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Santrumpos

KPKFP – Jungtinių Tautų konvencijos prieš
kankinimą ar kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvus protokolas (angl. the United Nations Optional Protocol to the Convention against Torture and
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment, OPCAT)
NPM – Nacionalinis (kankinimo) prevencijos
mechanizmas (angl. National Preventive Mechanism) – ekspertų grupė, įgaliota pagal KPKFP reguliariai lankytis laisvės atėmimo vietose, stebėti sąlygas ir elgesį su asmenimis, iš
kurių atimta laisvė, siekiant sustiprinti jų apsaugą nuo kankinimų ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo.
KPK – Europos komitetas prieš kankinimą ir
kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (angl. the European Committee
for the Prevention of Torture and Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment, CPT)

KPP – Kankinimų, kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo prevencijos pakomitetis (angl. the Sub-Committee of the Committee against Torture on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman
or DegradingTreatment or Punishment)
VPK – Viešosios priežiūros komisijos (angl.
Public Oversight Commissions, POC) – savanoriškos organizacijos Rusijoje, vykdančios
stebėseną laisvės atėmimo vietose
JTNTK – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencija (angl. the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
UNCRPD)
NVO – nevyriausybinės organizacijos
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Įvadas

Koks tai leidinys?
Tai praktinis vadovas, skirtas laisvės atėmimo vietų stebėsenai, siekiant užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar
žeminančiam elgesiui ar baudimui. Šis vadovas
parengtas bendrų klausimų ir atsakymų forma,
pateikiant vietinės praktikos pavyzdžių iš keturių
šalių: Rusijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos.
Jį rengiant siekta, kad juo būtų paprasta naudotis ir kad jis apimtų pagrindines temas. Kur ieškoti daugiau informacijos konkrečiais klausimais, sužinosite iš skyriaus „Naudingos nuorodos“ vadovo pabaigoje.

atėmimo vietų lankymą ir jose vykdomą stebėseną;
•

antrąją dalį (praktinių klausimų sąrašas) sudaro klausimai, kuriuos stebėtoja(s) galėtų
užduoti laivės atėmimo vietų administracijos atstovams ir asmenimis, kurių laisvė yra
apribota, įskaitant klausimus apie tam tikrus
dokumentus, kuriuos jis/ji norėtų peržiūrėti;

•

paskutinėje dalyje (skyriuje „Naudingos
nuorodos“) rasite įvairių šaltinių ir interneto
svetainių, kuriose pateikti vadovai ir priemonių rinkiniai, skirti laisvės atėmimo vietų stebėsenai, anglų kalba, sąrašą.

Šį vadovą sudaro trys dalys:
•

pagrindinėje dalyje pateikti dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai apie laisvės

Kam šis leidinys skirtas?
•

NVO, NPM atstovams ir kitiems specialistams, turintiems įgaliojimus arba leidimą lankyti laisvės atėmimo vietas ar vykdyti jų stebėseną bet kurioje šalyje, siekiant užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui;

•

asmenims, norintiems pradėti stebėti laisvės atėmimo vietas, pavyzdžiui, kalėjimus,

migrantų laisvės atėmimo centrus, stacionarios globos namus žmonėms su negalia ir
vyresnio amžiaus asmenims, psichiatrijos ligonines, vaikų namus ir kitas vietas, kur vienaip ar kitaip ribojama laisvė;
•

asmenims, norintiems geriau suprasti, kaip
apskritai vykdoma laisvės atėmimo vietų
stebėsena.

Kokie pagrindiniai šio leidinio privalumai?
•

jis parengtas patogia klausimų ir atsakymų,
kuriais galima naudotis praktiniame darbe,
forma;

•

jis paremtas pavyzdžiais ir laisvės atėmimo
vietų stebėsenos patirtimi keturiose skirtingose šalyse;

•

leidinyje pateikta informacija nebūdinga tik
vienai konkrečiai šaliai, ji skirta praktikams,
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susiduriantiems su įvairiomis skirtingų šalių
situacijomis;
•

jame pateiktos nuorodos į išsamesnius arba
teminius vadovus ir priemonių rinkinius norintiesiems rasti daugiau informacijos vienu
ar kitu klausimu.

Dažnai užduodami klausimai

1

Kaip nuspręsti, kuriose laisvės atėmimo vietose
turėčiau lankytis stebėsenos tikslais?
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Ar turėčiau pranešti laisvės atėmimo vietos
administracijai apie planuojamą apsilankymą?

Teoriškai reikėtų reguliariai lankytis visose
vietose, kuriose asmenims apribojama arba gali
būti apribota laisvė, kitaip tariant, draudžiama
jas palikti savo noru. Galite pasirinkti tas, kuriose dar nebuvo lankytasi arba kuriose buvo lankytasi seniai. Taip pat patartina pasidomėti žiniasklaidoje skelbta informacija, NVO ataskaito-

mis, bet kokiais prieinamais kitų stebėseną vykdančių institucijų skundais ar ataskaitomis apie
problemas konkrečiose laisvės atėmimo vietose. Lankantis laisvės atėmimo vietoje vertėtų atkreipti dėmesį į tai, ar administracija jums leis
apžiūrėti visus kambarius, aukštus ar pastatus,
t. y. ar jūs galėsite netrukdoma(s) visur patekti.

Paprastai tai nėra būtina. Galimybė apsilankyti laisvės atėmimo vietoje stebėsenos tikslais jums turėtų būti suteikta ir pranešus, ir nepranešus apie vizitą. Kai kuriais atvejais tikslingiau ir veiksmingiau apsilankyti iš anksto nepranešus, pavyzdžiui, rimtų žmogaus teisių pažeidimų atvejais, apie kuriuos pranešta žiniasklaidoje, arba gavus konkretų skundą. Pavyzdžiui,
Švedijos Parlamento Ombudsmeno įstaigos
KPKFP padalinys gavo skundų dėl nepilnamečių laikino laisvės atėmimo įstaigos darbuotojų
netinkamo elgesio su jaunuoliais, kuriems apribota laisvė. 2018 m. gruodį Ombudsmeno įstaiga įvykdė iš anksto nepaskelbtą vizitą. Taip stebėsenos grupė turėjo galimybę surinkti netinkamo elgesio įrodymus. Apsilankymo metu kai kurie sulaikyti nepilnamečiai, iki tol ilgą laiką tylėję,
atsivėrė ir ėmė skųstis, kad personalas naudoja
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jėgą prieš juos. Tai leido stebėsenos grupei surinkti būtinus įrodymus, kad suvaldytų susidariusią padėtį ir rastų sprendimą.
Jei nuspręsite apie savo apsilankymą pranešti iš anksto, reikėtų tai padaryti bent prieš
kelias dienas. Pranešimas nereiškia, kad siekiate gauti administracijos leidimą, tačiau administracija gali nurodyti priežastis, dėl kurių apsilankymas tam tikrą dieną ar tam tikrą valandą būtų
problematiškas. Taigi šis metodas labiau tinka
ne gavus konkrečius pranešimus apie pažeidimus, bet atliekant įprastą stebėseną. Pastarojo pobūdžio apsilankymai pasiteisina įstaigose,
kurios paprastai demonstruoja gerus rezultatus
ir yra nusipelniusios pasitikėjimo.
Skubiais ir rimtais atvejais paprastai rekomenduojama apsvarstyti galimybę apsilankyti iš anksto nepranešus, kaip aprašyta anksčiau.

Su kuo turėčiau vykti į stebėsenos vizitą?

Siekiant užtikrinti teisingą ir objektyvų vertinimą, o kai kuriais atvejais ir visų dalyvaujančiųjų saugumą, patartina, kad stebėseną atliktų

bent du asmenys arba grupė. Kai kuriais atvejais
to netgi reikalaujama teisiškai. Nors stebėsenos
grupės pagrindą dažnai sudaro teisininkai, re6

komenduojama, kad į jos sudėtį įeitų ir psichikos sveikatos, socialinių reikalų, medicinos ar
kitų atitinkamų profesijų specialistai. Jei lankotės vaikų laisvės atėmimo vietoje, gali prireikti
vaiko raidos, elgsenos ir psichologijos eksper-

tų. Jei planuojate apklausti sulaikytus užsieniečius, jums tikriausiai prireiks vertėjo paslaugų.
Patartina, kad grupės nariai pasidalytų užduotimis, atsižvelgdami į savo žinias ir patirtį.
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Ką turėčiau pasiimti su savimi vykdamas į
stebėsenos vizitą?

Pasirinkimas priklausys nuo stebimos institucijos vidaus tvarkos taisyklių:
•

Į kai kurias įstaigas leidžiama įsinešti bloknotą užrašams, kitose tai draudžiama.

•

Pasiimkite pasirinktas apklausos formas,
pavyzdžiui, standartus ar klausimynus, pagal kuriuos ketinate rinkti duomenis. Būtinai
turėkite užrašų knygelę kietais viršeliais arba
segtuvą su gnybtuku, kad galėtumėte patogiai užsirašyti visas papildomas pastabas,
komentarus ar nusibraižyti schemas.
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Pasiimkite fotoaparatą – paprastai mobiliuosius telefonus privalu palikti įėjus į laisvės atėmimo įstaigą, tačiau šios taisyklės nebūtinai taikomos fotoaparatams.

•

Pravers ir garso įrašymo priemonė pokalbiams įrašyti.

•

Prietaisų kambario temperatūrai, drėgmei ir
šviesai matuoti prireiks tuo atveju, jei norėsite
atlikti išsamų fizinių gyvenimo sąlygų tyrimą.

Ar laisvės atėmimo vietų administracija
gali mane apieškoti?

Tai priklauso nuo kiekvienos šalies teisės
aktų, taip pat nuo konkrečių laisvės atėmimo
vietų vidaus tvarkos taisyklių.
Pavyzdžiui, Rusijos įstatymas, reglamentuojantis viešosios priežiūros komisijų darbą, nenurodo, ar VPK nariai gali patekti į laisvės atėmimo
vietas neapieškoti. Ši teisė įtvirtinta slaptose instrukcijose, skirtose bausmių vykdymo sistemos
pataisos centrų ir įkalinimo įstaigų apsaugai. Vis
dėlto fizinė patikra galima, kai yra pakankamai
pagrindo įtarti, kad VPK narys įsinešė konkrečioje laisvės atėmimo vietoje draudžiamų daiktų. Šiuo atveju VPK narių statusas panašus į teisininkų ir advokatų statusą.
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•

Lietuvoje asmenys, atvykstantys į įkalinimo
įstaigas ir išvykstantys iš jų, gali būti patikrinti stacionariais arba nešiojamais metalo detektoriais. Jei šios pirminės patikros metu asmens
elgesys sukelia įtarimų, gali būti atliekama papildoma patikra, t. y. apieškomas pats asmuo
ir apžiūrimi jo daiktai. Vieninteliai asmenys, kuriems ši kontrolė netaikoma, yra prezidentas,
parlamento ir vyriausybės nariai, teisėjai. Tačiau
NPM atstovais paprastai pasitikima, todėl jie netikrinami. Be to, jiems leidžiama įsinešti mobiliuosius telefonus, jei jie ketina fotografuoti ar
daryti garso įrašus.

Kokia įprasta stebėsenos vizito programa?

Įprastas vizitas gali prasidėti susitikimu su įstaigos vadovu ir (arba) kitais administracijos atstovais. Paskui stebėsenos grupė atlieka patalpų
7

tikrinimą, įskaitant padidinto saugumo zonas, pavyzdžiui, vienutes, vaizdo stebėjimo patalpas ir kt.

paprašyti šių dokumentų kopijų, kad galėtų juos
peržiūrėti vėliau ir palyginti su duomenimis, tiesiogiai surinktais apsilankymo metu. Dar ji vertina bendrą stebimos įstaigos vidaus kultūrą.

Tam tikrais atvejais stebėsenos grupės nariai kalbasi su asmenimis, iš kurių atimta laisvė,
taip pat su prižiūrėtojais ir kitais darbuotojais. Be
to, peržiūri ataskaitas, žurnalus, laisvės atėmimo vietos aukštų išplanavimą ir kitus susijusius
dokumentus. Stebėsenos grupė taip pat gali
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Su kokiais dokumentais galiu susipažinti atlikdamas
stebėseną laisvės atėmimo vietoje?

Su visais reikiamais dokumentais, kuriuose pateikiama informacija apie laisvės netekusius asmenis. Žinoma, tokio pobūdžio informacija yra konfidenciali, visi stebėsenos grupės
nariai turi atsižvelgti į šią aplinkybę. Svarbią informaciją galima rasti tokiuose dokumentuose
kaip atvykimo į laisvės atėmimo vietą ir paleidimo iš laisvės atėmimo vietos registras, sankcijų
ir drausminių priemonių registras, kalinimo vienutėje ir (arba) izoliavimo registras, incidentų ir
(arba) nelaimingų atsitikimų registras, skundų
registras, medicininiai įrašai ir kt.

kameros, pasivaikščiojimo kiemo ir kitų zonų
dydį, higienos ir panašių patikrinimų, kuriuos atliko kitos institucijos, rezultatus ir asmenų, iš kurių atimta laisvė, dienotvarkę, kad nustatytumėte, kiek laiko jie praleidžia skirtingose laisvės atėmimo vietos zonose. Atsižvelkite į tai, kad šiuose dokumentuose taip pat gali būti konfidencialios informacijos, todėl elkitės su ja apdairiai.
Turėkite omenyje, kad aiškaus ir išsamaus
dokumentų, su kuriais galėtumėte susipažinti, sąrašo gali ir nebūti. Pavyzdžiui, Rusijoje VPK
nariams tenka patiems aiškintis, kokius dokumentus saugo laisvės atėmimo įstaigų administracija ir kokiais dar įstaigoje turimais dokumentais jie galėtų pasinaudoti atlikdami stebėseną.

Be to, galite susipažinti su visais reikiamais
dokumentais, kuriuose pateikta informacija apie
laisvės atėmimo vietų fizines sąlygas: aukštų išplanavimą, įskaitant gyvenamojo kambario ar
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Koks yra minimalus kalėjimo kameros arba globos
įstaigos gyvenamojo kambario dydis?

KPK rekomenduoja 6 m2 gyvenamąjį plotą
kalėjimo vienutėje, neįskaitant sanitarinio mazgo ploto, ir 4 m2 gyvenamąjį plotą vienam nuteistajam bendroje kameroje, neįskaitant sanitarinio mazgo ploto. Bendros kameros tualetai
turėtų būti atskirti tinkamo aukščio sienelėmis.
Europos žmogaus teisių teismas paprastai laiko
mažesnį nei 3 m2 gyvenamąjį plotą žmogaus teisių pažeidimu, tačiau įvairiose valstybėse dažnai
naudojami skirtingi matavimo kriterijai.

muose – 2,5 m2, moterų kolonijose ir medicininėse pataisos įstaigose – 3 m2, auklėjimo darbų
kolonijose – 3,5 m2, laisvės atėmimo vietų ligoninėse – 3 m2, ikiteisminio laisvės atėmimo įstaigose (rus. SIZO) – 4 m2, bausmių vykdymo sistemos medicinos prevencinio gydymo įstaigose – 5 m2. Tai rodo, kad Rusija dažniausiai neatitinka regioninių standartų. Lietuvoje minimalus gyvenamasis plotas, tenkantis vienam kaliniui ar suimtajam bendrabučio tipo patalpose,
turi būti 3 m2, o kamerų tipo patalpose – mažiausiai 3,6 m2. Tačiau padėtį sunkina tai, kad gyvenamasis plotas gali būti užstatytas baldais taip
pat jis gali būti mažesnis dėl kamerose įrengtų
tualetų. Taigi tas pats standartas praktiškai gali
reikšti labai skirtingas gyvenimo sąlygas, net jei
bendrųjų reikalavimų formaliai ir laikomasi.

Pavyzdžiui, Rusijos Federacijos bausmių
vykdymo kodekse (rus. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации) įtvirtinta nuostata, kad gyvenamasis plotas priklauso nuo laisvės atėmimo vietos tipo: pataisos kolonijose jis negali būti mažesnis nei 2 m2, kalėji8

Kamerų dydis – ne vienintelis reikalavimas, į
kurį reikėtų atsižvelgti vertinant laisvės apribojimo sąlygas. Svarbūs ir tokie veiksniai, kaip apšvietimas, šildymas, vėdinimas, patalynė, higie-
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Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį tikrinant kalėjimą,
globos įstaigą ar psichiatrijos ligoninę?

Toliau pateikiamas pavyzdinis (tačiau toli
gražu ne išsamus) sąrašas dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį:
Bendrieji klausimai:
•

ar pastatai yra geros būklės;

•

ar pastatai ir patalpos prieinami asmenims,
turintiems negalią;

•

ar tualetas yra atskirtas nuo likusio kambario
arba kameros, ar jis yra atviras ir matomas iš
įvairių kambario ar kameros vietų arba nuo
pagrindinių durų;

•

ar naudojimasis maudymosi patalpomis ir
tualetais užtikrina asmens privatumą, ar yra
atskiros patalpos vyrams ir moterims;

•

ar atsižvelgta į asmenų, prikaustytų prie lovos
arba turinčių judėjimo sutrikimų, poreikius;

•

ar yra priešgaisrinė įranga;

•

ar žmonės gali bendrauti pasirinkta kalba ir
ar laisvės atėmimo vietoje teikiama tinkama
parama (pavyzdžiui, vertimas žodžiu, dokumentų vertimas, dokumentų pateikimas lengvai suprantama kalba žmonėms, turintiems
intelekto sutikimų ir t. t.), siekiant užtikrinti,
kad kiekvienas asmuo galėtų išreikšti savo
poreikius ir suprasti savo teises.
Konkretūs klausimai įkalinimo įstaigose:

•

ar baldai, tualetas ir kriauklė yra atsparūs
smūgiams;

•

ar leidžiama pasimatyti su lankytojais ir kokiomis sąlygomis, kaip dažnai vyksta pasimatymai, kokios sąlygos sudarytos pasimatymų kambariuose;

•

na ir tai, ar asmuo didžiąją laiko dalį praleidžia
užrakintas kameroje arba kambaryje, ar gali reguliariai užsiimti veikla už jų ribų.

ar lauke ir uždarose patalpose yra pasivaikščiojimų ir sporto vietų, ar sulaikytieji gali jomis naudotis ir kaip dažnai, ar jos yra tinkamai įrengtos ir prižiūrimos;
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•

kokia veikla organizuojama už kameros ribų
ir kiek šios veiklos rūšių yra prieinamos nuteistiesiems;

•

ar kalėjimo vidaus tvarkos taisyklės yra aiškios ir suprantamos nuteistiesiems;

•

ar naudojamos prievartos priemonės, ar tokie atvejai registruojami, kokio tipo prievartos priemonės yra naudojamos (izoliavimas,
fizinis suvaržymas, fizinis ir (arba) psichologinis smurtas);

•

ar nuteistieji gali pateikti skundą administracijai, ar šie skundai registruojami ir ar į juos
atsakoma;

•

ar nuteistieji gali laisvai siųsti ir gauti laiškus;

•

ar nuteistieji gali patogiai naudotis telefonu
ir ar skambučių kaina yra pagrįsta;

•

ar nuteistieji gali naudotis internetu; jei ne,
kokie apribojimai taikomi ir ar jie pagrįsti;

•

ar bausmę atliekantys nuteistieji įtraukti į
darbinę veiklą ir ar su jais dirbama siekiant
jų reabilitacijos;

•

priklausomai nuo įstaigos tipo, ar durys visada užrakintos.

Konkretūs klausimai socialinės globos
įstaigose ir psichiatrijos ligoninėse:
•

ar gali paslaugų gavėjai dėvėti savo drabužius ir avėti savo avalynę (ir dieną, ir naktį);

•

ar paslaugų gavėjams leidžiama laisvai naudotis telefonu, siųsti ir gauti paprastus ir
elektroninius laiškus, naudotis internetu be
cenzūros;

•

jei įstaigoje įdiegta cenzūra, kokie jos taikymo mastai ir priežastys;

•

ar leidžiama matytis su lankytojais ir kokiomis sąlygomis, kaip dažnai leidžiami pasimatymai ir kokios sąlygos sudarytos pasimatymų kambariuose;

•

ar žmonės gali laisvai vaikščioti patalpose ir
už jų ribų;

•

ar taikomos prievartos priemonės, jei taip,
kokios (izoliavimas, slopinimas vaistais, fizinis suvaržymas, priverstinė hospitalizacija
bei gydymas ir t. t.);
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jei naudojamos suvaržymo priemonės, kokiomis stebėsenos ir priežiūros taisyklėmis
vadovaujamasi jas taikant;

•

ar parengtos informuoto sutikimo formos
medicininėms intervencijoms;

•

ar kokios nors medicininės intervencijos taikomos be informuoto sutikimo.

Ar galiu stebėsenos vizitų metu priimti skundus
iš asmenų, kuriems apribota laisvė?
Šiuo atveju reikėtų atsižvelgti ir į nacionalinės
sistemos ypatumus, nes kai kuriose šalyse NPM
gali būti sudarytos geros sąlygos priimti šiuos
skundus. Pavyzdžiui, Lietuvoje NPM yra LR Seimo kontrolierių įstaiga, kurios pagrindinė funkcija – nagrinėti skundus, todėl ji gali atlikti papildomus tyrimus, pagrįstus gautais skundais.

Nors KPK pabrėžia, kad skundų nagrinėjimas – ne NPM prerogatyva, galite juos priimti, jei
šie skundai susiję su juos pateikusių asmenų laisvės atėmimo sąlygomis, nepagrįstu jėgos naudojimu prieš juos, netinkamu pareigūnų elgesiu,
smurtiniais kitų nuteistųjų (o socialinės globos įstaigose ir psichiatrinėse ligoninėse – kitų paslaugų gavėjų) veiksmais, medicininės priežiūros neteikimu ar prasta jos kokybe ir panašiai.
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•

Kaip reikėtų elgtis su skundais?

Skundų nagrinėjimo tvarka gali skirtis priklausomai nuo jūsų stebėsenos grupės vidaus
taisyklių: greta skyriaus, atsakingo už vizitus į
laisvės atėmimo vietas ir jų stebėseną, galima
įkurti atskirą padalinį skundų svarstymui ir nagrinėjimui. Visi skundai turėtų būti registruojami,
vadovaujantis konfidencialumo principu.

dicininiais dokumentais ir kai kuriais kitais šaltiniais, susijusiais su Federalinės saugumo tarnybos vykdomais kankinimais, pateikus ir kai kurių asmenų, kuriems buvo apribota laisvė, pavardes. Kitas pavyzdys susijęs su Maskva: buvusi žurnalistė Jelena Masiuk laikraštyje Novaja
Gazeta (rus. Новая газета) paskelbė straipsnius apie savo, kaip VPK narės, veiklą. Daugiausia dėmesio šiuose straipsniuose skiriama įsisenėjusioms bausmių vykdymo sistemos problemoms, dėl kurių pažeidžiamos kalinių teisės.

Visų pirma skundus reikėtų aptarti su laisvės atėmimo vietos vadovybe. Jei ji nesugeba
nagrinėti skundų, gali tekti gavus skundą pateikusio asmens sutikimą atkreipti visuomenės
dėmesį į šį klausimą. Pavyzdžiui, 2018 m. spalį Sankt Peterburgo (Rusija) VPK nariai paskelbė pranešimą, kuriuo siekė informuoti plačiąją
visuomenę apie žiaurų elgesį ir žmogaus teisių
pažeidimus atskirose laisvės atėmimo vietose.
Šis pranešimas buvo pagrįstas skundais, me-

Lietuvoje, LR Seimo kontrolierių įstaiga, kuri
yra ir nacionalinis NPM, ir nacionalinė žmogaus
teisių institucija, priima ir tiria individualius skundus, taip pat turi įgaliojimus ir kartais pradeda
tyrimus savo iniciatyva, remdamasi gauta informacija apie galimus pažeidimus.

10
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Kaip kalbėtis su asmenimis, iš kurių atimta laisvė?

Visų pirma svarbu paprašyti jų informuoto
sutikimo pokalbiui. Pokalbis turi būti konfidencialus. Dažnai teikiant ataskaitas reikia laikytis visiško anonimiškumo. Asmuo turi suprasti jūsų
pagrindinius tikslus, statusą ir su juo susijusius
apribojimus. Laisvės atėmimo vietos darbuotojai neturėtų girdėti jūsų pokalbio. Jo metu gauta informacija yra konfidenciali. Jei jums atrodo,
kad vertėtų perduoti dalį pokalbio metu gautos informacijos žiniasklaidai arba susipažinti su
medicininiais įrašais, turėtumėte pirmiausia tam
gauti pašnekovo sutikimą.
Pokalbių metu patartina formuluoti atvirus
klausimus ir vengti atsakymą menančių klausimų. Išsamesnės informacijos apie pokalbio ve-
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dimą galite rasti Pasaulio sveikatos organizacijos parengtame priemonių rinkinyje „QualityRights“ bei „Institucinės globos, žmogaus teisių ir sveikatos priežiūros vertinimo klausimyne“
(angl. Institutional Treatment, Human Rigjts and
Care Assessment, ITHACA), skirtame bendrosios sveikatos priežiūros stebėsenai psichiatrinėse ir socialinės globos institucijose; taip pat
„Praktiniame vaikų laisvės atėmimo vietų stebėsenos vadove“, kurį parengė tarptautinė organizacija „Defense for Children International“,
ir „Praktiniame migrantų laisvės atėmimo vietų stebėsenos vadove“, (angl. Practical Manual
on Monitoring Immigration Detention) (žr. skyrių
„Naudingos nuorodos“).

Ką turėčiau daryti, kad būtų išvengta represinių
priemonių asmenims, iš kurių atimta laisvė?

Įkalinimo vietos administracija savo nepasitenkinimą nuteistojo skundais gali išreikšti represiniais veiksmais. Rusijoje asmenys, kuriems
apribota laisvė, kartais nesiskundžia baimindamiesi atsakomųjų veiksmų arba netikėdami, kad
jų skundai bus sąžiningai svarstomi. Ypač didelė represinių priemonių grėsmė psichoneurologiniuose pensionatuose, kur paslaugų vartotojams gali būti įstatymiškai uždrausta patiems
kreiptis dėl teisinės pagalbos.
Jei asmuo, kuriam atimta laisvė, pateikia
skundą, jis greičiausiai supranta pasekmes ir yra
pasirengęs galimiems atsakomiesiems veiksmams. Jei yra pagrindo bijoti sankcijų, turėtumėte palikti asmeniui savo kontaktus ir (arba) užtikrinti, kad jis gautų teisinę pagalbą arba kad konkrečioje laisvės atėmimo vietoje jį reguliariai lankytų advokatas. Tokiu atveju laisvės atėmimo vietos vadovybei taps aišku, kad padėtis stebima.
Pavyzdžiui, 2017 m. Karelijos (Šiaurės Vakarų Rusijos) pataisos kolonijoje 10 įkalintų asmenų pateikė skundą dėl nežmoniško ir žeminančio kolonijos personalo elgesio. Juos pradėjo reguliariai lankyti advokatai ir represijos liovėsi. Vis dėl11

to vienas kalinys buvo apkaltintas pateikus klaidingus faktus. Jei asmuo nekalba apie sąlygas
laisvės atėmimo vietoje bijodamas represijų, galite jo paklausti apie padėtį ankstesnėse laisvės
atėmimo vietose, kurių administracija greičiausiai jau nebegalės jam pakenkti. Dar viena išeitis – neįtraukti kalinio, kuris baiminasi represijų,
pavardės į ataskaitą apie laisvės atėmimo vietos
vizitą ir nurodyti jį kaip anoniminį skundo šaltinį.
Lietuvoje panašios tendencijos pastebimos
ir socialinės globos įstaigose. Asmenys, kuriems apribota laisvė, ir jų šeimos nariai dažnai
nesiskundžia dėl nežmoniško ar žeminančio elgesio, piktnaudžiavimo jėga ar suvaržymo priemonių naudojimo, baimindamiesi atitinkamų
institucijų ir tarnybų, nuo kurių yra labai priklausomi, represijų. Taigi jie neturi jokių kitų alternatyvų. Pavyzdžiui, 2015 m. į vieną Lietuvos NVO
kreipėsi sūnaus, turinčio intelekto sutrikimą ir
gyvenančio socialinės globos įstaigoje, motina.
Ištikus ūmioms emocinėms krizėms, jos sūnus
kartais atsidurdavo psichiatrijos ligoninėje. Po
vieno tokio atvejo motina, lankydama sūnų minėtoje ligoninėje, atrado po jo lova fiksavimo dir-

žą, ant kurio buvo pažymėti jo vardas ir pavardė.
Tada ji pasiskundė, kad jos sūnus, kaip jai atrodė, reguliariai fiziškai tramdomas tokiu būdu, ir
padarė keletą nuotraukų, kurias nusiuntė NVO.
Nuotraukose aiškiai matėsi ilgai trunkančio suvaržymo sukelta žala – kraujosruvos ir sutinimai
ant rankų. Ir socialinės globos įstaigos, ir psichiatrijos ligoninės turi licenciją, leidžiančią taiky-
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ti psichiatrinį gydymą, įskaitant fizinio suvaržymo
priemones, tačiau pastarųjų naudojimas nėra
aiškiai reglamentuotas. NVO pateikė pasiūlymą
nagrinėti šią bylą teisme, tačiau motina nesutiko. Kadangi jos sūnus turėjo ir toliau gyventi socialinės globos įstaigoje, ji bijojo galimų pasekmių. Ji elgėsi itin atsargiai, kadangi manė, kad
bylinėjimasis gali dar labiau pakenkti jos sūnui.

Kokios nacionalinės ir tarptautinės organizacijos
ar mechanizmai gali padėti mano darbe?
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto
(TRKK) vietos biurai rūpinasi asmenų, sulaikytų
ginkluoto konflikto metu ar patekusių į kitokias
smurtines situacijas pagal Ženevos konvencijas, lankymu. Taigi TRKK atstovai gali pakliūti į
tas laisvės atėmimo vietas, kuriose jūsų apsilankymas ribojamas dėl smurtinių situacijų.

KPK lanko laisvės atėmimo vietas Europos
Tarybos šalyse. Galite konsultuotis ir bendradarbiauti su KPK. Tokiu būdu išvengsite dubliavimosi ir galėsite dalytis informacija.
KPP įsteigtas remiantis Konvencijos prieš
kankinimą fakultatyviniu protokolu, KPKFK (angl.
Optional Protocol to the Convention Against Torture, OPCAT) ir veikia tik tose šalyse, kurios pasirašė ir ratifikavo šį protokolą. Jo nariai lankosi šių
šalių laisvės atėmimo vietose, teikia pagalbą ir
rengia mokymus NPM, kuris taip pat įkurtas KPKFK pagrindu. Jei jūsų šalis pasirašė ir ratifikavo
KPKFK, galite kreiptis pagalbos į KPP.

Rusijoje galite bendradarbiauti su nacionaliniais žmogaus teisių mechanizmais – Rusijos
Federacijos ombudsmeno tarnyba ir ombudsmeno tarnybomis, įsteigtomis visuose Rusijos
Federacijos administraciniuose vienetuose. Be
to, Rusijoje ir federaliniu, ir regioniniu lygmeniu
įkurtos vaiko teisių ombudsmeno institucijos.
O užsienio piliečių, kuriems apribota laisvė Rusijoje, klausimais galite bendradarbiauti su Rusijos Federacijos federalinės bausmių vykdymo
tarnybos viešosiomis tarybomis, taip pat federalinių ir vietinių parlamentų nariais bei konsulais.

JT specialusis pranešėjas kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio
ar baudimo klausimais skubiai kreipiasi į valstybes dėl asmenų, kuriems, kaip pranešta, gresia kankinimas, taip pat gavęs pranešimus apie
ankstesnius tikėtinus kankinimo atvejus. Be to,
jis gali lankytis valstybėse, kuriose vyksta faktų
nustatymo misijos.
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Lietuvoje bendradarbiavimas galimas su
NPM – LR Seimo kontrolierių įstaiga, kuri pasirengusi įtraukti NVO atstovus ir atskirus ekspertus
į stebėsenos vizitus ir vėlesnių ataskaitų rengimą.

Kada teisėta naudoti kalinimą vienutėje
(izoliavimą)?
atveju asmenis kasdien stebi medicinos personalas, o asmenims, kuriems apribota laisvė, vis
dėlto reikėtų suteikti galimybę bendrauti su kitais žmonėmis, aišku, ėmusis reikiamų atsargumo priemonių. Visi šių asmenų izoliavimo atvejai
turėtų būti tinkamai dokumentuojami ir stebimi.

KPP pabrėžia, kad kalinimas vienutėje visada turėtų taikomas kaip griežčiausia, kraštutinė
priemonė, nes izoliuotas nuteistasis gali negauti
būtinos medicininės pagalbos ir priežiūros. Izoliavimo laisvės atėmimo vietose nereikėtų painioti su izoliavimu gydymo įstaigose. Pastaruoju
12

Psichiatrinėse ligoninėse ir socialinės globos įstaigose izoliavimas ir atskyrimas laikomi
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Ką reiškia „informuotas asmens sutikimas“
gydytis?

KPP patikslina, kad „informuotas sutikimas
yra laisva valia priimtas sprendimas, remiantis
suprantama ir pakankama informacija apie galimus gydymo (veiksmo) ir šalutinį poveikius, taip
pat galimas atsisakymo gydyti pasekmes“ (CAT /
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suvaržymo forma, taigi – prievartos priemone
(žr. tolesnius 29–33 klausimus).

OP / 27/2). Asmenims, kuriems apribota laisvė,
visa ši informacija turėtų būti pateikta tinkamai ir
suprantamai, vartojant kalbą, kuri geriausiai atitinka jų asmenines aplinkybes ir poreikius.

Ar gydymas gali būti taikomas
be informuoto sutikimo?

Padėtis gali skirtis kiekvienoje šalyje, priklausomai nuo vietinių teisės aktų.
Tačiau KPP aiškina, kad kartais gali prireikti medicininio gydymo asmenims, iš kurių atimta
laisvė, be jų sutikimo, kai asmuo negali:
(a) suprasti pateiktos informacijos apie grėsmę
jo gyvybei ar asmens vientisumui ir viso to
pasekmes;
(b) suprasti informacijos apie siūlomą gydymą,
įskaitant jo paskirtį, priemones, tiesioginį
poveikį ir galimą šalutinį poveikį;

Rusijoje, kai asmuo netenka teisinio veiksnumo ir neturi giminaičių arba kai giminaičiai atsisako tapti jo globėjais, jis pakliūva į psichikos
sveikatos globos įstaigą, t. y. psichoneurologinį
dispanserį (PND), kuris ir tampa jo globėju. Tokiu atveju susiduriama su interesų konfliktu. Pavyzdžiui, PND neleidžia asmenims, kurių laisvė
apribota, išvykti iš institucijos aplankyti šeimos
ir draugų, o tai prieštarauja jų teisėms pagal JT
Neįgaliųjų teisių konvenciją.

(c) veiksmingai bendrauti su kitais “ (CAT / OP /
27/2).
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Kaip suprasti, ar gydymas
buvo taikomas teisėtai?

Turėtumėte pasikalbėti su asmeniu, sužinoti jo nuomonę ir patikrinti medicininius įrašus, ar
juose yra duomenų apie informuotą sutikimą gy-
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dytis, arba kitu atveju, ar juose pateikti įrodymai,
kad buvo pagrindas taikyti gydymą be asmens
sutikimo.

Ar bado streiko metu gali būti taikomas
priverstinis maitinimas?

Nėra tarptautinės taisyklės dėl priverstinio
maitinimo teisėtumo. Ministrų komiteto rekomendacijoje Nr. R (98) 74 dėl etinių ir organizacinių sveikatos priežiūros aspektų kalėjime teigia13

ma, kad gydytojas turėtų informuoti badaujantį nuteistąjį apie galimas medicinines pasekmes
ir galimą gydymą, jei badaujančiojo būklė rimtai
pablogėtų. Gydytojas turėtų vadovautis kiekvie-

nos šalies nacionaliniais teisės aktais. KPK parengtose šalių inspektavimo ataskaitose pabrėžiama, kad sprendimai dėl priverstinio maitinimo
turėtų būti tinkamai dokumentuojami raštu.

būti taikomas, kai kyla grėsmė asmens gyvybei.
Panašiai yra ir Lietuvoje – priverstinis maitinimas
taikomas kalėjimuose, kai nuteistasis patiria sąmonės ar psichikos sveikatos sutrikimų ir kai dėl
bado streiko kyla tiesioginė grėsmė jo gyvybei.

Rusijos Federacijos bausmių vykdymo kodeksas numato, kad priverstinis maitinimas gali
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Ar teisėta apriboti religines teises
laisvės atėmimo vietose?

Pagrindiniuose elgesio su nuteistaisiais
principuose teigiama, kad, išskyrus tuos apribojimus, kurie akivaizdžiai reikalingi dėl įkalinimo, visiems nuteistiesiems turi būti išsaugomos
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje nustatytos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Tai
reiškia, kad reikia gerbti grupės, kuriai priklauso kalinamieji, religinius įsitikinimus ir kultūrines
nuostatas.

vės atėmimo įstaigoje nustatytos dienotvarkės
musulmonai, iš kurių atimta laisvė, negali melstis penkis kartus per dieną, kaip nurodo jų religija, nes dienotvarkėje neskirta laiko maldai.
Taigi, jei kalinys meldžiasi, jis automatiškai nusižengia dienotvarkei, todėl jam skiriamos drausminės nuobaudos. Moterims, dirbančioms laisvės atėmimo vietos patalpose, neleidžiama dėvėti galvos apdangalo. Be to, dažnai įkalinimo
vietose tiekiamas maistas neatitinka nuteistųjų
išpažįstamo tikėjimo reikalavimų.

Rusijoje asmenys, kuriems apribota laisvė,
dažnai negali naudotis savo religinėmis teisėmis. Karelijoje (Šiaurės Vakarų Rusija) dėl lais-
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Ką turėčiau daryti po stebėsenos vizito?

Parengti ir išplatinti stebėsenos ataskaitą ir
rekomendacijas, atlikti tolesnius veiksmus, susijusius su šių rekomendacijų įgyvendinimu.
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Ką turėčiau įtraukti į ataskaitą?

Rekomenduojama, kad ataskaita būtų sudaryta ir parengta pagal tą pačią metodiką, kuria vadovaujantis buvo atliekama stebėsena. Į
ataskaitą turėtumėte įtraukti visas vizito metu
nustatytas problemas ir kilusius klausimus, taip

pat visus po ankstesnio apsilankymo atsiradusius teigiamus pokyčius. Ataskaita turėtų būti
objektyvi. Ataskaitos gali būti periodinės, teminės ir kasmetinės.
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Ar galiu pateikti rekomendacijas aplankytos
laisvės atėmimo vietos administracijai?

Taip, būtent jums tenka užduotis pateikti rekomendacijas atitinkamoms institucijoms:
ministerijoms, policijai ir laisvės atėmimo vietų administracijai, kad pagerėtų žmogaus teisių

padėtis. Taip pat galite pateikti pasiūlymus keisti
įstatymus ar priimti naujus teisės aktus. Ataskaita
ir rekomendacijos turėtų būti viešai prieinamos.
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Kokie turėtų būti tolesni mano veiksmai?
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Kaip bendrauti su žiniasklaida ir ar
apskritai reikėtų tai daryti?

Laisvės atėmimo vietos administracija gali
reaguoti į ataskaitą ir rekomendacijas pradėdama su jumis diskusiją ir (arba) pateikdama rašytinį atsiliepimą. Jei ji įsipareigoja įdiegti tam ti-

Visuomenės informavimas apie savo darbą, kad ji suprastų jo esmę, yra gera praktika. Žiniasklaida tam yra vienas iš tinkamiausių
kanalų. Galite pasitelkti žiniasklaidą visuomenės supažindinimui su savo darbu, viešinti per
ją savo ataskaitas, rekomendacijas, tolesnius
veiksmus, pasiūlymus dėl atitinkamų politikos
ir teisės aktų pakeitimų ir pan. Žinoma, šiame

krus pakeitimus vadovaudamasi jūsų rekomendacijomis, rezultatai turėtų būti išnagrinėti kito
vizito metu, o atitinkamas vertinimas įtrauktas į
artimiausią ataskaitą.

procese nevalia atskleisti konfidencialios informacijos.
Būkite pasirengę apginti savo nuomonę žiniasklaidos leidiniuose, jei kalinimo vietų administracija nesutiks su jumis ir kaltins stebėsenos
grupę pateikus klaidingą informaciją. Jūsų geriausia gynyba – laikytis įstatymų ir nepažeisti
konfidencialumo principo.

Vaikai ir moterys
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Ar galiu laisvės atėmimo vietose sutikti vaikų?

Taip, galite sutikti vaikų policijos areštinėse,
ikiteisminio laisvės atėmimo centruose, kalėjimuose, uždarose ugdymo įstaigose, socialinės
globos įstaigose, psichiatrijos ligoninėse ir kito-
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se institucijose, skirtose vaikams, turintiems negalią, migrantų priėmimo ar deportavimo centruose ir kt.

Kaip turėčiau kalbėtis su vaiku?

Rekomenduojama bendraujant su vaiku
rinktis jo amžių atitinkančią kalbą ir manierą, tačiau nesielgti pernelyg globėjiškai. Prieš pokalbį
15

turite gauti vaiko sutikimą. Taip pat jums gali prireikti tėvų ar teisinio atstovo sutikimo. Žinoma,
pokalbio turinys turi likti konfidencialus.
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Ar turėčiau skirti ypatingą dėmesį moterims,
kurioms apribota laisvė?

Taip, moterims laisvės atėmimo vietose kyla
didelė kankinimo ir žeminančio elgesio grėsmė;
be to, joms būdingi konkretūs su lytimi susiję poreikiai. Norėdami gauti daugiau informacijos šia

tema, susipažinkite su „Moterų laisvės atėmimo
vietų stebėsenos, atsižvelgiant į lyčių aspektą,
vadovu“ (žr. skyrių „Naudingos nuorodos“).

Asmenys, turintys psichosocialinę
ir (arba) intelekto negalią
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Kodėl turėčiau skirti ypatingą dėmesį asmenims,
turintiems psichikos sveikatos sutrikimų,
psichosocialinę ir (arba) intelekto negalią?

Asmenys, turintys psichosocialinę ir (arba)
intelekto negalią, taip pat psichikos sveikatos
sutrikimų, priklauso didžiausią atskirtį patiriančioms ir pažeidžiamiausioms grupėms. Jie dažnai neįtraukiami į pagrindinę socialinę ir ekono-

minę veiklą, taip pat į sprendimų, susijusių su jų
gyvenimu, priėmimo procesą. Vis dar plačiai paplitusi šių žmonių stigmatizacija ir diskriminacija
institucijose ir visuomenėje.
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Ar uždaros institucijos yra tinkama vieta
asmenims, turintiems negalią?
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Kaip teisinis asmenų su negalia veiksnumas
apibrėžiamas JTNTK?

pateikti 2006 m. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių
konvencijos (JTNTK) 19 straipsnyje ir jos neprivalomame protokole. Paprastai teisė gyventi savarankiškai pažeidžiama tais atvejais, kai žmonės
ilgam laikui, kartais net keliems dešimtmečiams,
uždaromi stacionariose globos įstaigose ar psichiatrinėse ligoninėse. Teisė į sveikatą taip pat
pažeidžiama nukreipiant asmenis į psichiatrijos
įstaigas, ypač prieš jų valią, užuot suteikus jiems
reikiamą paramą ir paslaugas bendruomenėje.

Ne, žmonės, turintys psichosocialinę ir
(arba) intelekto negalią, turi teisę gyventi bendruomenėje; tai yra visų kitų jų teisių pagrindas.
Teisė gyventi savarankiškai ir būti įtrauktam į visuomenę glaudžiai susijusi su kitomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis, tokiomis kaip asmeninė laisvė, privatus ir šeiminis gyvenimas, laisvė nepatirti netinkamo elgesio ar bausmių, lygybė prieš įstatymą ir kt. Šie visiškos įtraukties ir
dalyvavimo bendruomenės gyvenime standartai

JTNTK 12 straipsnyje numatyta, kad „asmenys su negalia turi teisinį veiksnumą lygiai su kitais asmenimis visose gyvenimo srityse“. Be to,
šiame straipsnyje kalbama apie teisinio veiks-

numo įgyvendinimą. Anksčiau „teisinis veiksnumas“ (angl. legal capacity) paprastai buvo
siejamas su „protiniu veiksnumu“ (angl. mental capacity), kurį JTNTK komitetas apibrėžia
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kaip „asmens gebėjimus priimti sprendimus“.
Bendrojoje pastaboje dėl 12 straipsnio „Lygybė
prieš įstatymą“ JT Neįgaliųjų teisių komitetas teigia, kad šios dvi sąvokos taip glaudžiai susijusios, jog kažkodėl manoma: jei asmens sprendimų priėmimo gebėjimai prastesni dėl kognityvinio ar psichosocialinio sutrikimo, tai jis netenka ir teisinio veiksnumo priimti konkretų sprendimą. Asmens negalia ir (arba) sprendimų priėmimo gebėjimai paprastai laikomi teisėtu pagrindu
atimti iš jo teisinį veiksnumą ir sumenkinti jį prieš
įstatymą. 12 straipsnis draudžia tokį diskriminacinį teisinio veiksnumo atėmimą. Taigi JT komitetas pabrėžia, kad įstatymai, leidžiantys priverstinį gydymą dėl gebėjimų priimti sprendimus praradimo, yra diskriminaciniai.
Dėl kai kuriose šalyse priimtų teisės aktų,
nepakankamai atitinkančių JTNTK reikalavimus,
ir dėl prasto jų įgyvendinimo arba visiško neįgy-
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Kokios grėsmės kyla asmenims, turintiems
negalią, laisvės apribojimo vietose?

Tokiose laisvės apribojimo vietose, kaip socialinės globos įstaigos ir psichiatrijos ligoninės,
dažnai naudojamos prievartos priemonės: priverstinė hospitalizacija ir gydymas, įvairios suvaržymo formos (fizinės, medikamentinės ir izoliavimas). Pavyzdžiui, Lietuvoje ir Rusijoje visos
šios prievartos priemonės nėra uždraustos ir nepažeidžia nacionalinių teisės aktų ir KPK reglamentų, bet vis dėlto neatitinka JTNTK nuostatų
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vendinimo problemos dėl teisinio veiksnumo giliai įsišaknijo socialinės globos sistemoje. Pavyzdžiui, Rusijoje daugumai asmenų su negalia,
gyvenančių socialinės globos įstaigose, skiriama neribota globa. Tai reiškia, kad jų teisės naudotis teisiniu veiksnumu yra visiškai apribotos.
Be to, jie netenka ir pilietinių teisių. O štai Lietuvoje nereikalaujama apriboti teisnumo veiksnumo socialinės globos įstaigų gyventojams,
todėl dauguma jų gali naudotis savo pilietinėmis teisėmis, nors kai kuriems iš jų ir skiriama
dalinė globa. Galimybė naudotis teisiniu veiksnumu leidžia asmeniui neprarasti pilietinių teisių, įskaitant teisę dalyvauti politiniame ir visuomenės gyvenime, įtvirtintą JTNTK 29 straipsnyje. Pavyzdžiui, Lietuvoje balsavimo tvarka socialinės globos įstaigose yra tokia pat kaip ir visose
kitose laisvės atėmimo vietose.

(3, 12, 14 ir 15 straipsniai). Be to, KPK standartai gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių, kokios procedūros
leistinos prireikus taikyti prievartą. Šiaip ar taip,
KPK standartai vis dėlto gali būti naudingi stebint
prievartos priemonių (jei jos taikomos socialinės
globos įstaigose ar psichiatrijos ligoninėse) naudojimą, nepaisant to, kad jie prieštarauja pagrindiniams JTNTK nustatytiems standartams.

Kokios yra asmenų su negalia laisvės
atėmimo alternatyvos?

JTNTK 12 straipsnis pripažįsta asmenų su
negalia lygybę prieš įstatymą ir skatina suteikti jiems tam tikras veiksmingas garantijas, užtikrinančias galimybę įgyvendinti savo teisinį
veiksnumą. Taigi, remiantis JTNTK, vietoje pakaitinio sprendimų priėmimo ir globos turi būti
pasitelkiamos pagalbos priimant sprendimus
schemos, kurios dar retai taikomos praktiko-
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je ir dažnai neatitinka nacionalinių teisės aktų,
įtvirtinančių neribotą ar dalinę globą. Dar daugiau neatitikimų esama tarp JTNTK, KPK ir kiekvienos šalies nacionalinių teisės aktų, keliančių
diskusijas pasaulio mastu. Tai rodo lėtą perėjimą prie veiksmingos politikos, bendro supratimo ir teigiamos viešosios nuomonės dėl tokių
pažeidžiamų grupių kaip asmenys, turintys psi-

Svarbu pažymėti, kad asmenų, turinčių negalią, teisės turėtų būti ne tik gerbiamos ir stebimos specializuotose bei segreguotose laisvės atėmimo vietose, pavyzdžiui, socialinės globos įstaigose ir psichiatrijos ligoninėse, bet ir visose kitose institucijose, tokiose kaip kalėjimai,
migrantų laisvės atėmimo įstaigos arba bet kuri
kita bendra laisvės atėmimo vieta.

chosocialinę ir (arba) intelekto negalią, taip pat
psichikos sveikatos sutrikimų. Pasaulio sveikatos organizacijos parengtame priemonių rinkinyje „QualityRights“ (žr. skyrių „Naudingos nuorodos“) pateikiami psichikos sveikatos priežiūros ir paslaugų standartai, atitinkantys JTNTK,
kurie galėtų būti naudingi atliekant visų laisvės
atėmimo vietų stebėseną.

Migrantai

34

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį stebint
migrantų laisvės atėmimo vietas?

Migrantams, pabėgėliams, asmenims be pilietybės ir užsienio piliečiams gali būti apribota
laisvė ne tik dėl to, kad jie kaltinami nusikalstama
veika ar buvo nuteisti, bet ir dėl to, kad dėl kokios nors priežasties jie neturi galiojančio leidimo gyventi konkrečioje šalyje, taip pat tais atvejais, kai jie laukia sprendimo dėl prašymo suteikti prieglobstį arba dėl gresiančios deportacijos.
Tokiais atvejais jų laisvės atėmimo sąlygos dažnai panašios į įprastų laisvės atėmimo vietų, tačiau šie asmenys turi konkrečių teisių ir poreikių.
Pavyzdžiui, teisę susisiekti su savo kilmės šalies

konsulu, todėl galite paklausti, ar jie pasinaudojo šia teise (o jei ne, kodėl). Turėtumėte atkreipti
ypatingą dėmesį į migrantų teisę bendrauti jiems
suprantama kalba: jiems turi būti užtikrintos vertimo žodžiu ir (arba) dokumentų vertimų paslaugos svarbiais teisiniais klausimais. Be to, kartais
pažeidžiami tarptautiniai standartai, kai atitinkamos tarnybos atskiria vaikus nuo tėvų, pastaruosius sulaikius. Daugiau informacijos šiuo klausimu rasite JT pabėgėlių agentūros parengtame
„Praktiniame migrantų laisvės atėmimo stebėsenos vadove“ (žr. skyrių „Naudingos nuorodos“).
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Praktinių klausimų lentelė

Paklauskite laisvės atėmimo
vietos administracijos

Paklauskite asmens,
kurio laisvė apribota

Klausimai sau

Sąlygos kamerose arba kambariuose
Kiek lovų yra kiekvienoje
kameroje arba kambaryje?

Kiek žmonių miega kameroje
arba kambaryje?

Kiek asmenų gyvena vienoje
kameroje arba kambaryje?

Ar patalpa tinkamai apšviesta,
vėdinama ir šildoma?

Ar yra numatyta vieta
asmeniniams daiktams
laikyti? Ar ši vieta užrakinama
(jei ji yra socialinės globos
įstaigoje)?

Ar patalpoje nėra vabzdžių ar
kitų kenkėjų?
Ar turite vietą asmeniniams
daiktams laikyti? Ar ji
užrakinama?

Ar patalpa nėra perpildyta?
Gal reikėtų sutikrinti asmenų
skaičių su atvykimo į laisvės
atėmimo vietą ir paleidimo
iš laisvės atėmimo vietos
registru?
Ar tualetai atskirti?
Ar yra kamerų arba kambarių,
pritaikytų asmenims su fizine
negalia?
Ar baldai, klozetas ir kriauklė
atsparūs smūgiams?
Ar patalpa tinkamai apšviesta,
vėdinama ir šildoma?

Higiena
Ar tiekiamas karštas vanduo?

Ar tiekiamas karštas vanduo?

Kaip asmenys, kuriems
apribota laisvė, gali naudotis
dušu?

Ar prieinamos maudymosi ir
tualeto patalpos? Kur yra šios
patalpos?

Ar jie gali skalbti ir džiovinti
savo drabužius?

Ar jums sudarytos sąlygos
skalbti ir džiovinti savo
drabužius?

Ar vyrams ir moterims skirtos
atskiros tualeto ir maudymosi
patalpos?

Norint gauti daugiau
informacijos vertėtų patikrinti
skundų registrą

Maitinimas
Ar tiekiamas maistas
atitinka tikinčiųjų, vegetarų
ir nuteistųjų, kuriems dėl
sveikatos būklės gydytojo

Ar maisto kokybė jus tenkina?
Ar turite pakankamai
geriamojo vandens?
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Norint gauti daugiau
informacijos vertėtų patikrinti
skundų registrą.

Paklauskite laisvės atėmimo
vietos administracijos

Paklauskite asmens,
kurio laisvė apribota

paskirtas dietinis maitinimas,
poreikius?

Ar maistas atitinka vegetarų,
tikinčiųjų ir (arba) turinčiųjų
sveikatos problemų reikmes?

Klausimai sau

Lankytojai ir bendravimas
Kada ir kokiomis sąlygomis
gali atvykti lankytojai
pasimatyti su asmeninis,
kuriems apribota laisvė?
Ar gali asmenys, kuriems
apribota laisvė, skambinti
telefonu ir naudotis
internetu? Jei taip, kokiomis
sąlygomis?

Ar susidūrėte su kliūtimis,
siųsdami ir gaudami laiškus,
taip pat gaudami siuntinius?

Ar sudarytos tinkamos
sąlygos pasimatymų
kambariuose?

Ar jums prieinamos telefono
skambučių ir naudojimosi
internetu kainos (jei leidžiama
skambinti ir naudotis
internetu)?

Norint gauti daugiau
informacijos vertėtų patikrinti
skundų registrą.

Ar sudarytos sąlygos akis į akį
susitikti su savo advokatu?
Ar yra kokių nors kliūčių
susitikti su artimaisiais ir kitais
lankytojais?

Izoliavimas ir suvaržymo priemonės
Kokios suvaržymo priemonės
yra naudojamos?
Kaip dažnai taikomos
suvaržymo ir izoliavimo
priemonės?
Dėl kokios priežasties jos
taikomos?
Kiek laiko šios priemonės
taikomos?

Ar jums buvo taikomos
suvaržymo ir (arba) izoliavimo
priemonės?
Dėl kokios priežasties?
Kiek laiko?
Ar skundėtės dėl to ir kokios
sulaukėte reakcijos į savo
skundą?

Vertėtų palyginti sankcijų
ir drausminių nuobaudų
registrą su kalinimo
vienutėje ir (arba) suvaržymo
priemonių taikymo registru:
ar registruojami izoliavimo
ir suvaržymo priemonių
taikymo atvejai?

Kaip dokumentuojami
suvaržymo ir izoliavimo
priemonių taikymo atvejai?
Medicinos pagalba
Kiek turite įstaigoje dirbančių
ir ateinančių medicinos
darbuotojų?
Koks mirtingumas jūsų
įstaigoje? Kokios mirties
priežastys?

Ar esate patenkintas
medicinos paslaugomis?
Kada paskutinį kartą jus
tikrino gydytoja(s)?
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Reikėtų patikrinti asmenų
sveikatos įrašus.

Paklauskite
Paklauskite laisvės
laisvės atėmimo
atėmimo
vietos
vietos administracijos
administracijos

Paklauskite
Paklauskite asmens,
asmens,
kurio
kurio laisvė
laisvė apribota
apribota

Ar tinkamai registruojami
sutikimai dėl medicininio
gydymo? Kaip paprastai
paaiškinate asmenims,
turintiems ribotus kalbinio
bendravimo gebėjimus, kad
jiems reikalingas gydymas?

Ar jis/ji jums skyrė kokį nors
gydymą? Ar jums kilo kokių
nors sunkumų dėl gydymo
paslaugų?

Ar jūsų įstaigoje prieinamos
psichikos sveikatos
specialistų, psichologų,
psichiatrų, psichoterapeutų
paslaugos?

Klausimai
Klausimai sau
sau

Ar įstaigoje prieinamos
reabilitacijos programos
asmenims, turintiems
priklausomybę nuo kvaišalų,
ir (arba) psichosocialinės
reabilitacijos programos?
Ar izoliuojami infekcinėmis
ligomis sergantys asmenys?

Ar izoliuojami infekcinėmis
ligomis sergantys asmenys?
Savižudybės ir savęs žalojimas
Ar jūsų įstaigoje pasitaikė
savižudybių arba savęs
žalojimo atvejų?
Kaip pavyko išspręsti
naujausią savižudybės
krizę? Ar kitiems asmenims ir
darbuotojams buvo suteiktos
konsultacijos, psichologinė
arba emocinė parama?

Ar žinote apie savižudybės
arba savęs žalojimo atvejus?
Kokių priemonių imamasi
siekiant užkirsti kelią
savižudybėms arba savęs
žalojimui?

Vertėtų patikrinti incidentų
arba nelaimingų atsitikimų
registrą. Ar registruojamos
savižudybės arba savęs
žalojimo atvejai?

Kas konkrečiai daroma,
įvykus savižudybei ar
susidūrus su savęs žalojimu?

Ar jūsų įstaigoje įdiegtos
savižudybių prevencijos
programos ar planai?
Religiniai įsitikinimai ir kultūrinės nuostatos
Ar jūsų įstaigoje arba
laisvės atėmimo vietoje
vyksta religinės apeigos?
O gal rengiami religiniai
susitikimai?

Kada jus pastaruoju metu
aplankė koks nors religinis
vadovas?

Ar nustatyta kokio nors
religinio vadovo lankymosi
tvarka?

Ar jums prieinami religiniai
tekstai?

Kokias religijas išpažįsta
asmenys, kuriems apribota
laisvė?

Kaip dažnai lankotės maldos
namuose, jei tokie yra?

Ar bendraujate su kitais tą
pačią religiją išpažįstančiais
tikinčiaisiais? Jei taip, kokiais
būdais?
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Vertėtų patikrinti lankytojų
registrą ir paieškoti įrašų
apie religinių vadovų
apsilankymus, jei tokių būta.
Ar ant kameros arba
kambario sienų esama kokių
nors religinių plakatų?
Ar įstaigos bibliotekoje,
kamerose arba kambariuose
yra religinių knygų?

Paklauskite
Paklauskite laisvės
laisvės atėmimo
atėmimo
vietos
vietos administracijos
administracijos

Paklauskite
Paklauskite asmens,
asmens,
kurio
kurio laisvė
laisvė apribota
apribota

Ar įstaigos teritorijoje yra
kokia nors maldos vieta?

Ar yra maldos vieta, kuria
galite naudotis?

Klausimai
Klausimai sau
sau
Kaip apsirengę asmenys,
kuriems apribota laisvė? Ar
jie turi kokių nors tikėjimo
simbolių? Ar vilki religinius
įsitikinimus bylojančius
drabužius?

Užimtumas ir mokymasis
Kokią veiklą siūlote už
kameros arba kambario ribų?
Ar gali asmenys, kuriems
apribota laisvė, dirbti?
Kaip jiems sumokama už
darbą?

Ar dalyvaujate kokioje nors
veikloje už kameros ribų?
Kokioje?

Vertėtų paieškoti daugiau
informacijos skundų registre.

Ar dirbate?
Kokį atlyginimą gaunate?
Ar turite galimybę mokytis?

Ar jiems suteikiama galimybė
mokytis?
Sąlygos reabilitacijai
Kokias reabilitacijos
priemones siūlote savo
įstaigoje?

Ar naudojatės kokiomis nors
reabilitacijos priemonėmis?
(Kodėl ne?)

Vertėtų paieškoti daugiau
informacijos skundų registre.

Moterys ir vaikai
Kiek jūsų įstaigoje yra moterų?
Kiek jūsų įstaigoje yra vaikų?
Kiek vaikų besilaukiančių
moterų yra jūsų įstaigoje?
Kokias priemones taikote, kad
patenkintumėte individualius
jų poreikius?
Kaip dažnai moteris tikrina
ginekologas?

Ar moterys gauna visus
reikiamas higienos
priemones?
Ar yra kokių nors kliūčių,
trukdančių moterims
bendrauti su savo vaikais?
(Tas pats klausimas
užduodamas ir vyrų, kurių
laisvė apribota, atvejais).

Ar imtasi kokių nors
priemonių mažinti laisvės
atėmimo poveikį vaikų ir jų
tėvų santykiams?

Socialinės globos įstaigų ir psichiatrijos ligoninių ypatumai
Ar leidžiama jūsų įstaigoje
esantiems asmenims vilkėti
savo drabužius ir avėti savo
avalynę?

Daugiau informacijos
rasite skyriuje „Naudingos
nuorodos“.

Vertėtų patikrinti medicininius
įrašus: ar į juos įtrauktos
informuoto sutikimo formos?
Gal vertėtų paieškoti prastos
mitybos, aplaidumo ir (arba)
piktnaudžiavimo požymių?

Ar jie gali laisvai vaikščioti
patalpose ir už jų ribų?
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Naudingos nuorodos

•

KPK standartai ir priemonės:
https://www.coe.int/en/web/cpt/standards

•

KPP dokumentai:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Documents.aspx

•

Pasaulio sveikatos organizacijos parengtas priemonių rinkinys „QualityRights“:
https://www.who.int/mental_health/publications/QualityRights_toolkit/en/

•

Tarptautinės organizacijos „Defence for Children International“ ir partnerių parengtas
„Praktinis vaikų laisvės atėmimo vietų stebėsenos vadovas“:
http://www.childrensrightsbehindbars.eu/en/outputs/practical-guide

•

Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros parengtas „Migrantų laisvės atėmimo vietų
stebėsenos vadovas“:
https://www.apt.ch/en/resources/monitoring-immigration-detention-practical-manual

•

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parengtas 			
„Laisvės atėmimo vietų stebėsenos vadovas“:
https://www.osce.org/odihr/29845

•

Kankinimo prevencijos asociacijos parengtas „Moterų laisvės atėmimo vietų
stebėsenos, atsižvelgiant į lyčių aspektą, vadovas“:
https://www.apt.ch/en/resources/women-in-detention/
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Apie projekto partnerius

„Citizens’ Watch“, Rusija – žmogaus teisių srityje veikianti nevyriausybinė organizacija,
kurios įkūrimą 1992 m. inicijavo Rusijos žmogaus teisių aktyvistų, teisininkų, žurnalistų, Rusijos parlamento ir Sankt Peterburgo miesto tarybos deputatų grupė. Svarbiausias „Citizens’
Watch“ siekis – priartinti Rusijos teisės aktus, susijusius su žmogaus teisėmis, ir jų taikymo
praktiką prie tarptautinių teisinių standartų. 2014 m. Rusijos Federacijos teisingumo ministerija
užregistravo „Citizens’ Watch“ kaip ‘užsienio agentą’.
http://www.citwatch.org/

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI), Lietuva – nevyriausybinė, ne pelno siekianti žmogaus teisių organizacija. Nuo pat įkūrimo 2003 m. ŽTSI siekia, kad nacionaliniai teisės
aktai ir politika atitiktų tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje ir stengiasi užtikrinti,
jog žmogaus teisės taptų realios ir veiksmingos praktikoje.
https://hrmi.lt/en/

Norvegijos Helsinkio komitetas – nevyriausybinė organizacija, kuri siekia, kad būtų
gerbiamos žmogaus teisės vykdydama stebėseną, teikdama ataskaitas, rengdama mokymus
ir remdama demokratiją.
https://www.nhc.no

„Civil Rights Defenders“, Švedija – nevyriausybinė organizacija, bendradarbiaujanti
su žmogaus teisių gynėjais, dirbanti pačiuose problemiškiausiuose visų žemynų regionuose.
Vykdydama advokaciją, bylinėdamasi ir rengdama viešas kampanijas ši organizacija stiprina
žmonių teises visame pasaulyje. Be to, veikia ir kaip Švedijos pilietinių teisių sergėtoja.
https://crd.org/
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