo%20taikymas%20Lietuvoje%20-%202015.pdf 
2. Ten pat.
3. Baudžiamojo proceso kodekso 71, 75, 120, 121, 126, 132, 139, 179, 183, 218, 219, 233, 236, 261, 273, 279, 285, 286, 317, 319, 
426, 427, 428, 429, 432 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 131-1, 430-1 straipsniais įstatymas, 
2013 m. liepos 2 d., Nr. XII-498, 6 str., https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.45325 
4. Baudžiamojo proceso kodekso 121, 123, 125, 126, 127, 130, 131 ir 181 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2015 m. birželio 
25 d., Nr. XII-1878, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fee128e21fec11e585eaba374ef4b409 
5. Informatikos ir ryšių departamento prie VRM Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys, https://www.
ird.lt/lt/paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-registro-nvzr-paslaugos/ataskaitos-1/nusikalstamumo-ir-iki-
teisminiu-tyrimu-statistika-1 
6. Nacionalinės teismų administracijos, pagal individualias užklausas, pateikti duomenys apie 2015-2017 m.
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Lygtinis paleidimas ir probacija

Gintautas Sakalauskas

Lygtinai paleidžiamų asmenų skaičius Lietuvoje per analizuojamą 
laikotarpį toliau nuosekliai mažėjo  – 2016 m. iš įkalinimo įstaigų 
lygtinai buvo paleisti tik 826 asmenys (2015 m. – 1 082), tai sudarė 
tik 30 proc. iš visų tais metais paleistų laisvės atėmimo bausme nu-
teistų asmenų.1 Paleidimas po visiško bausmės atlikimo asmens in-
tegraciją į visuomenę daro daug sudėtingesnę, nes toks asmuo nėra 
prižiūrimas probacijos tarnybų.

Atkreiptinas dėmesys į itin nevienodą šioje srityje teismų praktiką, 
į kurią dėmesį yra atkreipęs ne vienas bausmių vykdymo proble-
matiką analizuojantis mokslininkas.2 Teismai nepatvirtina maždaug 
50 proc. teigiamų Lygtinio paleidimo komisijų sprendimų, nors bū-
tent šios komisijos gali geriau įvertinti asmens integracijos į visuo-
menę galimybes probacijos sąlygomis.

Iki 2014 m. nuosekliai mažėjo ir kitos probacijos formos – laisvės 
atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo taikymo – atvejų: ji buvo 
pritaikyta 1  255 asmenims (5,9 proc. visų nuteistųjų), o 2003 m. 
laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas 3 725 asmenims 
(21,2 proc.).3 2015–2016 m., numačius galimybę atidėti laisvės atėmi-
mo bausmės vykdymą ir už sunkius nusikaltimus4 šis skaičius šiek 
tiek padidėjo – iki 7–9 proc., tačiau 2017 m. rugsėjo 28 d. įstatymu5 
tokia galimybė vėl buvo nepagrįstai6 panaikinta, todėl vėl tikėtinas 
jos taikymo mažėjimas.

Nors probacijos sąlygas pažeidžia tik labai nedidelė probuojamųjų 
dalis (2-3 proc.),7 probacijos sistema nuolat nepagrįstai kompromi-
tuojama,8 o 2016 m. pabaigoje buvo dar labiau sugriežtintos jos atli-
kimo sąlygos ir supaprastintos galimybės panaikinti bausmės vyk-
dymo atidėjimą.9

2017 m. gegužės 23 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje Mati-
ošaitis ir kiti prieš Lietuvą10 nustatė kankinimą uždraudžiančio Žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio 
pažeidimą dėl to, kad Lietuvos teisėje nuteistiesiems iki gyvos gal-
vos nėra užtikrinama veiksminga galimybė kreiptis dėl bausmės 
sušvelninimo. Nors Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir kiti žmo-
gaus teisių ekspertai paragino nedelsiant parengti ir priimti būtinus 
įstatymų pakeitimus, iki 2018 m. pradžios tai dar nebuvo padaryta.
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Šaltiniai:

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Nuteistųjų laisvės atėmimu skai-
čiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos suvestinė 2016  m., 
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metines.html 2017 
m. informacijos rengiant leidinį dar nebuvo. 

2. Sakalauskas, Gintautas, “Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir 
praktika”, Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 5–39; Michailovič, Ilona; Jarutienė, Liubovė, “Lygtinio paleidi-
mo iš pataisos įstaigų taikymo problemos Lietuvoje”, Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4, 145–182; Vosyliūtė, 
Andželika, “Lygtinis paleidimas kaip integracijos prielaida: teismų sprendimų problemos”, Bausmių taikymo 
ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. Gintautas Sakalaus-
kas), Lietuvos teisės institutas, 2017, p. 159–180.

3. Nacionalinės teismų administracijos Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaita. Bausmių ir poveikio priemo-
nių rūšys (I instancijos teismuose) 2003–2016 m.

4. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 179 ir 187 straipsnių pakeitimo įsta-
tymas, 2015  m. kovo 19  d., Nr.  XII-1554. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=be5972c-
0d16611e4bcd1a882e9a189f1 

5. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 43, 47, 54, 62, 63, 64, 68-1, 68-2, 71, 75, 90, 226 ir 227 straipsnių 
pakeitimo įstatymas, 2017 m. rugsėjo 28 d., Nr. XIII-653, https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documen-
tId=d13dec70a9c411e78a4c904b1afa0332 

6. Sakalauskas, Gintautas, “Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projekto Nr. XIIIP-708”, Teisės e-aktualijos, 2017, Nr. 2, p. 16–32.7

7. Sakalauskas, Gintautas, Jarutienė, Liubovė, “Probacijos veiksmingumo vertinimas. Lietuvos teisės instituto 
mokslo tyrimai”, Lietuvos teisės institutas, 2015, p. 27.

8. Daumantė Baranauskaitė, “Nuteistųjų probacija – ar griežtinimas pasiteisins? ”, Manoteises.lt, 2016 m. balan-
džio 12 d., http://manoteises.lt/straipsnis/nuteistuju-probacija-ar-grieztinimas-pasiteisins/ 

9. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 6, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2016 m. lapkričio 3 d., 
Nr. XII-2721. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=67114020a67f11e69ad4c8713b612d0f 

10. EŽTT 2017 m. gegužės 23 d. sprendimas byloje Matiošaitis ir kiti prieš Lietuvą (pareiškimų Nr.  22662/13, 
51059/13, 58823/13, 59692/13, 59700/13, 60115/13, 69425/13 und 72824/13), http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-173623
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Priverstinė hospitalizacija psichiatrijoje

Karilė Levickaitė

Asmens teisė į laisvę ir asmens neliečiamumą yra įtvirtintos ir Lietu-
vos ratifikuotoje Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje1 (to-
liau - Konvencija). Jos 14 straipsnis įpareigoja valstybes užtikrinti, kad 
laisvės atėmimas jokiu būdu nebūtų teisinamas negalios, kuriai pri-
klauso ir psichikos sveikatos sutrikimai, turėjimu. Psichiatrinis gy-
dymas turėtų būti teikiamas tik gavus informuotą asmens sutikimą.2

Tokios nuostatos nesuderinamos su iki šiol visame pasaulyje tai-
komu priverstiniu hospitalizavimu ir gydymu. Šiuo klausimu ne-
sutariama, profesinėse ir psichikos sveikatos paslaugų vartotojų 
bendruomenėse vyksta intensyvi nuomonių kova. 2017 metais pa-
sirodžiusioje Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo teisei į sveikatą 
prof. Dainiaus Pūro ataskaitoje3 mestas iššūkis daugiametėje pa-
saulinėje psichiatrijos praktikoje taikomoms priverstinio hospita-
lizavimo ir gydymo sąlygoms „medicininė būtinybė“ bei „asmens 
pavojingumas“, pabrėžiant jų subjektyvumą ir stigmatizuojančią 
prigimtį. Kviečiama stabdyti priverstinių priemonių taikymą plėto-
jant alternatyvias psichosocialines paslaugas.

Lietuvoje priverstinės hospitalizacijos sąlygas numato du teisės ak-
tai: Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas4 (toliau - Įstatymas) bei 
Civilinis kodeksas.5 Įstatyme nustatyta, kad asmuo, sergąs sunkia 
psichikos liga ir atsisakęs hospitalizavimo, gali būti hospitalizuotas 
prievarta tik jeigu yra reali grėsmė, kad jis savo veiksmais gali pa-
daryti esminę žalą savo sveikatai, gyvybei arba aplinkinių sveikatai, 
gyvybei.

Nuo 2016 m. pradžios pakeistame Civiliniame kodekse šios sąlygos 
praplėstos: priverstinai gali būti hospitalizuojamas asmuo, jeigu 
turi psichikos sutrikimą ir yra reali grėsmė, kad jis savo veiksmais 
ar neveikimu gali padaryti esminės žalos savo ar aplinkinių svei-
katai ar gyvybei bei turtui. Ir tai ne vienintelis bandymas plėsti 
priverstinės hospitalizacijos sąlygas Lietuvoje pastaraisiais metais, 
priešingai žmogaus teisių standartams, tarptautiniams įsipareigoji-
mams ir Jungtinių Tautų teiktoms rekomendacijoms Lietuvai.6

2016 m. pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijoje buvo parengtas 
Narkologinės priežiūros įstatymo pakeitimo projektas, numatant 
priverstinį gydymą nuo alkoholizmo.7  2017 m.  pradžioje šio įsta-
tymo pakeitimą8 registravo Seimo nariai Rimantė Šalaševičiūtė 
ir Remigijus Žemaitaitis, tačiau jo priėmimo pasiekta nebuvo. Pa-
radoksalu, kad toks siūlymas buvo teiktas, kadangi Narkologinės 
priežiūros įstatymą buvo nuspręsta apskritai naikinti po atnaujinto 
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Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo priėmimo. Pastarojo nauja 
redakcija buvo svarstoma toje pačioje ministerijoje dar nuo 2014 m.

2017 m. Seimo pavasario sesijoje nepavyko bandymas prailginti leis-
tiną priverstinio hospitalizavimo laiką iki teismo sprendimo. Psi-
chikos sveikatos priežiūros įstatyme toks laikas yra numatytas iki 
dviejų parų, o Civiliniame kodekse – iki trijų darbo dienų. Seimo 
narys Antanas Matulas siūlė9 abiejuose įstatymuose suvienodinti 
terminą numatant, kad neturint teismo leidimo, žmogus gali būti 
hospitalizuotas net septynias paras.

Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė 2017 m. vasarą įregistravo Psi-
chikos sveikatos įstatymo pataisą, siekiant praplėsti priverstinio 
hospitalizavimo sąlygas suderinant jas su Civiliniame kodekse nu-
matytomis.10 Projektas nebuvo svarstytas. 2017 m. gruodžio 11 d. 
Vyriausybei pateiktas Įstatymo pakeitimo projektas11, kuriame pri-
verstinės hospitalizacijos sąlygos dar labiau išplėstos: priverstinai 
gali būti hospitalizuojamas asmuo turintis psichikos ir elgesio su-
trikimų, jeigu iš asmens elgesio matyti, kad yra reali grėsmė, kad 
jis savo veiksmais ar neveikimu gali padaryti esminės žalos savo ar 
aplinkinių sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui.

Panašu, kad politikų bandymai plėsti priverstinio hospitalizavimo 
sąlygas susiję su rezonansinių įvykių interpretacijomis,12 naudo-
jantis gaja psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų stigma. 
Visuomenę sukrėtusių tragiškų įvykių fone, kurie stipriai padidino 
sąmoningumą vaiko teisių klausimais, politikų dėmesys vis labiau 
krypo į prievartą prieš vaikus naudojusius asmenis, selektyviai iš-
skiriant priklausomybės nuo alkoholio problemas. Vietoje sistemi-
nių pertvarkų, modernių ir žmogaus teises užtikrinančių socialinių 
ir sveikatos paslaugų kūrimo,13 priverstinio hospitalizavimo sąlygų 
išplėtimas buvo nuolat siūlomas kaip sprendimas siekiant įveikti 
priklausomybių paplitimą bei kitas nepatogias socialines problemas 
Lietuvoje.14 Žmogaus teisių ekspertai šias tendencijas vertino viena-
reikšmiškai neigiamai.15 

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Psichikos svei-
kata 2030“16 ypatingai kritiškai įvertino 2016 m. siūlomas absur-
diškas priverstinio hospitalizavimo sąlygas, numatytas taikyti as-
menims, kuriems tik įtariami psichikos ar elgesio sutrikimai dėl 
psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kurie nuolat naudoja smurtą. 
Koalicija pabrėžė,17 kad smurto apraiškos yra ir turi būti sprendžia-
mos ne medicinos, o teisėtvarkos priemonėmis, kurios yra numaty-
tos ir aiškiai apibrėžtos įstatymuose. 

2016 m. ministerijos vadovavimą perėmus Jurui Požėlai, Sveikatos 
apsaugos ministerija kreipėsi Pasaulinės sveikatos organizacijos 
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Europos regioninio biuro konsultacijos dėl rengiamos Psichikos svei-
katos priežiūros įstatymo redakcijos. Toks progresyvus veiksmas tei-
sėkūros procese nėra būdingas Lietuvos psichikos sveikatos politikai, 
pasižyminčiai ne tik tarptautinių rekomendacijų ignoravimu, bet ir 
vangiu nevyriausybinių organizacijų įtraukimu rengiant teisės aktus.

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje priverstinai gydo-
ma apie 5 proc. visų joje esančių pacientų. Tačiau tik labai maža dalis 
skundžia medikų komisijos išvadas. Tokia informacija buvo pateikta 
Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijai, kuri 2017 m. ru-
denį lankėsi šioje įstaigoje.18 Tai beprecedentis atvejis, kuomet poli-
tikai susidomėjo šios didelės ir uždaros psichiatrijos įstaigos veikla. 
Dėl įtariamų piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi 2017 m. pabaigo-
je buvo atleistas Valentinas Mačiulis,19 vadovavęs šiai stagnuojančiai 
ligoninei daugiau nei 30 metų. Ligoninės direktoriumi paskirtas pa-
žangių pažiūrų psichiatras prof. Arūnas Germanavičius.20

Teismui skiriant priverstinį gydymą Lietuvoje nėra užtikrinamas 
asmens, kuriam skiriamas toks gydymas, dalyvavimas. Remiamasi 
gydytojų pateiktais dokumentais neišklausant paties asmens. Tokią 
praktiką kritikuoja Europos Komitetas dėl kankinimų, nežmoniško 
ar žeminančio elgesio ir baudimo prevencijos21 (toliau – Komitetas). 
Naujame Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo projekte siekiama 
reglamentuoti asmens dalyvavimą teismo procese.

Seimo kontrolieriai antrina Komiteto rekomendacijoms, 2017 m. 
įvertinę žmogaus teisių padėtį dviejose psichiatrijos ligoninėse.22 
Žmogaus teises pažeidžia susiklosčiusi praktika, kad teismo nutartis 
išduoti leidimą asmenį priverstinai hospitalizuoti apeliacine tvarka 
yra neskundžiama, o patiems asmenims neteikiama teisinė pagal-
ba. Nors naujame Įstatymo projekte nurodyta, kad priverstinai hos-
pitalizuojamas asmuo turi teisę teismui skųsti gydytojo psichiatro 
sprendimą hospitalizuoti priverstinai, tačiau nenumatytas aiškus 
procesas, teisiniai saugikliai ir skundo pateikimo tvarka.

Kol nėra užtikrintos ir detalizuotos žmonių informavimo procedū-
ros apie jų būklę bei paskirtą gydymą, siekiant susitarti dėl sutikimo 
gydytis savo noru, kyla daug abejonių dėl žmogaus teisės atsisakyti 
hospitalizacijos Lietuvoje.

Svarbu reglamentuoti galimybę priverstinai hospitalizuojamiems 
žmonėms siekti nepriklausomos nuo įstaigos psichiatro ar komisi-
jos nuomonės, nes būtent šiuo vieninteliu psichikos būklės įvertini-
mu remiasi teismai. Tokios galimybės neturėdami asmenys teismo 
procesuose stokoja įrodymų.23 Būtina užtikrinti aiškų priverstinio 
hospitalizavimo ir priverstinio psichiatrinio gydymo atskyrimą. Šie 
svarbūs aspektai naujame Įstatymo projekte nenumatyti.
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Pasauliniame diskurse priverstinės hospitalizacijos šalininkų argu-
mentai grindžiami žmogaus teise gauti gydymą, kuri priešpastatoma 
žmogaus laisvei atsisakyti gydymo.24 Tačiau reikalingas gydymas yra 
klaidingai sutapatinamas su priverstiniu hospitalizavimu. Represines 
priemones turėtų keisti pagalba priimant sprendimus ir platus į as-
menį orientuotų psichosocialinių paslaugų spektras, neapsiribojant 
medikamentiniu gydymu.25 Tokios praktikos būtinybę akcentuoja 
tarptautinis psichikos sveikatos paslaugų vartotojų tinklas.26
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VII. LAISVĖS ATĖMIMAS

Vaikų socializacijos centrai

Karilė Levickaitė

Švietimo ir mokslo ministerija ėmėsi veiksmų, reaguojant į pavie-
šintą skandalingą LR Seimo kontrolierių ataskaitą apie socializaci-
jos centruose esančius nusiraminimo kambarius bei visuomenę su-
krėtusius įvykius Švėkšnos specialiojo ugdymo centre – 2015 metų 
pabaigoje patvirtino tarpinstitucinį planą,1 nors yra pranešimų, kad 
nusiraminimo kambariai ir toliau buvo naudojami.2

Įsigaliojus Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo naujai 
redakcijai,3 nustatyta, kad vaiko vidutinės priežiūros priemonė – vai-
ko siuntimas į socializacijos centrą – turi būti skiriama tik išimtiniais 
atvejais ir kuo trumpesniam terminui. Išplėstas pagalbos priemonių 
vaikams savivaldybėje sąrašas, numatyta pagalba šeimai.

Priimtos Švietimo įstatymo pataisos išplečia kompleksiškai teikiamą 
pagalbą.4 Numatyta, kad savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbia-
vimo koordinatorius konsoliduos visas institucijas sprendžiant kon-
krečių vaikų gerovės užtikrinimo klausimus.5 Ši pareigybė kaip vals-
tybės deleguota funkcija savivaldybėse pradėta diegti 2017 metais.6 

Siekiant, kad socializacijos nesėkmę patiriantys vaikai gautų rei-
kalingą pagalbą, patvirtintos ir vaiko minimalios ir vidutinės prie-
žiūros auklėjamojo poveikio priemonės ir rekomendacijos.7 Tačiau 
lieka neaišku, kaip jos bus koordinuojamos, kai nėra reikalingų pas-
laugų,8 ypač psichikos sveikatos srityje,9 ką akcentavo Vaiko teisių 
apsaugos kontrolierė. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 
centro duomenimis, dažniausiai pagalbos teikėjais tampa ugdymo 
įstaigos.10 Nors savivaldybėse nėra paslaugų įvairovės ir tikslinių 
programų delinkventinio elgesio vaikams, savivaldybės labai retai 
perka paslaugas iš nevyriausybinio sektoriaus, mažai rūpinasi šių 
paslaugų finansavimu, kokybe ar tęstinumu.11

Vaikų skaičiaus dinamika socializacijos centruose yra mažėjanti: 2015 
m. juose gyveno 118 mokiniai, 2016 m. – 88,12 o 2017 m. rugsėjo mėn. 
Lietuvoje penkiuose socializacijos centruose gyveno ir mokėsi 66 vai-
kai13. Socializacijos centras „Širvėna“ uždarytas jau 2017 m.14 Numatyta, 
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kad 2018 m. pradžioje turi būti likviduotas Vilniaus vaikų socializacijos 
centras, skirtas mergaitėms, ir Kauno vaikų socializacijos centras.15 

Po pertvarkos, 2019 metais liktų trys socializacijos centrai: Gruz-
džiuose, skirtas berniukams, bei du nauji centrai (vienas berniu-
kams, kitas – mergaitėms) – Kėdainių ir Kelmės rajonuose. Švietimo 
ir mokslo ministerija sieks patalpas pritaikyti šeimyninei aplinkai 
skiriant per 5 mln. eurų.16 Tačiau infrastruktūra bei švietimas ir ug-
dymas yra nepakankamos priemonės, nes socializacijos problemų 
turintiems vaikams ypatingai reikia nuoseklaus psichoterapinio 
darbo ir elgesio korekcijos programų.
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Įkalinimo įstaigos

Gintautas Sakalauskas

Lietuva ir toliau (nuo 2011 m.) išliko daugiausia kalinių turinčia Eu-
ropos Sąjungai priklausančia valstybe. 2017 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje 
100 000 gyventojų teko 235 kaliniai,1 tai yra kelis kartus daugiau už 
Europos Sąjungos šalių vidurkį. Iš Europos Tarybai priklausančių 
šalių daugiau kalinių buvo tik Rusijoje (420), Turkijoje (285) ir Gru-
zijoje (254).

Ilgėja atliktinų laisvės atėmimo bausmių trukmės vidurkis: 2016 m. 
jis sudarė 80 mėnesių2 ir buvo didžiausias per visą Nepriklausomy-
bės laikotarpį, nuo 2006 m. jis padidėjo net 38  proc. Realiai atlik-
tos laisvės atėmimo bausmės vidurkis sudarė 34 mėnesius (per tą 
patį laikotarpį padidėjo 36 proc.). Didėja ilgesnes laisvės atėmimo 
bausmes turinčių atlikti asmenų dalis: 2017 m. pradžioje ilgesnę 
nei 5 metų laisvės atėmimo bausmę turėjo atlikti 50 proc.3 visų šia 
bausme nuteistųjų, kai 2006 m. tokių buvo 37 proc. Turint mintyje 
kriminologiniais tyrimais įrodytą ir tarptautiniuose standartuose 
pabrėžiamą a priori neigiamą kalinimo poveikį, tokios tendencijos 
sukuria itin nepalankias sąlygas žmogaus teisių įkalinimo įstaigose 
užtikrinimui ir jų integracijai į visuomenę po bausmės atlikimo.

2016 m. Lietuvos įkalinimo įstaigose nusižudė 14 kalinių4 – tai di-
džiausias per metus nusižudžiusių kalinių skaičius per visą Nepri-
klausomybės laikotarpį. Per pastaruosius 10 metų Lietuvos įkali-
nimo įstaigose nusižudė daugiau kaip 100 asmenų. Vėl ėmė didėti 
diagnozuotų ŽIV atvejų skaičius: Kalėjimų departamentui paval-
džiose įstaigose 2015 m. diagnozuoti 23 nauji ŽIV infekcijos atvejai, 
2016 m. – 70, per 2017 m. dešimt mėnesių – 83.5 Kalėjimų departa-
mento duomenimis 2018 m. pradžioje Lietuvos įkalinimo įstaigose 
buvo 314 ŽIV infekuotų asmenų,6 o Sveikatos apsaugos ir Teisingu-
mo ministerijos nesutaria, kas juos turi gydyti.7

2016 m. Lietuvos teisės institutas atliko tyrimą, kurio metu buvo ap-
klausta 680 nuteistų laisvės atėmimo bausmę atliekančių suaugusių 
kalinių visose Lietuvos įkalinimo įstaigose.8 Jo duomenimis dažnai 
prislėgti jautėsi – 68,4 proc. apklaustųjų, vieniši – 65,4 proc., jautė-
si taip, lyg negalėtų įkalinimo įstaigoje daugiau ištverti nė vienos 
dienos – 45,7 proc., dažnai buvo irzlūs ir įniršę – 50,9 proc., dažnai 
jautė įtampą – 62,4 proc., nebematė prasmės savo gyvenime – 19,6 
proc. Tik 25 proc. apklaustųjų buvo sudarytas individualus bausmės 
atlikimo planas, tik 20 proc. kas nors iš įstaigos darbuotojų iš karto 
po to, kai jie pateko į įstaigą, domėjosi jų asmenine padėtimi arba 
kalbėjosi su jais apie bausmės atlikimą.
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Dėl nežmoniškų, kankinančių ir žmogaus orumą žeminančių sąly-
gų Lietuvos nacionaliniai teismai 2014 m. išmokėjo 174 tūkst. eurų,9 
2016  m. – 1,3 mln. eurų10 kompensacijų kaliniams. Kalinių skundų 
kasmet daugėja,11 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prak-
tika patvirtina aplinkybę, jog kalinimo įstaigose esančios sąlygos vis 
dar neretai neatitinka teisės aktų reikalavimų, o tai yra pagrindas 
atlyginti kalinių patirtą žalą.12

Kankinimų prevencijos komiteto (CPT) atstovai Lietuvoje lankėsi 
2016 m. rugsėjo mėnesį ir savo ataskaitą paskelbė 2018 m. pradžio-
je.13 Kankinimų prevencijos komitetas savo ataskaitoje pakartojo jau 
ankstesnėse ataskaitose išsakytas pastabas dėl blogų kalinimo sąlygų, 
per mažo patalpų dydžio, smurto įkalinimo įstaigose, netinkamo re-
agavimo į jį, dažnai pažeidžiamų žmogaus teisių, sveikatos apsaugos 
neužtikrinimo, personalo trūkumo, blogo jo paruošimo ir pan., dar 
kartą pabrėždamas, kad šių problemų tik daugėja ir jos iš esmės nėra 
sprendžiamos jau daug metų. Galima teigti, kad ši Komiteto ataskaita 
Lietuvos atžvilgiu yra dar griežtesnė nei prieš tai buvusios.14

2015 m. gruodžio 8 d. Europos žmogaus teisių teismas byloje Miro-
novas ir kiti prieš Lietuvą15 priėmė sisteminį sprendimą, kuriame nu-
rodyti esminiai aspektai, į kuriuos EŽTT atsižvelgia vertindamas, ar 
įkalinimo sąlygos pasiekė atitinkamą lygį, kuris jau prilygsta Žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio 
(kankinimo uždraudimas) pažeidimui. Jame taip pat buvo nurodyti 
neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo esminiai principai. 
Priėmus šį sprendimą, bylos dėl netinkamų įkalinimo sąlygų EŽTT 
sprendimu priskirtos pasikartojančioms, sudėtingų Konvencijos 
aiškinimo klausimų nekeliančioms byloms, todėl perduodamos na-
grinėti 3 teisėjų Komitetui, o ne 7 teisėjų Kolegijai. Taip pat Vyriau-
sybei pradėtos komunikuoti naujos peticijos supaprastinta tvarka, 
kuriose atsižvelgiant į Mironovas ir kiti prieš Lietuvą byloje išvystytą 
praktiką, EŽTT šalims iš karto siūlo sudaryti taikius susitarimus pa-
gal Teismo pasiūlytas kompensacijų sumas.16

2016 m. JAV valstybės departamento pranešime apie žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje eilinį kartą atkreipiamas išskirtinis dėmesys į itin 
blogas kalinimo sąlygas.17

Apmaudu, kad blogos kalinimo sąlygos jau yra tapusios Lietuvos 
vizitine kortele tarptautinėje arenoje, o būtent padėtis kalėjimuose 
geriausiai atspindi šalies civilizacijos lygį.18

Blogą elgesį su įkalintaisiais liudija ir publikacijos žiniasklaidoje.19 
Tačiau, kaip ir anksčiau, ne visos publikacijos yra etiškos ir siekia 
objektyviai nušviesti padėtį, pasitaiko kalinius pašiepiančių ir su-
priešinti su visuomene bandančių straipsnių.20
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Ligi šiol nepastatyta nė viena nauja įkalinimo įstaiga, nors nauja inf-
rastruktūra leistų veiksmingiau užtikrinti kalinių teises ir sudarytų 
sąlygas naujai kalinimo kultūrai Lietuvoje plėtotis. Buvo planuota, 
kad 2015 metais bus pastatytos naujos įkalinimo įstaigos Vilniuje, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, o 2017 metais – Panevėžyje. Atsižvelgus į au-
ditorių pastabas, priemonių planas atnaujintas, numatant, kad visos 
šios įstaigos bus pastatytos tik iki 2022 m.21 Valstybės kontrolė tei-
gia,22 kad „net ir vangiai vykdant laisvės atėmimo vietų moderniza-
vimą, Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos nesugeba 
užtikrinti, kad statiniams atnaujinti skirtos lėšos būtų naudojamos 
taupiai ir laikantis teisės aktų“.

Pastaraisiais metais itin išryškėjo įkalinimo sistemos valdymo ir ko-
rupcijos joje problemos,23 neabejotinai turėjusios ir turinčios įtakos 
žmogaus teisių (kalinių ir darbuotojų) jose užtikrinimui. Dėl to dar 
labiau sumenko pasitikėjimas šia sistema, iš dalies lėmęs ir perso-
nalo trūkumą.24 Blogas sistemos valdymas ir nesirūpinimas darbuo-
tojų teisėmis yra ne tik jų teisių pažeidimas, bet ir gera prielaida 
blogiems santykiams su nuteistaisiais, neigiamam požiūriui į juos ir 
į savo darbą, kas lemia ir didėjantį nuteistųjų asmenų teisių pažei-
dimų skaičių.25

Iš pozityvių aspektų įkalinimo sistemoje paminėtinas pusiaukelės 
namų atsiradimas ir šiek tiek dažniau suteikiamos trumpalaikės iš-
vykos į namus ir leidžiama trumpam išvykti už įkalinimo įstaigos 
ribų. Visgi atkreiptinas dėmesys į tai, kad patekimui į pusiaukelės 
namus taikomos labai griežtos sąlygos, todėl juose nėra užimtos 
visos vietos, o jų nėra daug. Pusiaukelės namai turi tapti sudėtine 
bendros kalinių socialinės integracijos grandinės dalimi, tačiau įka-
linimo įstaigose vykdomai socialinei integracijai trūksta kryptin-
gumo, sistemiškumo ir nuoseklumo, taikomų socialinės integraci-
jos programų kokybė kelia daug abejonių, joms įgyvendinti trūksta 
gerai parengto personalo ir jų veiksmingumas nėra aiškus.26

Įkalinimo sistemai Lietuvoje reikia kardinalių ir radikalių permai-
nų, nes ji vis labiau tolsta nuo Europos standartų, sisteminės pro-
blemos nėra sprendžiamos, tik vis labiau gilėja,27 todėl ateityje jas 
spręsti bus vis sunkiau.
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Laisvės atėmimas iki gyvos galvos

Karolis Liutkevičius

2017 m. gegužę Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad 
Lietuvoje galiojantis draudimas kada nors sutrumpinti nuteistųjų 
iki gyvos galvos bausmę pažeidžia jų teises.1 Dar 2013 m. pradėtoje 
byloje Matiošaitis ir kiti prieš Lietuvą, konstatuota, kad Lietuva tai-
kydama tokį draudimą pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenci-
jos 3 straipsnį, draudžiantį nežmonišką ir žeminantį orumą elgesį.

Pareiškėjai šioje byloje – aštuoni įkalintieji iki gyvos galvos už įvai-
rius sunkius nusikaltimus. Jie kreipėsi į Teismą siekdami įrodyti, 
kad valstybė jiems nesuteikia realios galimybės būti paleistiems 
anksčiau, net jeigu jie pasitaisytų ir nebekeltų grėsmės visuomenei. 
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas draudžia taikyti 
lygtinį paleidimą iki gyvos galvos nuteistiems kaliniams.2 Vienin-
telė teisinė galimybė tokiems nuteistiesiems kada nors sutrumpinti 
savo bausmę yra Prezidento suteikiama malonė.

Įvertinęs Prezidento malonės taikymo tvarką, Europos Žmogaus 
Teisių Teismas nustatė, kad, nors pati tvarka yra aiški ir nedvipras-
miška, atsisakant tenkinti nuteistųjų malonės prašymus nėra priva-
loma nurodyti konkrečių tokio sprendimo pagrindų. Nuteistiesiems 
lieka neaišku, kaip jie turi pasikeisti, kad malonė jiems būtų suteik-
ta. Be to, Prezidento malonės sprendimo negalima skųsti teismui.

Teismas įvertino ir tai, kad Prezidento malonė nuteistiesiems iki gy-
vos galvos praktiškai nėra suteikiama. Atsižvelgiant į statistiką, iš 35 
malonės prašiusių nuteistųjų, ji buvo suteikta tik vienam asmeniui, 
todėl teismas pripažino, jog pareiškėjų argumentai, kad tai tebuvo 
išimtinis atvejis, turi pagrindo.

Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, nuteistųjų teisė 
į jų tolesnio įkalinimo peržiūrėjimą apima realų aktualios informa-
cijos įvertinimą, ar jų tolesnis kalinimas yra pateisinamas penologi-
niais pagrindais. Be to, nuteistasis turi žinoti, ką privalo padaryti ir 
kaip pasikeisti, kad būtų svarstomas paleidimui anksčiau laiko.

Anot Teismo, įkalintiesiems turi būti paliekama nors menka viltis, 
nors ir tolimoje ateityje, savo veiksmais įrodyti, jog jie pasikeitė ir 
pasitaisė. Pasmerkiant juos praleisti likusį gyvenimą izoliacijoje ir 
nesuteikiant vilties įrodyti savo permainas, sukuriamos sąlygos, 
kuriose žeminamas žmogiškas orumas. Teismas taip pat atkreipė 
dėmesį, kad valstybė jokios teisinės reformos šioje srityje kol kas 
neplanuoja. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, teisėjų kolegija vie-
ningai pripažino, jog Lietuva pažeidė Konvencijos 3 straipsnį.
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Žmogaus teisių stebėjimo institutas dalyvavo šioje byloje kaip tre-
čioji šalis, palaikiusi pareiškėjų poziciją, o po sprendimo – pateikė 
įstatymų pakeitimų siūlymus Teisingumo ministerijai, dėl lygtinio 
paleidimo taikymo išplėtimo nuteistiesiems iki gyvos galvos. 2018 
m. pradžioje teisės aktų pakeitimai dėl Teismo sprendimo įgyvendi-
nimo dar nebuvo priimti.
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VIII. SMURTO DRAUDIMAS

Smurtas artimoje aplinkoje

Laima Vaigė

Iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje Lietuvoje per pastaruo-
sius dvejus metus daugėjo. 2015 m. buvo daugiau nei 38 tūkst. iš-
kvietimų, o 2016 m. policija kviesta daugiau nei 60 tūkst. kartų.1 2013 
m. policija kviesta daugiau nei 21 tūkst. kartų, taigi per kelis metus 
iškvietimų padaugėjo beveik trigubai. 

Tačiau tyrimų pradedama procentiškai vis mažiau, t. y. 2013 m. 46 
proc., o 2015 m. tik 28 proc. iškvietimų baigėsi ikiteisminiais tyri-
mais.2 Iš jų tik pusė bylų pasiekė teismą. Kaip pabrėžė Jungtinių Tautų 
Specialioji pranešėja dėl smurto prieš moteris, pranešimų apie smur-
tą skaičius parodo, ar moterys pasitiki valstybės priemonėmis prieš 
smurtą, o bylų, pasibaigusių nuosprendžiais, procentinė dalis parodo, 
ar teisinės ir politinės priemonės bei pokyčiai turi realų poveikį.3 

Šiuo metu didėjantis pranešimų skaičius rodo vis didesnį nukentė-
jusiųjų asmenų pasitikėjimą, kad valstybė apgins nuo smurto, ta-
čiau mažėjanti procentinė dalis bylų, pasibaigiančių teismo spren-
dimais, parodo įgyvendinimo problemą. Rekomenduotina atidžiai 
sekti bylų, pasibaigiančių teismo sprendimais, procentinę dalį, kuri 
atskleidžia valstybės priemonių efektyvumą. Taip pat rekomenduo-
tina stebėti, ar teismo sprendimai suteikia nukentėjusiems realią 
apsaugą nuo pakartotinio smurto. 

Iš pradėtų ikiteisminių tyrimų, daugiau nei 50 proc. yra nutraukia-
mi asmenims susitaikius ir (ar) nukentėjusiesiems pakeitus parody-
mus. Politikai ir policijos atstovai tai sieja4 su netinkamai parinkta 
kardomąja priemone, t. y. daugelyje tyrimų smurtautojai pasirašo 
rašytinius pasižadėjimus neišvykti ir grįžta į tą pačią artimą aplin-
ką, kurioje smurtavo, bei gali daryti poveikį nukentėjusiesiems. 2017 
m. rugpjūtį pakeistos Generalinio prokuroro rekomendacijos ir nu-
rodyta, kad jeigu bylos nepavyksta baigti greičiau nei per dvi paras, 
pagreitinto baudžiamojo proceso būdu, prokurorai turėtų kreiptis 
dėl įpareigojimo smurtautojui gyventi skyriumi nuo nukentėjusio 
asmens.5 Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šios srities reguliavimas 
rekomendacijomis, nors Lietuvoje ir yra įprastas, nesuteikia tvirto 
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teisinio pagrindo ir palieka didelę nuožiūros laisvę atskiriems pro-
kurorams. 

Nuo 2017 m. sausio įsigaliojo nauja suvestinė Apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje įstatymo redakcija.6 Įstatymas buvo kelis kar-
tus pakeistas, siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktus, 
geriau atriboti kardomųjų priemonių (pagal Baudžiamojo proceso 
kodeksą) ir laikinųjų apsaugos nuo smurto priemonių (pagal šį įsta-
tymą) veikimo sritis, patikslinti policijos pareigūnų pareigas, smur-
tautojo ir aukų teises, ir kt. Tikslesnį reglamentavimą ir antrinių 
ES teisės aktų (Aukos teisių paketo) perkėlimą į nacionalinę teisę 
galima vertinti teigiamai. Taip pat reikia atsižvelgti ir į pastangas 
reglamentuoti tvarką, padėsiančią įvertinti nukentėjusio asmens 
specialiuosius apsaugos poreikius.7 

Teigiamai reikia vertinti ir tai, kad pagaliau pakeistas Vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymas ir uždraustos fizinės bausmės prieš 
vaikus ir jų nepriežiūra, patikslinta vaiko paėmimo iš šeimos tvar-
ka.8 Šios srities reforma, visuomenėje vadinama „Mato reforma“, 
inicijuota po keturmečio Mato mirties Kėdainiuose, dėl kurios tei-
siami jo motina ir patėvis. Tinkamai įgyvendinant įstatymo nuosta-
tas ir tęsiant reformą, turėtų labai sustiprėti vaikų, t. y. pažeidžia-
miausių smurto artimoje aplinkoje aukų, teisių apsauga. 

Tačiau kartu reikia paminėti, kad po paskutinių įstatymo pataisų 
laikinosios  apsaugos priemonės pagal įstatymą nebėra taikomos 
visais atvejais (praktikoje taip ir nebūdavo), o tik esant smurto rizi-
kai ar raštu prašant aukai (Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 
įstatymo 5 straipsnio 2 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai 
darosi vis sudėtingesni ir teisėsaugos pareigūnams nėra lengva juos 
taikyti. Smurto artimoje aplinkoje atveju, reikia atlikti tiek smurto 
rizikos vertinimą, tiek nukentėjusiųjų specialiųjų apsaugos porei-
kių vertinimą. Todėl kyla klausimas, ar įgyvendinimo problema ne-
gilės. Įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą 
vertėtų atidžiai stebėti, siekiant įvertinti, ar nukentėjusieji iš tiesų 
yra apsaugomi nuo smurto, ir ar nukentėjusiesiems pakeitus paro-
dymus nėra neproporcingai taikoma atsakomybė už melagingą pra-
nešimą apie smurtą (13 straipsnis).  

Pagal 2016 m. „Eurobarometro“ apklausą, beveik pusė lietuvių mano, 
kad smurtą dažnai išprovokuoja pati auka – taip manančių Lietuvoje 
yra triskart daugiau nei Europos vidurkis.9 Be to, lietuviai dažniau-
siai Europoje mano, kad seksualinis smurtas prieš partnerę, žmoną 
ar merginą ne visada turėtų būti laikomas nusikaltimu. Palyginti 
su ankstesniu tyrimu (2010 metų), taip manančių padaugėjo net 10 
proc. punktų, t. y. daugiausiai Europoje.10 Panašius duomenis gavo 
ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, užsakiusi nacionalinį 
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tyrimą: pusė Lietuvos gyventojų mano, kad moterys pačios kaltos 
dėl patiriamo smurto.11 Reikėtų išsamiau tirti, dėl kokių priežasčių 
Lietuvos visuomenė išlieka tolerantiška smurtui artimoje aplinkoje, 
ir galimai net darosi jam pakantesnė, o ne atvirkščiai. 

Ekspertai ne kartą kėlė klausimą dėl silpnos smurto prevencijos, 
orientuojantis į taikius konfliktų sprendimo būdus ir vengiant struk-
tūrinių pokyčių.12 Nevyriausybinės organizacijos dėl to kreipėsi į Lie-
tuvos vadovus, prašydamos ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją 
dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su 
juo, kuri numato išsamias smurto prevencijos priemones. Konvenciją 
rekomendavo ratifikuoti ir JT Moterų diskriminacijos panaikinimo 
komitetas, o 2017 m. gegužę ją pasirašė Europos Sąjunga. Tačiau Lie-
tuvoje Konvencijos ratifikavimui vis dar intensyviai priešinamasi, ir 
2017 m. pabaigoje ji dar nebuvo pateikta ratifikavimui. 

Tuo pat metu, be visuomenės diskusijų priimtas Šeimos stiprinimo 
įstatymas,13 pagal kurį numatytos įvairių lygių šeimos stiprinimo 
institucijos, įstaigos ir organizacijos, tarp kitų funkcijų užtikrinan-
čios ir smurto bei prievartos prevenciją (5 (2)(4) straipsnis). Įstatymo 
preambulėje numatyta, kad šeimos pagrindas yra „vyro ir moters 
papildomumas“, taigi ir jo taikymo sritį reikia suprasti atsižvelgiant 
į šią viziją. Tačiau prevencinė veikla, kuria būtų siekiama išlaikyti 
smurtautojus ir aukas šeimoje, mokyti visuomenę apie prigimtinį 
lyčių papildomumą, prieštarautų Jungtinių Tautų, Europos Tarybos 
ir Europos Sąjungos vizijai dėl smurto prevencijos, kuri yra grin-
džiama nediskriminavimu dėl lyties. Kyla klausimas, ar minėtas 
įstatymas yra suderinamas su valstybės įsipareigojimais pagal tarp-
tautinę teisę.  

Galiausiai, nevyriausybinės organizacijos atkreipė dėmesį, kad 
nėra skiriamas pakankamas finansavimas pagalbai ir paslaugoms, 
skirtoms nukentėjusiems nuo smurto asmenims.14 Daug kur vis dar 
trūksta tam tikrų esminių paslaugų, kurios padeda apsaugoti nuo 
artimoje aplinkoje pakartotinai patiriamo smurto. Pvz., net ir tokio 
dydžio mieste kaip Kaunas nėra laikino apgyvendinimo paslaugų 
nuo smurto nukentėjusiems asmenims.15 Nevyriausybinės organi-
zacijos 2017 m. gruodžio mėn. teigė, kad finansavimui reikėtų skirti 
ne 666 tūkst. eurų, o 4 milijonus eurų per metus. 
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Smurtas prieš moteris ir seksualinis priekabiavimas

Laima Vaigė

Nors teisės aktai ir poįstatyminiai aktai su smurtu prieš moteris ko-
voja tik neutraliai, t. y. kaip prieš bet kokį kitą smurtą, neišskiriant 
lyties aspekto, smurtas prieš moteris yra labai paplitęs ir jam būdin-
ga savita dinamika. Žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie garsių 
meno kūrėjų seksualinį ir fizinį smurtą (pvz., pranešta, kad smurta-
vo garsus režisierius,1 įžymus muzikos atlikėjas2), taip pat pranešta 
ir apie įvairių valstybės pareigūnų3 smurtavimą prieš savo partne-
res. Remiantis Eurobarometro duomenimis, Lietuvoje išlieka aukš-
tas moterų nužudymų skaičius, pirmaujama Europoje pagal vienam 
gyventojui tenkantį partnerio ar sutuoktinio įvykdytų  moterų nu-
žudymų skaičių (iš 13 tirtų Europos valstybių, turinčių patikimus 
duomenis).4 Rekomenduotina atlikti moterų nužudymų stebėseną 
ir rinkti duomenis apie tokio smurto dinamiką. 

2016 m. patvirtinti nuosprendžiai Lietuvoje plačiai nuskambėju-
siose moterų nužudymų bylose, pvz., 20 metų įkalinimo nuteistas 
asmuo, išžaginęs ir nužudęs studentę,5 taip pat įkalinimo iki gyvos 
galvos bausmės skirtos nepilnametę Dembavoje išžaginusiems ir 
sudeginusiems asmenims.6 Tačiau bausmės yra tik vienas iš kovos 
su smurtu aspektų. Norint esminių ir ilgalaikių pokyčių, reikalin-
gas ne tik reaktyvus, bet ir proaktyvus kovojimas su smurtu, smurto 
prevencija ir smurto kultūros netoleravimas. 

Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikini-
mo komiteto rekomendacijas Lietuvai,7 rekomenduojama priimti 
Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo programą arba strate-
giją bei numatyti konkrečius veiksmus, kuriais būtų kovojama su 
seksualinio ir fizinio smurto prieš moteris kultūra, diegiama nulinė 
tolerancija smurtui prieš moteris. Rengiant ir reformuojant naci-
onalines priemones šioje srityje, rekomenduojama vadovautis 2017 
m. JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto Bendrosiomis 
Rekomendacijomis Nr. 35,8 kuriomis atnaujintos Bendrosios Reko-
mendacijos Nr. 19 dėl smurto prieš moteris.

 Taip pat iki šiol nėra pasirengta ratifikuoti Europos Tarybos Konven-
cijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje, kuri yra 
pagrindinis tarptautinės teisės aktas, numatantis išsamias priemones 
kovai su smurtu prieš moteris ir jo prevencijai. Apie šią Konvenciją pla-
tinama daug nepagrįstų gandų.9 Taip pat teigiama, kad ji įtvirtina naują 
ideologiją, kuri reikštų, kad smurtas kildinamas tik iš diskriminacijos.10

Tačiau yra priešingai – 2011 m. Europos Tarybos Konvencijoje smur-
tas artimoje aplinkoje iš dalies atsiejamas nuo diskriminacijos, o 
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Lietuvos ratifikuotoje 1979 m. Jungtinių Tautų Konvencijoje dėl visų 
formų diskriminacijos panaikinimo moterims11 bet koks smurtas 
prieš moteris yra laikomas diskriminacijos forma. Nors iki šiol buvo 
kalbama, kad Seimas nepasirengęs uždrausti smurto prieš vaikus, 
tačiau tai galiausiai buvo padaryta („Mato reforma“). Kyla klausi-
mas, ar moterų patiriamas smurtas ir nužudymai vis dar neparodo 
būtinybės aiškiai prisiimti tarptautinius įsipareigojimus ir refor-
muoti kovos su smurtu prieš moteris sritį. 

2017 m. pabaigoje buvo diskutuojama apie tai, kad teisinė kultūra 
Lietuvoje yra nepalanki moterims, patyrusiomis seksualinį smur-
tą.12 Seksualinį smurtą Lietuvos gyventojai labai linkę pateisinti,13 o 
teisinė kultūra bei valstybės pareigūnų sąmonė taip pat yra veikia-
ma stereotipų ir išankstinių nusistatymų.14 Kaip jau minėta, didelė 
spraga egzistuoja smurto prieš moteris bendrosios prevencijos sri-
tyje.15 Priemonių, keičiančių nuostatas dėl smurto prieš moteris, ne-
buvimas apsunkina ir prevenciją konkrečiose bylose. 

Po 2013 m. pakeitimų Baudžiamasis kodeksas numato, kad seksua-
linio smurto (išžaginimo ir kt.) atveju „asmuo atsako tik tuo atveju, 
kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiški-
mas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas 
nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.“16

Taigi, skirtingai traktuojamas seksualinis smurtas artimoje aplin-
koje, kuris pagal Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą 
laikomas visuomeninės reikšmės veika, ir kitose aplinkose (gatvėje, 
vakarėlio, pasimatymo metu, ir pan.), kuris nėra taip traktuojamas. 
Jei moteris buvo išžaginta ar išprievartauta ne artimoje aplinko-
je, ji turi aktyviai reikalauti teisingumo savo byloje, pati parašyti 
skundą, pasirūpinti įrodymų surinkimu, ir t. t. Vėliau tyrimas vyks-
ta bendra tvarka, tačiau seksualinį smurtą patyrę asmenys dažnai 
neturi resursų kritiniu laikotarpiu veikti greitai ir aktyviai, ir jiems 
labai trūksta paramos. Be to, skundus atsiėmusios ir parodymus 
keičiančios nukentėjusiosios pačios gali būti nuteistos už melagingų 
parodymų davimą.    

Nevyriausybinės organizacijos kelis kartus reikalavo ir viena Seimo 
narė kreipėsi17 į Socialinės apsaugos ir Sveikatos apsaugos minis-
trus, klausdama, ar Lietuvoje negalėtų atsirasti bent vienas centras, 
teikiantis kompleksines specializuotas paslaugas seksualinę prie-
vartą patyrusioms moterims. Reikia pabrėžti, kad steigti geogra-
fiškai proporcingai paskirstytus centrus, kurie teiktų specializuotą 
pagalbą smurtą patyrusioms moterims,18 Lietuvai rekomendavo ir 
Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas. 
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2017 m. nuvilnijo pasaulinio judėjimo #MeToo banga. Šiuo judėjimu 
priešinamasi seksualiniam smurtui prieš moteris ir seksualiniam 
priekabiavimui. Lietuvoje taip pat iškilo į viešumą keli rezonan-
siniai atvejai, pavyzdžiui, seksualiniu priekabiavimu apkaltintas 
Seimo narys,19 dėl vertimo lytiškai santykiauti teisiamas Panevėžio 
Juozo Miltinio teatro vadovas,20 seksualiniu smurtu kaltintas garsus 
režisierius.21 Nors daugelis moterų socialinėse erdvėse dalinosi savo 
patirtimis, teismus pasiekia vos kelios22 seksualinio priekabiavimo 
bylos per metus. 

2017 m. Konstitucinis Teismas priėmė išvadą,23 kuria seksualiniu 
priekabiavimu kaltinamas Seimo narys Kęstutis Pūkas buvo pripa-
žintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su-
laužęs Seimo nario priesaiką. Tai reikia vertinti kaip svarbų žingsnį 
kovojant su diskriminacija dėl lyties, kurios sunkiausia forma yra 
smurtas prieš moteris dėl lyties.

Tarp kitų dalykų, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad „priekabia-
vimu neišvengiamai yra kėsinamasi ir į fizinį ar psichinį asmens 
neliečiamumą,  inter alia  sutrikdoma žmogaus fizinė, psichologinė 
ir dvasinė būsena, suvaržoma jo fizinio aktyvumo, intelektinės ir 
kūrybinės laisvės, taigi ir laisvos asmenybės, raiška, gali būti pasun-
kinami santykiai su kitais asmenimis. Priekabiavimas gali sukelti il-
galaikes ar net nuolatines pasekmes, neigiamai veikiančias asmens 
privatų ir socialinį gyvenimą.“24 Taigi, nors seksualinis priekabia-
vimas ir smurtas vis dar išlieka ganėtinai paslėpti, ateityje galima 
tikėtis, kad teismai tokius atvejus traktuos vis rimčiau. 
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Smurtas prieš vaikus

Živilė Kėrytė

Požiūrio kaita

Mūsų visuomenė tam tikra prasme jau yra sukilusi prieš smurtą. 
Vyksta nemažai socialinių akcijų ar kitų didelės apimties renginių, 
padedančių suprasti reiškinio mastą. Lietuva per paskutinius ke-
lerius metus žengė keletą esminių vaiko teisių apsaugos ir gynimo 
žingsnių. Ilgai diskutuotas, svarstytas ir didele dalimi nevyriausybi-
nių organizacijų ryžto ir drąsos dėka galiausiai (2017 m. vasario 14 d.) 
papildytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas,1 draudžiantis 
vaikams taikyti fizines bausmes.

Šis įstatymas buvo keletą kartų tikslintas ir pildytas. Naujausioje jo 
redakcijoje taip pat atsirado nauja sąvoka – mediacija (taikinamasis 
tarpininkavimas).2 Vaiko tėvai ar kiti atstovai konfliktų atvejais ska-
tinami susitarti taikiai, pasinaudojant mediacija. Mediacija skyrybų 
atvejais pamažu tampa kasdienės praktikos dalimi ir tiesiogiai pri-
sideda prie vaiko teisių apsaugos. 2017 m. rugpjūčio 3 d. patvirtintos 
rekomendacijas mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpaži-
nimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje 
aplinkoje.3 

2016-2017 m. Lietuvos savivaldybėse pradėti įgyvendinti Europos 
Sąjungos fondų finansuojami Bendruomeniniai šeimos namų pro-
jektai, parengti pagal priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“. 
Įgyvendinama vis daugiau atskirų iniciatyvų ir programų, kurių 
metu didžiausias dėmesys skiriamas prevencijai ir ankstyvajai in-
tervencijai. Tėvai dalyvauja tėvystės įgūdžių stiprinimo programo-
se ir vis daugiau patys ieško, domisi, sprendžia kylančius sunkumus 
ir rečiau bijo ir (ar) vengia kreiptis pagalbos. Dauguma mokyklų turi 
įsidiegusios po vieną ar kelias patyčių prevencijos, vaikų socialinių 
ir emocinių kompetencijų ugdymo programas, kurių metu mokosi 
atpažinti savo ir kitų jausmus, kontroliuoti savo pyktį, bendradar-
biauti bei konstruktyviai išsakyti kritiką.

Tačiau to dar nepakanka, vis dar yra pavojinga prabilti apie smur-
tą, ypač vaikams ar kitiems labai priklausomiems nuo smurtauto-
jų šeimos nariams, nes tenka ir toliau būti toje pačioje aplinkoje. 
Lietuvoje nepakankamai efektyvi aukos, nukentėjusios nuo smur-
to, apsaugos sistema – trūksta institucijų, galinčių priimti vaiką ir 
(ar) jo šeimos narius, patyrus smurtą artimoje aplinkoje, trūksta ir 
konkrečių pagalbos priemonių aukai, jos šeimos nariams ir pačiam 
smurtautojui.
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Smurtas Lietuvoje dar gajus, tolerancija jam aukšta, akcijoms pasi-
baigus viskas kaip ir grįžta į ankstesnį lygį. Viena iš priežasčių yra 
ta, kad daugelis gerųjų iniciatyvų vyksta kaip projektinė veikla, 
kuri projektui pasibaigus dažniausiai nutrūksta. Valstybės institu-
cijos neperima gerųjų praktikos pavyzdžių kaip tęstinės praktikos. 
Pavyzdžiui, Ankstyvojo atpažinimo, prevencijos ir intervencijos 
(API) modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ar 
atsiskyrimą,4 kuris vertinamas kaip gerosios praktikos pavyzdys,5 
tapo laikinu – neįsigaliojo kaip privaloma priemonė skyrybų atve-
ju. Panašu, kad bus kuriamas naujas modelis smurto prieš vaikus 
prevencijai konfliktiškų skyrybų atveju, nes poreikis tokiai pagalbai 
išlieka.

Kita priežastis, kodėl bendravimas be prievartos netampa nor-
ma, yra ta, jog siūloma norma yra “nemušk vaikų, nes nubausim... 
griežtai nubausim“. Blogi sprendimai gimdo problemas – įstatymų 
kaip baudimo priemonių pateikimas visuomenei tam tikra prasme 
atkartoja tėvų elgesį su vaiku ar smurtautojo elgesį su auka – „ne-
klausysi / nedarysi, kaip aš tau sakau, nubausiu tave“. Įstatymai yra 
skirti ginti ir apsaugoti vaikus, moteris, vyrus, valstybę, todėl ir jų 
pateikimas turėtų turėti ginantį ir apsaugantį aspektus. Bausmė 
ir drausminimas yra skirtingi dalykai. Tėvai turi žinoti, kodėl yra 
svarbiau drausminti, bet ne bausti ir kas šį skirtumą sudaro.

Lietuvos visuomenės laukia kiti sunkūs etapai – tai tėvų, specialis-
tų, žiniasklaidos, politikų ir visos visuomenės požiūrio kaita. Priim-
ti ir įgyvendinti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nėra taip 
lengva. Priimti ar pakeisti įstatyminius aktus galima greitai – kar-
tais per mėnesį. Sudaryti ir įtvirtinti ekonomines sąlygas įstatymui 
įgyvendinti gali užtrukti ilgėliau – metus ar dvejus. Tačiau transfor-
muoti įsisenėjusius įpročius, požiūrius, kultūrinius kodus, vertybi-
nes sistemas gali užtrukti ir kelis dešimtmečius, o tai yra didžiulis 
iššūkis. Šis laiko skirstymas paaiškina, kodėl esama vaiko teisių ap-
saugos ir gynimo sistema negali pasikeisti iškart. Gali užtrukti kele-
tą metų, kol ji prisiderins prie naujos institucinės struktūros ir pasi-
keis visuomenėje įsigalėjusios vertybinės orientacijos ir nuostatos.

Žiniasklaidos vaidmuo

Šiandienos žiniasklaidoje daugybė pranešimų apie agresiją, smur-
tą, nepagarbą vienas kitam. Girdime ir skaitome, kokiais būdais 
suaugusieji tarpusavyje sprendžia konfliktus, kaip „sutinka“ šven-
tes, kaip „auklėja“ vaikus ar senyvus tėvus. Žiniasklaida nevengia 
atskleisti smulkiausių detalių apie smurtinius įvykius, kaip, kada, 
kas ir prieš ką smurtavo: „moliniu dubeniu sudavė į galvą <...> gra-
sino dubens šuke išlupti ir perpjauti gerklę“; „sudavė dukrai į galvą 
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bei lygintuvo laidu sudavė per nugarą, kojas ir rankas“; „motina spyrė 
3-metei dukrai į galvą“.6

Tačiau žiniasklaida irgi keičiasi, ji ne tik informuoja, atskleidžia, ji 
taip pat prisideda prie žmonių vertybių ir suvokimo keitimo. Iškel-
dama smurto prieš vaikus problematiką visuomenei ir politikams 
žiniasklaida vaidina didelį vaidmenį, nes ji kalba apie tai, koks elge-
sys su vaikais yra priimtinas ir koks ne, kas visuomenėje yra „nor-
malu“, o kas yra „deviacija / nukrypimas“. Kartais žiniasklaida turi 
didesnės galios koreguojant vaiko teisių gynimo ir apsaugos politi-
ką, nei šioje srityje dirbantys specialistai.7 Tačiau kai kuriais atvejais 
pamirštama, kad ypač svarbu yra laikytis tam tikrų informavimo 
principų, susijusių su vaiko teisių apsauga: vaikai dažnai yra linkę 
kaltinti save dėl patirto smurto, todėl žiniasklaida, atskleisdama ir 
viešindama smurto atvejus, turėtų būtų itin jautri vaikų poreikiams.

Šiandienos žiniasklaida susiduria su prieštara: iš vienos pusės – vi-
suomenė turi teisę sužinoti visą tiesą su smulkiausiomis detalėmis, 
o žiniasklaida turi laisvę išsakyti savo nuomonę. Žiniasklaida siekia 
viešinti smurto atvejus, tikintis, kad taip galima sustabdyti smurtinį 
elgesį. Iš kitos pusės, išviešinus abiems pusėms (aukai ir skriaudėjui) 
skaudžią istoriją, pasekmės nebūtinai yra teigiamos aukai.

Kartu neretai nueinama į kraštutinumą – išsamiai pateikiamos 
smurto istorijos, aprašomi smurtavimo būdai ir padaryta žala au-
kai, tačiau beveik nekalbama apie smurto priežastis, atokiąsias pa-
sekmes, nesvarstomi sprendimo ir (ar) pagalbos būdai aukai (psi-
chologinės pagalbos telefono linijos – tai tik minimali pagalba), o 
juo labiau – smurtautojui. Daugiausia dėmesio skiriama tiesos at-
skleidimui (išviešinimui) ir priemonėms, kaip bausti smurtautojus. 
Toks skaudžių istorijų pateikimas kelia didelę baimę ir bejėgiškumą 
visuomenės nariams, tame tarpe, aukoms ir smurtautojams, kurie 
dažniausiai yra patys psichologiškai traumuoti, nežino ir neturi 
įgūdžių, kaip kurti sveikus tarpasmeninius santykius ir keisti savo 
netinkamą elgesį.

Bendradarbiavimo / komunikacijos tarp institucijų stoka

Nors įstatymai ir yra labai svarbūs, tačiau be švietimo, komandinio 
visų suinteresuotų institucijų darbo ir diskusijų rezultatai vaikų 
teisių apsaugos srityje gali būti sunkiai pasiekiami (užtrukti daug 
metų) arba riboti. Specialistai, dirbantys vaiko ir šeimos gerovės ins-
titucijose, pastebi, kad pamažu Lietuvos savivaldybėse atsirandanti 
pagalbos sistema šeimoms yra tik pirmasis žingsnis ir labai svar-
bu nepamiršti, kad komandinis darbas ir specialistų kompetencijų 
kėlimas (trūksta ne tik įgūdžių darbui su šeima, bet ir specialistų, 
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galinčių dirbti su šeimomis) yra neatsiejami nuo pagalbos sistemos 
veikimo efektyvumo.8 

Nenuostabu, kad vaiko teisių apsaugos sistemoje vis dar nėra vien-
tisumo, sistema sustabarėjusi,9 nes kiekviena institucija ar specia-
listas „dirba sau“. Kalbant apie vaiko ir šeimos gerovę užtikrinančias 
institucijas, galima paminėti keletą tobulintinų veiklos aspektų.

Neaiškus institucijų ir specialistų vaidmens pasiskirstymas: Lie-
tuvoje yra didelis poreikis algoritmams (vaiko paėmimo iš šeimos, 
savižudybių, konfliktiškų skyrybų, smurto šeimoje atvejais), tačiau 
juos kuriant reikėtų daryti prielaidą, kad kiekvienos šeimos atvejis 
yra unikalus, išvengti sprendimų ir veiksmų nelankstumo.

Skirtingų institucijų specialistams trūksta informacijos apie kitų 
specialistų, dirbančių su smurto atvejais, darbo pobūdį ir specifiką. 
Pvz., psichologai nežino teisėsaugos institucijų vaidmens smurto 
prieš vaikus atvejais; vaiką ginančios ir saugančios institucijos ne-
žino psichologų, šeimos konsultantų, mediatorių vaidmens smurto 
prieš vaikus atvejais.

Norisi nepamiršti ir dviprasmiškos nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) situacijos Lietuvoje.10 Nėra aiškios strategijos dėl bendra-
darbiavimo tarp valstybės ir NVO, trūksta savivaldybių noro bei 
siekio bendradarbiauti su NVO, perkant iš jų paslaugas, todėl NVO 
vaidmuo išlieka neaiškus. Valstybės ir savivaldybių institucijos tik 
išskirtiniais atvejais perima NVO sukurtas ir praktikoje išbandytas 
idėjas, tačiau labai dažnai sudaro sąlygas NVO konkuruoti tarpusa-
vyje ir su kitomis institucijomis, trūksta palaikymo ir bendradarbia-
vimo sprendžiant aktualias bendruomenėje kylančias problemas.

Pradėti verta nuo tolerancijos smurtui mažinimo bei požiūrio į 
smurto reiškinį keitimo, konstruojant naujus naratyvus kiekvieno 
iš mūsų kasdienėje veikloje, bendruomenės, visuomenės, žiniasklai-
dos ir skirtingų institucijų sampratoje. Tokios sąvokos, kaip „sau-
gumas, rūpestis, emocinė parama ir pagalba, bendravimas be smurto, 
bendradarbiavimas, drausminimas, pozityvi tėvystė“ turi tapti domi-
nuojančiomis mūsų kasdienėje kalboje. Tai gali skambėti deklara-
tyviai, tačiau smurtinio elgesio netoleruojančiose visuomenėse šios 
sąvokos yra svarbios.
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Prekyba žmonėmis – vienas didžiausio masto nusikaltimų Europos 
Sąjungoje (ES) ir visame pasaulyje. Europos Tarybos duomenimis, 
po prekybos ginklais ir narkotikais, prekyba žmonėmis yra pats pel-
ningiausias nusikaltimas. Kaip teigiama Prekybos žmonėmis panai-
kinimo ES strategijoje (EK 2012), ši veikla organizuoto nusikalsta-
mumo grupėms atneša dešimtis milijardų eurų pajamų.1

Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos 2016 m. pagalbą teikė 179 
asmenims, kurie buvo pripažinti prekybos žmonėmis aukomis. Iš jų 
– 88 asmenys buvo priverstiniam darbui ir nusikaltimams išnaudoti 
vyrai. Dažniausiai šie asmenys patenka į šiuolaikinę vergiją darbui 
Vakarų Europos šalyse.2 Priešingai taip vadinamajai neoficialiai sta-
tistikai, oficialiosios statistikos skaičiai yra kur kas mažesni. 2016 m. 
Lietuvoje buvo pradėti 29 ikiteisminiai tyrimai dėl prekybos žmo-
nėmis ir išnaudojimo, tarp kurių dažniausiai buvo įtariama prekyba 
žmonėmis nusikalstamoms veikloms.

Pastebėtina, kad atskleistų prekybos žmonėmis nusikaltimų skai-
čius tendencingai auga, o atskleidžiamos vis įvairesnės prekybos 
žmonėmis formos.3 Galima teigti, kad tai rodo augančią teisėsaugos 
pareigūnų kompetenciją atpažinti prekybos žmonėmis nusikalti-
mus. Kita vertus, remiantis aukų pastabomis, valstybės tarnauto-
jų kompetencija ne visada yra pakankama. Valstybės paskirtiems 
advokatams trūksta patirties žmonių išnaudojimo srityje, todėl 
nevyriausybinės organizacijos dažnai buvo priverstos samdyti pri-
vačius advokatus.4 Valstybės tarnautojų žinių žmonių išnaudojimo 
srityje trūkumą atskleidžia ir teismų praktika. Neretai pasitaiko 
atvejų, kai pačios prekybos žmonėmis aukos yra nubaudžiamos. 
Dažniausiai tai būna moterys, kaltinamos prostitucija, arba nusi-
kalsti priversti vaikai.5

2016 m. įsigaliojo Baudžiamojo kodekso pakeitimai, kuriais praplės-
tas prekybos žmonėmis apibrėžimas: įtrauktos apgaulės, verbavimo, 
fizinio smurto, grasinimo, nukentėjusių asmenų priklausomumo bei 
pažeidžiamumo aplinkybės; įvardyti konkretūs prekybos žmonėmis 
atvejai: vergijai, prostitucijai, pornografijai, priverstinėms santuo-
koms, priverstiniam darbui ir paslaugoms, priverstiniam elgetavimui 
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bei priverstinei nusikalstamai veiklai vykdyti. Taip pat nustatyta 
laisvės atėmimo minimali trukmė – dveji metai, o maksimali bausmė 
padidinta nuo aštuonerių iki dešimties metų. Kodekso pataisos suku-
ria terpę lengviau identifikuoti prekybos žmonėmis atvejus ir tokiu 
būdu efektyviau užkirsti kelią žmonių išnaudojimui.6

Dėl šių priežasčių teigiamai vertinamos vyriausybės iniciatyvos 
surengti mokymus valstybės tarnautojams, savo darbe susidurian-
tiems su žmonių išnaudojimu. 2016 m. 84 teisėjai ir jų padėjėjai da-
lyvavo programoje, kurios tikslas buvo gilinti specialistų žinias apie 
prekybos žmonėmis aukų patirtis ir teises.7 Mokymai apie preky-
bą žmonėmis ir išnaudojimą taip pat buvo organizuojami policijos 
ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovams.8 Tačiau tam, kad 
būtų užkirstas kelias šiai nusikalstamumo formai ir būtų užtikrin-
tos nukentėjusiųjų teisės, itin svarbu tobulinti valstybės tarnautojų 
žinias ir ateityje.

Analizuojant aukų padėtį akcentuotina, kad vis dar pasigendama 
prekybos žmonėmis aukų teisių užtikrinimo. Aukos liudijimas teis-
me yra privalomas, tačiau dabartinėmis sąlygomis liudyti galima 
tik nukentėjusiesiems atvykus į teismo salę, kurioje jie yra priversti 
susidurti su skriaudiku. Nors ir įteisintos, technologijos, leidžian-
čios liudyti per atstumą, yra vangiai pasitelkiamos praktikoje. Tokia 
situacija pažeidžia nukentėjusiųjų teisę į apsaugą – akistata su iš-
naudotojais gali sukelti pakartotines traumas. Be to, tokios sąlygos 
neretai tampa aukų nenoro duoti parodymus priežastimi, nes asme-
nys gali būti skriaudikų bauginami tiesiog teismo salėje.9

Teigiamai vertintina tai, kad finansavimas nevyriausybinėms organi-
zacijoms, kurios teikia paslaugas prekybos žmonėmis aukoms, buvo 
padidintas beveik dvigubai. Iš kitos pusės, remiantis nevyriausybinių 
organizacijų atstovų vertinimais, skiriamų lėšų vis tiek nepakanka 
specialistų atlyginimui bei prevencinei programai vykdyti.10

2016 m. birželio mėnesį atidarytas vaikų, nukentėjusių nuo seksu-
alinės prievartos, pagalbos centras Vilniuje. Tai pirmoji šalyje spe-
cializuotos rūpybos seksualiai išnaudotiems vaikams institucija, 
kurios darbuotojai teikia kompleksinę –  psichologinę, teisinę ir 
medicininę – pagalbą.11 Nepaisant šios teigiamos iniciatyvos, svar-
bu, kad ateityje būtų stiprinama vaikų, ypač gyvenančių vaikų glo-
bos namuose, apsaugos sistema bei vaikų išnaudojimo atpažinimo 
mechanizmai. To poreikį iliustruoja visuomenę sukrėtusi byla, kai 
buvo atskleistas Vaišvilės vaikų globos namų pedofilijos tinklas.12

Svarbus žingsnis užtikrinant prekybos žmonėmis ir išnaudojimo 
aukų teises buvo Kovos su prekyba žmonėmis koordinacijos komi-
sijos įsteigimas. Komisija teikia periodinius atsakingų institucijų 

Į TURINĮ



128 Žmogaus teisės Lietuvoje 2016-2017

vertinimus, rengs rekomendacijas bei vykdys veiksmų plano kovai 
su prekyba žmonėmis monitoringą.13 Be to, 2016 m. pavirtintas ko-
vos su prekyba žmonėmis 2017-2019 metais planas. Vienas iš pagrin-
dinių tikslų – tobulinti prekybos žmonėmis prevenciją savivaldybių 
lygmenyje. Užsibrėžta įsteigti kovos su prekyba žmonėmis koordi-
navimo grupes savivaldybėse bei gerinti savivaldybių darbuotojų 
kompetenciją kovos su žmonių išnaudojimu srityje. Plane numato-
mas informacinių kampanijų Lietuvos gyventojams organizavimas, 
tikslinių prevencinių priemonių pažeidžiamoms grupėms kūrimas. 
Itin teigiamai vertinami iškelti tikslai stiprinti pagalbos nukentėju-
siems sistemą bei kelti valstybės tarnautojų, kurie susiduria su pre-
kyba žmonėmis, kompetenciją.14

Vis dėlto, naujausiuose tyrimuose15 atsiskleidžia bendras proble-
minis kovos su prekyba žmonėmis kontekstas: strategijos nebuvi-
mas, finansavimo trūkumas, tarpinstitucinio ir tarpsektorinio ko-
ordinavimo neefektyvumas. Nepaisant funkcionuojančios kovos 
su prekyba žmonėmis koordinavimo sistemos, sisteminis kovos ir 
prevencinių priemonių prieš prekybą žmonėmis įgyvendinimas 
praktikoje nėra efektyvus. Nors valstybinės institucijos ir nevyriau-
sybinės organizacijos aktyviai dirba kovos su prekyba žmonėmis 
srityje, trūksta bendradarbiavimo ir bendrų veiksmų koordinavi-
mo: nėra auką į atitinkamas valstybines institucijas ar nevyriau-
sybines organizacijas nukreipiančios formalios procedūros, nėra 
apibrėžti pagalbą aukoms ir prevencines priemones įgyvendinančių 
organizacijų vaidmenys.

Nuo 2013 m. Lietuvoje kovos su prekyba žmonėmis politika yra re-
glamentuojama ne ilgalaikių strategijų ir veiksmų planų, bet ben-
drųjų priemonių pagrindu; Lietuva neturi nepriklausomo pranešė-
jo prekybos žmonėmis situacijai analizuoti ir pristatyti. Nepaisant 
nevyriausybinių organizacijų pastangų, be ilgalaikės strategijos 
kovos su prekyba žmonėmis srityje, nevyriausybinių organizacijų 
projektinė veikla išlieka fragmentiška. Šie probleminiai kovos su 
prekyba žmonėmis aspektai kelia klausimų apie egzistuojančios sis-
temos efektyvumą.

Iki šiol Lietuvoje buvo kalbama apie prekybos žmonėmis aukas ir 
prevenciją, susijusią su Lietuvos gyventojų emigracijos procesais. 
Kitaip tariant, prekybos žmonėmis aukos buvo grąžinamos į Lie-
tuvą iš taip vadinamųjų emigracijos tikslo šalių. Tačiau 2016–2017 
m., kartu su leidimų dirbti užsieniečiams (trečiųjų šalių piliečiams) 
augimu, pastebėtinas trečiųjų šalių piliečių išnaudojimas Lietuvoje. 
Tyrimai16 rodo, kad specifinė darbo imigrantų situacija darbo rin-
koje sukuria pažeidžiamumo ir išnaudojimo potencialą. Viena iš la-
biausiai pažeidžiamų grupių darbo jėgos rinkos struktūros kaitos at-
žvilgiu ES yra darbo imigrantai, kurie dažniausiai dirba pavojingus, 
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mažiau apmokamus darbus, yra išnaudojami darbdavių ir neretai 
tampa diskriminacijos aukomis.

Šie iššūkiai palaipsniui tampa aktualūs ir Lietuvai. Pastaraisiais 
metais žiniasklaidoje pasirodė ne vienas pranešimas apie darbo 
imigrantų išnaudojimą ir net prekybą žmonėmis ar modernios 
vergystės procesus.17 Deja, Lietuvoje nėra atlikta tyrimų imigrantų 
darbinio išnaudojimo srityje, todėl nustatyti išnaudojimo mastą yra 
sudėtinga. Tačiau svarbu akcentuoti, kad, dėl kalbos barjero, darbo 
teisių nežinojimo ir teisinės bazės nesupratimo, darbo migrantų pa-
žeidžiamumas darbo rinkoje yra didesnis nei Lietuvos piliečių, todėl 
būtina plėsti bendrą darbuotojų apsaugos Lietuvoje mechanizmą, 
taip didinant darbo migrantų darbo teisių ir santykių apsaugą.
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X. MIGRANTŲ IR PABĖGĖLIŲ TEISĖS

Migrantų teisės

Akvilė Kriščiūnaitė, Karolis Žibas

Lietuvos visuomenė yra kultūriškai uždara, siejanti atvykėlius iš 
kultūriškai tolimesnių terpių visų pirma su grėsme, o ne galimy-
bėmis praturtinti šalies kultūrą ar paskatinti ekonomikos augimą. 
Remiantis 2017 m. visuomenės nuomonės apklausos rezultatais, be-
veik pusė apklaustųjų Lietuvos gyventojų nenorėtų kaimynystėje 
gyventi su musulmonais, 24% – su hinduistais arba budistais, 18% 
– su juodaodžiais.

Pastebėtina, kad 2017 m. tyrime visuomenės nuostatos daugelio mi-
nėtų grupių atžvilgiu buvo priešiškesnės, nei 2016 m. apklausoje.1 
Apibendrinant Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų 
instituto tyrimų duomenis  galima teigti, kad vyrauja tiek kultūri-
nio pobūdžio uždarumas, pasireiškiantis  imigrantų iš „kultūriškai 
tolimų šalių“ atžvilgiu; tiek aiškus ekonominis aspektas, susijęs su 
daugumos ir imigrantų konkurencija dėl socialinių ir ekonominių 
išteklių.

Neigiamos visuomenės nuostatos imigracijos ir pabėgėlių atžvilgiu 
2016 ir 2017 m. siejamos su taip vadinamąja „pabėgėlių krize“ ir ži-
niasklaidoje pateikiama informacija apie tarptautinius prieglobsčio 
prašytojų srautus. Tyrimai rodo, kad Lietuvos žiniasklaidoje dažnai 
pasitelkiami neigiami stereotipai apie imigrantus, ypač jei pastarieji 
yra musulmonai. Toks turinys skatina muslimofobines ir ksenofo-
bines visuomenės nuotaikas, taip pat neigiamai veikia ir specialis-
tus, kurie yra atsakingi už imigrantų ir pabėgėlių integraciją. At-
vykę asmenys, susiduriantys su vyraujančiu aplinkos priešiškumu, 
yra stumiami į savęs izoliaciją.2 Tokiomis aplinkybėmis imigrantai 
negali jaustis visaverčiais visuomenės nariais, o jų integracija tampa 
itin sudėtinga.

Apibendrintai galima teigti, kad visuomenei trūksta informacijos 
apie tarptautinės migracijos procesus ir Lietuvoje gyvenančius imi-
grantus. Visuomenės informavimo priemonės – bene svarbiausia 
ir labiausiai paplitusi visuomenės kontaktų su imigrantais forma, 
todėl nenuostabu, kad požiūriui į imigrantus didesnės reikšmės 
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turi ne socialiniai ryšiai (tiesioginiai kontaktai ir patirtys), bet ži-
niasklaidos teikiama informacija ir viešajame diskurse vyraujančios 
nuostatos.

Pereinant nuo struktūrinių integracijos veiksnių prie instituci-
nių pastebėtina, kad Lietuvoje gyvenantys imigrantai susiduria su 
valstybės tarnautojų bei nevyriausybinių organizacijų darbuotojų 
tarpkultūrinių kompetencijų stoka. Tam, kad būtų mažinama dis-
kriminacija atvykėlių atžvilgiu tiek visuomenės, tiek jiems teikia-
mų paslaugų lygmeniu, svarbu gerinti kultūrinio išprusimo situa-
ciją šalyje. Vaikų bendrojo lavinimo programose turi būti daugiau 
informacijos apie neeuropines kultūrines terpes. Svarbu parengti 
valstybinę kultūrinių kompetencijų lavinimo programą, kuri užti-
krintų, kad specialistai, susiduriantys su atvykėliais, būtų kultūriš-
kai raštingi.3

Teigiamai vertinami 2016 m. birželio mėnesį priimti įstatymo „Dėl 
užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, susiję su užsieniečių įdar-
binimo galimybėmis. Nustatytos palankesnės sąlygos gauti laikinus 
leidimus gyventi Lietuvoje užsieniečiams įmonių vadovams ir da-
lyviams, aukštos profesinės kvalifikacijos asmenims bei jų šeimos 
nariams. Taip pat suteiktos palankesnės sąlygos įsidarbinti užsie-
niečiams, kurie studijuoja arba tobulina savo profesinius įgūdžius 
Lietuvoje.4

Kita vertus, 2016-2017 m. laikotarpiu priimti smulkūs įstatymo Dėl 
užsieniečių teisinės padėties pakeitimai yra daugiau kosmetiniai 
arba labiau tenkinantys darbo rinkos, o ne pačių migrantų porei-
kius. Nors palengvintos šeimos susijungimo aplinkybės kvalifikuo-
tiems užsieniečiams, dauguma migrantų teisių apribojimų liko ne-
pakitę nuo 2013-2014 m.

Apie integracijos politikos „stagnaciją“ liudija Migrantų integracijos 
politikos indeksas (MIPEX), kuris integracijos politikos priemones 
vertina ir lygina aštuoniose politikos srityse: darbo rinkos mobilu-
mo, švietimo, politinio dalyvavimo, pilietybės įgijimo, šeimos su-
sijungimo, sveikatos apsaugos, nuolatinio leidimo gyventi šalyje ir 
antidiskriminacijos. MIPEX duomenys rodo, kad Lietuvos užsienie-
čių integracijos politika iš esmės nesikeičia nuo 2007 m., o tai reiš-
kia, kad nuo 2007 m. Lietuva yra ES valstybių narių sąrašo gale.5

Pastebėtina, kad kitas iššūkis, su kuriuo susiduria atvykę užsie-
niečiai yra informacijos apie jų teises ir jiems teikiamas paslaugas 
prieinamumas. Jei užsieniečių teisės yra užtikrintos įstatymais, 
praktikoje atvykėliai nėra supažindinami su jiems priklausančiomis 
garantijomis. Pavyzdžiui, užsieniečiams dažnai nėra suteikiama ak-
tuali informacija apie šeimos susijungimo galimybes.6
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Trūksta ir kitų informavimo bei integracijos paslaugų. Pavyzdžiui, į 
Lietuvą atvykę ne ES piliečiai turi ribotas galimybes gauti su darbo 
paieškomis ir profesinių įgūdžių tobulinimu susijusias paslaugas. 
Lietuvoje darbo rinka nėra patraukli darbo migrantams, norintiems 
pasilikti šalyje ir integruotis į jos visuomenę. Naujai atvykę ne ES 
piliečiai, ypač turintys laikiną leidimą gyventi ir dirbti šalyje, ne-
gauna įprastos ar specializuotos paramos, kuri užtikrintų, kad jie 
gaus jų profesines kvalifikacijas atitinkantį darbą ar bus nukreipti 
į tam reikiamą mokymų programą.7 Be to, valstybiniu mastu nėra 
taikomos tikslinės integracijos priemonės darbo imigrantams ir jų 
šeimos nariams.

Lietuvos mokyklos yra menkai pasiruošusios priimti imigrantų 
vaikus, tam neturi tinkamos bazinės infrastruktūros. Be konkre-
čių tikslinių integracijos politikos priemonių, kurios būtų taikomos 
visiems imigrantų vaikams skirtinguose mokymosi lygmenyse, po-
tencialūs moksleiviai negali pasinaudoti visomis privalomo moky-
mosi teikiamomis galimybėmis.8

Tokio pobūdžio problematika gali būti iliustruojama faktu, kad Lie-
tuvoje migrantų integracijos infrastruktūra remiasi išimtinai ES 
fondų lėšomis ir nevyriausybinių organizacijų projektine veikla. 
Kitaip tariant, nacionaliniu mastu yra kuriama migrantų integra-
cijos politika, tačiau vietos lygmenyje integracijos politika yra įgy-
vendinama nevyriausybinio sektoriaus, be pastebimos savivaldybių 
ar valstybinių institucijų paramos.

Pastebėtina, kad Lietuvoje yra apribotos politinio dalyvavimo gali-
mybės. Nors nuolatiniai gyventojai (ne ES piliečiai) gali balsuoti ir 
būti išrinkti savivaldybių tarybų rinkimuose, ne ES piliečiams yra 
ribojama teisė dalyvauti šalies politiniame gyvenime, nes jie negali 
tapti politinių partijų ir asociacijų nariais.

Šaltiniai:
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Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų teisės

Akvilė Kriščiūnaitė, Karolis Žibas

Lietuvai 1997 m. ratifikavus 1951 m. JTO priimtą konvenciją dėl pa-
bėgėlių statuso, šalis įsipareigojo ne tik priimti pabėgėlius, bet ir 
užtikrinti, kad jiems būtų suteiktos pagrindinės teisės ir laisvės be 
jokios diskriminacijos. Pabėgėliams turi būti suteikiamos tos pačios 
teisės į švietimą, valstybės paramą, kaip ir šalies piliečiams, užti-
krintos kuo geresnės sąlygos būstui gauti bei įsidarbinti.1 Lietuvos 
įstatymais numatoma pabėgėlio teisė į valstybės paramą integraci-
jai, kurios metu pagal poreikius turėtų būti suteikiamos švietimo, 
medicinos, socialinės ir kitos paslaugos, kad asmuo galėtų įsijungti į 
bendruomenę ir darbo rinką.2

Deja, pabėgėlių teisių ir integracijos įgyvendinimas Lietuvoje neat-
spindi teisinių šalies įsipareigojimų. Dėl mažo socialinės paramos 
krepšelio, ribotų integracijos priemonių ir neigiamų visuomenės 
nuostatų, pabėgėliai išlieka itin pažeidžiama socialine grupe. 

Tik atvykus į Lietuvą, pabėgėliai yra pasitinkami pareigūnų bei 
prašomi atlikti formalias procedūras, įskaitant ir pirštų antspaudo 
paėmimą. Nors dauguma tyrime dalyvavusių atvykėlių teigė, kad 
pareigūnai elgėsi pagarbiai, sutikimo formatas su policija ir proce-
dūromis dalį asmenų privertė pasijausti nusikaltėliais.3

Gyvenimo sąlygas Ruklos pabėgėlių priėmimo centre (PPC) atvy-
kėliai vertina nevienareikšmiškai. Teigiamai žiūrima į tai, kad cen-
tre suteikiamos galimybės pradėti adaptaciją Lietuvoje, pabėgėliai 
gali jaustis saugūs. Kita vertus, integravimosi procesas suvokiamas 
kaip per lėtas, o institucijos (PPC) lokacijos tinkamumas pabėgė-
lių integracijai kelia abejonių. Rukloje esanti karinė bazė nėra de-
rama aplinka asmenims, bėgantiems nuo karo jų gimtojoje šalyje. 
Apklausti centro gyventojai pripažino, kad virš centro skraidantys 
lėktuvai gąsdina vaikus, o vieta primena karinio konflikto zoną, iš 
kurios buvo traukiamasi. Be to, dauguma prieglobstį gavusių asme-
nų teigė, kad susiduria su vietinių Ruklos gyventojų priešiškumu, 
agresija bei pašaipomis.4

Pabėgėliams teikiamos finansinės paramos neužtenka būtiniau-
siems poreikiams patenkinti, juo labiau, integruotis ir oriai gyventi. 
Vieniši asmenys per mėnesį gauna 204 EUR, jei tai moteris su ne-
pilnamečiu vaiku – 306 EUR. Šios sumos turi užtekti būsto nuomai, 
komunaliniams mokesčiams, maistui, drabužiams ir kitoms buities 
prekėms bei transporto išlaidoms. Po 6 mėnesių integracijos pašal-
pos dydis yra sumažinamas perpus.5 Turint omenyje, kad pabėgė-
liams dėl kalbos nemokėjimo bei neigiamų visuomenės nuostatų 
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sunku susirasti darbą pirmaisiais gyvenimo Lietuvoje mėnesiais, 
pašalpos dydis nėra pakankamas išsilaikyti ir ypač išlaikyti šeimą. 
Tokiu būdu pabėgėliai yra stumiami į socialinę atskirtį ir skurdą.6

Dėl šių priežasčių teigiamai vertinami 2017 m. įsigalioję teisiniai 
pakeitimai, kurie lemia didesnę paramą prieglobstį gavusių asme-
nų integracijai. Nuo liepos 1 d. pabėgėliai yra įtraukti į papildomai 
remiamų asmenų sąrašą užimtumui didinti. Asmenims, besimo-
kantiems profesinėje mokykloje, bus mokama stipendija, o darbda-
viams, įdarbinusiems prieglobstį gavusį asmenį, bus taikomos 75% 
darbo užmokesčio subsidijos, taip skatinant pabėgėlių paklausumą 
darbo rinkoje. Be to, nuo šiol bus teikiama parama įvairioms inicia-
tyvoms, siekiančioms didinti prieglobstį ar laikiną apsaugą gavusių 
asmenų užimtumą, taip pat kelionių išlaidų kompensacija pabėgė-
liams, vykstantiems į darbą ar darbo rinkai reikalingų įgūdžių to-
bulinimo užsiėmimus.7

Kita vertus, ateityje svarbu užtikrinti, kad prieglobstį gavusiems už-
sieniečiams būtų teikiamas ir savarankiško užimtumo rėmimas. Dėl 
kultūrinių, kalbinių ir kitų barjerų šiems asmenims sunku patekti į 
samdomo darbo rinką, todėl palankios sąlygos savarankiškai veiklai 
būtų viena efektyviausių priemonių jų užimtumo rodikliams gerinti.8

Taip pat sveikintinas teisinių priemonių, užtikrinančių lygias prie-
globstį gavusių asmenų galimybes gauti socialinę paramą, priėmi-
mas. Nuo 2017 m. spalio 1 d. šiai grupei bus taikomi Išmokų vaikams 
įstatymas,9 Paramos mirties atveju,10 Neįgaliųjų socialinės paramos11 
bei Šalpos pensijų12 įstatymai. Piniginės socialinės paramos nepasi-
turintiems gyventojams įstatymas nuo šiol galios ir pabėgėliams, 
gaunantiems paramą integracijos laikotarpiu, jei asmuo gauna ma-
žesnes nei valstybės remiamas pajamas.13 Nors menkas finansinės 
paramos dydis išlieka esminiu trukdžiu sėkmingai pabėgėlių inte-
gracijai, šių asmenų įtraukimas į paramos schemas suvokiamas kaip 
svarbus žingsnis, užtikrinantis prieglobstį gavusių asmenų teisę į 
socialinę apsaugą bei mažinantis skurdo riziką.

Sunkumų kreipiantis dėl pašalpų, registruojant vaikus į mokymo 
institucijas anksčiau kėlęs reikalavimas būti deklaravus gyvenamą-
ją vietą buvo dalinai išspręstas 2017 m. įsigaliojusiu Gyvenamosios 
vietos deklaravimo įstatymo pakeitimu. Dažnai būsto savininkams 
nedavus sutikimo deklaruoti užsieniečių nuomojamą erdvę kaip jų 
gyvenamąją vietą, asmenys susidurdavo su problemomis gauti jiems 
priklausančias socialines paslaugas. Teigiamai vertinama tai, kad nuo 
šiol prieglobstį gavę asmenys gali būti įtraukti į gyvenamosios vie-
tos neturinčių asmenų sąrašą valstybės paramos integracijai teikimo 
laikotarpiu, tokiu būdu užtikrinant prieinamumą prie jiems priklau-
sančių paslaugų.14 Kita vertus, problema dėl būsto deklaravimo išlieka 
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ir po integracinio laikotarpio, todėl rekomenduojama šią praktiką 
taikyti visiems prieglobstį ar laikiną apsaugą gavusiems asmenims, 
nepriklausomai nuo jų paramos integracijai statuso.15

Vis dėlto, minėtais įstatymų pakeitimais išspręsti ne visi integracijos 
iššūkiai. Pavyzdžiui, integracijos paslaugos nėra suteikiamos pagal 
individualius pabėgėlių poreikius. Nustatyti integracinės paramos 
terminai, kurių negalima pratęsti, dažnai užkerta kelią sėkmingam 
įsitraukimui į visuomenės gyvenimą. Paramą integracijai Ruklos 
priėmimo centre prieglobsčio gavėjas gali gauti tik vieną kartą, o in-
tegracija trunka nuo 3 iki 6 mėnesių.16 Jei asmuo deda pastangas ir 
laikosi integracijos plano, tačiau nepasiekia reikiamo rezultato, inte-
gracija neturėtų būti nutraukiama. Tokiu atveju turėtų būti ieškoma 
individualių prieglobstį gavusiam užsieniečiui tinkamų priemonių.17

Sėkmingai integracijai yra būtini efektyvūs lietuvių kalbos mokymai, 
tačiau PPC teikiamų kalbos kursų organizavimo efektyvumas kelia 
abejonių. Pabėgėliai neigiamai atsiliepė apie metodiką kalbiniams 
įgūdžiams tobulinti bei neaiškų kalbos kursų organizavimą: kartais 
kursų pradžios asmenys turėdavo laukti net keletą mėnesių.18 Tam, 
kad būtų pasiektas pakankamas kalbos mokėjimo lygis, svarbu su-
teikti galimybę lankyti ilgesnius ir kokybiškesnius kursus.19

Pabėgėliams nėra teikiama objektyvi informacija apie Lietuvą ir 
jiems aktualių paslaugų prieinamumą, todėl jie yra priversti gyven-
ti nežinomybėje. Tyrimai rodo, kad prieš atvykstant į šalį suteikta 
informacija apie gyvenimą Lietuvoje neatitinka realybės. Pavyz-
džiui, Graikijoje buvo tvirtinama, jog Lietuvoje gyvenimo sąlygos 
pabėgėliams yra tokios pačios, kaip ir Vokietijoje ar kitose Europos 
Sąjungos šalyse: nemokamai suteikiamas būstas, mokamos dides-
nės socialinės pašalpos. Dėl tokio dezinformavimo pabėgėlių lūkes-
čiai kertasi su realybe ir lemia jų nusivylimą bei baimę dėl ateities.20

Asmenims taip pat trūksta žinių apie paslaugų, teikiamų PPC, pri-
einamumą ir organizavimą.21 Tad pabėgėliai susiduria ne tik su ne-
užtikrintumu dėl pajamų pakankamumo ateityje, bet taip pat nėra 
pakankamai informuojami apie integracijos planą. Mažai tikėtina, 
kad tokiomis aplinkybėmis pabėgėliai jausis visaverčiais ir pilnatei-
siais visuomenės nariais.

Dėl įvairių iššūkių, su kuriais susiduria prieglobstį gavę asmenys, 
itin svarbus psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas. Tačiau pa-
bėgėliai psichologų paslaugomis gali naudotis tik su vertėjų pagal-
ba, o tai dažnai lemia jų nenorą kreiptis pagalbos.22 

Esminiai iššūkiai, užkertantys kelią sėkmingai užsieniečių integra-
cijai, yra neigiamos visuomenės nuostatos, ksenofobija ir tiesioginė 

Į TURINĮ



138 Žmogaus teisės Lietuvoje 2016-2017

diskriminacija kasdieniame gyvenime. Beveik pusė 2016 m. visuo-
menės nuostatų tyrime apklaustų lietuvių nenorėtų gyventi kaimy-
nystėje su prieglobstį gavusiais asmenimis ar nuomoti jiems būsto, o 
beveik trečdalis nenorėtų dirbti su pabėgėliais vienoje darbovietėje.23

Tarptautinės migracijos organizacijos tyrimo duomenimis, daugiau 
nei pusė apklaustųjų linkę vertinti pabėgėlius kaip potencialiai ke-
liančius labai didelę grėsmę Lietuvai. Labiausiai baiminamasi dėl 
finansinės žalos valstybei, tariamai galinčios atsirasti dėl pašalpų 
pabėgėliams mokėjimo, bei nusikaltimų padaugėjimo. Dalis respon-
dentų nuomonę, jog pabėgėlių priėmimas nebus naudingas Lietu-
vai, grindžia tuo, kad atvykę asmenys yra „kito tikėjimo ir kultūros 
žmonės“, arba kad jie atims darbo vietas iš vietinių gyventojų.24 Api-
bendrinant tyrimų rezultatus, galima daryti išvadas, kad Lietuvoje 
vyrauja kitų kultūrų baimė, pabėgėliai yra stereotipizuojami bei su-
vokiami kaip konkurentai dėl ekonominių išteklių.

Priešiškumas prieglobstį gavusiems asmenims ypač apsunkina būs-
to, darbo paiešką, didina prieglobstį gavusių asmenų socialinę at-
skirtį ir nepasitikėjimo savimi, nevisavertiškumo jausmą. Visuome-
nėje, kuri yra priešiškai nusiteikusi pabėgėlių atžvilgiu, sėkminga 
integracija yra praktiškai neįmanoma.25

Tam, kad būtų užtikrintos pabėgėlių teisės Lietuvoje, yra būtinas 
efektyvus antidiskriminacinės politikos įgyvendinimas tiek teisė-
je, tiek praktikoje. Nors Lietuvoje diskriminavimas ir neapykantos 
kurstymas dėl tautybės, rasės, kilmės, religijos ar kitos grupinės 
priklausomybės yra draudžiamas pagal Baudžiamąjį kodeksą, tokio 
pobūdžio nusikaltimai dažnai lieka nepripažinti. Tyčiojimąsi iš as-
menų dėl jų priklausymo grupei teismai retai įvertina kaip neapy-
kantos kurstymą.26
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