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SANTRUMPOS

ES

Europos Sąjunga

LGKT

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

LR

Lietuvos Respublika

NVO

Nevyriausybinė organizacija

JT

Jungtinės Tautos

JTNTK

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija

JTVP

Jungtinių Tautų Vystymo programa

JTVTK

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija

VO

Vyriausybinė organizacija
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METODIKA

1-ojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo etapo metu buvo remtasi vien tik esamų dokumentų ir viešai
prieinamos internetu teikiamos informacijos tyrimais. Su visais svarbiais įstatymais ir teisės aktais buvo
susipažinta per oficialią LR Seimo svetainę internete bei oficialias įvairių ministerijų svetaines. Buvo
nagrinėjami ir tokie šaltiniai, kaip viešai prieinamos nevyriausybinių (NVO) arba vyriausybinių
organizacijų (VO) ataskaitos ir veiklos rezultatai, rasti per „Google“ paieškos sistemą, NVO ir VO
svetaines ir vykdant paiešką jų puslapių archyvuose. Pagrindiniai statistiniai duomenys buvo gauti iš
naujausių tyrimų ir ataskaitų bei iš oficialios LR statistikos departamento svetainės.
Buvo stengiamasi konsultuotis ir su akademinėmis bibliotekomis. Tiesa, nežinant konkrečių
publikacijų antraščių ar bent jų autorių pavardžių, buvo nelengva rasti šiai ataskaitai svarbią literatūrą.
Akademinių bibliotekų paieškos internete sistemos pasirodė neveiksmingos ir visai nelanksčios. Keli
svarbūs straipsniai buvo rasti konsultuojantis su šalies bei regioniniais naujienų archyvais. Vertingas
šaltinis šiai ataskaitai buvo ir VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (anksčiau žinomos kaip VšĮ „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“) būstinėje esantys archyvai, kurie buvo išsamiai išnagrinėti, informacija gauta ir
susitikimų su buvusiais bei esamais šios organizacijos darbuotojais metu.
2-ojo duomenų rinkimo etapo tikslas – papildyti 1-ojo duomenų rinkimo etapo metu surinktus
duomenis, kreipiantis į specialistus ir kitus šaltinius ir prašant jų pagalbos bei patarimų. Oficialūs laiškai
ir prašymai pateikti informaciją buvo išsiųsti šioms institucijoms: LR statistikos departamentui, Vaiko
teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, Nacionalinei teismų administracijai, LR vidaus reikalų ministerijai
ir šešiems šalyje veikiantiems vaikų socializacijos centrams. Su panašiais prašymais kreiptasi ir į LR
Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento konsultantą. Buvo kreiptasi ir į kitas
NVO bei individualius teisės, vaiko ir žmogaus teisių, neįgaliųjų teisių, psichikos sveikatos ir kitų sričių
ekspertus, kurie savo komentarais prisidėjo prie šios ataskaitos rengimo.
3-ojo duomenų rinkimo etapo metu vyko empiriniai tyrimai – žr. 1 priedą.
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1.

BENDROJI INFORMACIJA

1.1.

Nepilnamečių teisingumo sistema

Pirmasis etapas, įgyvendinant Nepilnamečių justicijos programą Lietuvoje, vyko 1999–2002 metais.
Šios programos pradžia reikėtų laikyti susitarimą, pasirašytą 1998 m. rugpjūčio 11 d. tarp LR Vyriausybės
ir Jungtinių Tautų Vystymo programos (toliau JTVP) dėl nepilnamečių kriminalinio teisingumo reformos
koncepcijos apibrėžimo ir su ja susijusios teisinės sistemos plėtros. 1999 m. birželio 17 d. JTVP pasirašė
su LR Vyriausybe susitarimą dėl Nepilnamečių justicijos 1999–2002 metais programos įgyvendinimo. Šią
programą finansavo JTVP kartu su Lietuvos fondu ir Nyderlandų Vyriausybe1. Tolesnė Lietuvos
nepilnamečių justicijos programa buvo įgyvendinta 2004 metais. Naujausia Nepilnamečių justicijos
programa, kurią koordinavo LR teisingumo ministerija, buvo įgyvendinta 2009–2013 metais.
3-iojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo etapo metu fokusuotų diskusijų grupių dalyviai nurodė, kad
labai trūksta tarpdisciplininio požiūrio, bendradarbiavimas nėra efektyvus, o ryšys tarp specialistų ir
institucijų nėra pakankamas visose Lietuvos (nepilnamečių) teisingumo srityse. Visos trys fokusuotų
diskusijų grupės pabrėžė, ir ne kartą, kad kyla problemų dėl atidėliojimo, bendrų procedūrų „užtęsimų“
ir strigimų, dėl paprastai labai ilgų teisminių procesų norint įgyvendinti teisingumą. Dažnai ši procedūra
trunka nuo kelių mėnesių iki kelerių metų. Nurodyta, kad viena iš pagrindinių tokio vilkinimo priežasčių
– finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kurie padėtų specialistams efektyviau atlikti savo darbą ir sumažintų
laiko sąnaudas, stoka2. Kelis kartus buvo paminėti ir tokie veiksniai, kaip klastojimas ir korupcija.
Akivaizdu, kad būtent dėl šių reiškinių kyla ir kitos problemos, susijusios su neefektyvia socialine ir
teisingumo sistema Lietuvoje. Visos trys grupės atkreipė dėmesį ir į akivaizdų politinės valios siekti
pozityvių pokyčių šalyje trūkumą3.
Viename iš pokalbių elektroniniu paštu, vykusio 3-iojo etapo metu, žmogaus teisių srities NVO
atstovas išreiškė požiūrį, kad, jų organizacijos nuomone, tam tikros asmenų grupės akivaizdžiai patiria
didesnius teisės į teisingumą pažeidimus. Tarp šių asmenų grupių paminėtini institucijose (vaikų namuose,
vaikų socializacijos centruose ir socialinės globos įstaigose) gyvenantys vaikai ir suaugusieji, be tėvų globos
likę vaikai, asmenys, iš kurių atimtas teisinis veiksnumas, bei asmenys su psichikos sveikatos sutrikimais
ar negalia4.

1 etapas: Lietuvos nusikalstamumo prevencijos centras
3 etapas: Fokusuotos diskusijų grupės trijuose Lietuvos regionuose, 2014 m. vasaris-kovas. Žr. 1 priedo 3.1 dalį.
3 3 etapas: Ibid.
4 3 etapas: Pokalbis elektroniniu paštu su žmogaus teisių NVO atstovu, 2014 m. vasaris. Žr. 1 priedo 3. 3 dalį.
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1.2. Teisinis veiksnumas
Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apibrėžimu, visi asmenys iki 18 metų
amžiaus laikomi vaikais, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Dėl savo ypatingo statuso vaikai yra laikomi
išskirtine asmenų grupe. Jiems, kaip ir suaugusiesiems, priklauso tos pačios prigimtinės, politinės ir
pilietinės teisės. Vis dėlto dėl teisinio neveiksnumo jie negali atstovauti sau ir tiesiogiai kovoti už savo
teises. Šių asmenų teises gina ir jiems atstovauja jų tėvai, valstybė arba kiti teisiniai atstovai5. Terminas
„neveiksnus“ Lietuvių kalbos terminų žodyne apibūdinamas kaip asmuo, kuris nesugeba ir kuriam
teisiškai užkirstas kelias imtis veiksmų, įgyjant pilietines teises, ir/arba atlikti pilietines pareigas6.
Remiantis LR Konstitucija, Seimas ir Prezidento institucija nustato ir patvirtina valstybės politiką
vaiko apsaugos srityje, o LR Vyriausybė savo ruožtu privalo užtikrinti jos įgyvendinimą7. Visi ministrai
yra atsakingi už įvairių atitinkamų sričių valdymą ir viešąjį administravimą. 2003 m. vasario 6 d. LR
Vyriausybė priėmė sprendimą, kuriuo visų su vaiko apsauga susijusių sričių valdymas buvo patikėtas LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai8.
Teisinio asmens veiksnumo nustatymo sistema Lietuvoje yra labai apibendrinta, absoliuti ir
nelanksti; dažniausiai ji nė iš tolo neatsižvelgia į individualius asmenis ir konkrečius jų poreikius. 2010
metais NVO Lietuvos žmogaus teisių centras, išnagrinėjęs šalies psichikos ir teisinio veiksnumo sistemos
problematiką, apibendrino tyrimo rezultatus internetiniame straipsnyje „Teisinis reguliavimas,
neveiksnumo problemos“9. Šiame straipsnyje minėta NVO pripažino, kad nors Lietuva ir yra ratifikavusi
daugelį tarptautinių dokumentų, užtikrinančių žmogaus teisių ir laisvių gynimą bei pagarbą joms, valstybei
tikrovėje vis dar sunkiai sekasi užtikrinti efektyvią sistemą, ginant pažeidžiamų asmenų grupes.
3-iojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo etapo metu elektroniniu paštu vykusiame pokalbyje su
žmogaus teisių NVO atstovu buvo nustatytos praktinės Lietuvos teismų procesų problemos, svarstant
asmens teisinį veiksnumą ar paskiriant to asmens teisinį globėją. Buvo pareikšta nuomonė, kad ne visada
asmuo, dėl kurio statuso turi būti priimtas sprendimas, dalyvauja teismo posėdyje be jokios akivaizdžios
su sveikata susijusios priežasties ar kitų svarbių aplinkybių10.
2-ojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo etapo metu buvo aptarti tam tikri nauji LR teisingumo

1 etapas: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1 etapas: Lietuvių kalbos terminų žodynas
7 1 etapas: LR Konstitucija
8 1 etapas: Ibid.
9 1 etapas: Lietuvos žmogaus teisių centras „Teisinis reguliavimas, neveiksnumo problemos“ (2010):
10 3 etapas: Pokalbis elektroniniu paštu su NVO atstovu, 2014 m. vasaris. Žr. 1 priedo 3.3 dalį.
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ministerijos pateikti siūlymai, kurių tikslas – gerinti Lietuvos teisinio veiksnumo sistemą. Tokius
pozityvius pokyčius potencialiai bus galima įgyvendinti, keičiant žemiau išvardytus LR teisės aktus, kad
jie geriau atitiktų JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (JTNTK) 12 straipsnyje išvardytus standartus11: LR
civilinis kodeksas, LR civilinio proceso kodeksas, LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, LR
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, LR infekcinių ligų prevencijos ir kontrolės įstatymas.
LR teisingumo ministerija siūlo naują priemonę – privaloma kasmetinė riboto teisinio veiksnumo
peržiūra. Teisingumo ministerija pateikė siūlymą, kuriuo teismo neveiksniais pripažinti asmenys įgytų teisę
kartą per metus kreiptis dėl jų teisinio veiksnumo peržiūros. Šį įstatymų pataisų projektą patvirtino
Vyriausybė ir perdavė svarstyti Seimui 2014 m. pradžioje. Seimas jį svarstys rudens sesijoje12.

1.3. Atstovavimo veiksmai
Vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas įvairios
socialinės, švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigos, NVO ir socialiniai darbuotojai gali teikti tokiems
paslaugų gavėjams, kaip „socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų
globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinės
rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, vaikus globojančios šeimos, krizinėje
situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir
šeimos“13. LR civilinio kodekso 2.132 straipsnyje teigiama, kad atstovais gali būti tiek fiziniai asmenys,
turintys visišką teisinį veiksnumą, tiek juridiniai asmenys arba organizacijos14.
Valstybės institucija, atsakinga už vaiko teisių reguliavimą ir stebėseną, yra Vaiko teisių apsaugos
tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ji įgyvendina pagrindines JT Vaiko teisių
konvencijos (JTVTK) nuostatas savivaldybės lygiu. Šios tarnybos tikslas – pagal kompetenciją užtikrinti
vaiko teisių apsaugą, ginti vaikų teises ir teisėtus interesus teisės aktų nustatyta tvarka, koordinuoti bei
tvarkyti valstybės globojamų vaikų, likusių be tėvų globos, apskaitą, organizuoti vaikų siuntimą į šias
įstaigas ir vykdyti siuntimų priežiūrą15.
Vis dėlto 2012 m. kelios NVO susibūrė į bendrą komandą, ketindamos pristatyti JT Vaiko teisių
komitetui alternatyvią ataskaitą apie padėtį Lietuvoje vaiko teisių apsaugos srityje16. Ataskaitoje išdėstytose
1 etapas: JTNTK
2 etapas: Oficialus LR teisingumo ministerijos raštas (2013 12 10 Nr. (1.6)2T-1487)
13 1 etapas: Socialinių paslaugų katalogas, kurį LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino 2009 m. liepos 7 d.
14 1 etapas: LR civilinis kodeksas
15 1 etapas: Vaiko teisių apsaugos tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
16 2 etapas: Neformali NVO koalicija „Vaiko teisės Lietuvoje“ (2012)
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rekomendacijose pažymima, kad šiuo metu žmogaus teisių, psichikos sveikatos, vaiko teisių ir kitose
susijusiose srityse trūksta esminių ir pagrindinių punktų. Labai svarbu, kad sisteminiai pokyčiai būtų
inicijuojami Vyriausybės lygiu kaip prioritetinė politikos sritis. Tai potencialiai taptų atskaitos tašku siekti
didesnių pokyčių, kurie padėtų gerinti vaikų ir suaugusiųjų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar
negalią, gyvenimo kokybę ir jų dalyvavimą visuomenės gyvenime.
Vienas iš pagrindinių rezultatų, gautų 3-iojo duomenų rinkimo etapo metu kalbantis su fokusuotų
diskusijų grupių dalyviais, lankantis vaikų apklausos kambariuose ir stebint teismo salėje vykstančius
procesus, buvo tas, kad šalies NVO praktiškai nedalyvauja Lietuvos (nepilnamečių) teisingumo sistemoje,
t. y. jos paprastai neinicijuoja procesų ir neatstovauja vaikų teisėms. Pavyzdžiui, dauguma fokusuotų
diskusijų grupių dalyvių teigė niekada nepalaikę ryšių su NVO atstovais ir negalėjo pateikti komentarų,
atsakydami į šį klausimą. Vis dėlto buvo nustatyta, kad ši problema labiau susijusi su visos sistemos
kliūtimis, o ne su potencialiu NVO sektoriaus atstovų abejingumu. Lietuvos NVO dažnai neturi teisinio
amicus curiae statuso. Antra vertus, net ir įgijusios šį statusą, jos privalo pereiti tam tikras papildomas
biurokratines procedūras, pavyzdžiui, įrodyti savo santykį su atstovaujamu ar remiamu asmeniu. NVO
sektoriaus atstovams dalyvauti teisingumo procedūrose trukdo ir praktikos stoka. Dėl šios priežasties nėra
išugdyti profesionalūs santykiai, o ir pati teisinė sistema ir teismai mažai palaiko ir remia NVO sektorių17.

17

3 etapas: Žr. 1 priedą.
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2.

VAIKŲ, TURINČIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS
SUTRIKIMŲ AR NEGALIĄ, TEISĖ Į TEISINGĄ TEISMĄ:
sprendžiant situacijas, kur ir su kuo turėtų gyventi vaikas, tokias kaip skyrybos,
įsivaikinimas, vaiko globos procesas, kuris baigiasi vaiko nukreipimu institucinei
globai arba globai šeimoje, bei deinstitucionalizacijos procesai

2.1. Teisė dalyvauti procesiniuose veiksmuose
Šiuo metu paramos vaikams paslaugos Lietuvoje dažniausiai apsiriboja institucine globa. Todėl
vaikai, turintys psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, dėl savo amžiaus ir riboto teisinio veiksnumo ne
tik turi ribotas pasirinkimo ir dalyvavimo teisminiuose procesuose teises, bet ir pati situacija labai ribota
galimų pasirinkimų atžvilgiu18.
Vyraujantis neigiamas visuomenės požiūris ir išankstinė prielaida, kad vaikas, turintis proto negalią,
automatiškai negali būti patikimas liudytojas, dar labiau apriboja vaikų dalyvavimą bet kokio pobūdžio
teisminiuose procesuose. Kaip praktinį šio teiginio įrodymą pateikiame vieno iš fokusuotų diskusijų
grupių dalyvio – apylinkės prokuratūros skyriaus atstovo – nuomonę, išsakytą 3-iojo duomenų rinkimo
etapo metu:
Ar negalima pagalvoti, kad jei asmuo yra nepilnametis ar mažametis ir dar neįgalus, ypač su psichikos negalia,
jo parodymai lyg ir nėra labai svarbūs … Gal mums apskritai reikėtų vengti įtraukti vaikus su psichikos negalia
į teisminius procesus. Visada vadovaujamasi prielaida, kad tokie vaikai bus apklausiami ir kad jiems bus
užtikrintas dalyvavimas teisminiuose procesuose kitais būdais. Galbūt reikėtų spręsti, ar reikalinga tai daryti,
galbūt tik kraštutiniu atveju, jei yra kitų įrodymų?
Šioje fokusuotų diskusijų grupėje dalyvavo septyni specialistai. Šeši iš jų iš esmės sutiko su anksčiau
išdėstyta nuomone. Jie ir toliau aptarinėjo šį pasiūlymą kaip potencialiai naudingą galimybę situacijai
išspręsti. Pasak jų, vaikai, turintys psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, dažnai vėliau pakeičia savo
parodymus, todėl vienaip ar kitaip negali būti laikomi patikimais liudytojais. Tik vienas specialistas –

18 2 etapas: Edita Žiobienė, Dovilė Juodkaitė „Pagrindinių teisių agentūros (PTA) tyrimo projektas apie vaikų su intelekto negalia ir psichikos

sveikatos problemomis teises Lietuvoje“ (2011).
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psichologas – išreiškė akivaizdų susirūpinimą šia situacija, teigdamas, kad kiekviena nagrinėjama byla yra
unikali ir todėl ją būtina spręsti individualiai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes19.

2.2. Juridinė teisė teikti parodymus
Lietuvoje teismai privalo nagrinėti visas bylas ir apklausti liudytojus, vadovaudamiesi tiesioginio
ryšio principu. Tai reiškia, kad teisėjai turi apklausti vaiką-liudytoją tiesiogiai, be jokių tarpininkų. Tėvai
negali prieštarauti, kad teisėjai apklaustų jų vaiką ir kad apklausa vyktų ne teismo patalpoje. Svarbu
pabrėžti, kad nėra nustatyta amžiaus riba, kada vaikas gali tapti liudytoju. Tais atvejais, kai kyla abejonių,
ar vaikas dėl savo amžiaus ar raidos lygio gali teikti parodymus, tiek prokuroras bylos nagrinėjimo metu,
tiek bylą nagrinėjantis teisėjas teisminio proceso metu gali paprašyti atlikti psichologinį vaiko įvertinimą.
Vaikas turi teisę atsisakyti duoti parodymus policijos pareigūnui, prokurorui ir teismo pareigūnams20.
Nepaisant didėjančio specializuotų vaiko apklausos kambarių skaičiaus, Lietuvoje labai trūksta
kvalifikuoto personalo vaikų apklausoms vykdyti. Šalyje nėra nuoseklios mokymo sistemos specialistams,
vykdantiems vaikų apklausą. Tardytojai, prokurorai ir teisėjai dažnai stengiasi individualiai pagilinti savo
žinias; kartais tokius mokymus organizuoja NVO, tačiau jie nėra privalomi21. Informacija, kurią suteikė
fokusuotų diskusijų grupių dalyviai, per pokalbius ir apsilankymų vaikų apklausos kambariuose metu
gauta informacija, renkant duomenis 3-iojo etapo metu atskleidė, kad kartais vyksta mokymai, kuriuos
rengia komisariatuose dirbantys psichologai savo kolegoms tyrėjams. Panašius mokymus įvairiems
specialistams, dirbantiems Lietuvos teisės sistemoje, organizuoja ir NVO Paramos vaikams centras; jų
metu ugdomi specialistų įgūdžiai vaiko apklausai vykdyti ir supažindinama su įvairiais šios srities
metodais22.
Nors NVO dirba kvalifikuoti psichologai, gebantys profesionaliai ir efektyviai vykdyti
nusikalstamos veikos aukomis arba liudytojais tapusių vaikų apklausas, tačiau tik turėdamos kitus
finansavimo šaltinius NVO gali šias paslaugas teikti nemokamai. Pavyzdžiui, Paramos vaikams centras
kelis metus vykdė vaikų apklausas, įgyvendinant projektus, kuriems finansavimą suteikė tarptautiniai
donorai. Neturėdamos pastovių finansavimo šaltinių, NVO Lietuvoje negali užtikrinti nemokamo
nuoseklių ir nuolatinių vaiko apklausos paslaugų teikimo teisėsaugos pareigūnams. Kvalifikuotų ir

3 etapas: Fokusuotos diskusijų grupės trijuose Lietuvos regionuose, 2014 m. vasaris-kovas. Žr. 1 priedo 3.1 dalį.
1 etapas: Paramos vaikams centras „Kai vaikas liudija teisme: Informacija ir patarimai tėvams, globėjams ir visiems, kam tenka lydėti
vaikus liudyti teisme“ (2007)
21 1 etapas: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Vaiko teisių apsaugos komitetas) „The methology of Interviewing Sexually
Abused Children“ Poznań (2008)
22 3 etapas: Žr. 1 priedą
19

20
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kompetentingų specialistų, galinčių veiksmingai apklausti vaikus, stoka šiuo metu yra viena pagrindinių
problemų Lietuvoje, užtikrinant vaikų teisę į teisingą teismą23.
Vieno iš pokalbių, vykusių 3-iojo etapo metu, NVO atstovas pareiškė nuomonę, kad, deja, dauguma
vaiko apklausos kambarių nepritaikyti vaiko poreikiams – šios patalpos dažnai mažos, nepatogios, jose
daug nereikalingų daiktų, atitraukiančių bei blaškančių vaiko dėmesį. Daugelyje jų įmontuota šioms
patalpoms nepritaikyta garso įrašymo įranga ir mikrofonai, todėl dažnai vaikai priversti keletą kartų
pakartoti savo atsakymus24. Panašius duomenis pateikė ir Paramos vaikams centras, 2012 metais atlikęs
panašius tyrimus ir pateikęs ataskaitą apie teisinės vaiko apklausos praktiką Lietuvoje. Šio tyrimo metu
buvo nagrinėjamos 54 bylos, kai vaikai tapo seksualinės prievartos aukomis25.
Globos įstaigose gyvenantiems vaikams ir suaugusiesiems dar sudėtingiau užtikrinti teisę į tinkamą
apklausą; dažniausiai į juos net nesikreipiama su prašymu dalyvauti apklausoje. Tokiomis aplinkybėmis
gyvenantiems asmenims sudėtinga net pranešti apie įvykusius incidentus, dažnai tai apskritai neįmanoma,
nes nebūna parengta skundų priėmimo tvarka26.

2.3. Kiek ir kaip priimant sprendimus atsižvelgiama į vaikų, turinčių psichikos
sveikatos sutrikimų ar negalią, išreikštus pageidavimus
Tais atvejais, kai vaiko tėvai negyvena kartu, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma abiejų tėvų bendru
susitarimu. Jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos, ją nustato teismas. Jeigu vaikas išreiškia
norą bendrauti ir reguliariai lankytis pas vieną iš tėvų, susitarimą dėl vaiko gyvenamosios vietos turėtų
priimti tėvai27.
Deja, šiuo metu Lietuvoje nėra įprastos praktikos, kuria vadovaujantis būtų apskritai atsižvelgta į vaiko
pageidavimus, jau nekalbant apie vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, norus ir konkretų
pasirinkimą, užtikrinant jų teisę į teisingą teismą. Pasak D. Pūraitės ir D. Juodkaitės (2010):

Nors Lietuva ir ratifikavo tiek JTVTK, tiek JTNTK, vaikai, turintys psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią,
vis dar išlieka viena pažeidžiamiausių mūsų visuomenės grupių. Būtina pabrėžti, kad Lietuva priėmė beveik
visus teisės aktus, reglamentuojančius tinkamos vaikų su psichosocialine ar proto negalia apsaugos užtikrinimą.
Vis dėlto tenka pripažinti, kad šių įstatymų praktinio įgyvendinimo srityje šalis vis dar atsilieka28.
1 etapas: Paramos vaikams centras „Vaikai – nusikaltimų aukos ir liudytojai: situacijos Lietuvoje apžvalga“ (2011)
3 etapas: Apsilankymai vaiko apklausos kambariuose, 2014 m. vasaris. Žr. 1 priedo 3.5 dalį
25 2 etapas: Paramos vaikams centras „Teisinių vaikų apklausų Lietuvoje tyrimo rezultatai“ (2014)
26 2 etapas: Edita Žiobienė, Dovilė Juodkaitė „Pagrindinių teisių agentūros (PTA) tyrimo projektas apie vaikų su intelekto negalia ir psichikos
sveikatos problemomis teises Lietuvoje“ (2011)
27 1 etapas: LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
28 2 etapas: Dovilė Pūraitė ir Dovilė Juodkaitė „Vaiko teisės visiems: JT konvencijos įgyvendinimo stebėsena, užtikrinant vaikų su
intelekto sutrikimais teises. Lietuvos nacionalinė ataskaita“ (2010)
23
24
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Institucionalizacija išlieka viena pagrindinių neišspręstų problemų, kai teisme priimami sprendimai dėl be
tėvų globos likusio vaiko gyvenamosios vietos. 2013 m. kovą LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės
įsakymu buvo sudaryta tikslinė grupė globos sistemos deinstitucionalizacijos programos parengimui ir
stebėsenai. Vis dėlto ši darbo grupė susidūrė su didelėmis kliūtimis ir nesutarimais dėl
deinstitucionalizacijos Lietuvoje vizijos ir praktiškai siekiant šio tikslo planavimo ir įgyvendinimo.29

2.4. Teisė į asmeninį teisinį advokatą arba atstovavimą savo vardu
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme (2005)30 įtvirtinta nuostata dėl valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos teikimo fiziniams asmenims, tuo padedant jiems tinkamai ginti savo
pažeistas teises ir teisėtus interesus. Tiek pirminė, tiek antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba
asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, turi būti teikiama nemokamai. Šias
paslaugas privalo teikti profesionalūs teisininkai kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje31. Vis dėlto, kaip teigia
D. Juodkaitė (2011), „nepaisant šių teisiškai įpareigojančių nuostatų, valstybės garantuojama teisinė
pagalba dėl fizinių kliūčių praktiškai yra beveik neprieinama socialinės globos namuose gyvenantiems
asmenims. Tokios socialinės globos institucijos įsikūrusios atokiose vietovėse, už bendruomenės ribų, o
juose gyvenančių asmenų judėjimas ribojamas“32.
Bendra kompetencijų stoka, būdinga visose Lietuvos nepilnamečių teisingumo sistemos srityse
dirbantiems profesionalams ir specialistams, buvo aptarta visose trijose fokusuotų diskusijų grupėse,
kurios dalyvavo 3-iajame duomenų šiai ataskaitai rinkimo etape. Išreikštos abejonės dėl paslaugų, teikiamų
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos profesionalų, kokybės; tam patvirtinti buvo pateikti konkretūs
prastos praktikos pavyzdžiai. Keli psichologai pabrėžė, kad teisininkai dažnai pakliūva į keblią padėtį,
stengdamiesi suprasti, kaip efektyviai bendrauti su jų atstovaujamais vaikais, ypač jei šie turi negalią ar
psichikos sveikatos sutrikimų. Su fokusuotų diskusijų grupių nariais buvo išsamiai aptarti ir tokie aspektai,
kaip žmogiškasis veiksnys ir subjektyvus požiūris bei dažnu atveju pasitaikantis išankstinis neigiamas
nusistatymas33.

1 etapas: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Deinstitucionalizijos programos plėtros Lietuvoje darbo grupės
sudarymo
30 1 etapas: Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, Valstybės žinios, Nr. 30-827, 2000.
31 2 etapas: Edita Žiobienė ir Dovilė Juodkaitė „Pagrindinių teisių agentūros (PTA) tyrimo projektas apie vaikų su intelekto negalia ir
psichikos sveikatos problemomis teises Lietuvoje“ (2011).
32 2 etapas: VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ išsakyta nuomonė įvairių susitikimų ir diskusijų metu.
33 3 etapas: Fokusuotos diskusijų grupės trijuose Lietuvos regionuose, 2014 m. vasaris-kovas. Žr. 1. priedo 3.1 dalį.
29
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2.5. Teisė būti tiesiogiai informuojamiems apie jų teises, teisminio proceso
pobūdį, galimus jo rezultatus ir sprendimus dėl vaiko gyvenamosios vietos
nustatymo
Pasak D. Juodkaitės (2011), visos teisės aktuose numatytos teisės nuostatos taikytinos ir asmenims,
turintiems negalią (įskaitant ir asmenis, turinčius psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią). Vis dėlto,
siekdami pasinaudoti teise gauti paslaugas ar reikiamą įrangą, asmenys su psichikos sveikatos sutrikimais
ar negalia susiduria su kliūtimis visose gyvenimo srityse (tokiose kaip švietimas, sveikatos priežiūra,
užimtumas)34.
E. Žiobienė ir D. Juodkaitė (2011) teigia, kad Lietuvoje įsitvirtinusi socialinės globos paslaugų
teikimo asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, sistema labai priklauso nuo
ilgalaikėse globos institucijose teikiamų paslaugų. Istoriškai susiklostė tradicija, kad valstybinio pavaldumo
socialinės globos įstaigose būdavo apgyvendinama nuo 100 iki 500 asmenų. Gyvenantiems tokiose
įstaigose asmenims su psichikos sveikatos sutrikimais ar negalia teisė į asmens autonomiją, privatumą ir
asmeninius santykius yra itin apribota. Jų kasdienė veikla ir pasirinkimai labai priklauso nuo kitų žmonių
priimamų sprendimų35.
Vykstant aptarimams su fokusuotų diskusijų grupių nariais 3-iojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo
etapo metu, įvairūs Lietuvos teisingumo sistemai atstovaujantys profesionalai pareiškė skirtingus
požiūrius šiuo klausimu. Kai kurie iš jų teigė, kad nebūtina tiesiogiai informuoti vaikus apie bet kokius
teisme priimamus sprendimus, kadangi vaiką vėliau informuos jo/jos tėvai, atstovai arba globėjai.
Apskritai buvo išsakyta nuomonė, kad vaiko dalyvavimas ir jo/jos tiesioginis informavimas daugeliu
atvejų yra ribotas. Susidaro įspūdis, kad dažnai vaiko nuomonės nepaisoma ir į ją neįsiklausoma, o
specialistai stengiasi įtraukti tik vaiko atstovą (globėją) arba teisininką ir yra linkę skaityti Vaiko teisių
apsaugos tarnybos specialistų arba psichologų pateiktas rašytines ataskaitas. Deja, net šios ataskaitos
dažnai būna parengtos neatsižvelgiant į tinkamą vaiko dalyvavimą šiuose procesuose prioritetine tvarka.
Vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, atveju toks dalyvavimas yra dar labiau ribotas,
palyginti su negalios neturinčiais vaikais36.

2 etapas: LR Seimo patvirtinta Psichikos sveikatos strategija, Valstybės žinios, Nr.: 42-1572, 2007.
2 etapas: Edita Žiobienė, Dovilė Juodkaitė „Pagrindinių teisių agentūros (PTA) tyrimo projektas apie vaikų su intelekto negalia ir
psichikos sveikatos problemomis teises Lietuvoje“ (2011).
36 3 etapas: Fokusuotos diskusijų grupės trijuose Lietuvos regionuose, 2014 m. vasaris-kovas. Žr. 1 priedo 3.1 dalį.
34
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2.6. Statistinė informacija
Lietuvos statistikos, taip pat socialinių paslaugų, teikiamų kūdikiams ir vaikams, turintiems negalią,
tikslumas ir tinkamumas kelia rimtą susirūpinimą dėl į akis krintančių akivaizdžių ir kompleksinių
problemų. Dėl labai institucionalizuotos sistemos dauguma šių kūdikių/vaikų galiausiai patenka į globos
namus. Šioje sistemoje įžvelgiamos akivaizdžios spragos, joje trūksta aiškumo ir patikimos, atnaujintos
bei tikslios informacijos, įskaitant ir svarbiausius statistinius duomenis ar stebėsenos mechanizmus.
Pavyzdžiui, nepriklausomų stebėsenos mechanizmų ir veiksmingos skundų tvarkos sukūrimas
institucinėse globos įstaigose turėtų lemiamą reikšmę. Elektroniniu paštu vykusiame pokalbyje, 3-iojo
duomenų rinkimo etapo metu, žmogaus teisių NVO atstovas pateikė tokią rekomendaciją:
Siekiant efektyviai apsaugoti be tėvų globos likusių vaikų teises (paprastai tokie vaikai gyvena globos įstaigose),
būtina įdiegti veiksmingą skundų teikimo tvarkos mechanizmą37.
Naujausi statistiniai duomenys, kuriuos pateikė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, rodo,
kad 2012 metais Lietuvoje buvo 260 121 asmenys, turintys negalią. Beje, šie asmenys gavo nedarbo
pašalpą ir pensijas. Vadovaujantis šiais statistiniais duomenimis galima teigti, kad daugumai asmenų,
turinčių negalią, buvo nustatytas 30–40 % darbingumo lygis, tokių asmenų buvo 145 957. Asmenų su
sunkia negalia skaičius siekė 33 031. Asmenų, kurių darbingumas nustatytas 45–55 %, buvo 65 589. 2012
metais Lietuvoje gyveno 15 544 vaikai, turintys negalią38.
2-ojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo etapo metu buvo parengti oficialūs raštai ir prašymai
pateikti statistinę informaciją pagal atitinkamas šioje ataskaitoje nagrinėjamas temas. Tokie prašymai buvo
adresuoti LR statistikos departamentui, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, Nacionalinei teismų
administracijai, Informatikos ir ryšių departamentui prie LR vidaus reikalų ministerijos. Iš Statistikos
departamento39 ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos40 gautuose atsakymuose buvo konstatuota,
3 etapas: Pokalbis elektroniniu paštu su žmogaus teisių NVO atstovu, 2014 m. vasaris. Žr. 1 priedo 3.3 dalį.
1 etapas: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija
39 2 etapas: LR statistikos departamento raštas (2013 12 02 Nr. SD-1152), kuriame atsakoma į oficialų VšĮ „Psichikos sveikatos
perspektyvos“ raštą (2013 11 20 Nr. 1139) su prašymu pateikti statistinę informaciją, kuri susijusi su duomenų rinkimu šiai ataskaitai
40 2 etapas: LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos raštas (2013 12 06 Nr. (1.20-2013-2011)-2-1784), kuriame atsakoma į oficialų
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ raštą (2013 12 02 Nr. 1049) su prašymu pateikti statistinę informaciją, kuri susijusi su duomenų
rinkimu šiai ataskaitai
37
38
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kad nė viena iš šių institucijų nėra atsakinga už tokių duomenų rinkimą, saugojimą ar jų tvarkymą. Pokalbis
telefonu su LR Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento konsultantu41
atskleidė panašius rezultatus. Konsultantas pareiškė nuomonę, kad Lietuvoje paprasčiausiai nėra
sisteminio požiūrio užtikrinant teisę į teisingą teismą suaugusiesiems, o ypač vaikams, turintiems psichikos
sveikatos sutrikimų ar negalią.

2.7. Konkretūs bylų ir situacijų, susijusių su vaiko nukreipimu/siuntimu
gyventi globos įstaigoje, pavyzdžiai, kai šalies teisingumo sistema
nesugebėjo efektyviai apginti vaiko teisių
3-iojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo etapo metu buvo stebimi 10 teismo posėdžių viename iš
Lietuvos apylinkės teismų, nagrinėjusių civilines bylas, į kurias įtraukti vaikai. Vienas iš pagrindinių
pastebėjimų buvo tai, kad teismo posėdžių eiga, procesas ir rezultatai labai priklauso nuo teisėjo(-os)
subjektyvios pozicijos, požiūrio, dažnai ir nuo asmenybės tipo, net nuo lyties. Kai kurie teisėjai(-os)
stengėsi sukurti malonią aplinką ir atmosferą, kiti gi buvo linkę pakelti balso toną ir naudotis kitais
panašiais metodais, tuo dar labiau pagilindami ir taip jau stresinę situaciją. Stebėjimo metu buvo nustatyta,
kad visi teisėjai(-os) teismo posėdžio pradžioje supažindina su žmonių teisėmis. Vis dėlto tai atliekama
labai greitai ir formaliai, neįsitikinus, ar teismo procese dalyvaujančios šalys tikrai viską suprato. Nė viename
iš 10 stebėtų teismo posėdžių faktiškai nedalyvavo nė vienas vaikas.
Daugumoje stebėtų teismo posėdžių dalyvavo Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai, tačiau nė
vienas jų aktyviai neįsitraukė į nagrinėjimo procesą. Jie nekėlė jokių klausimų, nekvestionavo pateiktų
teiginių ir nesiaiškino jokių aspektų, vadovaudamiesi geriausiais vaiko interesais. Baigiantis teismo
posėdžiui, Vaiko teisių apsaugos tarnybos ekspertai perskaitydavo savo atstovaujamos tarnybos nuomonę
arba jiems nedalyvaujant tą padarydavo teisėjas(-a). Dažniausiai šiose ataskaitose būdavo įvertinamos ir
aprašomos vaiko gyvenimo sąlygos. Tik keliose ataskaitose buvo paminėta vaiko nuomonė, su kuriuo iš
tėvų jis/ji pageidautų gyventi. Kelios ataskaitos, nors jose kalbama apie tai, kas geriausia žiūrint iš vaiko
perspektyvos, atsižvelgiant į įvairius vaiko gyvenimo aspektus, buvo išties parengtos labai formaliai. Vis
dėlto taip ir liko neaišku, ar šios rekomendacijos buvo parengtos iš tikrųjų pasikalbėjus su vaiku ir
atsižvelgus į jo/jos norus bei pageidavimus, ar apskritai nebuvo paisoma vaiko nuomonės42.

2 etapas: Pokalbis telefonu tarp VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ projektų vadovės Ugnės Grigaitės ir LR Aukščiausiojo Teismo
Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento konsultantės, vykęs 2013 m. lapkričio 19 d.
42 3 etapas: Teismo posėdžių stebėjimas, 2014 m. sausis-kovas. Žr. 1 priedo 3.4 dalį.
41
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3. VAIKŲ, TURINČIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SUTRIKIMŲ
AR NEGALIĄ, TEISĖ Į TEISINGĄ TEISMĄ:
situacijose, kuriose sprendžiami klausimai, ar buvo įvykdytas nusikaltimas (įtraukiant
ir tokias situacijas, kuriose vaikas tampa auka, liudytoju arba įtariamuoju)

3.1. Bendroji struktūra
Pagal LR baudžiamojo proceso kodekso nuostatas43, tariamo smurto ar prievartos prieš vaikus
atvejais prokuroras ir policijos pareigūnai, dirbantys toje vietovėje, kurioje buvo įvykdytas tariamas
nusikaltimas, turi pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiam tyrimui vadovauja prokuroras, o kai kuriuos
procedūrinius sprendimus priima ir ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis teisėjas. Jautri informacija, gauta
ikiteisminio tyrimo metu, gali būti paviešinta tik gavus specialų prokuroro leidimą. LR baudžiamojo
proceso kodekso 186 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad vaiką galimą apklausti tik kartą, o apklausai
vadovauja ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ruošiantis vaiko apklausai galima susisiekti su psichologu ir Vaiko
teisių apsaugos tarnybos atstovu bei prašyti jų pagalbos apklausos metu. Vaiką būtina apsaugoti nuo bet
kokios neleistinos akistatos su įtariamuoju. Be apklausos, prokuroras arba teisėjas gali paskirti ir kitus
procesinius veiksmus, kuriuose turėtų dalyvauti ir vaikas. Vadovaujantis LR įstatymais, sveikatos
priežiūros specialistai turi suteikti vaikui/šeimai visą būtinąją medicinos pagalbą ir konsultacijas, kaip ir
kada to reikia44.
JTVTK teigia, kad svarbiausias veiksnys, imantis su vaiku susijusių veiksmų, yra geriausių vaiko
interesų paisymas. Atsižvelgiant į šį reikalavimą, NVO Paramos vaikams centras išleido nukentėjusių
vaikų ir/arba liudytojų apsaugos gaires, kurių tikslas – pagerinti teisinių procedūrų standartus ir apskritai
užtikrinti geresnę vaikų, tapusių įvairių nusikaltimų aukomis arba liudytojais, apsaugą. Šios gairės
parengtos plataus profilio specialistams, dirbantiems su vaikais teisinėje aplinkoje45.

43
44
45

1 etapas: LR baudžiamojo proceso kodeksas
1 etapas: Paramos vaikams centras „Vaikai – nusikaltimų aukos ir liudytojai: situacijos Lietuvoje apžvalga“ (2011):
1 etapas: Ibid.
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3.2. Tyrimo etapai
3-iajame etape vykusių individualių pokalbių su keturiais jaunais asmenimis (16, 18, 20 ir 22 metų
amžiaus, kuriems nenustatyta jokia konkreti diagnozė ir kurie neturi negalios) ir dviem jų socialiniais
darbuotojais metu buvo paminėta, kad nepilnamečiai dažnai laikomi sulaikyti ar net įkalinti, nepriėmus
jokio teisinio sprendimo. Apklausti jauni asmenys dalijosi savo patirtimi apie tai, kad juos sulaikė policijos
pareigūnai, o jų tėvams niekas apie tai nepranešė ir niekas nebuvo įteikęs oficialaus teismo šaukimo.
Pokalbių metu buvo pabrėžta, kad jauni asmenys negauna tinkamos informacijos. Nors daugeliu atvejų
jiems ir suteikiama informacijos, niekas nebando įsitikinti, ar jie šią informaciją supranta, ar jie apskritai į
ją atsižvelgia ir vadovaujasi ja. Socialiniai darbuotojai taip pat pažymėjo, kad jauniems asmenims
teisingumo sistemos darbuotojai visada suteikia išsamią informaciją, nors jie tai informacijai neskiria daug
dėmesio. Buvo pabrėžta, kad profesionalų elgsena ir požiūris į asmenį skiriasi atsižvelgiant į tai, ar šis
asmuo laikomas auka ar įtariamuoju. Vienas jaunuolis teigė, kad su juo elgėsi „kaip su žmogumi“, kai jis
tapo nusikaltimo auka. Antra vertus, susiklosčius kitoms aplinkybėms ir jam tapus įtariamuoju, specialistų
elgesys ir požiūris į jį visiškai pasikeitė į neigiamą pusę46.

3.3. Priemonės ar procedūros, kuriomis siekiama pakeisti standartinius
metodus, bendraujant su vaikais, turinčiais psichikos sveikatos
sutrikimų ar negalią
3-iojo duomenų rinkimo šiai ataskaitai etapo metu kalbantis su keturiais jaunuoliais buvo išsiaiškinta, kad
jie bijo susisiekti su policijos pareigūnais net atsidūrę aukos padėtyje. Toks požiūris susijęs su
nepasitikėjimu policija ir apskritai visa Lietuvos teisingumo sistema. Jie teigė kai kuriais atvejais jautę, jog
į jų nuomonę teismo pareigūnai ir probacijos tarnybos atstovai atsižvelgia. Vis dėlto visi keturi jaunuoliai
skundėsi, kad policijos pareigūnai ignoruoja jų nuomonę ir apskritai nederamai su jais elgiasi. Kelis kartus
pokalbių metu jauni asmenys paminėjo, kad jų atžvilgiu teisingumo sistemos darbuotojai ir policijos
pareigūnai naudojo fizinę ir emocinę prievartą. Pavyzdžiui, vienas jų papasakojo, kaip su juo buvo
elgiamasi pirminės apklausos policijos areštinėje metu – pareigūnai naudojo žodinę ir emocinę prievartą
bei svaidėsi grasinimais, siekdami iš jo „išgauti teisybę“. Jaunuolis patalpą, kurioje kurį laiką būdavo

46

3 etapas: Tiesioginiai/individualūs pokalbiai su 4-iais jaunais asmenimis ir jų socialiniais darbuotojais, 2014 m. kovas. Žr. 1 priedo 3.2
dalį.
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užrakinamas, apibūdino kaip „karcerį“. Savo patirtimi pasidalijo ir kitas jaunuolis. Jam nebuvo leista
susitikti su psichologu, nors jis to prašė būdamas įkalintas. Dar vienas apklaustasis prisipažino suėmimo
metu patyręs net policijos pareigūnų fizinę prievartą (buvo spardomas)47.

3.4. Aukos, kurios yra vaikai, turintys psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią
3.4.1. Oficialūs įrašai apie negalios rūšis, tarp jų ir proto ar psichosocialinę negalią
Apibendrinant tiek abu pirmuosius etapus, tiek empiriniu tyrimu pagrįstų duomenų šiai ataskaitai
rinkimo etapą, peršasi bendra išvada: Lietuvoje bet kokie statistiniai duomenys apie vaikus, ypač vaikus
su psichikos sveikatos sutrikimais ar negalia, yra labai riboti. Nenuostabu, kad ir stebėsenos sistemos,
taikomos baudžiamųjų bylų, į kurias įtraukti ir vaikai, turintys psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią,
nagrinėjimui, yra taip pat ribotos48.
3.4.2. Statistinė informacija
Nors Lietuvoje yra įmanoma rasti statistinių duomenų apie nusikaltimo aukomis tapusius vaikus,
jų lytį ir amžių, tačiau šiuo metu nėra jokių duomenų apie šių vaikų negalią.
Apibendrinę ir įvertinę viktimologinių tyrimų duomenis, NVO Paramos vaikams centras pateikė
tyrimų rezultatus, rodančius, kad daug daugiau vaikų nukentėjo nuo įvairios nusikalstamos veikos
poveikio, nei kad rodo oficiali statistika. Centro nuomone, tokią situaciją galima paaiškinti keliomis
priežastimis:
1. Pirma, tokia situacija susiklostė, nes labai daug smurto prieš vaikus atvejų iki šiol neatskleista, apie
juos nepranešama. Pavyzdžiui, seksualinis smurtas laikomas vienu iš latentinių nusikalstamų
veikų, o oficiali statistika neatspindi tikro šios problemos lygio ir masto49.
2. Antra, teisėsaugos institucijos neregistruoja visų smurtinės veikos atvejų kaip kriminalinių įrašų.
A. Kiškio (2008) apklausa rodo, kad 2007 metais teisėsaugos institucijos užregistravo 25 kartus
mažiau nusikaltimų, nei užregistruotų skundų ir pranešimų apie smurtinį elgesį. Oficiali statistika
paremta užregistruotais baudžiamaisiais nusižengimais, todėl tokie duomenys nebūtinai yra tikslus
tikrovės atspindys50.

47
48
49
50

3 etapas: Tiesioginiai / individualūs pokalbiai su 4-iais jaunais asmenimis, 2014 m. kovas. Žr. 1 priedo 3.2 dalį.
3 etapas: Žr. 1 priedą
1 etapas: Paramos vaikams centras „Vaikai – nusikaltimų aukos ir liudytojai: situacijos Lietuvoje apžvalga“ (2011)
2 etapas: A. Kiškis „Nusikalstamumas Lietuvoje: tai, ko neatskleidžia oficiali statistika“ (Nusikalstamumas Lietuvoje: ko neparodo
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3. Galiausiai tam tikras elgesys vaikų atžvilgiu Lietuvos visuomenėje nėra suprantamas kaip smurtinis
elgesys arba nusikalstama veika. Pavyzdžiui, fizinės bausmės dažnai nelaikomos smurtu prieš
vaiką ir apie juos nepranešama, todėl tokie atvejai lieka neatskleisti51.
3.4.3. Tikslinis prevencinis darbas siekiant sumažinti nusikalstamumą vaikų, turinčių psichikos sveikatos
sutrikimų ar negalią, atžvilgiu
Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa 2011–2015 metams,
kurią parengė ir pristatė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, numato sudėtingas priemones
smurtui prieš vaikus ir jo apraiškoms panaikinti. Programos priemonės orientuotos į smurto prieš vaikus
prevenciją ir intervenciją, apimančią visas smurto prieš vaikus rūšis ir formas52.
Be aukščiau pateiktos informacijos, reikėtų paminėti, kad 2013 metų spalį dešimt nevyriausybinių
organizacijų susivienijo į neformalią NVO koaliciją už vaiko teises. Jos tikslas – stebėti bendrą JTVTK
rekomendacijų įgyvendinimą Lietuvoje53.

3.5. Įtariamieji, kurie yra vaikai, turintys psichikos sveikatos sutrikimų ar
negalią
3.5.1. Kaip taikomos procedūros ir struktūros skiriasi nuo bendros informacijos apie vaikus ir baudžiamąją
atsakomybę, kai įtariamasis yra vaikas, turintis psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų
Fokusuotų diskusijų grupių dalyviai, atstovaujantys įvairioms Lietuvos teisingumo sistemos sritims
trijuose šalies regionuose, nieko nežinojo apie jokias specialias ar specifines priemones, taikomas
nepilnamečiui, turinčiam psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų. Daugelis fokusuotų diskusijų grupių
dalyvių laikėsi nuomonės, kad tos pačios priemonės taikytinos bet kuriam įtariamuoju tapusiam
nepilnamečiui. Vis dėlto kai kurių profesionalų nuomone, teisingumo sistemoje egzistuoja spraga ir kad
šiuo metu įdiegta sistema neefektyvi nepilnamečių, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų atžvilgiu. Tai
ypač išryškėjo, pradėjus kalbėti apie bausmes ir nepilnamečių įkalinimą, taip pat ir nepilnamečių su
psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimais situaciją:
oficialioji statistika?) // Jurisprudencija. – Vilnius, 2008. Nr. 11 (113), p. 114–123, ISSN 1392-6195
51
52
53

1 etapas: Paramos vaikams centras „Vaikai – nusikaltimų aukos ir liudytojai: situacijos Lietuvoje apžvalga“ (2011)
1 etapas: Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa 2011–2015 m.
2 etapas: Neformali NVO koalicija už vaiko teises „Susitarimo memorandumas“ (2013)

21

Vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, teisė į teisingą teismą
administracinėje, civilinėje ir baudžiamojoje teisėje Lietuvoje

Bausmės, numatytos LR baudžiamajame kodekse, netinkamos nepilnamečiams. Reikia peržiūrėti nepilnamečių
justiciją, bausmių poveikį, papildyti baudžiamojo poveikio priemones, sukurti institucijas, kurios leistų pasiekti
realių tikslų. Reikėtų paklausti laisvės atėmimo institucijų atstovų, ar tikrai vaikai ten pasitaiso. Vaikams
nenusikalsti yra gėda – tai dažnai yra „šeimos tradicija“. Įsigilinus į vaiko gyvenimą, kai reikia skirti bausmę,
matai, kad LR baudžiamasis kodeksas yra labai skurdus, kokią bausmę beskirtum – teigiamo poveikio vaikui
tai neduos. Ar siųstum į socializacijos centrą, ar skirtum laisvės apribojimą, ar siųstum į laisvės atėmimo įstaigą.
Ypač tai daliai vaikų, kurie sistemingai nusikalsta54.
Pokalbių dalyvių nuomone, ši sistema nepilnamečiams gali taikyti tik trumpalaikes bausmių
priemones, kurios neužtikrina šių vaikų (re)socializacijos ir neužkerta kelio nusikalstamo elgesio recidyvui
ateityje. Todėl visos baudžiamojo poveikio priemonės taikant bausmes buvo apibūdintos kaip labai
neigiamos ir negarantuojančios jokių teigiamų rezultatų vaikui. Be anksčiau pateiktos citatos, keletas kitų
profesionalų išsakė nuomonę, kad visos laisvės atėmimo bausmės paprastai turi tik žalingą poveikį
asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Atliekant bausmę ar net gyvenant vaikų socializacijos centruose, jų psichikos sveikatos būklė faktiškai
pablogėja. Tokį požiūrį patvirtino ir keli asmenys individualių pokalbių metu55.
3.5.2. Vaikų, turinčių psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų, sulaikymo sąlygos, kai tai susiję su
baudžiamosios bylos nagrinėjimu, ir kaip/kuo šios sąlygos skiriasi nuo sąlygų, taikomų vaikams,
neturintiems negalios
Empiriniu tyrimu pagrįstų duomenų rinkimo etapo metu paaiškėjo, kad sulaikymo sąlygos vaikams
su negalia ir jos neturintiems iš esmės nesiskiria. Pokalbiuose dalyvavę asmenys ir fokusuotų diskusijų
grupių dalyviai išsakė panašų požiūrį ir pasidalijo mintimis apie neprofesionalų elgesį su vaikais ir
suaugusiaisiais, turinčiais psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią. Jų nuomone, tokį elgesį nulemia
visuomenėje vyraujančios neigiamos nuostatos asmenų su psichikos sveikatos sutrikimais ar negalia
atžvilgiu. Su tokiu elgesiu susijusi stigma yra įprastas reiškinys Lietuvos visuomenėje, pasireiškiantis ir
(nepilnamečių) teisinėje sistemoje. Akivaizdu, kad trūksta žinių ir kad labai ribotai naudojami alternatyvūs
bendravimo metodai su vaikais ir/arba suaugusiaisiais, turinčiais psichikos sveikatos sutrikimų ar
negalią56.

54
55
56

3 etapas: Fokusuotų diskusijų grupės trijuose Lietuvos regionuose, 2014 m. vasaris-kovas. Žr. 1 priedo 3.1 dalį.
3 etapas: Individualūs pokalbiai su NVO atstovu, socialiniais darbuotojais ir jaunais asmenimis, 2014 m. kovo mėn. Žr. 1 priedo 3.2
dalį.
3 etapas: Išsamesnę informaciją rasite 1 priede.
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3.5.3. Statistinė informacija
2-ojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo etapo metu buvo parengtas oficialus raštas Nacionalinei
teismų administracijai su prašymu pateikti statistinę informaciją. Atsakymas, gautas iš šios institucijos,
buvo panašus į kitų VO atsiųstus atsakymus 2-ojo duomenų rinkimo etapo metu. Oficialiame
Nacionalinės teismų administracijos rašte buvo teigiama, kad teismų informacinė sistema LITEKO
nesuteikia galimybės pateikti duomenų, susijusių su asmens psichikos sveikatos sutrikimais ar negalia,
arba bet kokią kitą konkrečią informaciją, kurios buvo prašoma rengiant šią ataskaitą57.
Oficialus raštas su prašymu pateikti statistinių duomenų buvo išsiųstas ir Lietuvos informatikos ir
ryšių departamentui prie LR vidaus reikalų ministerijos 2-ojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo etapo metu.
Gautame atsakyme iš minėto departamento buvo teigiama, kad su asmens negalia susijusi informacija
įvedama tik į vieną iš departamento registrų, konkrečiai į departamento nusikalstamos veikos registrą. Šis
registras sudaro galimybę įrašyti duomenis (tik ikiteisminio tyrimo metu) apie nusikaltimo auką arba apie
įtariamąjį, nurodant, kad jis/ji turi „negalią“. Vis dėlto ši informacija įvedama nenurodant asmens negalios
pobūdžio. Tokie riboti duomenys apie suaugusiuosius ir vaikus (iki 18 metų amžiaus) yra viešai prieinami;
juos galima rasti internete adresu: www.ird.lt.58

3.6. Reprezentatyvūs nacionalinio lygio duomenys (aprašymai ir
paaiškinimai apie vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar
negalią, situaciją baudžiamojo teisingumo sistemoje)
Informacija apie šių klausimų pristatymą žiniasklaidoje pateikta 1 priede. Šie duomenys apie
žiniasklaidą buvo surinkti 3-iojo duomenų šiai ataskaitai rinkimo etapo metu59.

57

58

59

2 etapas: Nacionalinės teismų administracijos gautas raštas (2013 12 12 Nr. 4R-3116-(6.9)), kuriame atsakoma į oficialų VšĮ „Psichikos
sveikatos perspektyvos“ raštą (2013 12 02 Nr. 1147) su prašymu pateikti statistinę informaciją, kuri susijusi su duomenų rinkimu šiai
ataskaitai
2 etapas: Iš Lietuvos informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos gautas raštas (2013 12 16 Nr. (6-2) 9R2185), kuriame atsakoma į oficialų VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ raštą (2013 12 02 Nr. 1048) su prašymu pateikti statistinę
informaciją, kuri susijusi su duomenų rinkimu šiai ataskaitai
3 etapas: Žiniasklaidoje pateiktos informacijos analizė, 2014 m. sausis-kovas. Žr. 1 priedo 3.6 dalį.
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4.

SANTRAUKA: PAGRINDINIAI IŠŠŪKIAI

Deja, Lietuvoje vis dar pasitaiko įvairių ir akivaizdžių žmogaus teisių pažeidimų. Vaikų ir
suaugusiųjų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, atveju jie ypač dažni, pasireiškiantys
daugelyje gyvenimo sričių, tarp jų ir įgyvendinant šių asmenų teisę į teisingą teismą. Dėl plačiai paplitusios
socialinės stigmos ir diskriminacijos pirminės teisinės konsultacijos ar pagalba nėra lengvai prieinama
visoms pažeidžiamoms žmonių grupėms Lietuvoje. Tinkama teisinė pagalba nėra prieinama ir asmenims
su psichikos sveikatos sutrikimais ar negalia. Teisiniai klausimai jų atveju sprendžiami baziniu lygiu. Daug
žmogaus teisių pažeidimų įvyksta dėl hospitalizacijos, institucinės kultūros ir ydingos socialinės globos
sistemos, taip pat ir dėl asmenų teisinio veiksnumo nustatymo procedūros aspektų.
Akivaizdi politinės valios stoka ir neigiami visuomenėje vyraujantys požiūriai į bet kurias atskirtį
patiriančias asmenų grupes – vis dar vyraujantys reiškiniai Lietuvoje. D. Pūras (2013) teigia, kad Lietuvoje
nesilaikoma pagrindinių JTVTK principų: bendruomeninių paslaugų plėtra socialinėms rizikos grupėms,
tokioms kaip vaikai ir šeimos ar asmenys, turintys proto negalią, buvo sustabdyta, trūksta investicijų į
akivaizdžius prioritetus, priešingai, dėmesys ir finansinė parama dar skiriama institucinei globai.
Akivaizdu, kad visa tai neatitinka ES politikos ir gerosios praktikos, prieštarauja JT konvencijose
išdėstytiems principams60.
Psichikos sveikatos paslaugų srityje situacija labai panaši į anksčiau aprašytąją. Visuomenės
psichikos sveikatos rodikliai yra labai prasti (aukštas savižudybių skaičius, itin daug smurto ir prievartos
apraiškų, ypač aukšti alkoholio vartojimo rodikliai, nepasitikėjimas, bejėgiškumo jausmas, socialinė
atskirtis); nėra jokių veiksmingų nuolatinių prevencinių programų; vis dar išlieka ir tebevyrauja labai
aukštas tiek vaikų, tiek suaugusiųjų institucionalizacijos lygis; vyrauja sutrikusi bio-psicho-socialinio
modelio pusiausvyra, todėl sudėtingesniais atvejais sistema tiesiog „nesuveikia“; nepriklausomos
stebėsenos mechanizmai neegzistuoja; švietimo ir stebėsenos projektai paprastai nėra remiami psichikos
sveikatos srityje61.
Dėl visų anksčiau išvardytų problemų ir ypač dėl visuomenėje vyraujančių neigiamų nuostatų
asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, atžvilgiu, vaikų su tokia negalia teisė į teisingą
teismą Lietuvoje yra labai ribota. Nors 2010 metais vyko intensyvios diskusijos apie vaikų (tiek su negalia,

60
61

2 etapas: Dainius Pūras „Vaikų teisės ir jų pažeidimai“ (2013)
2 etapas: Dainius Pūras „Psichikos sveikatos politika ir žmogaus teisės Lietuvoje. Tarp Rytų ir Vakarų“ (2013)
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tiek jos neturinčių) apklausą ir jų dalyvavimą baudžiamųjų bylų teisminiame nagrinėjime ir šioje srityje
buvo pasiekta svarbių rezultatų, gerinant vaikų dalyvavimą teisinėse procedūrose, bendra situacija
praktikoje vargu ar pasikeitė.
D. Pūras (2013) apibendrina, kad nors per pastaruosius 20–25 metus ir buvo pasiekta tam tikrų
teigiamų pokyčių Lietuvos psichikos sveikatos politikoje, lūžio taškas dar nėra pasiektas daugelyje kritiškai
svarbių šios politikos sričių. Pasak D. Pūro, Lietuvai, tapusiai ES nare, atsivėrė puikios galimybės įveikti
užburtą ratą ir pasiekti negrįžtamą proveržį, tačiau šalyje trūksta politinės valios kuo efektyviau panaudoti
esamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, siekiant užtikrinti didžiausius teigiamus pokyčius. Šiuo
metu susidaro įspūdis, kad tokie ištekliai dažnai naudojami netinkamai, išlaikant ir skatinant esamą
psichikos sveikatos priežiūros sistemą ir tokiu būdu palaikant stigmą, socialinę marginalizaciją,
priklausomybę ir kai kuriais atvejais net smurto apraiškas62.

62

2 etapas: Ibid.
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5. REKOMENDACIJOS



Būtina vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, atstovavimo sistemos reforma,
įtraukiant į ją vaiko pageidavimų, pasirinkimų ir požiūrių atstovavimą bei jų teisių
gynimo/atstovavimo paslaugas.



Reikėtų užtikrinti didesnes įtraukties ir dalyvavimo teisingumo ir teisminiuose procesuose
galimybes vaikams, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią.



Reikalingas „nepatikimo liudytojo“ statuso ir su tuo susijusių problemų išaiškinimas.



Būtina socialinės paramos sistemos plėtra ir nacionalinės psichikos sveikatos priežiūros sistemos
reforma, įtraukiant į ją deinstitucionalizaciją ir bendruomeninių paslaugų plėtrą.



Būtina naujų ir efektyvių stebėsenos mechanizmų plėtra, kartu sukuriant efektyvesnę, patikimą ir
šiuolaikinę nacionalinių statistinių duomenų bazę, įtraukiant įvairius svarbius rodiklius, susijusius
su šioje ataskaitoje nagrinėjamomis temomis.



Reikalingas

atviresnis

teisingumo

sistemos

profesionalų

požiūris

į

daugiadisciplinį

bendradarbiavimą ir tarpinstitucinio dialogo plėtrą.


Tikslinga išplėsti ikiteisminio tyrimo specialistų ir teisėjų vaidmenį. Mokymai teisėjams turėtų būti
pagrįsti labiau į asmenį orientuotais ir holistiniais principais, o taip pat supažindinti su individualių
ir įtrauktį skatinančių paslaugų, kurios teikiamos vaikams ir suaugusiesiems, turintiems psichikos
sveikatos sutrikimų ar negalią, įvairove.



Panašūs mokymai turėtų būti organizuojami ir teisininkams bei Advokatų asociacijos nariams.



Turėtų būti organizuojami mokymai policijos pareigūnams apie tinkamus apklausos metodus,
reakciją į elgesį bei tinkamus žmogaus, turinčio negalią, sulaikymo būdus/ veiksmus.



Turėtų būti labiau skatinama galimybė vaikus teisinėje sistemoje atstovauti nevyriausybinėms
organizacijoms.
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1 PRIEDAS: IŠSAMESNĖ INFORMACIJA APIE EMPIRINĘ
TYRIMO DALĮ

1. Įvadas
Empirinis duomenų rinkimo etapas vyko nuo 2014-ųjų sausio iki balandžio mėn. Dauguma
suinteresuotų šalių buvo pakviestos dalyvauti šiame etape. Buvo susisiekta su asmenimis, turinčiais
psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, jų šeimomis ir globėjais. Tenka pripažinti, kad dauguma jų bijojo
ir nepanoro dalyvauti pokalbyje ar dalytis savo patirtimi. Šio etapo metu buvo kreiptasi ir į šešias skėtines
NVO ir į bent keturias pavienes NVO. Dalyvauti tyrime sutiko viso tik keturios NVO. Dalyvauti sutiko
ir vienas iš šešių vaikų socializacijos centrų. Pasiūlymas dalyvauti buvo išsiųstas ir 27-iems žiniasklaidos
atstovams, iš jų tik vienas sutiko dalyvauti tyrime. Buvo kreiptasi ir į įvairias teisingumo sistemos
institucijas trijuose skirtinguose Lietuvos regionuose, tačiau tik kelios jų sutiko dalyvauti fokusuotų
diskusijų grupėse ar pokalbiuose. Buvo susisiekta ir su kitomis suinteresuotomis šalimis, tačiau daugumai
jų ši tema pasirodė pernelyg nauja ir nepatogi; dažnai jos atsakydavo neturinčios vertingų minčių ar
patirčių, kad galėtų konstruktyviai prisidėti prie tyrimo.

2. Metodai
2.1. Fokusuotos diskusijų grupės
Įvyko viso trys fokusuotų diskusijų grupės trijuose Lietuvos regionuose. Atrankos procese dalyvavo
visi, teigiamai atsakę į kvietimą dalyvauti šiame tyrime. Asmenys, turintys psichikos sveikatos sutrikimų
ar negalią ir jų šeimos/globėjai su nuogąstavimu reagavo į pasiūlymą pasidalyti savo patirtimi, ypač grupės
aplinkoje. Taigi galiausiai visas tris fokusuotų diskusijų grupes sudarė specialistai ir tik vienoje jų dalyvavo
vienas iš tėvų, auginančių vaiką, turintį sunkią kompleksinę negalią. Visų šių trijų fokusuotų diskusijų
grupių tikslas – aptarti teigiamus nepilnamečių dalyvavimo teisinėse procedūrose praktikos pavyzdžius
Lietuvoje, nustatyti kliūtis, silpnąsias vietas ir spragas Lietuvos nepilnamečių teisingumo sistemoje vaikų
su psichikos sveikatos sutrikimais ar negalia atžvilgiu:
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1) Pirmoji fokusuotų diskusijų grupė susitiko vasario 7-ąją, ją sudarė septyni specialistai. Jie atstovavo
šioms institucijoms: globos ir įvaikinimo paslaugų teikėjams, Vaikų socializacijos centrui, probacijos
tarnybai ir apylinkės teismui.
2) Antroji fokusuotų diskusijų grupė, kurią sudarė septyni specialistai, susitiko vasario 20 d. Joje dalyvavo
specialistai, atstovaujantys šioms sritims: probacijos tarnybai, policijai, vaiko teisių apsaugos skyriui ir
apylinkės prokuratūrai.
3) Trečioji fokusuotų diskusijų grupė susitiko kovo 28 d., ją sudarė trys asmenys: du probacijos tarnybos
atstovai ir vienas specialiojo ugdymo centro tėvų komiteto atstovas.

2.2. Tiesioginiai/individualūs pokalbiai
Viename iš Lietuvos regionų nuo 2014 metų vasario iki kovo mėn. įvyko vienuolika
tiesioginių/individualių pokalbių, kuriuose dalyvavo šie asmenys:


Keturiuose pokalbiuose, vykusiuose kovo 4 d., dalyvavo paaugliai ir jauni asmenys (16–22 metų
amžiaus);



Viename pokalbyje, vykusiame kovo 14-ąją, dalyvavo mama, auginanti vaiką, turintį sunkią
kompleksinę negalią;



Dviejuose pokalbiuose, vykusiuose kovo 4 d., dalyvavo socialiniai darbuotojai;



Dviejuose pokalbiuose, vykusiuose kovo 25 d., dalyvavo teisininkai;



Viename pokalbyje, vykusiame vasario 28 d., dalyvavo apskrities vyriausiojo policijos komisariato
atstovas;



Viename pokalbyje, vykusiame kovo 7 d., dalyvavo NVO atstovas.

2.3. Elektroniniu paštu vykę pokalbiai
Iš viso viename Lietuvos regione nuo 2014 metų sausio iki kovo mėn. įvyko penki pokalbiai
elektroniniu paštu, kuriuose dalyvavo šie asmenys:


Vienas pokalbis elektroniniu paštu vyko kovo 17 d., jame dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybos atstovas.



Du pokalbiai elektroniniu paštu su NVO atstovais vyko vasario 2 ir 18 d.
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Vienas pokalbis elektroniniu paštu vyko vasario 5 d. su žiniasklaidos atstovu.



Vienas pokalbis elektroniniu paštu vyko sausio 21 d. su teisininke.
2.4. Teismo posėdžių stebėjimas
Iš viso 2014 metų sausio-kovo mėn. buvo stebima 10 teismo posėdžių, kuriuose buvo nagrinėjamos

civilinės bylos, į kurias buvo įtraukti vaikai, ir kurie vyko viename iš Lietuvos apylinkės teismų.

2.5. Vaiko apklausos kambariai
2014 metų vasarį buvo aplankyti du specializuoti vaiko apklausos kambariai. Vienas jų, įrengtas
rajono policijos komisariato patalpose, buvo pavaldus apylinkės teismui, o antrajam vadovavo NVO,
kurios patalpose jis ir buvo įkurtas. Abiejų šių vizitų metu vyko tiesioginiai pokalbiai su atitinkamų sričių
specialistais.

2.6. Žiniasklaidoje pateiktos informacijos analizė
2014 metų sausio-kovo mėn. buvo nagrinėjami internetiniai žinių portalai, straipsniai ir interviu.
Žiniasklaidoje pateiktos informacijos analizė aprėpė laikotarpį nuo 2002 metų sausio iki 2014 metų kovo
mėn.

3. Rezultatai
3.1. Fokusuotos diskusijų grupės


Visose trijose fokusuotose diskusijų grupėse buvo aptarta profesionalų ir specialistų, dirbančių
įvairiose Lietuvos nepilnamečių teisingumo sistemos srityse, kompetencijų stoka. Suabejota
paslaugų, kurias teikia valstybės garantuojamos teisinės pagalbos profesionalai vaikams,
turintiems psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią bei vaikams apskritai, kokybe ir pateikta
konkrečių prastos praktikos pavyzdžių.



Aptartas ir žmogiškasis veiksnys bei subjektyvus požiūris. Diskusijų metu buvo pateikta ne mažiau
teigiamos praktikos pavyzdžių nei neigiamų, įrodančių, kad pagrindinis veiksnys daugeliu atvejų
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yra individualus profesinis, tačiau kartu ir labai subjektyvus požiūris. Visuose trijuose Lietuvos
regionuose, kuriuose buvo atliekamas tyrimas, esama daug profesionalų, gerai atliekančių savo
pareigas, gebančių būti draugiškais vaiko atžvilgiu ir vadovautis į asmenį sutelktu požiūriu. Vis
dėlto visose trijose fokusuotose diskusijų grupėse buvo aptarti ir neigiami, neprofesionalūs, kai
kuriais atvejais net nežmoniški Lietuvos teisingumo sistemos atstovų elgesio atvejai.


Neigiamos visuomenėje vyraujančios nuostatos asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar
proto negalią, atžvilgiu ir su tuo susijusi stigma – dažnas reiškinys Lietuvos visuomenėje, ne išimtis
ir teisingumo sistema. Fokusuotų diskusijų grupių atstovai ne tik pateikė pavyzdžių, įrodančių tokį
kolegų požiūrį, bet ir patys jį demonstravo savo elgesiu, aiškiai kritišku ir neigiamu požiūriu,
išankstiniu nusistatymu. Ne visi fokusuotų diskusijų grupių dalyviai apskritai sugebėjo įsijausti į
negalios tematiką. Be to, kelis kartus grupių dalyviai suabejojo, ar tikrai verta vaikams su psichikos
sveikatos sutrikimais ar negalia dalyvauti šiame procese ar juos asmeniškai informuoti.



Buvo įrodyta, kad šioje srityje labai trūksta žinių ir labai ribotai naudojami alternatyvūs
bendravimo su vaikais ar suaugusiaisiais, turinčiais psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią,
metodai. Kaip jau buvo teigta, akivaizdu, kad profesionalams, dirbantiems įvairiose teisingumo
sistemos srityse, trūksta žinių apie negalią, ypač apie psichikos sveikatos sutrikimus ar proto
negalią. Būtent todėl tos žinios apie alternatyvius bendravimo metodus ar jų praktinį naudojimą
yra labai ribotos.



Buvo pareikšta nuomonė, kad vaiko dalyvavimas procese ir tiesioginis jo informavimas daugeliu
atvejų yra ribotas. Į vaiko nuomonę dažnai neįsiklausoma, nes profesionalai linkę bendrauti su
vaiko atstovu (globėju) arba teisininku, arba vadovaujasi Vaiko teisių apsaugos tarnybos
specialisto ar psichologo pateikta rašytine ataskaita. Deja, net šios ataskaitos dažnai rengiamos
neužtikrinant vaiko dalyvavimo šiame procese. Vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar
negalią, atveju toks dalyvavimas dar labiau ribotas, palyginti su negalios neturinčiais vaikais.



Fokusuotų diskusijų grupių dalyviai išsakė abejones, ar apskritai verta užtikrinti vaiko dalyvavimą
procese. Kai kurių dalyvių nuomone, pakanka, kad procesiniuose veiksmuose dalyvautų jo
atstovas, vienas iš tėvų ar globėjas, o po to šis asmuo informuotų vaiką. Vaikas, o ypač turintis
negalią, dažnai suvokiamas kaip nepatikimas liudytojas teisminio bylos nagrinėjimo metu.



NVO dalyvavimą nepilnamečių teisingumo sistemoje, inicijuojant procesą arba atstovaujant
vaikams, galima apibūdinti kaip beveik neegzistuojantį. Daugelis fokusuotų diskusijų grupių
dalyvių teigė niekada nesusidūrę su NVO atstovais ir negalėjo pateikti jokių pastabų šiuo
klausimu. Vis dėlto verta pabrėžti, kad tokia situacija susidarė ne dėl potecialaus NVO sektoriaus
atstovų abejingumo, o dėl sistemos sudarytų barjerų.
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Dalyviai nurodė ir bendrų paramos sistemų trūkumą: nėra lengvai prieinamos informacijos bei
bendrai naudojamų atskaitos taškų. Pripažinta, kad trūksta ir lengvai prieinamų paramos paslaugų,
kurios teiktų pagalbą asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, jų tėvams
arba globėjams.



Kelis kartus buvo pareikšta nuomonė, kad bausmės, skiriamos pagal LR baudžiamąjį kodeksą,
daugeliu atvejų pasirodė netinkamos ir neveiksmingos nepilnamečių atveju.



Statistiniai duomenys apie vaikus, ypač apie vaikus su psichikos sveikatos sutrikimais ar negalia,
yra riboti. Praktiškai yra labai mažai stebėsenos sistemų, pritaikytų baudžiamųjų bylų, kuriose
dalyvauja ir vaikai, turintys psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, teisminiam nagrinėjimui.



Visose trijose fokusuotose diskusijų grupėse iškilo diskusijos apie finansinių ir žmogiškųjų išteklių
trūkumą. Dalyviai skundėsi dėl labai didelių darbo krūvių visose Lietuvos teisingumo sistemos
srityse.



Visose trijose fokusuotose diskusijų grupėse buvo pabrėžta, kad trūksta daugiadisciplinio
požiūrio, bendravimas yra neveiksmingas, o tarp profesionalų ir institucijų yra nepakankamas
ryšys visose Lietuvos (nepilnamečių) teisingumo sistemos srityse.



Grupių dalyviai aptarė ir problemas, susijusias su atidėliojimu ir bendrais procedūrų „užtęsimais“
bei strigimais, dažnai trunkančiais nuo kelių mėnesių iki kelerių metų. Viena iš priežasčių tokiai
situacijai paaiškinti – finansinių ir žmogiškųjų išteklių stoka, siekiant efektyviau viską atlikti su
mažesnėmis laiko sąnaudomis.



Keletą kartų buvo paminėtos ir tokios problemos, kaip klastojimas ir korupcija. Akivaizdu, kad
šis reiškinys savo ruožtu sukelia daug kitų problemų, susijusių su neveiksminga socialine ir
teisingumo sistema Lietuvoje, vaikų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, atžvilgiu.
Be šių iššūkių, akivaizdi ir politinės valios siekti teigiamų pokyčių šiose srityse stokos problema.
3.2. Tiesioginiai/individualūs pokalbiai

1) Keturių tiesioginių pokalbių su jaunais asmenimis (16, 18, 20 ir 22 metų amžiaus) ir dviejų
pokalbių su jų socialiniais darbuotojais rezultatai ir išvados:


Buvo akivaizdu, kad visi keturi jaunuoliai būgštavo, dalydamiesi savo potyriais.



Nepilnamečiai dažnai laikomi suimti arba „užrakinti“ kalėjime, nepriėmus jokio teismo
sprendimo; jaunuoliai dalijosi savo patyrimu, kaip juos sulaikydavo policijos pareigūnai, net
nepranešus apie tai tėvams ir neįteikus jokio oficialaus šaukimo.
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Ne kartą buvo pabrėžta netinkamo nepilnamečių informavimo problema. Nors daugeliu
atvejų jiems tokia informacija ir suteikiama, niekas nebando įsitikinti, ar nepilnametis ją
suprato, ar atkreipė į ją deramą dėmesį ir ar į ją įsiklausė. Beje, socialiniai darbuotojai taip pat
atkreipė dėmesį į tai, kad teisingumo sistemos darbuotojai visada suteikia nepilnamečiams
išsamią informaciją, tačiau šie dažniausiai nekreipia į ją daug dėmesio.



Buvo išsiaiškinta ir kita problema – profesionalų elgesys ir požiūris į nepilnametį skiriasi
atsižvelgiant į tai, ar šis laikomas nusikaltimo auka, ar įtariamuoju. Vienas jaunuolis teigė, kad
su juo buvo elgiamasi „kaip su žmogumi“, jam tapus auka. Priešingai, kitą kartą jam atsidūrus
įtariamojo vaidmenyje, požiūris į jį visiškai pasikeitė į neigiamą pusę.



Jaunuoliai dalijosi patirtimi, teigdami, kad jie buvo apklausti be tėvų leidimo, nepranešus jų
globėjams ar kitiems atstovams apie tai, kad jie bus apklausiami.



Buvo aptarta subjektyvaus specialistų požiūrio problema, taip pat skirtumai tarp teisingumo
sistemos atstovų jų profesionalumo prasme įvairiuose Lietuvos regionuose ir skirtingose
savivaldybėse. Jaunuolių teigimu, kai kurie jų buvo profesionalesni, o kai kurie laikėsi daugiau
neigiamo požiūrio nei kiti.



Nė vienas iš keturių apklaustų jaunuolių niekada net nesusimąstė apie tai, kad galėtų apskųsti
teismo sprendimą, nors visi jie buvo įvykdę daugiau nei vieną nusižengimą.



Nepilnamečiai ir jaunuoliai bijo susisiekti su policija, net tapę nusikaltimo aukomis. Tokį savo
požiūrį jie aiškina nepasitikėjimu policija ir teisingumo sistema apskritai.



Keletą kartų pokalbių metu jaunuoliai užsiminė apie fizinę ir emocinę prievartą, kurią
teisingumo sistemos darbuotojai naudojo jų atžvilgiu.



Buvo pateiktas pavyzdys apie asmens su psichikos sveikatos sutrikimais įkalinimą ir tokios
bausmės neigiamą poveikį šio nepilnamečio tolesnei psichikos sveikatai. Pripažinta, kad
asmenims, turintiems psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų turėtų būti skiriamos
alternatyvios bausmės arba rasti veiksmingesni būdai.



Socialiniai darbuotojai atkreipė dėmesį į tai, kad dažnai visai nesirūpinama įkalinimo įstaigose
atsidūrusiais nepilnamečiais, ypač jų psichologine būsena.



Jaunuoliai teigė, kad kai kuriais atvejais jautė, jog teismo ir probacijos tarnybos pareigūnai
atsižvelgė į jų nuomonę. Vis dėlto visi keturi skundėsi, kad policijos pareigūnai ir teisininkai
ignoruoja jų nuomonę ir apskritai su jais negerai elgiasi.



Jaunuoliai teigė galintys pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba. Vis dėlto
daugeliu atvejų, pasak jų, šie teisininkai daug su jais nesikalbėdavę, o tik užpildydavę formalius
teismui reikalingus dokumentus.
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Nė vienam iš šių keturių jaunuolių teisminio nagrinėjimo metu nebuvo pasiūlytos psichologo
paslaugos ar konsultacijos. Šios paslaugos kai kuriais atvejais jiems buvo suteiktos vėliau.



Šių keturių jaunuolių nuomone, teismo sprendimą paprastai nulemia tokie veiksniai kaip
socialinis statusas, pakartotiniai nusižengimai, rodoma atgaila, elgesys ir kalbėjimo maniera
teismo metu bei noras pasitaisyti.

2) Tiesioginių pokalbių su mama, auginančia vaiką, turintį sunkią kompleksinę negalią, dviem
teisininkais, rajono policijos komisariato atstovu ir NVO atstovu rezultatai ir išvados:


Įvardytos problemos dabartinėje Lietuvos teisinėje sistemoje ir procesuose, nustatant asmens
negalios ir darbingumo lygį.



Išsiaiškinta, kad Lietuvoje yra bendrų paramos sistemų stygius; nėra lengvai prieinamos
informacijos ar bendrų atskaitos taškų. Pokalbių dalyviai keletą kartų pabrėžė ir tai, kad
apskritai trūksta prieinamų socialinės paramos paslaugų, teikiančių asmenims su psichikos
sveikatos sutrikimais ar negalia, jų tėvams ar globėjams paramą ir pagalbą. Buvo įvardytos ir
problemos (specialiojo) ugdymo sistemoje, kurios turėtų būti laikomos platesnės aukščiau
išvardytos problemos dalimi.



Aptarta ir ekspertų bei ribotų žmogiškųjų išteklių problema, dėl kurios susidaro eilės
daugelyje teisingumo ir socialinės paramos sistemos sričių Lietuvoje. Itin apribotos galimybės
pasinaudoti būtinomis teisinėmis ir socialinėmis paslaugomis dėl jų stygiaus.



Teisingumo procedūras pokalbių dalyviai apibūdino kaip „vienodas visiems“, ilgai
trunkančias ir neveiksmingas. Jų nuomone, trūksta į asmenį orientuotų ir jam pritaikytų
paramos sistemų bei konkrečiam asmeniui geriau pritaikytų teisinių procedūrų.



Nustatytas formalus Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadų ir ataskaitų rengimas. Daugeliu
atvejų šiose ataskaitose daugiausia kalbama apie vaiko materialinę/finansinę gerovę,
neteikiant informacijos apie vaiko asmeninę nuomonę ir jai neatstovaujant. Be to, išsiaiškinta,
kad tais atvejais, kai išklausoma vaiko nuomonė, jis/ji apklausiamas(-a) dalyvaujant vienam iš
tėvų, o tai ne visada sukuria vaikui geriausią ir patogiausią aplinką. Tiesa, reikėtų pabrėžti, kad
dažnai dėl konkrečių aplinkybių yra nelengva sudaryti geresnę aplinką. Pavyzdžiui, jei
apklausa atliekama vieno kambario bute, fiziškai nėra galimybių apklausti vaiką atskirai nuo
jo tėvų.



Kyla problemų ir dėl specialistų, vykdančių vaikų apklausas, psichologijos ir empatijos
įgūdžių stokos. Susidarė įspūdis, kad Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai vaikų
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apklausos metu retai pateikia klausimų, padedančių nustatyti vaiko psichologinius poreikius
arba išsiaiškinti, kaip jis/ji iš tiesų jaučiasi, atsidūręs(-usi) šioje konkrečioje situacijoje.


Apibendrinant buvo nustatyta, kad paprastai neišsiaiškinama vaiko nuomonė ar požiūris,
bent jau ji neatsispindi/ nėra išsakyta rašytinėse ataskaitose.



Tais atvejais, kai reikia psichiatrinės ekspertizės arba psichologo įvertinimo, nei valstybė, nei
bet kuri kita institucija nelinkusi apmokėti šių paslaugų. Todėl už šias paslaugas dažnai turi
sumokėti pats asmuo, turintis psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, arba jų šeimos
nariai/globėjai. Paprastai tai yra labai brangios paslaugos. Nenuostabu, kad situacijose, kai
rekomenduojama suteikti psichologo konsultacijas arba ataskaitą, bet šeima negali sumokėti
už šias paslaugas, teisininkui iš tiesų lieka labai ribotas pasirinkimas, užtikrinant savo klientui
reikiamą ir tinkamą psichologinę paramą.

3.3. Pokalbiai elektroniniu paštu
Iš viso 2014 metų sausio-kovo mėn. viename Lietuvos regionų vyko penki pokalbiai elektroniniu
paštu. Juose dalyvavo šie asmenys: vienas pokalbis vyko su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos
atstovu (LGKT), du pokalbiai – su NVO atstovais, vienas pokalbis – su žiniasklaidos atstovu ir dar vienas
interviu – su teisininku.


LGKT nurodė, kad galiojantys teisės aktai nevisiškai atspindi asmenų, turinčių psichikos
sveikatos sutrikimų ar proto negalią, ir jų šeimos narių poreikius. Šios problemos ypač
akivaizdžios bendrojo lavinimo ir specializuotose vidurinėse mokyklose. LGKT jau pateikė
siūlymus peržiūrėti ir pakeisti esamus teisės aktus. Be to, buvo pasiūlyta sudaryti darbo grupę
šiai konkrečiai problemai spręsti. Tokioje darbo grupėje turėtų dalyvauti NVO, Švietimo ir
mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus savivaldybės ir Vaiko
teisių kontrolieriaus įstaigos atstovai.



Išsiaiškinta, kad formaliai teisės aktuose yra įtvirtintos būtinos nuostatos, užtikrinančios
vaiko/suaugusiojo, turinčio psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, dalyvavimą, paramos ir
informacijos jam teikimą ikiteisminio ir teisminio bylos nagrinėjimo metu. Vis dėlto
problemos išryškėja praktiškai įgyvendinant asmenų, turinčių negalią teises. LGKT nagrinėja
šiuos faktus kiekvienu konkrečiu atveju.



Buvo išsakyta mintis, kad dažnai problemos, iškilusios pasinaudojus teise į teisingumą, yra
susijusios su socialine ir finansine konkretaus asmens situacija. Dar vienas svarbus aspektas
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šiame kontekste – klausimas, ar konkretus asmuo, turintis psichikos sveikatos sutrikimų ar
negalią gali ar negali įstengti pasinaudoti gero privataus teisininko paslaugomis.


LGKT iškėlė siūlymą, kad vienas iš galimų sprendimų, siekiant pakeisti negalią turinčių
vaikų/suaugusiųjų situaciją, užtikrinant jų teisę į teisingumą ir gerinant teisingumo sistemos
paslaugų kokybę, – suteikti galimybę atstovaujančioms NVO ir stiprinti jų gebėjimus. LGKT
atstovas pabrėžė, kad svarbu pareikšti tvirtą nuomonę ir teikti konkrečius siūlymus.



Dar viena problema, vyraujanti teisminio nagrinėjimo metu, yra susijusi su asmens teisinio
veiksnumo statusu arba jo teisinio globėjo paskyrimu. Buvo išsakyta nuomonė, kad asmuo,
dėl kurio statuso yra priimamas sprendimas, nebūtinai visada dalyvauja teismo posėdžiuose.



Tam tikros asmenų grupės iš tiesų dažniau patiria jų teisės į teisingą teismą pažeidimų. Tarp
šių grupių galima paminėti ir institucijose (vaikų namuose, vaikų socializacijos centruose ir
socialinės globos įstaigose) gyvenančius vaikus bei suaugusius asmenis, be tėvų globos
likusius vaikus, asmenis, iš kurių atimtas teisinis veiksnumas, bei žmones, turinčius psichikos
sveikatos sutrikimų ar negalią.



Siekiant atitikti JTNTK reikalavimus, būtina iš Lietuvos teisės aktų pašalinti visiško teisinio
neveiksnumo instituto taikymo galimybę.



Norint efektyviai ginti be tėvų globos likusių vaikų (paprastai šie vaikai gyvena Lietuvos
globos įstaigose) teises, būtina įdiegti veiksmingą skundų teikimo tvarką.

3.4. Teismo posėdžių stebėjimas



Viena iš pagrindinių pastabų stebint teismo posėdžius – jų eiga, procesas ir rezultatai labai
priklauso nuo teisėjo(-os) subjektyvios pozicijos, požiūrio ir dažnai nuo jo/jos asmenybės,
net lyties. Kai kurie teisėjai(-os) pasirengę(-usios) sukurti malonią aplinką ir atmosferą, tuo
tarpu kai kiti ar kitos linkę(-usios) kalbėti pakeltu tonu ar naudotis kitais panašiais metodais,
tuo dar labiau apsunkindami(-os) ir taip stresinę situaciją.



Stebint teismo posėdžius buvo konstatuota, kad visi teisėjai(-os) posėdžio pradžioje
supažindina su žmogaus teisėmis. Vis dėlto ši informacija pateikiama labai greitai ir formaliai,
neįsitikinus, ar dalyvaujančios šalys ją suprato.



Dauguma stebėtų teisėjų domėjosi ir, kaip atrodė, jiems išties rūpėjo vaiko poreikiai, jo
psichologinė ir fizinė sveikata, ir tai, ar jų tėvai geba užtikrinti geras gyvenimo sąlygas savo
vaikams ir gali patenkinti specialiuosius jų poreikius. Vis dėlto, ieškodami atsakymo į tokius
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klausimus, teisėjai apklausia dalyvaujančias šalis, kurių nuomonė gali būti šališka ir kurių
atsakymai nebūtinai padeda užtikrinti geriausius vaiko interesus.


Nė vienas vaikas nedalyvavo nė viename iš stebėtų dešimties teismo posėdžių.



Daugelyje stebėtų teismo posėdžių dalyvavo ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai.
Deja, nė vienas jų nebuvo aktyviai įsitraukęs į teismo procesą. Iš esmės jie nekėlė klausimų,
nesiteiravo papildomos informacijos ir nenuginčijo jokios informacijos, vadovaudamiesi
geriausiais vaiko interesais.



Vaiko teisių apsaugos tarnybos ekspertai perskaitydavo savo ataskaitas baigiantis teismo
posėdžiui, o jiems nedalyvaujant jas perskaitydavo teisėjai(-os). Šiose ataskaitose dažniausiai
buvo įvertinamos ir aprašomos vaikų gyvenimo sąlygos. Tik keliose ataskaitose buvo
paminėta vaiko nuomonė dėl pasirinkimo, su kuriuo iš tėvų jis/ji norėtų gyventi. Kelios
ataskaitos apie tai, koks sprendimas priimtiniausias vadovaujantis geriausiais vaiko interesais,
atsižvelgiant į įvairias jo gyvenimo sritis, buvo parengtos labai formaliai. Deja, taip ir liko
neaišku, ar šie įvertinimai ir rekomendacijos buvo parengtos po pokalbio su vaiku ir
atsižvelgus į jo išsakytą nuomonę, ar į tai apskritai nebuvo atsižvelgta.

3.5. Vaiko apklausos kambariai
2014 metų vasario mėn. buvo aplankyti du specializuoti vaiko apklausos kambariai. Vienas jų
priklausė apylinkės teismui ir buvo įkurtas rajono policijos komisariato patalpose, o kitam vadovavo
NVO, kurios patalpose jis ir buvo įkurtas. Abiejų šių vizitų metu vyko tiesioginiai pokalbiai su atitinkamais
specialistais. Šios dvi skirtingos aplinkos buvo pasirinktos norint palyginti, kokie vaiko apklausos metodai
ir priemonės naudojami NVO ir policijos komisariate.

Bendri pastebėjimai


Vaiko apklausos paprastai vyksta kelis kartus per mėnesį. Kartais, jei per įgyvendinamus
projektus gaunamas finansavimas, apklausos gali vykti ir dažniau.



Apklausą visada vykdo praktikas, kuris yra kvalifikuotas psichologas, baigęs mokymus apie
vaiko apklausos metodus ir specifiką.
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NVO, kurios patalpose įkurtas vaiko apklausos kambarys ir kuriame buvo apsilankyta,
organizuoja mokymus vaiko apklausos tema tokiems specialistams, kaip teisėjai, prokurorai,
teisininkai, Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai, kiti psichologai.



Deja, dėl personalo stygiaus teismuose dažnai vaiko apklausą vykdo papildomai neapmokyti
psichologai. Kitais atvejais vaiko apklausą linkę vykdyti prokurorai ir teisėjai, vaikams dažnai
pateikiami klausimai tokia kalba, kurios jie nesupranta, arba pateikiami „sufleruojantys“
klausimai. Be to, dažnai panašiose situacijose atsidūrusiems vaikams pateikiami klausimai,
neatsižvelgiant į jų amžių ar konkrečią sveikatos būklę.



Nustatyta, kad dažnai Vaiko teisių apsaugos tarnybai apskritai trūksta domėjimosi jos
atstovaujamais vaikais, ypač vaiko apklausos proceso metu.

Skirtumai tarp dviejų vaiko apklausos kambarių


Policijos komisariate vykstančios vaiko apklausos yra nemokamos, tuo tarpu kai kiekviena
apklausa, vykstanti NVO patalpose, kainuoja 500 litų. Dėl tokių skirtingų įkainių daugiausia
apklausų su nusikaltimo liudytojais ir įtariamaisiais vyksta policijos komisariato vaiko
apklausos kambaryje. Nusikalstamos veikos aukų, vaikų, patyrusių stipresnį nusikaltimo
poveikį arba turinčių negalią, apklausos vyksta NVO patalpose.



Jei apklausa vyksta policijos komisariate, vaikas susitinka su apklausą vykdančiu psichologu
prieš apklausą. NVO psichologai linkę nesusitikti su vaiku prieš apklausą, kad procesas būtų
kuo objektyvesnis/ nešališkesnis.



NVO psichologai apklausia vaikus ne tik jų patalpose esančiame apklausos kambaryje, bet
yra pasirengę vykti ir į kitus Lietuvos miestus bei rajonus tais atvejais, kai į juos kreipiamasi
pagalbos. Policijos psichologai ne tokie lankstūs; jų pageidavimu vaikai turi atvykti apklausai
į policijos komisariate esantį vaiko apklausos kambarį.

Nustatytos problemos


Policijos pareigūnams trūksta psichologinių žinių ir kompetencijų, ruošiant vaikus apklausai.
Kaip paaiškėjo, policijos pareigūnai praneša vaikams, kad jiems būnant vaiko apklausos
kambaryje jie turės tik žaisti. Tokia informacija supainioja vaikus, o ir pati informacija yra
klaidinanti.
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Įtariamiesiems ne visada leidžiama stebėti aukų apklausas būnant stebėjimo patalpoje.
Potencialiai, kaltinamajam pareikalavus, tokiu atveju gali prireikti pakviesti nusikaltimo auką
antrai apklausai.



Teisminio bylos nagrinėjimo metu įvairūs teisingumo sistemos specialistai dažnai pateikia
vaikams klausimų, neatsižvelgdami į jų amžių, poreikius, aplinkybes, emocinę būseną. Kai
vaikai nežino, kaip atsakyti į tokius klausimus, jie dažnai laikomi nepatikimais liudininkais.



Daugiau kaip keturiasdešimt vaiko apklausos kambarių Lietuvoje įkurti teismuose, vienas jų
– NVO patalpose, o penki – policijos komisariatuose.



Psichologai, vykstantys į kitus Lietuvos miestus vaikų apklausai, turi dirbti teismų patalpose
esančiuose vaiko apklausos kambariuose. Jų nuomone, dauguma tokių apklausos kambarių
nepritaikyti vaiko poreikiams – patalpos dažnai labai mažos, nepatogios, jose pilna
nereikalingų vaikus blaškančių daiktų. Garso įrašo įranga ir mikrofonai daugelyje patalpų nėra
tinkami. Dėl šios priežasties kartais vaikui tenka kelis kartus pakartoti savo atsakymus.



Paprastai rekomenduojama vaiką apklausti tik vieną kartą. Deja, kai kuriais atvejais šios
apklausos vyksta keletą kartų. Įvairiu bylos nagrinėjimo metu vaikų apklausą vykdo ir jiems
klausimus teikia skirtingi specialistai, o tai ne visada atitinka geriausius vaiko interesus.



Apklausą atliekantiems psichologams nesuteikiama informacijos apie vaiko psichikos
sveikatos sutrikimus ar negalią, jei vaikas ją turi. Dėl šios priežasties psichologams labai sunku
apklausos metu tinkamai atliepti individualius kiekvieno apklausiamo vaiko poreikius.



Daugelio teisingumo sistemoje dirbančių specialistų nuomone, vaikai, turintys psichikos
sveikatos sutrikimų ar negalią, automatiškai tampa nepatikimais liudytojais.



Įdomu tai, kad paauglių mergaičių teikiami parodymai paprastai laikomi mažiau patikima
informacija nei berniukų.



Kuo jaunesnis vaikas, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus laikomas nepatikimu liudytoju.

3.6. Žiniasklaidoje pateiktos informacijos analizė
2014 metų sausio-kovo mėn. buvo nagrinėjami internetiniai žinių portalai, straipsniai ir interviu.
Žiniasklaidoje pateiktos informacijos analizė aprėpė laikotarpį nuo 2002 metų sausio iki 2014 metų kovo.
Žiniasklaidos analizė atlikta siekiant surinkti informaciją apie joje vyraujantį vaikų, turinčių psichikos
sveikatos sutrikimų ar negalią įvaizdį. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip šis įvaizdis pateikiamas
straipsniuose ir populiarioje žiniasklaidoje, kuri orientuota į nespecifines jos vartotojų grupes.
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Duomenys buvo renkami iš įvairaus populiarumo ir skirtingus vartotojus pasiekiančių Lietuvos
naujienų svetainių. Tyrimo temai aktualūs atvejai per „Google“ paieškos sistemą buvo parinkti iš šešių
svetainių: www.delfi.lt, www.alfa.lt, www.lrytas.lt, www.lzinios.lt, www.sekunde.lt, www.balsas.lt. Į tyrimą
buvo įtraukta dauguma Lietuvos naujienų svetainių, išskyrus naujienų teikėjus, kurie orientuoti į labiau
specifines interesantų grupes. Tokiu būdu buvo surasta 16 aktualių straipsnių. Paaiškėjo, kad keliuose jų
buvo aprašomi tie patys tebevykstantys juridiniai procesai, o informaciją apie kelis identiškus atvejus
paskelbė kelios naujienų svetainės. Iš viso buvo nustatyta 11 tyrimui tinkamų unikalių straipsnių. Šie
straipsniai buvo paskelbti nuo 2002 metų iki 2014-ųjų, nors daugelis jų (viso 9 iš 16) pasirodė 2013 metais.
Procesas
Žiniasklaidos tyrime analizuojami straipsniai buvo rasti naudojant kelių etapų procesą. Pirma, buvo
nustatyti atitinkami raktažodžiai, susiję su tokia sritimi, kaip vaikai, turintys psichikos sveikatos sutrikimų
ar negalią, administracinėje, civilinėje ir baudžiamojoje teisėje. Antra, paleidus šiuos raktažodžius per
„Google“ paieškos sistemą, buvo nustatyti potencialūs tyrimui straipsniai. Trečia, buvo atlikta kokybinė
nustatytų straipsnių analizė, užtikrinant, kad jie atitinka įtraukimo į tyrimą kriterijus, t. y. kad straipsnyje
būtų rašoma apie nepilnametį, dalyvaujantį teisminiame procese. Vis dėlto į tyrimą palyginimo tikslais
buvo įtraukti ir keturi straipsniai, kuriuose rašoma apie suaugusį asmenį, turintį psichikos sveikatos
sutrikimų ar negalią.
Toks metodas pasirodė esąs būtinas papildymas visai empirinei analizei. Tokiu būdu buvo gauta
informacija apie vaikų, turinčių negalią, vaizdavimą populiarioje žiniasklaidoje, kuriai tenka itin svarbus
vaidmuo formuojant visuomenės nuomonę. Vis dėlto šis metodas reikalauja prieigos prie žiniasklaidos
sukurto kokybiško turinio, kuris labai priklauso nuo žiniasklaidos vartotojų paklausos ir nuo tematikos
populiarumo. Nuo šio veiksnio priklauso pasirinktos imties dydis. Šiuo atveju žiniasklaidos analizės imtis
santykinai maža, todėl duomenys galėjo būti analizuojami tik kokybiniu būdu. Ši kokybinė analizė
atskleidžia tiriamos problemos gylį. Vis dėlto norint galutinai apibendrinti rezultatus, gali prireikti dar
platesnės žiniasklaidos analizės, kurios metu būtų gauta daugiau kiekybinių duomenų.
Rezultatai
Tyrimo rezultatai labai homogeniniai. Vienuolikoje iš dvylikos nagrinėtų straipsnių nepilnametis,
turintis psichikos sveikatos sutrikimų, pavaizduotas kaip nusikaltimo auka ir tik viename straipsnyje –
kaip nusikalstamos veikos sukėlėjas. Be to, kiekvieno nukentėjusiojo atveju pateikiama istorija apie vaiką
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su negalia, patyrusį seksualinę prievartą. Tik viename straipsnyje pasakojama apie nusikalstamą veiką, kurią
sukėlė nepilnametis. Šiuo atveju tai taip pat buvo seksualinė prievarta prieš kitą nepilnametį.
Žiniasklaidoje vartojami skirtingi žodžiai nukentėjusiam vaikui apibūdinti: vaikas, sūnus, berniukas,
mergaitė, auka, nepilnametis, vienuolikmetis, mokinys arba vaikas gali būti nurodytas pakeistu vardu. Tik
viename straipsnyje, cituojant vaiko mamos mintį, buvo aptiktas žodis su neigiamu atspalviu. Ji pavartojo
žodį debilas, norėdama paaiškinti, kaip jos vaiką vadina aplinkiniai. Informacija apie nukentėjusiojo negalią
daugelyje straipsnių pateikiama paprastai ir tiesiogiai, pavyzdžiui, „neįgalus sūnus“, „vaikas su negalia“,
„<pakeistas vardas> su proto negalia“, „berniukai su psichikos negalia“. Kai kuriuose straipsniuose
atvirai išsakoma mintis, kad dėmesį šia tema sukelia pati nukentėjusiojo psichikos sveikatos būklė ar
negalia. Septynių nagrinėtų straipsnių antraštėse aiškiai įvardyta, kad nukentėjęs vaikas turi negalią, trijose
antraštėse pabrėžiama, kad vaikas turi psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią.
Straipsniuose išsamiai aprašoma visa specifika, susijusi su seksualine prievarta. Be to, juose paprastai
pateikiama informacija apie seksualinės prievartos padarinius nukentėjusiajam, pavyzdžiui, būtinybė gauti
psichoterapijos paslaugas, pablogėjusi kognityvinė būsena ir emocinė bei fizinė trauma.
Žiniasklaidoje paskelbti straipsniai nesuteikė daug informacijos apie nusikaltimo aukos vaidmenį
teisiniame procese. Nustatyti tik du atvejai, kai ši informacija buvo suteikta. Pirmuoju atveju straipsnyje
buvo pavartota aukos mamos citata, teigianti, jog ji prieštaraujanti sūnaus apklausai teisme ir tokiu būdu
siekianti apsaugoti jį nuo akistatos su jo prievartautojais. Buvo teigiama, kad po šio incidento
nukentėjusiojo psichikos sveikatos būklė pablogėjo. Antruoju atveju buvo pabrėžta, kad auka nepateikė
jokių kaltinimų įtariamiesiems, kol policijos pareigūnas nepertraukė apklausos ir nepradėjo teikti įtaigių ir
dviprasmiškų klausimų.
Tik viename straipsnyje, kuriame rašoma apie nepilnametį (17 metų amžiaus), turintį psichikos
sveikatos sutrikimų, įvykdžiusį nusikaltimą prieš kitą, jaunesnį nepilnametį asmenį (seksualinė prievarta),
pateikiama informacija, kad anksčiau septyniolikmetis įtariamasis pats buvo tapęs seksualinės prievartos
auka.
Keturiuose straipsniuose (trijuose jų aprašomi unikalūs atvejai) pateikta informacija apie suaugusį
asmenį, turintį psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią, dalyvaujantį teisminiame procese. Visais šiais
atvejais suaugęs asmuo sukėlė nusikalstamą veiką – vienu atveju tai buvo padegimas, dviem atvejais –
nužudymai. Šie straipsniai yra trumpesni ir tik vieno jų antraštėje pateikiama informacija apie negalią.
Psichikos sveikatos sutrikimai ar negalia šiuose straipsniuose siejama su teisine atsakomybe ir su galimais
neigiamais nusikalstamos veikos padariniais.
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Išvados
Apibendrinant žiniasklaidos analizės rezultatus galima teigti, kad plačiausiai publikuojama tema
Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje, susijusi su vaikais, turinčiais psichikos sveikatos sutrikimų ar negalią
ir dalyvaujančiais teisminiuose procesuose, yra seksualinė prievarta. Rašydami apie vaikus, turinčius tokią
negalią, redaktoriai atsargiai renka identifikuojančius žodžius, o leidėjai vengia neigiamų konotacijų.
Negalios tema skaitytojui pristatoma paprastai ir lengvai suprantamu būdu. Su kiekvieno atvejo specifika
supažindinama, straipsnio pradžioje pateikiant faktą, kad nukentėjęs yra vaikas, turintis negalią. Pats
prievartos pobūdis ir sunkūs padariniai aprašomi išsamiai. Tokį situacijos aprašymą galima interpretuoti
kaip priemonę, kuria siekiama išprovokuoti emocinį skaitytojo atsaką, gailestį. Apie patį teisminį procesą
ir jo eigą pateikiama itin mažai informacijos. Straipsniuose apie suaugusiuosius, turinčius psichikos sveikatos
sutrikimų ar negalią, rašoma apie bylas, kuriose jie įtariami įvykdę nusikaltimus. Šie straipsniai trumpesni,
juose neaprašomos tokios detalės, kaip kad panašiuose straipsniuose apie vaikus. Be to, straipsniuose apie
suaugusiuosius, turinčius tokio pobūdžio negalią, pabrėžiamas neva egzistuojantis ryšys tarp šios jų
negalios ir teisinės atsakomybės.
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