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BENDRIEJI	VAIKO	TEISIŲ	APSAUGOS	
PRINCIPAI	IR	PAGRINDINĖS	PRIEMONĖS	
TEISINGUMO	ĮSTAIGOSE	TARPTAUTINIAME	
IR	EUROPOS	KONTEKSTE

Europos teisės akademijos (ERA) seminaras „Vaiko teisės 
praktikoje: vaiko interesus atitinkančio teisingumo 
skatinimas Europos teisėje“

Rebecca O Donnell

TEISMO	PROCESUOSE	
DALYVAUJANTYS	VAIKAI
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SESIJOS	APŽVALGA
• Pirma dalis: vaikų teisių teismo procesuose teisinė bazė ir 
teisinę bazę teisingumo vykdymą vykdančiose institucijose 
taikantys subjektai

• Antra dalis: pagrindiniai ES teisės aktai, taikomi vaikams 
teisingumo institucijose ir ištekliai, leidžiantys juos 
įgyvendinti ir taikyti

• Seminaras dalijimuisi patirtimi ir diskusijoms

SESIJOS	TIKSLAI
• Susipažinti su teisėmis grindžiamo požiūrio į teisingumą 
poveikiu

• Išsiaiškinti praktinę vaiko interesus atitinkančio teisingumo 
pusę: kas yra procese dalyvaujantys subjektai ir kaip jie 
bendradarbiauja

• Užtikrinti informuotumą apie ES acquis (teisyną) ir išteklius

• Palengvinti keitimąsi nuomonėmis ir patirtimi tarp skirtingų 
subjektų ir įvairių nacionalinių institucijų 
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PIRMA	DALIS
Vaikų teisių teismo procesuose teisinė bazė ir teisinę bazę 
teisingumo vykdymą vykdančiose institucijose taikantys 
subjektai

PAGRINDINIAI	VAIKŲ	TEISIŲ	
APSAUGOS	ŠALTINIAI

• Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir jos 
neprivalomas protokolas

• Europos žmogaus teisių konvencija

• Kitos Europos Tarybos konvencijos

• ES teisės aktai ir institucijos (antra dalis)
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JUNGTINIŲ	TAUTŲ	VAIKO	TEISIŲ	
KONVENCIJOS	KILMĖ,	STATUSAS	IR	
YPATUMAI	
• Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija buvo 
priimta 1989 m.

• Ne poreikiais grindžiamas, o teisėmis grindžiamas
požiūris, įtvirtinantis pagrindinius svarbiausių 
interesų ir dalyvavimo principus

• Tai – tarptautinė konvencija, kurią pasirašė ir 
ratifikavo daugiausia šalių

• Vaiko teisių apsaugos pažangą stebi Jungtinių 
Tautų Vaiko teisių komitetas 

JUNGTINIŲ	TAUTŲ	VAIKO	TEISIŲ	
KONVENCIJOS	TAIKYMO	SRITIS:	8	
GRUPĖS
• Vaiko apibrėžimas 

• Bendrieji principai 

• Pilietinės laisvės

• Šeimos aplinka ir alternatyvi globa

• Pirminė sveikatos priežiūra ir rūpyba

• Švietimas, laisvalaikis ir kultūrinė veikla 

• Specialios apsaugos priemonės

• Bendrosios teisių įgyvendinimo 
priemonės
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JUNGTINIŲ	TAUTŲ	VAIKO	TEISIŲ	
KONVENCIJOS	3	STRAIPSNIO	1	
DALIS

„Imantis bet kokių vaiką liečiančių 
veiksmų, nesvarbu, ar tai  darytų   
valstybinės  ar  privačios  įstaigos, 
užsiimančios socialiniu  aprūpinimu,   
teismai,  administracijos  ar  įstatymų 
leidimo organai, svarbiausia ‐ vaiko 
interesai.“

SVARBIAUSI	INTERESAI	(3	
STRAIPSNIS)

• Visi veiksmai:  bendrieji ir individualūs

• Paprastai pirmiausia atsižvelgiama į interesus, 
kurie kartais kitose Vaiko teisių konvencijos 
nuostatose ir kitų teisės aktų nuostatose yra 
laikomi pirmaeilės arba lemiamos svarbos 

• Vaiko interesų principo aspektai: aiškinamasis, 
procedūrinis ir materialusis
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VEIKSNIAI	VERTINANT	
SVARBIAUSIUS	INTERESUS:	14	
BENDROJI	PASTABA
• Vaiko tapatybė

• Šeimos aplinkos išsaugojimas ir santykių palaikymas

• Vaiko priežiūra, apsauga ir saugumas

• Pažeidžiamumo situacija

• Vaiko teisė gauti sveikatos priežiūros paslaugas

• Vaiko teisė gauti švietimo paslaugas

TEISĖ	BŪTI	IŠKLAUSYTAM	(12	
STRAIPSNIS)
• Vaikui,   sugebančiam suformuluoti savo  pažiūras, 
turi būti suteikiama teisė  laisvai jas reikšti visais jį 
liečiančiais klausimais

• Deramas dėmesys turi būti skiriamas vaiko 
pažiūroms, atsižvelgiant jo amžių ir brandumą, 
skiriama daug dėmesio

• Vaikui  turi būti būtinai   suteikiama   galimybė   būti 
išklausytam bet  kokio jį liečiančio teisminio ar 
administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per 
atstovą ar atitinkamą organą
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SUBJEKTAI	ĮGYVENDINANT	VAIKO	INTERESUS	
ATITINKANTĮ	TEISINGUMĄ

• Subjektai, tiesiogiai susiję su teisminėmis procedūromis (advokatai, 
teisėsaugos atstovai, gali būti įtraukti socialiniai darbuotojai)

• Vaiką palaikantys subjektai (nevyriausybinės organizacijos, 
teikiančios informaciją ir paramą , globėjai, gynėjai)

• Subjektai, kurie yra susiję su vaiko situacija ir gali pateikti 
informaciją ir prisidėti prie sprendimo įgyvendinimo (pavyzdžiui, 
šeima, priežiūros paslaugų teikėjai, gydytojai, nevyriausybinės 
organizacijos)

• Subjektai, turintys ypatingų žinių, reikalingų sprendžiant su vaikais 
susijusius klausimus (pavyzdžiui, klinikose dirbantys vaikų 
psichologai, ypatingą patirtį turintys subjektai, pavyzdžiui, 
specialistai, turintys patirties moters lyties organų žalojimo srityje)

KO	ŠIEMS	SUBJEKTAMS	GALI	
REIKĖTI?
• Konkretaus įgaliojimo (pavyzdžiui, gali reikėti paskirti 
globėją)

• Specialistų kvalifikacijos konkrečioje srityje (pavyzdžiui, 
klinikose dirbančio vaikų psichologo vaikų išnaudojimo 
bylose)

• Specialių įgūdžių (prieglobsčio klausimus sprendžiantis 
pareigūnas turi būti apmokytas kaip išgauti informaciją iš 
vaikų ir suprasti vaikų perduodamą informaciją)

• Specialių priemonių (pavyzdžiui, rekomendacijos dėl vaikų 
apklausos)
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ĮVAIRIAS	SRITIS	APIMANTIS	IR	
TARPINSTITUCINIS POŽIŪRIS
• Įvairias sritis apimantis požiūris: „dabartiniu ir augančiu 
vaikų psichologijos, poreikių, elgesio ir raidos supratimu ne 
visada pakankamai dalijamasi su teisėsaugos specialistais“  

• Bendradarbiavimo pavyzdžiai: 

Bylų valdymo tikslais rengiami susirinkimai

Protokolai dėl dalijimosi informacija tarp institucijų laikantis 
konfidencialumo principo

Paslaugų teikimas vienoje vietoje (pavyzdžiui Vaikų namai 
Skandinavijoje)

Bendri specialistų mokymai

PIRMA	DALIS:	APIBENDRINANČIOS	
IŠVADOS
• Teisės yra visuotinės ir reiškia įgaliotų institucijų 
įsipareigojimus ir vaikų teises

• Vaikas yra aktyvus dalyvis ir būtina palengvinti galimybę 
patenkinti su teisingumu susijusius poreikius

• Būtina atidžiai apsvarstyti, kokį poveikį Vaiko teisių 
konvencija turės procedūrinėms apsaugos priemonėms, 
medžiagai ir rezultatams

• Būtina įtraukti subjektus, kurių dalyvavimas gali įvairiais 
būdais prisidėti prie perspektyvų, gali būti susiję su teisių 
įgyvendinimu
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VAIKO	TEISĖS	ES	LYGMENIU

SESIJOS	APŽVALGA

• Vaiko teisės ES lygmeniu: ES veikimo 
sritys ir veiksmų rūšys

• ES teisės aktuose numatytų 
įsipareigojimų rūšys

• Naujausia teismų praktika

• Pagrindinės priemonės
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SESIJOS	TIKSLAI

• Užtikrinti informuotumą apie ES vaiko teisių apsaugos priemones 
įvairiose srityse ir ES vaiko teisių apsaugos priemonių rūšis vykdant 
vaiko interesus atitinkantį teisingumą

• Nustatyti ES įsipareigojimų, tiesiogiai susijusių su vaikų interesus 
atitinkančiu teisingumu, rūšis

• Akcentuoti naujausią Europos Teisingumo Teismo ir Europos 
žmogaus teisių teismo regioninę praktiką 

• Užtikrinti informuotumą apie ES šaltinius, kurie gali būti ypač 
aktualūs Jūsų darbe šioje srityje, įskaitant gaires, tyrimus ir 
projektus

ES	POLITIKOS	SRITYS	IR	VAIKŲ	
TEISĖS

• ES politikos sričių, kurios daro poveikį vaikams 
teisminiuose procesuose, pavyzdžiai: teisingumo ir 
vidaus reikalų politikos sritys
• ES piliečių judėjimas šalyse, tarpvalstybiniai ginčai tarp tėvų

• Tarpvalstybinio masto nusikaltimai, prekyba žmonėmis ir 
seksualinis išnaudojimas 

• Bendros nukentėjusiųjų teisės ir bendros nepilnamečių 
įtariamųjų teisės

• Prieglobstis ir migracija
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SUTARTIES	NUOSTATOS

Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis

... Ji kovoja su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei skatina socialinį 
teisingumą ir apsaugą, moterų ir vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (24 straipsnis)

1. Vaikai turi teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. Jie gali 
laisvai reikšti savo nuomonę. Sprendžiant su vaikais susijusius 
klausimus, į jų nuomonę atsižvelgiama pagal jų amžių ir brandą. 

2. Visuose viešųjų ar privačių institucijų veiksmuose, susijusiuose su 
vaikais, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais.

ES	VEIKSMŲ	RŪŠYS 1/3

Pagrindiniai ES teisės aktai, susiję su vaikais teisminiuose 
procesuose:

• Briuselio IIbis reglamentas dėl šeimos teisės kolizijos 
klausimų valstybėse narėse; ypač tų klausimų, kurie yra 
susiję su skyrybomis, vaiko globa ir tarptautiniu vaikų 
grobimu

• Direktyva dėl aukų

• Direktyva dėl prekybos žmonėmis

• Direktyva dėl seksualinio išnaudojimo

• ES tarptautinės apsaugos priemonės

• Grąžinimo direktyva

• Pasiūlymas dėl nepilnamečių įtariamųjų ir nusikalstama veika 
kaltinamų vaikų apsaugos priemonių (teisės akto projektas)
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ES	VEIKSMŲ	RŪŠYS 2/3

Pagrindinės ES politikos sistemos, tiesiogiai susijusios su vaikais 
teisminiuose procesuose

• ES vaiko teisių darbotvarkė (2010 – 2014 m.)

• Veiksmų planas dėl nelydimų nepilnamečių (2010 – 2014 m.)

• Integruotų vaikų apsaugos sistemų ES gairių pakeitimai

ES	VEIKSMŲ	RŪŠYS 3/3

ES praktinės paramos priemonės

• Komisijos kontaktiniai komitetai direktyvų įgyvendinimui 
(pavyzdžiui, rekomendacijos dėl Direktyvos dėl aukų)

• ES institucijų darbas:

• Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (pavyzdžiui, 
tyrimai dėl vaikų interesus atitinkančio teisingumo)

• Europos prieglobsčio paramos biuras (EPPB) (pavyzdžiui, vaikų 
apklausos mokymo moduliai)

• Frontex (Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES 
valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra) (pavyzdžiui, 
mokymai sienos apsaugos pareigūnams)

• Mokymai

• Priemonės
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ES	TEISINĖ	BAZĖ:	PAGRINDINĖS	
NUOSTATOS1/5

VAIKO IR NUSIKALTIMŲ PRIEŠ VAIKUS APIBRĖŽIMAS / 
TARPTAUTINĖS VAIKŲ APSAUGOS PAGRINDAI

• Geresnis nepilnamečio apibrėžimas

• Amžiaus vertinimą reglamentuojančios nuostatos

• Su vaikais susijusių nusikaltimų apibrėžimas / reikalavimų 
pagrindai

ES	TEISINĖ	BAZĖ:	
PAGRINDINĖS	NUOSTATOS
2/5
VAIKO INTERESŲ PRINCIPAS

• Vertinimo veiksniai

• Rezultatai, kurie yra ypač aktualūs vaikams: ilgalaikiai 
sprendimai



07.09.2015

14

ES	TEISINĖ	BAZĖ:	
PAGRINDINĖS	NUOSTATOS
3/5
TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ IR TEISĖ BŪTI IŠKLAUSYTAM

• Tipinė informacija apie vaikus

• Vaikų teisė dalyvauti procedūrose

• Teisė būti išklausytam

• Galimybė pasinaudoti žalos atlyginimo priemonėmis

ES	TEISINĖ	BAZĖ:	
PAGRINDINĖS	NUOSTATOS
4/5
SU VAIKAIS DIRBANTYS SUBJEKTAI

• Globėjai

• Teisinė pagalba

• Mokymai
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ES	TEISINĖ	BAZĖ:	
PAGRINDINĖS	NUOSTATOS
5/5
VAIKŲ TEISĖ Į APSAUGĄ 

• Pagalba aukoms

• Specialiai pritaikytos procedūros

• Privatumo apsauga

• Netraukimas baudžiamojon atsakomybėn ir nebaudimas

• Apsaugos priemonės sulaikymo atveju

• Tarpvalstybinės procedūros

• Jurisdikcijos taisyklės

• Keitimąsi informacija reglamentuojančios nuostatos

VAIKO	TEISIŲ	PRINCIPAS:	TEISMŲ	
PRAKTIKA

• Keletas svarbiausių interesų nagrinėjimo migracijos kontekste 
pavyzdžių: 

• Rahimi prieš Graikiją (Europos Žmogaus Teisių Teismas)

• M.A, BT, DA prieš Vidaus reikalų departamento valstybės 
sekretorių (Europos Teisingumo Teismas)
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ŠALTINIAI	ES	LYGMENIU

• ES acquis (teisynas) ir politikos dokumentai dėl 
vaikų

• Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
(FRA) Europos vaikų teises reglamentuojančių 
teisės aktų įgyvendinimo vadovas

• Direktyvos dėl aukų įgyvendinimo gairės

• Informacinis dokumentas dėl ES nelydimų 
nepilnamečių teisės aktų ir politikos



I seminaras 

Vaikų, kurie yra prekybos žmonėmis aukos, atvejų analizė: baudžiamųjų įstatymų ir vaikų 

apsaugos įstatymų sąveika 

Atvejo scenarijus: 

 

Teisme nagrinėjama byla dėl jauno Vietnamo piliečio, kuris neturi dokumentų ir kurio 

amžius yra nežinomas. 

 

Teisėsaugos institucijos rado jaunuolį dirbantį kanapių ūkyje; jis buvo patrauktas 

baudžiamojon atsakomybėn ir įkalintas už nusikaltimą. Pirminio proceso metu nebuvo 

svarstoma, ar asmuo buvo prekybos žmonėmis auka, ar ne. Jaunuolis neturėjo globėjo, 

turėjo advokatą. 

 

Nagrinėjant bylą Baudžiamajame apeliaciniame teisme, jaunuolio advokatas įrodinėjo, kad 

asmuo yra vaikas, kad vaikas buvo slapta atvežtas į šalį; jis buvo išnaudojamas tam, kad 

grąžintų skolą ir kanapių ūkyje dirbo dėl to, kad buvo išnaudojamas; todėl neturėtų būti 

traukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar baudžiamas.  

 

Prokuratūra pripažino, kad remiantis šiuo metu turimais įrodymais apie vietnamiečių 

vergavimą už skolas ir kanapių ūkio veiklą, tikėtina, kad kiti asmenys liepė jaunuoliui imtis 

šios veiklos ir kontroliavo jaunuolio veiklą.  

 

A. Kokios vaiko teisės buvo pažeistos šioje situacijoje? 

B. Kokie teisiniai klausimai iškyla? Kokiais teisės šaltiniais turėtų būti remiamasi 

sprendžiant šią bylą? 

C. Kokie asmenys yra / turėtų būti įtraukiami sprendžiant šio vaiko situaciją? Pasidalinkite 

įvairių specialistų nuomonėmis ir požiūriais skirtingose valstybinėse sistemose. 

D. Su kokiais praktiniais sunkumais susiduriama tokiose bylose?  Pasidalinkite įvairių 

specialistų nuomonėmis ir požiūriais  skirtingose valstybinėse sistemose. 

 

 



I dalis: Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis

VEIKSMINGO DALYVAVIMO 

UŽTIKRINIMAS: 

vaiko teisė būti išklausytam

Dr. Aisling Parkes

Korko universitetinio koledžo Teisės fakultetas

Airija



Formatas

 Kodėl būtina išklausyti vaikus?

 Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnio pobūdis ir taikymo sritis

 Dalyvavimo kliūtys

 Gairės ateičiai



Kodėl į vaikų nuomonę turi būti atsižvelgiama 

priimant su jais susijusius sprendimus?

 Kuo tai bendrai reikšminga ir naudinga
 Informacija pagrįsti sprendimai

 Tiesioginio bendravimo reikšmė ir nauda vaikams
 Patikinimas vaikui neaiškios ir (arba) netikslios nuomonės atveju

 Ugdomasis požiūris

 Vaikas ne tik turi teisę išsakyti savo nuomonę. Tai yra 
būtina kaip kanalas, kuriuo jie perduotų savo nuomonę 
tam, kas priima sprendimą. 



Vaiko teisė būti išklausytam: bendrasis Vaiko teisių 

konvencijos principas

Keturi bendrieji principai

 2 straipsnis. Nediskriminavimas

 3 straipsnis. Atsižvelgimo į vaiko interesus principas

 6 straipsnis. Teisė gyventi ir vystytis

 12 straipsnis. Vaiko teisė būti išklausytam



12 straipsnis: lingvistinis aiškinimas

Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras,
teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, vaiko pažiūroms,
atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio .

Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio
teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar
atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka.



12 straipsnio 1 dalis

 12 straipsnio 1 dalį sudaro dvi atskiros dalys

1. Vaiko nuomonė turi būti išklausyta

2. Ją išklausius, į vaiko nuomonę sprendimą priimantis asmuo turi 

tinkamai atsižvelgti pagal vaiko amžių ir brandumą



12 straipsnio 1 dalis: Lingvistinė ir teisinė analizė

 Garantuoja – valstybės dalyvės neturi nuožiūros laisvės

 Sugebančiam suformuluoti pažiūras (NE išreikšti nuomonę) – prielaida, kad 
suformuluoti pažiūras gali visi vaikai; tai turi įrodyti ne vaikas  (13 straipsnis – šiame 
kontekste svarbi saviraiškos laisvė)

 Teisė reikšti pažiūras laisvai – jokio išorės spaudimo; vaikas turi turėti galimybę 
pasirinkti, ar dalyvauti; tinkama aplinka

 Visais vaiką liečiančiais klausimais – visais vaiką tiesiogiai / netiesiogiai liečiančiais 
klausimais 

 Tinkamai atsižvelgiama pagal amžių ir brandumą
 Tinkamas atsižvelgimas nėra vien vaiko išklausymas; jo nuomonė turi būti rimtai įvertinta

 Amžius ir brandumas – iš dviejų dalių susidedantis kriterijus; vaikai nėra homogeniškai grupė, 
todėl būtina nagrinėti kiekvieną atskirą atvejį



12 straipsnio 2 dalis

 12 straipsnio 1 dalis įtvirtinama teismo ir administraciniuose 

procesuose

 Numatytas tiesioginis ir netiesioginis dalyvavimas

 Tiesioginis: apklausa / atviras teismo posėdis / laiškas teisėjui

 Netiesioginis: per įstatyminį / kitą atitinkamą atstovą



Dažnos 12 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo kliūtys

 Amžiaus ribos

 Globa ir teisė matytis: amžius skiriasi: nuo 7 iki 15 metų 

 Įvaikinimas: amžius skiriasi: nuo 7 iki 15 metų

 Sprendimas? Kiekvieno atskiro atvejo vertinimas

 Kultūrinės šeimos tradicijos 

 Sprendimas? Informuotumo didinimas, mokymai ir švietimas



Kitos kliūtys

 Teismo diskrecija

 Nepakankama politinė valia ir vykdymo užtikrinimas

 Dar visai neseniai trūko gairių



Penki žingsniai…

 Informacijos pateikimas vaikui tinkama kalba

 Padrąsinimas ir pagalba, klausymosi įgūdžiai

 Kiekvieno atskiro atvejo vertinimas

 Grįžtamasis ryšys

 Teisėkūra: apskundimo tvarka



Reforma

 Teisės aktų peržiūra

 Informuotumo didinimas

 Vykdymo priežiūra

 Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

 Daugiau Jungtinių Tautų parengtų gairių



II seminaras 

Vaiko teisė būti išklausytam civilinėse bylose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo scenarijus 

Anna yra 8 metų mergaitė, kuri gyvena su savo tėvais ir dviem jaunesniais broliais: 6 

metų Jacobu (Jacob) ir 4 metų Marcu (Marc). Jų tėvai nusprendė išsiskirti, bet 

negalėjo susitarti dėl vaikų, todėl galiausiai vaikų klausimai buvo sprendžiami Šeimos 

teisme. Remiantis teisės aktais, teisėjas turi priimti sprendimą dėl vaiko globos ir 

gyvenamosios vietos (kas prisiims pagrindinę atsakomybę už vaiką ir su kuo vaikas 

gyvens) ir bendravimo su vaiku tvarkos. Taip pat teisės aktai numato, kad būtina 

atsižvelgti į vaikų, dėl kurių vyksta šis procesas, nuomonę. Visi vaikai supranta, kad 

tėvai skiriasi, bet tėvų skyrybos traumuoja vaikus. Berniukai nori gyventi su tėčiu, o 

Anna nori, kad visa šeima gyventų su mama. 

 

Vaikai aiškiai parodė, kad šioje byloje vaikai nori kalbėtis su Jumis, teisėju. Jūs 

turite numatyti visus reikalingus žingsnius, užtikrinančius, kad procesas vyktų 

nepažeidžiant vaikų teisių pagal 12 straipsnį. 

 

UŽDUOTIS: Dirbdami 3-5 asmenų grupėse  

1. išsiaiškinkite pirmiau aptartus aktualius klausimus 

2. susitarkite,  kokių veiksmų turėtų būti imamasi tam, kad būtų išklausyta 

vaiko nuomonė ir  

3. nustatykite visiško vaikų teisės būti išklausytam tokiose bylose įgyvendinimo 

kliūtis  

Dalyviai turėtų atskirai papasakoti vieną tiesiogiai susijusį geros praktikos pavyzdį 

savo jurisdikcijoje.   



Veiksmingo dalyvavimo 
užtikrinimas: 2 dalis

Vaiko dalyvavimas teisminiame 
procese

Aisling Parkes

Teisės fakultetas

Korko universitetinis koledžas

Cork



„Vis labiau suvokiama kaip svarbu su vaikais susijusiose bylose 
juos išklausyti. Būtent vaikas, o ne kas nors kitas, turės gyventi su 

tuo, ką teismas nuspręs. Tie, kurie iš tiesų vaikus išklauso, 
supranta, kad neretai jų nuomonė gana skiriasi nuo kito juos 

prižiūrinčio asmens nuomonės. Jie visiškai sugeba savarankiškai 
suvokti, kas yra moralu. Kaip ir suaugusiesiems, taip ir vaikams 

gali tekti susitaikyti su tuo, ką nusprendžia teismas, nepaisant to, 
ar tai jiems patinka, ar ne. Tačiau to, ką turi pasakyti vaikas, 

neišklausyti negalima taip pat, kaip ir tėvų nuomonės“

(Lady Hale, Re D)





Vaikai teismų procesuose



Vaiko teisių konvencija: dvi alternatyvios 
dalyvavimo formos
• Tiesioginis dalyvavimas

• Tiesioginiai įrodymai

• Laiškai teisėjui

• Apklausa

• Netiesioginis dalyvavimas
• Teismo išvados

• Neapribota teisiniu atstovavimu

• Atitinkamos institucijos

• Dvigubas atstovavimas



Iki 2009 metų nepakako išsamių Vaiko teisių 
komiteto gairių



Tiesioginis dalyvavimas

Byloje tiesiogiai dalyvauti gali 
duodamas parodymus atvirame 

teismo posėdyje arba mano 
kabinete… 



Netiesioginis dalyvavimas: advokatas vaikui



Netiesioginis dalyvavimas: teismo išvados



Teismo procesas
• Šeimos bylos

• Globa ir teisė matytis

• Įvaikinimas

• Vaikų globos bylos

• Baudžiamosios bylos
• Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – Europos 

Žmogaus Teisių Teismas, 1950 m. – 6 ir 8 straipsniai

• T prieš Jungtinę Karalystę; V prieš Jungtinę Karalystę 

• Bylos, kuriose vaikai dalyvauja kaip nukentėjusieji arba liudytojai
• JT Ekonominės ir socialinės tarybos rezoliucija 2005/20





Bendras Vaiko teisių apsaugos konvencijos 12 straipsnio 
komentaras

Šeimos bylos

• Konkrečiai šios teisės apsaugai skirtų įstatymų priėmimas arba esamų įstatymų pataisos

• Tai vaiko teisė, o ne pareiga

• Itin svarbu pateikti vaikams pritaikytą informaciją

• Vaikams pritaikyta erdvė

• 12 straipsnio 2 dalis: teismo procesas apima ir alternatyvius ginčų sprendimo mechanizmus, pavyzdžiui, 
mediaciją

• Atkreiptinas dėmesys į gyvenimą skyrium ir skyrybas reguliuojančius teisės aktus: juose turi būti numatyta, kad 
priimant sprendimus ir mediacijos procese vaikas turi teisę būti išklausytas

• Atskiras vaiko gebėjimų įvertinimas



Veiksmingo dalyvavimo reikalavimai

VAIKO 
INFORMAVIMAS

VAIKUI 
PRITAIKYTA 

ERDVĖ

TINKAMAS 
ATSIŽVELGIMAS

INDIVIDUALIZUOT
AS TESTAS 

GRĮŽTAMASIS 
RYŠYS 

APSKUNDIMO 
TVARKA



Dažnai sutinkami sunkumai

• Suaugusiųjų kontrolė

• Nepakankami įgūdžiai ir profesinis parengimas

• Su vaiku bendraujančio asmens įgūdžiai

• Ištekliai



Praktinės dalyvavimo kliūtys

• Amžiaus ribos
• Globa ir teisė matytis: amžius skiriasi: nuo 7 iki 15 metų 

• Įvaikinimas: amžius skiriasi: nuo 7 iki 15 metų

• Sprendimas? Kiekvieno atskiro atvejo vertinimas

• Kultūrinės šeimos tradicijos 
• Sprendimas? Informuotumo didinimas, mokymai ir švietimas



12 straipsnio įgyvendinimas teismo 
procesuose
1. Pasirengimas

2. Teismo posėdis

3. Vaiko gebėjimų įvertinimas

4. Vaikui suteikiama informacija ir grįžtamasis ryšys

5. Skundai, teisių gynimo priemonės, žalos atlyginimas



III seminaras 

Diskusija apie tiesioginį ir netiesioginį vaikų atstovavimą teismo procesuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dalis: Veiksmingas dalyvavimas praktikoje 

Veiksmingo dalyvavimo sąvoka yra plačiai vartojama tiek Europos žmogaus teisių 

teismo praktikoje, tiek Vaikų teisių konvencijos 12 straipsnyje. Šis principas aiškiai 

taikomas baudžiamosiose bylose, kai vaikas kaltinamas nusikalstamos veikos 

padarymu.   

UŽDUOTIS: mažose grupėse aptarkite šio principo taikymo vaikams iškeltose 

baudžiamosiose bylose pasekmes nurodydami veiksmus, kurių būtina imtis siekiant 

užtikrinti veiksmingą vaikų dalyvavimą baudžiamosiose bylose.  

 

2 dalis: 12 straipsnis ir administracinės bylos 

12 straipsnio 2 dalis numato, kad vaikams turi būti atstovaujama taip, kad vaikai 

galėtų būti išklausyti bet kokio su jais susijusio teisminio ir administracinio 

nagrinėjimo metu atsižvelgiant į tiesiogiai su vaiku susijusius klausimus. 

Remdamiesi iki šiol mokymų metu gauta informacija (1 ir 2 dalys) patarkite, kokie 

klausimai keliami 12 straipsniu priimant sprendimus tokiose administracinėse 

dalyse, kaip imigracija, išsilavinimas ar alternatyvioji globa. Kiekviena grupė turėtų: 

- Nustatyti, kokios kliūtys trukdo vaikams būti išklausytiems tokiose bylose ir  

 

- nustatyti tris geros praktikos pavyzdžius. 

 

 



Gerosios praktikos gairės dėl 

bendravimo su vaikais 

teisinėse situacijose

Vilnius, 2015 m. rugsėjo 16-17 d.





 „Mes manome, kad sprendimai dažnai priimami be mūsų žinios. Norime daugiau pasisakyti 

ir labiau jausti, kad mus tikrai išgirsta mūsų patarėjas, advokatas arba teisėjas 

nepilnamečių teisme. Šiandien per dažnai mūsų nuomonės klausiama per advokatą. 

Galime atsakyti už save.“

 „Taip pat mums liūdna, kad jei klausiama mūsų nuomonės, iš tikrųjų į ją nepakankamai 

atsižvelgiama. Kartais mes jaučiamės taip, kad nepilnamečių teismų teisėjai klausia mūsų 

nuomonės tik todėl, kad privaloma, tačiau jie iš tikrųjų neįsiklauso į tai, ką turime pasakyti.“

UNICEF, Briuselis 2002 m, jaunimo ataskaita Vaiko teisių komitetui



ĮŽANGA

 JT Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis: ko specialistams reikia?

 Didžiausias paradoksas: vaikai nėra svetimi, bet…

 JT Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis: ne tik teisė, bet ir būdas, kaip pasiekti geresnių 

rezultatų arba priimti geresnius sprendimus



Gairės dėl vaiko interesus atitinkančio 

teisingumo (2010 m.)

 Aplinka

 Spragos tarp teorijos ir praktikos užpildymas

 Vaikų teisių gerbimas atliekant bet kokius procesinius veiksmus

„Nors yra paplitusi nuomonė, kad vaikai turėtų būti kuo labiau saugomi nuo teismų, teismo 

procedūra nebūtinai yra blogiau nei neteisminė alternatyva, ypač jei teisminė procedūra 

atliekama vadovaujantis vaiko interesus atitinkančio teisingumo principu.“ (Gairių dėl vaiko 

interesus atitinkančio teisingumo 83 punktas)



Pamatiniai principai

 Dalyvavimo principas

 Svarbiausių interesų principas

 Orumo principas

 Apsaugos nuo diskriminacijos principas

 Teisinės valstybės principas

Jokios amžiaus ribos



BENDRIEJI ELEMENTAI Informacija ir konsultavimas

Privataus ir šeimos gyvenimo apsauga

Saugumas

Specialistų mokymai

Įvairias sritis apimantis požiūris
Laisvės apribojimas

PRIEŠ PRADEDANT 
PROCESINIUS VEIKSMUS

Minimalus amžius tapti atsakingu baudžiamąja tvarka, gerai apsvarstytas 

pasirinkimas tarp alternatyvių priemonių ir procesinių veiksmų, teisinės apsaugos 
priemonės

POLICIJA Informacija, gynėjas, tėvai, kardomasis kalinimas atskirai nuo suaugusiųjų

PROCESINIŲ VEIKSMŲ 
METU

Teisė į teisingumą

Gynėjas ir atstovavimas

Teisė būti išklausytam ir reikšti nuomonę

Vengimas nepagrįstai vilkinti bylą

Procesinių veiksmų organizavimas ir vaikams palanki aplinka ir kalba
Vaikų parodymai / pareiškimai

PASIBAIGUS 

PROCESINIAMS 
VEIKSMAMS

Informacija, konsultavimas, parama, teisės gynimo priemonės, žala, 
konstruktyvus atsakas



„Vaikas negali būti veiksmingai išklausytas, kai aplinka yra bauginanti, priešiška, nejautri ir 

neatitinka jo ar jos amžiaus“

(Bendroji pastaba Nr. 12, 34 punktas)



Vaikams palanki aplinka ir kalba (1)

 Nukentėjusysis, trečioji šalis, įtariamasis… pirmiausia jie yra vaikai

 Silpnas teisinis statusas

 Atsižvelgimas į jų amžių, specialius poreikius, brandą ir supratimo lygį



Vaikams palanki aplinka ir kalba (2)

 Nebauginanti ir vaikams palanki aplinka

 Supažindinimas su teismo išplanavimu ir funkcijomis

 Amžių ir supratimo lygį atitinkanti kalba

 Pagarba ir slaptumas

 Patikėtinis(-iai)

 Fiksavimas vaizdo ir garso priemonėmis

 Laikas ir rodomas dėmesys

 Vaikams palankios patalpos

 Specializuoti teismai ir institucijos



Vaikų parodymai ir pareiškimai

 Apmokyti specialistai

 Garso-vaizdo priemonėmis užfiksuoti pareiškimai

 Apklausia tie patys asmenys, kuo mažiau apklausų / tik tiek apklausų, kiek būtina

 Parodymų ėmimo taisyklės ir teisėtumas

 Pritaikyti apklausos protokolai



Ko jie prašo?

 Elgtis su jais pagarbiai

 Išklausyti juos

 Gauti informaciją, kurie jie gali suprasti

 Gauti informaciją apie savo teises



Dėkoju



Teismo psichologo vaidmuo ir funkcijos 

Lietuvos teismuose

Teismo psichologė Aušra Augaitienė

2015 – 09 – 17, Klaipėda

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


NAUJOVĖS 

 2014 m. NTA skiria finansavimą Lietuvos apygardų 

teismams psichologo etatui įsteigti

 Nuo 2014 m. psichologo etataI įsteigiamas 

kiekviename apygardos teisme: Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


PASKIRTIS

- Padėti teisėsaugos pateigūnams (ikiteisminio tyrimo 

pareigūnams, teisėjams) surinkti visą reikiamą 

informaciją iš nepilnamečio vaiko

- Apsaugoti nepilnamečius vaikus nuo antrino 

traumuojamojo poveikio teisiniame procese

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


KLAIPĖDOS TEISMO PSICHOLOGO 

VEIKLOS TERITORIJA:

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas

2. Palangos miesto apylinkės teismas

3. Klaipėdos rajono apylinkės teismas

4. Kretingos rajono apylinkės teismas

5. Plungės rajono apylinkės teismas

6. Skuodo rajono apylinkės teismas

7. Šilalės rajono apylinkės teismas

8. Šilutės rajono apylinkės teismas

9. Tauragės rajono apylinkės teismas 

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


TEISMO PSICHOLOGO FUNKCIJOS

Klaipėdos apygardos teismas  

Teismo 

pirmininko, 

teisėjo pavedimu 

vykdo:

Apklausas 

ikiteisminio 

tyrimo metu 

Dalyvauja

teisiniame

procese (civilinės ir 

baudžiamosios b.)

Teikia nuomones, 

išvadas 

žodžiu, raštu

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


PSICHOLOGINĖS PAGALBOS PRIORITETAI 

 Pagalba apklausiant vaikus (nukentėjusieji, liudytojai, 

kaltinamieji)  baudžiamosiose bylose – seksualiniai, 

smurtiniai nusikaltimai

 Specialiųjų poreikių vaikų apklausos

 Vaikų nuomonių išklausymas, nuomonės/ išvados 

pateikimas) civilinėse bylose

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


NEPILNAMETIS TEISMINIAME PROCESE 

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


SĖKMINGOS APKLAUSOS PRINCIPAI (I)

 Tinkamas apklausos laiko pasirinkimas (įvykio pobūdis, 

PTSS)

 Pasiruošimas ir bendra apklausos strategija 

 Vaiko, jo artimųjų informavimas apie vykdomą apklausą

 Tinkama aplinka - vaiko apklausos kambario / arba specialiai 

tam skirtos patalpos priežiūra, techninis aptarnavimas 

(garso izoliacija, įranga, įrašas)

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


SĖKMINGOS APKLAUSOS PRINCIPAI (II)

 Vaiko įžanginis paruošimas apklausai (diena prieš ar/ir 30 min. 

prieš apklausą)

 10 žingsnių metodika (pagal Pietų Kalifornijos teisės 

universiteto Thomas D.Lyon metodiką)

 Nepilnamečio supažindinimas su jo teisėmis

 Laisvo pasakojimo stilius – nepertraukiamas 

 Klausimų technika – klausimų perfrazavimas 

 Apklausos užbaigimas (protokolo surašymas, grįžtamasis 

ryšys)

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


TOBULINTINI ASPEKTAI - SUNKUMAI

 Tinkamas tapinstitucinis bendradarbiavimas

 Daugkartinės vaiko apklausos 

 Nepakankamas vaiko apklausos kambarių skaičius 

 Ilgas formalus tyrimo procesas

 Netinkamai formuluojami klausimai 

 Netinkamai fiksuojami parodymai

 Neužtikrinamas tinkamas vaiko atstovavimas

 Nelaiku ar nesuteikta specialistų kompleksinė 
pagalba   

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


DAUGKARTINĖS APKLAUSOS SUKELIA, 

SUSTIPRINA:

 Gėdos, baimės, pykčio jausmus

 Jausmą, kad jų pasakojimu netikima

 Nukentėjusių vaikų kaltės, atsakomybės jausmą dėl patirtos 
prievartos

 Vaiko manymą, kad jis pats yra blogas ir nusipelnė to, kas jam 
atsitiko

 Nepasitikėjimą kitais žmonėmis

 Netikėjimą, kad atsitikus bėdai galima sulaukti pagalbos

 Beviltiškumą ir manymą, kad visas pasaulis priešiškas ir blogas

Klaipėdos apygardos teismas  

http://www.klat.lt/l
http://www.klat.lt/l


BENDRADARBIAVIMAS
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VAIKŲ PIEŠINIAI, PRAKTINĖS UŽDUOTYS: 
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LIETUVOS APYGARDOS TEISMŲ PSICHOLOGŲ 
KOMANDA:
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ
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Aušra Augaitienė
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El. paštas Ausra.Augaitiene@teismas.lt
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