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LIETUVOS ATASKAITA 

 

 

ĮŽANGA 

 

Šis tyrimas yra viena iš Lietuvos gėjų lygos projekto „Nuo homofobinių ir transfobinių 
nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikių pritaikymas ‒ teisėsaugos institucijų kompetencijų 
kėlimas“, vykdomo 2015‒2017 metais, veiklų. Projektas skirtas nustatyti specialius 
neapykantos nusikaltimų aukų poreikius, atsižvelgiant į konkrečias Nusikaltimų aukų 
direktyvos (toliau ‒ Direktyva) nuostatas ir užtikrinti atitinkamą bei pagarbų teisėsaugos 
pareigūnų elgesį. 

Projektu siekiama veikti prieš homofobiją gerinant nukentėjusiųjų aptarnavimo paslaugų 
kokybę, didinant kompetenciją ir plėtojant vertinimo priemones bei protokolus teisėsaugos 
pareigūnams, nukentėjusiųjų paramos tarnyboms bei kitiems svarbiems asmenims, kurių 
kompetencija atlieka esminį vaidmenį didinat pranešimų apie neapykantos nusikaltimus 
skaičių. 

Šio turimo tikslas yra įvertinti, ar Direktyvoje įtvirtintos nusikaltimų aukų teisės yra 
garantuojamos Lietuvos teisinėje sistemoje, kokių priemonių Lietuva ėmėsi, siekdama 
įgyvendinti Direktyvą, ir identifikuoti Direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę problemas. 

Vykdant šį tyrimą buvo išsamiai nagrinėjamas aktualus Lietuvos teisinis reguliavimas, 
lyginant jį su Direktyvoje keliamais reikalavimais nusikaltimų aukų teisių užtikrinimui, taip pat 
‒ tiriamos nevyriausybinių organizacijų ataskaitos, valstybės institucijų pateikiama 
informacija ir rekomendacijos dėl Direktyvos įgyvendinimo ir nusikaltimų aukų teisinės 
padėties Lietuvoje. 

 

SANTRAUKA 

 

Pažymėtina, kad nors Lietuva turi priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais būtų 
užtikrinamos Direktyvoje garantuojamas nusikaltimų aukų teises, iki 2015 m. lapkričio 16 d., 
tačiau didžioji dalis Direktyvoje garantuojamų teisių iki šiol nėra pradėtos įgyvendinti 
Lietuvoje. 

Atkreiptinas dėmesys, kad išnagrinėjus Lietuvos teisinį reguliavimą, taikomą praktiką ir jų 
atitiktį Direktyvos nuostatoms pastebėtina, jog LGBT aukų teisėms ir jų užtikrinimui Lietuvoje 
nėra skiriamas pakankamas dėmesys, visiškai nėra atsižvelgiama į galimus LGBT aukų 
specialius poreikius, jų apsaugą nuo pakartotinės viktimizacijos, bauginimo, keršto, LGBT 
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aukoms nėra skiriama psichologinė, socialinė pagalba proceso metu. Taip pat, trūksta 
bendrojo ir specializuoto pareigūnų, teismo darbuotojų, kitų specialistų parengimo, kad jie 
galėtų suteikti tinkamą pagalbą LGBT aukoms. Bendrajame reguliavime nėra nuostatų, 
kuriomis būtų užtikrinamas pakankamos informacijos teikimas aukoms apie jų teises, kaip 
jomis naudotis, todėl nėra garantuojamas tinkamas aukų dalyvavimas procese. 

 

I. APIBRĖŽIMAI 

 

1. „Auka“ 

Pažymėtina, kad Lietuvos teisinėje sistemoje nėra vartojama sąvoka „auka“. Artimiausia 
Direktyvoje apibrėžtai „aukos“ sąvokai pripažintinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
proceso kodekso (toliau – BPK) 28 str. 1 d. nustatytas apibrėžimas ‒ „nukentėjusysis“, kuriuo 
pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar moralinės 
žalos. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurtinių nusikaltimų artimoje aplinkoje įstatyme 
(toliau ‒ ASNAAĮ) vartojama kita sąvoka ‒ „smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo“, kuriuo 
laikomas – asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, taip pat vaikas, tapęs 
smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. Teismų 
praktikoje nukentėjusiojo sąvoka yra išplėsta. Kaip konstatuota Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo1, nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiam asmeniui mirus, nukentėjusiaisiais 
pripažįstami šeimos nariai ir (ar) artimi giminaičiai, kurie turi visas procesines nukentėjusiųjų 
teises. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvoje sąvoka „nukentėjusysis“ yra grynai procesinė – t. y. 
asmuo, tapęs nusikaltimo auka, ir siekiantis naudotis savo procesinėmis teisėmis byloje, turi 
būti pripažįstamas nukentėjusiuoju procesiniu ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro 
nutarimu ar teismo nutartimi (BPK 28 str. 1 d.). 

Taigi nors Lietuvoje nustatyta „nukentėjusiojo“ sąvoka bei jos išplėtimas teismų praktikoje 
atitinka Direktyvoje vartojamą „aukos“ sąvoką, tačiau nukentėjusiųjų galimybė naudotis 
Direktyvoje nustatytomis „aukos“ teisėmis gali būti apribota dėl to, kad šiuo metu BPK 
numatytomis nukentėjusiojo teisėmis asmuo naudotis gali tik po procesinio sprendimo, kuriuo 
asmeniui suteikiamas atitinkamas statusas procese. ASNAAĮ vartojamai sąvokai „smurtą 
artimoje aplinkoje patyręs asmuo“ nereikalaujama procesinio pripažinimo, vien faktas, kad 
asmuo patyrė smurtą artimoje aplinkoje, t. y. tapo nusikaltimo auka, suteikia galimybę 
naudotis ASNAAĮ numatytomis teisėmis, tačiau šis įstatymas yra specialus ir skirtas išimtinai 
asmenims, kurie nukentėjo nuo smurto artimoje aplinkoje, kurią sudaro asmenys, siejami 
arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat 
asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį. 

2. „Šeimos nariai“ 

BPK yra įtvirtina „šeimos narių“ bei „artimųjų giminaičių“ sąvokos. Šeimos nariais laikomi 
kartu su tuo asmeniu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų 
sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistravęs 
santuokos, arba asmuo, su kuriuo tas asmuo susitarė sudaryti santuoką, taip pat sutuoktinio 
tėvai, buvę sutuoktiniai (38 str.); o artimaisiais giminaičiais ‒ tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), 
broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai (BPK 15 str., Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso (toliau ‒ BK) 248 str). 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje nėra pripažįstama tos pačios lyties asmenų santuoką, 
partnerystė, nėra sutekiama galimybė tos pačios lyties asmenims įsivaikinti. Atsižvelgiant į 
tai, į BPK vartojamas sąvokas „šeimos nariai“ bei „artimieji giminaičiai“ nepatenka tos pačios 

                                                           

1 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 lapkričio 14 d. nutartis byloje Nr. 2K-P-464/2005. 
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lyties asmenų šeimos, taip apribojant jiems galimybes naudotis BPK, o kartu ir Direktyvoje 
numatytomis teisėmis. 

3. „Vaikas“ 

Pažymėtina, kad BPK nėra pateikta „vaiko“ sąvoka, baudžiamajame procese vartojamos 
kitos sąvokos ‒ „nepilnametis“ bei „mažametis“. „Vaiko“ sąvoka atskleista kituose teisės 
aktuose. 

Pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 str., vaikas yra 
žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. Atitinkama sąvoka 
nustatyta Generalinio Prokuroro rekomendacijose dėl nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo 
apklausos2 (toliau – Rekomendacijos dėl nepilnamečių), kuriose vaiku laikomas žmogus, 
neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip; nepilnamečiu – žmogus iki 
18 metų amžiaus; mažamečiu – žmogus, kuriam veikos darymo metu nebuvo suėję 14 metų. 

Taigi Lietuvoje vartojamos „vaiko“, „nepilnamečio“, „mažamečio“ sąvokos atitinka Direktyvoje 
vartojamą „vaiko“ apibrėžimą. 

4. „Atkuriamasis teisingumas“ 

Atkreiptinas dėmesys, kad Direktyvoje nustatytas atkuriamojo teisingumo arba mediacijos 
institutas baudžiamosiose bylose Lietuvoje nėra taikomas, tačiau šis klausimas nuolat 
aktyviai svarstomas. Kaip teigia Žmogaus teisių stebėjimo institutas (toliau ‒ ŽTSI), 
rengiantis mediacijos instituto įvedimui būtų tikslinga jau įstatymų projektų stadijoje jį 
suderinti su Direktyvos keliamais reikalavimais. Direktyva numato konkrečias sąlygas, 
kuriomis privaloma vadovautis taikant mediaciją, pavyzdžiui, ji gali būti taikoma tik tada, kai 
tai atitinka aukos interesus, ir atsižvelgus į visas saugumo aplinkybes; be to, mediacija turi 
būti pagrįsta laisvu, žinant padėtį duotu aukos sutikimu, jai suteikiama išsami informaciją apie 
procesą ir rezultatus.3 

5. „Ribojimai naudotis Direktyvoje numatytomis teisėmis“ 

Kadangi Lietuvoje Direktyva užtikrinamos aukų teisės nėra pilnai įgyvendintos, nėra 
nuostatų, kad Direktyvoje numatytomis teisėmis gali naudotis ir aukos šeimos nariai, 
Lietuvos teisinėje sistemoje nėra numatyta ir Direktyvoje leidžiamo aukos šeimos narių, kurie 
gali naudotis Direktyvoje numatytomis teisėmis, skaičiaus ar nuostatų, kuriomis tam tikriems 
aukos šeimos nariams būtų nustatyta pirmenybė naudojantis Direktyvoje įtvirtintomis aukos 
teisėmis. 

 

 

II. INFORMACIJA, TEIKIAMA NUSIKALTIMŲ AUKOMS (LGBT) 

 

1. Aukos teisė suprasti ir būti suprastai (Direktyvos 3 str.) 

Atkreiptinas dėmesys, kad nacionalinėje teisėje nėra teisinių reikalavimų pareigūnams, kad 
su nusikaltimų aukomis būtų bendraujama paprasta, aiškia ir suprantama kalba. Lietuvos 
teisėje nėra bendrų nuostatų, kurios užtikrintų paprastą ir suprantamą bendravimą su 
aukomis, kurios turi negalią; iš dalies yra užtikrinta tik kalbos negalią turinčių asmenų 
galimybę gauti reikiamą vertimo pagalbą. BPK 43 str. nustatyta, kad vertėjas yra vertimui 

                                                           

2 Generalinio prokuroro rekomendacijos dėl nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos 
(patvirtintos 2009 m. rugsėjo 16 d. Generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-126, atnaujintos – 2015 m. 
vasario 18 d. įsakymu Nr. I-52) 
3 Žmogaus teisių ir stebėjimo instituto tyrimas „Nusikaltimų aukų teisių direktyva: naujas požiūris į 
artimųjų smurto aukas“, 2014. 
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reikiamas kalbas mokantis arba nebylio ar kurčiojo ženklus suprantantis asmuo. Taigi kalbos 
negalią turinčiam asmeniui yra užtikrinamas nebyliojo ar kurčiojo ženklų vertimas. 

Pažymėtina, kad šiuo metu bendravime su aukomis pastebėtinos netgi priešingos  
tendencijos nei reikalauja Direktyva ‒ paprastai rašytinis bendravimas su aukomis būna 
formalus, oficialus, su specifinėmis teisinėmis sąvokomis, kurios nėra suprantamos visiems 
asmenims. Aukos teisės suprasti ir būti suprastai įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo 
pareigūnų, dirbančių su aukomis, kompetencijos. 

Nors Lietuvoje nėra draudžiama, kad aukas pirmo kontakto su kompetentinga valdžios 
institucija metu lydėtų jų pasirinktas asmuo, tačiau tokia teisė nėra ir tiesiogiai įtvirtinta, taigi 
galimybė ja pasinaudoti priklausys nuo pareigūnų geranoriškumo. Kad auka galėtų būti 
oficialiai lydima trečiojo asmens, toks asmuo turi būti aukos teisinis atstovas, t. y. atstovas 
pagal įgaliojimą BPK 55 str. prasme. Jei nukentėjusio (LGBT) asmens partneris turi teisinį 
išsilavinimą, jis galėtų padėti aukai kaip teisinis jo atstovas. 

Svarstytina, kad aukos teisė būti lydimam pasirinkto asmens iš dalies įgyvendinama BPK 53 
str. 4 d., pagal kurią atstovo pagal įstatymą teisėmis procese gali būti leidžiama dalyvauti 
asmens, kuris nustatyta tvarka nėra pripažintas neveiksniu, tačiau dėl senatvės, neįgalumo, 
ligos ar kitų svarbių priežasčių negali tinkamai pasinaudoti įstatymų suteiktomis teisėmis, 
šeimos nariui ar artimajam giminaičiui. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šis institutas ne 
visiškai atitinka lydinčio asmens, padedančio suprasti, sąvoką; toks atstovas pagal įstatymą 
veiktų kaip teisėtas aukos atstovas, o ne patarėjas. 

2. Aukos teisė gauti informaciją pirmo kontakto su kompetentinga valdžios institucija 
metu (Direktyvos 4 str.) 

Lietuvoje nėra tinkamai užtikrinama aukoms Direktyvoje numatyta teisė gauti informaciją. 
BPK 45 str. numatyta tik bendra pareiga teisėjams, prokurorams ir ikiteisminio tyrimo 
pareigūnams išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir užtikrinti galimybę jomis 
pasinaudoti, tačiau, kaip akcentuojama ŽTSI tyrime4, nors BPK įtvirtina nukentėjusiųjų teisę į 
informaciją baudžiamajame procese, tačiau ši teisė ir jos įgyvendinimo tvarka nėra detaliai 
reglamentuota. Apie kokias konkrečiai teises yra informuojami nukentėję asmenys, panašu, 
paliekama kiekvieno pareigūno diskrecijai. Detaliau reglamentuota tik pareiga suteikti 
informaciją apie teisę gauti kompensaciją asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių 
nusikaltimų (BPK 46 str.). Be to, BPK nėra reikalavimo suteikti informaciją nukentėjusiajam 
pirmo kontakto su kompetentinga institucija metu. 

Platesnės teisės gauti informaciją yra numatytos tik išimtinei aukų kategorijai – minėtoms 
smurto artimoje aplinkoje aukoms. Kaip numatyta ASNAAĮ, smurtą patyręs asmuo turi teisę: 
1) gauti iš policijos pareigūno ir iš specializuotos pagalbos centro informaciją apie įstaigas, 
teikiančias pagalbą; 2) gauti specializuotą kompleksinę pagalbą, numatytą smurtą 
patyrusiems asmenims; 3) kreiptis ir gauti pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka (10 str.). 
Specializuotos pagalbos centras, gavęs iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį ir 
smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens ryšiams palaikyti duomenis, nedelsdamas turi 
susisiekti su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlyti pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę; 
informuoti apie tolesnės pagalbos teikimą ir individualaus pagalbos priemonių plano 
sudarymą; su smurtą patyrusiu asmeniu suderinti jam priimtiniausią tolesnės specializuotos 
kompleksinės pagalbos teikimo būdą.5 

                                                           

4 Žmogaus teisių ir stebėjimo instituto tyrimas „Nusikaltimų aukų teisių direktyva: naujas požiūris į 
artimųjų smurto aukas“, 2014. 
5 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas aprašas dėl 
specializuotos pagalbos centrų veiklos (2012 m. gegužės 7 d. Įsakymas  Nr. A1-227) 
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Atkreiptinas dėmesys, kad nors ASNAAĮ numatytos pakankamai plačios aukų teisės gauti 
informaciją, praktikoje, kaip nurodo ŽTSI6, informaciją apie socialines ir teisines paslaugas 
nukentėję dažniausiai gavo iš krizių centrų, o ne iš policijos pareigūnų; apklausus 9 
nukentėjusiąsias nebuvo nė vieno teigiamo atsakymo, kad respondentės būtų informuotos 
apie jų statusą baudžiamajame procese, jos negavo informacijos iš pareigūnų apie apsaugos 
priemones, informacijos apie tai, kokia tvarka gali kreiptis dėl atlyginimo už patirtą žalą; apie 
galimybę gauti proceso išlaidų kompensaciją žinojo tik viena respondentė, gavusi šią 
informaciją iš specializuoto pagalbos centro. 

ŽTSI atliktame tyrime konstatuoja, kad apklausus neapykantos nusikaltimų aukas, paaiškėjo, 
jog informacija apie joms garantuojamas teises, taip pat kita su ikiteisminiu tyrimu susijusi 
informacija teikiama labai formaliai arba apskritai neteikiama. Rimta kliūtimi tampa ir kalbos 
barjeras, trūksta profesionalių vertėjų.7 

3. Aukos teisės teikiant oficialų skundą (Direktyvos 5 str.) 

Lietuvoje iš dalies užtikrinamos aukos teisės, numatytos Direktyvoje, teikiant oficialų skundą 
kompetetingoms valdžios institucijoms. 

Kaip numatyta Generalinio prokuroro rekomendacijose dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos 
registravimo tvarkos8 (toliau – Rekomendacijos dėl ikiteisminio tyrimo), pareiškėjo 
pageidavimu skundo, pareiškimo ar pranešimo apie nusikalstamą veiką priėmimo faktas 
patvirtinamas skundo, pareiškimo ar pranešimo pateikimo metu įteikiant užregistruoto 
skundo, pareiškimo ar pranešimo apie nusikalstamą veiką kopiją arba pažymą apie priimtą 
skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, kurioje trumpai išdėstyta skundo, 
pareiškimo ar pranešimo esmė, nurodyta skundo priėmimo data, registracijos numeris, 
priėmusio prokuratūros darbuotojo vardas ir pavardė, telefono numeris. Jei pareiškėjas 
nesupranta lietuvių kalbos, pažyma išverčiama į pareiškėjui suprantamą kalbą. Pažymą 
pasirašo skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką priėmęs prokuratūros 
darbuotojas. 

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tokios pažymos gavimas priklauso nuo aukos valios, o 
teisės aktuose nėra nustatyta pareigos informuoti auką, kad ji turi teisę gauti tokią pažymą. 

Kaip numatyta Rekomendacijose dėl ikiteisminio tyrimo, nukentėjusiojo skundai, pareiškimai 
ar pranešimai, surašyti ne valstybine kalba, išverčiami į valstybinę kalbą. Jei skundą, 
pareiškimą ar pranešimą nagrinėjančiam prokurorui dokumento turinys yra suprantamas, 
vertimas atliekamas tais atvejais, kai tyrimo medžiaga pateikiama proceso dalyviui, 
nesuprantančiam neišversto dokumento, arba teismui. Atsakymas pareiškėjui į skundą, 
pareiškimą ar pranešimą pateikiamas valstybine kalba. Taigi auka turi teisę pareikšti skundą, 
pareiškimą ar pranešimą savo gimtąja kalba, tačiau nėra užtikrinama teisė gauti atsakymą į jį 
savo gimtąja kalba. 

BPK 8 str. užtikrinama, kad lietuvių kalbos nemokantiems baudžiamojo proceso dalyviams 
užtikrinama teisė daryti pareiškimus, duoti parodymus ir paaiškinimus, paduoti prašymus ir 
skundus, kalbėti teisme gimtąja kalba arba kita kalba, kurią jie moka. Visais šiais atvejais, 
taip pat susipažindami su bylos medžiaga proceso dalyviai turi teisę naudotis vertėjo 
paslaugomis BPK nustatyta tvarka. 

4. Aukos teisė gauti informaciją apie savo bylą (Direktyvos 6 str.) 

Lietuvoje iš dalies įgyvendinama aukos teisė gauti pilną reikiamą informaciją apie savo bylą. 

                                                           

6 Žmogaus teisių ir stebėjimo instituto tyrimas „Nusikaltimų aukų teisių direktyva: naujas požiūris į 
artimųjų smurto aukas“, 2014. 
7 ŽTSI tyrimas „Neapykantos nusikaltimų aukų teisių apsauga: Lietuvos apžvalga”, 2013. 
8 Generalinio prokuroro rekomendacijos dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos 
(patvirtintos 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110, atnaujintos ‒ 2014 m. birželio 30 d. įsakymu 
Nr. I-133). 
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Kaip minėta, BPK numato bendro pobūdžio pareigūnų pareigą informuoti apie bylą, tačiau 
BPK nenumato, kad pareigūnai turi pareigą informuoti nukentėjusiuosius apie jų teisę gauti 
informaciją apie sprendimą netirti ar nutraukti tyrimą ar nepersekioti nusikaltėlio, apie 
nusikaltėlio paleidimą į laisvę, kitą reikšmingą Direktyvoje nurodytą informaciją. 

BPK užtikrinamos nukentėjusio asmens teisė gauti sprendimus nebetęsti tyrimo, nutraukti jį, 
nevykdyti pažeidėjo baudžiamojo persekiojimo, informaciją apie posėdžio datą, vietą ir 
kaltinimų pažeidėjui pobūdį. Nukentėjusysis turi teisę apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, 
prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus, atitinkamai turi teisę apskųsti 
minėtus Direktyvoje aprašytus sprendimus (BPK 28 str.). Praktikoje visi šie sprendimai yra 
išsiunčiami nukentėjusiajam su juose nustatytu terminu, per kurį nukentėjusieji gali juos 
apskųsti. Nukentėjusysis turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant teisme (BPK 28 str.), praktikoje 
nukentėjusysis yra šaukiamas į teismo posėdį kaip liudytojas ir turi pareigą atvykti ir duoti 
parodymus, taigi jis informuojamas apie teismo posėdžio vietą ir laiką. BPK nėra įtvirtinta, 
kad nukentėjusysis informuojamas apie kaltinimų pažeidėjui pobūdį. 

BPK 28 str. numatyta, kad nukentėjusysis turi teisę apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį. 
BPK 310 str. 3 d. numatyta, kad asmenims, dalyvavusiems bylą nagrinėjant teisme, 
nuosprendžio nuorašai jų prašymu įteikiami tuojau po nuosprendžio paskelbimo ar 
išsiunčiami per penkias dienas nuo tokio prašymo gavimo. Praktikoje nukentėjusiesiems ar jų 
atstovams teismo nuosprendis visais atvejais yra išsiunčiamas paštu, jei jie nedalyvavo 
nuosprendžio paskelbime. 

BPK 28 str. 2 d. nustatyta, kad ; nukentėjusysis turi teisę ikiteisminio tyrimo metu ir teisme 
susipažinti su byla. Praktikoje nukentėjusieji turi teisę sužinoti apie bylos eigą ar padėtį 
paskambinę pareigūnui telefonu (kai kurie pareigūnai atsisako suteikti informaciją) arba turi 
rašyti prašymą prokurorui, kad būtų leidžiama susipažinti su bylos medžiaga. Susipažinus su 
bylos medžiaga, nukentėjusysis turi galimybę sužinoti apie bylos eigą. Taigi nukentėjusysis 
neturi galimybės laisvai disponuoti šia savo teise, ji apribota papildomomis procedūromis – 
kaip kad prokuroro leidimas ir pan. 

Sprendimuose nebetęsti tyrimo, nutraukti jį, nevykdyti pažeidėjo baudžiamojo persekiojimo, 
nuosprendžiuose yra išdėstoma nusikalstamos veikos esmė ir sprendimo motyvai. Faktiškai 
juose trumpai aprašomos veikos aplinkybės, jų vertinimas, galutinės išvados. Informacija 
būna pakankama, kad nukentėjusysis galėtų šiuos sprendimus skųsti. 

BPK nenumato nukentėjusiojo teisės negauti informacijos, nėra nuostatų, kurios įpareigotų 
pareigūnus nukentėjusiųjų neinformuoti esant jų pageidavimui. 

BPK yra užtikrinta nukentėjusiųjų teisė apie būsimą pažeidėjo paleidimą į laisvę (BPK 128 
str. 4 d., 308 str. 5 d.), tačiau teisės aktuose nėra nustatyta, kada ir kaip informacija apie 
tokią nukentėjusiojo teisę jam turi būti suteikta, taip pat nėra numatytos teisės būti 
informuotam apie tai, kad nusikaltėlis pabėgo iš laisvės atėmimo įstaigos. Taip pat teisės 
aktuose nėra nustatyta, kad nukentėjusieji turi būti informuojami apie tai, kokios priemonės 
gali būti taikomos jiems apsaugoti nuo nusikaltėlio paleidimo į laisvę ar pabėgimo iš įkalinimo 
įstaigos atvejais. 

5. Aukos teisė į išaiškinimą ir vertimą (įskaitant nemokamą) baudžiamojo proceso 
metu (Direktyvos 7 str.) 

Lietuvoje užtikrinama nusikaltimų aukų teisė į vertimo paslaugas viso proceso metu. 

Pagal BPK 8 str. 2 d. lietuvių kalbos nemokantiems baudžiamojo proceso dalyviams 
užtikrinama teisė daryti pareiškimus, duoti parodymus ir paaiškinimus, paduoti prašymus ir 
skundus, kalbėti teisme gimtąja kalba arba kita kalba, kurią jie moka. Visais šiais atvejais, 
taip pat susipažindami su bylos medžiaga proceso dalyviai turi teisę naudotis vertėjo 
paslaugomis. Pagal 104 str. 1 d. proceso išlaidos liudytojui, nukentėjusiajam, ekspertui, 
specialistui, vertėjui atlyginamos iš ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ar teismo lėšų. 
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Taigi BPK užtikrina nukentėjusiųjų teisę gauti nemokamas vertėjo paslaugas visose proceso 
stadijose. 

Rekomendacijos dėl ikiteisminio tyrimo numatyta, kad skundai, pareiškimai ar pranešimai, 
surašyti ne valstybine kalba, išverčiami į valstybinę kalbą. Tačiau atsakymas pareiškėjui į 
skundą, pareiškimą ar pranešimą pateikiamas valstybine kalba. Taigi nukentėjusiems 
asmenims suteikiama teisė pateikti rašytinį skundą, pareiškimą ar pranešimą savo gimtąja 
kalba, tačiau nėra užtikrinama teisė gauti išverstą į nukentėjusiojo gimtąją kalbą atsakymo į 
pareiškėjo skundą. 

BPK numatytos galimybės bendrauti su nukentėjusiaisiais nuotoliniu būdu, naudojant garso ir 
vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis (BPK 184 str., 279 str.). Šios BPK pataisos buvo 
priimtos 2013 metais, 2014 metais reikiamomis technologijomis buvo aprūpinti 18 teismų, 13 
įkalinimo įstaigų ir 2 prokuratūros9. 2015 metų pradžioje tokios apklausos buvo pradėtos 
vykdyti, tačiau nacionalinėje teisėje nėra apibrėžtos tokių apklausų procedūros ir atvejai, 
kada jos taikomos. Reikiamomis technologijomis yra aprūpinta tik dalis įstaigų. Be to, nėra 
garantuojama, kad naudojantis šiomis priemonėmis nukentėjusiam asmeniui galėtų būti 
užtikrinamos vertimo paslaugos. 

Lietuvoje nėra užtikrinta, kad nukentėjusiems asmenims būtų nemokamai, į jiems supratamą 
kalbą raštu išversta informacija, kuri yra būtina tam, kad aukos galėtų pasinaudoti savo 
teisėmis baudžiamojo proceso metu. 

 

III. PAGALBA NUSIKALTIMŲ AUKOMS (LGBT) IR JŲ APSAUGA 

 

1. Aukos ir jos šeimos narių teisė gauti pagalbos aukos tarnybų paslaugas (Direktyvos 
8 str.) 

Lietuvoje nėra tinkamai užtikrinama visų nusikaltimų aukų ir jų šeimos narių teisė naudotis 
pagalbos nusikaltimų aukoms tarnybų paslaugomis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad pagalbos nukentėjusiam nuo nusikaltimo priemonės yra 
numatytos tik išimtinei nukentėjusiųjų grupei – asmenims, patyrusiems smurtą artimoje 
aplinkoje. ASNAAĮ 9 str. numatyta, kad policijos pareigūnai, atvykę į smurto artimoje 
aplinkoje įvykio vietą, informuoja smurtą patyrusį asmenį apie galimybes gauti pagalbą ir su 
jo žinia praneša apie įvykį specializuotos pagalbos centrui; specializuotos pagalbos centras, 
gavęs pranešimą iš policijos pareigūnų, nedelsdamas susisiekia su smurtą patyrusiu 
asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą. Teisės aktuose nėra numatyta, 
kad aukščiau išvardintos priemonės galėtų būti taikomos asmenims, kurie nėra tiesiogiai 
nukentėję nuo nusikaltimo (išskyrus vaikus, kurie gyvena smurtaujančioje aplinkoje arba 
buvo smurto liudytojai). 

Šiai pagalbai teikti yra įsteigti Specializuotos pagalbos centrai (nevyriausybinės 
organizacijos) ‒ tai įstaigos, kurių veiklos tikslas yra suteikti specializuotą kompleksinę 
pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. Jų veikla finansuojama iš Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Europos sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų, kitų teisėtai gautų lėšų10. Šiuose centruose turintys socialinės srities išsilavinimą bei 
darbo su smurtą patyrusiais asmenimis patirties; bent vienas iš darbuotojų turi turėti 
psichologo, socialinio darbuotojo arba teisininko kvalifikaciją. 

                                                           

9 Žr. http://www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-savivaldos-naujienos/1046. 
10 Žr. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas Specializuotų pagalbos centrų veiklos aprašas 
(2012 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. A1-227). 

http://www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-savivaldos-naujienos/1046
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Specializuotos pagalbos centras privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą bei pagalbos 
teikimo konfidencialumą ir apie tai  informuoti smurtą patyrusį asmenį. Informacija apie 
smurtą patyrusį asmenį gali būti perduodama  kitiems asmenims  tik Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kadangi, kaip minėta, Lietuvoje nėra pripažįstama tos pačios lyties asmenų santuokos, 
partnerystė, o ASNAAĮ numatytos teisės taikomos iš esmės šeimoje smurtą patyrusiems 
asmenims, LGBT asmenys negalėtų pasinaudoti šiomis paslaugomis aukoms. 

2. Aukų teisė į minimalias paslaugas (Direktyvos 9 str.) 

Specializuotos pagalbos centrams yra numatytos tokios pareigos11: 

1) gavus informaciją apie smurto atvejį nedelsiant susisiekti su smurtą artimoje aplinkoje 
patyrusiu asmeniu ir pasiūlyti pagalbą įveikiant kritinę būseną,  psichologinę ir teisinę 
pagalbą. 

2) organizuojant kompleksinę pagalbą teikti tokias paslaugas: informavimo, konsultavimo; 
tarpininkavimo organizuojant tolesnį pagalbos procesą; organizuoti sveikatos priežiūros 
pagalbą, jei smurtą patyrusiam asmeniui reikalinga medicininė pagalba; 

3) siekiant suteikti ilgalaikę pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui, bendradarbiauti su 
savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, teikiančiais pagalbą, 
apnakvindinimo ar apgyvendimo paslaugas, su socialinių paslaugų įstaigomis, policija, 
sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis institucijomis. 

Specializuotos pagalbos centruose nukentėjęs asmuo tiesiogiai nukreipiamas pas jam 
reikalingus specialistus – psichologą, medicinos pagalbą teikiantį asmenį, policiją (jei asmuo 
dar nesikreipė į policiją dėl smurto artimoje aplinkoje, policiją apie šį atvejį turi informuoti šis 
centras). Centras suteikia juridinę, psichologinę pagalbą, kad padėtų nukentėjusiam 
asmeniui įveikti kritinę būklę, informuoja visais rūpimais klausimais ir konsultuoja, 
organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos, jei asmuo 
pageidauja. 

Nukentėjusiems nuo nusikaltimų artimoje asmenims valstybė garantuoja laikino 
apnakvindinimo paslaugą.12  

Lietuvoje nėra išplėsta tikslinė ir integruota pagalba aukoms, patyrusioms seksualinę 
prievartą, smurtą dėl lyties ne artimoje aplinkoje ar neapykantos nusikaltimų (įskaitant 
homofobinius/transfobinius motyvus). 2014 metais Seime vykusios konferencijos „Pagalbos 
seksualinio smurto aukoms praktiniai aspektai”13 metu su seksualinio smurto aukomis 
dirbantys policijos pareigūnai, prokurorai, gydytojai ir nevyriausybinės organizacijos 
pripažino, kad trūksta specialistų visose srityse: tiek galinčių tirti tokius nusikaltimus, tinkamai 
apklausti aukas, tiek suteikti joms visapusę, tuo pačiu ir psichologinę pagalbą. Taigi Lietuvoje 
nėra išvystyta plati tikslinė parama specialių poreikių turinčioms aukoms. 

 

IV. NUSIKALTIMŲ AUKŲ (LGBT) DALYVAVIMAS BAUDŽIAMAJAME PROCESE 

 

1. Aukos teisė būti išklausytai (Direktyvos 10 str.) 

                                                           

11 Žr. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas Specializuotų pagalbos centrų veiklos aprašas 
(2012 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. A1-227). 
12 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas (2006-04-
05 įsakymas Nr. A1-93). 
13 žr. http://manoteises.lt/naujiena/seksualiniu-nusikaltimu-aukoms-lietuvoje-truksta-specialistu-
pagalbos/ 
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Lietuvoje garantuojama nusikaltimų aukų teisė būti išklausytai. 

BPK 28 str. 2 d. numatyta, kad nukentėjusieji turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant teisme; 
pasakyti baigiamąją kalbą. Kadangi ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai turi surinkti visą bylai 
ištirti reikšmingą informaciją, nukentėjusieji turi teisę galimybę būti apklausti, jų parodymai 
fiksuojami apklausos protokoluose. Apklausa pradedama pasiūlymu asmeniui papasakoti 
visa, kas jam žinoma apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti. Po to gali būti 
užduodami klausimai. 

Nukentėjęs asmuo nacionalinėje teisėje turi procesinį statusą, yra proceso dalyvis, todėl 
pagal BPK 236 str. į teismo posėdį yra iškviečiamas šaukimu ir bylos nagrinėjimas vyksta 
jam dalyvaujant. Nukentėjusysis bylos nagrinėjime gali dalyvauti tiek vienas, tiek su savo 
teisiniu atstovu, tiek tik per teisinį atstovą. Jei neatvyko nukentėjusysis ar jo atstovas, 
teismas nusprendžia, ar nagrinėti bylą be jo. 

Pagal BPK 28 str. 2 d. nukentėjusysis ir jo atstovas turi teisę teikti įrodymus. Tačiau ar tie 
įrodymai bus naudojami baudžiamajame procese priklausys nuo to, ar jie bus reikšmingi 
bylai, nes pagal BPK 20 str. ‒ įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba 
paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Ar gauti duomenys 
laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla. 
Nukentėjusieji įrodymus gali pateikti apklausos metu, taip pat vėliau – su papildomais 
prašymais, papildomų apklausų metu. 

BPK numatyti nepilnamečių nukentėjusiųjų apklausos ypatumai. Jie detalizuoti aukščiau 
minėtose Rekomendacijose dėl nepilnamečių apklausos. Specialiomis taisyklėmis siekiama 
kuo mažiau traumuoti nepilnamečius14. Pagal nustatytas taisykles nepilnamečio apklausose 
paprastai kviečiamas valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas arba 
psichologas, kurie padeda apklausti nepilnametį, atsižvelgdami į jo socialinę ir psichologinę 
brandą; jei apklausiamas nepilnametis turi specialių poreikių, galimai nukentėjo nuo 
seksualinės prievartos ar po nusikalstamos veikos sutriko jo psichika ir pan., siekiant išvengti 
antrinės traumos teisinių procedūrų metu, atlikti apklausą turėtų padėti psichologas, turintis 
specialių žinių ir įgūdžių dirbti su nepilnamečiais; jei jaunesniam kaip aštuoniolikos metų 
liudytojui dėl apklausos teisme gali būti psichinė trauma ar kitokių sunkių pasekmių, į 
teisiamąjį posėdį šis liudytojas nešaukiamas. 

Yra įsteigti specialūs nepilnamečių apklausos kambariai, kuriuose sukurta neoficiali aplinka, 
primenanti namus. Daugelyje vaikų apklausos kambarių dirba psichologai, padedantys 
pareigūnams rasti kontaktą su nepilnamečiu, dažnai psichologai patys atlieka reikalingas 
apklausas. Pastaruoju metu siekiama, kad su nepilnamečiais dirbtų specializuoti tyrėjai, 
prokurorai ir teisėjai.15 

2. Aukos teisė į sprendimo nevykdyti baudžiamojo persekiojimo peržiūrą (Direktyvos 
11 str.) 

Lietuvoje tinkamai užtikrinta asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų, teisė į sprendimo 
nevykdyti baudžiamąjį persekiojimą peržiūrą. 

Kaip minėta, nukentėjusieji, pagal BPK 28 str. 2 d., turi teisę apskųsti ikiteisminio tyrimo 
pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus. Pagal BPK 168 str. 
nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nuorašas siunčiamas skundą, pareiškimą ar 
pranešimą padavusiam asmeniui. Ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti 
ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio 
tyrimo teisėjui. Nukentėjusiesiems taip pat pranešama apie ikiteisminio tyrimo nutraukimą 
išsiunčiant sprendimo nuorašą. Šis nutarimas skundžiamas. Apie sprendimą nutraukti tyrimą 
taip pat pranešama asmeniui, pagal kurio skundą, pareiškimą ar pranešimą pradėtas 

                                                           

14 Rekomendacijos dėl nepilnamečių, BPK 186 str., 280 str. 
15 Žr. http://www.prokuraturos.lt/Naujienos/Prokurorokomentaras/tabid/69/ItemID/2839/Default.aspx 

http://www.prokuraturos.lt/Naujienos/Prokurorokomentaras/tabid/69/ItemID/2839/Default.aspx
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ikiteisminis tyrimas (BPK 214 str.). Nukentėjusysis taip pat turi teisę pateikti apeliacinį ir 
kasacinį skundus dėl teismo sprendimų (BPK 312 str., 367 str.). 

Pažymėtina, nacionalinėje teisėje nėra nustatyta teisė aukai gauti visą informaciją apie bylos 
medžiagą. Apie tokią teisę neinformuoja ir prokurorai ar kiti pareigūnai. BPK numato teisę 
susipažinti su bylos medžiaga įtariamajam ir jo gynėjui, nukentėjusiajam ir jo atstovui, tačiau 
teisė susipažinti su šia medžiaga gaunama tik kai ją patvirtina prokuroras (BPK 181 str.). 
Praktikoje teisę susipažinti su bylos medžiaga turi ir pareiškimą padavęs asmuo ar jo 
atstovas, tačiau nei apie šią galimybę, nei apie aukščiau esančias teises aukos nėra 
informuojamos. 

3. Teisė į apsaugos priemones teikiant atkuriamojo teisingumo paslaugas (Direktyvos 
12 str.) 

Kaip minėta, Lietuvoje atkuriamojo teisingumo paslaugos nenumatytos. 

4. Aukos teisė į teisinę pagalbą baudžiamojo proceso metu (Direktyvos 13 str.) 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą Lietuvoje 
teikiamos dviejų lygių nemokamos teisinės paslaugos: 

‒ pirminė teisinė pagalba – tai teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat 
valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, 
rengimas; 

‒ antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame 
procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, 
taip pat Jūsų interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisme. 

Ši teisinė pagalba teikiama visiems Lietuvos ir Europos Sąjungos piliečiams ar asmenims, 
teisėtai gyvenantiems Lietuvoje ar Europos Sąjungoje. Antrinė pagalba teikiama nemokamai 
nukentėjusiesiems dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai 
žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje, taip pat – kai nukentėję 
asmenys neturi pakankamai lėšų. 

5. Aukos teisė į išlaidų kompensavimą (Direktyvos 14 str.) 

Lietuvoje garantuojama nukentėjusiųjų teisių į išlaidų, patirtų baudžiamojo proceso metu, 
atlyginimą. 

Nukentėjusiesiems iš ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ar teismo lėšų atlyginamos 
išlaidos, susijusios su jų kelione į iškvietimo vietą ar gyvenimu joje, taip pat skiriamas 
atlyginimas už atitraukimą nuo įprastinio darbo (BPK 103 str., 104 str.). 

Kitos nukentėjusiojo patirtos išlaidos – teisinėms paslaugoms, kt., atlyginamos  iš pažeidėjo 
teismui priimant nuosprendį (BPK 105 str.). 

Smurtinių nusikaltimų aukoms yra numatyta teisė kreiptis į Nukentėjusių nuo nusikaltimų 
asmenų fondą, iš kurio šioms aukoms gali būti kompensuojamos ir iš nuteistojo priteistos, bet 
neišieškotos, nukentėjusiojo patirtos išlaidos.16 

6. Aukos teisė į nuosavybės grąžinimą (Direktyvos 15 str.) 

Lietuvoje aukoms užtikrinta teisė atgauti savo turtą, areštuotą baudžiamojoje byloje. Pagal 
BPK 93 str. daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, laikomi iki 
nuosprendžio įsiteisėjimo arba iki termino, per kurį gali būti apskųstas nutarimas ar nutartis 
nutraukti procesą, pabaigos. Teismas, įsitikinęs, kad proceso metu rasti ir paimti daiktai ar 
vertybės priklauso nukentėjusiajam ar kitam asmeniui, nusprendžia šiuos daiktus ar vertybes 
po nuosprendžio įsiteisėjimo grąžinti jų savininkui. Šie daiktai ar vertybės savininkui jo 

                                                           

16 Žr. http://www.tm.lt/tm/nusikaltimufondas/ 



11 
 

prašymu gali būti grąžinti ir nesibaigus procesui, bet tik po to, kai šie daiktai ar vertybės yra 
pakankamai išsamiai ištirti ir aprašyti. 

Daiktai, kurie gali greitai sugesti ar prarasti vertę arba kurių saugojimo, priežiūros ir laikymo 
išlaidos būtų aiškiai per didelės ir kurie negali būti grąžinami savininkui, tuojau parduodami 
(perduodami). Įstatymų nustatytais atvejais savininkui atlyginama parduotų (perduotų) arba 
sunaikintų daiktų vertė. 

Pagal BPK 94 str. priimant nuosprendį ar nutraukiant procesą, daiktų, turinčių reikšmės 
nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas išsprendžiamas taip: daiktai grąžinami jų 
teisėtiems savininkams. 

7. Aukos teisė į sprendimą dėl kompensacijos iš nusikaltėlio baudžiamojo proceso 
metu (Direktyvos 16 str.) 

Lietuvoje užtikrinama aukos teisė į kompensaciją iš pažeidėjo. 

Nacionalinėje teisėje auka pažeidėjui pretenzijas dėl žalos atlyginimo gali reikšti dvejais 
būdais: 

‒ pačioje baudžiamojoje byloje pareikšdamas civilinį ieškinį (BPK 109 str.); 

‒ reikšdamas atskirą ieškinį civilinio proceso tvarka (BPK 112 str.). 

Žala atlyginta gali būti ir paties pažeidėjo savanoriškai, tačiau nacionalinėje teisėje nėra 
įgyvendinta priemonių ar programų, kuriomis pažeidėjai būtų skatinami atlyginti žalą. 

8. Aukos, gyvenančios kitoje valstybėje narėje, teisės (Direktyvos 17 str.) 

Lietuvoje tik iš dalies užtikrinamos kitose valstybėse narėse gyvenančių aukų teisės. 

Pažymėtina, kad nei BPK, nei Rekomendacijos dėl ikiteisminio tyrimo nėra nustatyta, kad 
nukentėjusiojo parodymai turi būti užfiksuojami iškart po to, kai kompetentingai valdžios 
institucijai pateikiamas skundas dėl nusikalstamos veikos. 

Kadangi nukentėjusiojo parodymų užfiksavimas yra vienas iš ikiteisminio tyrimo veiksmų, jis 
paprastai atliekamas tik pradėjus ikiteisminį tyrimą. Nukentėjusiojo skundas gali būti 
paduodamas paštu arba užpildomas vietoje atvykus pas pareigūnus, pagal jį priimamas 
sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar atsisakymo jį pradėti. Vadinasi, 
nukentėjusysis apklausiamas tik po to, kai priimamas procesinis sprendimas dėl ikiteisminio 
tyrimo pradėjimo, kuris nėra priimamas iš karto, kai tik gaunamas skundas. 

Tik išimtiniais atvejais gali būti atliekama nukentėjusiojo apklausa, kol nepradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Pagal Rekomendacijų 37 p., jei pateiktame skunde nepakanka duomenų nuspręsti, 
ar buvo padaryta nusikalstama veika ir ar pradėti ikiteisminį tyrimą, gali būti atliekamas 
skundo patikslinimas, kurio vienas iš veiksmų ‒ pareiškėjo ar asmens, kurio interesais 
pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, apklausos. Nei BPK, nei Rekomendacijose 
nėra nustatyta, per kiek laiko turi būti atliekamas patikslinimas po skundo pateikimo. 

Pažymėtina, kad šiuo metu egzistuoja nuotolinės nukentėjusiojo apklausos galimybė, jei 
nukentėjusysis dėl tam tikrų priežasčių negali atvykti į apklausą ar teisiamąjį posėdį (BPK 
184 str., 279 str.). 

Atkreiptinas dėmesys, kad aukai nėra užtikrinta galimybė skundą paduoti savo valstybėje 
narėje, skundai dėl nusikaltimų pagal nacionalinę teisę turi būti paduodami toms ikiteisminio 
tyrimo įstaigoms, kurių kompetencijai priklauso ta teritorija, kurioje buvo padaryta 
nusikaltimas. Pagal BPK 5 str. 1 d. procesas dėl nusikalstamų veikų, kurias padarė užsienio 
piliečiai ir asmenys be pilietybės, Lietuvos Respublikos teritorijoje vyksta pagal BPK. 

Nacionalinėje teisėje nėra numatyta galimybė, kad kompetentinga valdžios institucija, kuriai 
auka pateikia skundą, nedelsdama jį perduotų valstybės narės, kurioje įvykdyta nusikalstama 
veika, kompetentingai valdžios institucijai, jei valstybė narė, kurioje pateiktas skundas, 
nepasinaudojo savo kompetencija pradėti procesą. 



12 
 

 

V. AUKŲ APSAUGA IR SPECIALAUS APSAUGOS POREIKIO TAM TIKROMS AUKOMS 
PRIPAŽINIMAS 

 

1. Aukų ir jų šeimos narių teisė į apsaugą nuo antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, 
bauginimo ir keršto (Direktyvos 18 str.) 

Lietuvoje tik iš dalies užtikrinama aukų teisė į apsaugą nuo antrinės ir pakartotinės 
viktimizacijos, bauginimo ir keršto, šios priemonės nėra taikomos aukos šeimos nariams. 

BPK nustatytos tokios kardomosios priemonės, taikomos pažeidėjams baudžiamojo proceso: 
suėmimas, intensyvi priežiūra (įtariamojo kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis), 
namų areštas ir įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Suėmimas skiriamas tais 
atvejais, kai įtariamasis gali trukdyti ikiteisminiam tyrimui (BPK 122 str.). Įpareigojimas 
gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo skiriamas, jeigu pagrįstai manoma, kad jis, gyvendamas 
kartu su nukentėjusiuoju, bandys neteisėtai paveikti nukentėjusįjį arba nukentėjusiajam ar 
kartu su juo gyvenantiems asmenims darys naujas nusikalstamas veikas (BPK 1321 str.). 
Intensyvi priežiūra ‒ tai įtariamojo kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, 
įtariamasis įpareigojamas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir laikytis nustatytos dienotvarkės 
(BPK 131 str.). 

Pagal BPK 119 str. kardomosios priemonės gali būti skiriamos siekiant užtikrinti įtariamojo, 
kaltinamojo ar nuteistojo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą, bylos 
nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms 
nusikalstamoms veikoms. 

Taigi nors numatytos tam tikros pažeidėjo apribojimo priemonės, nėra išskirtas aiškus 
pagrindas, kad jos taikomos tais atvejais, kai siekiama nukentėjusįjį apsaugoti nuo 
pakartotinės viktimizacijos ar pan. 

Kaip nagrinėta, plačiau ginamos nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų teisės. 
ASNAAĮ aiškiai nustatyta, kad smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės 
skiriamos visais atvejais, kai nustatomas smurto artimoje aplinkoje faktas ir kad jos taikomos 
iki bylos nagrinėjimo pabaigos arba netgi taikomos kartu su bausme (5 str.). 

Tačiau nacionalinėje teisėje nėra išplėtotas reguliavimas ir nuostatos, kuriomis nukentėję 
asmenys būtų apsaugomi nuo susidūrimų su pažeidėju ikiteisminio tyrimo metu ar 
teisminiuose posėdžiuose, kad būtų užtikrintas pagarbus elgesys su nukentėjusiuoju ar kad 
nukentėjusysis būtų apklausiamas nedalyvaujant pažeidėjui. 

Fizinės apsaugos procedūroms galėtų būti prilyginami Baudžiamojo proceso bei 
operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo 
nusikalstamo poveikio įstatyme numatytos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, 
taikomos liudytojams ir nukentėjusiesiems baudžiamojoje byloje. Jos taikomos bylose dėl 
labai sunkių ir sunkių nusikaltimų, bei kai kurių apysunkių nusikaltimų; atvejais, kai asmenų 
gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus, gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas. 

Pagal šį įstatymą galimos tokios apsaugos priemonės: 1) fizinė asmens ir jo turto apsauga; 
2) laikinas asmens perkėlimas į saugią vietą; 3) specialaus režimo, pagal kurį teikiami 
duomenys apie asmenį iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, 
nustatymas; 4) asmens gyvenamosios, darbo ar mokymosi vietos pakeitimas; 5) asmens 
tapatybės ir biografijos duomenų pakeitimas; 6) plastinės operacijos, keičiančios asmens 
išvaizdą, padarymas; 7) šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių asmeniui išdavimas; 8) 
finansinė parama. 

Taip pat BPK numato galimybę taikyti anonimiškumą nukentėjusiesiems. Anonimiškumą 
taikyti galima tik tada, kai yra visi šie pagrindai: 1) gresia realus pavojus nukentėjusiajam 
arba jo šeimos nariams, jo giminaičiams, sveikatai, laisvei, arba turtui; 2) nukentėjusiojo 
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parodymai svarbūs baudžiamojoje byloje; ir 3) nukentėjusysis dalyvauja procese dėl labai 
sunkaus arba sunkaus nusikaltimo. 

Taigi fizinės apsaugos priemonės taikomos tik sunkių, labai sunkių ir kai kurių apysunkių 
nusikaltimų atvejais. 

Pažymėtina, kad praktikoje apsaugos nuo poveikio priemonės nėra dažnai taikomos, 
informacija apie galimybę gauti apsaugą nuo poveikio nėra suteikiama nukentėjusiems 
asmenims. 

2. Aukos teisė išvengti susidūrimo su pažeidėju (Direktyvos 19 str.) 

Apklausos ikiteisminio tyrimo metu vyksta tik dalyvaujant nukentėjusiajam ir pareigūnui, 
tačiau BPK nereglamentuoja, kad būtų taikomos atitinkamos priemonės, jog nukentėjusysis ir 
pažeidėjas nesusidurtų ikiteisminio tyrimo įstaigoje ar teisme. 

Posėdžių teisme metu toks kontakto vengimas yra nustatytas tik dalinai, nes pažeidėjas iš 
posėdžių salės pašalinamas tik tais atvejais, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad jo 
dalyvavimas kliudys kitam pažeidėjui, nukentėjusiajam ar liudytojui duoti teisingus 
parodymus, ir pašalinimas yra laikinas (BPK 274 str). Įprastiniais atvejais apklausos 
posėdžių metu vyksta dalyvaujant tiek pažeidėjui, tiek nukentėjusiajam. 

Be to, teismuose nėra atskirų laukiamųjų, visi asmenys laukia prie posėdžių salės toje 
pačioje patalpoje. 

3. Aukos teisė į apsaugą baudžiamojo proceso metu (Direktyvos 20 str.) 

Nei BPK, nei Rekomendacijose dėl ikiteisminio tyrimo nėra nustatytas terminas, per kurį turi 
būti apklausta auka. 

Kai nukentėję asmenys yra nepilnamečiai, užtikrinama, kad jie paprastai būtų apklausiami ne 
daugiau kaip vieną kartą, o į teismo posėdį būtų šaukiami tik išimtiniais atvejais (BPK 186 
str). Kitų nukentėjusiųjų atvejais nėra užtikrinama, kad apklausų būtų kuo mažiau. Patys 
pareigūnai, tiriantys nusikaltimą, nustato, ar reikia pakartotinai apklausti nukentėjusįjį. Tokių 
nuostatų trūkumas neskatina tyrimo efektyvumo. 

Pažymėtina, kad kiekvienam nukentėjusiajam garantuojama teisė į teisinį atstovą. BPK 55 
str. numatyta, kad įgaliotajam atstovui leidžiama dalyvauti procese, kai ikiteisminio tyrimo 
pareigūnas ar prokuroras dėl atstovo dalyvavimo procese priima nutarimą, o teismas – 
nutartį. Atstovas gali dalyvauti procese kartu su atstovaujamu asmeniu. Atstovas taip pat gali 
dalyvauti vietoj atstovaujamo asmens. Atstovu gali būti advokatas, advokato padėjėjas arba 
teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Lietuvoje nėra užtikrinama, kad nukentėjusysis procese 
galėtų dalyvauti su pasirinktu asmeniu, kuris neturi teisinio išsilavinimo. 

Nacionalinėje teisėje nėra detalizuojama, kokiais atvejais turi būti vykdomos nukentėjusiojo 
asmens medicininės apžiūros ir kiek kartų. 

4. Aukos teisė į privatumo apsaugą 

Lietuvoje nėra tinkamai garantuojama aukos teisė į jos privatumo apsaugą. 

Pagal BPK pažeidėjas turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga (21 str.), 
susipažinti teisme su byla; nustatyta tvarka pasidaryti reikiamų dokumentų išrašus arba 
nuorašus (22 str.). BPK nereglamentuoja duomenų apie nukentėjusįjį apsaugos. Duomenys 
apie nukentėjusįjį saugomi tik tais atvejais, kai nukentėjusiajam suteikiamas anonimiškumas 
ar dalinis anonimiškumas (BPK 198 str.), kuris nustatomas tik sunkių ir labai sunkių 
nusikaltimų atvejais, kai yra pavojus nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai ir pan. (BPK 199 str.). 

Nacionalinėje teisėje nėra teisinio reguliavimo, kuris nustatytų priemones, kuriomis būtų 
siekiama užkirsti kelią informacijos apie nukentėjusį nepilnametį platinimui. Lietuvoje 
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visuomenei žinomoje rezonansinėje Kauno pedofilijos byloje, visai visuomenei buvo žinoma 
nukentėjusios nepilnametės tapatybė, išvaizda, gyvenamoji vieta, šeimos nariai.17 

Lietuva teisės aktuose numatė tam tikras prievoles visuomenės informavimo skleidėjams ir 
rengėjams, kurios, atsižvelgiant į visuomenės informavimo laisvę, kartu saugo ir nukentėjusių 
asmenų privatumą. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nustatyta 
pareiga visuomenės informavimo rengėjams, skleidėjams, žurnalistams laikytis profesinės 
etikos, kuri aprašyta Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse (43 str.); ar žurnalistai 
laikosi profesinės etikos – kontroliuoja Žurnalistų etikos inspektorius (Įstatymo 49 str.). 

Minėtame kodekse numatyta pareiga be asmens, nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos, 
sutikimo skelbti duomenis apie jį, o asmeniui žuvus – be jo artimųjų sutikimo. Šie duomenys 
be asmens ar jo artimųjų sutikimo gali būti skelbiami tik tais atvejais, kai nuo nusikalstamos 
veikos nukenčia viešasis asmuo arba kai skelbti šiuos duomenis yra visuomenės (viešasis) 
interesas (41 str.)18. 

5. Aukos teisė į individualų vertinimą (Direktyvos 22 str.) 

Pažymėtina, kad Lietuvos teisėje nėra apibrėžiama, kas yra auka, turinti specialių poreikių ir 
kad ji turi būti individualiai vertinama. Taigi nėra užtikrinama, kad kiekvienos aukos 
individualūs poreikiai pagal nacionalinę teisę būtų vertinami. Lietuvoje nėra atsižvelgiama į 
tokias savybes kaip seksualinė orientacija, lytinis tapatumas, į aukų, nukentėjusių nuo 
neapykantos nusikaltimų, poreikius, nusikaltimo motyvus ir pan. 

Dalinai ši teisė užtikrinama tik prekybos žmonėmis aukoms. Kaip nurodoma ŽTSI tyrime19, 
dalis specialiųjų apsaugos priemonių reglamentuota BPK perkeliant ES direktyvas dėl kovos 
su prekyba žmonėmis ir seksualiniu vaikų išnaudojimu – tiesiogiai įtvirtintos apsaugos 
priemonės jaunesnių nei 18 metų nukentėjusiųjų atžvilgiu, bei numatyta galimybė jomis 
naudotis ir suaugusioms nusikaltimų aukoms, jeigu netaikant šių priemonių joms gali būti 
psichinė trauma ar kitokių sunkių pasekmių. Tokios priemonės apima, pavyzdžiui, teisę į 
neviešą teismo posėdį, minimalų apklausų skaičių, galimybę duoti parodymus ryšių 
technologijomis, gauti klausimus per atstovą arba teismo posėdžio pirmininką. Tačiau BPK 
nereglamentuoja, kokia institucija ir kokiais kriterijais vadovaujantis vertina psichinės traumos 
ar kitų sunkių pasekmių tikimybę. 

6. Aukų, turinčių specialiųjų apsaugos poreikių, teisė į apsaugą baudžiamojo proceso 
metu (Direktyvos 23 str.) 

Kadangi nėra apibrėžiama, kas yra specialių poreikių turinčios aukos, atitinkamai nėra 
suformuota ir nuostatų dėl jų teisių apsaugos. 

Dalinai šios teisės užtikrinamos nepilnamečiams, kurių apklausai įsteigti specializuoti 
apklausos kambariai, taip pat – pradedamos užtikrinti nukentėjusiųjų nuotolinės apklausos 
galimybės (BPK 184 str., 279 str). Bet šios priemonės nėra specialaus vertinimo rezultatas. 

 

KITOS NUOSTATOS 

 

1. Specialistų mokymai (Direktyvos 25 str.) 

Pažymėtina, kad Lietuvoje teisėje nėra numatyta bendrųjų mokymų visiems specialistams 
(teismų darbuotojams, policijos pareigūnams), kad jie būtų apmokomi tinkamai bendrauti su 

                                                           

17 Žr. http://www.delfi.lt/temos/stankunaites-dukra/ 
18 http://www3.lrs.lt/docs2/FDQOUEDY.PDF 
19 Žmogaus teisių ir stebėjimo instituto tyrimas „Nusikaltimų aukų teisių direktyva: naujas požiūris į 
artimųjų smurto aukas“, 2014. 

http://www3.lrs.lt/docs2/FDQOUEDY.PDF
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aukomis, vertinti jų poreikius, teisės aktuose nėra numatyta pareiga tokiuose mokymuose 
dalyvauti. 

Specialistai mokomi bendrauti su specialių poreikių turinčiomis aukomis nebent 
nevyriausybinių organizacijų rengiamuose mokymuose:, pvz.: Lietuvos „Caritas“ Vilkaviškio 
vyskupijos projektas „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“; 2014 m. rugsėjo 
17 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams vyko mokyma tema 
„Prekyba žmonėmis: išnaudojimo formos ir nukentėjusiųjų identifikavimas“. 

Kaip konstatuoja Lietuvos gėjų lyga20, remiantis Policijos departamento pateikta informacija, 
policijos pareigūnų profesiniai mokymai yra bendro pobūdžio ir neskiria papildomo dėmesio 
su seksualine orientacija ir lytiniu tapatumu susijusiems klausimams. Toks pat specializuotos 
informacijos trūkumas identifikuotas ir įkalinimo įstaigų darbuotojams teikiamuose 
profesiniuose mokymuose. Nėra įsteigta nepriklausoma specializuota institucija, galinti priimti 
ir tirti skundus dėl galimai teisėsaugos pareigūnų įvykdytų neapykantos nusikaltimų ar 
neapykanta motyvuotų incidentų. 

Plačiau mokymai ir tam tikros specialios programos priimamos tiek, kiek tai susiję su 
smurtinių nusikaltimų artimoje aplinkoje aukomis. Vyriausybė yra patvirtinusi Valstybinę 
smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 
2014‒2020 metų programą21, kurioje numatytas valstybės ir savivaldybių institucijų 
darbuotojų, kitų asmenų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 
smurtą patyrusiems asmenims srityse, profesinės kompetencijos tobulinimas. 

2. Bendradarbiavimas (Direktyvos 26 str.) 

Nacionalinėje teisėje nėra nustatyta bendrųjų nuostatų ar programų, kuriomis būtų 
skatinamas tarptautinis bendradarbiabimas ir gerosios praktikos dalinimasis. 

Plačiau reglamentuojamos priemonės, skirtos kovoti su smurtu artimoje aplinkoje. 
Valstybinėje smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems 
asmenims 2014‒2020 metų programoje22 numatyta tokia kovos su smurtu artimoje 
priemonė: visuomenės švietimas smurto artimoje aplinkoje klausimais, vykdant informacines 
kampanijas (televizijos laidas, socialines reklamas, seminarus ir kitokius renginius). 

Pažymėtina, kad Lietuvoje trūksta specializuotų programų, kuriomis būtų siekiama informuoti 
visuomenę apie Direktyvoje nustatytas teises, taip pat programų, kuriomis būtų siekiama 
sumažinti viktimizacijos riziką, kt. Be to dėmesys LGBT aukos apskritai nėra skiriamas. 

                                                           

20 Lietuvos gėjų lygos Dokumentinė ataskaita apie Lietuvą dėl Europos Tarybos Ministrų komiteto 
Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija 
seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais įgyvendinimo stebėsenos, 2013. 
21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Valstybinė smurto artimoje aplinkoje 
prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programa (2014 m. 
gegužės 28 d. nutarimas Nr. 485) 
22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Valstybinė smurto artimoje aplinkoje 
prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programa (2014 m. 
gegužės 28 d. nutarimas Nr. 485) 
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REKOMENDACIJOS 

 

1. Kadangi Lietuvos teisėje yra vartojama ne „aukos“, o „nukentėjusiojo“ sąvoka ir šis 
statusas yra išimtinai procesinis, suteikiamas atskiru procesiniu sprendimu bei yra susijęs su 
BPK garantuojamomis procesinėmis teisėmis, rekomenduotina į Lietuvos teisę perkelti 
platesnę Direktyvos „aukos“ sąvoką, kad asmeniui, nukentėjusiam nuo nusikaltimo, būtų 
garantuojamos platesnes Direktyvoje įtvirtintos „aukos“ teisės, nebūtinai susijusios su 
asmens procesiniu statusu, jo teisėmis ir pareigomis baudžiamojo proceso metu, ir būtų 
užtikrinta galimybė suteikti kompleksinę pagalbą visiems nukentėjusiems asmenims ir jų 
šeimos nariams. 

2. Kadangi Lietuvoje nėra pripažįstama tos pačios lyties asmenų santuoka, partnerystė, nėra 
suteikiama galimybė tos pačios lyties asmenims įsivaikinti vaikų, baudžiamojo proceso 
nuostatose vartojamos „šeimos nario“, „artimojo giminaičio“ sąvokos neapima LGBT šeimų, 
taip apribojant LGBT šeimų nariams gauti Direktyvoje užtikrintas teises. Perkeliant Direktyvą 
į Lietuvos teisę būtina atsižvelgti į LGBT šeimų specifiką ir teikti atitinkamą kompleksinę, 
specializuotą pagalbą, užtikrinti Direktyvoje garantuojamas kitas teises ir LGBT šeimų 
nariams. 

3. Įgyvendinant Direktyvoje nustatytą aukų teisę į informacijos teikimą, turi būti priimtos 
aiškios nuostatos, kokia informacija ir kaip privalo būti suteikta kiekvienai nusikaltimo aukai 
nuo pirmojo kontakto su kompetentingomis valstybės institucijomis momento, įpareigoti 
valstybės institucijas bendrauti aiškia ir suprantama kalba, atsižvelgiant į kiekvieno 
konkretaus nukentėjusio asmens poreikius. Atitinkamai turi būti atliekamas specialistų 
(ikiteisminio tyrimo įstaigų, teismų, kitų institucijų darbuotojų, pareigūnų, kt.) mokymas, 
skiriant deramą dėmesį mokymui bendrauti su LGBT aukomis, kad būtų sudaryta joms 
nepriešiška aplinka. 

Kaip rekomenduoja ŽTSI23, siekiant užtikrinti tinkamą Direktyvos įgyvendinimą, tikslinga 
policijos pareigūnams ir kitiems praktikams, susiduriantiems su nusikaltimų aukomis 
(prokuratūrai, teismams, pagalbos tarnybų darbuotojams), parengti bendravimo su 
nusikaltimų aukomis metodines gaires, išskiriant Direktyvos prasme pažeidžiamų nusikaltimų 
aukų kategorijas (vaikų, artimųjų smurto, seksualinio smurto ir kt.) ir bendravimo su jomis 
specifiką. Tikslinga tokias gaires ne tik parengti ir išplatinti, bet ir vykdyti mokymus, kaip 
tinkamai jas taikyti praktikoje. 

4. Įgyvendinant Direktyvoje nustatytą aukų teisę į specializuotą pagalbą, Lietuvoje turi būti 
išplėstas teikiamų socialinių paslaugų tinklas, nustatant reikalavimą, kad specializuota 
pagalba turi būti teikiama ne vien asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų 
artimoje aplinkoje, bet visoms aukoms apskritai, nustatant konkrečias teikiamos 
specializuotos pagalbos priemones, jų teikimo tvarką ir procedūras, jų apmokėjimo tvarką. 
Atitinkamai turi būti atsižvelgiama į tai, kad LGBT aukoms gali būti reikalinga psichologo 
pagalba ar apsauga nuo pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ar keršto. 

5. Įgyvendinant Direktyvoje nustatytą aukų teisę į apsaugą, Lietuvoje turi būti nustatytos 
tinkamos apsaugos priemonės, kad aukos ir pažeidėjai nesusidurtų ikiteisminio tyrimo metu, 
prieš teismo posėdį, taip pat – užtikrinti, kad aukos pageidavimu jos apklausos metu 
nedalyvautų pažeidėjas. 

6. Įgyvendinant Direktyvoje nustatytą aukų teisę į privatumą, Lietuvoje turėtų būti 
įgyvendinamos reikiamos priemonės, kad informacija apie auką nebūtų atskleidžiama 
pažeidėjui (ypač ‒ kontaktinė informacija, informacija apie aukos privatų gyvenimą, kitas 
svarbias aplinkybes), kad nebūtų sudaryta galimybė be aukos sutikimo skelbti informaciją 

                                                           

23 Žmogaus teisių ir stebėjimo instituto tyrimas „Nusikaltimų aukų teisių direktyva: naujas požiūris į 
artimųjų smurto aukas“, 2014. 
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apie ją viešosios informacijos priemonėse, ypač atkreipiant dėmesį į LGBT asmenų privatų 
gyvenimą (t. y. kad nebūtų skelbiama informacija apie jų seksualinę orientaciją, kitos 
privataus gyvenimo detalės, kurias žinant didėtų tikimybė tokiai aukai pakartotinai nukentėti). 

7. Kadangi Lietuvoje nėra atliekamas aukų asmeninis vertinimas, turi būti sukuriamos 
atitinkamos tvarkos ir procedūros, kuriomis remiantis būtų galima įvertinti individualius aukos 
specialios apsaugos poreikius, ypač daug dėmesio skiriant aukoms, kurios patyrė didelę žalą 
dėl nusikaltimo sunkumo, aukoms, kurios nukentėjo nuo nusikaltimo dėl šališkumo arba 
diskriminacijos motyvų, aukoms, kurių santykis su nusikaltėliu ir priklausymas nuo jo daro jas 
ypač pažeidžiamas, terorizmo, organizuoto nusikalstamumo, prekybos žmonėmis, smurto dėl 
lyties, artimųjų smurto, seksualinio smurto ar išnaudojimo, neapykantos nusikaltimų aukoms 
bei aukoms su negalia. Taip pat būtina numatyti specialias apsaugos priemones tokiems 
asmenims. 

8. Rekomenduotina parengti programas ir rengti bendrus ir specialus mokymus 
specialistams (ikiteisminio tyrimo įstaigų, teismų, kitų institucijų darbuotojų, pareigūnų, kt.), 
tiesiogiai susiduriantiems su nusikaltimų aukomis, skiriant reikiamą dėmesį ir LGBT aukų 
specialiems poreikiams. Taip pat rekomenduotina bendradarbiauti su kitomis ES šalimis, 
keičiantis gerąja praktika ir konsultuojantis individualiais atvejais. Būtina vykdyti visuomenės 
švietimą ir supratimą nusikaltimų aukų atžvilgiu ne vien smurto artimoje aplinkoje klausimais. 


