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Įvadas

Jaunoji karta – šalies ateitis. Kuo sėkmingiau šalyje įgyvendinama jauni-
mo politika, kuo palankesnės sąlygos sudaromos asmeninei jaunų žmo-
nių brandai ir integracijai į visuomenę, tuo užtikrinama geresnė jų ateitis. 
Jaunystė – tai ir vienas iš itin probleminių gyvenimo laikotarpių. Supras-
damas visuomenės vertybes, perimdamas jos tradicijas, ieškodamas savo 
vietos joje, nepilnametis susiduria su daugybe problemų. Delinkvencinis1 
elgesys yra viena iš šių problemų išraiškų. Tai gali kelti pavojų tiek kiekvie-
nam nepilnamečiui, tiek šalies ateičiai. 

Nepilnamečių delinkvencija – ne tik potencialios kriminalinės karje-
ros užuomazga, bet ir savita bendro nusikalstamumo pradžia, potencialus 
jo rezervas ir prognozės modelis ateičiai. Valstybės ir visuomenės inves-
ticijos į vaikus ir jaunimą, jų asmenybės formavimą šeimoje, švietimą, 
moralinį, teisinį ugdymą ir socialinį saugumą yra veiksniai, lemiantys sė-
kmingą valstybės raidą, o kartu nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sėk-
mę bei perspektyvas.

Per visą šiuolaikinės kriminologijos raidą nepilnamečių delinkvenci-
jos problemos buvo viena iš prioritetinių tyrimo krypčių. Nepilnamečių 
delinkvencijos problematika dėl nuolatinio aktualumo sulaukė nemažai 
Lietuvos kriminologų, sociologų, psichologų ir teisės specialistų dėmesio. 
Įvairius jos aspektus nagrinėjo G. Babachinaitė, A. Dapšys, A. Dobryninas, 

1 Šioje monografijoje vietoje dažniausiai lietuviškai verčiamo termino „delinkventinis“ yra 
vartojama sąvoka „delinkvencinis“, nes norima padaryti skirtumą tarp pozityvistine kri-
minologijos tradicija grįsto požiūrio ir konstruktyvistinio požiūrio į delinkvenciją. Pir-
moji prieiga vadovaujasi Alberto Coheno delinkvento samprata, pagal kurią nusižengę 
jaunuoliai yra suprantami kaip delinkvento savybes imanentiškai turintys subjektai (iš 
čia – delinkventas ir delinkventinis). Šiame darbe perimamas Davido Matzos požiūris į 
delinkvenciją kaip  procesą, į kurį subjektai įeina ir gali iš jo išeiti, dėl to šiuo atveju sąvoka 

„delinkvencinis“ yra kildinama iš žodžio „delinkvencija“, kuris reiškia patį reiškinį ir pro-
cesą. Pažymėtina, kad terminas „delinkvencinis“ jau vartojamas mokslinėje literatūroje 
lietuvių kalba. Žr.: Dobryninas A., Sakalauskas G., Žilinskienė L. Kriminologijos teorijos. 
Vadovėlis. Vilnius: Eugrimas, 2008. 186 p.
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A.  Drakšienė, J.  Galinaitytė, A.  Jatkevičius, G.  Sakalauskas, G.  Valickas, 
E.  Vileikienė ir kiti mokslininkai2. Paminėtini ir šie tyrimai, skirti apta-
riamai problematikai: Lietuvos teisės instituto kartu su Greifswaldo uni-
versitetu (Vokietija) atlikta 2002 m. mokinių apklausa „Mare Balticum“3; 
2003 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto doc. G. Šurkienės at-
liktas tyrimas apie piktnaudžiavimą alkoholiu ir narkotinėmis medžiago-
mis tarp Lietuvos moksleivių4; Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 
Sociologijos katedros 2004  m. atliktas tyrimas „Delinkventai Lietuvos 

2 Čepas A. Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo priežastys. Vilnius, 1982; Čepas  A., 
Pavilonis  V. Ankstyvoji nepilnamečių nusikalstamumo prevencija. Vilnius, 1973; 
Dapšys  A. Nepilnamečių teisėtvarkos pažeidimų prevencija (metodinės rekomen-
dacijos). Vilnius, 1979; Galinaitytė J. Nepilnamečių nusikaltimų profilaktika. Vil-
nius, 1975; Justickis  V. Nepilnamečių teisės pažeidėjų charakterio nukrypimai. Kau-
nas, 1984; Бабахинайте  Г. Предупреждение правонарушений неработающих и 
неучащихся несовершеннолетних (методическое пособие). Bильнюс, 1978; 
Дракшене А. Предупреждение правонарушений работающих несовершеннолетних 
(Методическое пособие). Bильнюс, 1976; Valickas G. Psichologinės asocialaus elgesio 
ištakos. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 1997; Dobryninas A. Nepilna-
mečių justicija Lietuvos žiniasklaidoje. Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 2000; 
Michailovič I. Baudžiamajame įstatyme numatytų nepilnamečių resocializacijos priemo-
nių taikymas. Daktaro disertacija. Vilnius, 2001; Babachinaitė G. Nepilnamečių smurtas 
Lietuvoje: raiška, priežastys ir prevencija. Jurisprudencija, Mokslo darbai, 2002, t. 27(19), 
p. 108–117; Jatkevičius A. Nepilnamečių smurtinio nusikalstamumo prevencija. Daktaro 
disertacija. Vilnius, 2003; Dobryninas A., Poviliūnas A., Tureikytė D., Žilinskienė L. Delin-
kventai Lietuvos mokyklose. Vilnius, 2004; Vileikienė E. Delinkventų santykiai su policija 
ir artimiausia aplinka. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2005(2), p. 100–117; Vileikienė E. 
Lietuvos nepilnamečių justicijos problemos: sociologinė analizė. Jungtinių Tautų vysty-
mo programa. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, 2007; Drakšienė A., Drak-
šas V. Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė. Vadovėlis. Antroji pataisyta ir papildyta 
laida. Vilnius, 2008; Sakalauskas G., Nikartas S., Ūselė L., Zaksaitė S. Nepilnamečių jus-
ticiją reglamentuojančių teisės aktų įvertinimas. Teisės instituto tyrimas. Vilnius, 2009; 
Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lyginamieji 
teisiniai ir kriminologiniai aspektai. Teisės problemos, 2009. Nr. 2 (64), p. 81–103; Saka-
lauskas G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų prasmė. Teisės problemos, 
2013. Nr. 3 (81), p. 5–55. 

3 Jaunimo nusikalstamas elgesys: nukentėjusieji ir kaltininkai. Mokinių apklausa 2002, 
projektas „Mare Balticum“. Teisės institutas. Vilnius, 2004.

4 Žagminas K., Šurkienė G., Stukas R., Vadeikienė G., Nariūnas G., Šilys A. Sveikatos rizikos 
veiksnių paplitimas tarp Vilniaus miesto vidurinių mokyklų 9–12 klasių mokinių 2001 ir 
2006 metais. Medicinos teorija ir praktika, 2009, Nr. 1, p. 45–52.
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mokyklose“5; Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos didaktikos 
katedros 2006 m. atliktas moksleivių pažeidėjų savivertės tyrimas6; Nusi-
kalstamumo prevencijos Lietuvoje centro 2007 m. tyrimas „Moksleivių 
viktimizacija“7.

Gilias tradicijas nepilnamečių delinkvencijos temos nagrinėjimas turi 
ir užsienio šalyse. Nuo praėjusio amžiaus vidurio buvo tiriamos delin-
kventų subkultūros (A.  Cohen8), jų susidūrimas su kriminalinės justici-
jos sistema (R. Cloward, L. Ohlin9), atsirado „dreifuojančio delinkvento“ 
samprata (D. Matza10). Nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio 
išsiskyrė dvi pagrindinės konkuruojančios ir iki šiol aktualios teorinės 
perspektyvos: socialinės kontrolės (T.  Hirschi11) ir etikečių klijavimo 
(H. Becker ir kt.12). Pastaruoju metu dominuojančios tyrimų temos: šei-
mos, mokyklos, bendraamžių įtaka, nepilnamečių smurtas, nepilnamečių 
gaujos, savikontrolės ir socialinės kontrolės, žiniasklaidos įtaka delin-
kvencijai, delinkventų santykiai su aukomis, delinkventinė karjera. Vis 
daugiau dėmesio skiriama lyginamajai šalių analizei, todėl labai aktualus 
tampa kokybiškų, išsamių ir lyginamųjų empirinių duomenų poreikis.

Vienas iš svarbiausių šiuolaikinio nepilnamečių delinkvencinio elge-
sio tyrimo ypatumų yra tai, kad jie vis labiau įgyja tarptautinį pobūdį. Tai 
tyrimai, kuriuos kartu pagal bendrą metodiką atlieka keletas šalių. ISRD 
(angl. International Self-Report Study of Delinquency)  –  svarbiausias Eu-
ropos šalių vykdomas nepilnamečių delinkvencinio elgesio tarptautinis 

5 Dobryninas A., Poviliūnas A., Tureikytė D., Žilinskienė L. Delinkventai Lietuvos mokyklose. 
Vilnius, 2004. 

6 Lazdauskas T., Pileckaitė-Markovienė M. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, gyve-
nančių globos įstaigose, savivertės ir mokyklinio nerimo ypatumai. Pedagogika: mokslo 
darbai, 2007, Nr. 88, p. 124–130.

7 Uscila R. Moksleivių viktimizacijos patirtis Lietuvoje. Teisės problemos, 2008, Nr. 1, 
p. 92–102.

8 Cohen A. Delinquent Boys: The Culture of the Gang. Macmillian Publishing Co., 1971.
9 Cloward R., Ohlin L. Delinquency and opportunity: A theory of delinquent gangs. Glen-

coe, IL: Free Press, 1960.
10 Matza D. Delinquency and Drift. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1964.
11 Hirschi T. Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press, 1969.
12 Becker H. S. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: The Free Press, 

1963.
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tyrimas. Jis buvo pradėtas 1988 metais, kai Olandijoje buvo sukurta dar-
bo grupė, kurioje dalyvavo 40 mokslininkų iš įvairių šalių. Grupė iškėlė 
tikslą  –  organizuoti bendrą tarptautinį nepilnamečių delinkvencinio el-
gesio tyrimą pagal bendrą, standartizuotą metodiką13. Apibūdindami šio 
plataus ir ambicingo projekto tikslus, jo organizatoriai rašė: „Lyginamasis 
tarptautinis delinkvencinio elgesio aprašymas leis įvertinti kiekvienos ša-
lies nusikalstamumą, palyginti su kitomis šalimis. Jis leis atsakyti ir į kitą 
klausimą: kas yra nepilnamečių delinkvencinis elgesys – normalus reiški-
nys, nukrypimas ar kažkas laikino? Ar yra panašumo įvairiose šalyse ir ar 
yra svarbių skirtumų? Tokių skirtumų nustatymas sukurs būtinybę juos 
paaiškinti. Reikės atsakyti į klausimą, kokie nacionaliniai, socialiniai, eko-
nominiai ar kultūriniai ypatumai gali paaiškinti tuos skirtumus? Be to, ne-
galima pamiršti, kad reikia paaiškinti ne tik skirtumus, bet ir panašumus. 
Dėl to dar vienas tarptautinio kriminologinio tyrimo tikslas – paaiškinti 
delinkvencinį elgesį  –  šį elgesį paaiškinančių kriminologinių teorijų pa-
tikrinimas. Kuo labiau įvairių šalių duomenys patvirtina šias teorijas, tuo 
daugiau galima pasitikėti jomis. Skirtingiems rezultatams taip pat reikės 
paaiškinimų, kurie padės pakeisti ir galiausiai pagerinti tikrinamas teorijas. 
Šie du tikslai ir buvo keliami organizuojant ISRD projektą“14.

Pirmas toks tyrimas (ISRD-1) buvo atliktas 1990  metų pradžioje. 
Jame dalyvavo 13 šalių: Suomija, Didžioji Britanija, Nyderlandai, Vo-
kietija, Belgija, Ispanija, Italija, Portugalija, Šveicarija, Šiaurės Airija, 
Graikija, Naujoji Zelandija ir JAV (Nebraskos valstija). Buvo tiriamas 
12–18 metų jaunimas. 1994 metais paskelbti rezultatai sukėlė didelį su-
sidomėjimą. Ypač daug dėmesio sulaukė nustatyti dideli įvairių, pagal 
daugelį parametrų gana besiskiriančių šalių panašumai. Šie rezultatai at-
skleidė plačias įvairių šalių bendradarbiavimo, bendrų tyrimų ir bendros 
patirties perspektyvas.

13 Plačiau žr.: Marshall I., Boutellier H., Junger-Tas J. The Life and Works of a Compassionate 
Criminologist. Eur J Crim Policy Res, 2013 (19): p. 71–84; Junger-Tas J., Marshall I. H., 
Ribeaud D. Delinquency in an International Perspective – The International Self-Report 
Delinquency Study. Criminal Justice Press / Kugler publications, 2003, p. 4.

14 Junger-Tas J., Marshall I., Enzmann D., Killia M. , Steketee, M. Gruszczynska B. History and 
Design of the ISRD Studies. In Juvenile Delinquency in Europe and Beyond Results of 
the Second International Self-Report Delinquency Study, 2010. 



13

Įvadas

Antrame ISRD-2 tyrime dalyvavo jau 21 valstybė. Šio tyrimo koncen-
tras – pakankamai probleminei 12–15 metų grupei priklausantys paaug-
liai. Prie delinkvencinio elgesio tyrimo buvo pridėtas ir viktimologinis 
blokas15. ISRD-2 sėkmė tapo akstinu toliau plėtoti projektą, jo pagrindu 
buvo pradėtas dabartinis ISRD-3 tyrimas, kurio rezultatai pristatomi šioje 
monografijoje. ISRD-3 – dar vienas žingsnis plėtojant tarptautinius nepil-
namečių delinkvencinio elgesio tyrimus. Jis prasidėjo 2012 metais ir pla-
nuojamas baigti 2015 metais. Jame dalyvavo jau 35 šalys. Trečiajame savo 
raidos etape ISRD iš europinio tapo pasaulinio masto tyrimu. Prie šio ty-
rimo prisidėjo, be Europos šalių ir JAV, Azijos šalys (Kinija, Indija, Indo-
nezija, Pietų Korėja), Lotynų Amerikos šalys (Brazilija, Čili, Venesuela) ir 
Afrikos šalys (Kape Verde). Buvo patikslinta ir patobulinta duomenų rin-
kimo ir apdorojimo metodika. Ypač svarbus papildymas – naujas tyrimo 
blokas, skirtas šiuolaikinėms kriminologinėms teorijoms patik rinti. Kaip 
ir ankstesniame ISRD-2 tyrime apklausiama 12–15 metų nepilnamečių 
grupė. Šiai apklausai buvo naudota kiek atnaujinta ir pakoreguota anke-
ta. Matuojami moksleivių delinkvencinio elgesio ir viktimizacijos rodi-
kliai, įvairūs galimi rizikos veiksniai (santykis su tėvais ir šeimos kontrolė, 
santykis su mokykla ir mokymosi pasiekimai, laisvalaikis ir priklausymas 
bendraamžių grupei ir kt.), socialiniai demografiniai duomenys.

Lietuva dalyvauja ISRD projekte antrą kartą. 2005 metais mūsų ša-
lis kartu su kitomis naujomis ES narėmis prisidėjo prie ISRD-2 tyrimo. 
Šio tyrimo rezultatas –  leidinys, skirtas nepilnamečių nusikalstamumo 
situacijai ir pokyčiams šiose šalyse16. 2013 metais Lietuva prisidėjo prie 
naujojo ISRD-3 tyrimo. Ir ankstesniame, ir šiame tyrime numatyta, kad 
kiekviena jame dalyvaujanti šalis pagal bendrą suderintą metodiką atlie-
ka moksleivių apklausą savo šalyje, apdoroja ir nagrinėja jos rezultatus. 
Paskui galutiniame tyrimo etape bus atliekamas visų šių rezultatų lygi-
namasis apibendrinimas, kuris leis pamatyti Lietuvos jaunimo situaciją 
kitų šalių kontekste.

15 Ten pat, p. 4.
16 Steketee M., Moll M., Kapardis A. (eds.). Juvenile delinquency in six new EU member 

states. Utrecht: Verwey-Jonker Institut, 2008.
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Rengiant ISRD-3 tyrimą Lietuvoje buvo nuspręsta iš esmės jį išplės-
ti ir, be bendros ISRD-3 tyrime numatytos moksleivių apklausos, ištirti 
nepilnamečių justicijos politikos įgyvendinimo problemas, tai leistų ne 
tik išaiškinti jaunimo delinkvencinio elgesio ir viktimizacijos paplitimo 
tendencijas, struktūrą, darančius įtaką veiksnius, bet ir lygia greta įvertinti 
situaciją atsižvelgiant į teisinio ir politinio (baudžiamosios justicijos, švie-
timo) reguliavimo kontekstą Lietuvoje.

Taigi šios knygos autorių atlikto tyrimo tikslas buvo išanalizuoti ne-
pilnamečių delinkvencijos ir viktimizacijos problemas Lietuvoje iš so-
ciologinės ir kriminologinės bei teisinės perspektyvų. Tyrime, viena, yra 
siekiama patikslinti nepilnamečių delinkvencinio elgesio ir viktimizacijos 
patirties paplitimą, formas, patikrinti skirtingų kriminologijos teorijų 
prielaidas. Kita, tiriama nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje, kiek 
ji skirta spręsti jaunimo delinkvencinio elgesio problemas, su kokiomis 
problemomis susiduriama. 

Tiriant nepilnamečių delinkvencinio elgesio17, viktimizacinės patir-
ties paplitimą, formas buvo atlikta moksleivių (7–9 klasių) apklausa pagal 
tarptautinio ISRD-3 tyrimo metodiką. Tiriant nepilnamečių justicijos 
politiką Lietuvoje buvo analizuojami norminiai teisės aktai, programiniai 
dokumentai, statistiniai duomenys ir Lietuvoje atlikti moksliniai tyrimai 
nepilnamečių justicijos srityje. Kartu buvo svarbi šios srities profesionalų 
nuomonė: tiek tų, kurie formuoja nepilnamečių justicijos politiką, tiek 
praktikų, kuriems tenka ją įgyvendinti. Todėl buvo atliktas kokybinis 

17 Plačiuoju požiūriu „delinkvencija“, „delinkvencinis elgesys“ – tai teisinių ir socialinių nor-
mų pažeidimai, kuriuos daro nepilnamečiai (paaugliai) (Кернер Х. Ю. Криминология: 
Словаpь-справочник. Москва: Норма, 1998, p. 62–63). Šiame tyrime delinkvencinio 
elgesio problema buvo nagrinėjama šiek tiek siauresniame kontekste, t. y. tyrime buvo 
išskirti tik tam tikrų rūšių teisės pažeidimai, už kurių padarymą visose tyrime dalyvavu-
siose šalyse paprastai numatoma baudžiamoji atsakomybė. Iš viso buvo išskirta 15 tokių 
veikų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje ne visos jos laikomos nusikalstamomis vei-
komis, t. y. ne už visas iš jų atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame 
kodekse. Už dalį iš jų numatyta administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodeksą (pavyzdžiui, vagystė, jeigu pagrobto turto ver-
tė neviršija 1 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumos). Vis dėlto, atsiribojant 
nuo teisinės technikos ir reglamentavimo specifikos Lietuvoje, tyrime šios veikos trak-
tuojamos kaip nusikalstamos ir vadinamos „nusikalstamomis veikomis“, „delinkvenciniu 
elgesiu“ arba „teisės pažeidimais“.



15

Įvadas

tyrimas –  įvairių sričių (teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijų at-
stovų, socialinių darbuotojų, psichologų ir kt.) ekspertų interviu (taikant 
pusiau struktūruoto giluminio interviu metodą). Nepilnamečių justiciją 
reglamentuojančių norminių teisės aktų ir programinių dokumentų ana-
lizė leido pamatyti, koks yra nepilnamečių justicijos politikos „fasadinis“ 
vaizdas. O atlikti ekspertų interviu leido išryškinti nepilnamečių justicijos 
politiką realiame gyvenime, taip pat suprasti priežastis, trukdančias įgy-
vendinti prevencines nepilnamečių justicijos priemones.

Monografiją sudaro keturios dalys. Pirma dalis „Paauglių delinkven-
cijos ištakos (delinkvencijos diskurso pokyčiai istorinėje perspektyvoje)“ 
įveda skaitytoją į istorinį-teorinį nepilnamečių problemos kontekstą. Na-
grinėjama paauglių delinkvencijos sąvokos istorinė raida ir paauglių patai-
symo idėjų raida. Aptariami mitai, dominuojantys šiuolaikiniame delin-
kvencijos ir nepilnamečių justicijos diskurse. 

Tai, kas tam tikroje šalyje vadinama delinkvenciniu ar nusikalstamu 
elgesiu, gali iš esmės skirtis kitoje šalyje, atsižvelgiant į šalies įstatymus 
ir teisinę praktiką. Dėl to antra monografijos dalis „Nepilnamečių justi-
cijos politika Lietuvoje įstatyminių ir poįstatyminių teisės aktų pokyčių 
kontekste“ skirta apžvelgti Lietuvos nepilnamečių baudžiamosios, admi-
nistracinės justicijos ypatumus, atskleisti pastarųjų metų įstatyminius 
pokyčius. 

Nepilnamečių justiciją ir nepilnamečių politiką formuoja ir vykdo 
įvairių specialybių atstovai: teisėjai, ikiteisminio tyrimo tyrėjai, policijos ir 
prokuratūros darbuotojai, socialiniai darbuotojai, atsakingi už darbą su tei-
sę pažeidusiais nepilnamečiais. Nuo jų požiūrio į nepilnamečių problemas 
ir jų sprendimą labiausiai priklauso nepilnamečių delinkvencinio ir nusi-
kalstamo elgesio prevencijos sėkmė. Kita vertus, būtent jie, kasdien spręs-
dami nepilnamečių problemas, geriausiai žino jas. Trečioje monografijos 
dalyje „Nepilnamečių justicijos politikos Lietuvoje vertinimas (kokybinio 
tyrimo rezultatai)“ pristatomi atlikto kokybinio tyrimo rezultatai.

Ketvirta dalis „12–15  metų moksleivių delinkvencinis elgesys ir 
viktimizacija Lietuvoje (kiekybinio tyrimo rezultatai)“ užima pagrindi-
nę vietą monografijoje. Joje pateikiami nepilnamečių apklausos (pagal 
ISRD-3 klausimyną) pagrindiniai rezultatai. Aptariama tyrimo metodika, 
apibūdinami delinkvencinio elgesio paplitimo, struktūros rodikliai, vik-
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timizacija (tai yra, kaip dažnai patys nepilnamečiai tampa nusikaltamų 
veikų aukomis) ir nepilnamečių rizikingas elgesys (alkoholio ir narkoti-
nių medžiagų vartojimo paplitimas ir sąsajos su delinkvenciniu elgesiu). 
Remiantis tyrimo duomenimis aptariamos ir dvi dabar plėtojamos krimi-
nologijos teorijos (situacinio veiksmo ir institucinės anomijos). Į ISRD-3 
klausimyną buvo įtraukti šių teorijų galimi išmatuoti aspektai, kurių sąsa-
jas su delinkvenciniu elgesiu buvo siekiama empiriškai patikrinti, tokiu 
būdu prisidedant prie tolesnės kriminologijos mokslo raidos.

Autorių kolektyvas tikisi, kad, susipažinę su tyrimo rezultatais, visi tie, 
kurie dalyvauja nepilnamečių nusikaltimų prevencijoje, susidarys aiškes-
nį ir tikslesnį nepilnamečių delinkvencijos ir jos priežasčių vaizdą, ir tai 
leis pamatyti naujas nusikaltimų prevencijos veiksmingumo didinimo ir 
savo veiklos tobulinimo perspektyvas.
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1 SKYRIUS

Paauglių delinkvencijos ištakos 
(delinkvencijos diskurso pokyčiai  
istorinėje perspektyvoje)

1.1. Paauglių delinkvencijos sąvokos  
formavimosi istoriniai aspektai
Pagal žodyną The American Heritage dictionary paauglių delinkvencija 
apibrėžiama kaip antisocialus ir nusikalstamas  /  kriminalinis paauglių 
elgesys. Anot J. Munice18, sąvokų „nusikaltimas“, „nukrypimas“ ir „delin-
kvencija“ paaugliams taikymas susiduria su platesniu elgesio „problemų“ 
tinklu nei tų sąvokų vartojimas suaugusiems asmenims. „Jaunimas“ ir 
„nusikaltimas“ yra „besaikiai politizuoti“, sąvokai „kriminalinis“ priski-
riamas elgesys, priskirtas „prieškriminaliniam“ (angl. pre-criminal), „an-
tisocialiam“ ir „apmaudžiam“ (angl. nuisance). Jaunimo delinkvenciniam 
elgesiui reikia platesnio konteksto. Anot šio autoriaus, ne paaugliai yra tas 
rimtas blogis, sukeliantis skausmą visuomenėje. Būtina analizuoti, kodėl 
kai kurie jaunimo elgsenos aspektai išskiriami kaip itin probleminiai ir ku-
riomis aplinkybėmis tas elgesys yra kriminalinės justicijos dėmesio lauke, 
o kuris yra jaunimo socialinės politikos laukas19. 

Istoriškai jaunimo delinkvencija skirstoma į paauglių delinkvenci-
nę elgseną, kuri yra matoma. Cyndi Banks20 pažymi, kad iki praėjusio 
šimt mečio aštuntojo dešimtmečio vyravo idealistinis požiūris į jaunimo 
teisingumą. Neteisinga yra tai, kas matoma, t. y. dėmesys skiriamas indi-

18 Munice J. Youth & Crime, 3rd edition. Sage Publications, 2009, p. 4.
19 Ten pat, p. XX.
20 Banks C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013.
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vidualiam matomam veiksmui. Tai reiškia, kad jaunimo justicijos trajekto-
rija vyko nuo laukiniškumo / barbariškumo iki pataisymo. Delinkvencija 
buvo apibrėžiama atsižvelgiant į skurdą, nepaisant faktinių delinkven-
cinių veiksmų, kurie paprastai sudaro nusikaltimus. Nuo praėjusio šim-
tmečio aštuntojo dešimtmečio revizionistinėje istorinėje perspektyvoje 
fokusuojamasi į platesnę socialinę, ekonominę ir politinių veiksnių sritį, 
įžvelgiant kritinius jaunimo justicijos politikos aspektus. Humanistiniai ir 
reformistiniai vaiko gelbėtojai vertinami ne kaip vaikų, „susipykusių“ su 
įstatymu, gelbėtojai, bet greičiau kaip asmenų grupė, vykdanti platų tikslų 
diapozoną, įskaitant ir viduriniosios klasės vertybių perdavimą, rasistinį 
mąstymą apie imigrantus, šeimos gyvenimo kaime idealizavimą. 

Anot T. Bernard, jaunimo delinkvencijos terminas atsirado daugiau 
nei prieš 200 metų21. Šis terminas aptinkamas 1816 metų ataskaitoje apie 
Londono gyventojus, tiriant jaunimo delinkvencinio elgesio didėjimo 
priežastis metropolijoje („The Causes of the Alarming Increase of Juveni-
le Delinquency in the Metropolis“). J. Munice pagrindine delinkvencijos 
priežastimi įvardija netinkamą tėvų elgesį, išsimokslinimo stoką, „netin-
kamą“ užimtumą (want of suitable employment) ir laisvalaikio praleidimą, 
kurį įvardija kaip „savaitgalinius pažeidimus“ (violation of the Sabbath)22. 
1819 metais buvo įkurta Jaunimo delinkventų pataisymo draugija (Socie-
ty for the Reformation of Juvenile Delinquents) Niujorke ir terminas „delin-
kvencija“ tapo plačiai vartojamas.

Amerikoje iki XVIII  amžiaus septintojo dešimtmečio nusikaltimai 
nebuvo priskirti prie rimtai svarstomų problemų, vaikų kontrolė buvo 
tėvų atsakomybė. XVIII  amžiaus pradžioje pereita prie įstatymų, regu-
liuojančių tėvus, kuriems nepavyksta kontroliuoti savo vaikų. Nekontro-
liuojami vaikai buvo siunčiami į kitas šeimas, siekiant geresnio auklėjimo. 
Nepilnamečių pažeidėjų kontrolei buvo taikomos fizinės ir kitos bausmės 
ir iki XIX amžiaus šios bausmės buvo atidedamos. Iki XVIII amžiaus pra-
džios nepilnamečių nusikaltėlių teisės buvo ribojamos, jie laikyti suaugu-
siųjų kalėjimuose23.

21 Banks C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013, p. 2.
22 Munice J. Youth & Crime, 3rd edition. Sage Publications, 2009, p. 52–53.
23 Banks, C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013, p. 2.
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Industrializacija ir urbanizacija turėjo įtakos ne tik žmonių migracijai į 
miestus, bet ir atsikėlusiųjų dezintegracijai. Šie procesai palietė ir jaunimą, 
kuris būrėsi į grupes ir ėmė vagiliauti. Šis „užsiėmimas“ tapo nauja nusi-
kaltimų kontrolės problema ir būtent tada pradėta taikyti „delinkvencijos“ 
etiketė. Tačiau, anot King, jaunimo delinkvencija buvo siejama ne tiek su 
didesniu kriminalinių veikų mastu, bet greičiau su požiūrio į vaikystę ir 
skurdą pokyčiais24. J. Munice nuomone, delinkvencijos pradžia gali būti 
siejama su XVI a. Anglija, tačiau jaunimo institucijų įkūrimas, įstatyminė 
bazė ir socialinė veikla, skirta paaugliams, XIX a. pradžioje rodo reikšmin-
gą pokytį apibrėžiant ir valdant paauglių elgesio sutrikimus25.

Taigi antroji XIX a. pusė siejama su nepilnamečių delinkvencijos re-
formomis. Anot B.  Krisberg, reformų tikslas buvo apsaugoti paauglius 
nuo skurdo ir nusikalstamo gyvenimo26. Tikimasi, kad būtent šeima gali 
pataisyti vaikų elgesio sutrikimus, nes miestas, anot C.  Banks (2013), 

„korumpuoja“ vaikus, o gyvenimas kaime juos apsaugos nuo kriminalinės 
socializacijos. Šis laikotarpis įvardijamas kaip vaikų gelbėtojų. A. Platt27 
nuomone, vaikų gelbėtojai koncentravosi į neturtingųjų gyvenimo sąly-
gas. Jie taip pat manė, kad vaikų kriminalinės elgsenos elementai turi būti 
reguliuojami dėl visuomenės interesų. Anot šio autoriaus, XIX a. pabai-
goje nusikaltimų koncepcijoje buvo fokusuojamasi į „nusikaltėlių“ kaip 
subklasės marginalizavimą ir dehumanizavimą. Atkreiptas dėmesys į 
pagalbos profesionalumą, medicininės reabilitacijos modelį kaip „teisin-
gą“ prieigą taisant delinkventus. Gelbėtojų motyvas buvo kontroliuoti 
vadinamųjų pavojingų klasių vaikus, kreipiant dėmesį į imigrantų gru-
pes. „Paauglio delinkvento“ etiketė buvo taikoma žemesnių klasių atsto-
vų vaikams, imigrantų vaikams, gyvenantiems miestuose be suaugusiųjų 
priežiūros ar pas tėvus, kurie neprižiūri savo vaikų28. Anot A. Platt (Banks, 

24 Ten pat, p. 3.
25 Munice J. Youth & Crime, 3rd edition. Sage Publications, 2009, p. 63.
26 Krisberg B. A. Juvenile Justice: Redeeming Our Children. Thousand Oaks, CA: Sage, 

2005, p. 31.
27 Platt A. The Child-Saving Movement and the Origins of the Juvenile Justice System. In 

Juvenile Delinquency and Justice: Sociological Perspectives (eds.) Ronald J. Berger and 
Paul D. Gregory. Linne Riener Publishers, 2009, p. 1–28.

28 Burfeind J. W., Bartusch D. J. Juvenile Delinquency. An Integrated Approach, Second Edi-
tion, Jones and Bartlett Publischers, 2011.
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2013; 4), miestų plėtra įtraukia nekvalifikuotus ir neišsimokslinusius imi-
grantus į nusikalstamą veiką. Tie imigrantai 1880–1890 metais vertinami 
kaip negebantys adaptuotis ar yra silpnai prisitaikę prie amerikietiško gy-
venimo būdo. Urbanizacijos ir industrializacijos neigiamai įtakai priešina-
mas tėvų autoritetas, gyvenimo kaime patrauklumas. Reformos vykdyto-
jai ar, kitais žodžiais tariant, „gelbėtojai“, remdamiesi viduriniosios klasės 
vertybėmis, ne tiek domėjosi paauglių delinkvencine elgsena, kiek orien-
tavosi į normų, reguliuojančių paauglių elgseną, kūrimą. Todėl prioritetas 
buvo paauglių auklėjimas, jų laisvalaikis, dėmesys šeimai ir moralumui. 
Anot A. Platt, buvo orientuojamasi į preventyvų darbą, siekiant apsaugoti 
paaug lius nuo delinkvencinio elgesio. Tačiau paauglių nepaklusnumas yra 
tėvų nesirūpinimo vaikais padarinys29. Delinkvenciniam elgesiui priski-
riamas mokyklos nelankymas, nepaklusimas tėvams, bėgimas iš namų, al-
koholio vartojimas. Pagal teismų doktriną, paaugliai delinkventai, kuriais 
nesugeba pasirūpinti tėvai, turi būti atskirti nuo tėvų, siunčiami į prieglau-
dos namus (Houses of Refuge). C. Banks nuomone30, teismai legitimizavo 
vaiko atskyrimą nuo tėvų dėl skurdo ar nepriežiūros. Teismo nuomone, 
prieglaudos namai yra geresnė priemonė nei bausmė. Šie prieglaudos na-
mai nėra kalėjimas, bet „mokykla“, suteikianti pagrindus. Taigi reformos 
buvo skirtos pakeisti, o ne nuteisti paauglius. 

1.2. Paauglių pataisymo, korekcijos istorinis aspektas 
Anot D. Rothman31, bausmės ir visuomenės poveikio diskursas atsiranda 
steigiantis institucijoms paaugliams JAV. Paauglių institucionalizavimo 
kontūrai siekia 1607 ir 1775  metus, kai Anglijos įstatymai leido taikyti 
mirties bausmę. Daugelis kolonijų pritaikė lankstesnį požiūrį į bausmę, 
grindžiamą socialiniais pokyčiais, ekonomikos augimu ir populiacijos po-
kyčiais. Į Anglijos kolonijas buvo importuota mirties bausmė už nusikal-

29 Platt A. The Child-Saving Movement and the Origins of the Juvenile Justice System. In 
Juvenile Delinquency and Justice: Sociological Perspectives (eds.) Ronald J. Berger and 
Paul D. Gregory, Linne Riener Publishers, 2009, p. 1–28.

30 Banks C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013, p. 6.
31 Rothman D. The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Repub-

lic, Revised Edition. Boston, MA: Little Brown and Company, 1990.
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timus. Kolonijose vyravo įsitikinimas, kad šeimos, bendruomenės, bažny-
čios vertybės yra pagrindinis šaltinis kovojant su ydomis ir nusikaltimais. 
Šeima buvo socialinės kontrolės centras. Nusikaltimas buvo vertinamas 
kaip yda, kaip bendruomenės normų pažeidimas. Puritoniška bausmės 
koncepcija yra „gryninimo“, „nuodėmių atleidimo“ procesas, siekiant 
reintegruoti prasižengėlį į bendruomenę. Blogio darymo pripažinimas ir 
atgaila yra pakankamas būdas mažinti baudą ar bausmę. 

Nuo 1776 iki 1825 metų JAV prasidėjęs bausmės diskursas nusikalti-
mus aiškina kaip aplinkos produktą, o ne įgimtą elgseną. Toks požiūris į 
nusikaltimą, anot D. Rothman (1990), suponuoja ir galimybę pasitaisyti. 
Autorius mano, kad reformų šalininkai JAV tikėjo, jog pataisos įkalinimo 
įstaigose užtikrins savidiscipliną, kurios trūko dėl šeimos „disfunkcišku-
mo“. 1825–1860 metais įkurti prieglaudos namai. Jų įkūrimas buvo vienas 
iš vykdomos reformos žingsnių, siekiant mažinti paauglių delinkvenciją. 
Skurdžiai gyvenantys ir deviantai buvo laikomi grėsme privilegijuotoms 
klasėms. Tuo metu vaikai buvo laikomi suaugusiųjų kalėjimuose. Reformų 
šalininkų nuomone, tokia praktika tik didins šansus nusikalsti ir būnant su-
augusio amžiaus. Jie ragino steigti pataisos namus / kalėjimus paaugliams, 
kurie greičiau būtų „instrukcijų mokyklos, o ne bausmių vieta“. 1825 me-
tais Niujorke atidaryti pataisos namai, vėliau tokių namų atidaryta Bostone 
ir Filadelfijoje. Šių namų „klientai“ dažniausiai buvo skurstantys ir vaikai 
delinkventai. Vaikai, kurie skursta ar kuriais nesirūpina tėvai bei gyvenan-
tys ydingą gyvenimą ar valkataujantys vaikai, padarę nusikaltimą vaikai ga-
lėjo būti išsiųsti  į pataisos namus / uždaryti juose. Šiuose namuose buvo 
griežta disciplina, reikalauta paklusti autoritetui, griežtas reglamentavimas. 
1838 metais teismai galėjo panaikinti tėvų teises į savo vaikus. 

1850–1890 metais susikūrė nauja reformatorių grupė, vadinama vai-
kų gelbėtojais. Jų nuomone, miestas „korumpuoja“ vaikus, ir gyvenimas 
kaime sulaikys juos nuo kriminalinės elgsenos ir suteiks galimybę sėk-
mingai vaikų socializacijai. Grėsmė, jų supratimu, – urbanizacija ir indus-
trializacija. Šie vaikų gelbėtojai kreipė dėmesį į jaunimo elgesio normų 
reguliavimą per švietimą, laisvalaikį, požiūrį į šeimą ir moralę. Dėmesys 
skiriamas formaliai kontrolei. XIX a. viduryje įsigali „kotedžų sistema“32. 

32 Banks C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013, p. 46–47.
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Paaugliai skirstomi į grupes apie 40 paauglių ir apgyvendinami kotedžuo-
se. 1880–1920  metais drausta vaikus iki 12  metų apgyvendinti šiuose 

„reformų namuose“. Kalbama apie procedūrinę delinkventinių vaikų ap-
saugą. 1925  metais įsteigiami specialūs teismai paaugliams. 1974  metų 
Jaunimo / paauglių justicijos ir delinkvencijos prevencijos įstatymas su-
teikė politinę deinstitucionalizacijos kryptį. 

Kaip pažymi T. Bernard ir J. Kurlychek33, paauglių justicijos politi-
kai būdingas cikliškumas. Ciklo pradžia sietina su situacija, kai justicijos 
atstovai ir piliečiai mano, kad paauglių nusikaltimų lygis yra labai aukštas. 
Tikima, kad griežtos bausmės palies tik mažą dalį kriminalinės elgsenos. 
Griežtos bausmės didins paauglių nusikaltimų skaičių. Šioje ciklo pako-
poje siekiama atlaidumo pažeidėjams, nes tikima, kad nusikaltimų mažės. 
Nepaisant to, kad paauglių nusikaltimų lygis suvokiamas kaip aukštas ir 
paauglių justicijos politikos formuotojai kaltina bausmių atlaidumu esant 
dideliam nusikaltimų skaičiui, pagrindinė svarstoma paauglių justicijos 
politikos reformos problema yra ta, kad griežtos bausmės didina nusikals-
tamumą ir yra pakeičiamos atlaidžiu traktavimu. Tačiau dėl atlaidaus trak-
tavimo daugėja nusikaltimų ir griežtėja bausmės. T. Bernard mano, kad 
toks paauglių justicijos cikliškumas kildinamas iš tokio fakto, jog paauglių 
nusikaltimų lygis vertinamas kaip nepriklausomas nuo justicijos politi-
kos34. Negalima justicijos politikos intervencija sugriauti tą cikliškumą, 
nes dauguma tikės, kad paauglių nusikaltimų lygis yra labai aukštas, kad 
anksčiau tai nebuvo rimta problema ir tai nebus rimta problema, jei bus 
vykdoma derama politika. Tą cikliškumą sudaro bausmių griežtumas ar 
atlaidumas. Tuo tikslu kuriami jaunimo sulaikymo centrai, dar vadinami 

„paauglių salės“, ir įstaigos, vadinamos „training schools“, kuriose apgyven-
dinami paaugliai ilgesniam terminui35. Sprendimą apgyvendinti paaug-
lius šiose įstaigose priima pareigūnai, galintys taikyti struktūrinį rizikos 
vertinimo instrumentą. Šis įrankis leidžia įvertinti riziką, ar paauglys gali 
padaryti kitą nusikalstamą veiką iki to laiko, kol jo atvejis bus išnagrinėtas. 

33 Bernard T. J., Kurlychek M. C. The Cycle of Juvenile Justice, Second Edition. Oxford, 2010, 
p. 3.

34 Banks C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013, p. 49.
35 Ten pat, p. 52.
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Kalbant apie delinkvencijos prevenciją skiriama ankstyvoji preven-
cija, kuri skirta jauniems asmenims ar šeimoms, kur didėja rizika būti 
įtrauktam į delinkvencinį elgesį. Rizikos veiksniai, numanoma, esantys 
dabartyje. Daugelis suaugusiųjų nusikaltėlių pradėjo savo kriminalinę 
karjerą būtent paauglystėje, ir yra didelė rizika, kad vaikas tęs antisocialų 
elgesį, tokį, kaip antai agresija, smurtas, vagystės, ir būdamas suaugęs36. 
Autoriaus nuomone, kadangi pagal delinkvencijos prevencijos teorijas, 
yra rizikos ir prevencinių veiksnių ryšys, prevencinių programų tikslas yra 
mažinti rizikos veiksnius ir didinti prevencinius veiksmus. Ankstyvąja 
prevencija siekiama mažinti kriminalinį potencialą ir gerinti socialinį kli-
matą tų asmenų, kurie gali turėti įtakos prasižengėliui. Tie „įtakingi“ as-
menys gali būti ir šeima. Prevencijos plėtra yra pagrindinė delinkvencijos 
prevencijos strategija. Manoma, kad ankstyvieji gyvenimo metai yra labai 
svarbūs tolesniems elgsenos modeliams. Vėlesniame amžiuje intervencija 
į elgsenos modelius brangiai kainuoja, reikia kompleksinio požiūrio ir ji 
labiau problemiška. 

Anot B. C. Welsh ir D. P. Farrington37, ankstyvosios prevencijos pro-
gramos skirstomos į individualias, šeimos, mokyklos, bendruomenės pro-
gramas. Šių autorių nuomone, individualios programos kategorijos yra 
du tipai: ikimokyklinio intelekto lygio (preschool intellectual enrichment) 
ir vaiko socialinių įgūdžių mokymas (child social skills training). Analizuo-
jama, kiek paauglys yra impulsyvus, empatiškas ir egocentriškas. Šeimos 
prevencijos programos kategorijai priskiriamos programos, kurios tiks-
lingai skirtos rizikos veiksniams, susijusiems su šeima – vaiko nepriežiū-
ra, nenuosekli, per griežta disciplina38. Programos tikslas yra keisti tėvų 
aplinką, kad vaikams būtų atlyginta už tinkamą elgesį ir baudžiama už 
antisocialų elgesį. Šiose programose yra numatytas lankymasis rizikos 
šeimose ir tėvų švietimas. Mokyklos ir bendruomenės prevencijos progra-
mos apima mokyklų programas, kuriose susitelkiama į disciplinos valdy-
mą, elgsenos klasėje valdymą ir savikontrolę, paremtą kognityvia prieiga. 

36 Ten pat, p. 75.
37 Siegel L.  J., Welsh B.  C. Juvenile Delinquency: Theory, Practise and Law. 11th edition. 

Stamford: Cengage Learning, 2012. 
38 Banks C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013, p. 259.
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Šios programos yra taip pat efektyvios narkotikų ir alkoholio prevenci-
joje. Bendruomenės prevencijos programos orientuotos į delinkvencijos 
prob lemų aptarimą, įskaitant ir bažnyčios dalyvavimą. 

Reabilitacijos programos ir jų poveikis. Reabilitacijos tikslas – ma-
žinti delinkvencinę elgseną. Tačiau skirtingu laiku buvo laikomasi nevie-
nodų reabilitacijos modelių. Anot E.  T.  Cullen ir P.   Gendreau39, XIX  a. 
pradžioje buvo siekiama delinkventinį asmenį perauklėti ir paversti įsta-
tymų besilaikančiu piliečiu. Reabilitacijos modelis tapo labiau individu-
alizuotas, kreipiamas dėmesys į specifinius pažeidėjo poreikius. Tokio 
reabilitacijos modelio tikslas  –  panaikinti asmens kriminalinės elgsenos 
priežastis. 1950–1960  metais dėmesio buvo skiriama paauglių psicholo-
ginėms programoms. Nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio  re-
abilitacijos  programos vertinamos kaip neveikiančios „nothing works“. 
Reabilitacijos programos, anot šių autorių, neveikia dėl prastai parengtų 
mokytojų, dėl skirtingos pažeidėjų patirties  –  didelės rizikos pažeidėjai, 
mažų intelektinių gebėjimų asmenys. Todėl skiriama dėmesio aktyviai in-
tervencijai, kurios vienas iš tikslų – nustatyti didelę riziką. Tai yra svarbu 
taikant atitinkamas korekcijos priemones. Tačiau šios korekcijos priemo-
nės, taikomos esant didelei rizikai, gali būti neveiksmingos mažiau pavo-
jingiems pažeidėjams. Taip pat gali turėti įtakos ir aplinka  –  blogi santy-
kiai šeimoje, netinkamas, antisocialus bendraamžių elgesys, galintis turėti 
įtakos ir recidyvui. N. G. Guerra ir C. Bradshaw40 skiria keturis kritinius 
paauglių programų elementus: 1) griežtai struktūruota programa duoda 
geresnių rezultatų nei nestruktūruotos intervencijos; 2) kognityvios pro-
gramos yra efektyvesnės; 3) programos, kurios įtraukia ir tėvus, yra efek-
tyvesnės mažinant delinkvencijos riziką; 4) daugiaplanė intervencija yra 
efektyvesnė nei paskiri programiniai komponentai. 

Sėkminga intervencija yra kognityvios elgesio ir multimodalios pro-
gramos, skirtos socialiniam išmokimui, taikant daugiau nei vieną modulį. 

39 Cullen F. T., Smith P., Lowenkamp C. T, Latessa E.  J. Nothing Works Revisited: Decon-
structing Farabee’s Rethinking Rehabilitation. Victims and Offenders, 2009, 4, p. 101–123.

40 Guerra N. G., Bradshaw C. Core competencies to prevent problem behaviors and pro-
mote positive youth development. New directions in child and adolescent development. 
San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2008, p. 87.
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Reikia nuo trijų iki devynių mėnesių norint pasiekti veiksmingą rezulta-
tą. Geriau vertinamas bendruomenės vaidmuo nei šiai problemai spręsti 
sukurtas institucinis tinklas. Anot N. G. Guerra ir C. Bradshaw41, yra tik 
keletas patikrintų programų paaugliams delinkventams – tai multisistemi-
nė terapija (MST), funkcinė šeimos terapija (FFT), multidimensinis elg-
senos skatinimas (angl. multidimensional treatment foster care (MTFC)). 
Kita galima priemonė yra agresijos mažinimo mokymai (angl. aggression 
replacement training (ART)). Ši priemonė gali būti taikoma specialiose 
jaunimo institucijose ar tiems asmenims, kurie negyvena šeimoje. Kitos 
išvardytos programos taikomos jaunimui, gyvenančiam šeimose ar su 
globėjais. Šios „auksinių standartų“ programos yra sukurtos Smurto pre-
vencijos ir studijų centre Kolorado universitete42.

Kognityvi elgsenos intervencija skirta restruktūruoti žinojimą, mąsty-
mą ir problemų sprendimą mokantis naujų kognityvių įgūdžių. Dėmesio 
skiriama savikontrolei, pykčiui valdyti, socialinėms problemoms spręsti, 
įsitikinimų ir požiūrių pokyčiams. Taikoma technika yra vaidmenų atliki-
mas, grupės diskusijos. Jų efektyvumą lemia tai, kad nesusitelkiama tik į 
vieną iš paminėtų aspektų, bet veikiama daugiaplaniškai. Multisisteminė 
terapija (MST) skirta didelės rizikos jaunimui. Taikomos technikos yra 
šeimos terapija, kognityvi terapija – elgesio ir tėvų elgsenos mokymai. Ma-
noma, kad tampama prasižengėliu tiek šeimos aplinkoje, tiek mokykloje, 
tiek santykiuose su bendraamžiais ir pan. Vadinasi, intervencija turi būti 
multisisteminė, individuali, atsižvelgiant į gyvenimo patirties kontekstu-
alumą. Intervencijos trukmė 3–5  mėnesiai. Programai reikia finansinių 
investicijų, nes pagalba šeimai trunka 24 valandas. O funkcinė šeimos te-
rapija (FFT) – tai šeimos mokymas ir elgsenos vadyba. Tokia prevencinė 
terapija atliekama namuose. Ši prevencinė priemonė yra ne tokia inten-
syvi kaip MST (multisisteminė terapija) sistema ir mažiau kainuoja. Ši 
programa taikoma šeimoms, auginančioms 11–18 metų delinkventus vai-
kus. Šio programos tikslas – keisti problemų sprendimo įgūdžius, stiprinti 
emocinius šeimos ryšius. Multidimensinis elgsenos skatinimas (MTFC) 
skirtas jaunimui, gyvenančiam su globėjais. Organizuojamos diskusijos 

41 Ten pat, p. 147.
42 Banks C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013, p. 263.
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grupėje. Programos tikslas  –  mažinti agresyvumą. Ši programa (ART) 
skirta pykčio valdymo mokymams, motyvacijai didinti. Programos truk-
mė yra 30 val., pratybos vyksta tris kartus per savaitę43. 

Neefektyvios programos yra tokios, kurios skirtos kontrolei, sulai-
kymo intervencijai, pvz., įvairios stovyklos (angl. camps) arba intensyvi 
probuojamoji priežiūra. Tokios programos, anot C. Banks (2013, p. 267), 
nėra grindžiamos socialiniais ir moksliniais principais paremta empirika. 
Šios programos remiasi „protingumo“ samprata, tikint, kad programos 
efektyvumą lems bausmės teikiamas skausmas44. 

Kritikuojamos ir tiesioginio gąsdinimo / įbauginimo programos, ku-
rių pradžia – praėjusio šimtmečio aštuntasis dešimtmetis. Paaugliams 
delinkventams buvo organizuojami susitikimai su nuteistaisiais įkalinimo 
įstaigose. Įbauginimo programa siekta šokiruoti šiuos jaunus asmenis ir 
apsaugoti nuo delinkvencinės elgsenos. Kita programa, vadinama įkrovos 
stovykla (angl. boot camps), taikė karinį auklėjimo modelį, skiriant dėme-
sį disciplinai ir rutininiams veiksmams. Tokios stovyklos buvo vadinamos 

„normalizuojančiomis institucijomis“45. Manyta, kad antisocialus paaug-
lių elgesys yra nulemtas charakterio trūkumo. Šios programos neturėjo 
įtakos recidyvui mažinti. 

Neveiksmingos ir tos programos, kurios skyrė dėmesio mokymuisi 
veikiant (angl. learning by doing). Jos orientavosi į terapinį gydymą „užkla-
sine“ veikla. Kritinis taikomų programų požiūris susijęs ir su argumentu, 
kiek psichologinis testas yra informatyvus esant kultūrų skirtumams46. 

1.3. Delinkvencijos ir nepilnamečių justicijos sistemos mitai
T. Bernard47 žodžiais, yra keletas mitų apie jaunimo delinkvenciją. Vienas 
iš jų vadinamas progreso mitu. Pagal šį mitą, delinkvencija praeityje buvo 
kur kas rimtesnė problema nei dabartiniu metu. Tikinčiųjų šiuo mitu 

43 Banks C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013, p. 266–267.
44 Ten pat, p. 267.
45 Banks C. Punishment in America: a reference handbook. Library of Congress Catalo-

ging-in-Publication Data, 2005, p. 131.
46 Banks C. Youth, Crime and Justice. Routledge, 2013, p. 128. 
47 Bernard T. The cycle of juvenile justice. New York: Oxford University Press, 1992, p. 12.
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nėra daug, bet jie baiminasi, kad jei apsauga mažės, delinkvencija didės. 
Kitas mitas teigia, kad nėra paauglių delinkvencijos pokyčių. Šiuo mitu tiki 
daugiau žmonių. Jų nuomone, delinkvencija yra žmogaus prigimties da-
lis – „berniukai bus berniukai“. Pagal kitą – senų gerų laikų – mitą, delin-
kvencija anksčiau buvo mažiau rimta problema. Kaip teigia autorius, šis 
mitas yra teisingas vienu laikotarpiu ir klaidingas kitu laiku. Manoma, jei 
delinkvencija buvo geriau kontroliuojama vienu metu, tai reiškia, kad pa-
prasti sprendimai (greiti sprendimai) turėtų spręsti problemas, susijusias 
su paauglių delinkvencija dabartiniu metu. Kalbant apie paauglių delin-
kvenciją prof.  Johnas Diiulio iš Prinstono universiteto pasiūlė terminą 
paaugliams delinkventams apibrėžti – superplėšrūnai / supergrobuonys 
(angl. superpredators). Taip buvo norima atkreipti visuomenės dėmesį į 
„naujos kartos“ pažeidėjus. Jo nuomone, paaugliai delinkventai yra tie as-
menys, kurie neturi jokios pagarbos gyvybei ir neturi ateities jausmo. Šie 
paaugliai apibūdinami kaip akmens šaltumo grobuonys. Delinkventai yra 
našlaičiai, nedori ir nedirbantys asmenys. W. Bennett, J. Diiulio ir J. Wal-
ters48 apibūdina delinkventus kaip radikaliai impulsyvius, žiauriai negai-
lestingus jaunuolius, įskaitant ir paauglius, kurie žudo, užpuola, apiplėšia, 
kėsinasi į kitų turtą įsilauždami, vartoja narkotikus, buriasi į gaujas. Jie yra 
didelė visuomenės problema. Supergrobuonių mitas įgavo populiarumą 
didėjančiame paauglių smurto kontekste. 

Iš kitų mitų apie paauglių delinkvenciją JAV galima išskirti šiuos: 
1 mitas – nepilnamečių smurto epidemija pasireiškė XX amžiaus devin-
tojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo dešimtmečio pradžioje; 2 mitas 
teigia, kad paaugliai delinkventai dažniausiai yra ginkluoti ir verčiasi gink-
lų prekyba; 3 mitas – nepilnamečių smurtas yra viena iš opiausių proble-
mų JAV; 4 mitas – nepilnamečiai buvo smurto didėjimo skatinamąja jėga 
nuo XX amžiaus devintojo dešimtmečio vidurio iki dešimtojo dešimtme-
čio pradžios; 5 mitas teigia, kad šaudymai mokyklose yra antroji paauglių 
smurto banga; pagal 6 mitą, nepilnamečiai teisės pažeidėjai padaro dau-
giau smurtinių nusikaltimų jaunesnio amžiaus; 7 mitas – nepilnamečių 
justicijos sistema JAV griūva, nes negeba dirbti su rimtesniais šių dienų 

48 Bennett W. J, Diiulio J., Walters J. Body Count: Moral Poverty... and how to Win America‘s 
War Against Crime and Drugs. New York: Simon & Schuster, 1996, p. 27. 



28

JAUNIMO DELINKVENCINIS ELGESYS IR NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOS POLITIKA LIETUVOJE: 
TENDENCIJOS IR LYGINAMIEJI ASPEKTAI

pažeidėjais. Tokio požiūrio argumentai yra šie: a) sankcijos, nepilname-
čių teismai nesugeba atgrasyti nuo sunkių nusikaltimų; b)  reabilitaciją 
taikantiems nepilnamečių teismams nepavyksta sumažinti recidyvo; 
c) bausmių, nereikalaujančių laisvės atėmimo (probacija), ir trumpalaikių 
institucinių sankcijų taikymas kelia grėsmę visuomenės saugumui. Tačiau, 
šių autorių nuomone, trūksta tyrimų arba atlikti tyrimai neleidžia teigti, 
kad paaugliai, palyginti su situacija praeityje, tampa žiauresni, o lyginant 
su vyresniųjų nusikaltėlių populiacija ir jos pokyčiais, patys paaugliai nėra 
didėjanti grėsmė. 

Šie autoriai taip pat įvardija ir vyraujančius mitus apie paauglių justici-
jos sistemą. Vienas iš mitų: reabilitacija nebėra nepilnamečių justicijos sis-
temos prioritetas, pirmenybė teikiama bausmei; 2 mitas – visuomenė ne-
bepalaiko reabilitacijos nepilnamečiams teisės pažeidėjams. Pagal 3 mitą, 
nepilnamečių pataisos sistema yra visiškai nepavykusi; 4 mitas – paauglių 
perdavimas kriminalinės justicijos sistemai yra būdas sumažinti jų delin-
kvenciją. 

Paauglių delinkvencija nėra išskirtinis reiškinys, paauglių delinkven-
cijos problemai spręsti reikia kompleksinio požiūrio, visuomenės „ligos“ 
diagnozės. Jaunimo delinkvencija yra bendros situacijos dalis, todėl reikia 
kompleksinių sprendimų ir institucijų bendradarbiavimo. 

Apžvelgti labiausiai paplitę mitai apie jaunimo delinkvenciją ir nepil-
namečių justicijos sistemą. Jie gana skirtingi pagal turinį ir vietą viešajame 
diskurse, tačiau visų bendras bruožas tai, kad kiekvienas jungia išorinį 
įtikinamumą (nemažai žmonių linkę neabejoti jų teisingumu) su realiu 
klaidingumu. Pastarasis pasireiškia tuo, kad mitai nėra pagrįsti tyrimais, 
bet naudojami aptariant jaunimo delinkvencijos problemas, priimant ir 
įgyvendinant sprendimus taip, lyg jų teisingumas pagrįstas šiuolaikinio 
mokslo metodais. 

Pateikta apžvalga turėtų padėti nusikaltimų prevencijos srityje dir-
bantiems specialistams sėkmingai atpažinti šiuos mitus ir užtikrinti, kad 
jais nebūtų remiamasi priimant sprendimus.
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Atsižvelgiant į nepilnamečių kaip specifinės grupės poreikius, teisinį sta-
tusą ir asmenybės ypatumus, įvertinus tai, kad delinkvencinis vaiko elge-
sys dažniausiai pasireiškia paauglystėje, kai pradeda formuotis asmenybė, 
vyksta jos socializacija ir vaidmenų prisiėmimas, visuotinai pripažinta, 
kad tiek valstybės institucijų, tiek pavienių pareigūnų reakcija į vaiko de-
linkvencinį elgesį turi skirtis, t. y. būti kitokia nei taikoma suaugusiems. 
Vienais atvejais valstybės kišimasis galbūt nereikalingas, kitais – būtinas, 
tačiau taikomos poveikio priemonės turi būti specifinės. 

Įvairiose užsienio šalyse ieškoma to tinkamo atsako ir veiksmingų 
būdų spręsti nepilnamečių delinkvencijos problemas. Tarptautinės or-
ganizacijos yra parengusios daug tarptautinių dokumentų, kuriuose, re-
miantis moksliniais tyrimais, teikiamos rekomendacijos, kaip efektyviau 
užtikrinti vaiko teisių apsaugą, užkirsti kelią jo delinkvenciniam elgesiui, 
apibendrinama geroji praktika. 

Kuriant nepilnamečių justicijos sistemą Lietuvoje buvo remtasi Jung-
tinių Tautų vaiko teisių konvencija49, kuri laikytina baziniu vaiko teisių 
apsaugą užtikrinančiu dokumentu, ir kitais tarptautiniais dokumentais, iš 
kurių svarbiausi Jungtinių Tautų standartinės minimalios nepilnamečių 
justicijos įgyvendinimo taisyklės (Pekino taisyklės50), Jungtinių Tautų 

49 Priimta 1989 m. lapkričio 20 d. Ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Valstybės žinios, 1995, 
Nr. 60-1501.

50 Priimtos 1985 m. lapkričio 29 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 40/33.
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nepilnamečių nusikaltimų prevencijos gairės (Rijado gairės51), Jungtinių 
Tautų nepilnamečių, iš kurių atimta laisvė, apsaugos taisyklės (Havanos 
taisyklės52) ir Jungtinių Tautų rezoliucija dėl nepilnamečių justicijos 
administravimo53. 

Pekino taisyklėse teigiama, kad tose teisinėse sistemose, kur pripažįs-
tama nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės amžiaus sąvoka, žemiau-
sia šio amžiaus riba neturi būti nustatoma nuo pernelyg jauno amžiaus, 
atsižvelgiant į emocinę, protinę ir intelektinę jaunuolio brandą. Šio teisės 
akto 17 punkte išvardijami pagrindiniai sprendimų, susijusių su nepilna-
mečiais, priėmimo principai: bausmės ir padaryto pažeidimo proporcin-
gumas, laisvės ribojimas tik išimtiniais atvejais, nepilnamečio interesai ir 
gerovė – pagrindinis veiksnys svarstant bylą, draudimas nepilnamečiams 
pažeidėjams taikyti mirties bausmę, skirti kūno bausmes54. 

51 Rijado gairės priimtos 1990 m. gruodžio 14 d.
52 Havanos taisyklės priimtos 1990 m. gruodžio 14 d.
53 Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinės tarybos rezoliucija 1997/30 „Nepilnamečių 

justicijos administravimas“, 1997  m. liepos 21  d.; Taip pat paminėtini kiti teisės aktai 
šioje srityje: Jungtinių Tautų vaiko teisų deklaracija (1959  m.), Tarptautinis politinių 
ir pilietinių teisių paktas (1966), Europos konvencija „Dėl vaiko teisių įgyvendinimo“, 
1996 m., Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija „Dėl socialinės reakcijos į 
nepilnamečių nusikalstamumą“, 1987 m. rugsėjo 17 d.

54 Pekino taisyklių 1.4 punkte apibrėžta nepilnamečių teisena kaip neatsiejama nepilna-
mečių socialinio teisingumo dalis; 1.6  punkte nurodoma, kad būtina nuolat tobulinti 
nepilnamečių teiseną, neatsiliekant nuo bendrosios pažangios nepilnamečių socialinės 
politikos plėtros ir turint galvoje būtinybę nuolatos gerinti darbuotojų nepilnamečiams 
teikiamų paslaugų kokybę. Pekino taisyklių 2.3  punkte valstybės skatinamos stengtis, 
kad kiekvienoje nacionalinėje teisės sistemoje būtų įstatymai, taisyklės ir nuostatos, tai-
komos būtent nepilnamečiams teisės pažeidėjams. Siūloma baudžiamąsias priemones 
keisti alternatyviomis ir pasirūpinti, kad jas keičiant galimos prievartos ir bauginimo 
būtų kuo mažiau. Atliekant kiekvieną baudžiamųjų priemonių pakeitimą alternatyvio-
mis su nuoroda į atitinkamą bendruomenę arba kitas tarnybas reikia nepilnamečio arba 
jo tėvų ar globėjo sutikimo. Pekino taisyklių 19 punkte numatyta, kad nepilnamečio 
institucinis sulaikymas visada turi būti paskutinė priemonė ir tik minimalų būtiną laiko-
tarpį. Vadinasi, jeigu nepilnametis laikomas institucijoje, laisvės praradimas turėtų trukti 
mažiausią įmanomą laikotarpį, ribojamas specialios institucinio sulaikymo tvarkos, atsi-
žvelgiant į pažeidimų rūšis, pažeidėjų savybes ir institucijų skirtybes. Iš esmės pirmenybę 
būtina teikti atviroms, o ne uždaroms institucijoms – pataisos ir mokymo įstaigoms, ka-
lėjimo pobūdžio įstaigos tam netinka. Pekino taisyklių 29 punkte numatyta, kad būtina 
stengtis numatyti pusiau institucines priemones, pavyzdžiui, reabilitacijos namus, moky-
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Rijado gairėse teigiama, kad jaunuolių elgesys, neatitinkantis visuoti-
nių socialinių normų ir vertybių, dažnai yra sudedamoji brendimo ir au-
gimo dalis ir daugelis žmonių jį savaime išauga. Šiame teisės akte siūloma 
skatinti darnų nepilnamečių brendimą, vengti jų elgesio kriminalizavimo 
ir baudimo. Šalia įvairių priemonių ir programų, skirtų nepilnamečių nu-
sikalstamumui mažinti, Rijado gairių 46 punkte numatyta, kad nepilna-
mečių siuntimas į priežiūros įstaigas turi būti paskutinė priemonė (ultima 
ratio), skiriama kuo trumpesniam terminui ir tik paisant nepilnamečio 
interesų55. Šiame teisės akte teigiama, kad reikėtų vengti laikyti vaiką nu-
sikaltėliu ir bausti jį už elgesį, nesukeliantį didelės žalos jo vystymuisi arba 
aplinkiniams <...>, jauno žmogaus vadinimas „pažeidėju“, „teisės pažeidė-
ju“ ar „linkusiu pažeisti įstatymą“ dažnai formuoja stabilų nepageidauja-
mo elgesio modelį jauniems žmonėms. 

Havanos taisyklių 2  punkte išvardytos trys sąlygos, kurios būtinos 
norint apriboti nepilnamečio laisvę: laisvės apribojimas turi būti pasku-
tinė priemonė (ultima ratio), skiriama minimaliam terminui ir tik išim-
tiniais atvejais. Laisvės apribojimo terminą turi nustatyti teismas. Ha-
vanos taisyklėse numatyta, kad kompetentingos institucijos turi siekti 
nepilnamečių, kurių laisvė apribota, reintegracijos į visuomenę, stiprinti 
jų ir vietos bendruomenės ryšius. Be to, laisvės apribojimas negali būti 

mosi institucijas, dienos mokymo centrus ir kita, tai gali padėti nepilnamečiams deramai 
integruotis į visuomenę. Įvertintina globos svarba pasibaigus institucinio sulaikymo lai-
kotarpiui. Pabrėžiama, kad labai svarbu kurti pusiau institucinių darinių tinklą ir skatinti 
poreikį įvairių įstaigų ir tarnybų grupių, kurios tenkintų įvairias nepilnamečių pažeidėjų 
reikmes jiems grįžtant į bendruomenę, juos konsultuotų ir teiktų jiems struktūrinę para-
mą, šios priemonės padėtų nepilnamečiams sėkmingai integruotis į visuomenę.

55 Į minėtąsias įstaigas nepilnamečiai turėtų būti siunčiami tik tuo atveju, jeigu: vaikas ar 
jaunuolis patiria žalą dėl tėvų ar globėjų netinkamo elgesio; vaiką ar jaunuolį tėvai ar glo-
bėjai seksualiai, psichologiškai ar emociškai išnaudoja; vaiko ar jaunuolio tėvai ar globė-
jai neprižiūri, išnaudoja jį; tėvų ar globėjų elgesys gali sukelti vaikui ar jaunuoliui psichinę 
ar moralinę žalą; psichinė ar moralinė žala kyla dėl paties vaiko ar jaunuolio elgesio ir nei 
jo paties, nei tėvų ar globėjų pastangos, nei vietos bendruomenės neformali pagalba ne-
buvo veiksmingos siekiant pašalinti šią žalą. Jeigu nepilnametis susiduria su kriminalinės 
justicijos sistema, valstybės turėtų priimti tokius įstatymus, kuriuose būtų atsižvelgiama 
į šių asmenų specifinius poreikius ir siekiama minimalios neigiamos minėtosios sistemos 
įtakos nepilnamečių interesams ir brendimui (Rijado gairių 58, 59 punktai).
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pagrindas pažeisti visuotinai pripažintas nepilnamečių teises, įtvirtintas 
Vaiko teisių konvencijoje56.

Ypač svarbus aspektas, kuris pažymimas visuose minėtuose tarp-
tautiniuose dokumentuose, yra tas, kad svarbu turėti omeny, jog dažnai 
nepilnamečių elgesį, prieštaraujantį socialinėms normoms ir vertybėms, 
lemia jų brendimo ir raidos ypatumai, kurie, sulaukus pilnametystės, pa-
prastai išnyksta. Taigi vykdant teisingumą nepilnamečių atžvilgiu ar ki-
taip ribojant jų teises, tarptautiniuose teisės aktuose pažymima, jog būti-
na imtis visų priemonių, kad nepilnamečiams būtų sutrukdyta priprasti 
prie nusikalstamo elgesio, ir veikti atsižvelgiant į nepilnamečių interesus.

Nors tarptautiniu lygmeniu valstybėms siūlomi nepilnamečių justi-
cijos reguliavimo modeliai bei rekomenduotinos politikos kryptys yra 
daugmaž unifikuotos arba bent jau stengiamasi jas suvienodinti, valsty-
bių pasirinkti nepilnamečių justicijos modeliai skiriasi, nepilnamečių 
justicijos politika kiekvienoje šalyje turi ypatumų.

Atsižvelgiant į skirtingas susiklosčiusias nacionalines tradicijas ski-
riami šie nepilnamečių justicijos modeliai: socialinės gerovės modelis, 
teisingumo modelis, minimalios intervencijos modelis, atkuriamojo tei-
singumo modelis ir neokorekcinis modelis. Socialinės gerovės modeliui 
būdinga pozityvus poveikis (pagalba) arba auklėjimas, o ne baudimas, 
prevencinės intervencijos, neapibrėžti lankstūs nurodymai ir unifikuota 
globos / kriminalinė jurisdikcija. Teisingumo modelis orientuojasi į teisin-
gumą pagal nuopelnus. Šiam modeliui būdinga apibrėžti nuosprendžiai, 
bausmės proporcingumas, panašių bylų panašus sprendimas, dažniausiai 
nepilnamečių bylas nagrinėja specialus atitinkamos teisėjų kvalifikacijos 
teismas. Minimalios intervencijos modelis siūlo įkalinimo alternatyvų, 
riboti laisvės atėmimą ar net nutraukti baudžiamąjį persekiojimą ar de-

56 Havanos taisyklėse įtvirtintos suimtų ir laukiančių teismo, taip pat nuteistų nepilname-
čių teisės. Kiekvienam nepilnamečiui, patekusiam į laisvės apribojimo įstaigą, turi būti 
parengiama psichologinė-socialinė pažyma, kuri sudarytų galimybę nustatyti specifinius 
nepilnamečio poreikius ir pagal juos rengti resocializacijos programas ir priemones. Ha-
vanos taisyklės rekomenduoja kurti mažesnes laisvės apribojimo įstaigas, kad jose būtų 
galimybė individualiai dirbti su nepilnamečiais. Be to, šios įstaigos turėtų būti kuo arčiau 
nepilnamečių gyvenamosios vietos, nes taip būtų galima išvengti jų socialinės atskirties 
ir bendravimo su šeimos nariais ar kitais artimais žmonėmis apribojimų.



33

Nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje  [...] teisės aktų pokyčių kontekste

kriminalizaciją. Atkuriamojo teisingumo modeliu orientuojamasi į aukos 
teisių atkūrimą ir pažeidėjų reintegraciją. Šiam modeliui svarbu aukos ir 
pažeidėjo mediacija, nutraukti baudžiamąjį persekiojimą derinant tai su 
aukos teisių atkūrimu. Neokorekciniam modeliui būdinga pažeidėjų ir jų 
tėvų atsakomybės didinimas, glaudesnės sąsajos su suaugusiųjų teismais, 
orientuojamasi į visuomenės saugumą, amžiaus ribos mažinimą bei pa-
žeidėjo pareigą atlyginti žalą. 

Pažymėtina, kad šių modelių skyrimas yra tik teorinis apibendrini-
mas, vienoje ar kitoje valstybėje sukurtą sistemą būtų sudėtinga priskirti 
vienam kuriam nors modeliui, daugelyje valstybių galima rasti mišrius 
modelius arba pastebėti vieno ar kito modelio elementų. Tačiau šalies 
modelis gali būti apibūdinamas pagal vyraujančius sistemos požymius57.

Europiniame kontekste nepilnamečių justicijos politikoje pasta-
ruoju metu pastebimas teisingumo modelio stiprinimas, nustatant ar 
išplečiant procesines garantijas, o tai gali būti vertinama ir kaip gerovės 
modelio atmaina (priemonė). Šiai tendencijai būdinga proporcingumo 
principo, kuris reiškia siekį išvengti ir bausmės, ir edukacinių priemonių, 
kurios būtų neproporcingai per griežtos, skyrimo58, akcentavimas, prio-
riteto teikimas neformalioms procedūroms (diversijai59), įskaitant nusi-
kaltėlio ir aukos taikinimo procedūrą ir kitas kompensacines strategijas. 
Šie dalykai gali būti vertinami ir kaip savarankiški nepilnamečių justici-
jos modeliai60. F.  Dunkel teigia, kad nėra aiškių teisingumo ir gerovės 
modelių, jie yra susipynę, turi skirtingus elementus, todėl galima teigti, 
kad Europos nepilnamečių justicija juda mišraus modelio, kuris turi 

57 Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lygina-
mieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai. Teisės problemos, 2009. Nr. 2 (64), p. 45. Taip 
pat plačiau žiūrėti, pavyzdžiui: Sakalauskas G., Nikartas S., Ūselė L., Zaksaitė S. Nepil-
namečių justiciją reglamentuojančių teisės aktų įvertinimas. Teisės instituto tyrimas. 
Vilnius, 2009.

58 Dunkel F. Juvenile justice systems in Europe  –  reform developments between justice, 
welfare and „new punitiveness“. Kriminologijos studijos, 2014 (1), p. 31–76.

59 Diversijos taikymas paplitęs, pavyzdžiui, Airijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir kt.
60 Dunkel F. Juvenile justice systems in Europe  –  reform developments between justice, 

welfare and „new punitiveness“. Kriminologijos studijos, 2014 (1), p. 31–76.
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tiek teisingumo, tiek gerovės modelių elementų (kurie toliau kuriami 
darant įtaką įvarioms kryptims), link61. 

Lietuvos nepilnamečių justicijos sistema pagal nepilnamečių baudžia-
mosios atsakomybės prielaidas, sukurtas institucijas, vykdomą politiką ir 
vykstančius procesus, anot G. Sakalausko, galėtų būti priskirta „teisingumo 
modeliui“ su pastebima „neokorekcine“ tendencija62, t. y. pabrėžiamas nepil-
namečių atsakingumas (ne poreikiai), labiau orientuojamasi į poelgius (o 
ne į asmenybę), nėra atskiro nepilnamečių justicijos įstatymo, civilinė ir 
kriminalinė jurisdikcija griežtai atskirtos, faktiškai nėra jokių specializuo-
tų institucijų, auklėjamosios priemonės skiriamos tik atleidus nepilname-
tį nuo baudžiamosios atsakomybės. 

Pagrindiniai nepilnamečių justicijos reformos aspektai plačiau ap-
žvelgiami pagal teisinio reguliavimo lygius (sritis). 

2.1. Baudžiamieji įstatymai  
nepilnamečių justicijos srityje ir jų pokyčiai 
2000  m. rugsėjo 26  d. įstatymu Nr.  VIII-1968 buvo priimtas Lietuvos 
Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau  –  BK) (įsigaliojo 2003  m. 
gegužės 1 d.)63. Nepilnamečių baudžiamosios justicijos ypatumai būtent 
ir siejami su naujojo BK priėmimu. BK 13 straipsnyje įtvirtinta bendroji 
baudžiamosios atsakomybės riba, t. y. pagal BK atsako asmuo, kuriam iki 
nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo buvo suėję šešiolika 
metų, o tam tikrais, baudžiamajame įstatyme numatytais, atvejais  –  ke-

61 Yra keturios pagrindinės kryptys: procesinė reforma (stiprinamos teisinės garantijos, tei-
singo / tinkamo proceso principai, baudimo reforma (naujų sankcijų diegimas („com-
munity sanctions“)); dažnesnis diversijos taikymas; mediacija, šeimos / grupių konfe-
rencijos; „neoliberalios“ strategijos, kurios reiškia griežtesnes sankcijas, suintensyvinant 
socialinę kontrolę (civilinėmis priemonėmis taip pat). Ibid, p. 40, 51–52. 

62 Nikartas S., Ūselė L., Zaksaitė S., Žukauskaitė  J., Žėkas  T. Vaiko minimalios priežiūros 
priemonės Lietuvoje: prielaidos, situacija ir įgyvendinimo problemos. Teisės instituto 
tyrimas. Vilnius, 2013, p. 11.

63 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741.
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turiolika metų64. Nepaisant visų diskusijų65, vykusių kuriant naująjį BK, 
nepilnamečių baudžiamajai atsakomybei jame skirtas atskiras XI skyrius 

„Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybė ypatumai“. Minėtame BK 
skyriuje įvardyta nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų66 
paskirtis, t.  y. 1)  užtikrinti, kad atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir 
socialinę brandą; 2) riboti laisvės atėmimo bausmės ir didinti auklėjamojo 
poveikio priemonių taikymo šiems asmenims galimybes; 3)  padėti ne-
pilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį derinant baudimą už padarytą 
nusikalstamą veiką su jo asmenybės ugdymu, auklėjimu, neteisėto elgesio 
priežasčių šalinimu; 4)  sulaikyti nepilnametį nuo naujų nusikalstamų vei-
kų padarymo, vardijamos auklėjamojo poveikio priemonės, kurios gali 
būti skiriamos nepilnamečiams, bausmės ir su jų skyrimu susiję ypatu-
mai (duodama nuoroda ir į bendrą bausmių skyrimo straipsnį), įtvirtinti 
bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui ir nepilnamečio atleidimo 
nuo baudžiamosios atsakomybės institutai. Anot G. Sakalausko, „tai, kad 
nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai reglamentuoti BK, 
o ne atskirame įstatyme, nepalieka galimybių perinterpretuoti arba pa-
neigti <...> bendruosius baudžiamosios atsakomybės pagrindus, vietoj jų 
iškeliant vien tik (re)socializacijos interesą, tačiau „ypatumai“ negali tie-

64 Asmuo, kuriam iki nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo buvo suėję 
keturiolika metų, atsako už nužudymą (129  straipsnis), sunkų sveikatos sutrikdymą 
(135 straipsnis), išžaginimą (149 straipsnis), seksualinį prievartavimą (150 straipsnis), 
vagystę (178 straipsnis), plėšimą (180 straipsnis), turto prievartavimą (181 straipsnis), 
turto sunaikinimą ar sugadinimą (187 straipsnio 2 dalis), šaunamojo ginklo, šaudmenų, 
sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimą (254 straipsnis), narkotinių ar psicho-
tropinių medžiagų vagystę, prievartavimą arba kitokį neteisėtą užvaldymą (263 straips-
nis), transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimą (280 straipsnio 
2 dalis) (BK 13 straipsnio 2 dalis). 

65 Rengiant naująjį BK buvo siūloma nepilnamečiams taikomas nuostatas reglamentuoti 
tik keliuose BK straipsniuose (kaip tai buvo senajame baudžiamajame įstatyme), nekur-
ti atskiro skyriaus, taip pat buvo diskutuojama dėl atskiro įstatymo, kuriame Vokietijos, 
Austrijos ir kai kurių kitų šalių pavyzdžiu būtų nustatyti ne vien nepilnamečių baudžia-
mosios atsakomybės, bet ir baudžiamojo proceso bausmių ir auklėjamųjų priemonių 
vykdymo ypatumai.

66 Be BK 13 straipsnyje nurodytos amžiaus, nuo kurio atsiranda baudžiamoji atsakomybė, ri-
bos, nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumais laikytini ir su nusikaltimų reci-
dyvu (BK 27 straipsnio 4 dalis) bei teistumu (BK 97 straipsnio 4 dalis) susijusios nuostatos.
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siog ir tik patvirtinti bendrųjų nuostatų ar jas detalizuoti, nes tuomet jie 
netenka prasmės“67.

Pažymėtina, kad BK bendrai taikomų bausmių sistemoje numatytas 
vienintelis ypatumas nepilnamečiams – baudą jiems galima skirti tik tada, 
jei jie dirba ar turi savo turto (BK 90 straipsnio 3 dalis). Kiti skirtumai tėra 
kiekybiniai, bet ne kokybiniai – tiesiog mažinamas suaugusiems numaty-
tos bausmės turinio „kiekis“ (mažesnė bauda, trumpesni viešieji darbai, 
trumpesnis areštas, trumpesnis laisvės atėmimas). Tačiau abejotina, ar 
vien kiekybinių ribų sumažinimas, palyginti su suaugusiems taikomomis 
bausmėmis, sukuria specializuoto poveikio jauno žmogaus resocializaci-
jai galimybę. Ypač atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepilnamečiams nėra 
numatyta jokių ypatumų taikant laisvės apribojimo bausmę. Žinoma, šie 
ypatumai nebūtinai turi būti baudžiamosios teisės dalykas, tam tikrą šių 
bausmių vykdymo specifiką galėtų numatyti ir bausmių vykdymo teisė, 
tačiau ir joje jų faktiškai nėra68.

Per daugiau nei 10  metų nuo BK priėmimo su nepilnamečių bau-
džiamąja atsakomybe susiję straipsniai buvo keisti tris kartus (2004 m., 
2007  m. ir 2011  m.). Kalbant apie pastarųjų metų BK pakeitimus, su-
sijusius su nepilnamečių justicija, reikia pažymėti, kad dar 2004  m. BK 
67  straipsnis papildytas nauja 4  dalimi, pagal kurią nepilnamečiui, at-
leistam nuo baudžiamosios atsakomybės šio kodekso VI ar XI skyriuje 
numatytais pagrindais arba atleistam nuo bausmės šio kodekso X sky-
riuje numatytais pagrindais, gali būti skiriamas turto konfiskavimas, BK 
82 straipsnis papildytas 3 dalimi – jeigu padaryti du ar daugiau baudžia-
mųjų nusižengimų, teismas nepilnamečiui gali paskirti bausmę, o BK 
90  straipsnis papildytas nauja bausme  –  laisvės apribojimu. Šiais pakei-
timais nebuvo siekiama tobulinti nepilnamečių baudžiamosios justicijos 
per se. Pateiktais pasiūlymais siekta išspręsti per pirmuosius BK taikymo 
metus išryškėjusias problemas, pataisyti pastebėtus netikslumus, reaguo-
ta į kitų Lietuvos Respublikos įstatymų pasikeitimus.

67 Sakalauskas G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų prasmė. Teisės prob-
lemos, 2013, Nr. 3 (81), p. 20–21. 

68 Sakalauskas G., Nikartas S., Ūselė L., Zaksaitė S. Nepilnamečių justiciją reglamentuojan-
čių teisės aktų įvertinimas. Teisės instituto tyrimas. Vilnius, 2009, p. 74.
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2007 m. padaryti BK pakeitimai taip pat nebuvo susiję su nepilname-
čių baudžiamosios justicijos tobulinimu per se. Baudžiamasis įstatymas 
patobulintas atsižvelgiant į aktualias to meto BK nuostatų įgyvendini-
mo problemas, t. y. pateiktais pasiūlymais siekta patobulinti galiojančias 
BK nuostatas, siekiant didinti įstatymo efektyvumą, panaikinti iškilu-
sius prieštaravimus ir sunkumus praktinėje veikloje taikant įstatymą. Iš 
2007 m. atliktų BK pakeitimų paminėtina tai, kad nors pagal pirminę BK 
82 straipsnio redakciją už nepilnamečių padarytus baudžiamuosius nusi-
žengimus auklėjamosios priemonės būdavo skiriamos neatleidus jų nuo 
baudžiamosios atsakomybės, po 2007  m. BK pakeitimų auklėjamosios 
priemonės skiriamos tik atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės arba 
bausmės69. Tais pačiais metais pakeistas ir BK 93 straipsnis, nustatant, kad 
nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti atleistas ne tik toks nepilname-
tis, kuris pirmą kartą padarė neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nu-
sikaltimą, bet ir tas, kuris pirmą kartą padarė baudžiamąjį nusižengimą70 
(esant visoms kitoms baudžiamajame įstatyme numatytoms sąlygoms).

69 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 38, 47, 63, 66, 70, 75, 82, 93, 129, 166, 
167, 172, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 194, 196, 197, 198, 1981, 1982, 199, 202, 
213, 214, 215, 225, 227, 228, 231, 233, 235, 252, 256, 257, 262, 284, 285, 312 straipsnių, 
priedo pakeitimo ir papildymo, XXVI, XXX skyrių pavadinimų pakeitimo ir kodekso 
papildymo 2561, 2571 straipsniais įstatymas. Valstybės žinios, 2007, Nr. 81-3309.

70 Pagal galiojusią BK 82 straipsnio 1 dalies redakciją, nepilnamečiui, padariusiam baudžia-
mąjį nusižengimą, jį nuteisus, nuosprendžiu teismas skirdavo ne bausmę, o auklėjamojo 
poveikio priemonę. Buvo teigiama, kad auklėjamojo poveikio priemonės skyrimas ap-
kaltinamuoju nuosprendžiu prieštarauja BK 54 straipsnio 1 dalies nuostatoms, kuriose 
formuluojami bausmių skyrimo principai ir nustatoma, kad teismas skiria tik įstatymo 
sankcijoje numatytą bausmę. Be to, praktikoje iškilo auklėjamojo poveikio priemo-
nių bendrinimo su bausmėmis problemų, kai greta baudžiamojo nusižengimo padaro-
mas nusikaltimas. Kadangi įstatymas nenumatė tokio bendrinimo galimybių, be to, jos 
sunkiai suderinamos tarpusavyje, bausmės ir auklėjamojo poveikio priemonės likdavo 
nesubendrintos ir tai lemdavo apsunkintą nuosprendžio vykdymą. Kaip parodė praktika, 
auklėjamojo poveikio priemonių taikymas nepilnamečiams už baudžiamuosius nusi-
žengimus nebuvo efektyvus ir nepadėjo sulaikyti jaunų asmenų nuo naujų nusikalstamų 
veikų padarymo bei pasiekti bausmės tikslų. Atsižvelgiant į tai, pasiūlyta nuostata, kad 
nepilnamečiui už baudžiamąjį nusižengimą, kaip ir kitiems asmenims, padariusiems nu-
sikalstamas veikas, bausmės būtų skiriamos vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių 
nuostatomis, t. y. skiriama BK straipsnio sankcijoje numatyta bausmė. O baudžiamojo ir 
auklėjamojo poveikio priemonės paprastai skiriamos vietoje bausmės, atleidus asmenį 
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Atsižvelgiant į poreikį ieškoti teisinių įkalinimo įstaigų perpildymo 
problemos sprendimo priemonių71, 2011 m. padaryti baudžiamojo įsta-
tymo pakeitimai, kurių tikslas – optimizuoti nuteistųjų, kuriems bausmės 
vykdymas atidedamas arba kurie lygtinai atleidžiami nuo laisvės atėmi-
mo bausmės pirma laiko, priežiūrą ir jų socialinę reabilitaciją, užtikrinti, 
kad laisvės atėmimo bausmė būtų taikoma tik griežčiausiais atvejais, to-
bulinti bausmės vykdymo atidėjimo ir lygtinio atleidimo nuo bausmės 
pirma laiko sąlygas, o šių institutų vykdymo tvarką ir sąlygas reguliuoti 
Lietuvos  Respublikos probacijos įstatyme. Šiame kontekste pakeisti ir 
BK straipsniai, susiję su nepilnamečių baudžiamąja justicija. Pakeista BK 
82 straipsnio 1 dalis, nurodant, kad auklėjamojo poveikio priemonės tai-
komos ne tik nepilnamečiams, padariusiems baudžiamąjį nusižengimą ar 
nusikaltimą ir atleistiems nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės, 
bet ir tiems nepilnamečiams, kurie padarė baudžiamąjį nusižengimą ar 
nusikaltimą, kuriems atidėtas bausmės vykdymas arba kurie lygtinai pa-
leisti iš pataisos įstaigų72. Viena, toks pakeitimas išplėtė galimybes dažniau 
taikyti auklėjamojo poveikio priemones nepilnamečiams. Kita, galima 
teigti, kad BK 82 straipsnio pakeitimais vis labiau tolstama nuo auklėja-
mųjų priemonių, kaip svarbios nepilnamečio resocializacijai, išskirtinės 
jo baudžiamosios atsakomybės realizavimo formos, padarius nusikalsta-
mą veiką, koncepcijos. Auklėjamąsias priemones skirti šiuo metu galima 
tik tam tikrais („neįprastais“) nepilnamečio baudžiamosios atsakomy-
bės realizavimo atvejais, t. y. atleidus jį nuo baudžiamosios atsakomybės, 
bausmės vykdymą jam atidėjus ar lygtinai paleidus iš pataisos įstaigos. 

nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės, todėl pasiūlyta keisti BK 93 straipsnį, nu-
matant, kad ir už baudžiamojo nusižengimo padarymą nepilnamečiai galėtų būti atlei-
džiami nuo baudžiamosios atsakomybės.

71 Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos, patvirtintos Lie-
tuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės programos“, 122 punkte taip pat numatyta baudžiamąją politiką 
kiek įmanoma orientuoti ne į asmens įkalinimą, o į alternatyvias su asmens laisvės atėmi-
mu nesusijusias bausmes.

72 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48, 64, 67, 75, 82, 87, 92 straipsnių pakei-
timo ir 77, 94 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas. Valstybės žinios, 2011, 
Nr. 5-138.
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Tačiau padarius, pavyzdžiui, vien baudžiamąjį nusižengimą, auklėjamojo 
poveikio priemonė nepilnamečiui negali būti paskirta įprasta tvarka73.

Svarbus pakeitimas, susijęs su auklėjamojo poveikio priemonė-
mis – pakeistas ir baudžiamojo įstatymo 87 straipsnis, t. y. šis straipsnis 
papildytas nauja 4 dalimi74, pagal kurią teismas nepilnamečiui jo ar kitų 
baudžiamojo proceso dalyvių prašymu, taip pat savo nuožiūra gali skirti 
kitus baudžiamajame įstatyme nenumatytus įpareigojimus ar draudimus, 
kurie, teismo nuomone, turėtų teigiamą įtaką nepilnamečio elgesiui. Šis 
papildymas pozityviai vertintinas dėl to, kad nepilnamečiams taikytinų 
priemonių spektrą praplėtė ir už baudžiamosios atsakomybės ribų, t.  y. 
teismui leidžiama lanksčiau parinkti poveikio priemones nepilnamečiams.

2011 m. BK pakeitimų paketas apėmė ir BK 92 straipsnį, kurio esminiu 
pakeitimu laikytina tai, kad bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiams 
tvarka ir sąlygos perkeltos  /  nustatytos Lietuvos Respublikos probacijos 
įstatyme (straipsnis papildytas nauja 3  dalimi). Taip pat pailgintas termi-
nas (iki penkerių metų), kai padarius ir tyčinį nusikaltimą galima taikyti 
bausmės vykdymo atidėjimą nepilnamečiams, patikslintos auklėjamojo 
poveikio priemonių skyrimo taisyklės, t. y. nurodyta, kad BK 82 straipsnyje 
nurodytos priemonės turi būti suderintos, kai jos skiriamos atidedant baus-
mės vykdymą, taip pat teismas įpareigojamas nustatyti laiką, per kurį ne-
pilnametis turi įvykdyti auklėjamojo poveikio priemones. Prie pakeitimų 
paketo pažymėtina ir tai, kad BK 94 straipsnis pripažintas netekusiu galios75.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2014 m. gruodžio 16 d. priimtas Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 
178, 179, 182, 183, 184 ir 185  straipsnių pakeitimo įstatymas Nr.  XII-
1459 (Prezidentės grąžintas Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai 
svarstyti76), kuriuo, be kita ko, keičiamos ir su nepilnamečių baudžiamąja 

73 Ūselė L. Nepilnamečių justiciją reglamentuojančių teisės aktų darna: procesiniai aspektai. 
Teisės problemos, 2014, Nr. 4 (86), p. 71–72.

74 Ibid. 
75 Asmens, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų, 

lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės pirma laiko arba laisvės atėmimo baus-
mės jam pakeitimas švelnesne bausme. 

76 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas Nr. 1K-189 „Dėl Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 178, 179, 182, 
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atsakomybe susijusios nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad BK 27  straips-
nio 1 dalyje nustatytos taisyklės, pagal kurias asmuo laikomas recidyvis-
tu, yra pernelyg plačios, taip pat įvertinus situaciją, jog recidyvo atvejai 
gali būti labai įvairaus pobūdžio – nuo atsitiktinių ir tarpusavyje niekaip 
nesusijusių nusikaltimų padarymo ar privilegijuotų nusikaltimų iki siste-
mingo, kartotinio nusikaltimo darymo atvejų, iš tiesų parodančio didesnį 
asmens pavojingumą ir polinkį nusikalsti, ir turint omenyje tai, kad nepil-
namečių padarytų nusikaltimų įskaitymas į recidyvą sistemiškai nedera 
su BK 27 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią teismas, spręsdamas, ar asmenį 
pripažinti pavojingu recidyvistu, neatsižvelgia į teistumą už nusikaltimus, 
kuriuos asmuo padarė būdamas jaunesnis negu aštuoniolikos metų, BK 
projekte siūloma BK 27 straipsnio 1 dalyje numatyti nuostatą, kad, kons-
tatuojant nusikaltimų recidyvą, neatsižvelgiama į teistumą už nusikalti-
mus, kuriuos asmuo padarė būdamas jaunesnis nei 18 metų77.

Vertinant nepilnamečių baudžiamosios justicijos ypatumus ir jos 
nuostatų taikymą, galima išskirti keletą pagrindinių probleminių as-
pektų. Vieną iš pagrindinių G. Sakalauskas įvardija netinkamą (nepakan-
kamą) BK 80 straipsnio nuostatų vertinimą ir taikymą teismų praktikoje. 
Autoriaus analizuotuose nuosprendžiuose pastebima tendencija, kad ne-
pilnamečių baudžiamosiose bylose teismai „bausmės tikslais“ be išimties 
mano esant BK 41  straipsnio įtvirtintą bausmės paskirtį, o ne (ir) BK 
80  straipsnyje įtvirtintą nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypa-
tumų paskirtį, tai, atrodytų, yra neteisinga sisteminiu ir teleologiniu BK 
aiškinimo požiūriu, t. y. teismai vadovaujamasi bendrąja baudžiamosios 
teisės teorija ir į konkrečius nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės 
ypatumus nekreipia pakankamai dėmesio78. 

Kitas probleminis aspektas – neaiškus BK 54 straipsnio 2 dalyje ir BK 
92  straipsnio 2  dalyje įtvirtintų aplinkybių, kurias turi įvertinti teismas, 

183, 184 ir 187 straipsnių pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui 
pakartotinai svarstyti“. TAR, 2014, Nr. 2014-21313.

77 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 178, 179, 182, 
183, 184 ir 187 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Prieiga per internetą: <http://
www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=261319&p_fix=n&p_gov=n> 

78 Sakalauskas G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų prasmė. Teisės prob-
lemos, 2013, Nr. 3 (81), p. 35.



41

Nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje  [...] teisės aktų pokyčių kontekste

skirdamas bausmę, ryšys79. Tai, kad teismai, skirdami bausmes neskiria rei-
kiamo dėmesio jų individualizavimui, nustatant ir įvertinant nepilnamečių 
asmenų gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, sveikatos būklę ir socialinę bran-
dą, yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas80. 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą 
susiklostė praktika, kad auklėjamojo poveikio priemonės, kurios turėtų būti 
įprastinė baudžiamosios atsakomybės forma nepilnamečiams, teismų 
praktikoje sudaro mažesnę dalį nei jiems skiriamos bausmės81. Nustatytos 
gana griežtos auklėjamojo poveikio priemonių taikymo sąlygos, todėl tai 
lemia, kad šios priemonės taikomos už baudžiamosios atsakomybės ribų, 
o ne kaip baudžiamosios atsakomybės forma. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, 
kad kai kurios bausmės (pavyzdžiui, viešieji darbai arba laisvės apriboji-
mas) savo pobūdžiu yra labai panašios į auklėjamojo poveikio priemones, 
todėl neaiškumų taip pat kyla tada, kai vienos jų taikomos kaip baudžia-
mosios atsakomybės forma, o kitos už atsakomybės ribų, nors savo turi-
niu tiek vienos, tiek kitos yra panašios.

2.2. Administracinių įstatymų  
nepilnamečių justicijos srityje pokyčiai
Administracinės justicijos srityje šiuo metu susiklosčiusi situacija, kai 
galioja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas 
(toliau  –  ATPK)82, kuriame beveik nenumatyta administracinės atsako-
mybės ypatumų nepilnamečiams, o Lietuvos Respublikos administraci-
nių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK), pakeisiantis ATPK ir kuriame 
nepilnamečių justicijos klausimams skiriama kiek daugiau dėmesio, dar 
nėra priimtas. 

79 Ibid. P. 25.
80 2007 m. birželio 28 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teismų 

praktikos skiriant bausmes (BK 54–64 straipsniai) apžvalga. 
81 Auklėjamosios priemonės skiriamos ne daugiau kaip 25 proc. asmenų, kuriems pritaiko-

mos nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės nuostatos (Žr.: Sakalauskas G. Nepilna-
mečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų prasmė. Teisės problemos, 2013, Nr. 3 (81), 
p. 30).

82 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Valstybės žinios, 1985, 
Nr. 1-1 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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Galiojančiame ATPK, kaip minėta, ne tik kad beveik nenumatyta 
administracinės atsakomybės ypatumų nepilnamečiams, jame taip pat 
nenustatyta jokių specializuotų administracinių nuobaudų nepilname-
čiams. Atvirkščiai, ATPK 211 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad už admi-
nistracinių teisės pažeidimų padarymą nepilnamečiams gali būti skiria-
mos visos administracinės nuobaudos, numatytos ATPK 21 straipsnyje 
(įspėjimas, bauda, daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo 
padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos 
dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo, konfiskavimas, specialio-
sios teisės atėmimas83, nušalinimas nuo darbo (pareigų)), išskyrus admi-
nistracinį areštą. Tačiau paprastai skiriamos tik dvi nuobaudos  –  įspėji-
mas ir bauda84. Pastarąją už nepilnamečius dažniausiai priversti mokėti jų 
tėvai (ATPK 314 straipsnio 2 dalis).

ATPK 12  straipsnyje įtvirtinta bendra nuostata, kad administraci-
nėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės 
pažeidimo padarymo sukako šešiolika metų. ATPK 13 straipsnio 2 da-
lyje nurodyta, kad už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų 
padarytus pažeidimus, numatytus tam tikruose straipsniuose85, admi-

83 Iš visų ATPK 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte išvardytų teisių nepilnamečiams faktiškai 
galima paskirti tik teisės vairuoti transporto priemones ir teisės užsiimti žvejyba atėmimą, 
nes kitų teisių dėl savo jauno amžiaus jie paprasčiasiai negali įgyti. 

84 Sakalauskas G., Nikartas S., Ūselė L., Zaksaitė S. Nepilnamečių justiciją reglamentuojan-
čių teisės aktų įvertinimas. Teisės instituto tyrimas. Vilnius, 2009, p. 17. 

85 1994 m. liepos 18 d. pakeitimu buvo numatyti keturi tokie administraciniai teisės pažei-
dimai (ATPK 44 straipsnio 3 dalis (Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų 
įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti), 175 straips-
nis (Nepilnamečių padarytas chuliganizmas), 178 straipsnio 4 dalis (Girtų nepilname-
čių iki šešiolikos metų pasirodymas viešosiose vietose, taip pat jų gėrimas alkoholinių 
gėrimų) ir 183  straipsnio 3  dalis (Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba groji-
mas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys 
veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose 
viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įs-
taigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį)), kuriuos padarius 14–16 metų 
nepilnamečiams administracinėn atsakomybėn traukiami jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 
2002 m. gruodžio 10 d. įstatymu į tokių administracinių teisės pažeidimų sąrašą įtraukta 
dar viena administracinio teisės pažeidimo sudėtis (ATPK 1761 straipsnio 3 dalis (Ci-
vilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas)). 
2003 m. liepos 4 d. buvo pakeistas ATPK 196 straipsnis, nustatant administracinę atsa-
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nistracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai)86, 
o ATPK 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nepilnamečiams nuo še-
šiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės 
pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuosta-
tos su ypatumais, numatytais šio kodekso 21(1), 24, 37(1), 281, 313 ir 
314 straipsniuose87. 

Nagrinėjamu metu ypač reikšmingų teisėkūros pokyčių, susijusių su 
ATPK nuostatomis nepilnamečių administracinės atsakomybės konteks-

komybę tėvams arba globėjams (rūpintojams), kai jų nepilnamečiai vaikai (globotiniai, 
rūpintiniai) iki 16 metų saugo, laiko, nešioja, gabena ginklą ar šaudmenis, kuriems įsigyti 
ir laikyti ar nešioti nereikalingas leidimas, 2008 m. spalio 14 d. ATPK buvo papildytas 
nauju 1781  straipsniu, nustatant administracinę atsakomybę tėvams arba globėjams 
(rūpintojams), kai jų nepilnamečiai vaikai (globotiniai, rūpintiniai) iki 16 metų varto-
ja alkoholinius gėrimus ir kitus svaigalus, pagamintus naudojant spiritą, ar jų turi. Tiek 
ATPK 196 straipsnis, tiek ATPK 1781 straipsnis nebuvo įtraukti į ATPK 13 straipsnio 
2 dalį. Pažymėtina, kad 2009 m. liepos 15 d. įstatymu ATPK 13 straipsnio 2 dalyje numa-
tytas nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytų administracinių teisės 
pažeidimų, už kurių padarymą administracinėn atsakomybėn traukiami nepilnamečio 
tėvai arba globėjai (rūpintojai), sąrašas papildytas ATPK 142 straipsnio 2 dalimi (Vaikų 
nuo keturiolikos iki šešiolikos metų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto 
priemonėmis), o 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymu – ATPK 1781 straipsnio 1 dalimi ir 
ATPK 196 straipsnio 2 dalimi.

86 Apie tai, kad toks tiesioginis tėvų atsakomybės už vaiko padarytą administracinį teisės 
pažeidimą įtvirtinimas kelia abejonių, plačiau žiūrėti: Sakalauskas G. Teisės aktų įvertini-
mas. P. 25–32.

87 Be jau minėto ypatumo, kad už administracinių teisės pažeidimų padarymą nepilname-
čiams gali būti skiriamos visos administracinės nuobaudos, numatytos ATPK 21 straips-
nyje, išskyrus administracinį areštą (ATPK 211  straipsnis), ir to, kad pagal ATPK 
313 straipsnį, kai teisės pažeidimą padarę nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos 
metų amžiaus neturi savarankiškų pajamų, bauda išieškoma iš tėvų arba juos atstojančių 
asmenų šio kodekso 314 straipsnyje nustatyta tvarka, pažymėtina ir tai, kad už adminis-
tracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos, 
numatytos ATPK (ATPK 24 straipsnio 1 dalis). ATPK 371 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta 
taisyklė, kad, jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba or-
ganizacijai padarytas turtinis nuostolis, organas (pareigūnas), spręsdamas nuobaudos 
nepilnamečiui skyrimo už administracinį teisės pažeidimą klausimą, turi teisę kartu 
spręsti klausimą dėl to, kad nepilnametis, turintis savarankiškas pajamas, atlygintų turti-
nį nuostolį, jeigu šio suma neviršija penkiasdešimties litų, ATPK 281 straipsnio 6 dalyje 
nurodyta, kad nepilnamečių, jų tėvų ar juos atstojančių asmenų administracinių teisės 
pažeidimų bylos nagrinėjamos pagal pažeidėjo gyvenamąją vietą. 
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te88, neįvyko, tačiau būtina pažymėti, kad naujame rengiamame ANK siū-
loma svarbių naujovių, susijusių su nepilnamečių administracine atsako-
mybe. Nors ANK 6  straipsnio 1  dalyje įtvirtinta ir galiojančiame ATPK 
esanti taisyklė, kad pagal ANK atsako asmuo, kuriam iki administracinio 
nusižengimo padarymo buvo sukakę šešiolika metų, svarbu tai, kad pagal 
ANK nepilnamečiui, kuris padarė administracinių nusižengimų požymių 
turinčią veiką ir kuriam iki ANK numatytos veikos padarymo nebuvo su-
kakę šešiolika metų, įstatymų nustatyta tvarka gali būti taikomos Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatytos vaiko priežiūros formos (galiojančiame 
ATPK panašios nuostatos nėra įtvirtinta). Atlikus tyrimą, informacija apie 
šią veiką ir ją padariusį nepilnametį perduodama mokyklai, savivaldybės 
vaiko teisių apsaugos skyriui ar kitam subjektui, turinčiam teisę pagal Lie-
tuvos Respublikos įstatymus kreiptis į savivaldybės administracijos di-
rektorių dėl vaiko priežiūros formų taikymo (ANK 6 straipsnio 2 dalis). 
Taigi siūloma taikyti ne tik visas ANK numatytas nuobaudas89 (įspėjimas, 
bauda ir viešieji darbai90) ir administracinio poveikio priemones91 nepilna-
mečiams nuo 16 iki 18 metų, bet ir išplėsti atsakomybės priemonių arse-
nalą – taikyti vaiko priežiūros formas kaip specifines poveikio priemones, 
skirtas nepilnamečiams92. Nepaisant tokių naujovių, kurios turi tiesioginę 
sąsają su vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonėmis, ANK po-

88 2009–2013 m. ATPK keistas 81 kartą, tačiau iš jų galima išskirti tik du pakeitimus, susi-
jusius su nepilnamečių administracine atsakomybe, jos realizavimo pokyčiais. Plačiau žr.: 
Ūselė L. Nepilnamečių justiciją reglamentuojančių teisės aktų darna: procesiniai aspektai. 
Teisės problemos, 2014, Nr. 4 (86), p. 70.

89 ANK 23 straipsnio 1 dalis.
90 Viešieji darbai taikoma kaip alternatyvi administracinė nuobauda, šio kodekso nustatyta 

tvarka ja pakeičiant baudą ar jos dalį (ANK 23 straipsnio 2 dalis). 
91 Pagal ANK 27  straipsnio 1  dalį, administracinės nuobaudos paskirčiai įgyvendinti as-

meniui kartu su administracine nuobauda gali būti skiriamos administracinio poveikio 
priemonės: suteiktos specialios teisės atėmimas, turto konfiskavimas, įpareigojimas da-
lyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos 
priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo 
ir kitose programose (kursuose), draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose 
renginiuose.

92 2012 m. Administracinių nusižengimų kodekso projekto Nr. XIP-3600(2) 43 str. Prieiga 
per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422906&p_
tr2=2>. 
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zityviai vertintinas ir dėl to, kad nepilnamečių administracinės atsakomy-
bės ypatumus siūloma numatyti atskirame ANK skyriuje93. Manytina, kad 
tokios iniciatyvos galėtų prisidėti siekiant suderinti kelias atsakomybės 
rūšis: administracinę ir vaiko minimalią ir vidutinę priežiūrą. Reikia pažy-
mėti, kad ANK siūloma nepilnamečių administracinės atsakomybės ypa-
tumų reglamentavimo specifika savo turiniu turi panašumų su baudžiamo-
jo įstatymo nuostatomis, t. y. nepilnamečių administracinės atsakomybės 
ypatumų reglamentavimas pradedamas nuostatomis, įvardijančiomis 
nepilnamečių administracinės atsakomybės paskirtį: 1) užtikrinti, kad 
administracinė atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir socialinę brandą; 
2)  padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį derinant adminis-
tracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės skyrimą už pa-
darytą administracinį nusižengimą su jo asmenybės ugdymu, auklėjimu, 
neteisėto elgesio priežasčių šalinimu; 3)  sulaikyti nepilnametį nuo naujų 
administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų padarymo. 

ANK 43  straipsnio 1  dalyje numatyta, kad nepilnamečiui, padariu-
siam administracinį nusižengimą, gali būti skiriamos visos ANK 23 ir 
27  straipsniuose numatytos administracinės nuobaudos ir administra-
cinio poveikio priemonės. Administracinės nuobaudos ir administraci-
nio poveikio priemonės nepilnamečiams skiriamos pagal bendrą ANK 
nustatytą tvarką ir atsižvelgiant į VII skyriuje numatytus ypatumus, t. y., 
skiriant administracinę nuobaudą ir administracinio poveikio priemo-
nę nepilnamečiui, būtina atsižvelgti į jo amžių, asmenybę, taip pat gali 
būti atsižvelgiama į nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, kitas 
įstatymų numatytas aplinkybes, taip pat, kad teismas ar institucija (pa-
reigūnas), nagrinėjanti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvar-
ka, atsižvelgdama į administracinio nusižengimo pobūdį ir nepilnamečio 
asmenybę, siekdama veiksmingiau užtikrinti ANK 42 straipsnyje nusta-
tytos nepilnamečių administracinės atsakomybės paskirties įgyvendini-
mą, gali neskirti nepilnamečiui administracinės nuobaudos ir adminis-
tracinio poveikio priemonės ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka kreiptis dėl vaiko priežiūros formų taikymo. ANK 44 straipsnyje 

93 Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai numatyti šio kodekso VII skyriu-
je (ANK 6 straipsnio 3 dalis).
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nurodyta, kad bauda gali būti skiriama tik dirbančiam ar savo turtą tu-
rinčiam nepilnamečiui. Administraciniu nurodymu ar nutarimu skiriama 
bauda  nepilnamečiui lygi pusei baudos, nustatytinos vadovaujantis šio 
kodekso taisyklėmis už padarytą administracinį nusižengimą, bet ne ma-
žesnė nei dešimt tūkstančių litų ir ne didesnė nei trys tūkstančiai litų.

Nepaisant to, L. Ūselė savo atliktame tyrime apibendrina, kad nepil-
namečių administracinės justicijos teisės aktai nėra iš esmės peržiūrėti, 
neįvertintas nepilnamečiams numatytų administracinių nuobaudų nei 
nuostatų dėl jų dalyvavimo administraciniame procese veiksmingumas ir 
atitiktis nepilnamečių, pažeidusių teisę, poreikiams. Autorė linkusi teigti, 
kad nepilnamečių justicijos reforma dar nepasiekė administracinės justi-
cijos teisės aktų94. 

2.3. Nepilnamečių minimalios ir  
vidutinės priežiūros sistemos sukūrimas 
Daugelyje pasaulio valstybių, ir Lietuvoje, numatytos atitinkamų priemo-
nių sistemos, kurioms keliami edukaciniai ir pagalbos nusižengti linku-
siems vaikams tikslai. Lietuvoje šį sistema vadinama vaiko minimalios ir 
vidutinės priežiūros sistema. 

2007 m. birželio 28 d. buvo priimtas Vaiko minimalios ir vidutinės 
priežiūros įstatymas95, o 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja šio įstatymo 
redakcija96. Šiuo ilgai svarstytu ir galiausiai priimtu įstatymu pamėginta 
užpildyti didelę teisinę ir organizacinę spragą, neleidusią taikyti jokių 
priemonių vaikams, kurie nėra sulaukę amžiaus, nuo kurio galima admi-
nistracinė ar baudžiamoji atsakomybė, tačiau kurių elgesys formaliai ati-

94 Ūselė L. Nepilnamečių justiciją reglamentuojančių teisės aktų darna: procesiniai aspektai. 
Teisės problemos, 2014, Nr. 4 (86), p. 72.

95 Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. Valstybės žinios, 
2007, Nr. 80-3214.

96 Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimai. Vals-
tybės žinios, 2010, Nr.  157-7969. Įsigaliojus naujai įstatymo redakcijai, reikšmingų tei-
sėkūros pokyčių, susijusių su vaiko minimalia ir vidutine priežiūra, neįvyko, paminėtina 
tai, kad tam tikri papildymai rengti siekiant suderinti šį įstatymą su naujai rengiamu ANK 
(Plačiau žr.: Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 8 ir 10 straipsnių pakeiti-
mo įstatymo projekto XIP-3601(2) aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422915&p_tr2=2>.). 
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tinka administracinio teisės pažeidimo ar nusikalstamos veikos sudėties 
požymius97. Šio įstatymo tikslas – sukurti vaiko teises ir teisėtus interesus bei 
visuomenės saugumo poreikius atitinkančią ir elgesio problemų turinčio vai-
ko socializacijai, ugdymui bei švietimo ir kitos pagalbos teikimui skirtą vaiko 
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą <...>. Jame įtvirtinti pa-
grindiniai vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros principai, vaiko mini-
malios ir vidutinės priežiūros priemonės, jų skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, 
panaikinimo pagrindai ir tvarka, taip pat vaiko vidutinės priežiūros prie-
monės ar auklėjamojo poveikio priemonės – atidavimo į specialią auklėji-
mo įstaigą – vykdymo vaikų socializacijos centruose svarbiausios nuosta-
tos. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas ypatingas tuo, kad 
jame sujungtos ne tik baudžiamosios ir civilinės, bet ir socialinės apsaugos 
teisės normos, kurios yra svarbi vaiko teisių apsaugos sistemos dalis.

Iki pat priimant šį įstatymą kituose Lietuvos teisės aktuose tik frag-
mentiškai buvo numatyta, kaip įgyvendinti nepilnamečių minimalią ir 
vidutinę priežiūrą (pavyzdžiui, Švietimo įstatymas, Specialiojo ugdymo 
įstatymas, Socialinių paslaugų įstatymas ir kt.). Reikia paminėti, kad 
šiame įstatyme nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstaigų 
sistema tapo pakankamai atskirta nuo kitų nepilnamečių įstaigų veiklos, 
todėl minėtu įstatymu suformuota nepilnamečių minimalios ir vidutinės 
priežiūros sistemos specifika. 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos pagrindas yra nepil-
namečio ugdymas, integravimas į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam 
būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus. Šios sistemos priemonių 
skirtumas nuo kitų nepilnamečių justicijoje esamų nepilnamečių povei-
kio priemonių (pavyzdžiui, baudžiamuosiuose įstatymuose arba admi-
nistracinėje justicijoje numatytos priemonės) – baudimo elemento atsi-
sakymas. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistema pagrįsta tokiais 
veiklos metodais, kaip antai socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, 
pedagogų, psichologų pagalbos įgyvendinimas. Taigi minėta sistema yra 
ne tik teisingumo vykdymą užtikrinanti sistema, bet ir švietimo ir sociali-
nės apsaugos pagrindu veikianti priemonių visuma. 

97 Sakalauskas G., Nikartas S., Ūselė L., Zaksaitė S. Nepilnamečių justiciją reglamentuojan-
čių teisės aktų įvertinimas. Teisės instituto tyrimas. Vilnius, 2009, p. 12.
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Nepaisant didžiulių lūkesčių ir perspektyvų, įgyvendinant Vaiko mini-
malios ir vidutinės priežiūros įstatymą vis dėlto iškilo daug problemų. Pa-
grindinės Švietimo ir mokslo ministerijos atliktame tyrime98 įvardijamos 
šios problemos: nepakankamas įstatymo įgyvendinimo finansavimas; 
dienos centrų trūkumas99; ribotos galimybės skirti vaikui vidutinės prie-
žiūros priemonę100; savivaldybėse nebuvo sukurta minimalios priežiūros 
sistema ar modelis, rekomendacijos – kada ir kaip taikyti minimalios prie-
žiūros priemones, buvo tik nuoroda, kad tai daroma tik išnaudojus visas 
švietimo pagalbos priemones; įstatyme nebuvo apibrėžta, kokią būtina 
surinkti informaciją, norint priimti sprendimą skirti vaikui minimalią ir 
vidutinę priežiūrą, taip pat įstatymo aiškumui trūko poįstatyminių teisės 
aktų, kuriuose būtų aiškiau išdėstyta Vaiko minimalios ir vidutinės prie-
žiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo tvarka; nepakankamai organizuo-
ta specialistų, atsakingų už vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sritį, 
mokymų ir seminarų101. 

Atsižvelgiant į susidariusias problemas, 2011 m. sausio 1 d. įsigalio-
jo nauja įstatymo redakcija, skirta minėtoms problemoms spręsti, kuria 
siekta efektyviau įgyvendinti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
įstatymą. Svarbiausi įstatymo pakeitimai ir naujovės:

• atsirado nauja dienos centrų rūšis – atviras jaunimo centras, įstaiga 
ar jos padalinys, teikiantis socialines, pedagogines, psichologines pas-
laugas jaunimui ir vykdantis 14–18 metų vaikų minimalios priežiūros 
priemones;

• įtvirtintos naujos vaiko minimalios priežiūros priemonės – įpareigo-
jimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje, įpareigojimas būti namuose 
nustatytu laiku, įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma 

98 Prevencinių projektų įgyvendinimas Lietuvos mokyklose. Vilnius: Švietimo ir mokslo 
ministerija, 2011, p. 36. 

99 Kai kuriose savivaldybėse nėra nuolatinių dienos centrų, į kuriuos būtų galima siųsti 
vaikus, arba jų trūksta. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostata – įpa-
reigojimas vaikui lankyti dienos centrą – gali būti įgyvendinta tik su sąlyga, kad savivaldy-
bėje yra dienos centras.

100 Socializacijos centre būtina turėti laisvą vietą vaikui, o laisvų vietų dažnai trūksta.
101 Trūko metodinių rekomendacijų, kvalifikacijos tobulinimo seminarų, nebuvo parengtų 

(apmokytų) specialistų, kurie vykdytų vaikui skirtą minimalią priežiūrą.
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neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, daran-
čiais jam neigiamą įtaką, įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio 
darbus (jeigu vaikas sutinka); 

• savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupę 
pakeitė savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija102;

• iki 2011  m. galiojusiame Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
įstatyme buvo nustatyta, kad vidutinės priežiūros priemonė gali būti 
skiriama iki trejų metų, bet ne ilgiau nei vaikui sueis 18 metų. Nuo 
2011  m. šis terminas, siekiant įgyvendinti tarptautinių teisės aktų 
nuostatas dėl vaiko buvimo socializacijos įstaigose trukmės, sutrum-
pintas iki vienų metų, bet ne ilgiau nei vaikui sukaks 18 metų103.

2.4. Nepilnamečių justicijos programa ir jos įgyvendinimas
Be nepilnamečių justiciją reguliuojančių įstatymų, nepilnamečių justici-
jos reformai įgyvendinti ir tikslams pasiekti buvo kuriamos ir specialio-
sios (atskiros) Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos104. Nepilna-

102 Atsižvelgiant į tai, kad prevencinio darbo koordinavimo grupė kviesdavo posėdį, tačiau 
jame dalyvaudavo tik grupės atstovas (ir kiti subjektai, nepriklausantys grupei), neaišku, 
kieno buvo šaukiamas posėdis. Pažymėtina ir tai, kad pasikeitė informacijos, reikalingos 
priimti sprendimui dėl vaiko priežiūros priemonės taikymo, surinkimo terminai. Termi-
nas nuo 5 dienų buvo pratęstas iki 7 dienų. Šiuo termino pailginimu siekiama suteikti 
galimybę vaiko gerovės komisijai surinkti tikslią ir pakankamai išsamią informaciją, kuria 
remiantis priimami sprendimai dėl vaikui skiriamos / neskiriamos minimalios ar / ir vi-
dutinės priežiūros priemonės. Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos pa-
skirtis – koordinuoti ugdymo, reabilitacijos, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimą 
savivaldybės teritorijoje, institucijų bendradarbiavimą, teikiant metodinę, informacinę, 
konsultacinę ir dalykinę pagalbą mokyklų vaiko gerovės komisijoms.

103 Jei vaikui vidutinės priežiūros priemonės terminas pagal įstatymą pratęstas, vaikas centre 
gali būti ilgiau, tačiau neviršijant bendro 3 metų termino ir 18 metų amžiaus. Pažymėti-
na, kad, sutrumpėjus vidutinės priežiūros priemonės terminui, sumažėjo vaikų skaičius 
vaikų socializacijos centruose (2010 m. – 168, 2011 m. – 166, 2012 m. – 152 vaikai), 
tačiau padaugėjo vidutinės priežiūros priemonės termino pratęsimo atvejų: 3 – 2010 m. 
ir 27 – 2012 m. (beveik 10 kartų). Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos vastybės kontro-
lės valstybinio audito ataskaita „Ar efektyviai organizuota vaiko teisių apsauga“, 2012 m. 
gruodžio 31  d. Nr.  VA-P-10-3-21. P.  5. Prieiga per internetą: <file:///C:/Users/User/
Downloads/ataskaita-vaiko-t-apsauga.pdf>.

104 Iki šiol Lietuvoje buvo vykdomos trys nepilnamečių justicijos programos: 1999–2002 m., 
2004–2008 m., 2009–2013 m. 
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mečių justicijos programa tapo viena iš kertinių pagrindinių programinių 
dokumentų, formuojančių naują nepilnamečių justicijos politiką.

Jungtinių Tautų vystymo programos iniciatyva remiantis 1999  m. 
lapkričio 17 d. su Lietuvos Respublikos Vyriausybe pasirašyta sutartimi 
buvo pradėta vykdyti Nepilnamečių justicijos programa (1999–2002 m.) 
(toliau – Pirmoji programa), kuri buvo finansuojama iš Jungtinių Tautų 
vystymo programos, Atviros Lietuvos fondo ir Nyderlandų Karalystės 
Vyriausybės lėšų. Pagrindinis jos tikslas – mažinti nepilnamečių pakarto-
tinai padarytų nusikaltimų skaičių. Tai turėjo įtakos naujai nepilnamečių 
justicijos koncepcijai, padėjo parengti institucijų mokymo programas, 
numatyti būtinus veiksmus esamoms pataisos įstaigoms modernizuoti 
ir suteikė atitinkamų institucijų darbuotojams reikiamos informacijos 
apie darbo su nepilnamečiais specifiką105. Pirmoji programa buvo skirta 
strategiškai keisti visą nepilnamečių justicijos sistemą, ji sukūrė prielaidas 
sėkmingai reformai, kuri tęsiama iki šiol.

Pirmosios programos kai kurių tikslų tęstinis pobūdis lėmė poreikį 
nuolat, nenutrūkstamai taikyti priemones ateityje. Kita vertus, vienų tiks-
lų pasiekimas lėmė naujų siekių susiformavimą. Atsižvelgiant į tai, dauge-
lį Pirmosios programos priemonių buvo būtina įgyvendinti toliau, ypač 
daug dėmesio skirti institucijų reformai, specialistų mokymui ir užtikrinti 
priimtų teisės aktų įgyvendinimą ir suderinimą. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 2004  m. gegužės 19  d. nutarimu Nr.  600 patvirtino antrąją 
Nepilnamečių justicijos 2004–2008  metų programą (toliau  –  Antroji 
programa)106, kurios tikslas buvo siekti teisę pažeidusių nepilnamečių reso-
cializacijos ir taip prisidėti prie nepilnamečių nusikalstamumo mažinimo, 
taip pat sukurti optimalų šioje sistemoje veikiančių institucijų tinklą, nuolat 
tobulinti justicijos pareigūnų ir kitų darbuotojų mokymo sistemą. Tikėtina, 
kad tokiam tikslo pakoregavimui (palyginti su Pirmąja programa) turėjo 

105 Tai buvo viena iš sėkmingai vykdomų programų Lietuvoje, pagrįsta tarpžinybiniu ben-
dradarbiavimu ir atsakomybe. Ją teigiamai įvertino Europos Tarybos Ekspertų komitetas, 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas, taip pat buvo atliktas nacionalinis ir tarptautinis 
jos įvertinimas (Antrosios programos 6 punktas).

106 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m. gegužės 19  d. nutarimas Nr.  600 „Dėl ne-
pilnamečių justicijos 2004–2008 metų programos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2004, 
Nr. 83-3008.
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įtakos nepalankūs statistiniai nusikalstamumo rodikliai. Nuo Pirmosios 
programos pradžios 1999 m. iki 2003 m., kai buvo rengiama Antroji pro-
grama, oficialiai užregistruota, kad pakartotinai padariusiųjų nusikalsta-
mą veiką dalis padidėjo nuo 17,7 iki 23,1 proc.107 

Trečioji Nepilnamečių justicijos 2009–2013  metų programa (to-
liau – Trečioji programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1070108, laikytina nuoseklia Antrosios 
programos tąsa. Šios programos paskirtis  –  sudaryti kryptingo, ilgalai-
kio ir kompleksinio nepilnamečių justicijos sistemos tobulinimo sąly-
gas, labiau orientuotis į diferencijuotos nepilnamečių justicijos sistemos kūri-
mą, t. y. nustatyti ir įgyvendinti priemones skirtingoms rizikos grupėms 
priklausančių nepilnamečių poreikiams tenkinti ir labiau stengtis teisės 
pažeidėjus resocializuoti, o ne bausti ir izoliuoti. Trečiosios programos 
tikslas  –  sukurti optimalų nepilnamečių justicijos sistemoje veikiančių 
institucijų tinklą, numatyti būtinas organizacines, technines priemones ir 
bendradarbiavimo ryšius, sustiprinti nepilnamečių interesų apsaugą tiek 
administraciniame, tiek baudžiamajame procese. Ši programa pareng-
ta atsižvelgiant į Antrosios programos įgyvendinimo rezultatus, poreikį 
toliau įgyvendinti pasiteisinusias priemones, sunkumus, atsiradusius įgy-
vendinant kai kurias priemones, t.  y. būtinumą patikslinti šią programą, 
kad konkrečios nepilnamečių justicijos priemonės būtų veiksmingesnės. 
Trečiojoje programoje nurodoma, kad viena iš svarbiausių nepilnamečių 
justicijos tobulinimo sričių yra pareigūnų, dirbančių su nepilnamečiais, 
kvalifikacijos tobulinimas. Minėtoje programoje numatyta, kad svarbu 
ne tik sukurti nuolatinę nepilnamečių justicijos sistemos personalo mo-
kymo sistemą, diegti nuoseklias kvalifikacijos kėlimo programas, bet ir 

107 Nuo 1990 iki 2002 metų užregistruotų nusikalstamų veikų, kuras padarė nepilnamečiai, 
padaugėjo daugiau kaip dvigubai (nuo 2 506 iki 5 152), o nepilnamečių, kaltinamų pa-
darius nusikalstamas veikas, – daugiau kaip pusantro karto (nuo 2 042 iki 3 522). Per 
2002 metus nustatyti 693 nepilnamečiai, kaltinami padarę nusikalstamą veiką, jau buvo 
anksčiau teisti, o per tą patį laikotarpį iš 7 315 asmenų, anksčiau teistų ir vėl kaltinamų 
padarius nusikalstamą veiką, 1 874 asmenys teisti anksčiau, būdami nepilnamečiai (An-
trosios programos 8 punktas).

108 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009  m. rugsėjo 2  d. nutarimas Nr.  1070 „Dėl ne-
pilnamečių justicijos 2009–2013 metų programos patvirtinimo“ . Valstybės žinios, 2009, 
Nr. 110-4664. 
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toliau ieškoti būdų motyvuoti šiuos darbuotojus ir gerinti jų darbo me-
todus. Priemonių plane įvardytos šios daugiausiai rūpesčio keliančios 
problemos:

• socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų, kurie turėtų atlikti esmi-
nį vaidmenį, teikiant pagalbą ir resocializuojant nepilnamečius teisės 
pažeidėjus, trūkumas109;

• nepilnamečių justicijos pareigūnų, dirbančių su nepilnamečiais, ne-
pakankama kvalifikacija110;

• nepilnamečių, esančių vaikų socializacijos centruose ir grįžusių iš šių 
centrų, resocializacijos ir apsaugos nuo neigiamo poveikio uždarose 
įstaigose neužtikrinimas111;

• nėra nepilnamečių, esančių vaikų socializacijos centre, ryšių su šeima 
palaikymo priemonių sistemos;

• nepakankamas nepilnamečių teisių, apsaugos nuo asmenybę žalojan-
čio poveikio, stresinių išgyvenimų, susijusių su baudžiamuoju proce-
su, užtikrinimas112.

109 Tam tikra pažanga padaryta diegiant novatoriškas švietimo ir profesinio ugdymo progra-
mas ir kuriant socialinių pedagogų, psichologų, mokytojų padėjėjų darbo vietas, įdiegus 
vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemą.

110 Nepilnamečių justicijos pareigūnams trūksta bendravimo su problemiškais nepilname-
čiais įgūdžių. Įgyvendinant Pirmąją ir Antrąją programas, parengtos kelios mokymo pro-
gramos, skirtos policijos pareigūnams, teisėjams, prokurorams, laivės atėmimo vietų ir 
pataisos inspekcijų pareigūnams, dirbantiems su nepilnamečiais teisės pažeidėjais. Šios 
mokymo programos padėjo minėtų institucijų personalui įgyti daugiau žinių nepilna-
mečių justicijos klausimais, tačiau bendras mokymo programų veiksmingumas dar per 
mažas. Vis dar didelė nepilnamečių justicijos institucijų personalo kaita, o pareigūnai, 
dirbantys su nepilnamečiais, stokoja motyvacijos. Ne visi nepilnamečių justicijos siste-
mos darbuotojai suinteresuoti tobulinti žinias ir kvalifikaciją. Per menkai suvokiama ir 
darbo su nepilnamečiais svarba.

111 Pažymėtina, kad vienas iš Trečiosios programos uždavinių – sukurti aiškią ir veiksmingą 
nepilnamečių, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų ir vaikų socializacijos centrų, resocializa-
cijos sistemą.

112 Įgyvendinant ankstesnes nepilnamečių justicijos programas, priimta ir įgyvendinta ne-
mažai teisės normų, padedančių apsaugoti nepilnametį baudžiamajame procese. Papil-
domai Trečiojoje programoje numatyta teisės aktuose įtvirtinti prokurorų dalyvavimą 
savivaldybių administracijų prevencinio darbo koordinavimo grupių veikloje, įdiegti eks-
perimentinį taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) instituto taikymo nepilnamečių 
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Apibendrinant galima teigti, kad nors visos trys nepilnamečių jus-
ticijos programos užtikrino pastebimą nepilnamečių justicijos sistemos 
pažangą, nepilnamečių justicijos per se dar negalima vertinti kaip visiškai 
veiksmingos. 2014  metų Nepilnamečių justicijos programos vertinimo 
apibendrinime pažymima, kad, siekiant humaniškesnės, labiau į nepilna-
mečių amžiaus ypatumus ir jų auklėjimo poreikius atsižvelgiančios siste-
mos, reikalinga ilgalaikė valstybės strategija šioje srityje. Nepilnamečių 
justicija turi turėti bendrą vertybinį ir mokslinį pagrindą, nusikaltusiems 
nepilnamečiams taikomų priemonių sistema turi veikti koordinuotai, šio-
je sistemoje dirbantieji turi įgyti bendrų žinių apie nepilnamečių elgesio 
ypatumus ir jiems taikomų priemonių efektyvumą, nepilnamečių justiciją 
reglamentuojantys teisės aktai turi derėti tarpusavyje, bendriems strategi-
niams tikslams turi būti konsoliduojamos lėšos113.

2.5. Nepilnamečių justicijos politikos  
dabartinė kritika ir diskusiniai klausimai 
Po daugelio bandymų reformuoti nepilnamečių justicijos sistemą, po 
įvairių diskursų šia tema ir bandymų apibrėžti nepilnamečių justicijos po-

baudžiamajame procese projektą, užtikrinti procesinių veiksmų, vykdomų nepilname-
čiams, fiksavimą darant vaizdo ir garso įrašus. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama dife-
rencijuotesnės nepilnamečių justicijos sistemai kurti, t. y. turėtų būti siekiama įgyvendinti 
priemones skirtingoms rizikos grupėms priklausančių nepilnamečių poreikiams tenkinti. 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas nenustato specializuotų institucijų 
nepilnamečių byloms tirti ir nagrinėti. Nenustatyta ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų, pro-
kurorų, teisėjų ir advokatų specializacija nepilnamečių bylose. Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo proceso kodekse reglamentuojami tik tam tikri visos proceso normų sistemos 
ypatumai. Šią problemą spręsti labai padėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 
2006 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. I-8 patvirtintos Prokurorų ir prokuratūros personalo 
mokymo ir kvalifikacijos kėlimo gairės, kuriose nurodyta, kad viena iš prioritetinių be-
sispecializuojančių prokurorų kvalifikacijos kėlimo sričių – nepilnamečių justicija. Be to, 
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 29 d. nurodymu Nr. 5-N-13 
visose šalies policijos įstaigose vadovų įsakymais paskirti pareigūnai, turintys teisę atlikti 
ikiteisminį tyrimą, ir pareigūnai, atliekantys ikiteisminį tyrimą ir tiriantys baudžiamąsias 
bylas, susijusias su nepilnamečiais teisės pažeidėjais ir nukentėjusiais nepilnamečiais.

113 Žr. Justickaja S., Žukauskaitė J. Nepilnamečių justicijos 2009–2013 m. programos apiben-
drinimas. Teisės e-aktualijos, 2014, Nr. 2 (5), p. 33. Prieiga per internetą: <http://teise.org/
data/aktualijos-14-252.pdf>.
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litikos ateities gaires galima teigti, kad valstybės pastangos imtis priemo-
nių, tobulinančių nepilnamečių justicijos sritį, išties matomos: siekiama 
nepilnamečių baudžiamąją justiciją daryti humaniškesnę, kuriama tarp-
tautiniuose teisės aktuose įtvirtintus standartus atitinkanti vaiko minima-
lios ir vidutinės priežiūros sistema, valstybės institucijos skatinamos kiek-
vienu konkrečiu atveju įvertinti probleminio vaiko individualias savybes 
ir stengtis užtikrinti jo interesų apsaugą ir pan. 

Tačiau, nepaisant teigiamų postūmių nepilnamečių justicijos politi-
koje, mokslininkų darbuose aptariamos ir pagrindinės šios srities proble-
mos. Viena iš esminių problemų įvardijama tai, kad vaikui taikomos prie-
monės iš esmės yra tarsi atsakas į jo padarytus pažeidimus, t. y. daugiausia 
dėmesio skiriama vaiko elgesiui, kuris pažeidžia visuomenės normas, o 
ne vaiko asmenybei ir jos poreikiams. Nedaug dėmesio skiriama ir vaiko 
resocializacijai bei darbui su vaiko, kuriam taikomos atitinkamos priemo-
nės, šeima. Atkreiptinas dėmesys, kad, remiantis statistiniais rodikliais, 
minimalios priežiūros priemonėmis nėra pasiekiama keliamų tikslų, nes 
kreipimaisi į teismus dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę, kai 
pritaikius minimalios priežiūros priemones nepavyko pasiekti teigiamų 
vaiko elgesio pokyčių, kasmet sudaro apie pusę ir daugiau visų kreipimųsi 
į teismą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo114. Be to, nepilname-
čių justicijos sistemos trūkumu laikytina ir tai, kad nekeliama jokių speci-
finių nepilnamečio bausmės vykdymo tikslų.

S. Nikartas ir S. Zaksaitė nurodo, kad poveikio priemonių delinkven-
cinio elgesio vaikams tikslus ir turinį iš dalies lemia visuomenės, kuri turi 
įtakos ir valstybės reakcijai į nusižengiančius jos normoms vaikus, požiū-
ris. Valstybės taikomos priemonės – tokios reakcijos forma115. Atliktame 
tyrime dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių Lietuvoje minėti auto-
riai nurodo, kad galima išskirti šiuos pagrindinius valstybės reagavimo į 
delinkvencinį vaikų elgesį sistemą bruožus: sistemos dvipoliškumą (dualu-
mą), kuris atsiskleidžia per priemonių priklausomybę skirtingoms valsty-

114 Nikartas S., Ūselė L., Zaksaitė S., Žukauskaitė J., Žėkas T. Vaiko minimalios priežiūros 
priemonės Lietuvoje: prielaidos, situacija ir įgyvendinimo problemos. Teisės instituto 
tyrimas. Vilnius, 2013, p. 102–103.

115 Ibid., p. 23. 



55

Nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje  [...] teisės aktų pokyčių kontekste

bės valdymo sritims (sistemoms)116, sistemos retroaktyvumą (priemonės 
taikomos už padarytus pažeidimus), esminius kriterijus, pagal kuriuos ku-
riamos valstybės reagavimo formos (priemonių taikymo pagrindai – bau-
džiamosios ir administracinės atsakomybės amžiaus riba ir socialiai nepa-
geidautino elgesio pobūdis arba jo (ne)patekimas į įstatymų nustatytas 
teisės pažeidimų definicijas), sistemos maksimalią aprėptį (sistema sukurta 
taip, kad beveik kiekvienas socialiai nepageidautinas bet kurio amžiaus 
vaikų elgesys patektų valstybės institucijų akiratin ir būtų sudarytos sąly-
gos reaguoti į tokį elgesį), priemonių sistemos orientavimo į vaiko elgesį, o ne 
į patį vaiką ir jo poreikius, taip pat sistemos orientavimo į vaiko nubaudimą, 
jo elgesio kontrolę ir užkardymą aspektus.

116 Priemonės, susijusios su teisinės atsakomybės (baudžiamosios ir administracinės) tai-
kymu, priklauso Teisingumo ministerijos, o priemonės taikomos už delinkvencinį elge-
sį, kai teisinė atsakomybė negalima, priklauso Švietimo ir mokslo ministerijos valdymo 
sričiai.
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3 SKYRIUS

Nepilnamečių justicijos politikos Lietuvoje 
vertinimas (kokybinio tyrimo rezultatai)

3.1. Kokybinio tyrimo metodika
Kokybinio sociologinio tyrimo117 tikslas buvo išsiaiškinti nepilnamečių 
justicijos politikos problematiką ir jos vertinimą, taip pat atsakyti į klausi-
mus, kiek ji prisideda prie nepilnamečių delinkvencinio elgesio problemų 
sprendimo ir su kokiomis problemomis susiduriama įgyvendinant Nepil-
namečių justicijos programoje numatytas priemones. Šis tyrimas papildo 
ir pagilina norminių teisės aktų ir programinių dokumentų, galiojančių 
nepilnamečių justicijos srityje, analizę.

Kokybinio tyrimo metu buvo atlikti 29 pusiau struktūruoti interviu 
(asmeniniai ir poriniai). Iš viso šiuo būdu apklausta 30 tyrimo dalyvių, 
kurių 9 būtų galima įvardyti nepilnamečių justicijos politikos formuo-
tojais118 (toliau šiame monografijos skyriuje  –  politikos formuotojais), 
21 – šios srityje dirbančiais praktikais119 (toliau – praktikais). 

Pasirinktos skirtingos tyrimo dalyvių grupės leido pažvelgti į tyrimo 
problemą iš skirtingų pozicijų. Interviu su nepilnamečių justicijos politi-
kos formuotojais buvo atlikti siekiant giliau suprasti ir įvertinti nepilname-

117 Berg B. L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Fourth edition. Boston: 
Allyn and Bacon, 2001, p. 70.

118 Tyrimo dalyviai, dirbantys Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi-
nisterijoje, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Kalėjimų 
departamente, Policijos departamente, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje ir 
universitetuose.

119 Teisėjais, prokurorais, policijos pareigūnais, socialiniais darbuotojais, psichologais, vaiko 
teisių specialistais, su tyrimo tema susijusių įstaigų vadovais ir specialistais.
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čių justicijos politiką Lietuvoje ir jos pagrindinį dokumentą Nepilnamečių 
justicijos programą (toliau  –  Programą) ir išsiaiškinti, kokiais kriterijais 
remdamiesi tyrimo dalyviai vertina Nepilnamečių justicijos programos 
priemonių veiksmingumą. Interviu su praktikais tikslas buvo sužinoti 
praktinį patyrimą taikant Nepilnamečių justicijos programoje numatytas 
priemones, ištirti priemonių veiksmingumo užtikrinimo būdus. 

Interviu trukmė – nuo 40 iki 90 minučių, vidutiniškai interviu truko 
apie 60 minučių. Buvo vykdoma tikslinė tyrimo dalyvių atranka, siekiant 
atrinkti skirtingos patirties turinčius žmones. Pasirinkta pusiau struktū-
ruoto interviu forma ne tik kreipė tyrimo dalyvių pasakojimus gilėjančios 
analizės kryptimi, bet ir teikė laisvę pabrėžti ir sureikšminti jiems aktualius 
dalykus bei interpretuoti savo mintis120. Kuriamasis gautos informacijos po-
būdis leido išplėsti tiriamas temas, o surinkti papildomi duomenys gali eg-
zistuoti ir nepriklausomai nuo tyrimo, taip pat pasiūlyti naujų tyrimų temas. 

Tyrimas vyko 2014  metų vasario  –  balandžio mėnesiais. Dauguma 
tyrimo dalyvių buvo apklausti jų darbinėje aplinkoje arba Lietuvos teisės 
institute. Keletas interviu atlikta viešose vietose netrukdant aplinkiniams. 
Tyrimas buvo atliktas laikantis ESOMAR121 kokybės standartų. 

Pagrindinės temos, kurios buvo gvildenamos interviu su nepilname-
čių justicijos politikos formuotojais ir praktikais metu: 

• Dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant Nepilnamečių justicijos progra-
mų (1999–2002 m., 2004–2008 m., 2009–2013 m.) priemones. 

• Specialistų dalyvavimo svarba ir įtaka kuriant tokio pobūdžio pro-
gramas. 

• Nepilnamečių justicijos programos priemonių formavimas.
• Trijų Nepilnamečių justicijos programų skirtumai. 
• Nepilnamečių justicijos politikos vertinimas. 
• 2009–2013  metų Nepilnamečių justicijos programos priemonių 

veiksmingumo  /  neveiksmingumo vertinimas ir interpretavimas. 
Priemonių veiksmingumo / neveiksmingumo kriterijų apibūdinimas. 

120 Berg B. L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Fourth edition. Boston: 
Allyn and Bacon, 2001, p. 90–91.

121 Tarptautinis rinkos ir socialinių tyrimų praktikos kodeksas.
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• Nepilnamečių justicijos programos veiksmingumo užtikrinimo „inst-
rumentų“ vertinimas ir jų įgyvendinimo problemos. 
Tyrimo rezultatai apdoroti ir išanalizuoti pagal tyrimo temas ir 

prob lemas, pažymint, kad tyrimo dalyviai, kurdami ar atkurdami savo 
vaid menis (politikos formuotojų ar praktikų), yra aktyvūs reikšmių kū-
rimo ir interpretavimo dalyviai. Pažymėtina, kad, analizuojant tyrimo 
dalyvių išsakytas mintis ir joms suteiktas reikšmes, buvo svarbu suprasti 
jų suinteresuotumą ir pasirinkimo situacijas. Atliktas kokybinis tyrimas 
padėjo suprasti tiriamos problematikos kilmę ir gylį, išsiaiškinti veiks-
nius, darančius įtaką rastis probleminių situacijų nepilnamečių justici-
jos sistemoje.

3.2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas

3.2.1. Nepilnamečių justicijos programos formuotojai ir praktikai:  
savo vaidmens suvokimas ir bendras nepilnamečių justicijos  
politikos Lietuvoje vertinimas 

Šiame monografijos skyriuje analizuojamas Nepilnamečių justicijos pro-
gramos suvokimas ir vertinimas, kiek giliau nagrinėjamas „gyvos“, t.  y. 
veiksmingos, Programos suvokimas. Pateikiami tyrimo dalyvių savo „in-
dėlio“ į nepilnamečių delinkvencijos problemų sprendimą ir nepilname-
čių justicijos politikos vertinimai bei įžvalgų apibendrinimai. 

Nepilnamečių justicijos programos suvokimas ir vertinimas

Siekiant išsiaiškinti, kaip tyrimo dalyviai, tiek nepilnamečių justicijos po-
litikos formuotojai, tiek praktikai, suvokia ir vertina Nepilnamečių justi-
cijos programą, visų pirma reikėjo ištirti jų sąsajas su Programa. Šis siekis 
parodė, kaip skiriasi tyrimo dalyvių patirtis ir jos pagrindu kuriamos reikš-
mės įvairiais tyrimo klausimais: politikos formuotojai, kitaip nei praktikai, 
turėjo daugiau patirties kuriant nepilnamečių justicijos programą, todėl 
tyrimo metu galėjo plačiau apibūdinti ir vertinti šį nepilnamečių justicijos 
politikos pagrindinį dokumentą. Praktikų vertimai šiuo klausimu buvo 
bendresni, formalūs ir deklaratyvūs, o nuostatos ir nuotaikos dėl Nepilna-
mečių justicijos programos svarbos ir nepilnamečių delinkvencijos pro-
blemų sprendimo – gana pesimistinės. 
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Analizuojant Nepilnamečių justicijos programos priešistorę pažymė-
tina, kad ją tyrimo dalyviai siejo su užsienio šalių patirties analizėmis bei 
atliktomis nacionalinėmis mokslinėmis analizėmis ir jų pagrindu atsira-
dusia Programos koncepcija. Programos „aukso amžiumi“ buvo įvardija-
mas pirmosios Nepilnamečių justicijos programos laikotarpis, kai buvo 
atliekama daug kriminologinių tyrimų, pavyzdžiui, tyrimas „apie smurtą, 
patiriamą nepilnamečių įkalinimo įstaigose <...>, anot eksperto, yra <...> kla-
sikinis dalykas, kokybiškas, kokio per 15 ar daugiau metų niekas nėra pakar-
tojęs ir padaręs tokio paties“ [F2].

Kalbėdami apie 2009–2013 metų Nepilnamečių justicijos programą, 
tyrimo dalyviai jai suteikė pakankamai neigiamas ir kritiškas reikšmes: 
nublankusi, formali ir praradusi gyvybingumą, t. y. neturinti politinio pa-
laikymo ir menkai žinoma praktikų, dirbančių nepilnamečių justicijos sri-
tyje (žr. 1 pav.). Iliustruodami savo nepasitenkinimą esamu dokumentu 
politikos formuotojai teigė: „ <...> paskutinės tos dvi programos vis nublan-
ko, nublanko, nublanko ir galutiniam variante liko tik tai po keletą priemonių 
ir paskutinė priemonė, kurią vykdė mūsų ministerija, buvo tyrimai <...> pa-
skutiniu metu ta programa gavosi tokia, nežinau, nupešiota. Iš esmės, lieka tik 
tos priemonės, kurioms yra pinigų...<...> [F1].

Nublankusi

Vieniša

Formali

1 pav. Nepilnamečių justicijos programai suteikiamos reikšmės

Lėšų trūkumas buvo minimas kaip pakankamai svari problema, le-
mianti tiek Programos blankumą, tiek menką gyvybingumą. Anot tyri-
mo dalyvių: „2009–2013  metų Justicijos programos daugelis priemonių 
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neįgyvendinta būtent dėl lėšų, <...> kai yra tarpinstitucinis veiksmų planas, 
tai paprastai tos srities ministras kieno yra programa, šiuo atveju teisingumo 
(ministras – aut. past.), gindamas biudžetą turėtų iškovoti lėšas, bet jeigu jų 
nėra, jos neskiriamos, tai kaip įgyvendinsi priemonę, jeigu tai priemonei buvo 
numatyti pinigai, bet neskirti.“ [F4]; „pagrindinė problema, kuri visą laiką 
yra įvardinama, tai yra lėšos. Galima planuoti priemones ir planuoti tuos pa-
čius pinigus, nusimatant, bet paskui, kai vyksta derinimas visų biudžetų, lėšos 
nusibraukia.“ [F6]

Kritinis tyrimo dalyvių požiūris buvo išsakytas ir kalbant apie siste-
minio požiūrio į nepilnamečių problemas trūkumą ir šio trūkumo atspin-
džius Programoje. Sisteminio požiūrio stygius, anot politikos formuotojų, 
atsiranda visų pirma dėl iniciatyvos ir lėšų trūkumo, kai institucijos siūlo 
priemones į Programą tik dėl to, kad panašią veiklą jau vykdo. Instituciniai 
interesai nulemia atskiras Programos dalis ir priemones, o ne atvirkščiai. 

Esamą situaciją iliustruoja tyrimo dalyvių mintys: „visi siūlo, siūlo, su-
meta tokį sumestinį ir kas gaunasi“ [F3], o, anot tyrimo dalyvių, turėtų 
būti „labai kryptingos, nuoseklios, sisteminės priemonės.“ [F4] Be to, tyrime 
dalyvavę politikos formuotojai pažymėjo, kad sisteminio požiūrio trū-
kumą taip pat lėmė lėšų stygius, todėl nuskurdo Programos priemonės, 
nes buvo siūlomos „tik todėl, kad reikia pasiūlyti arba siūlo tokią priemonę, 
dėl to, kad kažką panašaus ir taip daro, tai tada sistemos nebelieka. Kiekvie-
na institucija į planą, galima sakyt iš bėdos, pasiūlo kelias priemones. Ir tas 
iš bėdos pasiūlymas gaunasi, kad nelieka kažkokio bendro, bendros progra-
mos dvasios ir bendro kažkokio konteksto“. [F1] Taigi sisteminio požiūrio 
ir lėšų trūkumas tyrimo dalyvių buvo pabrėžiamas kaip priklausomi ir 
glaudžiai susiję dalykai. 

Kritiškai vertindami Programą kaip visumą politikos formuotojai 
pažymėjo ir programos priemones, tačiau reikia pažymėti, kad Progra-
mos priemonės politikos formuotojų buvo kritikuojamos bendrai, ne-
detalizuojant, greičiausiai dėl tyrimo dalyvių patirties dalyvaujant Pro-
gramos priemonėse trūkumo. Išsakyta kritika dėl Programos priemonių 
buvo abstrakti, liečianti bendrą Programos kryptį, o ne detales „progra-
ma yra reikalinga, tačiau reikia priemonių, bet ne tuščių, ne tokių kiaurų kaip 
kiauras rėtis, bet kad būtų, iš tikrųjų, labai kryptingos, nuoseklios, sisteminės 
priemonės“ [F4].
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Pakankamai kritiškus tyrimo dalyvių Programos vertinimus paaiš-
kina ir politikos formuotojų paminėta atsitiktinumo reikšmė, nurodanti, 
kad priemonės Programoje atsiranda neapgalvotai ir atsitiktinai „šovė ir 
rašo, ar tai svarbu ar nesvarbu, galbūt tai jau daroma <...>“ [F9].

Programos realumą politikos formuotojai sieja su parengiamuoju 
programos kūrimo etapu, kuriuo metu analizuojama situacija, atliekami 
tyrimai ir tuo pagrindu parengiama Programa ir veiksmų planas: „kad 
programos pas mus gimtų po to, kai yra atliekami rimti tyrimai, tada gal-
būt tos programos ir veiktų. Dabar, kai programa baigiasi, tada pradedam 
kažkokius tyrimus daryti.“ [F4] Pastaroji iliustracija gali rodyti ne tik su-
vokiamą nepilnamečių delinkvencijos problemų analizės trūkumą ren-
giant tokio pobūdžio programas, bet ir politikos formuotojų nusivylimą 
esama situacija, kai galimybės išsiaiškinti situaciją, įtraukti mokslininkus, 
tyrėjus ir identifikuoti problemas nėra pakankamos. 

Minėta, kad tyrime dalyvavę praktikai Nepilnamečių justicijos pro-
gramą galėjo apibūdinti tik itin abstrakčiai, netiesiogiai ją lygindami su 
kitais panašiais dokumentais: „Aš galiu pasakyti tiek, kad pas mus, Lietu-
voj, kiekvienas dokumentas tikrai kokybiškai surašomas. Labai kokybiškai 
surašomas.“ [P2]; „Iš tikrųjų, po truputį, bet daugėja priemonių, daugėja 
vizijų, daugėja projektų. Ir aišku, kad skiriasi, kas buvo du tūkstančiai ketvir-
tais – aštuntais metais, kai buvo daugiau dalyvavimo konferencijose. Paskui 
prasidėjo mokymai, prasidėjo konkretus, praktiškas mokymas, pradėjo vesti 
tam tikras programas ir apskritai atsirado tam tikri dalykai, tokie kaip įsta-
tymas dėl minimalios ir vidutinės priežiūros, tokios įvairios priemonės, kurios 
gelbėja darbe, ko anksčiau nebuvo, bet yra daug dalykų, kas nelabai įgyven-
dinta.“ [P12]

Kai kurie praktikai tyrimo metu net nemėgino diskutuoti ar vertinti 
ir teigė esantys labai menkai pažįstami su Programa: „girdėjau, bet arti-
miau kažkaip susipažinti su ja neteko.“ [P18]; „Aš jas perverčiau... aš jas 
perverčiau. Ir nieko tokio, dėl ko ten reikėtų stvertis už galvos ar šokinėti iš 
džiaugsmo, aš nesu mačiusi.“ [P2]

Paprašyti palyginti tris skirtingų laikotarpių Nepilnamečių justicijos 
programas praktikai svarstė tik bendromis frazėmis: „Aš sakyčiau nieko ne-
siskiria, bet ten, kiek aš atsimenu, programa buvo ganėtinai storas dokumentas. 
Aš tiesiog nesiimu sakyti, kad aš jas visas pasidėjusi skaičiau ir lyginau.“ [P2]; 
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„Jau man žinokit sunku, ten tiek tų programų, aš nebeatsimenu kitų. <...> Bet 
turbūt buvo ten ir ankščiau konkrečios priemonės Švietimo ministerijai. <...> 
man reikėtų keltis ir pažiūrėt. Tai jeigu ten buvo Švietimo ministerijos, tai tik-
riausiai, kad mes irgi esam prisidėjom.“ [P9]

Politikos formuotojai, tarp kurių buvo ir mokslininkų, tyrėjų, daly-
vavusių kuriant ir priimant pirmąsias programas, taip pat negalėjo deta-
lizuoti savo atsakymų dėl skirtingų laikotarpių Nepilnamečių justicijos 
programų skirtumų ar panašumų ir pateikė bendrus paaiškinimus, pa-
vyzdžiui, „paskutinioji jau galima sakyt tokia, tokia softinė, minkšta, tai yra 
daugiau susijusi su metodikom, mokymais, kvalifikacijos tobulinimusi, o ne 
sistemos kūrimu, tai tas ir skirtumas <...>“ [F4].

Apibendrinant išsakytas tyrime dalyvavusių politikos formuotojų ir 
praktikų mintis reikia pažymėti, kad Nepilnamečių justicijos programa 
kaip pagrindinis dokumentas, atspindintis politiką nepilnamečių justici-
jos srityje, abiejų tyrimo dalyvių grupių buvo vertinamas gana kritiškai. 
Politikos formuotojų išsakyta programos kritika buvo taikli, kryptinga, 
reiškianti nusivylimą sistema, ypač dėl sisteminio ir apgalvoto požiūrio į 
nepilnamečių problemų sprendimą trūkumo. Praktikų, kaip mažiau susi-
jusių su Programos kūrimu, kritika buvo kur kas abstraktesnė, rodo prakti-
kų išreikštą sistemos bejėgiškumą keisti ir spręsti problemas, menką savo 
patirties sklaidą. Todėl tyrimo dalyvių suteiktos Programai tokios reikš-
mės: nuskurdusi / nublankusi, vieniša, t. y. veikianti (o gal neveikianti) 
šalia sistemos, o ne sistemoje, formali ir padrika, rodo menką Programos 
gyvybingumą ir kelia kitą klausimą – žmogiškųjų išteklių svarbą ir reikš-
mę Programai įgyvendinti, darant prielaidą, kad gyvybingos Programos 
pagrindas yra žmonės – kompetentingi ekspertai ir specialistai, dirbantys 
nepilnamečių justicijos srityje. 

„Gyvos“ ir veiksmingos Programos suvokimas

Žmogiškieji ištekliai, anot tyrimo dalyvių, yra svarus pagrindas kuriant 
ir sėkmingai įgyvendinant Nepilnamečių justicijos programą bei sie-
kiant veiksmingai spręsti nepilnamečių delinkvencijos problemas. Tai 
kompetentingi, išmanantys temą, turintys platų požiūrį, suprantantys ir 
analizuojantys nepilnamečių nusikalstamo elgesio niuansus ekspertai ir 
specialistai, kuriems ši tema yra sava, o ne svetima. 
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Pasak tyrime dalyvavusio politikos formuotojo, „nežinau, kaip yra da-
bar, bet anksčiau Vidaus reikalų ministerija man yra toks kaip pavyzdys, kur 
tikrai buvo entuziastai, žmonės, kurie sugebėdavo įtikinti ir savo ministerijos 
viduje daug ką pakeisti per programos prizmę. Jie tiesiog buvo profesionalai, 
entuziastai ir motyvuoti. O jeigu jie nėra tokie, tai jie, aišku, ir valdymo ko-
miteto prasme, mažai ką gali pakeisti ir tuo pačiu savo institucijoje mažai ką 
gali pakeisti“ [F2]. Programos „gyvybę“, anot politikos formuotojų, gali 
užtikrinti bendraminčių grupė, abipusis pasitikėjimas, o ne asmeniniai in-
teresai ir atsitiktiniai žmonės, „kuriems yra primesta pagal pareigas, kadangi 
jis yra viceministras, kažkoks departamento direktorius, dar kažkas. Na tai 
jam ir liks svetima (nepilnamečių delinkvencijos tema – aut. past.), kaip viena 
iš temų“ [F2]. 

Tyrimo metu taip pat pažymėta, kad kuriant Pirmąją programą daly-
vavo besidomintys tuo mokslininkai, specialistai, „buvo iniciatyvinė grupė 
žmonių, kuriems tai buvo įdomu“ [F1]. Pasak tyrimo dalyvių, Pirmosios 
programos sėkmė iš dalies ir buvo nulemta žmogiškojo faktoriaus, bend-
raminčių, kurie veikė ir dirbo pasitikėjimo pagrindu (žr. 2 pav.).

Gyva
Programa

Bendraminčiai

Pasitikėjimas ir susikalbėjimas

Atsitiktiniai 
žmonės

Palaikymo /
interesų stoka

Instrumentų ir priemonių stoka
Finansavimo 

stoka

Negyva
Programa

2 pav. Programos gyvybingumas

Pažymėtina, kad žmogiškieji ištekliai, t.  y. kompetentingi, patikimi 
ir savo darbui atsidavę ekspertai ir specialistai, yra labai svarbūs ne tik 
Programą kuriant, bet ir ją įgyvendinant. Interviu metu įstaigos, kurioje 
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mokosi ir gyvena nusižengimus padarę nepilnamečiai, atstovė teigė: „Gal 
mums tiesiog labai pasisekė. Mes šiuo metu turime labai gerą specialistę, kuri 
tikrai dirba. Ne… ne popierius rašo ir neaiškina, kodėl negali atvykti, o visą 
laiką dirba, pati pasiskambina, pati atvyksta į tuos prevencinius renginius ir 
prevencinius pokalbius su vaikais veda. Šitoje vietoje, galiu pasakyti, kad šiek 
tiek reikalai pasitaisė <...>.“ [P2]

Tyrimo dalyviai: savo „indėlio“ suvokimas ir vertinimas 

Kitas svarbus, anot tyrimo dalyvių, „gyvos“ programos požymis yra glau-
di politikos formuotojų ir praktikų sąsaja su Programa, kai ekspertų ir spe-
cialistų pasiūlymai yra pageidaujami ir išgirstami, jaučiamas programos 
įgyvendinimo pulsas, yra pasitikėjimas ir institucijų bendradarbiavimas. 
Paklausti apie galimybes teikti siūlymus, panaudodami savo turimą pro-
fesinę patirtį, tyrime dalyvavę praktikai pasakojo apie tiek teigiamą, tiek 
neigiamą patirtį:

• Indėlis pagal pareigybę, kai specialistas atlieka darbą, kurį privalo at-
likti savo darbo vietoje: „Dažniausiai tai yra ministerijai pavestų funkci-
jų vykdymas, nes mes esam centras prie ministerijos ir didžiulis dar vienas 
darbas, kurį dirbom, turbūt beveik du metus, tai, aišku, įstatymo nauja 
redakcija, įstatymo pakeitimo įstatymo projektą rengėm, tai čia irgi buvo 
susiję su tomis gairėmis, kurios buvo numatytos ir ko mes siekėme justici-
jos programa.“ [P10]

• Geroji, teigiama patirtis, kai specialistas įtraukiamas į darbo grupę, yra 
įsiklausoma ir atsižvelgiama į jo pasiūlymus, pasitikima komanda, per 
apklausas surenkama ir susisteminama specialistų nuomonė: „Žmonės, 
kurie vykdė, man labai kėlė pasitikėjimą, konkrečias pavardės žinojau, kas 
vykdė ir aš žinojau, kad tikrai kitu atveju būčiau sudvejojusi, ar čia verta 
ir tikrai nė metai turbūt nepraėjo, kaip atsirado (siūlymai buvo įgyvendin-
ti – aut. past.), reiškia buvo labai stipriai atsižvelgta. Ir kada vyko tie svars-
tymai, mūsų darbo grupė susirinkdavo, gal buvo penkiolika mūsų žmonių 
ir iš įvairių sričių, ir iš ministerijų, ir iš sveikatos, ir teisingumo, švietimo, net 
neprisimenu, daug buvo tikrai žmonių ir, suprantate, tikrai buvo remtasi, 
buvo sąvadas sudarytas mūsų apklausų <...>.“ [P5]

• Minimalaus indėlio patirtis, kai telefonu paklausiama specialisto nuo-
monės, tačiau klausimai – formalūs, nekelia pasitikėjimo ir tikėjimo, 
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kad į išsakytą nuomonę bus atsižvelgta: „Jeigu tai galima vadint dalyva-
vimu, kada buvo kuriama tvarka dėl mokymų tėvams skyrimo, už vaikų 
nepriežiūrą privaloma. Tai tada telefonu su manim bendravo ir tiesiog 
klausė nuomonės, šiek tiek apie tą programą, kas tai galėtų būti, <...>, tai 
buvo penkiolikos minučių pokalbis.“ [P10]

• Jokios patirties, tik spėjimas, kaip vyksta informacijos rinkimas. Inter-
viu metu praktikų, dirbančių nepilnamečių justicijos srityje, kalboje 
vyravo neigiama nuostata dėl įsitraukimo galimybių ir informacijos, 
besiremiančios praktine patirtimi, teikimo: „Galvoju, kad, ko gero, taip, 
kad per mažai. Per mažai atsižvelgiama, per mažai tos informacijos su-
renkama arba tiesiog yra priversti ignoruot kažkokius dalykus, aš neži-
nau. Bet taip galėtum spėt, kad taip, kad per mažai.“ [P10]

• Neigiama patirtis, kai remiamasi nepamatuota informacija, neatsi-
žvelgiant į specialistų ir tiesiogiai dirbančių tyrėjų profesinę patirtį: 
„Žinokit, aš matau problemą, kad kuriant visas programas nedalyvauja 
betarpiškai dirbantys. Niekada niekas neklausia pas tuos, kas dirba tiesio-
giai. Niekas neklausia nepilnamečių inspektorių, niekas neklausia tyrėjų, 
niekas nepaklausia mūsų apylinkės prokurorų. Reikalauja rekomendaci-
jų ar kažko iš generalinės. Generalinė – jie nepilnamečių nemato akyse.“ 
[P15]; „neteko girdėti tokių kreipimųsi per visą gyvenimą. o šiaip tai be-
veik 4 metus dirbau tardytoju VRM sistemoje ir nuo 1995... tai čia kiek 
jau? 19 metų teisėjauju.“ [P18]
Tyrimo metu taip pat pažymėta, kad pasitaiko situacijų, kai įsiklau-

soma į nuomonę, kuri atspindi tik daugumos arba populiariąją nuomonę, 
kitu atveju argumentų nėra paisoma: „Nuomonė gali būti prie daugumos 
arba prie mažumos. Jeigu prie mažumos, tai, žinokit, niekas ir nežiūri, nesvar-
bu, kokia jinai yra.“ [P4]

Apibendrinant išsakytas mintis galima teigti, kad pasitaiko gerosios 
patirties, kai specialistų nuomonė išklausoma ir į ją atsižvelgiama, tačiau 
pasitaiko ir negatyvios patirties, kai pasiteiravimas dėl pasiūlymų nepilna-
mečių problemoms spręsti būna labai formalus arba jo nebūna. 

Tačiau tyrimo dalyviams, tiek politikos formuotojams, tiek prakti-
kams nekilo abejonių dėl specialistų patirties sklaidos ir bendradarbia-
vimo svarbos: „Manau, kad reikėtų pritraukti prie šių klausimų sprendimo 
praktikus, visų pirma. t. y., tuos pačius policijos, prokuratūros, teismų darbuo-
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tojus ir, jeigu apžvelgti visą tą grandį, tai ir probacijos tarnybų darbuotojus. 
Kažkokių bendrų pastangų dėka būtų galima, iš tikrųjų, pasiekti rezultatą. 
Nes mes vienaip žiūrim kaip teisėjai į tas priemones, mes ne visada, sakykim, 
išmanom tuos priemonių taikymo ypatumus.“ [P18]

Pažymėtina, kad tyrimo dalyvių savo „indėlio“ į nepilnamečių de-
linkvencijos problemų sprendimą vertinimas susijęs su savo vaidmens 
sistemoje suvokimu ir vertinimu, o tuo pagrindu daromos įžvalgos at-
skleidžia galimas įtampas ir galios santykius tarp politikos formuotojų ir 
praktikų, tarp palaikančių daugumos nuomonę ir jos nepalaikančių. Be 
to, taip yra apibrėžiamos vertybės ir kertinių nepilnamečių delinkvenci-
jos problemų sprendimo nuostatos, o jų pagrindu kuriami politiką for-
muojantys dokumentai. 

Remiantis šio konkretaus kokybinio tyrimo rezultatais galima teig-
ti, kad, nors tyrimo dalyvių indėlis yra įvairus, vis dėlto galima įžvelgti 
patirties skirtumų: politikos formuotojai dažniau sau priskiria aktyvaus 
nepilnamečių justicijos sistemos dalyvio vaidmenį, o praktikai  –  pasy-
vaus. Tai lemia skirtingą situacijos matymą ir vertinimą: tyrimo dalyvių, 
kurie turėjo galimybę kurti, dalyvauti ar įgyvendinti Programą (dažniau 
politikos formuotojų nei praktikų), atsakymai ir bendras nepilnamečių 
delinkvencijos situacijos vertinimas yra dalykiškas ir konstruktyvus bei 
gana optimistinis. Turinčių menką patirtį (arba kitaip – galią formuoti po-
litiką) ar jos visai neturinčių (dažniau praktikų nei politikos formuotojų) 
nepilnamečių delinkvencijos situacijos vertinimas – abejingas, skeptiškas, 
kritikuojantis ir pesimistinis.

Nepilnamečių justicijos politikos vertinimas

Kitas kertinis aspektas, kalbant apie „negyvą“ ar, kitaip sakant, menkai 
veikiančią Programą, yra išreikštas tyrime dalyvavusio praktiko žodžiais: 
„programa pati savaime gali būt gera, bet tiesiog ji neįgyvendinama pagal 
reikalavimus.“ [P10] Taigi Programos veiksmingumo  /  gyvybingumo 
(žr. 2 pav.) stoka, anot tyrimo dalyvių, pasireiškia dėl atsitiktinių žmonių 
įsitraukimo, politinio palaikymo, instrumentų, priemonių ir finansavimo 
trūkumo. Šie trūkumai akivaizdžiai išryškėjo kalbantis tiek su politikos 
formuotojais, tiek su praktikais apie bendrą nepilnamečių justicijos poli-
tikos vertinimą.
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Analizuojant nepilnamečių justicijos politiką svarbu suprasti, kas ir 
kaip ją formuoja. Ar politikos sprendimai yra derinami su visomis suinte-
resuotomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis? Ar deri-
nimas su ekspertais ir specialistais yra labiau formalus, ar ne? Kokie veikė-
jai įsileidžiami ir kokių yra neįsileidžiama į politikos formavimą? Kieno ir 
kokios vertybės vyrauja? Koks yra žiniasklaidos vaidmuo? 

Kokybinio tyrimo dalyvių buvo paprašyta apskritai įvertinti vykdomą 
nepilnamečių justicijos politiką. Politikos formuotojai visų pirma kalbėjo 
apie sudėtingumą ją įvertinti, nes „Padėtis yra gana rami padėtis, tai ir po-
litika <...> yra tokia epizodinė.“ <...> yra toks štilis, ta prasme, štilis toj srity. 
Todėl, kad yra labai palanki padėtis, nes nepilnamečių registruotas nusikals-
tamumas mažėja. Mažėja, iš esmės todėl, kad mažėja Lietuvoje vaikų. Arba 
jeigu paskaičiuotume santykiniais skaičiais (100 000 gyventojų), tai yra maž-
daug stabilus, jis nesikeičia. Tokia padėtis leidžia jaustis gana ramiai“ [F2].

Be to, nepilnamečių justicijos problemos yra sprendžiamos ir netie-
siogiai, pavyzdžiui, jaunimo politikos, už kurią yra atsakingas Jaunimo 
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgy-
vendinimas, kaip kad atvirų jaunimo centrų plėtotė, anot tyrimo dalyvio 
„be abejonės, tai netiesiogiai turi įtaką ir nusikalstamam elgesiui. Kai jauni 
žmonės turi kur produktyviai praleisti laiką, jiems lieka mažiau pagundų nu-
sikalstamam elgesiui“ [F2]. Dalis tyrime dalyvavusių politikos formuotojų 
susilaikė nuo nepilnamečių justicijos politikos vertinimo arba kalbėjo 
abstrakčiomis frazėmis: „Žinot, politikos aš nevertinu. Negaliu vertinti poli-
tikos <...>, nors aš vis dėlto manau, kad <...>, tai yra teigiamas dalykas.“ [F5]

Be minėtų mėginimų nevertinti, vis dėlto tyrimo dalyviai, tiek poli-
tikos formuotojai, tiek praktikai, nepilnamečių justicijos politikai suteikė 
labiau neigiamus nei teigiamus vertinimus, juos sąlygiškai galima sujungti 
į kelias problemines grupes: 

(1) Nepilnamečių justicijos programos kaip politinio dokumento 
įgyvendinimo kritika:

• programos priemonių veiksmingumo stebėsenos instrumentų stoka. 
Anot tyrimo dalyvių, nėra aišku, priemonė pasitvirtino ar ne: „<...> jei 
programos pas mus gimtų po to kai atliekami rimti tyrimai, tada galbūt 
ir tos programos veiktų. Dabar, kai baigiasi programa, o tada pradedam 
kažkokius tyrimus daryti.“ [P4]
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• Neįgyvendintų priemonių analizės stoka. Pasak tyrimo dalyvių, jei-
gu priemonės nėra įgyvendinamos ilgą laiką, jos turėtų nesikartoti: 

„Kalbant apie tą pačią mediaciją, kai buvo numatyta ją sukurti, nežinau, 
gal 2008 metais ar 2007 metais, jinai yra ir paskutinėj programoj ir prak-
tiškai jos nėra iki šiol. Tai tokiais atvejais galima kelti klausimą, ar tikrai 
čia viskas buvo padaryta, ar tikrai tokios priemonės turi eiti iš programos 
į programą, faktiškai, be kažkokio rezultato.“ [F2]

• Situacijos neskaidrumas įgyvendinant priemones ir atskaitomybės 
stoka: „Reikia turėti labai aiškius kriterijus, sąžiningas ataskaitas.“ [F6] 
Aiški turėtų būti ir atsakomybė už tam tikrų priemonių įgyvendinimą. 

• Realumo stoka: „Institucijos turėtų siūlyti tokias priemones, kurias rea-
liai būtų galima įgyvendinti pagal turimus ar planuojamus finansinius ir 
žmogiškuosius išteklius, nes kartais tos priemonės pasiūlomos neapgalvo-
tai, nors matoma, kad jos brangiai kainuos, bet vis tiek jos yra siūlomos.“ 
[F8]

• Nėra priemonių įgyvendinimo kontrolės: „pavyzdžiui, yra minimalios 
priežiūros priemonės, dėl kurių mes kreipiamės į teismą, kaip kad, pavyz-
džiui, nustatytu laiku reikia būti namuose, apribojant laiką, arba nebend-
rauti su asmenimis <...>. Bandykim įsivaizduot, gavo vaikas įsakymą 
teismo sprendimu patvirtintą ir kas prižiūri, ar jis namie, ar jis ne namie? 
<...>.“ [P17]
(2) Nepakankama politinė valia ir motyvacija įgyvendinant nepilna-

mečių justicijos politikos sprendimus:
• Menkas politinis palaikymas: „Mes darėm tyrimus, mediaciją, kurie 

buvo atlikti tada ir dabar, yra sukurti kažkokie teoriniai dalykai, bet 
praktiškai tam, kad jie būtų įgyvendinti reikia politinio palaikymo ir fi-
nansavimo.“ [F2]

• Motyvacijos įgyvendinti Programą ir jos įgyvendinimo stebėsenos 
stoka: „<...> kai motyvacija reiškia įsivertinti, tikrintis ir būti uždėjus 
ranką ant pulso <...>.“ [F3]

(3) Atsakingų institucijų problemos:
• Tiek atsakingų, tiek bendrai suinteresuotų institucijų iniciatyvos trū-

kumas dalyvaujant tokios programose, kaip antai Nepilnamečių justi-
cijos programa.
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• Susikalbėjimo ir tam tikrų institucijų bendradarbiavimo trūkumas, 
kuris matomas tyrimo dalyvio komentare: „Aš manau, kad, visų pirma, 
reikia siekti įgyvendinti tai, ką mes turime. Ir kad tarpžinybinis bendra-
darbiavimas, juk ne veltui surašomi keli vykdytojai, turi būti darbas ran-
ka rankon, nes bendras darbas, bendras matymas, išsiaiškinimas ir tada 
ta priemonė yra vykdoma, o ne tiesiog: įrašė – įrašė, manęs nepajudino, aš 
ir nedarysiu.“ [F6]; „Prokurorai prašo uždaryti vaikus, tačiau nėra nei 
karto buvę socializacijos centre. <...> galbūt ir reikia patalpinti ten vaikus, 
nes mes prašome suiminėti juos kartais. Gal socializacijos centras kaip to-
kia priemonė vienam ar kitam padeda, nežinau, kaip ten viduj, tame pa-
čiame centre, kiek užsiima, kokios yra priemonės, kaip ten dirba su vaikais, 
ar ten su jais dirba konkrečiai kažkokie žmonės, psichologai, kažkokią 
pagalba ar dar jiems ten suteikiama, gal kažkiek priverčia mokytis tenai, 
nu...“ [P14]

• Per daug reguliavimo: „Per daug. Per daug. Ir paskui mes visus ir tuos 
vaikelius ir tik pakišinėjam po baudžiamaisiais, po administraciniais, tik 
tai po įstatymais.“ [P16]

• Menkas specialistų, dirbančių atsakingose institucijose, palaikymas: 
„<...> vaikų apklausos kambariai, įrašai <...> nėra kas iš teisėjų ar proku-
rorų tą idėją kažkaip palaikytų ir įgyvendintų. Tai čia moksline prasme 
gali prisigalvoti daug ko, sakyti, kad užsienyje taip yra, visa kita, bet jeigu 
patys teisėjai to nenori, nemato, negali, nesugeba, tai tada tas taip ir lieka. 
Ir tada perkeliama į kitą programą, vėl specializacija, mokymai...“ [F2]
(4) Epizodinis, formalus požiūris į nepilnamečių delinkvencijos 

prob lemų sprendimą:
• Formalus požiūris į darbą, pavyzdžiui, „Vaiko teisų apsaugos tarnybos 

sako, mes dirbam nuo tiek iki tiek. Savaitgaliais nedirbam.“ [F1]
• Nėra pagalbos infrastruktūros. Nėra pagalbos laiku. Sistema neveikia 

ir nepadeda, kai nepilnametis tik pradeda elgtis netinkamai: „Lietu-
voje nėra sukurta tokios infrastruktūros, kuri galėtų padėti paaugliui, tu-
rinčiam nusikalstamos veiklos polinkį, spręsti problemas. Iš tikrųjų, jeigu 
jis yra motyvuotas, taip jisai lankys dienos centrą, dar kažkokią veiklą, 
<...> bet ką daryt, kai jie yra nemotyvuoti, kurie daro pažeidimus, turi 
priklausomybes nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų, tai gi jie, sa-
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vaime aišku, patys nenueis.“ [P17]; „Dabar imkim ta pačią mokyklą, nes 
dažniausiai būna, kad nelanko mokyklos, krūva praleistų pamokų. Kas 
kontroliuos? Kas vedžios? Socialinis darbuotojas? <...> kuri institucija 
ar asmuo kontroliuoja, kurias tėvai yra įpareigojami kontroliuoti, kurias 
mokykla kontroliuoja? Mechanizmo nėra ir tai yra, kaip ir trūkumas.“ 
[P15]; „Dar vienas aspektas, kaip man atrodo, irgi yra, kad mes ilgai lau-
kiam kol vaikas turės didelių problemų. Ir užauginam tas jo problemas iki 
tikrai labai labai didelių. Tada tiesiog jau imam ir jas veikiam. Pagalba 
turėtų būti pradėta teikti žymiai anksčiau, kada mes matome, kad vaikas 
nuobodžiauja pamokose, jam nebeįdomu eiti į mokyklą. Su savo parei-
gom nesusitvarko, vengia savo pareigų.“ [P5]; „Vadinasi, galima daryti 
išvadą, kad laiku jo nesustabdė. Laiku nerado nei recepto, nei būdo tam, 
kad jį išgelbėti. O gal ir buvo galima išgelbėti. Tai tokie rezultatai perbrau-
kia visas mūsų programas ir politiką toje srityje.“ [P6]

• Gerovės komisijos darbo kritika: „<...> toje komisijoje žaidžiama vaiko 
gerovė, bet yra realiai neįgyvendinama. Jinai skamba gražiai, jinai būtų 
tikrai geras dalykas vaikams pasitaisyti, reabilituotis ir grįžti į gerą doros 
kelią, bet reikia jas ir vykdyti. Arba dabar, kai skiriamas vieno mėnesio 
terminas, tai ką gali pasitaisyti per vieną mėnesį? Ar ne? Tai praktiškai 
yra neįmanoma.“ [P15]

• Didelis darbuotojų, dirbančių su nepilnamečiais, darbo krūvis: „<...> 
gal dėl darbo krūvio, dėl to, kad per mažai darbuotojų kai kuriose struktū-
rose, gerų, patyrusių darbuotojų. Labai man patinka, kai moterys iš Vaiko 
teisių apsaugos tarnybos iš tikrųjų nuoširdžiai stengiasi. Bet kai kartais aš 
pakalbu, jų krūvis toks didelis, kad nespėja surašyti išvadą civilinėj byloj 
ir grubiai tariant, kabutėse „dalinasi vaikus“ tėvai ir t. t., ten nuvažiuot į 
sąlygas pažiūrėti nėra kada... Nėra to, kas turėtų būti...“ [P6]
Apibendrinant reikia pažymėti, kad tyrime dalyvavusių politikos for-

muotojų ir praktikų mintys atskleidžia daug nepilnamečių justicijos po-
litikos problemų, pagrindinės yra šios: (1) nepilnamečių delinkvencijos 
prevencijos priemonės Programoje atsiranda nepakankamai išanalizavus 
situaciją, koncentruojantis į metų metus vykdomas tam tikrų institucijų 
priemones, o ne į priemonių sistemos plėtojimą; (2) nepakanka politinės 
valios priimti sprendimus, kuriuos siūlo ekspertai; (3)  specialistų daly-
vavimas rengiant ir siūlant priemones yra menkas arba formalus. Visa tai 
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lemia neapgalvotų ir netinkamų situacijai nepilnamečių delinkvencijos 
priemonių kūrimą ir įgyvendinimą. 

Atsižvelgiant į tyrimo dalyvių įsitraukimą ir patirtį kuriant ir įgyven-
dinant Programą, taip pat savo vaidmens ir galios suvokimą, skiriasi ir jų 
vertinimai tam tikrais nepilnamečių justicijos politikos klausimais. 

Praktikų, kurių nuomonė yra menkai išklausoma arba visai neišklau-
soma, komentaruose yra užkoduotas bejėgiškumas ir nepasitikėjimas 
sistema bei vykdoma politika nepilnamečių justicijos srityje: „pas mus 
padaromas teisės aktas, tada jis išleidžiamas į gyvenimą, o tada žiūrima, kad 
jis neveikia ir tada galvojama, o kodėl jis neveikia.“ [P4]

Praktikai, dalyvavę darbo grupėse ar kitaip turėję galimybę išsakyti 
savo nuomonę, visą procesą vertina kur kas geriau, tačiau bejėgiškumo 
tema vyrauja ir jų komentaruose. 

Bejėgiškumą tyrimo dalyviai supranta taip: nėra tinkamų, veiksmin-
gų priemonių, galinčių užtikrinti nepilnamečių nusikaltimų prevenci-
ją: „Tikrai yra daug gerų dalykų. Tai ta pati minimali ir vidutinė priežiūra. 
Aš, kaip probacijos tarnybos atstovė, dalyvauju Vilniaus savivaldybės vaiko 
gerovės komisijoje dėl skyrimo minimalią arba vidutinę priežiūrą. Kol neda-
lyvavau komisijoj atrodė šiek tiek kitaip, bet kai tu dalyvauji tokiam dalyke, 
tu supranti, kad padėtis yra tragiška, dėl to, kad skirti minimalią ar vidutinę 
priežiūrą, iš esmės, yra paprasta, <...>, bet kada tu išgirsti visą situaciją, kodėl 
viskas taip išsivysto, kodėl vaikai nesimoko, kodėl vaikai daro nusikalstamas 
veikas, kodėl vartoja alkoholį, kodėl vartoja narkotines medžiagas, tu suvoki, 
kad skyrimas minimalios arba vidutinės priežiūros problemų nesprendžia ir 
neišspręs, kadangi nėra įrankių, kaip padėti.“ [P12]

Tyrimo metu pateikta ir siūlymų, kurie, anot tyrimo dalyvių, galė-
tų būtų reikšmingi, siekiant spręsti realias nepilnamečių delinkvencijos 
prob lemas. Vienas konkretus siūlymas yra „pusiaukelės“ namų idėja: „ 
<...> fantastiškas toks dalykas, aš net nežinau, kaip būtų galima įvardyti tokią 
sistemą, bet kaip nors simboliškai pavadinti – pusiaukelės namai. Skamba gal 
keistokai, bet aš sakau, kai vaikas papuola į teisėsaugos akiratį, kada kažkas 
pradeda vykti dar iki baudžiamojo kodekso lygmens. Kada tu matai, kad kaž-
kas vyksta negerai, kada vaikas pradeda nelankyti pamokų, kada pradeda 
vartoti necenzūrinius žodžius, pradeda vartoti psichiką veikiančias medžia-
gas. Kad būtų tokia įstaiga, kurioje būtų daug daug specialistų. Kada vaikas 
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būtų priverstas lankytis, tokiose pusiaukelės namuose, bet ne jam sutikus ar 
nesutikus, o tiesiog, jeigu taip atsitiko – reikia pradėt dirbt nuo tada. Turėtų 
būti mokykla įtraukta, be abejo, ir teisėsauga.“ [P12]

Taip pat paminėta pasitvirtinusių, bet individualių priemonių tęsti-
numo svarba ir jų efektyvumo užtikrinimas: „Reikėtų labai gerai apgalvoti 
tikslines grupes, kurioms jos yra taikomos. Ypač galvojant apie antrinę preven-
ciją, nes tada tikrai reikia atrinkti priemones ir galvoti apie tuos nepilnamečius 
arba jų šeimas ir konkrečiai, ko jiems ten reikia. Turbūt neišradinėti dviračių ir 
nekurti begalės prevencinių programų, o pasiremti jau patirtim, kuri rodo, kad 
tas veikia, tas veikia, o tas neveikia. Ir čia tyrimų stoka Lietuvoje tikrai trukdo 
sukurti bazę tokių efektyvių priemonių. Tai moksliniai tyrimai irgi galėtų būti 
ta sritis, kuri padidintų efektyvumą per eilę metų.“ [P8]

Baigiant reikia pažymėti, kad tolesnė diskusija, anot tyrimo dalyvių, 
turėtų plėtotis aktualinant nepilnamečių problemas ir siekiant, kad jos 
dažniau patektų į politinę darbotvarkę, taip pat  –  siekiant nepilnamečių 
delinkvencijos problemų sprendimo glaudesnių sąsajų su kitų socialinių ir 
ekonominių problemų sprendimu bei sisteminio šių problemų sprendimo 
perspektyvos ir strategijos numatymo bent keletą metų į priekį: „Politika 
turėtų vykti ne pagal atskirų institucijų matymus, funkcijas, užduotis ir intere-
sus, bet būtų bendrai formuojama, nes dabar priemonės kurios yra, kaip aš ir 
minėjau, kad dažniausiai institucija pati pasirengia pagal tai, kaip jai atrodo, 
tuomet sumetama į vieną programą ir daroma. Klausimas, kur yra ta visuma, 
bendra strategija pagal kurią tarkim po 5 metų turėtų kažkas bendrai pasikeis-
ti? Pasikeisti ne konkrečioj institucijoje, bet bendrai toje srityje.“ [F2]

Apibendrinimas

Nepilnamečių justicijos politikos formuotojų ir dirbančių šioje srityje 
praktikų patirties, sužinotos kokybinio tyrimo metu, analizė atskleidė, 
kad Nepilnamečių justicijos programa kaip pagrindinis politiką šioje sri-
tyje formuojantis dokumentas yra menkai gyvybinga, užpildyta pakanka-
mai „nuskurdusiomis“ ir „pigiomis“ bei rutininėmis priemonėmis, pasižy-
mi fragmentiniu, o ne sisteminiu požiūriu į nepilnamečių delinkvencijos 
problemų sprendimą ir turi menką politinį palaikymą. 

Atitinkamai tyrimo dalyviai apibūdino ir nepilnamečių justicijos 
politiką, ji labiausiai kritikuota dėl epizodinio, o ne sisteminio požiūrio į 
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nepilnamečių problemas, nepakankamai vykdomos įgyvendinamų prie-
monių veiksmingumo stebėsenos, menko institucijų bendradarbiavimo 
ir nenuoseklumo. Bendradarbiavimas su mokslininkais ar specialistais 
buvo įvardijamas greičiau kaip vienkartinis ir procedūrinis nei pastovus ir 
grindžiamas aiškaus poreikio.

Galima daryti prielaidą, kad nepilnamečių justicijos sistema, pasižy-
minti kokybinio tyrimo dalyvių minėtais negatyviais aspektais, tarsi pa-
tenka į užburtą ratą: (1) politika formuojama menkai atsižvelgiant arba 
neatsižvelgiant į ekspertų, specialistų ir praktikų patirtį, (2) dėl to eksper-
tai ir specialistai savo indėlį ir vaidmenį supranta ir vertina kaip minima-
lų ir nesvarbų ir tuo remdamiesi (3) rodo menką savo iniciatyvą ir galią 
kažką keisti ar daryti įtaką sprendimams, (4) todėl – patiria bejėgiškumą, 
nepasitiki sistema ir nusiteikę pesimistiškai. 

Toks politikos formuotojų, o ypač praktikų, savęs pateikimas gali 
reikšti nusivylimą vykdoma politika, abejingumą ir atsakomybės už sis-
temoje vykstančius darbus vengimą. Abiem atvejais tokia kompetentin-
gų specialistų laikysena labiau apsunkina nei skatina nepilnamečių delin-
kvencijos problemų sprendimą ir politikos įgyvendinimą. 

3.2.2. Nepilnamečių justicijos programos formuotojai ir praktikai: 
Nepilnamečių justicijos programos priemonių efektyvumas ir 
vertinimo kriterijai

Šioje monografijos dalyje apibendrinama kokybinio tyrimo dalyvių nuo-
monė apie Nepilnamečių justicijos 2009–2013 m. programoje numatytų 
priemonių (ne)veiksmingumą, taip pat apie tai, kas, jų nuomone, stabdo 
ir kas didina priemonių efektyvumą, kokiais efektyvumo kriterijais jie va-
dovaujasi. 

Nepilnamečių justicijos 2009–2013 m. programoje numatytos prie-
monės suskirstytos į šiuos teminius priemonių blokus:

1. Specializuoti ir bendri mokymai. Specializuoti mokymai yra skirti 
policijos pareigūnams, dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais 
nepilnamečiais (Programos 1.1  priemonė), pataisos inspekcijų pa-
reigūnams, dirbantiems su nepilnamečiais teisės pažeidėjais (Progra-
mos 1.2 priemonė), laisvės atėmimo vietų pareigūnams, dirbantiems 
su nepilnamečiais, nuteistais laisvės atėmimo bausme (Programos 
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1.3 priemonė), (vaiko gerovės komisijos nariams) savivaldybių admi-
nistracijos prevencinio darbo koordinavimo ir mokyklų prevencinio 
darbo atstovų mokymams (Programos 1.4  priemonė), ikiteisminio 
tyrimo teisėjų, nepilnamečių ir šeimos bylas nagrinėjančių teisėjų 
kvalifikacijai kelti (Programa 1.5  priemonė). Bendri mokymai yra 
skirti policijos, pataisos inspekcijų, laisvės atėmimo vietų pareigū-
nams, prokurorams, teisėjams, dirbantiems su nepilnamečiais (Pro-
gramos 1.7 priemonė). Programos 2.1 priemonė numato užtikrinti 
privalomą prokurorų dalyvavimą savivaldybių administracijų preven-
cinio darbo koordinavimo grupių veikloje. 
2. Techninė bazė. Numatoma sudaryti technines galimybes ikiteismi-
nio tyrimo metu per nepilnamečių įtariamųjų, liudytojų ir nukentėju-
siųjų apklausas daryti vaizdo ir garso įrašą (Programos 2.2 priemonė).
3. Eksperimentinis mediacijos nepilnamečių baudžiamosiose bylose pro-
jektas (t.  y. nusikaltimo aukos ir nepilnamečio nusikaltėlio eksperi-
mentinis taikinamojo tarpininkavimo projektas (Programos 2.3–
2.4 priemonės). 
4. Adaptuotų programų rengimas ir įgyvendinimas. Programoje nu-
matyta rengti ir įgyvendinti adaptuotas programas nepilnamečiams, 
esantiems laisvės atėmimo vietose ir pataisos inspekcijų įskaitoje 
(Programos 3.1 priemonė). 
5. Socialinė integracija. Programoje numatoma organizuoti priemo-
nes, skatinančias nepilnamečių, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, 
socialinę integraciją, mažinančias riziką ir skirtas nusikalstamą veiką 
lėmusioms priežastims šalinti (vasaros stovyklos, pažintiniai žygiai, 
kultūros ir sporto renginiai ir panašiai) (Programos 3.2 priemonė). 
6. Sociokultūrinių renginių organizavimas. Šios priemonės tikslas yra 
rengti nepilnamečius, nuteistus laisvės atėmimo bausme, grįžti į vi-
suomenę (Programos 4.2 priemonė). Taip pat įsigyti priemonių, rei-
kalingų nepilnamečių, nuteistų laisvės atėmimo bausme, laisvalaikio 
užimtumui ir praktinei veiklai organizuoti (Programos 4.3 priemonė).
7. Ryšių su šeima palaikymo priemonių sistema. Programoje numatyta 
sukurti ir įdiegti nepilnamečių, atliekančių laisvės atėmimo bausmę 
ar esančių vaikų socializacijos centre, ryšių su šeima palaikymo prie-
monių sistemą (Programos 4.1 priemonė).
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8. Metodinė ir konsultacinė pagalba. Numatoma teikti metodinę ir 
konsultacinę pagalbą švietimo pagalbos ir vaikų ugdymo klausimais 
vaikų socializacijos centruose dirbantiems specialistams (Programos 
5.1 priemonė). 
9. Visuomenės informavimo kampanijos. Numatoma organizuoti vi-
suomenės informavimo kampanijas skirtingomis masmedijų prie-
monėmis: radijo laidos, televizijos laidos, leidiniai ir kita (Programos 
8.1 priemonė). 
10. Moksliniai tyrimai. Būtina atlikti nuoseklius nepilnamečių justici-

jos mokslinius tyrimus, teikti mokslines rekomendacijas, kaip tobulinti 
nepilnamečių justicijos sistemą.

3.2.2.1. Nepilnamečių justicijos politikos formuotojų  
Programos priemonių vertinimas ir tų priemonių vertinimo kriterijai 

Formuotojai: nuomonė apie tam tikrų priemonių veiksmingumą 
Nepilnamečių justicijos politikos formuotojai, vertindami Programos 
priemones, skiria nacionalinio ir institucinio lygmens priemones. Nacio-
naliniam lygmeniui priskiriamos tokios priemonės: mediacija, programų 
rengimas ir pritaikymas, specialistų rengimas / kvalifikacija. Kitos Progra-
moje numatytos priemonės galėtų būti institucijų „vidaus kasdienis darbas, 
įrašytas pareiginėse nuostatuose“ [F4]. Taip pat manoma, kad Programos 
kai kurias priemones greičiau galima įvardyti kaip tikslą, todėl ir tų prie-
monių įgyvendinimas tampa problemiškas. Pavyzdžiui, buvo išsakyta 
nuomonė, kad „sukurti ir įdiegti nepilnamečių, atliekančių laisvės atėmimo 
bausmę, ryšio su šeima palaikymo sistemą – čia jau yra tikslo lygmenyje, čia 
nėra priemonė“ [F4].

Nepilnamečių justicijos politikos formuotojai skirtingai vertina Pro-
gramoje numatytas priemones ir jų veiksmingumą.

Specializuoti ir bendri mokymai sulaukė daugiausiai vertinimų. 
Empirinė medžiaga leidžia skirti specializuotų ir bendrų mokymų prana-
šumus ir trūkumus. Vienas iš specializuotų mokymų pranašumų – mini-
ma galimybė skirtingų sričių atstovams ne tik išklausyti tas pačias temas, 
bet ir aptarti jas skirtingų sričių praktinėje perspektyvoje. „Tai tie moky-
mai buvo skirti pagrinde policijos pareigūnams. Bet taip pat buvo pritraukti 
ir prokurorai tam, kad jie galėtų ir tiesiogiai pabendrauti, ir tuos pačius mo-
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kymus išklausyti“ [F1]. Tokio pobūdžio kursai ne tik skatina institucijų 
komunikaciją, bet ir tos pačios srities atstovų bendravimą. Šie kursai at-
lieka dvejopą vaidmenį: teikia galimybę tobulinti profesinius gebėjimus 
ir skatina komunikaciją, kuri yra viena iš institucijų ar institucijos viduje 
bendradarbiavimo ar informacijos keitimosi būdų. „Labai trūksta to susi-
kalbėjimo tarp atskirų institucijų. Netgi išryškėjo toks dalykas, kaip tarkim, 
tie patys policijos pareigūnai, iš to paties policijos komisariato, bet iš skirtingų 
padalinių, nebūtinai surasdavo bendrus sąlyčio taškus. (Mokymai) paskatin-
davo tuos asmeninius kontaktus“[F1].

Kitas, formuotojų nuomone, svarbus argumentas yra platus profe-
sionalų spektras – policininkai, prokurorai, socialiniai darbuotojai, mo-
kytojai, vaikų teisių atstovai ir kt. – turi sukaupę skirtingą žinių ir patir-
ties bagažą, kuris diferencijuoja ir šių specialistų požiūrį į nepilnamečių 
justicijos politiką, pagalbos vaikui būdus ir priemones. Todėl mokymai 
kelių sričių atstovams vertingi ir tuo aspektu, kad yra galimybė juos su-
pažindinti su būdingomis santykių su paaugliais problemomis. „(Moky-
mai) yra labai gerai. Kiekviena institucija savo sistemoje tai daro ir trūksta 
(bendrumo). O, pvz., vaiko gerovės komisijos jungia būtent visų institucijų ir 
sistemų žmones: nuo prokurorų iki mokytojų, vaiko teisių, sveikatos apsaugos 
atstovų. Jų labai kardinaliai skiriasi žinios ir suvokimas apie sistemą, apie 
pagalbą vaikui“ [F4]. Formuotojų nuomone, būtent komandinis darbas 
leidžia aktualius klausimus, susijusius su nepilnamečių problemomis, 
diskutuoti tarpdalykinėje perspektyvoje: „Kai susėda komanda, tai dau-
gelis klausimų yra išdiskutuojami.“ [F5]; „Tiktai tie specialistai, kurie turi 
žinių ir yra kvalifikuoti, gali prisidėti prie nepilnamečių justicijos priemonių 
tinkamo įgyvendinimo.“ [F9]

Teigiamo vertinimo sulaukė ir orientacija į nuolatinį mokymų cik-
lą. Nuolatiniai mokymai reikalingi dėl kelių priežasčių: dėl darbuotojų 
kaitos ir dėl teisinės bazės, susijusios su nepilnamečių justicija, pokyčių. 

„Kvalifikaciją reikia kelti, nes ateina nauji žmonės arba keičiasi kokie nors tei-
sės aktai, keičiasi tendencijos“ [F3].

Nepilnamečių justicijos politikos formuotojų nuomone, speciali-
zuotų ar bendrų mokymų neefektyvumas yra susijęs ne tiek su pačių 
mokymų kokybe, bet su išoriniais, su programa tiesiogiai nesusijusiais 
veiksniais. Daugiausiai kritikos sulaukė tų mokymų finansavimo politika, 
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instituciniai trukdžiai. Mokymams, įtraukiantiems skirtingų specialistų, 
dirbančių su nepilnamečiais, reikia ir atitinkamų laiko sąnaudų. Tačiau il-
gesne mokymų trukme nėra suinteresuoti institucijų vadovai, nes trūksta 
žmogiškųjų išteklių, t. y. darbuotojų, galinčių pavaduoti mokymosi metu. 
„Mokymai trukdavo, jeigu gerai pamenu, keturias dienas. Tai sunku būdavo iš-
prašyti, kad vadovai leistų tokiam ilgam laikotarpiui atvažiuoti į Vilnių. Todėl, 
kad jų darbų tuo metu niekas nedirbdavo“ [F1].

Mokymų efektyvumo stabdys yra ir didelė personalo kaita, ypač poli-
cijoje. „Per tuos du metus, kai vyko mokymai, galima buvo vėl pradėti iš naujo 
mokyti dalį žmonių, kurie jau pasikeitė nuo tų mokymų pradžios. Dabar ne-
pamenu tikslių skaičių, bet sklandė informacija, kad apie trečdalis tų žmonių 
jau buvo pasikeitę per tris ar keturis metus“ [F1].

Specialių ir profesinių mokymų efektyvumą stabdo ir profesinės 
veiklos specifika bei darbo krūvis. „Su policija, sakau grynai teoriškai, yra 
daug sudėtingiau, nes policija turi daug mažiau laisvės (veiklos) negu, tarkim, 
probacijos darbuotojai. Jiems yra įstatyme pasakyta, kad jie turi persekioti ir 
bausti bei užtikrinti tvarką. Jie turi daug mažiau kūrybinių galimybių gilintis 
į nepilnamečių specifiką. Ir kadangi jų darbo krūviai taip pat yra gana dideli, 
jiems yra ir laiko mažiau į tai gilintis“ [F3].

Be išorinių – institucinių stabdžių, specializuotų ir bendrų mokymų 
neefektyvumą, formuotojų nuomone, didina mokymų turinys ir specialis-
tų / ekspertų pasitelkimas. Pabrėžiama takoskyra tarp teorinio ir praktinio 
tų mokymų aspektų. Teigiama, kad mokymų dalyviai labiau orientuojasi 
į praktinius problemų ar situacijų, susijusių su nepilnamečiais, sprendi-
mus. Mokymų dalyviai, formuotųjų nuomone, linkę nuvertinti ar negeba 
įvertinti teorinio žinių bagažo ar nežino, kaip jį būtų galima konk rečiai 
pritaikyti savo profesinėje veikloje. Mokymuose pasigendama ir didesnio 
specialistų rato, nes nepilnamečių justicijai reikia, kad dalyvautų ne tik 
baudžiamųjų institucijų specialistai (policininkai, prokurorai ir kt.), bet 
ir psichologai, socialiniai darbuotojai, vaikų teisių specialistai. Pripažįsta-
mas ir būtinumas išmanyti kitas sritis, susijusias su probleminiais nepilna-
mečiais: „Pareigūnai reikalauja, kad būtų kažkokių gatavų receptų. Jiems te-
orija nelabai rūpi arba jie nelabai įsisąmonina, kiek tai reikalinga. Jiems reikia 
informacijos (aut.), ką daryti konkrečioje situacijoje. O tų praktinių patarimų 
ne visada gali duoti.“ [F1]; „Reikia pasitelkti praktikus, psichologus, kurie dir-
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ba su vaikais delinkventais ir kurie gali iš socialinės, psichologinės pusės anali-
zuoti. Įtraukti daugiau ekspertų, tikslinių ekspertų.“ [F4]

Aptariant mokymų neefektyvumą atkreiptas dėmesys ir į tai, kad mo-
kymuose, susijusiuose su kvalifikacijos kėlimu, ne visada reaguojama į si-
tuacijos pasikeitimus, mokymų turinys būna „pasenęs“: „Apie nepilname-
čių pareigūnų mokymus, tai sakyčiau, kad jie tokie vis šabloniški ir šabloniški.“ 
[F10]

Kitas, formuotojų nuomone, svarbus veiksnys, lemiantis speciali-
zuotų ir bendrų mokymų sėkmę, yra pačių šios srities specialistų moty-
vacija. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad ne visi pareigūnai yra motyvuoti 
dalyvauti specialiuose ir bendruose mokymuose. Tokios elgsenos prie-
žastimi įvardijama turima darbo praktika, nenoras keisti įgytų praktinių 
įgūdžių ir susiformavęs požiūris į probleminius nepilnamečius. „Teisėjai 
iš tų visų (profesinių) kategorijų yra mažiausiai mokytina grupė. Todėl, kad 
teisėjai „žino viską“, jie turi savo įdirbtą praktiką, kurios nėra linkę keisti, savo 
darbo rutiną, turi savo logiką, savo bausmių mastus, savo požiūrį į nepilna-
mečius. Jie turi savo nuomonę ir ją pakeisti, iš mano patirties, yra labai sunku. 
O motyvacijos keistis taip pat yra mažiausiai, turbūt dar mažiau negu tarp 
policijos pareigūnų.“ [F3]; „Tai pačioms savivaldybėms motyvacijos tokios 
trūksta. Sakyčiau, pačių žmonių motyvacijos mokytis ir kelti kompetenciją. Ir 
mokytojams tas pats. Dabar jau nebe mokinių motyvacija mes rūpinamės, bet 
mokytojų motyvacija.“ [F4]

Techninę bazę  –  sudaryti technines galimybes ikiteisminio tyrimo 
metu per nepilnamečių įtariamųjų, liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausas 
daryti vaizdo ir garso įrašą nepilnamečių justicijos politikos formuoto-
jai vertina labai gerai ir pripažįsta jos efektyvumą, tačiau platesnių argu-
mentų nepateikia. Šios priemonės neefektyvumą argumentuoja tuo, kad 
ji netaikoma praktiškai: „Praktikoje taip nėra, kad nepilnamečių apklausų 
(metu) būtų visą laiką daromi vaizdo ir garso įrašai.“[F7] Ir čia pabrėžiamas 
reikiamų specialistų trūkumas: „Yra įrengta 10 vaikų apklausos kambarių 
apskričių komisariatuose, bet ten apklausos nevyksta, nes nėra specializuotų 
psichologų.“ [F5]

Aptariant eksperimentinės mediacijos nepilnamečių baudžiamosio-
se bylose projektą, atkreipiamas dėmesys į inovacijų baimę. „Tarkim, ta 
pati mediacija. Čia reikia kažką kurti, galvoti, sugalvoti finansavimo modelį, 
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koks yra bendradarbiavimas, kokie yra standartai ir pan. Tai tie dalykai taip 
pat yra sunkiai atliekami (aut. past.)“ [F3]. Tokia situacija, formuotojų 
nuomone, susiklostė dėl institucinio nelankstumo, uždarumo, nenoro 
revizuoti institucinę veiklą. Taip pat pasigendama politinės valios šiuo 
klausimu: „Nėra politinio palaikymo pirmiausia. Mes darėme mediacijos ty-
rimus, yra sukurti kažkokie teoriniai dalykai, bet praktiškai tam, kad jie būtų 
įgyvendinti reikia politinio palaikymo ir finansavimo. Turi būti aišku, kaip ta 
sistema veikia. Tai ir lieka tokiais popieriniais daugiau pamąstymais, kažko-
kių tyrimų lygmenyje, bet praktiškai mažai kas keičiasi.“ [F3]

Nepilnamečių socialinės integracijos skatinimo priemonė verti-
nama kaip veiksminga. Atkreipiamas dėmesys į adaptuotų programų 
nepilnamečiams tikslą  –  keisti nepilnamečių elgesį, vertybinį požiūrį, 
koreguoti bendravimo įgūdžius: „Dar prie veiksmingų priemonių reikėtų 
paminėti ir tokias, kaip rengti ir įgyvendinti adaptuotas programas nepilna-
mečiams, esantiems laisvės atėmimo vietose ir pataisos inspekcijų įskaitoje, 
nes, matyt, tokiomis programomis siekiama pakeisti nepilnamečių elgesį, po-
žiūrį į vertybes, bendravimą.“ [F9] Ši priemonė vertinama kaip neefektyvi 
dėl adaptuotų programų trumpalaikiškumo, nėra sisteminio darbo. Tei-
giama, kad atkurti per trumpą laiką ryšius su aplinka yra neįgyvendina-
ma priemonė: „Idėja tai yra labai šauni. Bet, vėlgi, kiek realiai tai pavyksta 
įgyvendinti, nes šitie nepilnamečiai yra praradę ryšį su juos supančia aplinka. 
Ar trumpalaikis darbas gali atstatyti tuos ryšius? Toks trumpas įsikišimas 
rezultato neduoda. Arba reikia dirbti sistemingai, arba iš viso nėra ko net 
pradėti.“ [F1]

Sociokultūrinių renginių organizavimo priemonė vertinama kaip 
efektyvi iš tos priemonės poreikio perspektyvos. Pripažįstamas jos efek-
tyvumas bendrame kompleksinių priemonių kontekste. Efektyvia prie-
mone galima vadinti, kai renginiai organizuojami tikslingai ir sistemingai: 

„Vienu renginiu negalima kažką pakeisti, jeigu nėra nuoseklumo. Gal ir tai 
gerai, gal jis (nepilnametis) tuo metu kažkur nebus, kur jam blogai. Bet tie vie-
netiniai (yra neefektyvūs), nebent turnyrai, kurie jie ten kovoja ir nori iškovoti. 
Ir tai užsitęsia kokį mėnesį.“ [F10]

Socializacijos centrų poreikio vertinimas sulaukė kritikos. Nepilna-
mečių justicijos politikos formuotojų nuomone, socializacijos centrai yra 
atgyvenusi reintegracijos priemonė. Teigiama, kad tokių institucijų ana-
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logo nėra Vakarų šalyse. Šių institucijų reformavimas nebuvo atliekamas: 
„Tarkim, tie patys socializacijos centrai, mano supratimu, yra atgyvenęs visiš-
kai dalykas. Jokioje Vakarų šalyje nėra tokio modelio, kur vaikai yra uždaryti 
ir mokomi, verčiami mokytis, nors jie negali mokytis, nenori mokytis ir pan. 
Buvo numatyta daug kartų juos reformuoti, pertvarkyti ir pan. Yra tokių daly-
kų, kurie kažkur užlūžta ir nėra įgyvendinami.“ [F3]

Kritikuojama ir resocializacijos centrų idėja. Nepilnamečių justici-
jos politikos formuotojų nuomone, nėra teisinio pagrindo steigti tokius 
centrus. Keliamas klausimas, kokiu pagrindu nepilnamečiai, atbuvę įka-
linimo įstaigoje, bus siunčiami į šias institucijas: „Kai kurios tos priemonės, 
kurios buvo siūlomos  –  Resocializacijos centrai vaikams, išėjusiems iš įkali-
nimo vietos, yra įrašomos (programoje), bet visiškai nepagalvojama apie jos 
teisinį pagrįstumą. Visiškai nebuvo teisinio pagrindo tokį centrą įsteigti. Tai 
yra vaikai, kurie atbuvę įkalinimo įstaigoje bausmę, dar po to vėlgi yra kaip ir 
uždaromi į specializuotą įstaigą. Jie bausmę atbuvo. Teismo sprendimu? Vėlgi, 
kodėl teismas turėtų priimti tokį sprendimą, kad juos dar reikia uždaryti į 
resocializacijos centrą.“ [F5] Šių centrų neefektyvumas argumentuojamas 
ir specialistų, reikalingų darbui su šio centro „klientais“, neįtraukimu. Šių 
institucijų auklėtiniai yra sunkaus elgesio nepilnamečiai, todėl daugiausia 
dėmesio turėtų būti skiriama nepilnamečių elgsenos pokyčiams, skatinti 
motyvaciją kitaip elgtis. Kaip pavyzdys pateikiama socializacijos centrų 
situacija: „Kaip aš manau, (socializacijos centruose) dirba visiškai ne toks 
personalas, pagal ne tokį modelį. Turėtų dirbti iš tiesų specialistai, kurie dirba 
su sunkaus elgesio vaikais. Gal (turėtų dirbti) psichologai, socialiniai pedago-
gai. Mokymo procesas turi būti antrinis (tikslas). Pirminis yra vaiko elgesio 
pokyčiai.“ [F5]

Ryšių su šeima palaikymo priemonių sistema vertinama kaip labai 
svarbi, nes nepilnamečių elgsenos pokyčiai negalimi nedalyvaujant šei-
mai. Tam reikia sisteminio darbo, specialių mokymų tėvams. „Iš tikrųjų to 
darbo su šeima trūksta. Reikalinga kažkokia prievolė šeimoms ar mokymai.“ 
[F4]

Visuomenės informavimo kampanijos pasiteisina, kai joms skiria-
mas sistemingas, o ne vienkartinis dėmesys. „Kaip pavyzdys yra eismo 
saugumo socialinė reklama. Kai jinai pastoviai rodoma, jinai iš tikro duoda 
rezultatą“ [F1].
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Kitas šios priemonės efektyvus veiksnys yra visuomenės dėmesio at-
kreipimas į problemas, susijusias su nepilnamečiais. Šiomis priemonėmis 
galima vesti dialogą su plačiąja auditorija, atkreipiant dėmesį į nepilname-
čių amžiaus specifiką, delinkvencinio elgesio specifiką. Toks dėmesio at-
kreipimas sulauktų ne tik paauglius smerkiančios ir etiketes klijuojančios 
reakcijos, bet ir skatinančios atkreipti dėmesį į amžiaus specifiką. Toks 
masmedijų kanalais vedamas su visuomene dialogas skatintų pradžioje 
vertinti, o tik paskui smerkti ar teisti šios amžiaus specifikos atstovų elgse-
ną. Taip pat tai yra viena iš priemonių informuoti plačiąją visuomenę apie 
vykdomus darbus ir tų darbų rezultatus šioje srityje. „Kadangi labai aiški 
yra tikslinė grupė, yra tematika, yra žmonės, kurie dirba ir tikrai yra daug 
padarę. Tikrai daug ką galima viešinti, nes daug gerų dalykų yra padaryta 
per tuos 15 metų“ [F3]. „Kampanijos yra gerai tuo, kad žmogus, kuris žiūri 
televiziją, klausosi radijo, gali tiesiog atkreipti savo dėmesį į kažkokius naujus 
jam nežinomus, negirdėtus dalykus, kurių jis nežino. Per tas kampanijas gali 
daug ką naudingo sužinoti, kaip ir vaikas, kaip ir suaugęs žmogus“ [F10].

Efektyvi priemonė  –  sistemingas ir tikslingas darbas su žurnalistais. 
Toks bendradarbiavimas leidžia pasiekti konkrečių rezultatų. Visuomenės 
informuotumas ir jos švietimas yra būdas formuoti visuomenės nuomo-
nę, supažindinti su konkrečiais nepilnamečių problematikos veiksniais ir 
skatinti koreguoti elgsenos su paaugliais įgūdžius. „Buvo netgi specialiai 
samdomi žurnalistai tam, kad rašytų užsakomuosius straipsnius, bet ta, ge-
rąja, prasme. Kad jie tiesiog rašytų ne šiaip, kaip dabar dauguma rašo pagal 
tokį šabloną, kad štai nepilnametis toks ir toks padarė tą ir tą blogai. Tada 
apklausia porą pareigūnų, išvada – viskas yra blogai ir bus dar blogiau. Ne-
pilnamečiai žiaurėja, blogėja, sunkėja. Pavyzdžiui, Lietuvos žiniose buvo eilė 
straipsnių, kur per visą laikraščio formatą yra (publikuota) kokio nepilname-
čio istorija. Kaip jis, tarkim, pateko į įkalinimo įstaigą, ką jis ten veikia, kaip 
buvo su jo tėvais, koks buvo jo gyvenimas, ką apie jį galvoja mokytojai, kokios 
jo perspektyvos. Žmonėms, kurie skaitydavo, atsiverdavo visai kitoks vaizdas 
apie tuos nusikaltėlius, žiauruolius ir visa kita“ [F3].

Trumpalaikės visuomenės informavimo kampanijos yra neveiksmin-
gos dėl informacijos apie nepilnamečius selektyvumo, tos informacijos 
pateikimo specifikos ir socialinių problemų visuomenėje dinamiškumo. 
Manoma, kad vienkartinės visuomenės informavimo kampanijos nesu-
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lauks tinkamo žmonių susidomėjimo nepilnamečių problematika, nes 
jie negebės suvokti šio amžiaus tarpsnio vaikų specifiškumo ir darbo su 
jais rezultatų: „Pamenu, kokios buvo bėdos ankstesnėse programose: vykdavo 
trumpalaikės švietimo kampanijos, kurios, iš esmės, nieko nepakeisdavo, nes 
jos būdavo per trumpos. Pavyzdžiui, sukuriamas koks nors klipas, video fil-
mukas ir jis paskui transliuojamas. Bet paprastai pinigų sukurti tam filmukui 
užtekdavo, o transliavimui lėšų jau nebelikdavo arba jinai būdavo rodoma 
labai trumpai. Idėja gera, bet įgyvendinimui pinigų trūksta.“ [F1]

Nepilnamečių justicijos politikos formuotojai taip pat atkreipia dė-
mesį į informacijos pateikimo masmedijose specifiką  –  teikiamą priori-
tetą „skandalingoms“ žinioms ir „vengiant“ informacijos apie pasiekimus 
probleminėse srityse. „Susiklosčiusi yra tokia tradicija, kad žiniasklaidai yra, 
galbūt, maloniau ir mieliau rašyti iš priešingos pusės, smerkiant tuos vaikus, 
juos visaip negatyviai pavaizduojant, nei pateikti tą pačią Nepilnamečių justi-
cijos programą, parodyti ką jinai gali, koks yra jos tikslas, ir kad vis dėlto tiems 
vaikams reikia padėti, reikia jų teises ginti“ [F7].

Šios grupės atstovų nuomone, nepilnamečių pažeidėjų problematiką 
dabartiniu metu užgožia dėmesys smurto problematikai visuomenėje bei 
kitos asmens socialinį saugumą mažinančios socialinės problemos. Šių 
socialinių problemų įvairiapusiškumas „menkina“ nepilnamečių nusi-
kaltimų problematiką, nustumdamas ją į informacijos pakraštį, išskyrus 
sensacingus nepilnamečių elgsenos atvejus. „Dabar nepilnamečių nusikal-
timų problema, galima sakyti, eina į antrą planą. Visai kiti dalykai išlenda. 
Jeigu prieš dešimt – penkiolika metų buvo galvojama, kad nepilnametis nusi-
kaltėlis yra kažkas tai labai baisaus tai dabar labiau akcentuojami kiti daly-
kai – smurtas visuomenėje“ [F1].

Nepilnamečių justicijos politikos formuotojai pripažįsta mokslinių 
tyrimų naudą. Jų nuomone, moksliniai tyrimai teikia galimybę analizuoti 
situacijos, susijusios su nepilnamečiais pažeidėjais, tendencijas. Sistemi-
niai tyrimai leidžia ne tik matuoti priemonių efektyvumą, bet ir jį progno-
zuoti. Kaip pavyzdys minimi rizikos grupės vaikų, nuteistųjų, pareigūnų 
tyrimai: „Moksliniai tyrimai yra labai gerai, bet jeigu jie yra atliekami siste-
mingai. Paskutiniai sisteminiai tyrimai, bent jau tuos, kuriuos aš dariau, buvo 
du tūkstančiai penktais – šeštais metais.“ [F1] „Reikia atlikti nuoseklius ne-
pilnamečių mokslinius tyrimus.“ [F10]; „2000-ųjų metų „Nepilnamečių justi-
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cija Lietuvoje“. Po to buvo toks leidinys „Vaikų ir jaunimo neužimtumas ir nu-
sikalstamumo prevencija“. Ten irgi yra daug statistikos, daug duomenų. Pats 
tyrimas, man atrodo, yra toks pavyzdinis, atspausdintas, išviešintas.“ [F3]

Nepilnamečių justicijos politikos formuotojai pasigenda mokslinių 
tyrimų ir analitinių darbų, skirtų nepilnamečių justicijai: „Paskutinius 
5 metus, gal ir ilgiau, nėra jokio analogiško leidinio, skirto nepilnamečių sri-
čiai.“ [F3]

Kaip pavyzdys efektyvios priemonės mokslinių tyrimų srityje mini-
ma anksčiau atlikta žiniasklaidos publikacijų analizė. Manoma, kad tokio 
pobūdžio mokslinių darbų reikia ir dabartiniu metu. Nepilnamečių justi-
cijos pateikimo žiniasklaidoje analizė leidžia kryptingai formuoti moks-
lininkų ir žiniasklaidos bendradarbiavimą šioje teminėje srityje: „Nepil-
namečių justicija žiniasklaidoje“, kur analizuojama, kaip ir kas pateikiama. 
Čia toks lyg ir antras viešinimo lygmuo jau, kai vertinamas pats viešinimas. 
Tai čia, man atrodo, jau buvo aukščiausias lygis, kai yra reflektuojama reflek-
sija.“ [F3]

Manoma, kad sisteminių mokslinių tyrimų trūksta dėl finansavimo 
stokos: „Bet tam, kad didelius daryti tyrimus, reikia daug pinigų. Ir vėlgi, 
buvo tokių svarstymų, gal daryti tiktai vieną dalį, gal daryti kitą. ...norint pa-
žiūrėti visą sisteminį paveikslą, reikia viską daryti.“ [F1]

Nepilnamečių justicijos politikos formuotojai atkreipia dėmesį, kad 
mokslinių tyrimų nesistemiškumą lemia ne tik finansavimo neužtikri-
nimas, bet ir institucijų, kurių veikla yra skirta paauglių delinkvencijos 
problematikai, sisteminio požiūrio į mokslinius tyrimus trūkumas. Kaip 
mini vienas iš šios grupės atstovų, „buvo tokia iniciatyva daryti pareigūnų 
apklausą, kur kooperuotųsi visos institucijos, bet nebuvo didelio palaikymo iš 
kitų institucijų. Viskas susivedė į tai, kad, iš esmės, kaip ir tos priemonės, kurios 
buvo suplanuotos tyrimams, nebuvo įgyvendintos“ [F1].
Formuotojai: nuomonė apie nepilnamečių justicijos programos 
priemonių veiksmingumo kriterijus
Aptariant nepilnamečių justicijos programos priemonių veiksmingumo 
kriterijus, šios grupės atstovų nuomonė sąlygiškai išsiskiria į tris po-
zicijas. Vienų respondentų nuomone, priemonių veiksmingumas yra po-
litinė valia, lėšų skyrimas, leidžiantis įgyvendinti numatytas priemones. 
Kitų nuomone, priemonių veiksmingumo kriterijų sudarymas yra moks-
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lininkų darbas, todėl juos aptarinėti nėra prasminga. Ir trečiajai pozicijai 
atstovauja tie formuotojai, kurie įvardijo programos priemonių veiksmin-
gumo kriterijus.

Toliau įvardyti kriterijai apibūdinami plačiau.
1. Kiekybiniai kriterijai. Jie gali būti taikomi bendrų ir specializuotų 

mokymų priemonei. Šie kriterijai leidžia kaupti mokymuose dalyvavu-
sių asmenų statistinę informaciją. Tačiau abejojama, ar šie kriterijai api-
būdina mokymų kokybę. „Kiekybiniai kriterijai yra paprasti – tiek žmonių 
išklausė tokį ir tokį kursą. Kas iš to? Pavyzdžiui, prieš dešimt, penkiolika 
metų identifikuota didelė problema – policijos pareigūnų elgesys su įtariamais 
nepilnamečiais. Nuo to laiko pareigūnų elgesys tikrai smarkiai pasikeitė. Vėl 
klausimas, ar tam turėjo įtakos visi šviečiamieji leidiniai, mokymai, ar tiesiog 
pačių pareigūnų sąmoningumas pakilo? Kas pirmiau ir kas kam turi įtakos, 
ar tikrai yra priežastinis ryšys – sunku pasakyti. Bet kad situacija smarkiai 
pagerėjo, tikrai matyti. Nes mes atliekam pareigūnų apklausas ir kaip gyven-
tojai vertina pareigūnus ir kaip patys pareigūnai vertina save, situacija tikrai 
pagerėjo. Bet kas tam turėjo įtakos?“ [F1]

2. Mokymų dalyvių mokymo turinio vertinimas. Keliamas klausimas, 
kaip reikėtų matuoti įgytas žinias. Mokymo turinio vertinimas yra subjek-
tyvus, jį gali nulemti tai, kiek asmuo geba suvokti gautų žinių svarbą. Įgytų 
žinių svarba gali būti įvertinta kursams pasibaigus, taikant įgytas žinias 
konkrečiomis situacijomis. 

3. Mokymų dalyvių apklausos, susijusios su mokymų kurso naudin-
gumo vertinimu. Manoma, kad mokymo dalyvių apklausos yra tas grįž-
tamasis ryšys, leidžiantis koreguoti mokymo turinio temas, pasitelkti 
atitinkamus lektorius: „Tas efektyvumas, grįžtamasis ryšys yra anketos po 
tų apmokymų. Organizuoja mūsų „SPPC“. Švietimiečių yra atidirbta sistema, 
kad tas grįžtamasis ryšys būtų. Įvertinama, ko trūksta, ko reikia ir panašiai. 
Mes žinome tų žmonių reakciją, ko trūko, kas nepatiko, gal lektoriai nepatiko, 
gal jų dėstymas nepatiko. Ar yra poreikis naujoms temoms, pvz., vaikai, kurių 
tėvai išvykę į užsienį ir pan.. Yra tas grįžtamasis ryšys. Reakcija yra labai svar-
bi. Ir mes stengiamės maksimaliai, kiek įmanoma į tai iš tikrųjų atsižvelgti.“ 
[F4]; „Ypatingai tai, kas yra susiję su teisės aktais ir su teismų praktika. Pats 
pareigūnas nėra pajėgus nuolat domėtis šitais naujausiais teisės aktų pakeiti-
mais, teismų praktika. O kai jis atvažiuoja į mokymus, kur jam pateikia nau-
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jausią praktiką, naujausias tendencijas, pavyzdžius, tai jis, faktiškai, per tą 
mokymų laiką gauna žinių injekciją ateičiai.“ [F6]

4. Socialinės aplinkos ir situacijos šeimoje sistemingi tyrimai. Kaip 
sako vienas iš šios pozicijos tyrimo dalyvių: „Vaiko delinkventinis arba 
prob leminis elgesys turi labai daug priežasčių.“ [F7]

5. Nepradėtų ikiteisminių tyrimų statistika.
6. Statistika apie nepilnamečių, dalyvavusių elgsenos korekcijos pro-

gramose, ir jų tolesnės elgsenos stebėsena. „Rinkti informaciją, ar paaugliai 
per tris ar penkis metus yra pakartotinai ką padarę. Kiekvienas nepilnametis 
parašo sutikimą, kad penkis metus bus renkami apie jį duomenys. Pasirašo 
tėvai, globėjai. Tai fiksuojama asmens byloje ir žiūrima pagal asmens kodą. Jei 
padarė pažeidimus, tai kokius, ar pažeidimų nėra“ [F8].

7. Moksliniai tyrimai nepilnamečių justicijos srityje. Gauta informa-
cija leidžia ne tik įvertinti priemonių veiksmingumą, bet ir koreguoti tai-
komas priemones ar peržiūrėti tų priemonių prioritetus. „Nepilnamečių 
justicijos mokslinių tyrimų pagalba galima apibrėžti nepilnamečių justicijos 
tobulinimo kryptis“ [F9].

8. Visuomenės informavimo reklamos kampanijų veiksmingumo ma-
tavimas.

3.2.2.2. Nepilnamečių justicijos įgyvendintojų programos priemonių 
vertinimas ir tų priemonių vertinimo kriterijai

Praktikai: nuomonė apie tam tikrų priemonių veiksmingumą 
Programos įgyvendintojai labiau koncentravosi į veiksmingumą tų įgy-
vendinamų priemonių, kurias jie taiko savo praktinėje veikloje. Jie verti-
no vadovaudamiesi savo asmenine ar institucine pozicija. Daug dėmesio 
sulaukė tokios Programos priemonės, kaip antai mokymai, socialinė in-
tegracija, nepilnamečių užimtumas, ryšių su šeima palaikymo priemonių 
sistema. Taip pat šios grupės atstovai mano, kad lygia greta reikia ieškoti ir 
alternatyvių priemonių, leidžiančių optimizuoti išsikeltus tikslus. 

Specializuotų ir bendrų mokymų nauda, praktikų nuomone, yra 
daugiareikšmė. Ši priemonė minima kaip efektyvi, nes susikoncentruoja-
ma į temas, skirtas nepilnamečių justicijai: „Kursai buvo naudingi, nes pačių 
kursų esmė buvo nepilnamečių justicija, nepilnamečio apklausa, nepilnamečio 
teisinis statusas, darbas su sunkiais nepilnamečiais. Tai naudos visada yra, nes 
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tu gauni tą informaciją, kurios dar nesi girdėjęs.“ (P2) Praktikams yra svar-
bios tos žinios, kurias jie tiesiogiai gali pritaikyti praktiniame darbe. Kaip 
jiems aktuali informacija buvo įvardyta nepilnamečių apklausos, teisinis 
nepilnamečio statusas, darbas su sutrikusio elgesio nepilnamečiais. „Mo-
kymai yra efektyvu, būtent mokymai, kaip apskritai dirbti su nepilnamečiais, 
kažkokie psichologiniai kursai. Aišku, su specialius poreikius turinčiais nepil-
namečiais“. [P14] 

Tiek nepilnamečių justicijos politikos formuotojai, tiek ir tos politi-
kos įgyvendintojai šios priemonės efektyvumą sieja su galimybe bendrau-
ti su skirtingų specialistų atstovais. Specializuoti mokymai leidžia ne tik 
susipažinti su kitų sričių, susijusių su nepilnamečių problematika, veikla, 
ypatumais ir galimybėmis, bet ir skatina bendradarbiauti, keistis informa-
cija, konsultuotis. „Kitas dalykas, aš galvoju, net ir per tuos mokymus, kurie 
buvo vaiko gerovės arba prevencinio darbo grupėms skirti, juose dalyvauja la-
bai skirtingų specialybių ir institucijų atstovai“ [P7].

Mokymų pranašumas įžvelgiamas ir jų organizavimo politiko-
je  –  mokymų metu yra galimybė koncentruotis ties temomis, nes tuo 
metu praktikai yra atleidžiami nuo tiesioginių darbinių funkcijų vykdy-
mo. „Galima, nebėgiojant tarp savo darbų, išsidiskutuoti, geriau suprasti 
vieni kitų ribas ir galimybes, kažką susitarti ir pajusti tą bendradarbiavimo 
naudą“ [P7].

Šios priemonės veiksmingumas vertinamas ir pagal respondentų pa-
čių reflektuojamus požiūrio į nepilnamečius pokyčius. Jų nuomone, mo-
kymai keičia požiūrį į paauglius ir jiems taikomas auklėjimo priemones. 

„Tas švietimas, kvalifikacijos kėlimas yra būtinas. Jeigu kalbi su nepilnamečių 
policijos pareigūnu, tai jauti tą nuostatą į vaiką kitokią. Jeigu tai yra policijos 
pareigūnas natūraliai nuostata gali būti, sakykim, ir griežtesnė to nepilname-
čio atžvilgiu“ [P10].

Specializuoti mokymai, praktikų nuomone, būtų dar efektyvesni, jei 
jie būtų skirti ugdyti bendravimo su paaugliais, darbo su vaikų agresija 
įgūdžius: „Dirbant socializacijos centre, globos namuose, kur vaikų elgesys 
kitoks negu vaiko, kuris auga šeimoje.“ Yra poreikis žinių, skirtų „bendravi-
mui su vaikais ekstra atvejais, kai jiems užeina agresijos priepuoliai. Nes daug 
yra agresyvių vaikų ir čia yra ne paslaptis“ [P2]. Pripažįstama, kad trūksta 
specialistų, dirbančių su sutrikusio elgesio paaugliais: „To grupinio darbo, 
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kad būtų tų žmonių, specialistų, pedagogų, kurie su tais vaikais dirba. Tai aš 
manau, kad šito, tai tikrai trūksta.“ [P9] 

Praktikai taip pat pasigenda komandinių mokymų, kuriuose dalyvau-
tų skirtingų sričių specialistai. Šie mokymai leistų ne tik dalytis turima 
praktine patirtimi, bet ir ieškoti bendrų sprendimų: „Mes nežinom apie 
kitos specialybės žmones, ką jie gali, ko negali. Šitas perimamumo, tų bendrų 
sprendimų, ieškojimas, kas realiai veiktų praktikoje. Tai man atrodo šitas yra 
labai svarbus aspektas. Tie mokymai su praktinėmis užduotimis.“ [P7] 

Taip pat šios priemonės efektyvumą didintų ir skirtingų sričių eks-
pertų pasitelkimas: „Galėtų būti netgi bendri kursai, bendradarbiaujant su 
Vaikų teisių apsaugos tarnyba, socialiniais pedagogais, socializacijos centro, 
globos namų atstovais tam, kad mes galėtumėme bendrai aptarti, kaip elg-
tis tam tikrose situacijose. Taip pat siūloma „Užtikrinti privalomą prokuroro 
dalyvavimą (mokymuose)“ [P9]. Kritikuojamas viešųjų pirkimų įstatymo 
ekspertams taikymas: „Perkame (ekspertų paslaugas) konkursų būdu. Mes 
nelabai žinome, ką gausime. Negali garantuoti, kad lektorius, atitinkantis, tar-
kim, visus tuos kvalifikacinius reikalavimus, bus auditorijai labai patrauklus ir 
uždegantis. Truputį perki katę maiše, tam tikra prasme.“ [P8]

Šios priemonės efektyvumą mažina ir dalyvaujančių mokymuose su-
dėties kaita. Tokiais atvejais sunku išmatuoti priemonės efektyvumą – ga-
limybę gautas žinias panaudoti praktiškai: „Ar metus, ar du metus nesikeistų 
grupės sudėtis, nes tada mokymai netenka prasmės“. [P9]

Adaptuotų programų rengimas ir jų taikymas vertinamas kaip konk-
reti veiksminga priemonė, leidžianti koreguoti nepilnamečių paauglių 
elgesį, bendravimo įgūdžius. Praktikų nuomone, programos užtikrina 
darbo su nepilnamečiais sistemiškumą ir intensyvumą nors ir tam tikrą 
laiką. Kaip teigia programos įgyvendinimo atstovas, „Mes turėjome tokį 
patyrimą su EQUIP socializacijos centruose. Su vaikais buvo nuolatos dirba-
ma ir labai intensyviai. Kartu buvo dirbama ir su specialistais. Iš tikrųjų, tą 
rezultatą pamatėme ir tie pinigai buvo skirti tikrai labai tikslingai. Manau, 
kad ta programa ir toliau gyvuos“ [P10]. Praktikų nuomone, šios priemo-
nės efektyvumas būtų dar didesnis, jei parengtų programų tematiką būtų 
galima keisti atsižvelgiant į problemų, susijusių su nepilnamečiais, „mo-
bilumą“. Institucija spręstų, kurią programą taikyti konkrečiu metu, atsi-
žvelgiant į esamas problemas – patyčios, narkotikų, alkoholio vartojimas 
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ir pan. „Planuojama, kad ateityje akredituotos programos atsiras tinklapyje 
ir mokykla galės rinktis. Programos jau bus patikrintos, pripažintos eksper-
tų ir mokykla pagal savo specifiką, pagal savo problematiką rinktųsi. Tai apie 
prevencinių programų kokybę ir efektyvumą kalbant daromi tokie žingsniai ir 
reikia manyti, kad prisidės (prie efektyvumo)“ [P7].

Socialinė integracija. Ši priemonė priskiriama prie efektyvių, ar-
gumentuojant, kad jos tiesioginis „taikinys“ yra nepilnamečiai vaikai. Ši 
priemonė yra tiesiogiai skirta nepilnamečiams, jų užimtumo politikai 
formuoti ir įgyvendinti. Praktikai ypač pabrėžia vaikų užimtumą. Nepil-
namečių užimtumas yra ne tik elgesio koregavimo, bet ir efektyvi preven-
cijos priemonė, leidžianti laiku neutralizuoti nepageidaujamus elgsenos 
modelius. Nepilnamečių užimtumo organizavimas priskiriamas interven-
cinių ir prevencinių priemonių grupėms. „Tai yra be galo svarbi priemonė, 
nes jinai yra nukreipta tiesiogiai į vaikus, į jų užimtumą. Ir tai yra tikrai ne tik 
prevencija, bet ir intervencija. Jeigu vaikas yra sportiškas ir mes jį užimame, 
sudarome jam sąlygas sportuoti, tai jis gal neleis to laiko gatvėje“ [P10]. „Ge-
riausia prevencija – įtraukti (nepilnamečius) į tą teigiamą veiklą“ [P2].

Nepilnamečių socialinės integracijos organizavimas leidžia sutelkti 
ir institucijų bendradarbiavimo pajėgas. „Pagrindiniai organizatoriai šios 
akcijos yra Vaikų linija. Tai mes, kaip partneriai, taip pat prisidedame prie 
šios iniciatyvos ir savo ruožtu stengiamės ir padedame. Norime, kad atkreiptų 
dėmesį tėvai, vaikai, patys policijos pareigūnai. Ta prasme, kad akcentuotų 
patyčių svarbą, jų pasekmes, kur kreiptis“ [P6].

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vaikų laisvalaikio užimtumo prie-
monės yra efektyvios ne visiems nepilnamečiams. Joms sėkmingai įgy-
vendinti turi įtakos nepilnamečio amžius. Remiantis praktikų patirtimi, 
šios prevencijos priemonės yra efektyvios vaikams iki 16 metų. O vyres-
niems vaikams jos neturi poveikio ir tokiose priemonėse šie nepilname-
čiai nedalyvauja. Laisvalaikio užimtumo priemonių efektyvumas susijęs 
su paauglio amžiumi: iki šešiolikos metų tas efektyvumas esti mažiau 
momentinis. 

Efektyviomis priemonėmis įvardijamos ir vasaros stovyklos, įvairūs 
kultūros, sporto renginiai. Šių priemonių vertė yra ne tik prevencija, vaikų 
laisvalaikio organizavimas, kuris sėkmės atveju gali ne tik atbaidyti nuo 
netinkamo elgesio, padėti atrasti savo galimybių ir gebėjimų ribas, bet ir 
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(re)konstruoti bendravimo su aplinka įgūdžius, ypač kai tėvai yra priskirti 
socialiai remtinų šeimų grupei. „Vaikai tikrai užimti ir tuo labiau kad iš 
socialiai remtinų šeimų. Tai vaikai ir pavalgę, ir ilgiau mokykloje būna.“ Kaip, 
pavyzdžiui, „Blaivios klasės“ konkursas, kuris kelis metus iš eilės buvo skel-
biamas. Girdėjau, kad šiemet jau lygtai nebus. Visos tos aštuntos klasės buvo 
tada įtrauktos. Viena laimėjo. Tai jau visa klasė dalyvauja. Tokie renginiai irgi 
naudingi“ [P12].

O sociokultūriniai renginiai yra kritikuotina priemonė, kuri gali 
duoti tik trumpalaikį rezultatą: „Aš tikrai matyčiau vietoj sociokultūrinių 
renginių, galbūt, neformaliojo užimtumo kažkokias programas, kur jie gauna 
diplomą, kad jie gali dirbti, pavyzdžiui, padavėju, ar kažkuo... Tai nebūtinai 
darbo rinkos mokymo centrai, yra daugybė institucijų, kurios apmoko ir sutei-
kia kažkokį tai diplomą, tai yra didžiulė motyvacija, nes tu nesijauti ne nieko 
vertas.“ [P10] 

Socializacijos centrus praktikai priskiria prie efektyvių priemonių 
ir vardija šiuos argumentus: šeima nesirūpina vaikais, asocialiai gyvena, 
vaikai nelanko mokyklos, yra neprižiūrimi ir pan. Tokiais atvejais socia-
lizacijos centrai yra ta institucija, kuri rūpinasi vaikais, kuriais nesirūpina 
tėvai. Teigiama, kad esti atvejų, kai paaugliai nori, kad jų terminas šiuo-
se centruose būtų pratęstas, nes nenori grįžti į namus. „Mergaitės kartais 
pačios prašosi (termino socializacijos centre) pratęsimo. Jos nenori daugiau 
gyventi taip, kaip gyveno, nenori gyventi taip, kaip jų tėvai“ [P2].

Kitas efektyvios priemonės argumentas – mokymosi kontrolė. „Nori 
kažko pasiekti, kažkokią profesiją įgyti, nori pabaigti tas 10 klasių“ [P2]. Ši 
priemonė efektyvi ir dėl vykstančių specialistų ir pareigūnų, atsakingų už 
nepilnamečius, pasitelkimo / įtraukimo politikos pokyčių. Akcentuojami 
ir tokio sisteminio darbo kontūrai. „Mes turime labai gerą specialistę, kuri 
tikrai dirba, pati pasiskambina, pati atvyksta į tuos prevencinius renginius ir 
prevencinius pokalbius su vaikais veda. Galiu pasakyti, kad šiek tiek reikalai 
pasitaisė“ [P11].

Socializacijos centrų poveikio nepilnamečiams efektyvumą mažina 
nepakankamas tokių centrų skaičius [P10], nes negalima įgyvendinti 
šioms institucijoms keliamų reikalavimų. Kita vertus, abejojama, ar socia-
lizacijos centrai gali turėti numatomą poveikį, nes jų aplinka neatitinka 
namų aplinkos koncepcijos. „Kai kurie vaikų socializacijos centrai nėra jau-
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kūs. Kiek užsieny teko matyti, jie (socializacijos centrai) maksimaliai priartin-
ti prie namų aplinkos, kad tiems vaikams maksimaliai būtų sudarytos galimy-
bės mokytis būtinų jų gyvenime įgūdžių: valgyti darytis, skalbtis ir t. t.“ [P7]

Socializacijos centrai kritikuojami ir dėl „klientų“ politikos. Šių cent-
rų veikla nėra efektyvi, nes nepilnamečiai nėra diferencijuojami pagal el-
gesio sutrikimus: „Tai gal tie socializacijos centrai galėtų būti diferencijuoti 
labiau pagal vaiko elgesio sutrikimą.“ [P9] Taip pat abejojama, ar nepilna-
mečių, turinčių elgesio sutrikimų, institucinė koncentracija gali turėti tei-
giamą poveikį. Manoma, kad buvimas socializacijos centruose, atvirkščiai, 
tik išplės elgesio sutrikimų diapazoną dėl skirtingos nepilnamečių patir-
ties: „Į socializacijos centrą nusiuntęs vaiką yra klausimas, ar padedi tam pa-
čiam vaikui. Taip yra atvejų, kada vaikui padeda, kai jis supranta, kad tai yra 
rimtas reikalas. Bet yra ir tai, kad jie dar kitokios patirties prisirenka ir grįžta 
paskui pas tėvus su dar didesniu bagažu patirties, bet dažniausiai tai būna 
neigiama patirtis.“ [P11]

Praktikai atkreipia dėmesį, kad dienos centrų trūksta: „Kad būtų dau-
giau dienos centrų, ne neformaliojo ugdymo įstaigų ir specializuotų įstaigų, 
kuriose būtų dirbama su elgesio sutrikimų turinčiais vaikais. Kad jie turėtų 
komandą, kuri pajėgi būtų dirbti su tais vaikais.“ [P16]

Techninė bazė – vaizdo, garso įrašai – vertinami kaip efektyvi prie-
monė. Praktikų nuomone, ši priemonė yra veiksminga: „Dėl vaizdo garso 
įrašų. Manau, kad tikrai veikia, nes aš turėjau asmeninį patyrimą dėl vieno 
atvejo savivaldybėje, kada mes labai teisingai pasielgėme teisiškai. Turėjo įta-
rimų, kad vaikutis yra seksualiai išnaudojamas. Ir turėjom žiaurią patirtį, ir 
paskui tas vaikas atsiėmė savo parodymus, sakė, kad jis viską sukūrė.“ [P4] 
Tačiau praktikai tai akcentuoja greičiau kaip patį faktą, nes platesnio tos 
priemonės konteksto neišskleidžia. 

Sociokultūriniai renginiai, laisvalaikio užimtumo priemonės. 
Praktikai ypač akcentuoja prevencinės veiklos svarbą, kaip būdą „užbėgti 
problemoms už akių“, pasitelkiant pozityvius elgesio modelių pavyzdžius. 
Į tokia prevencinę veiklą galima įtraukti ir „normalius“ vaikus. Šių prie-
monių tikslas yra paveikti delinkventą per gerą elgesį: „Per jų bendravimą. 
(Skiriame dėmesį) teisinių žinių, teisinės sąmonės suvokimui, (aptariame) nu-
sikaltimų priežastis, pvz., kas lėmė, kokios būna pasekmės. Per tuos prevenci-
nius renginius, per jų ruošimąsi tiems renginiams, konkursams, mes stengiamės, 
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kad jie (paaugliai) įgytų tų žinių, kad jie patys ieškotųsi tų žinių. Nepilname-
čių reikalų inspektorius visada padeda ir bendradarbiauja su jais, ta prasme, 
ruošiantis tiems renginiams, tai vat iš tos pusės.“ [P6]

Efektyvus prevencinio darbo rezultatas – prevencinių priemonių tai-
kymo policijoje pavyzdys. Efektyvus vertinimas grindžiamas priemonių 
taikymu atsižvelgiant į nepilnamečių amžių iki 14 ir nuo 14 metų. Ketu-
riolikos metų „vaikai pradeda nusižengti, susideda su savo amžiaus ar vyres-
nio amžiaus vaikais ir daro įvairias nusikalstamas veikas arba smulkius admi-
nistracinės teisės pažeidimus, nelanko mokyklos, valkatauja“ [P2]. Praktikai, 
kaip ir programos formuotojai, teigia, kad priemonių veiksmingumas 
susijęs su amžiumi: vaikams iki 14 metų veiksmingumas yra didesnis. Jį 
lemia pati institucinė aplinka: „Kai vaikas ateina pirmą kartą į policiją, jis 
jau kaip ir jaučiasi nejaukiai. Jeigu (vaikas) nebijo tėvų, tai bent jau mūsų bijo. 
Mes negąsdiname, nemušame jų ir nieko tokio nedarome, bet kažkodėl jaučia-
si nesmagiai ir jau gal kitą kartą nenorės čia grįžti.“ [P2]

Viena iš tokių sėkmingų prevencinių priemonių minima vaiko įtrau-
kimas į „policiją dominančių vaikų apskaitą“ [P2]. Teigiamai vertinama ir 
policijos atstovų vykdoma vaiko priežiūros funkcija, kuri, praktikų nuo-
mone, įpareigojamai veikia ir tų vaikų tėvus. „Vaikas yra įpareigotas lankytis 
policijoje, o policijos atstovai turi teisę lankytis to vaiko namuose, įvertinti sąly-
gas, kuriose vaikas gyvena, domėtis vaiko užsiėmimais“ [P2]. Teigiamas daly-
kas yra ne tik tai, kad vaikas žino esąs stebimas policijos institucijos, bet ir 
policijos iniciatyva įtraukti vaiką į popamokinę veiklą – paskaitėlės, kon-
kursai, išvykos, dalyvavimas projektuose. Tokio policijos ir vaiko bend-
radarbiavimo matomas abipusis efektas: „Keičiasi vaikų požiūris į policiją, 
keičiasi policijos požiūris į vaikus ir tikrai yra daug atvejų, kai vaikai per metus 
laiko tikrai nepadarė nei vieno pažeidimo. Nes jeigu per metus laiko (vaikas) 
nepadaro pakartotino pažeidimo, tai yra išbraukiamas iš apskaitos.“ [P2]

Užimtumas, praktikų nuomone, yra itin veiksminga nepilnamečių 
elgsenos korekcijos priemonė, taip pat efektyvi prevencinė priemo-
nė, leidžianti ne tik koreguoti nepilnamečio elgsenos modelius, bet ir 
užkirsti kelią delinkvencinio elgesio apraiškoms. Tačiau teigiama, kad 
ir šiuo atveju šios prevencinės priemonės efektyvumas priklauso nuo 
nepilnamečio amžiaus. Skirtingi paauglystės amžiaus tarpsniai nevie-
nodai yra paveikūs prevencinėms priemonėms. Jaunesni nei 14 metų ir 
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14–16  metų paaugliai minimi kaip reaguojantys į taikomas užimtumo 
prevencines priemones: „Su paaugliais nuo 14 iki 16 metų dar įmanoma 
dirbti. Labai noriai dalyvauja visur, kur mes tiktai siūlome dalyvauti ir ak-
tyviai dalyvauja. Nėra kad atsisakytų, kažkur nesudalyvautų. Nes pas mus 
rengiami ir boulingo turnyrai, įvairios sporto varžybos. Vaikai noriai eina, 
dalyvauja ir jie žino, kad jiems tai bus pliusas. Būna visos dienos stovykla, ir 
iš viso Vilniaus, iš kitų komisariatų tie vaikai sueina į vieną krūvą, bet iškart 
matai, kad vaikai nėra tokie blogi, jie tikrai bendrauja ir gražiai bendrauja, 
ir su jais randi tą bendrą kalbą. Matai kaip jis bendrauja su kitais vaikais, 
tai normalus tas vaikas, tiesiog gal reikia įtraukti tą vaiką į teigiamą veiklą ir 
kaip ir viskas būtų gerai.“ [P2]

Praktikai tiki, kad laiku taikomos priemonės turės efektą: „Kuo dau-
giau tokių būrelių, kuo daugiau tokio užimtumo. Jie (vaikai) labai imlūs mei-
lei ir šilumai. Jeigu jie atstumtieji, net ir minimumas veiksmų yra geras mais-
tas.“ [P5] O vyresniems nei 16 metų asmenims „šių priemonių efektyvumas 
esti arba momentinis, arba jos neveikia, nes vyresni vaikai arba sutinka, arba 
nesutinka dalyvauti.“ [P2] Priemonė negali būti efektyvi, jei ji taikoma for-
maliai ar prievarta, tada rezultatų nėra pasiekiama. Trūksta ir individua-
laus priėjimo prie paauglio, ypač popamokinėje veikloje. „Ir mes sakom, 
tu vis tiek eik į chorą arba eik piešti ir mes, reiškia, jam liepiame eiti. Jis (pa-
auglys) galvą nulenkęs linkteli ar pats pasako, kad nelankys, ir mes skaitome, 
kad priemonę skyrėme, o jis nieko nenori. Bet jis kažko norėjo?“ [P4]. Reikia 
organizuoti taip, kad „nepilnametis po mokyklos būtų pakankamai užimtas, 
kad nebesinorėtų ten susibūrus kažką veikti netinkamo“ [P3].

Kita vaikų laisvalaikio užimtumo įgyvendinimą stabdanti priežastis 
yra materialinė šeimos padėtis. Nemokami būreliai, praktikų nuomone, 
mažiau patrauklūs, o mokami būreliai šiems paaugliams „neįkandami“: 

„Nėra kur vaikų nukreipti, ką jiems pasiūlyti, nes viskas yra mokama, ne-
mokamų būrelių yra minimaliai ir pasakysiu gal nepopuliariai, bet jie (tie 
nemokami būreliai) būna vaikams neįdomūs. Mūsų bėda gal yra tame, kad 
mes nemokame sudominti, būtent, perteikti, o kartais tam jaunimui reikia 
mažiausiai sąnaudų, kad tiktai būtų išgirsta, ko jie nori. Mes kartais neį-
siklausom į jų poreikius, jų norus.“ [P6]; „Kaip sakau, kuo daugiau erdvių 
sukurti paauglių užimtumui, kuo daugiau tų specialistų tose erdvėse, kad vai-
kus valdytų.“ [P16]
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Taip pat kritikuotinas, jų nuomone, bausmių ir prevencinio darbo 
funkcijų neatskyrimas. Abejojama prevencinio darbo nauda, kai šią funk-
ciją vykdo pareigūnas, turintis įgaliojimus bausti: „Aš bendrauju su jais 
(vaikais socializacijos centruose, globos namuose), aš esu kaip ir gerietė kai 
bendrauju ir vedu prevencinę priemonę. Sakykim, visoms arba visiems tuose 
pačiuose globos namuose, pasakoju kažką apie vaiko teises ir pareigas arba 
apie smurtą, apie pagalbą, kur gali kreiptis. Paskui aš ateinu kaip blogietė. Aš 
nubaudžiu, aš surašau protokolą, aš duodu baudą.“ [P2] Pripažįstama, kad 
policijoje dar vyrauja bausmių prioritetas: „Dalyvauja (seminaruose) poli-
cijos pareigūnai, bet tokį turiu pastebėjimą, vis tik policijos pareigūnai, jie tokie 
pat jėgos struktūrų atstovai, jų nuostatos, na jų matyt pasirengimas toks visai 
kitoks ir jie labiau orientuoti į bausmes.“ [P4]

Praktikai atkreipia dėmesį ir į mokyklos vaidmenį įgyvendinant 
vaikų užimtumo politiką. Jų nuomone, užimtumo organizavimas mo-
kykloje yra labai efektyvi priemonė: „Aš skaitau, kad geriausia, teisiausia 
priemonė yra vaikų užimtumas. Ir norėtųsi, kad tikrai mokykloje vaikas ga-
lėtų kuo daugiau laiko praleisti, kad mokyklose būtų kuo daugiau būrelių, 
užsiėmimų, kad vaikai būtų užimti. Tai aš manau, kad užimtumas išspręstų 
daugelį problemų.“ [P12] „Nepilnametis po mokyklos turi būti pakanka-
mai užimtas, kad nebesinorėtų ten susibūrus kažką veikti netinkamo“. [P3] 
Siūloma atsižvelgti į individualius nepilnamečio poreikius ar interesus, 
įskaitant ir popamokinę veiklą. Kitu atveju nepilnametis stengsis nedaly-
vauti popamokinėje veikloje. 

Efektyvia priemone minima konkreti programa – OLWEUS. Ji buvo 
įgyvendinama 2008–2010 metais. Šios programos tikslas yra mokyti visą 
mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. 

„Tarkim, kai mes vykdome OLWEUS programą, tikrai yra ir neblogi pokyčiai, 
patyčių mažėjimas tose mokyklose. Ir fenomenas toksai pasireiškia, kad net ir 
aplinkinės mokyklos paskui įsitraukia. Mes irgi pirminį matavimą atliekame 
programos vykdymo pradžioje ir paskui žiūri dinamiką.“ [P8]

Tačiau praktikai pasigenda bendros programų vykdymo strategijos. 
Ne tik adaptuotų programų vykdytojai turėtų laikytis tos programos me-
todikos, bet ir pati institucija organizaciniu požiūriu turėtų tapti progra-
miniu modeliu. Pateikiamas Lenkijos pavyzdys – „Jau septinti metai mes 
turime tokią programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“. Ją perėmėme iš 
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lenkų ir mokiname tėvus. Ji skirta ir mokytojams, dirbantiems pataisos na-
muose darbuotojams ir t. t. Mes lankėmės mokyklose Lenkijoje, kur visas mo-
delis parengtas pagal tos programos principus: kaip spręsti konfliktus, kaip 
išsakyti nepasitenkinimą, kaip problemas spręsti, kaip reaguoti į netinkamą 
vaiko elgesį, kaip paskatinti vaiką bendradarbiauti ir t.  t. Tai visi mokyklos 
mokytojai, ir mokytojai, norintys dirbti toje mokykloje, pirmiausia turi praeiti 
tuos mokymus. Ir kolektyvas santykiuose su vaikais, su suaugusiais turi taikyti 
tuos elgesio principus. Visas organizacijos modelis turi būti kaip poveikio prie-
monė.“ [P9]

Praktikų nuomone, programų efektyvumą mažina jų neadaptavimas 
Lietuvos situacijai. Tai siejama su bendros bazės nepasiruošimu, specia-
listų neparengimu, įvairiausių komisijų – krizių valdymo, smurto preven-
cijos, patyčių prevencijos [P11] – veikla, reikalaujančia daug popierizmo. 
Taip pat ir šioje priemonėje pasigendama institucijų bendradarbiavimo: 
„Kalėjimų departamentas, Teisingumo ministerija, probacijos tarnybos, Švieti-
mo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudamos, tikrai galėtų sutelkti pajėgas 
ir adaptuoti vieną ar dvi programas ir teikti įstaigoms, kurios dirba su vaikais 
arba dirba mokyklose. Teikti jau paruoštą produktą, paruoštą metodiką, ap-
mokyti. Reikia, ta prasme, nuoseklumo. Mes gi negalime daug tų programų 
priadaptuoti.“ [P10]

Ryšių su šeima palaikymo priemonių sistema vertinama kaip didelį 
efektą galinti duoti priemonė. Pripažįstama ne tik tėvų bendravimo su vai-
kais įtaka, bet ir tėvų vaidmuo vaikų priežiūroje. Tačiau praktikai atkreipia 
dėmesį į tą faktą, kad tarp nepilnamečių delinkventų vaikų iš „normalių“ 
šeimų yra kur kas mažiau nei iš socialinės rizikos šeimų. Todėl, praktikų 
nuomone, pasigendama bendravimo įgūdžių su delinkventų tėvais: „re-
tai būna, kad apskaitoje arba įskaitoje (esantys) vaikai būtų iš gerų šeimų. 
Čia yra labai retas atvejis. Visi vaikai yra iš tų šeimų, kur jie nieko nemato be 
smurto, gėrimo, asocialios aplinkos.“ [P2] Manoma, kad reikia investuoti 
ir į tokių tėvų mokymus ne tik tada, kai nepilnametis auga šeimoje, bet ir 
kai vaikai esti socializacijos centruose. Darbas su tėvais, negebančiais tin-
kamai pasirūpinti savo vaikais, gali duoti labai gerų rezultatų. Tačiau jei 
kitos programoje numatytos priemonės duos nepilnamečio motyvacijos, 
jo elgsenos rezultatų, tai nesikeičianti santykių ir atsakomybės šeimoje 
aplinka tuos pokyčius tiesiog anuliuos. „Teikti pagalbą ne tada, kada mini-
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malią priežiūrą skiriame, kada visas priemones taikome. Tada, kada ta šeima 
yra sveika arbe mes jau pajutome, kad ten yra sunkumai kažkokie.“ [P4] 

Praktikai pažymi darbo su tėvais trūkumą. Jie pripažįsta tėvų atsako-
mybę už savo pareigų nevykdymą, tačiau mano, kad baudos nėra tinkama 
tėvus drausminanti priemonė: „Penkiasdešimt litų bauda už vaiko rūkymą 
viešoje vietoje ar ten už vaiko administracinius teisių pažeidimus nuolat daro-
mus, tai aš nemanau, kad čia yra pats geriausias sprendimo būdas.“ [P11] Va-
dinasi, kryptingo darbo su tėvais ignoravimas minimalizuoja programos 
priemonių poveikį, nes tada koncentruojamasi ne į darbą su priežastimis, 
bet su padariniais: „Yra tendencija labiau dirbti su pasekmėmis, negu su prie-
žastimis. Kada vaikas patenka į kažkokias sistemas, socializacijos centrus, kai 
prieina kažkokį piką, kai jau niekas nebesusitvarko su juo. Reikalinga delin-
kventinio elgesio prevencija.“ [P7] Praktikai pagalbą tėvams suvokia ne tik 
tais atvejais, kai tėvai negeba pasirūpinti savo vaikais ir pačių elgsena yra 
blogas pavyzdys, bet ir kai tėvai neturi finansinių išteklių, skursta. Tada 
reikalinga ir kitokio pobūdžio – materialinė pagalba: „Jeigu šeima badau-
ja, skursta, tai jų poreikis yra pragyventi, turėti būstą, pavalgyti, patenkinti 
kažkokius minimalius poreikius, o ne kažkokių kilnių tikslų siekimas. Pagal 
Maslow piramidę, pagal poreikius pirmiausia yra vis tiek tie baziniai žmogiš-
kieji poreikiai.“ [P7]

Eksperimentinis mediacijos nepilnamečių baudžiamosiose bylo-
se projektas. Mediacija vertinama kaip labai veiksminga priemonė. Šiai 
priemonei teikiama daug vilčių, bet praktinės naudos Lietuvoje įvardyti 
dar negalima. Mediacijos svarba iliustruojama užsienio patirties pavyz-
džiu: „Mediacija yra ypač efektyvi paaugliams arba tiems, kurie nusikalsta 
pirmą kartą. Berods, mediatorė iš Švedijos kalbėjo apie tai, kaip vaikai pavo-
gė automobilį ir jį suniokojo. Kaip pats pilietis, iš kurio buvo pavogtas auto-
mobilis, sutiko sutaikinimą atlikti. Kaip iš tiesų sukrėtė paauglius istorija to 
tėčio, kuris pasakojo, kad taupė kelis metus šitam senam automobiliui tam, 
kad galėtų nuvažiuoti į darbą, kad galėtų išlaikyti savo tris vaikus. Ir iš tiesų, 
aš manau, tai daug labiau sukrėtė tuos nepilnamečius, negu kad mes būtume 
juos nubaudę ar uždarę, ar kažką su jais padarę. Tai darė žmogus, kuris iš 
tikrųjų tik mediacija užsiima, jis yra objektyvus, nešališkas, jis kelia pasitikė-
jimą abiem pusėm.“ [P10] Tačiau mediacija kritikuojama dėl jos vykdymo 
funkcijų priskyrimo pareigūnams: „Mano supratimu vis dėlto pareigūnas 
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galbūt nėra tas asmuo, kuris turėtų mediacijoje dalyvauti ir iš tiesų tas media-
cijos taikymas yra labai efektingas.“ [P10]

Visuomenės informavimo kampanijos. Praktikai, neargumentuo-
dami savo pozicijos, pripažįsta, kad jos yra reikalingos, tačiau ne visada 
būna sėkmingos. Pasigendama socialinės reklamos: „Aš nemačiau nei vie-
nos socialinės reklamos per TV.“ [P2] Socialinių reklamų paveikumas pa-
teikiamas šiuo pavyzdžiu: „Aš jums iš savo patirties galiu pasakyti, ką pati 
mačiau ir kokią išvadą pasidariau. Kai atsirado socialinė reklama, kad imk 
iš globos namų tą kačiuką, šuniuką. Pažiūrėkit, kaip viskas suaktyvėjo, kiek 
daug žmonių atsirado, visi pradėjo remti tas šuniukų, kačiukų globos įstaigas.“ 
[P16] Taip pat manoma, kad per mažai panaudojama televizija: „Aš tai 
galvoju, kad leidinių, pavyzdžiui, apie smurtą, gana daug yra. Turbūt visgi 
žmonės tikrai daug televizijos žiūri, tai gal televizija yra per mažai išnaudo-
jama. Reikėtų kažkokių reklaminių klipų, nežinau, kad ir trumpų, nešančių 
žinią. Naudinga būtų rengti laidas, kurių praktiškai visai nėra. Anksčiau buvo 
tokia laida Gimnazistai, kurios dabar nėra. Toje laidoje buvo analizuojamos 
įvairios situacijos ir kaip jas spręsti. Ir patys vaikai ten pasisakydavo. Tas pats 
ir apie tėvus. Susikviečia į laidas tėvus, kurie aiškina, kad mušti – tai visai gerai, 
pavyzdžiui, ir mane mušė ir aš žmogumi užaugau ir su pasididžiavimu neša 
šią žinią.“ [P9]

Visuomenės informavimo kampanijos nėra efektyvios, nes orientuo-
jamasi į negatyvius aspektus: „Labai skeptiškai vertinu tokią priemonę dėl 
to, kad dažniausiai žiniasklaidos priemonės labai negatyvų įvaizdį formuoja. 
Buvo čia vienas pavyzdys, sakykim, toks labai pozityvus, bet visiškai vieno so-
cializacijos centro direktoriaus iniciatyva. To centro direktorius pats kreipėsi į 
gerbiamą Kelmickaitę, prašydamas, kad jos laida priimtų ir turėtų galimybę 
pakalbėti apie centrus, kad jie nėra laisvės atėmimo vietos, kad jie dirba ne su 
nusikaltėliais, tai čia buvo visiškai paties socializacijos centro iniciatyva. Daž-
niausiai žiniasklaida nori sensacijų ir afišuoja tiktai negatyvią pusę. Aš ne-
girdėjau dar nei vieno gražaus reportažo apie tai, kad (socializacijos) centro 
vaikai padarė inkilus ir juos pardavė Kaziuko mugėje, ar apie tai, kad sudaly-
vavo varžybose ir kažką laimėjo... Dažniausiai tai būna, kai įvyksta kažkoks 
incidentas, pabėga vaikai, kažkas nusikalsta.“ [P10] Taip pat manoma, kad 
kito pobūdžio reklamos masmedijose nepilnamečiams daro neigiamą įta-
ką. Ir norint pasiekti efektyvių rezultatų, reikia „mažinti alkoholio reklamas, 



97

Nepilnamečių justicijos politikos Lietuvoje vertinimas (kokybinio tyrimo rezultatai)

trumpinti (alkoholio) pardavimo laiką, paaugliams mažinti galimybę jų (al-
koholio) įsigyti. Bet čia yra tokia alkoholio, tabako politika, kad mes nepajė-
gūs su ja kovoti. Kaip pasakyti – didžiulės lėšos, interesuoti asmenys“ [P16].

Praktikai nemažai dėmesio skiria vaiko minimaliai ir vidutinei prie-
žiūrai. Jos efektyvumas, praktikų nuomone, susiduria su keliais sunku-
mais. Vienas iš jų yra paties paauglio motyvacija: „Minimali priežiūra yra 
labai geras dalykas, kada jaunuolis yra įpareigojamas lankyti pamokas, lan-
kyti kažkokius būrelius. Tą stebėti yra įpareigojami tėvai, mokyklos atstovai. 
Bet iš esmės niekas jų vis tiek negali priversti. Arba ta pati vidutinė priežiūra, 
pavyzdžiui, yra tokių šeimų, kur reikėtų dirbti su tėvais, reikėtų dirbti su pačiu 
vaiku, tas pats ir gydymas, ir užklasinė veikla, nėra to.“ [P11] Tačiau daug 
svarbesnis ir šios priemonės efektyvumą mažinantis ar net neįgyvendi-
namas aspektas yra nepilnamečio aplinka, tėvų gyvenimo būdas ir jų ne-
sirūpinimas vaikais. Vieno iš probacijos tarnybos atstovų argumentai yra 
šie: „Aš, kaip probacijos tarnybos atstovė, dalyvauju vaiko gerovės komisijoje 
dėl skyrimo minimalios arba vidutinės priežiūros. Kol nedalyvavau komisijoje, 
atrodė šiek tiek kitaip. Kai dalyvauji, supranti, kad padėtis yra tragiška. Kad 
skirti minimalią ar vidutinę priežiūrą, iš esmės, yra paprasta. Bet kada tu iš-
girsti visą situaciją, kodėl viskas taip išsivysto, kodėl vaikai nesimoko, kodėl 
vaikai daro nusikalstamas veikas, kodėl vartoja alkoholį, narkotines medžia-
gas, suvoki, kad skyrimas minimalios arba vidutinės priežiūros problemų ne-
sprendžia ir neišspręs, kadangi nėra tų įrankių, kaip padėti.“ [P11]

Šios priemonės neefektyvumas argumentuojamas ir minimalios ar vi-
dutinės priežiūros kontrolės mechanizmo nenumatymu: „Tame minima-
lios ir vidutinės priežiūros įstatyme nebuvo numatytas tos priemonės kontrolės 
mechanizmas. Tai mokykla ar policija kontroliuos? Ką tėvai yra įpareigoja-
mi kontroliuoti, o ką – mokykla kontroliuoja. To mechanizmo nėra ir tai yra, 
kaip ir trūkumas.“ [P14]

Praktikai daug dėmesio skiria ir alternatyvių priemonių paieškai. 
Šios grupės atstovai ne tik vertina Programos priemonių, kurias taiko 
savo tiesioginiame darbe, efektyvumą, bet ir siūlo alternatyvių priemonių 
paieškas, ypač tais atvejais, kai tėvai nesirūpina savo vaikais ir daro nei-
giamą įtaką jų elgsenai ar stiprina delinkvencinę nepilnamečio laikyseną: 

„Jeigu šeima yra sutrikusi, nebūtinai asociali, bet šeima yra praradusi galimybę 
koreguoti vaiko elgesį, galimybę pasiekti, kad vaikas ten laikytųsi susitarimų, 
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kad vaikui reikia kitos struktūruotos vietos, kur jis galėtų gyventi, nes šeima 
to neužtikrina. Tai galvoju, kad šiuo atveju tokie vaikai, kuriems skiriama mi-
nimali priežiūra, turi būti išimti iš šeimos, bet nereikia jiems į socializacijos 
centrą. Bet ir globos namai jiems nėra ta tinkama vieta. Tai va, pavyzdžiui, į 
šeimą kažkokią, kuri būtų parengta, tai galėtų būt priemonė.“ [P9]

Jų nuomone, trūksta priemonių specialiųjų poreikių vaikams: „Many-
čiau, kad specialiųjų poreikių vaikai savo vietos šitoje (sistemoje) neturi. Nes 
jie dažnai turi hyperaktyvumo diagnozę, jie turi ribinį intelektą. Žodžiu, kad 
protinės galios yra menkesnės, su jų emocijomis yra visiškai prastai, jie jų ne-
valdo. Ir tada nebėra kur padėti to vaiko.“ [P4].

Praktikai taip pat pabrėžia specializuotų institucijų trūkumą. Specia-
lizuotas institucijas praktikai suvokia kaip institucijas, kuriose būtų taiko-
mas ir gydymas nepilnamečiams, vartojantiems psichotropines medžia-
gas, turintiems kitų priklausomybių: „kai jaunas žmogus vartoja psichiką 
veikiančias medžiagas, nėra nepilnamečiams įstaigos, kur galima būtų su jais 
dirbti. Tai yra gydymas, neįmanomas Lietuvoje.“ [P11] Tokiai vaiko elgse-
nos ir įpročių korekcinei intervencijai kliūtis sudaro reikalaujamas nepil-
namečių sutikimas būti gydomiems. Siūloma apsiriboti tėvų sutikimu, 
argumentuojant, kad vaikas yra nepilnametis, todėl negeba adekvačiai 
vertinti savo situacijos: „Aš manau, kad kol jaunas žmogus yra nepilnametis, 
daug ką turi spręsti ir tėvai. Aš nemanau, kad trylikos ar keturiolikos metų 
jaunuolis gali suprasti, kad uostymas klijų, parūkymas žolytės yra jam visiškai 
nekenksmingas.“ [P11]

Taip pat buvo išsakytas poreikis steigti tokias institucijas, kaip antai 
pusiaukelės namai, kurie vykdytų prevencinę veiklą nepilnamečių, dar 
nepatekusių į teisėsaugos „priežiūrą“: „Kaip būtų galima įvardinti tokią sis-
temą, bet simboliškai pavadinti – pusiaukelės namai. Kada galų gale vaikas 
papuola į teisėsaugos akiratį, kada kažkas pradeda vykti dar iki baudžiamojo 
kodekso lygmens, kada tu matai, kad kažkas vyksta negerai, kada pradeda 
vaikas nelankyti pamokų, pradeda vartoti necezūrinius žodžius, psichiką vei-
kiančias medžiagas. Kad būtų tokia įstaiga, kurioje būtų daug daug specialis-
tų. Kada vaikas būtų priverstas lankytis tokiose pusiaukelės namuose, bet ne 
jam sutikus ar nesutikus, o tiesiog, jeigu taip atsitiko – reikia pradėti dirbti 
nuo tada. Tie patys pusiaukelės namai labai tiktų ir mūsų jauniems žmonėms, 
kurie yra mūsų priežiūroje, kad su juo dirbtų daug specialistų ir ne tik su juo, 
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bet su visa aplinka, kurioje jisai gyvena: tai yra šeima, kas liečia pomėgius, 
kas liečia priklausomybes, kas liečia tiesiog dvasinę būseną, kodėl taip elgiasi 
ir visa kita. Tuos pusiaukelės namus reikėtų kažkokiais sektoriais paskirstyti, 
pagal turimą patirtį. Pavyzdžiui, pusiaukelės namai tiems, kurie išeina iš pa-
taisos namų, kad jie kurį laiką turėtų tenai pagyventi. Jie būtų kaip ir ruošiami 
ir jau bandantys gyventi savarankiškai.“ [P11]

Praktikai vardijo ir tarpininkų ar kuratorių pareigybės poreikį. Jų 
nuomone, reikalingas tarpininkas, gebantis padėti adaptuotis nepilna-
mečiui, grįžusiam iš specializuotų institucijų. Praktikai pabrėžia pagal-
bos nepilnamečiui individualizaciją. Manoma, kad esant nepilnamečių 
elgsenos sutrikimų, priklausomybių, kai jų elgesys sulaukia institucinio 
vertinimo ir pataisymo, reikalingas mediatorius, padedantis adaptuotis 
vaikui, grįžusiam iš pataisos ar socializacijos įstaigų. Tokią pareigybę siū-
loma steigti seniūnijų lygmeniu. „Nežinau, kiek tas yra realistiška, bet mes 
to labai siekiame, kad atsirastų mediatorius, tarpininkas vaikui, išėjusiam iš 
pataisos namų ir grįžusio į kažkur, ar iš vaikų socializacijos centro ir grįžusio 
į kažkokią aplinką, padedantis jau iš anksto užmegzti santykius su aplinka. 
Turbūt net ne savivaldybių, o seniūnijų lygmeniu (kurti) tarpininko grandį, 
orientuotą į pagalbą, o ne tik į drausminimą ir priežiūrą. Mes dažniausiai 
irgi bet kurį specialistą, ateinantį pas mus, suvokiame kaip potencialų baudėją, 
bet ne kaip geranorišką patarėją. Čia jau toks mūsų palikimas turbūt“ [P7]. 
„Pinigų skirti ne programoms, o kuratoriams ir žiūrėti tą realų veiksmingumą, 
sekti. Yra iš tikrųjų buvusių pareigūnų, ypatingai moterys šioje situacijoje gal 
būtų naudingesni pareigūnai, geri mokytojai, ir kitų specialybių, kitų profesijų 
žmonės gali irgi būti kuratoriais. Mes tokios formos neturime. Aš visą laiką ne 
už formalų tokį veiksmą“ [P5].

Praktikai mano, kad ir savivaldos potencialas yra neišnaudojamas. 
Labai svarbu, kad bendruomenė būtų pasirengusi priimti tokius nepilna-
mečius. Kitaip tų vaikų adaptacija gali būti nesėkminga: „Vietos savivaldo-
se mes turim tų resursų ir galėtume pagalvoti, kaip juos išnaudoti. Man atrodo 
prasminga ir mentoriavimas. Vaikas grįžta į savo vietos bendruomenę ir tas 
pasirengimas aplinkos, į kurią vaikas grįžta, yra labai svarbus. Čia irgi yra 
mūsų viena iš labai silpnų grandžių.“ [P10]

Praktikai atkreipia dėmesį ir į globos namus, kurie neužtikrina inte-
gracinių nepilnamečių galimybių. Teigiama, kad šiose institucijose yra 
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mažiau kontrolės, nekontroliuojamas mokyklos lankymas, globos namų 
auklėtiniai turi daugiau laisvo laiko, neužimti.
Praktikai: nuomonė apie Nepilnamečių justicijos programos  
priemonių veiksmingumo kriterijus
Nepilnamečių justicijos politikos įgyvendintojai nebuvo linkę detalizuoti 
Programos priemonių veiksmingumo kriterijų. Šios grupės atstovai, ku-
rie turėjo nuomonę šiuo klausimu, vardijo šiuos veiksmingumo kriterijus, 
remdamiesi praktine darbo patirtimi: 

1. Apklausos. Jos leidžia turėti tą grįžtamąjį ryšį: „Irgi susidarome tų 
mokymų vertinimo anketą, vėlgi sau patiems gauti grįžtamąjį ryšį, nes tai 
yra svarbu.“ [P8]
2. Matavimai priemonės vykdymo pradžioje ir pabaigoje.
3. Sisteminė nepilnamečių elgesio stebėsena ne tik priemonių taiky-
mo laikotarpiu, bet ir priemonei pasibaigus. Pažymima informacijos 
apie paauglius delinkventus kaupimo svarba: „Kadangi esame apriboti, 
nes darbas su jais (paaugliais) vyksta tam tikrą teismo nustatytą laiką. 
Tam terminui pasibaigus, mes neturime teisės tikrinti duomenų bazėje, 
žiūrėti ar yra įvykdyta nusikalstama veika. Tiesiog būna smagu, kai patys 
bausmės vykdytojai po metų, po dviejų, tiesiog užsuka į svečius ar tiesiog 
kažkur sutinki netyčia – troleibusų stotelėje ar prekybos centre. Taip ga-
lima ir įvardinti tą efektyvumą.“ [P11]; „Žinot, kaip reikėtų skaičiuoti 
tą poveikį? Priešinga, atbuline eiga skaičiuoti: paimti per metus nuteistus 
nepilnamečius ir žiūrėti, kiek iš jų nepakartos. Žiūrėti, kodėl nepakartojo, 
kas suveikė? Pats nutarė? Abejotina. Gal kartais priežastimi buvo geras 
draugas, grupelės (draugų), užsiėmimas, tėvų griežtumas ir pan. Išskirti 
realius faktorius, kurie tai paveikia. Bet realiai, žinokit, dažniausiai karto-
ja, kartoja, kartoja. Deja, mes (teismai) pasidarėm tokie, kad mums svar-
bu surašyti viską, pagarsinti ir pamiršti viską, eiti prie kito nepilnamečio.“ 
[P5]; „Aš jį (paauglį) pirmą kartą nuteisiau, už kokią vagystę arba buvo 
nutraukta byla ar auklėjamojo poveikio priemonė buvo skirta. Tai dabar 
jisai, sakysim, baigė nužudymu. Tai vat ir matavimo priemonė. Laiku nie-
kas neįsiterpė į tą procesą. Tai vadinasi, mes turime rezultatą programų, 
poveikių. Mes to ir verti. Per tą laikotarpį kažkur kažkas nesuveikė. Tai 
yra faktas, tai rezultatai. Žinokit, kuo pasireiškia tie nepilnamečiai, jeigu 
Jūs paimtumėt archyvą apie veiksmingumą mūsų visų priemonių, tai bū-
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tent tuo, kad jų niekas nestabdo. Jokios programos, jokios poveikio prie-
monės. Galit pabendrauti su pareigūnais, man atrodo, kad eina, kartoja, 
kartoja, kartoja...“ [P5]
Pateikiamas toks stebėsenos efektyvumo pavyzdys: „Kai kurias nacio-
naliniu mastu įgyvendinamas programas mokyklose, kuriose diegiame, 
vertiname kas metus ir stebime tuos pokyčius. Manau, kad situacija mo-
kyklose irgi analogiškai gerėja, nes iš tiesų nemažai investuota ir yra pri-
rengta mokytojų, instruktorių, kurie nuolatos konsultuoja. Ta sistema jau 
tarsi veikia, tikrai pažanga yra didžiulė. [P10]
4. Statistikos kaupimas ir analizė institucijoje: „Ne tik iš rekomenda-
cijų, mes vedam, turim savo statistiką, turime ataskaitas konkrečiai dėl 
nepilnamečių pažeidimų, nusikalstamų veikų. Mes matome, kur reikėtų 
sustiprinti jėgas, suaktyvinti veiklą. Atsižvelgiant į tuos statistikos duome-
nis mes formuojame priemones miesto, apskrities mastu.“ [P6]
6. Kontrolinių grupių metodas. Praktikai mažiausiai reiškė nuomo-
nę apie kontrolinių grupių metodą. Tie, kurie turėjo nuomonę šiuo 
klausimu, yra skeptiškai nusiteikę šio metodo atžvilgiu. Abejojama, 
ar galima sudaryti lygiavertes – kontrolinę ir eksperimentinę – gru-
pes: „Ir tos kontrolinės, ir tos eksperimentinės grupės turėtų būti labai 
panašios. Kiek tai yra realu? Yra sukuriama programa projekto rėmuose, 
jinai atliekama ir toliau ilsisi ramybėje ir nėra net ataskaitos, ar jinai buvo 
gera, ar nelabai gera, ar veikė, ar neveikė. Ta prasme, kad naujai sukur-
ta programa, čia irgi turbūt yra silpna vieta, kad gali būti sukurta tikrai 
visai nebloga programa, bet jinai projekto rėmuose buvo sukurta, vieną 
kartą galbūt pabandyta, arba būna, kad tik sukurta ir tuom pasibaigia 
jos gyvenimas, nes toliau sąlygų nėra, kad padaryti bent keletą pilotinių 
tyrimų. Bent jau po kelių tų pilotinių (tyrimų) vedimų galima matyti es-
mingesnius pokyčius.“ [P9]
Taip pat buvo išsakytas nepasitikėjimas eksperimentu kaip tyrimo 
metodu: „Netikiu eksperimentu visiškai. Ta prasme, negali būti tos gru-
pės lygios, tiek identiškos, kad mes galėtume visiškai jas sutapatinti. Daž-
niausiai tos grupės, kurias mes tiriame, jos nėra absoliučiai vienodos. 
Dažniausiai atspirties taškas, įgyvendinant prevencines programas, būna 
pradinis tyrimas ir tyrimas po poveikio. Mes bandome žiūrėti pokytį ir 
iš to galime kažką spręsti. Tai gal kažkiek tai siejasi ir su eksperimentu, 
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bet kontrolinės grupės šitoje vietoje mes tikrai neturime. Bent jau aš kalbu 
apie tas dideles programas, kurias mes diegiame mokyklose. Tai dažniau-
siai būna startas pamatuotas ir poveikis po to, bet vėlgi su tam tikromis 
išlygomis.“ [P10]
Manoma, kad kontrolinių grupių metodas nėra patikimas dėl skir-

tingos nepilnamečių gyvenimo patirties, kuriai gali turėti įtakos daugelis 
skirtingų veiksnių – šeima, draugai, mokykla ir kt.: „Skirtingos gyvenimo 
patirtys: vienas apvogė, kitas – neturėjo ką valgyti, o kitam tai yra tiesiog pra-
moga. Yra labai daug niuansų – tos nusikalstamos veikos gali būti tapačios 
dėl visiškai skirtingų aplinkybių, dėl visai skirtingų gyvenimo sąlygų. Jeigu tai 
yra vaikas, kurio žemesnis intelektas, tai gal jis norėjo draugams įtikti ir dėl to 
nuėjo ir kažką pavogė ar primušė. Čia yra tiek daug aplinkybių, kurių mes vi-
siškai negalime įvertinti. Tas eksperimentas tarsi nori sudaiktinti tuos žmones. 
Apie paauglius delinkventus būna parašyta – nelankė mokyklos, iškeikė mo-
kytoją, įspyrė direktoriui, skriaudžia klasės draugus ir t. t. Ką mes padarėme, 
kad jis (paauglys) taip nesielgtų, šita dalis dažniausiai būna nutylima. Tada 
būna pasakyta, kad paskirtos minimalios priežiūros priemonės, jis (vaikas) jų 
nevykdė. Ką mes padarėme, kad jis jas vykdytų? Ką mes padarėme, kad prie-
monės būtų adekvačios vaikui, tinkamos ir veiksmingos? Ar mes radome vaike 
tas stipriąsias puses ir norėjome jį pakeisti, ar mes tik norėjome, kad jis gautų 
priemones ir jų nevykdytų, ir tai būtų pretekstas išsiųsti jį. Ar aš galėčiau spręs-
ti apie dviejų vaikų gyvenimo istorijas, kad jos yra tapačios? Tikrai ne. Tai yra 
daugybė priežasčių ir momentų, dėl kurių man tie vaikai tiesiog į kontrolines 
grupes nelabai telpa.“ [P10]
Apibendrinant nepilnamečių justicijos politikos formuotojų ir praktikų 
išsakytas mintis galima teigti, kad vertinant nepilnamečių justicijos po-
litiką Lietuvoje turi įtakos tos politikos dalyvių statusas  –  politikos for-
muotojas ar politikos įgyvendintojas. Politikos formuotojai yra labiau 
informuoti apie Programą, nes jie tiesiogiai dalyvavo ją kuriant. Formuo-
tojai, dalyvavę kuriant ankstesnes programas, linkę vertinti ir pasitelkti 
ankstesnių programų pavyzdžius. O praktikai labiau linkę vertinti Pro-
gramos priemones iš turimos asmeninės ar institucinės praktinės pers-
pektyvos, pagal tai, kaip priemonės pritaikomos konkrečiame jų darbe. 
Vertinant Programos priemones formuotojų ir praktikų sutariama dėl 
tam tikrų priemonių efektyvumo. Abiejų šių statusinių grupių atstovai 
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daug dėmesio skyrė specialiems ir bendriems mokymams. Formuotojai 
vertina mokymus, kuriuose dalyvauja skirtingų sričių atstovai, dirbantys 
su nepilnamečiais, pabrėžia nepilnamečių justicijos specializacijos būti-
numą, ypač teismuose. Jie atkreipia dėmesį į nepilnamečių justicijos „kli-
entų“ specifiką, pabrėžia, kad būtina pritraukti specialistus – psichologus 
ir socialinius darbuotojus. Praktikai taip pat pripažįsta mokymų vertę. Jų 
nuomone, mokymai leidžia suprasti nepilnamečių problematiką, skatina 
institucijų bendradarbiavimą ir skirtingų specialistų dialogą. Informuotu-
mas apie nepilnamečių problematiką visų pirma leidžia koreguoti požiūrį 
į šiuos asmenis ir atitinkamai keičia elgesį jų atžvilgiu. Praktikai konkre-
tina informacijos dirbant su nepilnamečiais stygių – darbą su sutrikusio 
elgesio nepilnamečiais, agresijos valdymu. O formuotojai labiau pabrė-
žia specialistų poreikį. Taip pat manoma, kad nepilnamečių elgsenos po-
kyčiai nėra galimi be jų pačių motyvacijos keistis ir sisteminio darbo su 
tėvais. Remiamasi patirtimi, kad nepilnamečiai delinkventai dažniausiai 
būna iš asocialių, negebančių rūpintis vaikais ar skurstančių šeimų. Nepil-
namečių elgsenos pokyčių nepasiekiama baudžiamosiomis priemonėmis. 
Lygia greta būtina dirbti su šeima, negebančia pasirūpinti vaiku. Formuo-
tojų nuomone, investicijos į šeimą gali duoti teigiamų rezultatų, tačiau 
nepilnamečių problemas būtina spręsti kompleksiškai. Formuotojai kri-
tiškai vertina specializuotas institucijas  –  socializacijos centrus, globos 
namus. Jie pritaria nepilnamečių užimtumo svarbai, tačiau pabrėžia, kad 
tokios priemonės, kaip antai pažintiniai žygiai, kultūros, sporto renginiai 
ir kt., nėra veiksmingos, jei jos nėra įkomponuojamos į svarbesnių kom-
pleksinių priemonių – specialistai, šeima – sistemą. Užimtumas, jų nuo-
mone, nėra neveiksminga priemonė arba jos rezultatas tik momentinis. 
O praktikai tvirtina, kad ši veikla yra svarbi, ypač kai pasitelkiami „nor-
malūs“ vaikai. Jų nuomone, geri pavyzdžiai yra efektyvi paauglių elgesio 
korekcijos priemonė. Taip pat praktikai pripažįsta socializacijos centrų 
svarbą, tačiau mano, kad juose turėtų būti namams artima aplinka. Tai 
leistų paaugliams išsiugdyti savarankiškam gyvenimui reikalingų įgūdžių, 
nes šeima nėra pajėgi to atlikti. Tiek formuotojai, tiek praktikai sutaria dėl 
šeimos svarbos nepilnamečio gyvenimo trajektorijai. 

Skirtingų priemonių efektyvumo matavimas suprantamas nevieno-
dai. Formuotojų nuomone, tikslinga kaupti statistinę mokymų dalyvių 
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informaciją, mokymo turinio, savęs, kaip mokymų dalyvio, vertinimą. 
Aktualu fiksuoti pareigūnų profesionalumą ir darbo stažą, jų specializa-
ciją, sistemingai vykdyti šeimos situacijos analizę. Taip pat siūloma rinkti 
informaciją apie nepradėtus ikiteisminius tyrimus nepilnamečiams, vyk-
dyti nepilnamečių elgsenos stebėseną, sistemingai atlikti mokslinius tyri-
mus ir matuoti visuomenės informavimo reklamos kampanijas. Praktikai 
siūlo vykdyti apklausas, leidžiančias turėti taikomos priemonės poveikio 
grįžtamąjį ryšį. Manoma, kad tyrimas priemonės taikymo pradžioje ir 
priemonei pasibaigus leistų įvertinti jos efektyvumą. Praktikai ir formuo-
tojai pritaria nepilnamečių elgsenos stebėsenos svarbai ne tik vykdomos 
priemonės laikotarpiu, bet ir jai pasibaigus. 

Kontrolinių grupių metodas nepaskatino formuotojų diskusijų. Jie 
neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Praktikai taip pat arba neturi nuomo-
nės šiuo klausimu, arba vertina šį metodą kritiškai, abejoja dviejų identiš-
kų grupių surinkimo galimybe. Jų nuomone, nepilnamečių delinkvenci-
niam elgesiui turi įtakos daugelis veiksnių, todėl ir jų gyvenimo patirtis 
yra labai skirtinga. 
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4 SKYRIUS

12–15 metų moksleivių delinkvencinis 
elgesys ir viktimizacija Lietuvoje  
(kiekybinio tyrimo rezultatai)

4.1. Tyrimo metodika

4.1.1. Pranešimo apie save metodas

ISRD tyrimas grindžiamas plačiai socialiniuose empiriniuose tyrimuose 
paplitusia pranešimo apie save (angl. self-report) metodika. Daugybė ap-
klausų ir interviu buvo ir yra atliekama klausiant respondentų, ar jie darė 
vienus ar kitus dalykus, ir jų prašoma prisiminti, kiek kartų juos padarė 
per tam tikrą laikotarpį. Tokios apklausos – kone vienintelė priemonė, 
leidžianti gauti informacijos apie delinkvencinį jaunimo elgesį, nes nėra 
nei būdų, nei galimybių vykdyti nuolatinę jaunų žmonių elgesio stebė-
seną. Be to, tyrėjai gauna galimybę palyginti jų surinktus duomenis su 
oficialios nusikaltimų statistikos duomenimis. Pastarieji dažnai netikslūs 
ir neišsamūs, nes policija sužino toli gražu ne apie visus nusikaltimus. Ar 
apie nusikaltimą bus pranešta policijai, priklauso nuo daugelio dalykų: 
nusikaltimo rūšies, patirtos žalos dydžio, pasitikėjimo policijos parei-
gūnais ir kt. Tam tikros nusikaltimų rūšys pasižymi ypač dideliu laten-
tiškumu ir tik retai patenka į registruotų nusikaltimų suvestines. Taigi 
kriminologinių tyrimų duomenys, gauti pranešimo apie save metodika 
grindžiamų apklausų metu, yra svarbus, oficialiąją statistiką papildantis 
ir naujų žinių suteikiantis šaltinis.

Žinoma, pranešimo apie save metodika turi ir trūkumų bei apriboji-
mų. Respondentai gali neprisiminti visų incidentų, apie kuriuos jų klau-
siama, jų aplinkybių, ar tiesiog nuslėpti juos, pasirinkdami, jų nuomone, 
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labiau socialiai pageidaujamus atsakymus. Gali būti ir priešingai, kai dėl 
vienų ar kitų priežasčių respondentai praneša apie delinkvencinio elgesio 
atvejus, kurių iš tiesų nebuvo. Todėl kyla nemažai problemų, susijusių su 
pranešimo apie save metodu surinktų duomenų patikimumu ir validumu. 
Vis dėlto ilgametė tarptautinių tyrimų praktika ir metodologijos studijos 
parodė, kad surenkami duomenys, ypač vaikų ir paauglių tyrimų, yra pa-
kankamai kokybiški, todėl pranešimo apie save metodika tebėra plačiai 
naudojama daugelyje socialinių tyrimų.

Pranešimo apie save metodu paremti klausimynai paprastai turi ke-
letą vienas kitą papildančių ar kartais susitapdinančių tikslų. Visų pirma 
tyrėjai siekia išmatuoti delinkvencinio elgesio paplitimą ir dažnumą, taip 
papildomi oficialiosios statistikos pateikiami duomenys. Be to, siekiama 
atrasti ar nustatyti galimą delinkvencinio elgesio sąsają su kitais kinta-
maisiais, tokiais kaip antai amžius, lytis, socialinė ir ekonominė padėtis, 
taip pat su tam tikrais teoriškai sukonstruotais konceptais, kaip antai 
savikontrolė, moralinės nuostatos, socialinių normų perėmimas, socia-
liniai ryšiai, tikintis pagrįsti ar papildyti esamas arba patikrinti naujas 
teorines prieigas.

4.1.2. Atranka ir imties dydis

ISRD-3 tyrime buvo naudojama daugiapakopė stratifikuota atsitiktinė 
atranka, paremta vienoda kiekvieno atrankos vieneto tikimybe patekti į 
tiriamą imtį. Dėl lyginamojo tyrimo pobūdžio buvo svarbu užtikrinti, kad 
įvairių tyrime dalyvaujančių šalių duomenys būtų kuo labiau palyginami. 
Dėl šios priežasties pirmenybė buvo teikiama ne nacionalinei, o miestų 
atrankai, nes tai leido tikėtis, kad skirtingose šalyse imties struktūra bus 
panaši. Atrankos procedūra visose valstybėse turėjo būti kuo labiau stan-
dartizuota. Kiekvienoje šalyje turėjo būti parinkti du santykinai dideli 
miestai (pageidaujama tie patys, kurie dalyvavo ISRD-2 tyrime). Be to, 
šalys turėjo galimybę išplėsti tyrimo imtį į atranką įtraukdamos vieną geo-
grafiškai artimų nedidelių miestelių klasterį.

Lietuvoje tyrimui buvo parinkti tie patys miestai, kurie dalyvavo 
ISRD-2 tyrime 2006  metais. Iš didelių miestų buvo pasirinkti Vilnius 
(sostinė, 529 022 gyventojai, rytinė šalies dalis) ir Šiauliai (105 601 gy-
ventojas, šiaurinė šalies dalis). Maži miesteliai pasirinkti trys vakarinės 
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šalies dalies miestai – Kretinga (18 816 gyventojų), Plungė (19 153 gy-
ventojai) ir Telšiai (24 295 gyventojai)122.

Pirminis atrankos vienetas buvo mokyklų klasės. Apklausti 7, 8 ir 
9 klasių moksleiviai, atitinkamai atstovaujantys 12–13, 13–14 ir 14–
15  metų grupėms. Tyrimo rengėjų buvo nustatyta, kad kiekvienoje ša-
lyje būtų apklausta mažiausiai 1 800 respondentų: po 900 dideliame ir 
vidutiniame miestuose ir pasirinktinai dar 900 miesteliuose (maždaug 
po 300 kiekviename).

Parinkus miestus, kuriuose bus atliekamas tyrimas, sudarytas bendras 
visų šių miestų bendrojo lavinimo mokyklų sąrašas ir visų tų mokyklų 7, 
8 ir 9 klasių sąrašas. Atsižvelgiant į siekiamą apklausti kiekviename mies-
te moksleivių skaičių, atsitiktiniu būdu parinkta tiriamų klasių imtis. At-
rinktos klasės buvo tolygiai pasiskirsčiusios tarp miesto mokyklų, be to, 
siekta užtikrinti, kad 7, 8, ir 9 klasės imtyje sudarytų apylyges proporcijas. 
Reikia pažymėti, kad klasių sąrašas buvo sudaromas remiantis ankstesnių 
(2012) metų duomenimis apie vaikų skaičių mokyklose ir klasėse, todėl 
tam tikrais atvejais atrankos metu prognozuotas respondentų skaičius šiek 
tiek skyrėsi nuo to, kuris buvo mokyklose tyrimo duomenų rinkimo metu.
Atrenkant klases atsižvelgta ir į tai, kad tiek mokyklos, tiek pavieniai res-
pondentai gali atsisakyti dalyvauti tyrime. Norint, kad būtų pasiektas 
užsibrėžtas minimalus respondentų skaičius (2 700), tyrimo imtis buvo 
sudaroma su pertekliumi, t. y. atrinkta apie 30 proc. daugiau klasių.

4.1.3. Lauko tyrimas

Anketinė apklausa vyko 2013  m. spalio  –  gruodžio mėnesiais. Apklau-
są ir pirminį duomenų apdorojimą atliko profesionali socialinių tyrimų 
įmonė (UAB „Rinkos tyrimų centras“). Moksleiviai buvo apklausiami 
klasėse, pamokų metu, dalyvaujant interviuotojui. Visų pirma interviuo-
tojas trumpai pristatydavo atliekamą tyrimą, aptardavo respondentų 
anonimiškumo užtikrinimo klausimus ir pateikdavo trumpas klausimy-
no pildymo instrukcijas. Paskui respondentams buvo išdalijamos tyrimo 

122 Duomenys apie gyventojų skaičių 2014 m. pradžioje. Lietuvos statistikos departamentas. 
Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portlet
FormName=visualization&hash=302b354f-8511-4993-aeb6-b03fc86c6d3f>.
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anketos, kurias jie turėdavo užpildyti savarankiškai ir grąžinti interviuo-
tojui. Anketų pildymo trukmė 40–45 minutės.

Ne visos mokyklos, į kurias kreipėsi tyrimą atlikusi įmonė, sutiko da-
lyvauti tyrime, keturios iš jų atsisakė. Iš viso buvo apklausti 2 824 moks-
leiviai arba 146 klasės, tačiau pirminio duomenų apdorojimo metu dalis 
klausimynų buvo pripažinti netinkami dėl pildymo klaidų ar kitų priežas-
čių123. Šių klausimynų duomenys nebuvo naudojami tolesnėje duomenų 
analizėje. Faktinė tyrimo imties sudėtis pagal miestus, mokyklas ir klases 
parodyta 1 lentelėje.

1 lentelė. ISRD-3 tyrimo Lietuvoje imties struktūra

Respondentai Mokyklos Klasės
Respondentai pagal klases

7 kl. 8 kl. 9 kl.
Vilnius 916 31 44 289 322 305
Šiauliai 884 20 40 294 296 294
Kretinga 287 7 19 96 95 96
Plungė 305 10 16 104 101 100
Telšiai 304 9 16 100 103 101
Iš viso 2 696 77 135 883 917 896

Matome, kad iš viso gauti 2 696 užpildyti, galiojantys klausimynai, iš 
kurių 916 iš Vilniaus, 884 iš Šiaulių ir 896 iš Kretingos, Plungės ir Telšių. 
Imties klasių proporcijos apylygės, šiek tiek daugiau pateko 8 klasių moks-
leivių ir šiek tiek mažiau 7 klasių moksleivių.

Tiriamųjų imties pasiskirstymas pagal lytį ir amžiaus grupes vaizduo-
jamas 2 lentelėje. Minėta, kad tyrime dalyvavo 7–9 klasių moksleiviai, to-
dėl nors imties respondentų amžius svyruoja nuo 11 iki 17 metų, tačiau 
pagrindinę tiriamųjų dalį sudaro 13–15  metų jaunuoliai. Respondentų 
amžiaus vidurkis 13,9 metų124. Tyrimo metu apklausta 1 320 merginų (tai 
sudaro 49 proc. visų respondentų) ir 1 376 vaikinai (atitinkamai 51 proc.).

123 Tyrimo klausimyne tarp kitų klausimų buvo ir tokių, kurie turėjo padėti tyrėjams nustatyti, 
ar respondentų atsakymai yra pakankamai nuoširdūs. Pvz., tarp įvairių išvardytų narkotinių 
medžiagų buvo paminėtas ir neegzistuojantis narkotikas „relevinas“. Dalis respondentų pa-
žymėjo, kad vartojo šį narkotiką, tuo sukeldami abejonių ir dėl kitų savo atsakymų nuošir-
dumo. Tokių respondentų užpildyti klausimynai galutinėje duomenų analizėje nenaudoti.

124 49 respondentai nenurodė savo amžiaus, tačiau, palyginus duomenis apie amžių su duo-
menimis apie klases (1 lentelė), būtų galima numanyti, kad savo amžiaus nenurodė dau-
giausiai vyresnieji moksleiviai.
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2 lentelė. ISRD-3 tyrimo Lietuvoje respondentų lytis ir amžius
Lytis Amžius

Merginos Vaikinai < 13 14 15 > Nenurodė
Vilnius 447 469 313 313 269 21
Šiauliai 456 428 316 310 251 7
Kretinga 128 159 103 96 74 14
Plungė 141 164 113 97 95 0
Telšiai 148 156 108 103 86 7
Iš viso 1320 1376 953 919 775 49

4.1.4. Klausimynas

Visos ISRD-3 tyrime dalyvavusios šalys naudojo vieną iš dviejų standar-
tizuoto klausimyno versijų: internetinį arba spausdintą popieriuje klau-
simyną. Lietuvoje naudotas popierinis variantas, nes buvo abejojama, ar 
visose dalyvaujančiose mokyklose bus galimybė užtikrinti sklandų inter-
netinio klausimyno pildymą. Abiejų klausimyno versijų struktūra (klausi-
mų eiliškumas ir numeracija) buvo vienoda, bet į elektroninį klausimyną 
sudarytojai įtraukė daugiau papildomų, patikslinamų klausimų. Palyginti 
su ISRD-2 tyrimu, klausimynas buvo šiek tiek pakeistas, tačiau pagrindi-
niai moduliai ir temos išliko. Daugiausia buvo konkrečių klausimų formu-
luočių pakeitimų. Taip pat įtraukta keletas naujų klausimų, atspindinčių 
naujausias teorines tiriamos srities įžvalgas.

Tyrimo klausimynas suskirstytas į tam tikrus modulius pagal temas ir 
tyrimo tikslus. Toliau su trumpais paaiškinimais pateikiama modulių seka, 
kaip jie buvo išdėstyti klausimyne:

• Sociodemografiniai duomenys. Pagrindinė sociodemografinė informa-
cija apie amžių, lytį, religiją ir jos svarbą gyvenime, šeimos sudėtį, pa-
jamų šaltinius ir kt.

• Šeimos modulis. Klausimai, skirti matuoti respondentų ryšių su šei-
mos nariais, tėvų žinojimo apie savo vaikų veiklą ne namie ir jų kont-
rolės lygį.

• Mokyklos modulis. Klausimai skirti išsiaiškinti respondentų nuomonę 
apie mokyklą, jų ryšį su mokykla, suvokimo apie dezorganizaciją mo-
kykloje lygį. Be to, tirtas respondentų prieraišumo prie mėgstamiau-
sio mokytojo lygmuo, pasiekimai mokykloje ir kt.
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• Klausimai apie viktimizaciją. Šiame modulyje respondentų buvo klau-
siama, ar jie per paskutinius metus arba kada nors gyvenime buvo nu-
kentėję nuo tam tikrų nusikaltimų rūšių, fizinio tėvų smurto, patyčių.

• Laisvalaikis ir draugai. Šiame modulyje klausiama apie laiką, pralei-
džiamą ne šeimoje ir užsiėmimą tuo metu. Taip pat įtraukti klausimai 
apie draugų grupę, ryšį su bendraamžiais, draugų įsitraukimą į netei-
sėtą veiklą.

• Nuostatų blokas. Šiame bloke respondentams buvo pateikiami klau-
simų rinkiniai, matuojantys jų savikontrolės ir moralinių vertybių ir 
normų aspektus, taip pat požiūrį į gyvenamąją aplinką ir kaimynystę.

• Nusikalstamo elgesio blokas. Šio bloko klausimai apima 15 veikų, paly-
ginamų su ISRD-2 tyrimu. Čia įeina klausimai apie vandalizmą, nusi-
kaltimus nuosavybei, smurtinius nusikaltimus, narkotikų pardavimą 
ir kt. Respondentų buvo klausiama, ar jie kada nors yra darę tokias 
veikas ir, jeigu taip, kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių. Taip pat 
šiame bloke buvo klausimas apie kontaktus su policija dėl nusikalsta-
mo elgesio.

• Alkoholio ir narkotikų vartojimo blokas. Šis blokas buvo labai sutrum-
pintas, palyginti su ISRD-2 tyrimu. Jame pateikiama klausimų apie 
alkoholio vartojimo patirtį, dažnumą ir kiekį. Taip pat klausiama apie 
silpnesnio poveikio ir stipresnių narkotinių medžiagų vartojimą.

• Blokas, kurio klausimai matuoja tai, ką galėtume pavadinti „normų per-
davimo stiprumu“. Siekiama nustatyti, kaip respondentai įsivaizduoja, 
koks būtų kitų jiems daugmaž svarbių asmenų ar institucijų (draugų, 
šeimos narių, mokytojų, bendraamžių) požiūris, jeigu jie pasielgtų 
neetiškai arba neteisėtai.

• Procedūrinio teisingumo blokas. Tiriamas respondentų požiūris į tei-
sėsaugos pareigūnų darbą, pasitikėjimas policija ir pan. Kadangi ban-
domieji tyrimai parodė, kad šie klausimai gali būti per sudėtingi jau-
nesnio amžiaus respondentams, todėl ISRD-3 tyrimo metu jie buvo 
užduodami tik 9 klasių moksleiviams.

• Blokas apie draugų grupę (nusikalstamą grupę). Šis blokas nebuvo pri-
valomas, tačiau įtrauktas į Lietuvoje naudotą klausimyną šiek tiek pa-
keitus klausimus, labiau pritaikant juos prie nacionalinio konteksto. 
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Buvo klausiama apie respondentų priklausymą tam tikroms jaunimo 
grupėms, šių grupių susiformavimo pagrindus, jų požiūrį ir įsitrauki-
mą į neteisėtą, įstatymams prieštaraujančią veiklą.
Visos tyrime dalyvaujančios valstybės buvo sutarusios naudoti tokį 

patį klausimyną (privalomus modulius), net jeigu kai kurie klausimai ne-
visiškai atitiko nacionalinį kontekstą. Tai buvo daroma siekiant užtikrinti 
gautų duomenų palyginimą. Išimtis buvo leidžiama tik tokiu atveju, jeigu 
kuris nors klausimas tam tikroje šalyje galėjo būti įžeidžiamas ar etiškai 
nepriimtinas. Tai galima teigti esant vieną iš didelių tarptautinių tyrimų 
trūkumų, kai nėra galimybės iki galo atsižvelgti į kiekvienos valstybės 
vietinius ypatumus. Lietuvoje, verčiant klausimyną į lietuvių kalbą, buvo 
stengiamasi perteikti klausimų prasmę kuo labiau suprantamais mokslei-
viams žodžiais, be to, kai kurie vertimo niuansai buvo koreguojami atlikus 
bandomąjį tyrimą su nedidele moksleivių imtimi.

 
4.2. Delinkvencinis elgesys
Delinkvencinis jaunimo elgesys yra normalios visuomenės reiškinys, ta-
čiau tai yra ir tam tikrų socialinių problemų visuomenėje išraiška, todėl 
šio reiškinio tyrimui turi būti skiriama daug dėmesio. Rinkti ir analizuoti 
informaciją apie nepilnamečių padaromus pažeidimus yra svarbu siekiant 
stebėti tokio elgesio paplitimą, struktūrą ir pokyčius. Tarptautiniame ISRD 
tyrime klausimai, susiję su delinkvenciniu elgesiu, yra bene svarbiausia 
tyrimo dalis. Atsakymai į anoniminėje apklausoje pateikiamus klausimus 
apie tai, ar moksleiviai yra darę vienus ar kitus draudžiamus dalykus, ne-
abejotinai yra kone vienintelis būdas gauti informacijos apie jaunuolių 
delinkvencinį elgesį, papildo oficialiosios statistikos duomenis ir leidžia 
ieškoti delinkvencinio elgesio ir tokių kintamųjų, kaip antai amžius, lytis 
ir pan., sąsajų. 

Pranešimo apie save metodu grindžiamame ISRD-3 tyrime delin-
kvencinio elgesio struktūra matuojama klausiant apie 15 teisės pažeidi-
mų. Palyginti su ISRD-2 tyrimu, klausimyne pateiktų teisės pažeidimų 
padaugėjo125. Kalbėdami apie ISRD-2 tyrimo klausimų struktūrą, jų 

125 ISRD-2 tyrime buvo klausiama apie 12 teisės pažeidimų.
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kūrėjai teisės pažeidimus suskirstė į turtinio ir smurtinio pobūdžio nu-
sikalstamas veikas, taip pat į sunkius ir nesunkius teisės pažeidimus. Prie 
sunkių turtinių teisės pažeidimų priskyrė vagystę iš automobilio, vagystę 
įsibraunant į patalpą, automobilio vagystę. Sunkios smurtinės nusikals-
tamos veikos yra kūno sužalojimas, plėšimas ir kt.126 ISRD-3 klausimy-
ne klausimų struktūra (taip pat daugelio klausimų formuluotė127) išliko 
beveik nepakitusi, daugiausiai klausimų taip pat yra susiję su turtinio ir 
smurtinio pobūdžio teisės pažeidimais, taip pat buvo įtraukti du visiškai 
nauji, susiję su graffiti piešimu ir žiauriu elgesiu su gyvūnais, klausimai128 
(žr. 1 lentelę). 

Delinkvencinio elgesio paplitimas ISRD tyrime matuojamas per visą 
gyvenimą ir per paskutinius 12 mėnesių. Be to, moksleivių prašoma nu-
rodyti, kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių jie padarė atitinkamą teisės 
pažeidimą. Matuojant delinkvencinio elgesio paplitimą ne tik per visą gy-
venimą, bet ir per paskutinius 12 mėnesių, viena, bandoma išvengti atmin-
ties spragų, kita, galima stebėti delinkvencinio elgesio aktyvumą, koks jis 
yra per paskutinius 12 mėnesių, palyginti su delinkvencinio elgesio papli-
timu per visą gyvenimą. Skirtingai nei ISRD-2 tyrime, ISRD-3 nuspręsta 
nebeįtraukti klausimų apie amžių, kada teisės pažeidimas buvo padarytas 
pirmą kartą, pažeidimo aplinkybes ir reakciją į jų padarytą pažeidimą. Vie-
toje to klausimyno kūrėjai įtraukė klausimą apie kontaktą su policija per 
visą gyvenimą ir per paskutinius 12 mėnesių. Neabejotina, kad šis klausi-
mas yra kone vienintelis, galintis suteikti informacijos apie nusikalstamo 
elgesio latentiškumą129. Įvairūs kriminologiniai tyrimai rodo, kad nepilna-

126 Enzmann D., Haen Marshall I., Killias M., Jurgen-Tas J., Steketee M., Gruszczynska B. Self-
reported Youth Delinquency in Europe and Beyond: First Results of the Second Interna-
tional Self-Report Delinquency Study in the Context of Police and Victimization Data. 
European Journal of Criminology, 2010, Vol. 7, No. 2, p. 161. 

127 Klausimai apie vandalizmą, vagystę iš parduotuvių, vagystę įsibraunant į patalpą, auto-
mobilio ar motociklo vagystę, vagystę iš ar nuo automobilio, grupines muštynes, narko-
tikų platinimą ISRD-2 ir ISRD-3 klausimynuose nesiskyrė, kitų klausimų (apie dviračio 
vagystę, plėšimą, ginklo nešiojimą, kūno sužalojimą) formuluotė skyrėsi nedaug. 

128 Pastarasis klausimas į nacionalinę apklausą galėjo buvo traukiamas pasirinktinai. Į Lietu-
vos moksleivių apklausą šis klausimas buvo įtrauktas. Lietuvoje už žiaurų elgesį su gyvū-
nais numatyta tiek administracinė, tiek baudžiamoji atsakomybė. 

129 Nusikalstamų veikų latentiškumą taip pat rodo viktimologinės apklausos. 
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mečių nusikalstamas elgesys pasižymi itin dideliu latentiškumu, o prane-
šimo apie save metodu atliekamos apklausos yra bene vienintelis būdas 
įvertinti nepilnamečių padaromų pažeidimų būklę ir mastą.

1 lentelė. Delinkvencinio elgesio matavimas ISRD-3 tyrime 
Ar Tu kada nors ...

Graffiti piešei ant sienų, traukinių, autobusų (troleibusų) ar požeminė-
se perėjose (graffiti)?

Vandalizmas
tyčia ką nors gadinai, pavyzdžiui, niokojai autobusų (troleibu-
sų) stoteles, daužei vitrinas, automobilius arba ardei autobuso 
(troleibuso) ar traukinio sėdynes?

Vagystė iš parduotuvės esi pavogęs (-usi) ką nors iš parduotuvės ar prekybos centro?
Vagystė įsibraunant  
į patalpas esi įsilaužęs (-usi) į patalpą, siekdamas (-a) ką nors pavogti?

Dviračio vagystė esi pavogęs (-usi) dviratį?
Motociklo,  
automobilio vagystė esi pavogęs (-usi) motociklą ar automobilį?

Vagystė iš automobilio esi pavogęs (-usi) ką nors nuo / ar iš automobilio?

Plėšimas esi panaudojęs (-usi) ginklą, jėgą ar grasinai panaudoti jėgą 
siekdamas (-a) gauti pinigų ar kitų daiktų?

Atviroji vagystė esi ką nors pavogęs (-usi) iš kito asmens nepanaudojęs (-usi) 
jėgos ar grasinimų?

Ginklo nešiojimas esi nešiojęs (-usi) ginklą, pavyzdžiui, lazdą, peilį, šaunamąjį 
ginklą (pistoletą) ar grandinę?

Grupinės muštynės esi dalyvavęs (-usi) grupinėse muštynėse futbolo stadione, gat-
vėje ar kitoje viešoje vietoje?

Kūno sužalojimas esi stipriai sumušęs (-usi) ar stipriai sužalojęs (-usi) ką nors 
lazda ar peiliu?

Neteisėtas muzikos  
ar filmų parsisiuntimas 
iš interneto

esi neteisėtai parsiuntęs (-usi) muzikos ar filmų iš interneto?

Narkotikų  
pardavinėjimas

esi pardavinėjęs (-usi) narkotikus ar padėjęs (-usi) kam nors 
juos pardavinėti?

Žiaurus elgesys su 
gyvūnais esi tyčia sužalojęs (-usi) gyvūną?

4.2.1. Delinkvencinio elgesio paplitimas

Vienas iš svarbiausių šio tyrimo uždavinių – ištirti moksleivių delinkven-
cinio elgesio paplitimą, formas, dėsningumus ir palyginti pastebėtas ten-
dencijas su 2006 metais atliktu ISRD-2 tyrimu bei registruotų nusikals-
tamų veikų rodikliais Lietuvoje. ISRD-3 tyrimo rezultatai parodė, kad į 
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klausimą, ar kada nors per savo gyvenimą teko padaryti bent vieną 
iš penkiolikos išvardytų teisės pažeidimų, teigiamai atsakė daugiau 
nei pusė (59,8  proc.) apklaustų 7–9  klasių moksleivių, per pasku-
tinius 12  mėnesių tokių moksleivių buvo taip pat daugiau nei pusė 
(55,5 proc.). Vis dėlto teigti, kad kas antras 7–9 klasių moksleivis yra „de-
linkventas“, negalima, nes į analizę neįtraukus neteisėto muzikos ar filmų 
parsisiuntimo, o tai yra „įprasta“ ir net suaugusiųjų dažnai nėra įsisąmoni-
nama kaip pažeidimas ar nevertinama blogai, ir neįtraukus graffiti piešimo, 

„rimtų“ teisės pažeidėjų sumažėja daugiau nei per pusę: iki 26,6 proc. per 
visą gyvenimą ir iki 18 proc. moksleivių per paskutinius 12 mėnesių. Tai-
gi tik daugiau nei ketvirtadalis moksleivių per visą gyvenimą yra padarę 
nusikalstamą veiką, kuri turėjo tiesioginių padarinių gyvam subjektui, t. y. 
žmogui ar gyvūnui (sužalojimai, žiaurus elgesys, vagystės), arba yra susi-
jusi su ketinimu sukelti tokią žalą (grasinimas, ginklo panaudojimas / ne-
šiojimas), išskyrus vandališkus veiksmus, kurių objektas gali būti ne tik 
konkretaus žmogaus nuosavybė (pavyzdžiui, visuomeninio transporto 
stotelių niokojimas ir pan.).

Muzikos ar filmų parsisiuntimas iš interneto  –  labiausiai paplitęs 
delinkvencinis moksleivių elgesys (žr. 2 lentelę). Neteisėtai muzikos ar 
filmų per visą gyvenimą ir per paskutinius metus yra parsisiuntę apie 
pusę moksleivių. Tokios tendencijos neturėtų kelti nuostabos, nes visų 
pirma naudojimasis kompiuteriu ir internetu tarp vaikų ir paauglių yra 
itin dažnas130. Antra, kalbant apie moksleivių nuostatas neteisėtų filmų 

130 Pavyzdžiui, 2010 m. 25-iose Europos valstybėse buvo atliekamas 9–16 metų vaikų nau-
dojimosi internetu tyrimas. Kiekvienoje šalyje buvo apklausta apie 1 tūkst. atsitiktinai 
atrinktų vaikų. Rezultatai parodė, kad Lietuvoje vaikai pakankamai aktyviai naudojasi 
internetu – turi prieigą prie interneto ir juo naudojasi 86 proc. visų tyrime dalyvavusių 
vaikų. Vidutinis pradedančiųjų naudotis internetu vaikų amžius Lietuvoje – 8 metai. Net 
95 proc. internetu besinaudojančių Lietuvos vaikų prisijungia prie interneto ne rečiau 
kaip kartą per savaitę, o 72 proc. tai daro kiekvieną dieną. Be to, tyrimo rezultatai parodė, 
kad Lietuvos vaikai pasižymi gerais naudojimosi internetu įgūdžiais (pavyzdžiui, jie su-
geba blokuoti nepageidaujamą informaciją, nustatyti prieigą prie savo socialinių tinklala-
pių ir pan.). Taigi naudojimasis internetu tarp Lietuvos vaikų yra ne tik paplitęs, tačiau jie 
geba ir naudotis įvairiomis interneto suteikiamomis galimybėmis (Plačiau žr.: London 
School of Economics. ES vaikai internete apklausa. Prieiga per internetą: <http://www.
lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20%282009-11%29/
EUKidsExecSummary/LithuanianExecSum.pdf>). 
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ar muzikos siuntimo atvejais, beveik pusė moksleivių nelinkę tokio po-
elgio vertinti neigiamai. Į klausimą „Kaip manai, ar blogai yra, jeigu Tavo 
amžiaus žmonės neteisėtai parsisiunčia filmų ar muzikos iš interneto“, 
46,9 proc. moksleivių atsakė, kad tai nėra blogai. Antras labiausiai papli-
tęs delinkvencinis moksleivių elgesys – piešimas ant sienų, traukinių, au-
tobusų (troleibusų) ar požeminėse perėjose (graffiti). Graffiti teigė kada 
nors piešę daugiau nei dešimtadalis (10,9 proc.) 7–9 klasių moksleivių, 
per pastaruosius 12  mėnesių šis skaičius šiek tiek mažesnis  –  7,6  pro-
cento. Graffiti piešimas  –  jaunimui būdingas reiškinys. Graffiti reiškinį 
tyrę mokslininkai užsienyje teigia, kad vieniems jaunuoliams tai savita 
saviraiškos priemonė ir netgi tam tikrų jaunimo grupių identiteto dalis, 
kitiems jaunuoliams graffiti piešimas  –  tiesiog smagus nuotykis, laisva-
laikio leidimo būdas, todėl tokie tyrimo rodikliai ir Lietuvoje neturėtų 
stebinti131.

Tarp labiausiai paplitusių nusikalstamų veikų yra vagystės iš par-
duotuvės. Ką nors pavogę per visą gyvenimą iš parduotuvės nurodė 
dešimtadalis (10,6 proc.) moksleivių, per pastaruosius 12 mėnesių to-
kių moksleivių buvo perpus mažiau (4,9 proc.). Į tyrimą buvo įtraukta 
ir daugiau klausimų, susijusių su turtinio pobūdžio teisės pažeidimais: 
atviroji vagystė nenaudojant jėgos ar grasinimų, vagystė iš ar nuo auto-
mobilio, vagystė įsibraunant į patalpas, dviračio vagystė ir automobilio 
ar motociklo vagystė. Reikia pažymėti, kad daugelio šių teisės pažeidi-
mų paplitimas nesiekia 2  procentų. Dažnesnė turtinio pobūdžio nu-
sikalstama veika buvo tik atviroji vagystė, ją kada nors padarę nurodė 
4,3 proc. moksleivių, per paskutinius 12 mėnesių – beveik per pusę ma-
žiau (2,4 proc.).

131 Graffiti pasaulyje atsirado XX a. 8 dešimtmečiu ir pradėjo plisti kaip hip hopo subkul-
tūros judėjimas ir šiuo metu graffiti yra siejamas su tam tikromis jaunimo grupėmis, ku-
rioms graffiti piešimas – tai tam tikras saviraiškos būdas. Graffiti piešėjų vidutinis amžius 
siekia nuo 14 m. iki 20 m. Šio amžiaus žmonės dažniausiai graffiti piešia siekdami išreikšti 
savo nuomonę, užsitarnauti bendraamžių pripažinimą, pagarbą ir pan. Dažnai graffiti pie-
šimas yra tiesiog laisvalaikio leidimo būdas (Žr.: Verkulevičiūtė-Kriukienė D., Špelverytė A. 
Grafičio reiškinys Klaipėdos mieste: teritorinio pasiskirstymo analizė. Tiltai, 2014, Nr. 2, 
p. 207–208).
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Grupinės muštynės tebėra vienas iš dažniausių teisės pažeidimų (šis 
teisės pažeidimas buvo nurodytas kaip labiausiai paplitęs 2006  m.132). 
Grupinėse muštynėse kada nors dalyvavę teigė 8,1 proc. moksleivių, per 
pastaruosius 12  mėnesių  –  6,2  proc. moksleivių. Panaši dalis mokslei-
vių teigė nešioję ginklą (lazdą, peilį, šaunamąjį ginklą ar grandinę): kada 
nors nešioję ginklą yra 7,6  proc. moksleivių, per pastaruosius 12  mė-
nesių  –  5,4  proc. moksleivių. Kitos smurtinio pobūdžio nusikalstamos 
veikos (žiaurus elgesys su gyvūnais, kūno sužalojimas lazda ar peiliu, plė-
šimas) yra paplitusios rečiau, kiekvienos šių veikų paplitimas per visą gy-
venimą nesiekia 3 procentų. 

Remiantis tyrimo duomenimis, galima pažymėti, kad, kaip ir 2006 me-
tais, moksleivių smurtinio pobūdžio elgesys133 yra labiau paplitęs nei vagystės. 
Tuo metu analizuojant oficialiosios statistikos duomenis galima pastebėti at-
virkštinę tendenciją: iš visų įtariamų (kaltinamų) padariusių nusikalstamą 
veiką nepilnamečių daugiau nei pusė yra įtariami (kaltinami) padarę turtinio 
pobūdžio nusikalstamas veikas134. Galima manyti, kad smurtinio pobūdžio 
nusikalstamos veikos pasižymi didesniu latentiškumu. Smurtas yra paplitęs 
tarp jaunuolių, tačiau jis dažniau lieka nežinomas kitiems. 

132 2006 m. atlikto ISRD-2 tyrimo metu grupinėse muštynėse nurodė kada nors dalyvavę 
15,4 proc. 7–9 klasių moksleivių, per pastaruosius 12 mėn. – perpus mažiau (8,7 proc.). 
Plačiau žr:. Justickaja S., Kalpokas V., Ūselė L. 13–15 metų amžiaus moksleivių delinkven-
tinis elgesys ir viktimizacija Lietuvoje. Teisės problemos, 2008, Nr. 4, p. 83. Klaidos ištaisy-
mas: Teisės problemos, 2009, Nr. 1, p. 123. 

133 Smurtinio pobūdžio elgesiu, kaip ir 2006 m. atliktame ISRD-2 tyrime, įvardijamas plėši-
mas, ginklo (lazdos, peilio, šaunamojo ginklo, grandinės) nešiojimas, grupinės muštynės, 
kūno sužalojimas lazda ar peiliu. Taip pat ISRD-3 tyrime atsirado naujas klausimas apie 
žiaurų elgesį su gyvūnais, kuris taip pat buvo priskirtas prie smurtinio pobūdžio elgesio. 
Verta pažymėti, kad ginklo nešiojimas nebūtinai gali reikšti jo panaudojimą, tačiau šiame 
tyrime visos šios veikos įvardijamos „smurtinio pobūdžio nusikalstamos veikos“, „smur-
tinio pobūdžio elgesys“, „smurtinis elgesys“.

134 Oficialiosios statistikos duomenimis, 2014 m. iš 2 513 nepilnamečių, įtariamų (kaltina-
mų) padarius nusikalstamas veikas, 1 345 nepilnamečiai buvo įtariami (kaltinami) pada-
rę vagystes, 2013 m. iš 2 451 – 1 331 nepilnametis buvo įtariamas (kaltinamas) padaręs 
vagystę, 2012 m. iš 2 431 – 1 307, 2011 m. iš 2 612 – 1 377, 2010 m. iš 2 865 – 1 508 (Žr.: 
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeri-
jos. Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Res-
publikoje (Forma_30N-SAV)). 
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2 lentelė. Delinkvencinio elgesio paplitimas per visą gyvenimą / per paskuti-
nius 12 mėn. 

Per visą gyvenimą Per paskutinius 12 mėn.
Atsakiusių-
jų į klausi-

mą sk.

Atsakė 
taip %

Neatsakė 
%

Atsakiusių-
jų į klausi-

mą sk.

Atsakė 
taip %

Neatsakė 
%

Neteisėtas muzikos 
ar filmų parsisiunti-
mas iš interneto

2 678 50,8 0,7 2 561 47,9 5,0

Graffiti 2 679 10,9 0,6 2 658 7,6 1,4
Vagystė iš  
parduotuvės 2 675 10,6 0,8 2 655 4,9 1,5

Grupinės muštynės 2 683 8,1 0,5 2 657 6,2 1,4
Ginklo nešiojimas 2 684 7,6 0,4 2 650 5,4 1,7
Atviroji vagystė 2 679 4,3 0,6 2 668 2,4 1,0
Vandalizmas 2 676 4,0 0,7 2 662 3,0 1,3
Žiaurus elgesys  
su gyvūnais 2 678 2,8 0,7 2 663 1,6 1,2

Narkotikų  
pardavinėjimas 2 679 1,6 0,6 2 670 1,0 1,0

Kūno sužalojimas 2 680 1,5 0,6 2 670 0,8 1,0
Vagystė iš  
automobilio 2 683 1,3 0,5 2 675 0,7 0,8

Vagystė įsibraunant 
į patalpas 2 683 0,6 0,5 2 677 0,2 0,7

Dviračio vagystė 2 682 0,5 0,5 2 674 0,1 0,8
Plėšimas 2 682 0,4 0,5 2 676 0,1 0,7
Motociklo, automo-
bilio vagystė 2 679 0,3 0,6 2 674 0,1 0,8

Didelį teisės pažeidimų latentiškumą rodo ir į ISRD-3 tyrimą įtrauk-
tas naujas klausimas, ar moksleiviai yra turėję reikalų su policija dėl to, 
kad yra padarę kažką neteisėto. Tik 7,9 proc. iš visų moksleivių nurodė, 
kad tokį kontaktą su policija per visą gyvenimą yra turėję (žr. 3 lentelę). 
Per pastaruosius 12 mėnesių reikalų su policija turėjo 5,1 proc. moks-
leivių. Reikia pažymėti, kad tik nedidelė dalis teisės pažeidimų tampa 
žinomi teisėsaugos institucijoms. Viena, galima daryti išvadą, kad jau-
nimo delinkvencinis ir nusikalstamas elgesys iš tikrųjų pasižymi dideliu 
latentiškumu, kita, galima manyti, kad net dalis „rimtų“ pažeidimų yra 
išsprendžiama šeimoje, mokykloje ir pan., t. y. naudojamasi neformalios 
kontrolės priemonėmis, o nesikreipiama į policiją. Patekimas į forma-
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lias baudžiamosios justicijos procedūras dažniausiai neskatina pažeidė-
jo reabilituotis, neturi bauginamojo poveikio. Be to, dar XX a. viduryje 
sociologas ir kriminologas D. Matza padarė išvadą, kad dalis jaunuolių 
išauga iš delinkvencinio amžiaus ir suaugę nebedaro teisės pažeidimų135, 
todėl pernelyg stipri reakcija (baudžiamasis atsakas) į delinkvencinį el-
gesį gali turėti neigiamą poveikį jaunuoliui (pavyzdžiui, sukelti stigma-
tizaciją). 

3 lentelė. Kontaktas su policija per visą gyvenimą / per paskutinius 12 mėn. 
(N = 2 696)

Per visą gyvenimą Per paskutinius 12 mėn.
sk. % sk. %

Taip 211 7,9 136 5,1
Neatsakė 9 0,3 21 0,8

Apibendrinus tyrimo duomenis apie delinkvencinio elgesio papliti-
mą, struktūrą ir tendencijas, galima išskirti kelias esmines pastabas. La-
biausiai paplitęs delinkvencinis moksleivių elgesys – neteisėtas muzikos 
ar filmų parsisiuntimas iš interneto. Tokia tendencija neturėtų stebinti, 
atsižvelgiant į interneto vartojimo mastą šiuolaikiniame globaliame pa-
saulyje. Tačiau „rimti“ moksleivių teisės pažeidimai nėra plačiai paplitę, 
nes tik ketvirtadalis moksleivių per visą gyvenimą yra padarę nusikals-
tamą veiką, kuri turėjo tiesioginių padarinių gyvam subjektui arba yra 
susijusi su ketinimais padaryti tokią žalą (išskyrus vandalizmą, kurio 
objektas gali būti ne tik konkretaus žmogaus nuosavybė). Vis dėlto, ana-
lizuojant tyrimo ir oficialiosios statistikos duomenis, galima pažymėti, 
kad latentinis ir registruotas nepilnamečių nusikalstamas elgesys labai 
skiriasi paplitimu ir struktūra, nes tik nedaugelis smurtinio pobūdžio tei-
sės pažeidimų atsispindi kriminalinėje statistikoje. 

135 D. Matza iškėlė teoriją, kad delinkvencija negali būti suvokiama kaip objektyviai egzis-
tuojantis faktas, vedantis prie nusikaltimų ateityje. Savo teorijoje D. Matza pabrėžė, kad į 
delinkvenciją reikia žiūrėti kaip į dreifą – tik keli jaunuoliai, kurie elgiasi delinkvenciškai, 
vėliau tampa suaugusiais teisės pažeidėjais. Dažniausiai jie siekia prisiderinti prie savo 
draugų grupės netinkamų elgesio standartų. Paauglių nusižengimai – tai dreifavimas tarp 
laisvės ir kontrolės, kai paaugliams būdingas tiek delinkvencinis elgesys, tiek įstatymų 
laikymasis, todėl delinkventai nesiskiria nuo paprasto konvencinio jaunimo (Matza D. 
Delinquency and Drift. New Brunswick, London: Transaction Publishers, 1995).
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4.2.2. Amžius ir delinkvencinis elgesys

Įvairūs užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad yra amžiaus ir delinkvencinio 
elgesio ryšys, būtent paauglystėje delinkvencinis ir nusikalstamas elge-
sys suaktyvėja. Pavyzdžiui, R. Agnew (2001) ir A. Caspi bei T. E. Mof-
fitt (1995) teigimu, didžiausi nusikalstamo elgesio rodikliai yra 17 metų 
paaug lių (turtinių nusikalstamų veikų šiek tiek jaunesnių, smurtinių nu-
sikalstamų veikų – vyresnių)136. D. P. Farringtono (1986) ir M. E. Wolf-
gango ir kt. (1987) atlikti tyrimai parodė, kad didžiausias pažeidimų 
paplitimas nustatytas vėlyvojoje paauglystėje (15–19  metų paauglių). 
D. P. Farringtonas (1992) pažymėjo, kad delinkvenciškai elgtis ir daryti 
nusikalstamas veikas pradedama būnant 8 ir 14 metų, o daugiausia asme-
nų nustoja daryti nusikalstamas veikas būdami 20–29 metų137.

Tam tikrų moksleivių amžiaus ir jų įsitraukimo į delinkvencinį el-
gesį dėsningumų galima įžvelgti ir analizuojant ISRD-3 tyrimo duome-
nis. Remiantis tyrimo duomenimis, tarp jauniausių tyrime dalyvavusių 
moksleivių delinkvencinis elgesys yra mažiausiai paplitęs. Bent vieną iš 
keturiolikos teisės pažeidimų (be neteisėto muzikos ar filmų siuntimosi iš 
interneto) per visą gyvenimą yra padarę 27,1 proc. septintokų, 30,9 proc. 
aštuntokų ir 34,4 proc. devintokų (žr. 4 lentelę). Analizuojant duomenis 
pagal atskirus teisės pažeidimus, galima pažymėti, kad vienintelė nusikals-
tama veika – vagystės iš parduotuvės – tarp septintokų (9,3 proc.) buvo 
dažniau paplitusios nei tarp aštuntokų (8,6 proc.), tačiau rečiau nei tarp 
9 klasių moksleivių (13,9 proc.). Kaip galima matyti iš tyrimo duomenų, 
didėjant amžiui paprastai delinkvencinio elgesio paplitimas didėja, išsky-
rus vagysčių ir vandalizmo teisės pažeidimus – juos dažniausiai per visą 
gyvenimą prisipažino padarę 8 klasių moksleiviai. 

Septintokai palyginti rečiau nurodė neteisėtai siuntęsi muzikos ar fil-
mų. Galima daryti prielaidą, kad vyresniems moksleiviams leidžiama ir jie 
yra linkę daugiau laiko praleisti prie kompiuterio nei jaunesni moksleiviai. 

136 Lilly J. R., Cullen F. T., Ball R. A. Criminological Theory: Context and Consequences. 4th 
edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, 2007, p. 307–308.

137 Farrington D. P. Developmental and Life-Course Criminology: Key Theoretical and Em-
pirical Issues – the 2002 Sutherland Award Address. Criminology, 2003, Vol. 41, No. 2, 
p. 223–224.



120

JAUNIMO DELINKVENCINIS ELGESYS IR NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOS POLITIKA LIETUVOJE: 
TENDENCIJOS IR LYGINAMIEJI ASPEKTAI

Lyginant jauniausių ir vyriausių apklaustų moksleivių atsakymus, galima 
pažymėti, kad taip pat didelis smurtinio pobūdžio teisė pažeidimų papli-
timo skirtumas: per visą gyvenimą smurtinio pobūdžio teisės pažeidimą 
padarė 13 proc. septintokų ir 17,5 proc. devintokų. Bendra tendencija – iš 
visų klasių moksleivių smurtinio pobūdžio elgesys yra labiausiai paplitęs 
po neteisėto muzikos ar filmų siuntimosi. 

4 lentelė. Delinkvencinis elgesys pagal amžių per visą gyvenimą / per pasku-
tinius 12 mėn.

7 klasė 8 klasė 9 klasė

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

sk. % sk. % sk. % sk. % sk. % sk. %
Neteisėtas 
muzikos ar 
filmų parsi-
siuntimas iš 
interneto

339 38,7** 296 35,3** 507 55,7** 461 53,0** 515 57,8** 469 55,0**

Graffiti 79 9,0* 60 6,9 98 10,8* 70 7,8 114 12,8* 73 8,2
Vagystė iš 
parduotuvės 81 9,3** 46 5,3** 78 8,6** 28 3,1** 124 13,9** 56 6,3**

Kitos  
vagystės 44 5,0 26 3,0 54 5,9 27 3,0 51 5,7 26 2,9

Smurtinio 
pobūdžio 
elgesys

114 13,0* 87 10,1 148 16,3* 110 12,3 156 17,5* 102 11,8

Vandalizmas 23 2,6* 17 2,0* 47 5,2* 37 4,1* 36 4,0* 25 2,8*
Narkotikų 
pardavinėji-
mas

8 0,9 4 0,5** 14 1,5 7 0,8** 21 2,4 17 1,9**

Iš viso (be 
neteisėto 
muzikos ar 
filmų parsi-
siuntimo)

235 27,1** 169 20,0 279 30,9** 196 22,3 305 34,4** 197 22,9

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Verta pažymėti, kad, lyginant duomenis per pastaruosius 12  mėne-
sių, tokių ryškių skirtumų, kalbant apie skirtingo amžiaus jaunuolių tei-
sės pažeidimų paplitimą, nėra. Per paskutinius 12 mėnesių bent vieną iš 
keturiolikos teisės pažeidimų (be neteisėto muzikos ar filmų siuntimosi) 
nurodė padarę 20 proc. septintokų, 22,3 proc. aštuntokų ir 22,9 proc. de-
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vintokų. Tačiau akivaizdu, kad per paskutinius 12 mėnesių (skirtingai nei 
per visą gyvenimą) buvo labiausiai paplitęs aštuntokų smurtinio pobū-
džio elgesys: per paskutinius 12 mėnesių smurtinio pobūdžio teisės pa-
žeidimą teigė padarę 12,3 proc. 8 klasių moksleivių, 11,8 proc. devintokų 
ir 10,1 proc. septintokų. 

Turint omenyje, kad yra labiau paplitęs vyresnių paauglių delinkven-
cinis elgesys, nestebina ir tai, kad jie dažniau nurodė turėję reikalų su 
policija per visą gyvenimą nei jaunesni moksleiviai. Lyginant jauniausių 
ir vyriausių apklaustų moksleivių kontaktą su policija, beveik du kartus 
daugiau devintokų nurodė turėję reikalų su policija per visą gyvenimą (žr. 
5 lentelę), o lyginant duomenis per pastaruosius 12 mėnesių, daugiausiai 
kontaktą su policija nurodė turėję 8 klasių moksleiviai (5,9 proc.). 

5 lentelė. Kontaktas su policija pagal amžių per visą gyvenimą / per paskuti-
nius 12 mėn. (N = 2 696)

7 klasė 8 klasė 9 klasė
sk. % sk. % sk. %

Per visą gyvenimą 47 5,3** 76 8,3** 88 9,8**
Per paskutinius 12 mėn. 31 3,5* 54 5,9* 51 5,7*

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Apibendrinus tyrimo duomenis apie amžių ir delinkvencinį elgesį, 
galima išskirti esminį dėsningumą: didėjant amžiui delinkvencinio elge-
sio paplitimas paprastai didėja. Toks dėsningumas nulemia ir tai, kad vy-
resni apklausti moksleiviai, palyginti su jauniausiais, dažniau nurodė tu-
rėję reikalų su policija. Viena, tokie duomenys patvirtina kriminologinių 
tyrimų rezultatus, kad delinkvencinis elgesys pasiekia piką būnant vyres-
nio amžiaus, kita, tokie rezultatai negali byloti apie didesnį delinkvencinį 
aktyvumą apsk ritai, nes jie gali atspindėti tik didesnę patirtį atsižvelgiant 
į jaunuolių amžių. 

4.2.3. Lytis ir delinkvencinis elgesys

Lytis, kaip ir amžius, yra kintamasis  /  savybė, taip pat rodanti didelius 
delinkvencinio elgesio skirtumus ir dėsningumus. Per ilgą laikotarpį so-
ciologijoje, kriminologijoje, psichologijoje susiformavo daug teorijų, aiš-
kinančių, kodėl skiriasi moterų ir vyrų daromų nusikaltimų paplitimas. 
Maža to, sociologai, kriminologai, psichologai bandė aiškinti, kodėl ski-
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riasi moterų ir vyrų daromų nusikaltimų struktūra. Iki šiol vienas iš po-
puliariausių delinkvencinio elgesio skirtumų aiškinimų yra susijęs su vai-
kinų ir merginų socializacijos skirtumais. Merginoms būdingi glaudesni 
socialiniai ryšiai, stipresnė neformali kontrolė, todėl jos rečiau įsitraukia į 
delinkvencinį elgesį138. 

Lietuvos tyrimo duomenimis, merginų delinkvencinis elgesys yra 
mažiau paplitęs negu vaikinų: ketvirtadalis merginų (25,7 proc.) nuro-
dė padariusios bent vieną iš keturiolikos teisės pažeidimų (be neteisėto 
muzikos ar filmų parsisiuntimo) per visą gyvenimą, o tokių vaikinų buvo 
daugiau nei trečdalis (35,8 proc.), per paskutinius 12 mėnesių šis skir-
tumas šiek tiek mažesnis – 18 proc. merginų ir 25,4 proc. vaikinų teigė 
padarę bent vieną iš keturiolikos teisės pažeidimų (žr. 6 lentelę). 

Kalbant apie labiausiai paplitusį delinkvencinį elgesį per visą gyveni-
mą, galima pasakyti, kad dažniausiai tiek merginos, tiek vaikinai nurodė 
neteisėtai siuntęsi muzikos ar filmų iš interneto. Tačiau nustatytas ir di-
džiausias neteisėto muzikos ar filmų parsisiuntimo skirtumas: muziką ar 
filmus neteisėtai siuntėsi 42 proc. merginų ir 59,3 proc. vaikinų. Tikėtina, 
kad toks skirtumas galėjo atsirasti dėl skirtingo merginų ir vaikinų domė-
jimosi informacinėmis technologijomis. Kompiuteriai ir informacinės 
technologijos tradiciškai yra vyrų domėjimosi sritis. 

Ypač didelis nustatytas smurtinio pobūdžio elgesio atotrūkis. Per 
visą gyvenimą smurtinio pobūdžio nusikalstamą veiką teigė padariu-
sios 9,4  proc. merginų, o vaikinų buvo daugiau nei dvigubai daugiau 
(21,6 proc.). Beveik dvigubai daugiau vaikinų (5,1 proc.) nei merginų 
(2,8 proc.) per visą gyvenimą teigė ir niokoję autobusų (troleibusų) sto-
teles, daužę vitrinas, automobilius ir pan., t. y. elgęsi vandališkai. Daugiau 
nei dvigubai daugiau vaikinų (2,6 proc.) nei merginų (0,5 proc.) yra kada 
nors pardavinėję narkotikus. Taigi, didžiausias atotrūkis lyginant tam tik-
rus pažeidimus yra vadinamųjų vyriškų pažeidimų: neteisėto muzikos ar 
filmų parsisiuntimo, smurtinio elgesio, vandalizmo, narkotikų platinimo. 
O turtinio pobūdžio pažeidimų skirtumai yra mažesni: per visą gyveni-

138 Shover N., Norland S., James J., Thornton W. E. Gender Roles and Delinquency. Social 
Forces, 1979, Vol. 58, No. 1, p. 163–164; Tierney J. Criminology: Theory and Context. 
London: Prentice Hall / Harvester Wheatsheaf, 1996, p. 257.
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mą ką nors pavogusios prisipažino 4,8 proc. merginų ir 6,3 proc. vaikinų; 
iš parduotuvės per visą gyvenimą ką nors pavogė 9,1  proc. merginų ir 
12 proc. vaikinų.

Lyginant pastarųjų 12  mėnesių duomenis, merginų ir vaikinų de-
linkvencinio elgesio skirtumai yra šiek tiek mažesni vagysčių, vandaliz-
mo, narkotikų pardavinėjimo atvejais. Tačiau išlieka didelis neteisėto 
muzikos ar filmų parsisiuntimo ir smurtinio elgesio skirtumas. Per pa-
skutinius 12 mėnesių 7,2 proc. merginų prisipažino padariusios smurti-
nio pobūdžio nusikalstamą veiką, tokių vaikinų buvo dvigubai daugiau 
(15,6  proc.). Vienintelis teisės pažeidimas, padarytas per paskutinius 
12 mėnesių, buvo vienodai paplitęs tarp merginų ir vaikinų: graffiti per 
paskutinius 12 mėnesių piešė tiek pat merginų ir vaikinų (7,6 proc.). Ga-
lima daryti prielaidą, kad graffiti piešimą tiek merginos, tiek vaikinai vie-
nodai suvokia kaip saviraiškos priemonę.

6 lentelė. Delinkvencinis elgesys pagal lytį per visą gyvenimą / per paskutinius 
12 mėn.

Merginos Vaikinai

Per visą 
gyvenimą

Per paskuti-
nius 12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per paskuti-
nius 12 mėn.

sk. % sk. % sk. % sk. %

Neteisėtas muzikos ar 
filmų parsisiuntimas iš 
interneto

551 42,0** 500 39,3** 810 59,3** 726 56,3**

Graffiti 127 9,6* 100 7,6 164 12,0* 103 7,6

Vagystė iš parduotuvės 120 9,1* 55 4,2 163 12,0* 75 5,6

Kitos vagystės 63 4,8 34 2,6 86 6,3 45 3,4

Smurtinio  
pobūdžio elgesys 124 9,4** 94 7,2** 294 21,6** 205 15,6**

Vandalizmas 37 2,8** 29 2,2* 69 5,1** 50 3,7*

Narkotikų pardavinėjimas 7 0,5** 4 0,3** 36 2,6** 24 1,8**

Iš viso (be neteisėto  
muzikos ar filmų  
parsisiuntimo)

336 25,7** 231 18,0** 483 35,8** 331 25,4**

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Analizuojant oficialiosios kriminalinės statistikos duomenis rei-
kia pažymėti, kad merginos sudaro apie dešimtadalį visų nepilnamečių, 
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įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamą veiką139. Lyginant tyrimo 
duomenis, galima pastebėti, kad merginos daugiau nei dvigubai rečiau 
negu vaikinai teigė turėjusios kontaktą su policija dėl to, kad yra pada-
riusios kažką neteisėto: per visą gyvenimą teigė reikalų su policija turė-
jusios 4,3 proc. merginų ir 11,2 proc. vaikinų; per paskutinius 12 mėne-
sių – 3,1 proc. merginų ir 7 proc. vaikinų (žr. 7 lentelę).

7 lentelė. Kontaktas su policija pagal lytį per visą gyvenimą / per paskutinius 
12 mėn. (N = 2 696)

Merginos Vaikinai
sk. % sk. %

Per visą gyvenimą 57 4,3** 154 11,2**
Per paskutinius 12 mėn. 41 3,1** 95 7,0**

**Chi2, p ≤ 0,01

Tyrimo duomenys rodo nemažą merginų ir vaikinų delinkvencinio 
elgesio ir jų patekimo į kriminalinės justicijos akiratį atotrūkį. Didžiausių 
skirtumų nustatyta vadinamųjų vyriškų pažeidimų: vaikinai daug dažniau 
nei merginos nurodė neteisėtai siuntęsi muziką ar filmus, padarę smurti-
nio pobūdžio teisės pažeidimus, niokoję autobusų (troleibusų) stoteles, 
daužę vitrinas, automobilius ir pan., pardavinėję ar padėję pardavinėti 
narkotikus.

4.2.4. Gyvenamoji vieta ir delinkvencinis elgesys

Analizuojant tyrimo duomenis galima matyti didelių gyvenamosios vie-
tos dydžio ir delinkvencinio elgesio paplitimo skirtumų: dideliame mies-
te (Vilniuje) kada nors padarę vieną iš keturiolikos teisės pažeidimų (be 
neteisėto muzikos ar filmų parsisiuntimo iš interneto) nurodė 37,5 proc. 
moksleivių, vidutinio dydžio mieste (Šiauliuose)  –  31,6  proc. mokslei-
vių, miesteliuose (Telšiuose, Kretingoje ir Plungėje) – 23,3 proc. moks-
leivių (žr. 8 lentelę). Didelių skirtumų nustatyta ir analizuojant pastarųjų 
12 mėnesių duomenis. 

139 2012 m. įtariamų nepilnamečių merginų visų nepilnamečių, įtariamų (kaltinamų) pada-
rius nusikalstamą veiką, dalis sudarė 10,9 proc., 2013 m. – 10,1 proc., 2014 m. – 9,4 proc. 
(Žr.: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi-
nisterijos. Duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietu-
vos Respublikoje (Forma_30N-SAV). 
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8 lentelė. Delinkvencinis elgesys pagal gyvenamąją vietą per visą gyveni-
mą / per paskutinius 12 mėnesių

Didelis miestas Vidutinio dydžio 
miestas Maži miesteliai

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

sk. % sk. % sk. % sk. % sk. % sk. %
Neteisėtas 
muzikos ar 
filmų parsi-
siuntimas iš 
interneto

512 56,8** 456 53,8** 506 57,3** 455 54,0** 343 38,4** 315 36,2**

Graffiti 154 17,1** 101 11,3** 79 8,9** 61 6,9** 58 6,5** 41 4,6**
Vagystė iš 
parduotuvės 119 13,2** 54 6,0 94 10,6** 43 4,9 70 7,9** 33 3,7

Kitos  
vagystės 63 7,0* 32 3,6 50 5,7* 26 3,0 36 4,1* 21 2,4

Smurtinio 
pobūdžio 
elgesys

168 18,5** 115 13,1 130 14,7** 96 11,1 120 13,5** 88 10,1

Vandalizmas 37 4,1 25 2,8 40 4,5 31 3,5 29 3,3 23 2,6
Narkotikų 
pardavinėji-
mas

25 2,8** 18 2,0** 11 1,2** 6 0,7** 7 0,8** 4 0,4**

Iš viso (be 
neteisėto 
muzikos ar 
filmų parsi-
siuntimo)

336 37,5** 223 25,7** 278 31,6** 193 22,6** 205 23,3** 146 16,9**

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Lyginant tam tikrus teisės pažeidimus per visą gyvenimą ir per pas-
taruosius 12 mėnesių, taip pat galima pastebėti, kad daugiausiai juos pa-
dariusių teisės pažeidėjų buvo dideliuose miestuose, išskyrus neteisėtą 
muzikos ir filmų siuntimąsi ir vandalizmą. Neteisėtai muziką ir filmus 
siuntęsi ir vandališkai elgęsi daugiausiai nurodė moksleiviai iš vidutinio 
dydžio miesto – Šiaulių. Vertinant delinkvencinio elgesio paplitimą pagal 
miestus per visą gyvenimą, galima pasakyti, kad vidutinio dydžio miestas 
(Šiauliai) ir maži miesteliai (Telšiai, Kretinga, Plungė) yra panašūs: de-
linkvencinio elgesio paplitimas pagal tam tikrus teisės pažeidimus šiuose 
miestuose skiriasi tik 0,4–2,7 proc. (išskyrus neteisėtą muzikos ir filmų 
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parsisiuntimą, kur skirtumas vidutinio dydžio mieste ir mažuose mieste-
liuose yra gerokai didesnis). 

Analizuojant tyrimo duomenis itin pastebimas graffiti piešimo skirtin-
guose miestuose skirtumas. Vilniuje graffiti kada nors piešę teigė 17,1 proc. 
moksleivių, Šiauliuose – 8,9 proc., mažuose miesteliuose – 6,5 procento. 
Galima daryti prielaidą, kad dideliame mieste šis pažeidimas labiau papli-
tęs, nes didesnė galimybė likti anonimiškam, o kai bendruomenė mažes-
nė, toks elgesys gali būti greičiau pastebėtas.

Nors matoma didelių miesto dydžio ir delinkvencinio elgesio papliti-
mo skirtumų, moksleivių, turėjusių reikalų su policija, dalis yra labai panaši 
visuose miestuose. Vilniuje reikalų su policija dėl to, kad yra padarę kažką 
neteisėto, kada nors per gyvenimą teigė turėję 8,5  proc. moksleivių, Šiau-
liuose – 7,3 proc. moksleivių, Telšiuose, Kretingoje ir Plungėje – 7,8 proc. 
moksleivių (žr. 9 lentelę). Galima daryti prielaidą, kad mažesniuose mies-
tuose, kur labiau sutelkta ir mažesnė bendruomenė140, kiekvienas delinkven-
cinis elgesys yra labiau pastebimas nei dideliuose miestuose. Mažesniuose 
miestuose labiau pastebima tiek formali, tiek neformali socialinė kontrolė.

9 lentelė. Kontaktas su policija pagal gyvenamąją vietą per visą gyveni-
mą / per paskutinius 12 mėn. (N = 2 696)

Didelis miestas Vidutinio dydžio 
miestas Maži miesteliai

sk. % sk. % sk. %
Per visą gyvenimą 77 8,5 64 7,3 70 7,8
Per paskutinius 12 mėn. 52 5,7 43 4,9 41 4,6

Taigi tyrimo duomenys rodo didelių miesto dydžio ir delinkvencinio 
elgesio paplitimo skirtumų. Mažesnių miestų mažiau moksleivių nurodė 
padarę bent vieną iš keturiolikos teisės pažeidimų. Tačiau tikėtina dėl di-
desnės neformalios ir formalios kontrolės bei mažesnio anonimiškumo 
mažesniuose miestuose kontaktą su policija yra turėję / turi panaši kaip ir 
dideliame mieste dalis moksleivių. 

140 Aiškinant didelių ir mažų miestų skirtumus galima pasitelkti vokiečių sociologo F. Tön-
nies Gesellschaft (vadinamosios miesto visuomenės) ir Gemeinschaft (bendruomenės) 
tipologiją, kur Gesellschaft esmė yra vertybių susilpnėjimas, susvetimėjimas, nutolimas ir 
pan., o Gemeinschaft labiau atspindi bendruomeniškumą, taigi tikėtina ir didesnę sociali-
nę kontrolę (Plačiau žr.: Nisbet R. A. Sociologijos tradicija. Vilnius: Aidai, 1996). 
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4.2.5. ISRD-2 IR ISRD-3 tyrimų rezultatų palyginimas 

Stebėti delinkvencinio elgesio pokyčius yra itin svarbu. Skirtingais laiko-
tarpiais ir reguliariai atliekami tyrimai gali parodyti, ar delinkvencinio el-
gesio nedaugėja, ar nesunkėja daromi pažeidimai, ar nejaunėja pažeidėjų 
amžius ir pan. Iš dalies delinkvencinio elgesio tyrimai padeda įvertinti, 
ar reikiama linkme vykdoma socialinė nepilnamečių justicijos politika. 
Siekiant užtikrinti rezultatų palyginimą, 2013 metais taip pat pasirinkta 
miestų atranka ir išlaikyta klausimyno struktūra. Vis dėlto tam tikrų pa-
keitimų / patikslinimų klausimyne ir atskirų klausimų apie delinkvencinį 
elgesį buvo atlikta. Šioje dalyje lyginant dviejų ISRD tyrimų rezultatus 
neaptariami neteisėto muzikos ar filmų parsisiuntimo, graffiti, atvirosios 
vagystės, žiauraus elgesio su gyvūnais klausimai, nes ISRD-2 tyrime jie 
nebuvo analizuoti ir įtraukti į klausimyną141. Klausimai apie vandalizmą, 
vagystę iš parduotuvės, vagystę įsibraunant į patalpą, automobilio ar mo-
tociklo vagystę, vagystę „iš“ ar „nuo“ automobilio, grupines muštynes, 
narkotikų platinimą ISRD-2 ir ISRD-3 klausimynuose nesiskyrė, kitų 
klausimų (apie dviračio vagystę, plėšimą, ginklo nešiojimą, kūno suža-
lojimą) formuluotė skyrėsi nedaug, todėl manoma, kad šiuos klausimus 
lyginti yra įmanoma ir tai neiškreiptų tyrimo rezultatų. Taigi, lyginant 
ISRD-2 ir ISRD-3 tyrimų rezultatus, buvo palikta vienuolika teisės pa-
žeidimų (žr. 10 lentelę).

Vertinant 7–9 klasių moksleivių atsakymus į klausimą, ar yra kada 
nors padarę bent vieną iš vienuolikos išvardytų teisės pažeidimų, 
2006  m. teigiamai atsakė 29,9  proc., 2013  m.  –  23,8  proc. mokslei-
vių. Per paskutinius 12 mėnesių padarę bent vieną iš vienuolikos tei-
sės pažeidimų prisipažino 2006 m. 18,5 proc., 2013 m. – 15,9 proc. 
moksleivių. Taigi akivaizdu, kad moksleivių, padariusių bent vieną iš 
išvardytų vienuolikos nusikalstamų veikų, dalis 2013  m., palyginti su 
2006 m., gerokai sumažėjo. 

Analizuojant tam tikrus teisės pažeidimus per visą gyvenimą, gali-
ma pažymėti, kad pažeidimų struktūra šiek tiek pasikeitė (žr. 10  lente-

141 Iš ISRD-2 tyrimo neanalizuojami kišenvagystės, įsibrovimo į kompiuterines duomenų 
bazes, narkotikų vartojimo klausimai, nes ISRD-3 tyrime šie klausimai buvo arba neį-
traukti, arba išskirti į atskirą klausimų bloką. 
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lę). 2006  m. labiausiai paplitę 7–9  klasių moksleivių pažeidimai buvo 
grupinės muštynės (15,4  proc.), ginklo nešiojimas (13,1  proc.) ir va-
gystės iš parduotuvių (9,3  proc.). 2013  m. pasikeitė šių pažeidimų ei-
liškumas: labiausiai paplitęs teisės pažeidimas buvo vagystė iš parduo-
tuvių (10,6 proc.), grupinės muštynės (8,1 proc.) ir ginklo nešiojimas 
(7,6  proc.). Tačiau analizuojant delinkvencinio elgesio paplitimą per 
pastaruosius 12  mėnesių, 2013  m. vagystės iš parduotuvės lieka trečia 
pagal paplitimą nusikalstama moksleivių veika (4,9 proc.) po grupinių 
muštynių (6,2 proc.) ir ginklo nešiojimo (5,4 proc.). 

10 lentelė. Delinkvencinio elgesio paplitimas per visą gyvenimą / per paskuti-
nius 12 mėn. (2006 m.; 2013 m.) 

Per visą gyvenimą Per paskutinius 12 mėn.

2006 m. 
(%)

2006 m. 
(neatsa-

kė %)

2013 m. 
(%)

2013 m. 
(neatsa-

kė %)

2006 m. 
(%)

2006 m. 
(neatsa-

kė %)

2013 m. 
(%)

2013 m. 
(neatsa-

kė %)
Vagystė iš 
parduotuvės 9,3 1,4 10,6 0,8 1,9 1,6 4,9 1,5

Grupinės 
muštynės 15,4 1,2 8,1 0,5 8,7 1,5 6,2 1,4

Ginklo nešio-
jimas 13,1 1,2 7,6 0,4 8,2 1,6 5,4 1,7

Vandalizmas 7,7 1,2 4,0 0,7 4,4 1,6 3,0 1,3
Narkotikų 
pardavinėji-
mas

1,6 1,2 1,6 0,6 0,9 1,4 1,0 1,0

Kūno sužalo-
jimas 2,4 1,1 1,5 0,6 1,2 1,4 0,8 1,0

Vagystė iš 
automobilio 0,8 1,3 1,3 0,5 0,3 1,3 0,7 0,8

Vagystė 
įsibraunant į 
patalpas

0,7 1,3 0,6 0,5 0,2 1,3 0,2 0,7

Dviračio 
vagystė 0,5 1,3 0,5 0,5 0,1 1,3 0,1 0,8

Plėšimas 1,2 1,2 0,4 0,5 0,7 1,3 0,1 0,7
Motociklo, 
automobilio 
vagystė 

0,6 1,0 0,3 0,6 0,2 1,1 0,1 0,8

Didesnių pokyčių nustatyta lyginant vandalizmo, kūno sužalojimo, 
plėšimo rodiklius per visą gyvenimą ir per paskutinius 12 mėnesių. Šių 
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pažeidimų 2013 m. sumažėjo, tačiau 2013 m. padaugėjo moksleivių, ku-
rie prisipažino ką nors pavogę nuo ar iš automobilio. Moksleivių, parda-
vinėjančių narkotikus ar padedančių juos pardavinėti, ką nors pavogusių 
įsibrovus į patalpą, pavogusių dviratį, dalis beveik nekito.

Įvertinus 2006 m. ir 2013 m. atliktų tyrimų rezultatus, galima paste-
bėti du esminius dėsningumus: 1)  moksleivių teisės pažeidimų papli-
timas mažėjo; 2) didėjo moksleivių, ką nors pavogusių iš parduotuvių, 
dalis.

Analizuojant teisės pažeidimų paplitimą pagal amžių, nustatyta, kad 
visų klasių moksleivių, kurie prisipažino padarę bent vieną iš vienuolikos 
teisės pažeidimų tiek per visą gyvenimą, tiek per paskutinius 12  mėne-
sių, dalis 2013  m. mažėjo (žr. 11  lentelę). Pagal atskirus teisės pažeidi-
mus didžiausių įvyko smurtinių pažeidimų pokyčių (grupinių muštynių, 
ginklo nešiojimo, kūno sužalojimo lazda ar peiliu, plėšimo). Septin-
tokų smurtinių pobūdžio pažeidimų per visą gyvenimą sumažėjo nuo 
20,9 proc. (2006 m.) iki 11,2 proc. (2013 m.); aštuntokų – nuo 23,2 proc. 
(2006 m.) iki 14,7 proc. (2013 m.); devintokų – nuo 25,9 proc. (2006 m.) 
iki 15,2 proc. (2013 m.). Taigi akivaizdu, kad įvairaus amžiaus moksleivių 
smurtinio pobūdžio elgesio gerokai mažėjo142. 

Taip pat gerokai mažėjo vandalizmo atvejų. Labiausiai šie poky-
čiai matomi per visą gyvenimą: septintokų, kurie prisipažino kada nors 
niokoję autobusų (troleibusų) stoteles, daužę virtinas, automobilius ir 
pan., sumažėjo nuo 6,7 proc. (2006 m.) iki 2,6 proc. (2013 m.); aštunto-
kų – nuo 9,3 proc. (2006 m.) iki 5,2 proc. (2013 m.); devintokų – 7,1 proc. 
(2006 m.) iki 4 proc. (2013 m.). 

Daugėjo jauniausių ir vyriausių apklaustų moksleivių vagysčių iš 
parduotuvių tiek per visą gyvenimą, tiek dar labiau šie pokyčiai paste-

142 Pastaraisiais metais užsienio mokslininkai pradėjo domėtis jaunimo smurtinio elgesio 
mažėjimo ir internetinių žaidimų populiarėjimo ryšiu, tačiau vienintelio atsakymo, ar yra 
šių dalykų sąsajų, nėra (pavyzdžiui, žr. Ferguson Ch. J. Does Media Violence Predict So-
cietal Violence? It Depends on What You Look at and When. Journal of Communication, 
2015, Vol. 65, No. 1; Cunningham A. S., Engelstätter B., Ward M. R. Understanding the 
Effects of Violent Video Games on Violent Crime. 2011. Prieiga per internetą: <http://
ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/5587/mod_resource/content/2/Cunnigham_Engelstaet-
ter_2011.pdf>).



130

JAUNIMO DELINKVENCINIS ELGESYS IR NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOS POLITIKA LIETUVOJE: 
TENDENCIJOS IR LYGINAMIEJI ASPEKTAI

bimi per paskutinius 12  mėnesių: septintokų vagysčių iš parduotuvės 
padaugėjo nuo 2,3  proc. (2006  m.) iki 5,3  proc. (2013  m.); devinto-
kų – nuo 1,5 proc. (2006 m.) iki 6,3 proc. (2013 m.) per paskutinius 
12 mėnesių. Per visą gyvenimą šiek tiek daugėjo septintokų ir devintokų 
ir kitų vagysčių (vagysčių iš automobilio, vagysčių įsibraunant į patalpas, 
dviračio vagysčių, motociklo ar automobilio vagysčių). Tačiau aštunto-
kų, prisipažinusių ką nors pavogusių iš parduotuvės per visą gyvenimą, 
dalis mažėjo nuo 10,4 proc. 2006 m. iki 8,6 proc. 2013 m., o kitų vagys-
čių dalis nekito.

11 lentelė. Delinkvencinis elgesys pagal amžių per visą gyvenimą / per pasku-
tinius 12 mėn. (2006 m.; 2013 m.) 

7 klasė 8 klasė 9 klasė

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

Vagystė iš 
parduotuvės 7,3 9,3** 2,3 5,3** 10,4 8,6** 1,9 3,1** 10,1 13,9** 1,5 6,3**

Kitos vagys-
tės 1,0 1,8 0,3 1,0 1,9 1,9 0,8 0,7 2,0 2,2 0,8 1,1

Smurtinio 
pobūdžio 
elgesys

20,9 11,2* 14,4 8,9 23,2 14,7* 13,7 11,3 25,9 15,2* 15,8 10,4

Vandalizmas 6,7 2,6* 3,9 2,0* 9,3 5,2* 5,4 4,1* 7,1 4,0* 3,9 2,8*
Narkotikų 
pardavinėji-
mas

0,7 0,9 0,4 0,5** 2,2 1,5 1,1 0,8** 1,9 2,4 1,1 1,9**

Iš viso 
(vienuolikos 
pažeidimų)

26,5 21,0**17,8 14,8 31,5 23,2**18,6 16,0 31,5 27,2** 19,1 16,8

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Analizuojant delinkvencinio elgesio paplitimą pagal lytį, reikia pažy-
mėti, kad tiek merginų, tiek vaikinų, padariusių bent vieną iš vienuolikos 
išvardytų teisės pažeidimų, dalis mažėjo (žr. 12 lentelę). Gerokai mažėjo 
ir merginų, ir vaikinų smurtinio pobūdžio pažeidimų. Per visą gyvenimą 
merginų smurtinio elgesio mažėjo nuo 17,1 proc. (2006 m.) iki 7,8 proc. 
(2013 m.); vaikinų nuo 30,5 proc. (2006 m.) iki 19,4 proc. (2013 m.). 
Per pastaruosius 12 mėnesių pokyčiai taip pat dideli. Taip pat labai ma-
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žėjo merginų ir vaikinų vandalizmo atvejų: per visą gyvenimą merginų 
nuo 6,2 proc. (2006 m.) iki 2,8 proc. (2013 m.); vaikinų nuo 9,4 proc. 
(2006 m.) iki 5,1 proc. (2013 m.). 

Tačiau padaugėjo merginų, prisipažinusių, kad yra ką nors vogusios 
iš parduotuvių: per visą gyvenimą merginų, padariusių šį teisės pažeidi-
mą, dalis padidėjo nuo 5,7 proc. (2006 m.) iki 9,1 proc. (2013 m.). Pana-
šūs pokyčiai ir per paskutinius 12 mėnesių. Vaikinų, prisipažinusių, kad 
yra vogę iš parduotuvių, per visą gyvenimą dalis mažėjo nuo 13,3 proc. 
(2006  m.) iki 12  proc. (2013  m.), tačiau nedaug daugėjo kitų vagys-
čių – nuo 2,3 proc. (2006 m.) iki 3,2 proc. (2013 m.). 

Galima pažymėti, narkotikų pardavinėjimas yra labiau „vyriška“ nu-
sikalstama veika, vaikinų 2013 m. šių pažeidimų šiek tiek daugėjo – nuo 
2,2 proc. iki 2,6 procento. 

12 lentelė. Delinkvencinis elgesys pagal lytį per visą gyvenimą / per paskuti-
nius 12 mėnesių (2006 m.; 2013 m.) 

Merginos Vaikinai

Per visą gyve-
nimą

Per paskutinius 
12 mėn.

Per visą gyve-
nimą

Per paskutinius 
12 mėn.

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

Vagystė iš 
parduotuvės 5,7** 9,1* 1,6 4,2 13,3** 12,0* 2,3 5,6

Kitos vagystės 0,8** 0,7** 0,3* 0,3** 2,7** 3,2** 1,1* 1,6**

Smurtinio 
pobūdžio 
elgesys

17,1** 7,8** 9,6** 6,3** 30,5** 19,4** 20,3** 14,1**

Vandalizmas 6,2** 2,8** 3,9 2,2* 9,4** 5,1** 5,0 3,7*

Narkotikų 
pardavinėji-
mas

1,1 0,5** 0,7 0,3** 2,2 2,6** 1,1 1,8**

Iš viso 
(vienuolikos 
pažeidimų)

22,2** 17,8** 13,2** 11,6** 38,6** 29,6** 24,4** 20,2**

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Analizuojant teisės pažeidimų paplitimą pagal gyvenamąją vietą, ma-
toma ta pati tendencija: gerokai mažėjo visų moksleivių smurtinio pobū-
džio elgesio ir vandalizmo atvejų (žr. 13 lentelę). 
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Tačiau daugėjo moksleivių iš Vilniaus ir Šiaulių vagysčių atvejų (tiek 
iš parduotuvių, tiek kitų vagysčių). Pavyzdžiui, moksleivių iš Vilniaus, ku-
rie prisipažino kada nors pavogę ką nors iš parduotuvės, padaugėjo nuo 
8,3 proc. (2006 m.) iki 13,2 proc. (2013 m.); moksleivių iš Šiaulių – nuo 
9,9 proc. (2006 m.) iki 10,6 proc. (2013 m.). O moksleivių iš mažų mies-
telių (Telšių, Kretingos, Plungės) vagysčių iš parduotuvės mažėjo nuo 
9,8 proc. (2006 m.) iki 7,9 proc. (2013 m.). 

Tarp moksleivių iš Vilniaus padaugėjo tų, kurie prisipažino pardavi-
nėję ar padėję pardavinėti narkotikus. Per visą gyvenimą tokių moksleivių 
padaugėjo nuo 1,4 proc. (2006 m.) iki 2,8 proc. (2013 m.), per pastaruo-
sius 12 mėnesių – nuo 0,5 proc. (2006 m.) iki 2 proc. (2013 m.). O Šiau-
lių, Telšių, Kretingos ir Plungės moksleivių, prisipažinusių pardavinėjus 
narkotikus, dalis mažėjo.

13 lentelė. Delinkvencinis elgesys pagal gyvenamąją vietą per visą gyveni-
mą / per paskutinius 12 mėnesių (2006 m.; 2013 m.)

Didelis miestas Vidutinio dydžio 
miestas Maži miesteliai

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

2006 m. 
(%)

2013 m. 
(%)

Vagystė iš 
parduotuvės 8,3 13,2** 1,5 6,0 9,9 10,6** 2,2 4,9 9,8 7,9** 2,0 3,7

Kitos  
vagystės 1,2 2,2 0,3 1,0 1,6 1,9 0,6 0,8 2,2 1,8 1,1 1,0

Smurtinio 
pobūdžio 
elgesys

25,7 16,4**14,7* 11,6 23,6 13,0**17,2* 10,2 21,1 11,6**12,4* 8,8

Vandalizmas 5,9* 4,1 3,4* 2,8 11,0* 4,5 6,2* 3,5 6,4* 3,3 3,8* 2,6
Narkotikų 
pardavinėji-
mas

1,4 2,8** 0,5 2,0** 2,3 1,2** 1,3 0,7** 1,2 0,8** 0,8 0,4**

Iš viso 
(vienuolikos 
pažeidimų)

31,0 28,1** 18,1 17,6* 31,0 25,1* 21,0 17,2* 28,0 18,2* 16,7 12,8*

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Taigi, vertinant tyrimo duomenis pagal visas socialines ir demogra-
fines charakteristikas (amžių, lytį, gyvenamąją vietą), galima pažymėti 
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kelis esminius dėsningumus: tarp visų moksleivių gerokai mažėjo smur-
tinio pobūdžio pažeidimų (grupinių muštynių, ginklo nešiojimo, kūno 
sužalojimo lazda ar peiliu, plėšimo) ir vandališko elgesio. Be to, vertinant 
2006 m. ir 2013 m. tyrimų rezultatus galima daryti išvadą, kad delinkven-
cinio elgesio tarp moksleivių nedaugėja, jų daromi pažeidimai nėra linkę 
sunkėti, o pažeidėjų amžius taip pat nejaunėja. 

Apibendrinant tyrimo duomenis apie delinkvencinio elgesio pa-
plitimą, struktūrą ir tendencijas galima išskirti, kad labiausiai paplitęs 
delink vencinis 7–9 klasių moksleivių elgesys yra neteisėtas muzikos ar 
filmų parsisiuntimas iš interneto. Tačiau „rimti“ moksleivių teisės pa-
žeidimai nėra plačiai paplitę, nes tik ketvirtadalis moksleivių per visą 
gyvenimą yra padarę teisės pažeidimą, kuris turėjo tiesioginių padari-
nių gyvam subjektui arba yra susijęs su ketinimais padaryti tokią žalą 
(išskyrus vandalizmą, kurio objektas gali būti ne tik konkretaus žmo-
gaus nuosavybė). Vis dėlto tik 7,9 proc. visų apklaustų moksleivių nu-
rodė per visą gyvenimą turėję reikalų su policija dėl to, kad yra padarę 
kažką neteisėto; viena, tai rodo didelį nepilnamečių delinkvencinio ir 
nusikalstamo elgesio latentiškumą, kita, galima manyti, net dalis „rim-
tų“ pažeidimų yra išsprendžiama naudojantis neformalios kontrolės 
priemonėmis. 

Analizuojant tyrimo duomenis pagal socialines ir demografi-
nes  moksleivių charakteristikas nustatyta, kad didėjant amžiui papras-
tai delinkvencinio elgesio paplitimas didėja, yra didelis merginų ir vaiki-
nų delinkvencinio elgesio atotrūkis, ypač vadinamųjų vyriškų pažeidimų 
(neteisėto  muzikos ar filmų parsisiuntimo iš interneto, smurtinio pobū-
džio elgesio, vandalizmo, narkotikų pardavinėjimo), mažesniuose mies-
tuose paprastai moksleivių delinkvencinio elgesio rodikliai mažesni, kita 
vertus, reikalų su policija yra turėjusi panaši moksleivių tiek dideliame, 
tiek vidutinio dydžio ar mažesniuose miestuose dalis. 

Lyginant 2006  m. ir 2013  m. vienuolikos teisės pažeidimų duome-
nis nustatyta, kad moksleivių, padariusių bent vieną iš vienuolikos teisės 
pažeidimų, dalis 2013 m. gerokai mažėjo (nuo 29,9 proc. iki 23,8 proc. 
per visą gyvenimą; nuo 18,5 proc. iki 15,9 proc. per paskutinius 12 mėn.). 
Vertinant tyrimo duomenis taip pat nustatyta, kad gerokai mažėjo visų 
moksleivių smurtinio pobūdžio pažeidimų ir vandališko elgesio.
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4.3. Viktimizacija
Yra nemažai priežasčių, dėl kurių duomenys apie nepilnamečių viktimi-
zaciją yra taip pat svarbi delinkvencinio elgesio tyrimo dalis. Nepilname-
tis ne tik gali padaryti nusikaltimą, bet yra ir potenciali nusikaltimo auka, 
ir tam yra nemažai priežasčių. Nepilnametis ne tik fiziškai silpnesnis, bet 
jam trūksta ir daugelio kitų savybių, kurios leidžia suaugusiam asmeniui 
apsisaugoti nuo nusikalstamų veikų. Gyvenimo patirties stoka trukdo 
nepilnamečiui numatyti situacijas, kuriomis jis gali nukentėti nuo nu-
sikaltimų. Dar nepakankama savęs kontrolė neleidžia įveikti į pavojingą 
kriminogeninę situaciją stumiančius motyvus. Silpsta tėvų ir kitų šeimos 
narių autoritetas nepilnamečio akyse ir didėja jo priklausomybė nuo kitų 
asmenų ir grupių, iš jų ir tų, kurie gali piktnaudžiauti jo pasitikėjimu. Dėl 
šių priežasčių nepilnamečių (vaikų) pažeidžiamumas yra didesnis nei 
kitų amžiaus grupių asmenų, nepilnametis daug lengviau nei suaugęs gali 
tapti nusikaltimo auka. Dar nesusiformavus paauglio asmenybei, pasau-
lėžiūrai, emociniam pastovumui tas pats nusikaltimas prieš nepilnametį 
lengvai gali tapti įvykiu, kuris iškreipia tolesnę jo fizinę ir dvasinę raidą.

ISRD-3 tyrime buvo išskirtos septynios nusikalstamų veikų rūšys. 
Moksleivių buvo prašoma atsakyti: 

Klausimo formuluotė 

Plėšimo „Iš Tavęs reikalavo, kad atiduotum savo pinigus ar daiktus (pvz. 
laikrodį, batus, mobilųjį telefoną) ir grasino Tau, jei atsisakysi?“

Kūno sužalojimo „Tu buvai sumuštas (-a) ar sužeistas (-a) taip, kad teko kreiptis 
į gydytoją?“

Vagystės „Kažkas iš Tavęs buvo pavogta (pvz., pinigai, mobilusis telefo-
nas, knyga, sporto reikmenys, dviratis ar pan. )?“

Neapykantos nusi-
kaltimų 

„Tau grasino panaudoti ar panaudojo prieš Tave fizinį smurtą 
dėl Tavo išpažįstamos religijos, kalbos, kuria kalbi, odos spal-
vos, Tavo socialinės padėties, tautybės ar panašių dalykų?“

Patyčių elektroninėje 
erdvėje

„Iš Tavęs tyčiojosi ar skaudžiai užgauliojo el. paštu, pokalbių 
programoje ar svetainėje, interneto puslapyje, siunčiamomis 
SMS žinutėmis?“

Fizinio smurto šeimo-
je: kai trenkė, sudavė 
antausį, pastūmė 

„Ar kada nors Tavo mama ar tėtis (arba pamotė / patėvis) yra 
Tau trenkęs (-usi), sudavęs (-usi) antausį, pastūmęs (-usi) 
(įskaitant ir tuos atvejus, kai tai buvo bausmė už Tavo blogą 
elgesį)?

Fizinio smurto šei-
moje: kai trenkė kokiu 
nors daiktu, stipriai 
smogė ar apstumdė 

„Ar kada nors Tavo mama ar tėtis (arba pamotė / patėvis) yra 
tau trenkęs (-usi) kokiu nors daiktu, stipriai Tau smogęs (-usi) 
ar apstumdęs (-usi) arba Tave sumušęs (-usi) (įskaitant ir tuos 
atvejus, kai tai buvo bausmė už Tavo blogą elgesį)?
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Visa tai kelia būtinybę gauti kuo platesnę ir patikimesnę informaciją, 
kokios nepilnamečių grupės daugiausiai nukenčia nuo nusikalstamų vei-
kų, nuo kokių nusikalstamų veikų dažniausiai nukenčia, kokie veiksniai 
padidina ir kokie mažina nepilnamečio tikimybę tapti nusikaltimo auka 
ir numatyti prevencines priemones, skirtas neutralizuoti viktimizacijos 
procesus ir viktimiškumą arba juos sumažinti. 

Pažymėtina, kad ISRD-3 tyrime buvo padidintas veikų ratas, paly-
ginti su ISRD-2 tyrimu. Klausimynas buvo papildytas klausimais apie 
fizinį smurtą šeimoje, apimant ir atvejus, kai tai buvo atliekama vien 
drausminimo tikslais. Taip pat, atsižvelgiant į pastarųjų metų tendenci-
jas, klausimas apie patyčias buvo pakeistas klausimu apie patyčias elek-
troninėje erdvėje. 

Aišku, tai nėra visi nusikaltimai, kurių aukomis tampa nepilnamečiai. 
Tačiau klausimyne apibrėžtas veikų ratas apima dažniausias (vagystė) ir 
pavojingiausias (smurtines) ir dėl šių nusikalstamų veikų reikšmės bend-
rajam nusikalstamumui leidžia sudaryti bendrą nepilnamečių viktimiza-
cijos vaizdą, kurį tikslins tolesni tyrimai. 

4.3.1. Viktimizacijos lygis

Nepilnamečių viktimizacijos lygis atliekant tyrimą buvo matuojamas 
tiek per visą gyvenimą, tiek per paskutinius 12 mėnesių. Be to, mokslei-
vių buvo prašoma nurodyti, kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių teko 
nukentėti nuo atitinkamos nusikalstamos veikos ir ar buvo pranešęs apie 
šiuos įvykius policijai. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad bendras viktimizacijos lygis sudarė 
47,1 proc., t. y. tiek visų atsakiusių moksleivių nurodė per visą gyvenimą 
tapę bent vienos iš septynių nurodytų nusikalstamų veikų aukomis, o per 
paskutinius 12 mėnesių – 38,3 procento.

Dažniausiai moksleiviai tampa fizinio smurto šeimoje aukomis, 
kai vienas iš tėvų trenkė, sudavė antausį, pastūmė  –  25,7  proc., vagys-
čių  –  18,3  proc., patyčių elektroninėje erdvėje  –  17,5  proc. aukomis. 
Kur kas rečiau tampama fizinio smurto šeimoje aukomis, kai vienas iš 
tėvų trenkė kokiu nors daiktu, stipriai smogė ar apstumdė arba sumu-
šė – 6,1 proc., plėšimo – 5,2 proc., kūno sužalojimo – 4,8 proc. ir neapy-
kantos nusikaltimų – 4,0 proc. aukomis (žr. 1 lentelę). 
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1 lentelė. Moksleivių viktimizacijos lygis per visą gyvenimą / per paskutinius 
12 mėnesių

Bent kartą gyvenime Per paskutinius 12 mėn.
Atsakiusiųjų 

sk.
Nukentėju-
siųjų proc.

Atsakiusiųjų 
sk.

Nukentėju-
siųjų proc.

Plėšimas 2 674 5,2 2 666 3,4
Kūno sužalojimas 2 669 4,8 2 662 3,8
Vagystė 2 675 18,3 2 648 14,4
Neapykantos nusikaltimai 
(buvo grasinama panaudoti 
fizinį smurtą ar realiai jis 
buvo panaudotas dėl nepil-
namečio religijos, tautybės, 
kalbos ir pan.)

2 675 4,0 2 656 2,9 

Patyčios elektroninėje 
erdvėje 2 678 17,5 2 617 14,7

Fizinis smurtas šeimoje: 
trenkė, sudavė antausį, 
pastūmė 

2 673 25,7 2 594 18,2

Fizinis smurtas šeimoje: 
trenkė kokiu nors daiktu, 
stipriai smogė ar apstumdė 

2 671 6,1 2 654 3,1

Bendras (bent viena iš sep-
tynių nurodytų nusikalsta-
mų veikų)

2 647 47,1 2 483 38,8

Lyginant tyrimo duomenys su ISRD-2 tyrimu, matoma, kad bendras 
viktimizacijos lygis šiek tiek sumažėjo. ISRD-2 tyrime 29,2  proc. visų 
apklaustų moksleivių nurodė per paskutinius 12 mėnesių tapę bent vie-
no iš keturių nusikaltimų aukomis. O pagal ISRD-3 tyrimo duomenis, 
27,2 proc. visų apklaustų moksleivių nurodė, kad tapo bent vieno iš ketu-
rių minėtų nusikaltimų aukomis (žr. 2 lentelę).

Analizuojant duomenis pagal atskiras nusikalstamas veikas, galima 
pažymėti, kad viktimizacijos struktūra taip pat šiek tiek pasikeitė. Kaip ir 
2006 metais, didžiausią dalį sudarė moksleiviai, nukentėję nuo patyčių, šiek 
tiek mažiau nuo vagysčių ir mažiausiai nuo smurtinių nusikalstamų veikų. 

Didesnių pokyčių matoma lyginant plėšimų ir kūno sužalojimo rodi-
klius per paskutinius 12 mėnesių. 2013 m. perpus sumažėjo moksleivių, 
nukentėjusių nuo plėšimų, tačiau šiek tiek padidėjo moksleivių, nukentė-
jusiųjų nuo kūno sužalojimų, dalis. 2006 m. moksleiviai dažniau tapdavo 
plėšimo nei kūno sužalojimo aukomis. 2013 m. nukentėjusių nuo plėši-
mo ir kūno sužalojimo dalis beveik vienoda. 
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2 lentelė. Viktimizacijos lygio ir pranešimų policijai rodikliai pagal ISRD-2 ir 
ISRD-3 tyrimų duomenis per paskutinius 12 mėnesių

Nukentėjusiųjų
per paskutinius 

12 mėn. (%)

Pranešė policijai (%)

ISRD-2 ISRD-3 ISRD-2 ISRD-3
Plėšimas 6,6 3,4 16,7 37,4
Kūno sužalojimas 2,9 3,8 10,8 38,2
Vagystė 12,3 14,4 10,3 27,3
Patyčios elektroninėje erdvėjea 16,2 14,7 5,7 3,5

aISRD-2 tyrime buvo klausiama bendrai apie patyčias mokykloje („iš Tavęs tyčiojosi 
mokykloje (kiti mokiniai žemino Tave ar iš Tavęs šaipėsi, sudavė ar spyrė Tau, pašalino 
Tave iš savo grupės?“).

Moksleivių, kurie per paskutinius 12 mėnesių tapo vienos ar kitos nu-
sikalstamos veikos aukomis, išskyrus fizinio smurto šeimoje atvejus, taip 
pat buvo prašoma nurodyti, ar dėl patirto įvykio kreipėsi į policiją. Gauti 
rezultatai rodo, kad apie patirtą skriaudą moksleiviai nėra linkę praneš-
ti policijai (žr. 3  lentelę). Dažniausiai yra kreipiamasi į policiją patyrus 
smurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Apie jas pranešė 38,2  proc. 
nukentėjusiųjų nuo kūno sužalojimo ir 37,4  proc. nuo plėšimų. Dar re-
čiau pranešama apie vagystes (27,3 proc.). Itin retai kreipiamasi į policiją 
nukentėjus nuo neapykantos nusikaltimų (4,9 proc.) ir patyčių elektroni-
nėje erdvėje (3,5 proc.). 

3 lentelė. Viktimizacija ir pranešimai policijai per paskutinius 12 mėnesių
Nukentėjusiųjų Pranešė 

policijai
(%)sk. %

Plėšimas 91 3,4 37,4
Kūno sužalojimas 102 3,8 38,2
Vagystė 384 14,4 27,3
Neapykantos nusikaltimai (buvo grasinama 
panaudoti fizinį smurtą ar realiai jis buvo pa-
naudotas dėl nepilnamečio religijos, tautybės, 
kalbos ir kt.)

82 2,9 4,9

Patyčios elektroninėje erdvėje 402 14,7 3,5
Fizinis smurtas šeimoje: trenkė, sudavė antau-
sį, pastūmė 472 18,2 -

Fizinis smurtas šeimoje: trenkė kokiu nors 
daiktu, stipriai smogė ar apstumdė 99 3,1 –
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nors moksleiviai daugiausiai nuken-
čia nuo tyčiojimosi, bet apie tai praneša policijai rečiausiai. Ar tai reiškia, 
kad patyčios lieka pačių moksleivių problema? Deja, tyrimo duomenys 
neleidžia patikslinti, dėl kokių priežasčių nesikreipiama, nes klausimyne 
nebuvo numatyta klausimų, leidžiančių nustatyti nepranešimo priežastis. 
Manytume, kad mažas procentas pranešimų gali būti siejamas ir su tuo, 
kad vaikai labiau linkę kreiptis pagalbos ne į policiją, o į artimus žmones, 
tai yra į tėvus, draugus, arba patys bandyti spręsti problemas. Taip pat tai 
gali būti siejama ir su moksleivių baime kreiptis į policiją, nes tyčiojęsis 
skriaudėjas gali terorizuoti, grasinti. Čia galėtų būti ir kitų nesikreipimo 
į policiją priežasčių, todėl, norint juos patvirtinti arba paneigti, iš tikrųjų 
reikėtų atlikti atskirą tyrimą. 

Lyginant pranešimo policijai rodiklius su ISRD-2 tyrimo duomeni-
mis, galima pažymėti, kad moksleiviai, nukentėję nuo plėšimų, kūno su-
žalojimo ir vagysčių, palyginti su 2006 m., kur kas dažniau pradėjo kreip-
tis į policiją. O moksleivių reakcija į patyčias liko tokia pati – pranešama 
labai retai: 2006 m. apie patirtas patyčias pranešė 5,7 proc. moksleivių, o 
2013 m. apie patyčias elektroninėje erdvėje pranešė dar mažiau – 3,5 proc. 
(žr. 2 lentelę). 

4.3.2. Lytis ir viktimizacija

Moteris tradiciškai priskiriama labiau pažeidžiamai socialinei grupei, taip 
pat pasižyminčiai didesne viktimizacija. Ypač tai pasakytina apie smurti-
nius nusikaltimus, taip pat nusikaltimus žmogaus orumui143. Vyrų domi-
nuojamoje visuomenėje, kur būtent jie užima aukštesnes ir įtakingesnes 
socialines pozicijas, moteriai dažnai sunkiau apsiginti nuo kaltinimų, ku-

143 Pavyzdžiui, žr.: Abraham M. Speaking the unspeakable: Marital violence among South 
Asian immigrants in the United States. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 
2000; Adelman M., Erez E., Shalhoub-Kevorkian N. Policing violence against women in 
a multicultural society: Gender, minority status and the politics of exclusion. Police and 
Society, 2003 (7), p.  103–131; Adelman  M., Morgan  P. Law enforcement versus batte-
red women. Afflia: Journal of Women and Social Work, 2006, 21(1), p. 28–45; Bhuyan R., 
Mell M., Senturia K., Sullivan M., Shiu-Thornton S. Women must endure according to their 
karma: Cambodian immigrant women talk about domestic violence. Journal of Interper-
sonal Violence, 2005, 20(8), p. 902–921. 
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rie jai pačiai suverčia kaltę dėl vyro veiksmų jos atžvilgiu. ISRD-3 tyrimo 
duomenys leidžia išaiškinti, kiek tai galioja 12–15 metų moksleiviams. 

Iš 4 ir 5 lentelių matyti, kad iš tikrųjų yra statistiškai reikšmingas vik-
timizacijos ir lyties ryšys, tačiau šis ryšys yra priešingas, nei tikimasi. Ap-
klausos duomenys daugeliu atvejų „apverčia“ stereotipinį merginų dides-
nės viktimizacijos įsivaizdavimą. Vaikinai dažniau nei merginos nukenčia 
nuo plėšimų, kūno sužalojimų, neapykantos nusikaltimų. Visais šiais atvejais 
nustatytas statistiškai patikimas lyties ir viktimizacijos ryšys, kartu gana 
skirtinga patyrusių viktimizaciją procentinė dalis. Įdomi išimtis yra pa-
tyčios elektroninėje erdvėje, kur merginos beveik du kartus dažniau patiria 
viktimizaciją. Galbūt tai reikėtų sieti su santykių, kurie užsimezga šioje 
erdvėje, pobūdžiu, merginų didesniu jautrumu šiems santykiams. 

4 lentelė. Viktimizacija pagal lytį per visą gyvenimą 
Merginos Vaikinai

sk. % sk. %
Plėšimas** 1 311 2,1 1 363 8,1
Kūno sužalojimas ** 1 310 2,9 1 359 6,5
Vagystė 1 310 17,9 1 365 18,7
Neapykantos nusikaltimai **(buvo grasinama 
panaudoti fizinį smurtą ar jis buvo panaudotas 
dėl nepilnamečio religijos, tautybės, kalbos ir 
kt.)

1 312 2,9 1 363 5,0

Patyčios elektroninėje erdvėje ** 1 312 22,3 1 366 12,9
Fizinis smurtas šeimoje: trenkė, sudavė 
antausį, pastūmė 1 310 25,0 1 363 26,3

Fizinis smurtas šeimoje: trenkė kokiu nors 
daiktu, stipriai smogė ar apstumdė 1 307 5,7 1 364 6,5

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Vaikinai ir merginos vienodai nukenčia nuo turtinio pobūdžio nusi-
kalstamų veikų (nukentėjusių nuo vagystės per visą gyvenimą vaiki-
nų  –  18,7  proc., merginų  –  17,9  proc., per paskutinius 12  mėnesių vai-
kinų  –  13,8  proc., merginų  –  15  proc.). Viktimizacijos skirtumus tarp 
smurtinio ir turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų tikriausiai reikėtų 
aiškinti tuo, kad pastarųjų atveju pažeidėjo dėmesio centre ne aukos as-
menybė, o vagystės objektas (daiktas). Pažeidėjui ne tiek svarbu, iš ko jis 
vagia (iš vaikino ar merginos), jį domina pats daiktas. Iš čia ir viktimizaci-
jos tarp lyčių panašumas.



140

JAUNIMO DELINKVENCINIS ELGESYS IR NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOS POLITIKA LIETUVOJE: 
TENDENCIJOS IR LYGINAMIEJI ASPEKTAI

5 lentelė. Viktimizacija pagal lytį per paskutinius 12 mėnesių
Merginos Vaikinai

sk. % sk. %
Plėšimas** 1 311 1,5 1 355 5,2
Kūno sužalojimas ** 1 307 2,4 1 365 5,1
Vagystė 1 303 15,0 1 345 13,8
Neapykantos nusikaltimai (buvo grasinama 
panaudoti fizinį smurtą ar jis buvo panaudotas 
dėl nepilnamečio religijos, tautybės, kalbos ir 
kt.)

1 307 2,4 1 349 3,4

Patyčios elektroninėje erdvėje ** 1 281 19,4 1 336 10,1
Fizinis smurtas šeimoje: trenkė, sudavė antau-
sį, pastūmė 1 270 18,0 1 324 18,4

Fizinis smurtas šeimoje: trenkė kokiu nors 
daiktu, stipriai smogė ar apstumdė 1 302 4,1 1 352 3,4

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Pagaliau patraukia dėmesį vaikinų ir merginų viktimizacijos vienodu-
mas fizinio smurto šeimoje atvejais. Tiek vaikinams, tiek merginoms tenka 
gan panašiai patirti smurtinius savo tėvų veiksmus. Tai galėtų rodyti, kad 
agresyvius veiksmus sukelia aplinkybės, mažai susietos su nepilnamečių 
lytimi, jų asmenybe, o išplaukia iš smurtaujančio tėvo ar motinos asme-
nybės ypatumų.

4.3.3. Amžius ir viktimizacija

Apklausoje dalyvavo septintos, aštuntos ir devintos klasės mokiniai. Yra 
nemažai priežasčių, dėl kurių būtų galima manyti, kad kiekvieno amžiaus 
tarpsnio (klasės) viktimizacija turėtų būti skirtinga. Judėjimas nuo septin-
tos klasės iki devintos – tai kartu nepilnamečio brendimas. Šis brendimas, 
be abejo, apima (ar bent turėtų apimti) vis didėjantį nepilnamečio gebėji-
mą apsisaugoti nuo nusikaltimų. Turint omeny, kad vienas iš svarbiausių 
nepilnamečių viktimizacijos šaltinių yra kiti nepilnamečiai, ypač vyresnio 
amžiaus, yra pagrindas manyti, kad nepilnamečiui vis tampant vyresniam, 
tiesiog sumažėja asmenų, kurie galėtų jį nuskriausti. Lygiai taip pat galima 
tikėtis, kad vyresnio amžiaus nepilnametis geriau sugeba apsiginti nuo 
turtinių nusikaltimų, prižiūrėti ir apsaugoti jam priklausančius daiktus. 
Taigi reikėtų tikėtis viktimizacijos mažėjimo tendencijos pereinant į kiek-
vieną kitą (vyresnę) klasę. 
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Jeigu šios prielaidos pasitvirtintų, tai galėtų būti svarbu organizuojant 
nepilnamečių viktimizacijos ir nusikaltimų prevenciją. Paaiškėtų, kokios 
klasės moksleiviai yra labiausiai viktimizuoti, kokio amžiaus mokslei-
viams reikėtų skirti daugiausiai dėmesio. 

Gauti tyrimo rezultatai nepatvirtina pirmiau išsakytų prielaidų. Ne-
nustatyta nė vieno statistiškai reikšmingo septintos, aštuntos ir devintos 
klasės mokinių viktimizacijos skirtumo. Visose šiose klasėse nepilname-
čiai vienodai nukenčia nuo nusikalstamų veikų (žr. 6 lentelę).

6 lentelė. Viktimizacija pagal amžių per visą gyvenimą  /  per paskutinius 
12 mėnesių

7 klasė 8 klasė 9 klasė

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

Per visą 
gyvenimą

Per pa-
skutinius 
12 mėn.

sk. % sk. % sk. % sk. % sk. % sk. %
Plėšimas 874 5,0 873 4,2 909 4,4 906 3,1 891 6,1 887 2,9
Kūno sužaloji-
mas 871 5,5 870 4,8 908 4,5 905 3,9 890 4,3 887 2,7

Vagystė 874 16,9 865 14,1 908 18,9 897 15,3 893 19,0 886 13,8
Neapykantos 
nusikaltimai 
(buvo grasinama 
panaudoti fizinį 
smurtą ar jis buvo 
panaudotas dėl 
nepilnamečio 
religijos, tautybės, 
kalbos ir kt.)

875 4,1 869 3,3 907 3,3 902 2,4 893 4,5 885 3,1

Patyčios elektro-
ninėje erdvėje 876 18,7 855 16,0 910 17,3 886 13,8 892 16,6 876 14,3

Fizinis smurtas 
šeimoje: trenkė, 
sudavė antausį, 
pastūmė

871 25,4 848 20,0 911 25,1 886 18,2 891 26,6 860 16,4

Fizinis smurtas 
šeimoje: trenkė 
kokiu nors daiktu, 
stipriai smogė ar 
apstumdė

870 6,2 865 4,5 908 5,7 902 3,7 893 6,3 887 3,0

Manytumėme, kad tai netikėtas ir labai svarbus radinys. Paaiškėjo, 
kad nepilnamečio socialinis brendimas vienu iš svarbiausių  –  paauglys-
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tės / jaunystės laikotarpiu nėra susijęs su jo didėjančiu gebėjimu pasiprie-
šinti viktimizacijai. Šiuo atžvilgiu tirti mokiniai nebręsta. Nors šiuo laiko-
tarpiu įvyksta tikras jų protinių ir emocinių gebėjimų šuolis, nors tobulėja 
jų bendravimas su aplinkiniais, iš esmės praturtėja vidinis gyvenimas, vik-
timologiniu požiūriu jie lieka septintos klasės lygio. Kodėl taip vyksta? 

Norint atsakyti į šį klausimą, reikėtų atsižvelgti į tai, kad asmenybės 
tobulėjimas vyksta arba mokymo įstaigoje – besimokant, perimant naujas 
žinias ir įgyjant įgūdžių, arba tiesiogiai gyvenime, paaugliui susiduriant su 
tam tikromis situacijomis, įgyjant ir kaupiant elgesio patirties tokiomis 
situacijomis. O gebėjimų, kurie padėtų išvengti viktimizacijos, paauglys 
mokykloje nesimoko. Kartu šios situacijos nėra dažnos, kad galėtų pradė-
ti formuotis elgesio jomis patirtis.

Šis reiškinys turėtų patraukti tiek mokslininkų, tiek institucijų, atsakin-
gų už nepilnamečių socializaciją ir jų teisių užtikrinimą, dėmesį. Jis verčia 
vėl prisiminti ne kartą išsakytą, bet vis dar nepakankamai suprantamą ir 
vertinamą tiesą – moksleiviai turi būti mokomi asmeninių viktimizacijos 
prevencijos priemonių, t. y. jie turi gerai įsivaizduoti, kokiomis situacijo-
mis asmuo dažniausiai tampa nusikaltimo auka, ir žinoti, kaip jų išvengti. 

4.3.4. Gyvenamoji vieta ir viktimizacija

Nusikalstamumo lygis, struktūra ir dinamika yra glaudžiai susiję su urba-
nizacijos lygiu144. Didesnis nusikalstamumas visada buvo būdingesnis di-
deliems miestams, kur nepalyginti silpnesnė socialinė kontrolė, lengviau 
padaryti ir nuslėpti nusikaltimą, kur žmonių santykiai yra labiau nuasme-
ninti ir dėl to neveikia dalis veiksnių, kurie sulaiko nuo nusikaltimų maža-
me mieste, o juo labiau kaimo vietovėje. 

Logiška manyti, kad kuo daugiau nusikaltimų tam tikroje vietovėje, 
tuo daugiau ir aukų. Iš to išeitų, kad ne tik kriminogeninė, bet ir vikti-
mologinė situacija turėtų būti labai skirtinga, atsižvelgiant į gyvenvie-
tės dydį. Ji turėtų būti pavojinga dideliuose miestuose, mažiau pavojin-
ga – mažesniuose. 

Viktimologiniai vietovių ypatumai yra svarbūs ir viktimizacijos pre-
vencijai. Vienas iš svarbiausių nusikaltimų prevencijos šalyje klausimų yra 

144 Johnson E. Urbanization and Crime. Cambridge University Press, 2002.
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tai, kiek centralizuota turi būti nusikaltimų (ir viktimizacijos) prevencija, 
kokį vaidmenį turėtų atlikti šalyje vykdomos, visiems jos regionams vie-
nodos priemonės, o kokį – vietos projektai, kuriuose atsižvelgiama visų 
pirma į rajono specifiką. Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo to, kiek 
skirtinga yra viktimologinė situacija rajonuose, ar ten dominuoja bendri, 
visai šaliai būdingi procesai, ar vietiniai, nebūdingi kitiems rajonams ir vi-
sai šaliai. 

ISRD-3 tyrimo duomenys leidžia patikslinti šiuos dėsningumus. Iš 
7 ir 8 lentelių galima matyti viktimizacijos lygio ypatumus priklausomai 
nuo miesto dydžio.

7 lentelė. Gyvenamoji vieta ir viktimizacija per visą gyvenimą
Vilnius Šiauliai Telšiai Kretinga Plungė

sk. % sk. % sk. % sk. % sk. %
Plėšimas ** 905 8,7 877 4,3 297 2,7 285 1,4 302 3,0
Kūno sužalojimas 903 5,3 874 5,0 298 4,7 285 3,2 302 4,0
Vagystė ** 895 24,1 873 18,1 296 13,4 282 15,4 302 9,2
Neapykantos nusi-
kaltimai 902 4,3 874 4,7 297 2,7 281 3,5 302 2,6

Patyčios elektroni-
nėje erdvėje ** 887 18,0 864 18,9 295 19,9 275 11,6 296 15,2

Fizinis smurtas šei-
moje: trenkė, sudavė 
antausį, pastūmė *

868 28,4 860 26,0 291 23,9 277 16,8 298 26,7

Fizinis smurtas šei-
moje: trenkė kokiu 
nors daiktu, stipriai 
smogė ar apstumdė *

901 8,6 873 5,7 296 6,0 284 2,5 300 3,0

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Tiek delinkvencinio elgesio paplitimo, tiek viktimizacijos tyrimo 
duomenys rodo, kad didesniame mieste iš tikrųjų yra didesnė tikimybė 
tapti vieno ar kito nusikaltimo auka. Bent kartą gyvenime nukentėjusių 
moksleivių dalis Vilniuje, Šiauliuose ir mažesniuose miesteliuose skiria-
si 2–3  kartus. Didžiausių skirtumų nustatyta tarp moksleivių, nukentė-
jusių nuo vagysčių. Vilniuje vagysčių aukomis bent kartą gyvenime tapo 
24,1 proc. moksleivių, t. y. beveik kas ketvirtas, tik 18,1 proc. Šiauliuose, 
13,4 proc. Telšiuose, 15,4 proc. Kretingoje ir 9,2 proc. Plungėje. Didelių 
skirtumų matoma ir analizuojant pastarųjų 12  mėnesių duomenis. Ma-
žesni viktimizacijos rodiklių skirtumai tarp miestų neapykantos nusikal-
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timų (nuo 4,3 proc. iki 2,6 proc.) ir kūno sužalojimo (nuo 5,3 proc. iki 
4,0 proc.) atvejais. 

8 lentelė. Gyvenamoji vieta ir viktimizacija per paskutinius 12 mėnesių
Vilnius Šiauliai Telšiai Kretinga Plungė

sk. % sk. % sk. % sk. % sk. %
Plėšimas ** 908 5,9 879 2,7 300 1,7 285 1,1 302 2,0
Kūno sužalojimas 908 3,8 874 4,1 300 3,7 285 3,2 302 3,6
Vagystė ** 908 18,9 880 13,4 299 11,1 285 13,1 303 8,3
Neapykantos  
nusikaltimai 908 3,3 879 3,7 300 1,3 285 1,8 303 2,3

Patyčios elektroni-
nėje erdvėje * 910 14,3 878 16,6 302 17,6 285 8,4 303 13,2

Fizinis smurtas šei-
moje: trenkė, sudavė 
antausį, pastūmė **

907 18,8 877 19,0 301 17,2 285 11,2 303 21,8

Fizinis smurtas šei-
moje: trenkė kokiu 
nors daiktu, stipriai 
smogė ar apstumdė **

907 5,1 878 3,8 300 3,4 285 1,8 301 1,7

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad statistiškai reikšmingų skirtumų tarp 
miestų buvo nustatyta tik plėšimo, vagysčių, patyčių elektroninėje erdvė-
je, fizinio smurto šeimoje atvejais (žr. 7–8 lenteles). Be to, labai nedidelis 
neapibrėžtumo koeficientas rodo, kad viktimizacijos priklausomybė nuo 
atskiro miesto ypatumų yra, bet labai silpna (žr. 9 lentelę). 

Tokių skirtumų, nors jie ir įdomūs moksliniu požiūriu, nepakanka 
daryti išvadą apie būtinumą vykdyti specifines, vien šiam miestui skirtas 
prevencijos programas. Taigi tyrimo duomenys duoda pagrindą vertinti 
centralizuotas, visos šalies mastu vykdomos viktimologinės prevencijos 
priemones kaip pranašesnes mūsų šalies sąlygomis. 
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9 lentelė. Gyvenamosios vietos ir viktimizacijos rodiklių ryšio analizės duo-
menys 

Nukentėjusiųjų (%) Miesto ir 
viktimiza-
cijos ryšio 
stiprumas 

(neapi-
brėžtumo 
koeficien-

tas)

Ryšio 
statistinis 
reikšmin-

gumas
Vilnius Šiauliai Telšiai Kretinga Plungė

Plėšimas 8,7 4,3 2,7 1,4 3,0 0,09 0,000
Kūno sužalo-
jimas 5,3 5,0 4,7 3,2 4,0 0,001 0,567

Vagystė 24,1 18,1 13,4 15,4 9,2 0,09 0,000
Neapykantos 
nusikaltimai 4,3 4,7 2,7 3,5 2,6 0,001 0,336

Patyčios 
elektroninėje 
erdvėje

18,0 18,9 19,9 11,6 15,2 0,02 0,023

Fizinis smur-
tas šeimoje: 
trenkė, sudavė 
antausį, pa-
stūmė 

28,4 26,0 23,9 16,8 26,7 0,003 0,002

Fizinis smur-
tas šeimoje: 
trenkė kokiu 
nors daiktu, 
stipriai smogė 
ar apstumdė **

8,6 5,7 6,0 2,5 3,0 0,005 0,000

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

4.3.5. Delinkvencinis elgesys ir viktimizacija

Įprasta manyti, kad nusikaltimus daro vieni žmonės, o jų aukomis tam-
pa kiti. Taigi nusikaltėliai ir jų aukos suvokiami kaip du visiškai skirtingi 
kontingentai. Numanoma, kad asmuo, darantis nusikaltimus, pats vargu 
ar taps nusikaltimo auka, ir, atvirkščiai, kad nusikaltimų aukos pačios 
nelinkusios daryti nusikaltimų. Taigi žmogus arba viena, arba kita. Vieni 
žmonės – nusikaltėliai, kiti – aukos. 

Moksliniai tyrimai atskleidžia kitokį viktimizacijos ir delinkvencinio 
elgesio santykį. Nustatytas statistiškai reikšmingas delinkvencinio elgesio 
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ir tapimo nusikaltimo auka ryšys. Pažymėtinas tarptautinis tyrimas, spe-
cialiai skirtas moksleivių viktimizacijos ir delinkvencinio elgesio ryšiui 
išaiškinti, kuriame dalyvavo 1 003 Švedijos (Halmstad) ir 1 554 Belgijos 
mokyklų moksleiviai. Pagrindinė tyrimo išvada, kad „yra stiprus ir nepri-
klausomas nusikaltimų padarymo ir viktimizacijos ryšys“145. 

Panašias tendencijas atskleidė ir mūsų tyrimas. Moksleiviai, kurie 
patys nukentėjo nuo nusikalstamų veikų, linkę dažniau nusikalsti. Patei-
kiami 10 lentelėje duomenys atskleidžia šių analizuojamų grupių ryšį. Sta-
tistiškai reikšmingi skirtumai tarp grupių buvo nustatomi naudojant Chi2 
požymių nepriklausomumo kriterijų.

10 lentelė. Delinkvencinis elgesys ir viktimizacija (bent kartą gyvenime)
Nenukentėjo Nukentėjo Iš viso

Nepilnamečiai, kurie nepa-
darė nusikalstamos veikos

sk. 1 111 696 1 807
% 61,5 38,5 100,0

Nepilnamečiai, kurie bent 
kartą padarė nusikalstamą 
veiką

sk. 254 531 785

% 32,4 67,6 100,0

Kaip matome, iš visų moksleivių, padariusių per visą gyvenimą bent 
vieną nusikalstamą veiką, 67,6  proc. tapo nusikaltimo aukomis. O iš 
tų, kurie nebuvo padarę nusikalstamos veikos, aukomis tapo 38,5  proc. 
moksleivių (Chi2, p = 0,000). Panašių skirtumų yra ir analizuojant vik-
timizacijos ir delinkvencijos ryšį per paskutinius 12 mėnesių: iš tų moks-
leivių, kurie padarė bent vieną nusikalstamą veiką, 62,5 proc. tapo nusi-
kaltimo aukomis, o iš tų, kurie nebuvo padarę nusikaltimo, aukomis tapo 
32,9 proc. moksleivių (Chi2, p = 0,000). Taigi beveik dvigubai dažniau 
nukenčia moksleiviai, kurie patys yra padarę nusikalstamą veiką.

Kodėl taip yra? Gali būti, kad tai atspindi socialinė nepilnamečio 
aplinka, t. y. su kuo jis bendrauja. Pavyzdžiui, galima matyti, jeigu paauglio 
aplinka kriminalizuota, tai čia jis vienodai lengvai gali ir padaryti nusikal-
timą, ir tapti jo auka. Būtent tokį paaiškinimą teikia integruota gyvenimo 

145 Pauwels L., Svensson R. Exploring the Relationship Between Offendingand Victimi-
zation: What is the Role of Risky Lifestylesand Low Self-Control? A Test in Two Urban 
Samples. European Journal of Crime Policy, 2011 May 10. Prieiga per internetą: <http://
www.academia.edu/3836452/Exploring_the_Relationship_Between_Offending_and_
Victimization_What_is_the_Role_of_Risky_Lifestyles_and_Low_Self-Control_A_Test_
in_Two_Urban_Samples>. 
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stiliaus padarinių teorija146. Ji parodė, kad ir viktimizacija, ir nusikaltimų 
padarymas yra susieti su kriminogenine socialine terpe, deviantiniu gyve-
nimo stiliumi ir bendru aplinkinių polinkiu daryti nusikaltimus. Papildo-
mus šios teorijos patvirtinimus pateikė vėlesni tyrimai147.

Kitas paaiškinimas sieja šį ryšį su aukos ir nusikaltėlio asmenybės 
ypatumais, visų pirma savikontrolės problemomis148. Aiškinama, jei as-
muo nesugeba kontroliuoti savo elgesio, pasiduoda spontaniniams im-
pulsams, jis vienodai lengvai gali tapti ir nusikaltėliu, ir nusikaltimo auka. 
Pirmu atveju jis nesugeba kontroliuoti impulsų, kurie stumia į nusikalti-
mą, antruoju – numatyti situacijas, kur jis gali tapti nusikaltimo auka, ir 
jų išvengti. 

Trečias paaiškinimas remiasi prielaida, kad nepilnamečiui padarytas 
nusikaltimas ir jam sukelta žala, skausmas, pažeminimas sukuria savitą 
užburtą smurto ratą. Po to, kai nepilnametis tapo nusikaltimo auka, kai 
nusikaltėlis jį nuskriaudė, šis nepilnametis jaučiasi laisvas skriausti kitus. 

„Su manimi taip elgiamasi, kodėl aš turiu kitaip!?“149 Atgyja senas kaip pa-
saulis principas. Savaip išgyventas teisybės jausmas sako nepilnamečiui: 

„Turiu teisę elgtis su kitais taip, kaip jie elgėsi su manimi.“ Žmoguje pabun-
da žvėris ir tas žvėris pradeda formuoti žmogaus elgesį.

Taip atsiranda užburtas smurto ratas – smurtas pagimdo auką, auka 
tampa smurtautoju ir „sukuria“ tolimesnes aukas. Šis užburtas smurto 

146 Hindelang H. J., Gottfredson M. R., Garofalo S. Victims of Personal Crime: An Emperical 
Foundation for a Theory of Personal Victimization. Cambridge: Ballinge, 1978.

147 Wittebrood K., Nieuwbeerta P. Wie misdaden pleegt, kan klappen verwachten. De invloed 
vandaderschap en leefpatronen op de kans slachtoffer van geweld te worden. Tijdschrift 
voor Criminologie, 1997 (39), p. 3 4 1 ; Wittebrood K., Nieuwbeerta P. Wages of sin? The 
link between offending, lifestyle and violent victimization. European Journal on Criminal 
Policy and Research, 1999 (7), p. 63.

148 Gibbs J. J., Giever D., Higgins G. E. A test of Gottfredson and Hirschi’s general theory 
usingstructural equation modeline. Criminal Justice and Behavior, 2003 (30), p. 441–458; 
Grasmick H. G., Tittle C. R., Bursik R. J., Arneklev B. J. Testing the core empirical impli-
cations of Gottfredson and Hirschi’s General Theory of Crime. Journal of Research in Cri-
me and Delinquency, 1993 (30), p. 5–29.

149 Sampson R. J., Lauritsen J. L. Deviant lifestyles, proximity to crime, and the offender-
victim link in personal violence. Journal of Research in Crime and Delinquency, 1990 (27), 
p. 110.
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ratas aprašytas ir tirtas daugybės psichologijos, sociologijos, politikos 
mokslų atstovų150. Plačiai tirta šio rato raiška šeimos santykiuose, kai agre-
syvių tėvų vaikas pats tampa toks pat agresyvus tėvas ir smurto tradicija 
tęsiama be galo151. Gerai aprašytas šis užburtas smurto ratas kriminalizuo-
jant nepilnamečius152. Politikos mokslų srityje tyrimai parodė šio užbur-
to rato vaidmenį formuojantis politiniam ekstremizmui153. Kriminologai 
skyrė daug dėmesio užburtam nusikaltėlio socialinės atskirties ir jo nusi-
kalstamumo (kriminalinės karjeros) ratui154.

Tokį pat uždarą smurto ir viktimizacijos ratą rodo ISRD-3 tyrimo 
duomenys. Jis ypač ryškus nagrinėjant smurtines nusikalstamas vei-
kas. Nukentėjęs nuo smurto paauglys pats tampa smurtautoju. Pavyz-
džiui, iš visų moksleivių, nukentėjusių nuo plėšimo bent kartą gyvenime, 
26,5 proc. prisipažino taip pat padarę bent vieną smurtinę nusikalstamą 
veiką, o tarp nenukentėjusiųjų nuo plėšimo  –  padarė bent vieną smur-
tinę nusikalstamą veiką tik 14,8  proc. moksleivių (žr. 11  lentelę). Taip 
pat iš tų moksleivių, kurie bent kartą yra nukentėję nuo kūno sužalojimo, 
45,9  proc. prisipažino bent kartą gyvenime padarę bent vieną iš klausi-
myne nurodytų nusikalstamų veikų, o tarp nenukentėjusiųjų nuo kūno 

150 Pavyzdžiui, žr.: Engel B. Breaking the Cycle of Abuse: How to Move Beyond Your Past to 
Create an Abuse-Free Future. Noboken, NJ: Wiley, 2005; Biddix B. FireEagle Inside the 
Pain: a survivor’s guide to breaking the cycles of abuse and domestic violence. America 
Star Books, 2006; Dodge K. A., Bates J. E., Pettit G. S. Mechanisms in the cycle of violence. 
Science, 1990 (250), p. 1678–1681.

151 Egeland B. A history of abuse is a major risk factor for abusing the next generation. In: 
R. J. Gelles and D. R. Loseke (eds). Current controversies on family violence. Newbury 
Park, Calif.; London: Sage, 1993.

152 Stone A. E., Fialk R. J. Resent development: Criminalizing the exposure of children to 
family violence: Breaking the cycle of abuse. Harvard Women‘s Law Journal, 1997, Vol. 20, 
p. 205–227.

153 Figueiredo R., Weingast B. R. Vicious Cycles: Endogenous Political Extremism and Poli-
tical Violence. Working Paper. Berkeley, CA: University of California, 2001. Prieiga per 
internetą: <http://slantchev.ucsd.edu/courses/pdf/figueiredo-vicious.pdf>. 

154 Pavyzdžiui, žr.: The Vicious Circle of Social Exclusion and Crime. Reykjavic, 2012. Pri-
eiga per internetą: <http://www.iprt.ie/files/Position_Paper_FINAL.pdf>; Bjarnason  T., 
Sigurdardottir T. J., Thorlindsson T. Human Agency, Capable Guardians, and Structural 
Constraints: A Lifestyle Approach to the Study of Violent Victimization. Journal of Youth 
and Adolescence, 1999 (28), p. 105–119.
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sužalojimo – per visą gyvenimą bent vieną nusikalstamą veiką padarė tik 
29,7 proc. moksleivių (žr. 12 lentelę).

Statistiškai reikšmingas buvo nustatytas ir kitų viktimizacijos ir nusi-
kalstamų veikų rūšių ryšys, išskyrus viktimizacijos fizinio smurto šeimoje 
(per visą gyvenimą) bei graffiti ir vandalizmo (per paskutinius 12 mėn.) 
atvejais (Chi2, p = 0,497). 

11 lentelė. Moksleivių, nukentėjusiųjų nuo plėšimo, ir moksleivių, padariusių 
smurtinio pobūdžio veiką (bent kartą gyvenime), ryšys

Nepilnamečiai, 
kurie nepadarė 

smurtinioa pobū-
džio nusikalstamų 

veikų

Nepilnamečiai, kurie 
bent kartą gyvenime 

padarė smurtinio 
pobūdžio nusikalsta-

mas veikas

Iš viso

Nepilnamečiai, kurie ne-
nukentėjo nuo plėšimo

sk. 2 139 372 2 511
% 85,2 14,8 100,0

Nepilnamečiai, kurie 
bent kartą gyvenime 
nukentėjo nuo plėšimo

sk. 100 36 136

% 73,5 26,5 100,0
aSmurtinio pobūdžio nusikalstamos veikos apėmė: grupines muštynes; gink lo nešioji-

mą; kūno sužalojimą lazda ar peiliu; plėšimą; žiaurų elgesį su gyvūnais

12 lentelė. Moksleivių, nukentėjusių nuo kūno sužalojimo, ir padariusių nusi-
kalstamą veiką (bent kartą gyvenime), ryšys

Nepilnamečiai, 
kurie nepadarė nu-
sikalstamos veikosa

Nepilnamečiai, kurie 
bent kartą gyvenime 
padarė nusikalstamą 

veikąa

Iš viso

Nepilnamečiai, kurie 
nenukentėjo nuo kūno 
sužalojimo

sk. 1752 740 2 492

% 70,3 29,7 100,0

Nepilnamečiai, kurie 
bent kartą gyvenime 
nukentėjo nuo kūno 
sužalojimo

sk 66 56 122

% 54,1 45,9 100,0

aŠis rodiklis apskaičiuotas neįtraukiant neteisėto muzikos ar filmų parsisiuntimo (t. y. 
apimant tik 14 klausimyne numatytų nusikalstamų veikų)

Apibendrinant šioje dalyje pateiktus tyrimo duomenis galima išskirti 
tokius viktimizacijos pasireiškimo ypatumus: 

1. Tyrimo duomenys parodė, kad moksleivių bendras viktimizacijos 
lygis išlieka gana aukštas (bendras viktimizacijos lygis per visą gyve-
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nimą sudarė 47,1 proc. ir 38,3 proc. per paskutinius 12 mėn.). Paly-
ginti su ankstesniu 2006 metais atliktu ISRD-2 tyrimu, matomas vik-
timizacijos lygio nedidelis mažėjimas (ISRD-2 tyrime 29,2 proc. visų 
apklaustų moksleivių nurodė, kad per paskutinius 12 mėn. tapo bent 
vieno iš keturių nusikaltimų aukomis. O ISRD-3 tyrimo duomenimis, 
27,2 proc. visų apklaustų moksleivių teigė, kad tapo bent vieno iš ke-
turių minėtų nusikaltimų aukomis).
2. Dažniausiai moksleiviai tampa fizinio smurto šeimoje aukomis, 
kai vienas iš tėvų trenkė, sudavė antausį, pastūmė (per visą gyveni-
mą – 25,7 proc.; per paskutinius 12 mėn. – 18,2 proc.), vagysčių (per 
visą gyvenimą  –  18,3  proc.; per paskutinius 12  mėn.  –  14,4  proc.), 
patyčių elektroninėje erdvėje (per visą gyvenimą  –  17,5  proc.; per 
paskutinius 12 mėn. – 14,7 proc.) aukomis. Kur kas rečiau tampama 
fizinio smurto šeimoje aukomis, kai vienas iš tėvų trenkė kokiu nors 
daiktu, stipriai smogė ar apstumdė (per visą gyvenimą  –  6,1  proc.; 
per paskutinius 12  mėn.  –  3,1  proc.), plėšimo (per visą gyveni-
mą – 5,2 proc.; per paskutinius 12 mėn. – 3,4 proc.), kūno sužalojimo 
(per visą gyvenimą – 4,8 proc.; per paskutinius 12 mėn. – 3,4 proc.) ir 
neapykantos nusikaltimų (per visą gyvenimą – 4,0 proc.; per paskuti-
nius 12 mėn. – 2,9 proc.) aukomis.
3. Tyrimo duomenys rodo, kad labiausiai pažeidžiama socialinė nepil-
namečių grupė yra vaikinai. Jie dažniau nei merginos nukenčia nuo 
plėšimų, kūno sužalojimų, neapykantos nusikaltimų. Išskyrus patyčių 
elektroninėje erdvėje atvejus, kai merginos beveik du kartus dažniau 
patiria viktimizaciją. Taip pat patraukia dėmesį vaikinų ir merginų 
viktimizacijos vienodumas fizinio smurto šeimoje atvejais. Tiek vaiki-
nams, tiek merginoms tenka gan panašiai patirti savo tėvų smurtinius 
veiksmus. Tai galėtų rodyti, kad agresyvius veiksmus sukelia aplinky-
bės, mažai susijusios su nepilnamečių lytimi, jų asmenybe, o agresy-
vumą lemia smurtaujančio tėvo ar motinos asmenybės ypatumai.
4. Tyrimo metu nustatyta, kad nepilnamečių viktimologinis pažei-
džiamumas nemažėja jiems bręstant ir išlieka pastovus kelis jų paaug-
lystės ir jaunystės metus. 
5. Viktimizacijos lygis ir struktūra iš dalies priklauso nuo moksleivių 
gyvenamosios vietos. Tačiau viktimizacijos skirtumai tirtuose mies-
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tuose nėra tokie dideli, kad vertėtų pasirinkti decentralizuotą viktimo-
loginės prevencijos strategiją. Tyrimas duoda pagrindą manyti, kad 
viktimizacija gana vienoda įvairiuose Lietuvos miestuose ir dėl to jos 
prevencija gali būti vykdoma taikant bendras prevencijos programas.
6. Tyrimo duomenys rodo, kad yra stiprus moksleivių viktimizaci-
jos ir delinkvencinio elgesio ryšys. Moksleiviai, kurie patys nuken-
tėjo nuo nusikalstamų veikų, linkę dažniau nusikalsti. Iš visų moks-
leivių, padariusių per visą gyvenimą bent vieną nusikalstamą veiką, 
67,6  proc. tapo nusikaltimo aukomis. O iš tų, kurie nebuvo padarę 
nusikalstamos veikos, aukomis tapo 38,7 proc. moksleivių. Tai leidžia 
teigti, kad viktimizacija atlieka svarbų vaidmenį nepilnamečių nusi-
kalstamo elgesio etiologijoje. Galima manyti, kad nepilnamečių vik-
timizacijos prevencija turėtų tapti viena iš svarbiausių nusikaltimų 
prevencijos politikos krypčių. 

4.4. Rizikingas elgesys  
(alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas)
Šioje dalyje aptariami tyrimo metu nustatyti rodikliai, susiję su alkoholi-
nių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimu. Visų pirma domino minėtų 
substancijų vartojimo paplitimas ir dažnumas tarp tyrime dalyvavusių 
moksleivių, taip pat galima tokio elgesio ir kitų teisės pažeidimų padary-
mo sąsaja. Reikėtų pažymėti, kad ISRD-3 klausimyno dalis, skirta nusta-
tyti alkoholio ir narkotikų vartojimą, buvo bene labiausiai keista, palyginti 
su ankstesniu ISRD-2 tyrimu. Tam tikrų klausimų atsisakyta, kitų formu-
luotės kiek pakeistos, todėl gautus rezultatus palyginti su ankstesnių metų 
duomenimis ne visada yra galima. Vis dėlto, kur įmanoma, toks palygini-
mas atliktas. Taip pat kai kurie rezultatai aptariami ir kitų panašaus pobū-
džio Lietuvoje atliekamų tyrimų kontekste.

4.4.1. Alkoholinių gėrimų ir narkotikų vartojimo paplitimas

Tyrimo klausimyne buvo trys klausimai, skirti nustatyti alkoholinių gė-
rimų vartojimo paplitimą, dažnumą ir galimus nesaikingo alkoholio var-
tojimo atvejus. Bent kartą gyvenime alkoholinių gėrimų vartoję nurodė 
54,4  proc. respondentų, o vartojusiųjų alkoholį per paskutines 30  die-
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nų buvo 33,6 proc. (1  lentelė). Palyginus šiuos duomenis su ankstesnio, 
ISRD-2 tyrimo, atlikto 2006 m., duomenimis, matyti, kad alkoholį varto-
jusių moksleivių dalis gerokai sumažėjo. Bent kartą gyvenime alkoholinių 
gėrimų vartoję tuomet teigė 83,6 proc. respondentų, t. y. net 29 proc. dau-
giau negu 2013 metais. Ne toks didelis sumažėjimas, kai klausiama apie 
alkoholio vartojimą per paskutines 30 dienų. 2006 metais šis rodiklis siekė 
37,9 proc., t. y. 6,3 proc. daugiau negu 2013 metais. Minėta, kad iš dalies 
šie skirtumai gali būti aiškinami tuo, jog šiek tiek pakito tyrimo metodika 
ir klausimų formuluotės. Be to, 2013 m. duomenys buvo renkami pirmoje 
mokslo metų pusėje, o 2006 m. – antroje, o, kaip matysime vėliau, alkoho-
linių gėrimų vartojimo paplitimas didėja, didėjant moksleivių amžiui. Vis 
dėlto matomas sumažėjimas (bent jau kalbant apie viso gyvenimo laiko-
tarpį) yra per didelis, kad jį būtų galima paaiškinti vien šiomis priežastimis. 

1 lentelė. Alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas
Atsakiusiųjų skaičius (N) Vartojusiųjų procentas

Bent kartą gyvenime 2 686 54,4
Per paskutines 30 dienų 2 634 33,6

Duomenys apie alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimą skirtinguose 
regionuose pateikiami 2 lentelėje. Patogumo dėlei Kretinga, Plungė ir Tel-
šiai sugrupuoti į bendrą „mažų miestelių“ klasterį. Bent kartą gyvenime 
vartojusių alkoholinius gėrimus respondentų dalis Vilniuje, Šiauliuose ir 
mažuose miesteliuose labai panaši (svyruoja nuo 53,1 iki 55,2 proc.). Šiek 
tiek daugiau respondentų iš mažų miestelių teigė vartoję alkoholinius gė-
rimus per paskutines 30 dienų, tačiau statistiškai šis skirtumas nėra reikš-
mingas (Chi2, p = 0,166). Panašūs buvo gauti ir ISRD-2 tyrimo rezultatai. 
Tuomet taip pat nebuvo nustatyta reikšmingų alkoholinių gėrimų varto-
jimo paplitimo skirtumų tarp skirtingų miestų (regionų), tik vartojusių 
alkoholį moksleivių dalis buvo didesnė.

2 lentelė. Alkoholinių gėrimų vartojimas pagal miestus

Miestas
Bent kartą gyvenime Per paskutines 30 d.

Atsakiusiųjų sk. Vartojusių-
jų proc. Atsakiusiųjų sk. Vartojusių-

jų proc.
Vilnius 910 53,1 889 32,1
Šiauliai 882 55,2 866 32,8
Maži miesteliai 894 54,8 879 36,1
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Pateikiami 3 lentelėje duomenys rodo, kaip kinta alkoholį vartojančių 
moksleivių dalis didėjant jų amžiui. Ypač ryškus skirtumas pastebimas 
tarp septintokų ir aštuntokų. Šiuo laikotarpiu vartojusiųjų alkoholinius 
gėrimus dalis (tiek bent kartą gyvenime, tiek per paskutines 30 dienų) 
beveik padvigubėja. Devintoje klasėje vartojusiųjų alkoholinius gėrimus 
bent kartą gyvenime dalis jau sudaro kone tris ketvirtadalius, o varto-
jusiųjų per paskutines 30 dienų – beveik pusę visų respondentų. Nors 
tokia tendencija, kai didėjant moksleivių amžiui daugėja ir alkoholį var-
tojusiųjų skaičius, atrodytų natūraliai logiška, tačiau svarbu pažymėti 
ir labai spartų šio padidėjimo tempą, kuris gali būti vadinamas ne tiek 
laipsnišku, kiek šuolišku. Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad 
7–9  klasės yra būtent tas amžiaus tarpsnis, kai alkoholinių gėrimų var-
tojimas tarp moksleivių plinta labiausiai. Panaši tendencija buvo nusta-
tyta ir ISRD-2 tyrime, tiesa, tuomet septintokų, teigusių, kad bent kartą 
gyvenime vartojo alkoholinių gėrimų, buvo net 70,4  proc., o devinto-
kų – net 92,8 proc. Kaip jau minėta, toks didelis skirtumas galėjo atsi-
rasti dėl metodologinių tyrimo pakeitimų, juo labiau kad, kalbant apie 
alkoholinių gėrimų vartojimą per paskutines 30 dienų, jis labai sumažėja 
arba beveik išnyksta. ISRD-2 tyrimo duomenimis, alkoholinius gėrimus 
per paskutines 30 dienų teigė vartoję 23,5 proc. septintokų, 39,8 proc. 
aštuntokų ir 49,6 proc. devintokų.

3 lentelė. Alkoholinių gėrimų vartojimas pagal amžių (klases)

Klasė
Bent kartą gyvenime** Per paskutines 30 d.**

Atsakiusiųjų sk. Vartojusiųjų proc. Atsakiusiųjų sk. Vartojusiųjų proc.
7 klasė 878 30,6 866 17,6
8 klasė 912 57,7 894 34,3
9 klasė 896 74,2 874 48,9

**Chi2, p ≤ 0,01

Statistiškai reikšmingų skirtumų matoma ir analizuojant alkoholinių 
gėrimų vartojimo paplitimą pagal respondentų lytį (4  lentelė). Reikia 
pažymėti, kad merginos dažniau negu vaikinai teigė vartojusios alkoho-
linius gėrimus tiek bent kartą gyvenime, tiek per paskutines 30  dienų. 
ISRD-2 tyrime nustatyta reikšmingų tik vaikinų ir merginų alkoholinių 
gėrimų vartojimo per paskutines 30 dienų paplitimo skirtumų. Tuomet 
taip pat daugiau vartojusiųjų buvo merginų (53,1  proc.) nei vaikinų 
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(46,9 proc.). Alkoholio vartojimo bent kartą gyvenime skaičiai buvo pa-
našūs: 84,9 proc. merginų ir 82,2 proc. vaikinų.

4 lentelė. Alkoholinių gėrimų vartojimas pagal lytį

Lytis
Bent kartą gyvenime** Per paskutines 30 d.**

Atsakiusiųjų sk. Vartojusių-
jų proc. Atsakiusiųjų sk. Vartojusių-

jų proc.
Merginos 1 315 59,5 1 295 39,8
Vaikinai 1 371 49,5 1 339 27,7

**Chi2, p ≤ 0,01

Vienas iš klausimų ISRD-3 klausimyne buvo skirtas nustatyti, kokios 
alkoholinių gėrimų rūšys labiau paplitusios tarp moksleivių ir kaip daž-
nai šių rūšių alkoholinių gėrimų buvo vartota per paskutines 30  dienų. 
Išskirtos trys alkoholinių gėrimų grupės: silpnieji gėrimai (alus, sidras, 
alkoholiniai kokteiliai), vynas ir stiprieji alkoholiniai gėrimai (pvz., viskis, 
džinas, degtinė ir kt.). Respondentų atsakymai rodo, kad dažniausiai jie 
renkasi silpnus alkoholinius gėrimus (5 lentelė). Per paskutines 30  die-
nų tokius gėrimus bent kartą gėrę nurodė 28,3 proc., vyną – 9,2 proc., o 
stipriuosius gėrimus – 11,5 proc. moksleivių. ISRD-2 tyrimo metu buvo 
klausiama tik apie dvi gėrimų grupes. Silpnesnius gėrimus (ir vyną) per 
paskutines 30 dienų tuomet nurodė vartoję 36,4 proc., o stipriuosius gėri-
mus – 13,4 proc. respondentų.

5 lentelė. Alkoholinių gėrimų vartojimas per paskutines 30 dienų pagal rūšį

Gėrimų rūšys N Niekada Vieną 
kartą

2–4 
kartus

5–9 
kartus

10 ar dau-
giau kartų

Alus, sidras, alkoholiniai 
kokteiliai 2 594 71,7 14 10,7 2 1,6

Vynas 2 480 90,8 6,1 2,3 0,5 0,3
Stiprieji gėrimai 2 495 88,5 6,7 3,3 1 0,5

Paskutinis klausimas, susijęs su alkoholio vartojimu, ar responden-
tams kada nors teko alkoholinių gėrimų vartoti nesaikingai, ir, jeigu taip, 
kaip dažnai tokių atvejų pasitaikė per paskutines 30 dienų. Nesaikingu 
vartojimu buvo laikomas penkių ar daugiau vienos rūšies ar skirtingų 
gėrimų (pvz., skardinė, stiklinė, 0,33  l talpos alaus butelis, taurė vyno, 
20 ml arba stikliukas stipriųjų gėrimų) išgėrimas per vieną kartą. Trys 
ketvirtadaliai respondentų nurodė, kad per paskutines 30 dienų arba vi-
sai nevartoję alkoholio, arba nebuvo nesaikingo vartojimo (6  lentelė). 
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Atsakiusių į klausimą 24,9 proc. moksleivių bent kartą per paskutines 
30 dienų vartojo alkoholinių gėrimų gana didelį kiekį. Prisiminus, kad 
alkoholį per paskutines 30 dienų nurodė vartoję 33,6 proc. respondentų 
(žr. 1  lentelę), išeitų, kad daugelis iš jų bent kartą tai darė nesaikingai. 
ISRD-2 tyrime šis klausimas buvo formuluojamas kiek kitaip. Tuomet 
moksleivių, kurie nurodė vartoję alkoholinius gėrimus, buvo klausiama, 
kiek butelių, skardinių ar taurių (alaus ir vyno) arba stikliukų, stiklų 
(stipriųjų gėrimų) jie išgėrė per paskutinį kartą. Kadangi buvo klausia-
ma ne apie mėnesio laikotarpį, o tik apie paskutinį alkoholinių gėrimų 
vartojimo atvejį, tai ir nesaikingai vartojusiųjų dalis buvo mažesnė. Silp-
nesnius gėrimus nesaikingai vartojusiųjų buvo 8  proc., o stipriuosius 
gėrimus – 12,2 procento.

6 lentelė. Penki ir daugiau alkoholinių gėrimų per vieną kartą per paskutines 
30 dienų

N Niekada Vieną kartą 2–4 kartus 5–9 kartus 10 kartų ar 
daugiau

2 667 75,1 12,4 9,9 2,2 0,4

Siekiant ištirti narkotikų vartojimo paplitimą, respondentų buvo 
klausiama, ar jie kada nors vartojo nurodytas narkotines medžiagas, ir, jei-
gu taip, kiek kartų tai darė per paskutines 30 dienų. Narkotinės medžiagos 
buvo suskirstytos į tris grupes, pradedant nuo silpniausių (kanapės, ma-
rihuana, hašišas) ir baigiant stipriausiomis (heroinas, kokainas, krekas). 
Iš 7  lentelėje pateikiamų respondentų atsakymų matyti, kad 6,6  proc. 
prisipažino bent kartą gyvenime pabandę kanapių, marihuanos arba ha-
šišo. Per paskutines 30 dienų tokių buvo 2,8 procento. Vartojusiųjų stip-
resnius narkotikus dalis siekia vos kelias dešimtąsias procento. Kanapių, 
marihuanos ar hašišo vartojimas labiau paplitęs Vilniuje (9,1 proc. bent 
kartą bandžiusiųjų) negu Šiauliuose (5,7 proc.) ar mažuose miesteliuose 
(5,1 proc.). Be to, kaip ir alkoholinių gėrimų, matomas gana spartus var-
tojimo paplitimo pokytis keičiantis moksleivių amžiui. Bent kartą gyve-
nime silpnesnių narkotikų vartoję nurodė 2,5 proc. septintokų, 5,7 proc. 
aštuntokų ir 11,6 proc. devintokų. 

Panašūs, nors ir kiek didesni rezultatai buvo gauti ir ISRD-2 tyrimo 
metu. Tuomet kanapių, marihuanos ar hašišo bent kartą buvo bandę 
10,5 proc., o per paskutines 30 dienų – 2,9 proc. respondentų. Antrosios 
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grupės narkotines medžiagas bent kartą vartoję teigė 1,2 proc., o per pa-
skutines 30 dienų – 0,3 proc. moksleivių. Heroino, kokaino arba kreko 
bent kartą vartoję sakėsi 0,9 proc., o per paskutines 30 dienų – 0,2 proc. 
respondentų. Taigi, palyginti su ISRD-2 tyrimo duomenimis, galima 
įžvelgti tam tikrą narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo sumažėjimą, 
tačiau (ypač stipresnių narkotikų) skaičiai yra pernelyg maži, kad būtų 
galima kalbėti apie kažkokią reikšmingą tendenciją.

7 lentelė. Narkotikų vartojimo paplitimas
Bent kartą gyvenime Per paskutines 30 d.

Atsakiusių-
jų sk.

Vartojusių-
jų proc.

Atsakiusių-
jų sk.

Vartojusių-
jų proc.

Kanapės, marihuana, hašišas 2 679 6,6 2 651 2,8
Ekstazis, LSD, metamfetaminas, 
amfetaminas ir pan. 2 670 0,8 2 663 0,2

Heroinas, kokainas, krekas 2 676 0,3 2 674 0,1

Minėta, kad Lietuvoje reguliariai atliekami ir kiti tyrimai, kurių metu, 
be kita ko, siekiama nustatyti jaunų žmonių alkoholio ir narkotinių me-
džiagų vartojimo įpročius. Dėl skirtingų tyrimo metodinių aspektų jų 
rezultatai tiesiogiai negali būti palyginami, tačiau gali parodyti bendrą 
kontekstą, kuriame būtų įdomu aptarti ir ISRD-3 tyrimo metu gautus 
duomenis. Pavyzdžiui, paskutiniame Alkoholio ir kitų narkotikų Europos 
mokyklose tyrime (ESPAD155), atliktame 2011  m., Lietuvoje fiksuotas 
labai didelis alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas tarp 15–16  metų 
moksleivių. Bent 1–2  kartus per gyvenimą nurodė vartoję alkoholį 
95 proc. Lietuvos paauglių. Vartoję alkoholį bent 1–2 kartus per 12 mė-
nesių iki apklausos Lietuvoje nurodė 85  proc. paauglių (iš jų 83  proc. 
vaikinų ir 87 proc. merginų), šis procentas panašus Latvijoje (87 proc.) 
ir Estijoje (85 proc.), Lenkijoje – mažesnis (78 proc.). Pagal šį rodiklį iš 
36 šalių Lietuva yra penkioliktoje vietoje. Per pastarąsias 30 dienų vartoję 
alkoholinius gėrimus Lietuvoje teigė 63 proc. paauglių (63 proc. vaikinų, 

155 ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) – tarptautinis ly-
ginamasis 15–16 metų moksleivių alkoholio ir narkotikų vartojimo tyrimas, atliekamas 
nuo 1995 m. kas ketverius metus daugelyje Europos valstybių. Plačiau žr.: <http://www.
espad.org/>.
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64  proc. merginų)156. Taip pat didesni buvo ir narkotikų vartojimo pa-
plitimo skaičiai. 2011 metais bent 1–2 kartus gyvenime vartojusių kokį 
nors nelegalų narkotiką paauglių buvo šiek tiek daugiau negu vidutiniš-
kai Europos šalyse – 21 proc. (27 proc. vaikinų ir 16 proc. merginų). <...> 
Didžiausia dalis mokinių vartojo marihuaną / hašišą (kanapes) – 20 proc. 
(25 proc. vaikinų ir 14 merginų)157.

Dar vienas tarptautinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir svei-
katos tyrimas (HBSC158), paskutinį kartą atliktas 2009–2010 m., parodė, 
kad alkoholinius gėrimus bent kartą per savaitę vartojo 1 proc. vienuoli-
kos metų merginų ir 4 proc. vaikinų. Trylikamečių tokių buvo 6 proc. mer-
ginų ir 9 proc. vaikinų, o penkiolikamečių – 17 proc. merginų ir 25 proc. 
vaikinų. Tai, kad buvo bent du kartus girtas (-a), nurodė 2 proc. vienuo-
likos metų merginų ir 5 proc. vaikinų. Trylikamečių tokių buvo 17 proc. 
merginų ir 20 proc. vaikinų, o penkiolikamečių net 47 proc. merginų ir 
57 proc. vaikinų159. Taigi galima pažymėti tą pačią alkoholinių gėrimų var-
tojimo paplitimo didėjimo tendenciją, didėjant moksleivių amžiui. Apie 
narkotikų vartojimą buvo klausiama 15 metų moksleivių. Kanapių bent 
kartą gyvenime vartojusios teigė 13 proc. merginų ir 29 proc. vaikinų. Per 
paskutines 30 dienų kanapių vartojo 2 proc. merginų ir 9 proc. vaikinų160.

Taigi, nors skirtingų tyrimų duomenys gana stipriai varijuoja (tai le-
mia skirtingos tiriamųjų grupės, tyrimų metodologija, laikotarpis ir kt. 
priežastys), tačiau galima rasti ir panašių tendencijų. Viena iš tokių – alko-
holio vartojimo didėjimas didėjant respondentų amžiui. Kita vertus, kai 

156 Šutinienė I. Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose. ESPAD 2011. Tyri-
mo Lietuvoje ataskaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Prieiga per internetą: <http://
www.ntakd.lt/files/Apklausos_ir_tyrimai/ESPAD_2011_ataskaita_SMM.pdf>. 

157 Ten pat, p. 6.
158 HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) – tarptautinis lyginamasis tyrimas, ren-

kantis duomenis apie 11, 13 bei 15 metų moksleivių sveikatą, gerovę, socialinę aplinką ir 
sveikatos įpročius, atliekamas kas ketverius metus. Plačiau žr.: <http://www.hbsc.org/>.

159 Currie C. Social Determinants of Health and Well-Being Among Young People: Health 
Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: International Report from the 
2009/2010 Survey. [Copenhagen]: World Health Organization, Regional Office for Euro-
pe, 2012, p. 154–157. Prieiga per internetą: <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf>. 

160 Ten pat, p. 166–167.
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kurie rezultatai nėra tokie nevienareikšmiški. Pavyzdžiui, ISRD-3 tyrimo 
duomenimis, labiau paplitęs merginų negu vaikinų alkoholio vartojimas, 
o HBSC duomenys yra priešingi, ESPAD tyrime reikšmingo skirtumo 
tarp lyčių visai nėra.

4.4.2. Alkoholio vartojimas ir delinkvencinis elgesys

Vienas iš pagrindinių ISRD-3 tyrimo tikslų – nustatyti tiriamų moksleivių 
delinkvencinio elgesio paplitimą ir galimus dėsningumus. Respondentų 
buvo klausiama, ar jie kada nors darė tam tikrus draudžiamus dalykus, o 
paskui buvo tikslinamasi, ar jie tai darė per pastaruosius 12 mėnesių. Šiame 
skyrelyje nagrinėjama, kaip alkoholio vartojimas susijęs su tirtomis delin-
kvencinio elgesio apraiškomis. 

8 lentelė. Delinkvencinis elgesys ir alkoholio vartojimas (bent kartą gyvenime)
Delinkvencinis elgesys 
(bent kartą gyvenime)

Niekada nevartojusieji 
alkoholio %

Vartojusieji alkoholį bent 
kartą gyvenime %

Graffiti** 4,8 16
Vandalizmas** 1,2 6,3
Vagystė iš parduotuvės** 4,8 15,4
Vagystė įsibraunant į patalpas 0,4 0,8
Dviračio vagystė 0,2 0,7
Motociklo, automobilio 
vagystė 0,2 0,4

Vagystė iš automobilio* 0,8 1,8
Plėšimas 0,2 0,6
Atviroji vagystė** 1,9 6,4
Ginklo nešiojimas** 2,7 11,8
Grupinės muštynės** 3,4 12
Kūno sužalojimas** 0,7 2,3
Neteisėtas muzikos ar filmų 
parsisiuntimas iš interneto** 36 63

Narkotikų pardavinėjimas** 0,5 2,6
Žiaurus elgesys su gyvūnais** 1,6 3,9

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01

Visų pirma reikia nustatyti, kaip skiriasi delinkvencinio elgesio papliti-
mas (bent kartą gyvenime vieną ar kitą veiką padariusių moksleivių dalis) 
skirtingose grupėse: visiškai nevartojusių alkoholinių gėrimų ir bent kartą 
gyvenime vartojusių alkoholinius gėrimus respondentų. 8 lentelėje išvar-
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dytos veikos, kurias galėjo padaryti moksleiviai, ir pateikiama duomenų, 
kokia dalis jas bent kartą padariusiųjų buvo vienos ir kitos respondentų 
grupės. Statistiškai reikšmingi skirtumai tarp grupių buvo nustatomi nau-
dojant Chi2 požymių nepriklausomumo kriterijų.

Kaip matome, 11 iš 15 atvejų buvo nustatyta reikšmingų grupių skir-
tumų, t. y. delinkvenciniu elgesiu dažniau pasižymėjo tie moksleiviai, ku-
rie teigė, kad bent kartą yra vartoję alkoholinių gėrimų. Daugeliu atvejų 
šis skirtumas siekė 3  kartus ir daugiau. Skirtumų nebuvo nustatyta tik 
pagal tas veikas, kurios apskritai nepopuliarios tarp apklaustų jaunuolių.

Tos pačios veikos išvardytos 9 lentelėje, tačiau respondentų grupės 
sudarytos atsižvelgiant į tai, ar jie nurodė vartoję alkoholį per paskutines 
30 dienų. Duomenys rodo, kokia dalis vienos ir kitos grupės respondentų 
tiriamas veikas padarė per paskutinius 12 mėnesių. Statistiškai reikšmingi 
grupių skirtumai buvo nustatomi naudojant Chi2 požymių nepriklauso-
mumo kriterijų.

9 lentelė. Delinkvencinis elgesys (per paskutinius 12 mėn.) ir alkoholio varto-
jimas (per paskutines 30 d.)
Delinkvencinis elgesys (per 
paskutinius 12 mėn.)

Nevartojusieji alkoholio 
per paskutines 30 dienų %

Vartojusieji alkoholį per 
paskutines 30 dienų %

Graffiti** 4,6 13,8
Vandalizmas** 1,6 5,8
Vagystė iš parduotuvės** 3 8,7
Vagystė įsibraunant į patalpas* 0,1 0,6
Dviračio vagystė 0,1 0,2
Motociklo, automobilio 
vagystė 0,1 0,2

Vagystė iš automobilio* 0,5 1,2
Plėšimas 0,1 0,2
Atviroji vagystė ** 1,3 4,4
Ginklo nešiojimas** 3 10,2
Grupinės muštynės** 3,7 11,5
Kūno sužalojimas* 0,5 1,5
Neteisėtas muzikos ar filmų 
parsisiuntimas iš interneto ** 40,3 63,3

Narkotikų pardavinėjimas** 0,5 2
Žiaurus elgesys su gyvūnais* 1,2 2,5

*Chi2, p ≤ 0,05; **Chi2, p ≤ 0,01
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Čia taip pat pagal dvylika išvardytų veikų nustatyta statistiškai reikš-
mingų grupių skirtumų. Visais atvejais respondentai, kurie vartojo alko-
holinius gėrimus, kur kas dažniau padarydavo vieną ar kitą veiką, priskirtą 
delinkvenciniam elgesiui.

Taigi galima teigti, kad delinkvencinis elgesys ir alkoholinių gėrimų 
vartojimas gana glaudžiai susiję rodikliai. Viena, alkoholio vartojimas pats 
savaime gali būti laikomas tam tikra delinkvencijos apraiška, nes formaliai 
vartoti alkoholinius gėrimus nepilnamečiams draudžiama. Kita, alkoho-
lio vartojimas, apsvaigimas nuo jo gali būti traktuojamas kaip tam tikras 
paskesnio delinkvencinio elgesio katalizatorius (nes apsvaigęs nuo alko-
holio individas menkiau kontroliuoja savo elgesį, susilpnėja jo gebėjimai 
kritiškai vertinti savo veiksmų padarinius ir kt.). Kiek ši prielaida teisinga 
ISRD-3 tyrimo atveju negalima tiksliai pasakyti, mat respondentų nebu-
vo klausiama, ar darydami vieną ar kitą veiką buvo apsvaigę nuo alkoholio, 
tačiau turimi duomenys neleidžia jos atmesti.

Apibendrinant gautus tyrimo duomenis apie moksleivių alkoholinių 
gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimo paplitimą, galima suformuluoti 
tokias išvadas: gėrimų vartojimo paplitimas tarp moksleivių išlieka pa-
kankamai didelis (54,4 proc. per visą gyvenimą ir 33,6 proc. per pasku-
tines 30 dienų). Palyginti su ankstesniu ISRD-2 tyrimu, matoma, kad al-
koholio vartojimo paplitimas mažėja, tai tik iš dalies gali būti paaiškinama 
metodologinėmis priežastimis.

Alkoholinius gėrimus vartojančių moksleivių dalis sparčiai didė-
ja didėjant jų amžiui. Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad 
7–9 klasės yra būtent tas amžiaus tarpsnis, kai alkoholinių gėrimų vartoji-
mas tarp moksleivių plinta labiausiai.

Tyrimo metu nustatyta, kad alkoholinių gėrimų vartojimas labiau pa-
plitęs tarp merginų negu tarp vaikinų, nors šie duomenys iš dalies priešta-
rauja kitų Lietuvoje atliekamų tyrimų duomenims. 

Moksleiviai pirmenybę teikia silpniems alkoholiniams gėrimams. Jų 
bent kartą per paskutines 30  dienų vartoję teigė 28,3  proc. responden-
tų. Atitinkamai vyną vartojusiųjų buvo 9,2  proc., o stipriuosius gėri-
mus – 11,5 procento. 
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Nemažai moksleivių (24,9  proc.) nurodė per paskutines 30  dienų 
vieną ar keletą kartų alkoholinius gėrimus vartoję nesaikingai, t. y. išgėrė 
daugiau negu 5 atitinkamus gėrimo vienetus per vieną atvejį.

Narkotikų vartojimo paplitimas tarp tiriamų moksleivių nėra didelis. 
Populiariausi lengvieji narkotikai (kanapės, marihuana, hašišas), kuriuos 
bent kartą vartoję teigė 6,6 proc. respondentų. Per paskutines 30 dienų 
tokių tebuvo 2,8  procento. Teigusių, kad vartoja stipresnius narkotikus, 
respondentų dalis nesiekė 1 procento.

Tyrimo duomenys rodo, kad yra stiprus alkoholio vartojimo ir kitų 
delinkvencinio elgesio apraiškų ryšys. Respondentai, kurie teigė, kad var-
toja alkoholinius gėrimus daug dažniau, buvo padarę ir vieną ar kitą delin-
kvenciniam elgesiui priskiriamą veiką.

4.5. Jaunimo delinkvencijos apsauginiai veiksniai: 
kriminologinių teorijų tikrinimas ISRD-3 klausimynu
ISRD-3 klausimynas yra svarbus įrankis norint apžvelgti jaunimo patiria-
mą viktimizaciją dažniausiai pasitaikančiomis situacijomis ir bent iš dalies 
sužinoti apie jų daromus teisės normų pažeidimus. Ypač naudingas moks-
liniu požiūriu aspektas yra tai, kad šiuo klausimynu sudaromos galimybės 
empiriškai patikrinti naujas ir perspektyvias kriminologijos teorijas. 

Į didelės apimties klausimyną įtraukti klausimų blokai, skirti jauni-
mo požiūriui į savo aplinką ir supančius žmones ištirti, taip pat skirtin-
gais rakursais išmatuoti moralines jų nuostatas, suvokimą, kokio elgesio 
iš jų tikisi jų aplinkos žmonės. Visa tai yra statistiškai įmanoma susieti su 
jaunimo praneštu delinkvenciniu elgesiu ir apžvelgti esamus tokio elge-
sio buvimo arba nebuvimo ir vidinių nuostatų bei savęs suvokimo aplin-
koje ryšius. Tai leidžia patikrinti, kokią įtaką turi įvairūs socialiniai insti-
tutai, susietumas su jais ir jaunuolių moralė delinkvenciniam jų elgesiui.

Šiame klausimyne buvo adaptuoti klausimų blokai, kurie yra pagrįsti 
šiuo metu besiplėtojančių kriminologijos teorijų įžvalgomis. Yra bando-
ma patikrinti kelias esmines Pero Olofo Wikstrom’o sukurtos situacinio 
veiksmo teorijos (Situational Action Theory) prielaidas. Taip pat iš dalies 
apsiimama patikrinti Stepheno Messnerio ir Richardo Rosenfeldo plėtoja-
mos institucinės anomijos teorijos (Institutional Anomie Theory) principus.
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Bendras visų šių teorijų bruožas tas, kad jų dėmesio centre yra jauni-
mo delinkvencijos apsauginiai veiksniai, kurie sulaiko nepilnamečius nuo 
delinkvencinio ir nusikalstamo elgesio. Šių veiksnių ir juos apibūdinančių 
teorijų tyrimas yra labai svarbus teoriniu ir praktiniu požiūriu. Jos leidžia 
patikslinti nepilnamečių sulaikymo nuo nepageidaujamo elgesio veiks-
nius ir priemones.

Kitoje dalyje trumpai apžvelgiami išryškėję moksleivių apklausos 
Lietuvos konteksto ypatumai, kurie atitinkamai turi įtakos tolesnei ana-
lizei ir jos kryptims nustatyti. Paskui pereinama prie tam tikrų krimino-
logijos teorijų pagrindinių prielaidų apžvalgos. Pirmiausiai pateikiama 
situacinio veiksmo teorijos apžvalga, paskui pereinama prie ISRD-3 
klausimyno dalių, kurios buvo suformuotos pagal kertines šios teorijos 
prieigas, peržiūros ir galiausiai pateikiami statistiniai rezultatai. Pasku-
tinėje dalyje pereinama prie institucinės anomijos teorijos pristatymo, 
paskui susiejama su atitinkamomis ISRD-3 klausimyno dalimis ir, atli-
kus statistinę duomenų analizę, verifikuojami išskirti šios teorijos aspek-
tai Lietuvos kontekste.

4.5.1. Lietuvos konteksto apžvalga
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Kalbant apie Lietuvos jaunimo delikvencijos paplitimo rodiklius rei-
kėtų išskirti kelis svarbius aspektus, kurie turės įtakos tolesnei duomenų 
analizei ir juos aiškinant minėtų teorijų kontekste. Visų pirma 1 paveiks-
le matoma, kad praneštos delinkvencijos mastas yra palyginti nedidelis: 
8–11 proc. respondentų prisipažino nors kartą gyvenime užsiiminėję gra-
ffiti, vogę iš parduotuvės, nešioję su savimi kokį nors ginklą ir buvę įsivėlę 
į muštynes. Sunkesnio pobūdžio nusikalstamos veikos pasitaikė ganėti-
nai retai. Tačiau labai ryškiai išsiskiria nelegalus parsisiuntimas iš inter-
neto – daugiau kaip pusė jaunuolių prisipažino tą padarę. Šiuo atžvilgiu 
Lietuvos jaunuoliai labai išsiskiria iš Europos konteksto.

Žvelgiant į šį tiktai Lietuvos rodiklį, galima konstatuoti, kad didelei 
daliai tiriamos populiacijos nelegalus duomenų siuntimasis iš interneto 
visai neatrodo esanti nusikalstama veika. Bene 70  proc. visų apklaustų 
jaunuolių nelegalų parsisiuntimą iš interneto nelaiko moraliniu požiūriu 
blogu poelgiu arba tik šiek tiek blogu (žr. 1 lentelę). Tokios nuostatos ati-
tinkamai gana stipriai koreliuoja (Pearson’s R = -0,530, p < 0,01) su tuo, ar 
respondentai nors kartą yra ką nors internete nelegaliai parsisiuntę. Dau-
gelis tų, kurie siunčiasi nelegaliai, į šią veiklą neigiamai nežiūri.

1 lentelė. Nelegalus parsisiuntimas internetu ir moralinės nuostatos šiuo at-
žvilgiu

Nėra 
blogai

Greičiau 
blogai Blogai Labai 

blogai N

Niekada neteisėtai 
nesisiuntė

20,9%
(272)

24,7%
(322)

29,8%
(388)

24,6%
(321) (1 303)

Bent kartą neteisė-
tai siuntėsi

71,8%
(968)

18,1%
(244)

6,5%
(88)

3,6%
(48) (1 348)

Iš viso (1240)
46,8%

(566)
21,4%

(476)
18%

(369)
13,9% (2 651)

Kadangi nelegalus siuntimasis internetu nėra didelės dalies populia-
cijos laikomas morališkai negeru dalyku ir atitinkamai yra labai plačiai 
praktikuojamas, iš tolesnės analizės jis yra eliminuojamas, nes gali iškrai-
pyti analizę, kurioje svarbu nagrinėjamas delinkvencines veikas suvokti 
kaip neteisėtą poelgį.

Kitas tolesniam tyrimui įdomus aspektas  –  gana smarkiai skiriasi 
delinkvencinė vaikinų ir merginų patirtis. Vertinant kartu su nelegaliu 
siuntimusi iš interneto, beveik 60  proc. apklaustų vaikinų prisipažino 
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bent kartą padarę kurią nors iš tiriamų delikvencinių veiklų, merginų šis 
rodiklis siekia apie 40 proc. Eliminavus internetinio piratavimo rodiklį, 
35 proc. vaikinų yra padarę nors vieną delinkvencinę veiką, tokių mergi-
nų yra beveik 26 procentai. Bet kuriuo atveju yra statistiškai reikšmingas 
skirtumas tarp abiejų lyčių, dėl to yra svarbu tolesniame tyrime nustatyti, 
kurie veiksniai, turintys reikšmingą ryšį su delikvencija, skiria merginas 
ir vaikinus. Takoskyra tarp lyčių šiuo atveju taip pat galėtų padėti nusta-
tyti galimus apsauginius delinkvencijos veiksnius.

Mot.

Vyr.

Delinkvencinės veikos be interneto Visos delikvencinės veikos

25,5

01

35,1

41

59

02 03 04 05 06 07 0

2 pav. Pranešta apie delinkventinę veiklą per visą gyvenimą  
(proc.) (N=2 639)

Skirtumas tarp lyčių yra ir vertinant, kokio pobūdžio delinkvencinė 
veika daugiausiai daroma vaikinų ir merginų. Statistiškai reikšmingo skir-
tumo nėra, jeigu kalbama apie palyginti lengvesnius nusižengimus – ne-
teisėtą graffiti piešimą arba vagiliavimą iš parduotuvių. O sunkesnius 
turtinius ir smurtinius nusikaltimus daro daugiausiai vaikinai; tiriamoje 
imtyje nebuvo merginų, pripažinusių padariusių smurtinius ar sunkes-
nius turtinius nusikaltimus.

4.5.2. Situacinio veiksmo teorija

Situacinio veiksmo teorija yra sukurta ir pastarąjį dešimtmetį aktyviai plė-
tojama Kembridžo universiteto profesoriaus Pero-Olofo Wikstrom’o. Ši 
teorinė prieiga skirta ištirti ir paaiškinti nusikalstamą veiksmą remiantis 
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individo vidinėmis motyvacijomis ir pasirinkimais. Tai yra mikrolygmens 
prieiga aiškinant nusikalstamą veiksmą.

Kertinė prielaida, ant kurios pastatyta ši prieiga, yra tai, kad bet koks 
individo daromas veiksmas visų pirma yra moralinis veiksmas, o nusikals-
tama veika yra moralės taisyklių pažeidimas161. Moralės prizmė pasirinkta 
dėl to, kad daugelis asmens veikų yra padaroma po to, kai individas, tu-
rintis savo moralines nuostatas, įsipareigojimus, troškimus ir pan., įsi-
traukia į konkrečią situaciją vertindamas savo tolesnį ėjimą arba atsaką į 
aplinkos dirgiklius. Nepaisant to, kad ši teorija giliai analizuoja individo 
pasirinkimo procesą, darančius jam įtaką (dažnai psichologinius) veiks-
nius, vis dėlto pabrėžiama, kad elgesys negali būti aiškinamas izoliuotai 
nuo asmens aplinkos; vien asmens savybių nepakanka norint paaiškinti 
veiksmus. Visas šis procesas veikiau yra individo su savo predispozicijo-
mis (moralės normos, suvokimas, požiūris, norai, troškimai, patirtis) ir jo 
aplinkos162 arba, kitaip tariant, moralinio konteksto, sąveika.

Šio tyrimo kontekste aktualesnės individo savybės, kurios nulemia 
moralinio veiksmo pasirinkimą, tad į aplinkos veiksnius per daug nesi-
plečiama. Esminiai individo moralinio įsitraukimo etapai vaizduojami 
3  paveiksle. Pirmiausiai asmuo turi tam tikras predispozicijas: tai mo-
ralės normos ir įvairios emocijos. Individui žinomos moralės taisyklės 
nusako, kas yra gerai, o kas blogai konkrečiomis sąlygomis. Savo ruož-
tu vadovavimasis moralinėmis taisyklėmis yra esminis dalykas, skati-
nantis individą elgtis arba nesielgti tam tikru būdu. Visą elgesio sche-
mą galima matyti kaip motyvacijos (pvz., pagundos, įsipareigojimai, 
provokacijos)163 elgtis tam tikru būdu, individo moralės ir moralinio 
konteksto (aplinkos) visumą, kur labai svarbu, ar individas suvokia mo-
ralės taisyklių pažeidimą (nusikaltimą) kaip vieną iš veiksmo alterna-

161 Wikstrom P.-O. H. Individuals, settings and the acts of crime: situational mechanisms 
and the explanation of crime. In Wikstrom P.-O. H., Sampson R. J. (ed.) The Explana-
tion of Crime Context, Mechanisms and Development. Cambridge University Press, 
2006. p. 61–63.

162 Ten pat, p. 93–94.
163 Wikstrom P.-O. H., Treiber K. The Role of Self-Control in Crime Causation. European 

Journal of Criminology, 2007, Vol. 4 (2), p. 245.
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tyvų ir / ar iš įpročio arba padaręs moralinį vertinimą pasirenka tokią 
veiklos alternatyvą164. 

Individo turimos moralės normos gali būti pamatuotos tiek mė-
ginant išsiaiškinti jo vertybes, t. y. ar individas suvokia tam tikrą elgesį 
kaip daugmaž teisingą165. Tačiau kitas ne mažiau reikšmingas indikato-
rius – kiek stipriai asmuo, pažeidęs tam tikrą moralės taisyklę, jaučia gėdą 
arba kaltę166.

Svarbu pabrėžti, kad ši teorija neapima aiškinimo, kai individai pažei-
džia taisyklę netyčia ir / arba nežinodami apie ją, nepaisant to, kad griež-
tai teisiškai žiūrint turėtų būti priešingai. Pasirinkta grynai psichologinė ir 
sociologinė prizmė yra skirta būtent intencionaliems individo veiksmams 
aiškinti, nes tik šitaip yra įmanoma sukurti ir verifikuoti pakankamai uni-
versalų elgesio mechanizmą, kartu nedarant išlygų ir išimčių. 

Moralinis
suvokimas

Moralinis
vertinimas

Moralinis
įprotis

Moralinis
pasirinkimas

Moralinis
veiksmas

Moralinės  
vertybės ir  
emocijos

3 pav. Moralinio veiksmo atsiradimo procesas167

Kitas žingsnis – moralinis suvokimas. Žmonės padaro veiksmus (iš jų 
ir nusikalstamus), atsižvelgdami į tai, kaip jie suvokia alternatyvas, susidū-
rę su konkrečia socialine aplinka168. Taigi nusikalstamas veiksmas yra to, 

164 Wikstrom P.-O. H. Individuals, settings and the acts of crime: situational mechanisms and 
the explanation of crime. In Wikstrom P.-O. H., Sampson R. J. (ed.) The Explanation 
of Crime Context, Mechanisms and Development. Cambridge University Press, 2006, 
p. 93.

165 Wikstrom P.-O. H., Svensson, R. When does self-control matter? The interaction betwe-
en morality and self-control in crime causation. European Journal of Criminology, 2010, 
Vol. 7 (5), p. 401.

166 Wikstrom P.-O. H. Individuals, settings and the acts of crime: situational mechanisms and 
the explanation of crime. In Wikstrom P.-O. H., Sampson R. J. (ed.) The Explanation of 
Crime Context, Mechanisms and Development. Cambridge University Press, 2006, p. 95.

167 Pagal Wikstrom, P.-O. H. 2006, p. 95.
168 Wikstrom  P.-O. H., Treiber K. The Role of Self-Control in Crime Causation. European 

Journal of Criminology, 2007, Vol. 4 (2), p. 245.
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kaip individas suvokia savo veiksmų alternatyvas ir tuo pagrindu padaro 
pasirinkimą, kai susiduria su socialine aplinka / situacija, rezultatas169. 

Svarbu yra tai, kokios yra individo suvokiamos veiksmų alternatyvos. 
Suvokimas turi moralinę dimensiją, nes visa aplinka (kas matoma, girdi-
ma) yra suvokiama būtent vadovaujantis turima morale. Individo morali-
nis suvokimas priklauso nuo jo moralės (vertybių ir įpročių) ir moralinės 
situacijos atitikties bei nuo moralinių įsitikinimų ir įpročių stiprumo170. 
Būtent jis parodo, kokią moralinę reikšmę turi konkreti situacija, ir kartu 
nusako tuo metu matomų veiksmo alternatyvų moralinį priimtinumą171. 

Individai skiriasi pagal tai, kaip jie suvokia veiksmų alternatyvas ir 
daro sprendimus. Skirtingi asmenys tomis pačiomis aplinkybėmis dažnai 
elgiasi nevienodai172, nes jų turimos charakteristikos (moralės normos, 
patirtis, troškimai, įsipareigojimai) nevienodos. Remiantis moraliniu su-
pratimu yra padaromas vertinimas ir moralinis pasirinkimas. 

Tačiau veiksmo pasirinkimo procesas gali būti trumpesnis, jeigu iš pa-
tirties yra susiformavęs įprotis pažįstamomis aplinkybėmis elgtis atitinka-
mu būdu. Tokiu atveju, Aristotelio žodžiais tariant, moralinė dorybė yra 
suformuota įpročio173. Vertinant iš nagrinėjamos teorijos perspektyvos, 
faktiškai nebelieka moralinio vertinimo stadijos ir padaromas „automati-
nis“ sprendimas, tačiau tai vis tiek yra moralinis veiksmas. 

Individo moralinės vertybės, emocijos ir įpročiai yra esminės charak-
teristikos, kurios daro įtaką jam suvokiant galimas veiksmo alternatyvas. 
O gebėjimas taikyti savikontrolę yra kertinis dalykas renkantis iš veiksmo 

169 Wikstrom P.-O. H., Svensson, R. When does self-control matter? The interaction betwe-
en morality and self-control in crime causation. European Journal of Criminology, 2010, 
Vol. 7 (5), p. 396.

170 Wikstrom P.-O. H., Treiber K. The Role of Self-Control in Crime Causation. European 
Journal of Criminology, 2007, Vol. 4 (2), p. 246.

171 Wikstrom P.-O. H. Individuals, settings and the acts of crime: situational mechanisms and 
the explanation of crime. In Wikstrom P.-O. H., Sampson R. J. (ed.) The Explanation 
of Crime Context, Mechanisms and Development. Cambridge University Press, 2006, 
p. 81–82.

172 Wikstrom P.-O. H., Treiber K. The Role of Self-Control in Crime Causation. European 
Journal of Criminology, 2007, Vol. 4 (2), p. 245.

173 Aristotelis, Nikomacho etika. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 1990, p. 63–122. 
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alternatyvų174, kai atsiranda konfliktas tarp individo turimos / žinomos 
moralės normos ir kitų emocijų. Situacinio veiksmo teorijoje dažniau-
siai vartojama gebėjimo taikyti savikontrolę samprata vietoje įprastinio 
savikontrolės termino, nes pastarasis terminas turėtų būti taikomas kaip 
situacinis, o tiriant šį aspektą subjekto yra prašoma raportuoti apie savo 
bendrus polinkius būti impulsyviam ir pan.175 Savikontrolė šiuo atveju su-
vokiama ne tiek kaip individo savybė, kiek kaip pasirinkimo proceso dalis; 
tai verčiau yra ką žmonės daro palaikydami vienas vertybes ir oponuoda-
mi kitoms, o ne kuo jie yra. Savikontrolės taikymas yra poelgis, atsakas į 
pagundą, prieštaraujančią moralės normai176.

Savikontrolės reikšmė atsiranda, jei kyla konfliktas tarp individo troš-
kimų ir jo moralinių vertybių; individas yra priverstas rinktis, ar turėtų 
elgtis pagal savo pirminį (galbūt stipresnį) troškimą, nepaisydamas kitų 
aspektų. Kai gebėjimas taikyti savikontrolę yra menkas, asmuo bus labiau 
linkęs elgtis pagal savo troškimus, o ne moralę. Kai savikontrolė didelė, 
tikėtina, bus vadovaujamasi moralinėmis vertybėmis177. 

Glaustai apžvelgus pagrindines situacinio veiksmo teorijos idėjas 
galima išskirti aspektus, kuriuos buvo įmanoma patikrinti ISRD-3 klau-
simynu:

1) Respondentų moralės normos. 
2) Respondento gėdos prieš geriausią draugą, mokytoją ir tėvus jausmas.
3) Subjektyvios normos: respondentų įsivaizdavimas, ką aplinkiniai 
(geriausias draugas, klasės draugas, tėvai, mokytojas, bendraamžiai) 
pagalvotų apie jų neetiškus ir neteisėtus veiksmus.
4) Savikontrolė: impulsyvumas, rizikavimas, egocentriškumas.

174 Wikstrom P.-O. H., Tseloni A., Karlis D. Do people comply with the law because they fear 
getting caught? European Journal of Criminology, 2011, Vol. 8(5), p. 404.

175 Wikstrom P.-O. H., Tseloni A., Karlis D. Do people comply with the law because they fear 
getting caught? European Journal of Criminology, 2011, Vol. 8(5), p. 417.

176 Wikstrom P.-O. H., Treiber K. The Role of Self-Control in Crime Causation. European 
Journal of Criminology, 2007, Vol. 4 (2), p. 243–243.

177 Wikstrom P.-O. H., Svensson, R. When does self-control matter? The interaction betwe-
en morality and self-control in crime causation. European Journal of Criminology, 2010, 
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Moralės normos

Situacinio veiksmo teorija tvirtina, kad individo moralė yra visos jo 
veik los atspirties taškas, nes būtent vertybės sukuria tolesnę motyvaciją 
veikti ir nusako galimas to veiksmo alternatyvas. Tai yra pirmas dalykas, 
leidžiantis patikrinti, ar respondentai skiria, tam tikra veikla yra gera ar 
bloga. Klausimyne pateikiamas blokas teiginių ir respondentų prašoma 
įvertinti keturių balų rangų skale nuo „labai blogai“ iki „nėra blogai“:

„Kaip manai, ar yra blogai, jeigu Tavo amžiaus žmonės daro toliau iš-
vardytus dalykus?

Meluoja, neklauso ar nemandagiai atsako suaugusiems, pvz., tėvams ir 
mokytojams.

Tyčia įžeidžia kažką dėl jo / jos religijos, odos spalvos ar kilmės.
Tyčia sugadina ar sunaikina kito asmens daiktus.
Neteisėtai parsisiunčia filmų ar muzikos iš interneto.
Pavagia ką nors smulkaus iš parduotuvės, pvz., šokolado plytelę.
Įsilaužia į patalpą, siekdami ką nors pavogti.
Tyčia sužaloja kitą žmogų.
Panaudoja ginklą ar jėgą prieš kitus žmones, siekdami gauti pinigų ar kitų 

daiktų.“
Ankstesniame skyriuje buvo pateiktas pavyzdys, kad neteisėtas siun-

timasis iš interneto daugelio Lietuvos moksleivių nėra laikomas blogu 
dalyku. Šios teorijos kontekste tai reikštų, kad kintamasis yra netinkamas 
analizei, nes, subjektų suvokimu, nusikalstama veika nepadaroma, nėra 
moralinio vertinimo ir savikontrolės proceso. Dėl to iš atsakymų į minė-
tus teiginius buvo sukurta moralės skalė, kuri neapėmė šio internetinio 
nusikaltimo. 

Atlikus atsakymų statistinę analizę paaiškėjo, kad moralinės nuosta-
tos yra statistiškai reikšmingos ir neigiamai vidutinio stiprumo ryšiu susi-
jusios su delinkvencija. Tai reiškia, kad tų respondentų, kurie teigė nepa-
darę delinkvencinių veikų, moralinės pažiūros į nusikalstamas veikas yra 
labiau neigiamos. Ryšys yra stipresnis tokių veikų, kurias nemažai jaunuo-
lių (apie 10 proc.) prisipažino padarę, pvz., vagiliavimas iš parduotuvių. 
Tai rodo, kad moralinės vertybės yra pakankamai nuosekliai susijusios su 
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tuo, kaip yra elgiamasi, nes dalis jaunuolių, nematantys didelio šių delin-
kvencinių veikų blogio, praeityje yra padarę šias veikas. 

2 lentelė. Moralinių nuostatų ir delinkvencijos bei lyties ryšys (Pearson’s R 
reikšmės)

Delinkvencija Lytis 
Moralės skalė: -0,207* -0,163*
• Melavimas, nepaklusnumas -0,186* -0,025
• Diskriminacija -0,115* -0,174*
• Vandalizmas -0,113* -0,104*
• Vagystė iš parduotuvės -0,239* -0,101*
• Įsilaužimas į patalpas -0,074* -0,120*
• Asmens užpuolimas -0,141* -0,151*
• Apiplėšimas -0,059* -0,138*

*statistiškai reikšmingas ryšys, p < 0,01

Svarbu paminėti, kad tokios delinkvencinės veikos, kaip antai me-
lavimas, diskriminacija, vandalizmas, įsilaužimas į patalpas, užpuolimas, 
apiplėšimas, bent 95–97  proc. jaunuolių yra vertinamos „blogai“ arba 

„labai blogai“. Tai rodo, kad respondentų moraliniai įsitikinimai iš esmės 
sutampa su bendromis visuomenės nuostatomis ir šie dalykai yra tinkami 
matuoti pagal situacinio veiksmo teoriją. Iš bendros statistikos išsiskiria 
vagiliavimas iš parduotuvių. Šią veiką kaip blogą ar labai blogą vertina tik 
apie 85 proc. jaunuolių, turint omenyje, kad apie 10 proc. yra prisipažinę 
nors kartą gyvenime vogę iš parduotuvės.

Apskritai galima teigti, kad daugiau merginų bene visas delinkvencines 
veikas vertina labiau neigiamai negu vaikinai. Tai įrodo statistiškai reikš-
mingi silpni ir vidutinio stiprumo koreliaciniai ryšiai. Didžiausių skirtumų 
nustatyta, kai vertinami smurtiniai nusikaltimai (asmens užpuolimas, api-
plėšimas) ir diskriminacija – beveik visos apklaustos merginos šias veikas 
įvertino neigiamai. Atitinkamai šias nuostatas rodo ir merginų delinkvenci-
jos statistika – beveik nėra merginų, kurios būtų padariusios minėtas veikas. 

Apibendrinant galima teigti, kad yra šioks toks jaunuolių turimų 
moralinių nuostatų ir jų delinkvencinių veiksmų nuoseklumas. Tačiau 
bendras daugumos moralinis suvokimas, koks elgesys yra nepriimtinas 
visuomenėje, yra palyginti adekvatus. Be to, matomas pažiūrų skirtumas 
pagal lytį gali būti susijęs su bene 10 proc. vaikinų ir merginų praneštos 
delinkvencijos masto skirtumu. 



171

12–15 metų moksleivių delinkvencinis elgesys ir [...] (kiekybinio tyrimo rezultatai)

Gėdos jausmas

Oficialiai deklaruojamos moralės normos gali ne visai tiksliai parodyti, 
kiek jos iš tikrųjų yra internalizuotos ir turi reikšmę poelgiams gyvenime. 
Vienas iš esminių indikatorių, padedančių išmatuoti turimų  /  žinomų 
moralės nuostatų stiprumą, yra gėdos prieš kitus asmenis jausmas, jeigu 
šie tampa tam tikros normos sulaužymo liudininkai. 

Klausimynas leido iš dalies išmatuoti jaunuolių moralinių nuostatų 
stiprumą. Buvo pateiktos trys tariamos situacijos, kuriomis respondentas 
turėjo įsivaizduoti save esant pagrindiniu veikėju. Minėtomis situacijomis 
buvo prašoma įsivaizduoti, kad respondentas yra pagautas (1) vagiantis 
iš parduotuvės, (2) mušantis kitą žmogų ir (3) esąs suimtas policijos pa-
reigūnų dėl padaryto nusikaltimo. Po kiekvienos iš trijų situacijų atski-
rai buvo klausiama, ar respondentas jaustų gėdą, jeigu apie tai sužinotų 
(1)  geriausias draugas, (2)  mokytojas ir (3)  tėvai. Atsakymai buvo ma-
tuojami trijų balų rangine skale nuo „ne, visiškai nejausčiau gėdos“ iki 
„taip, jausčiau didelę gėdą“. Paskui iš atsakymų į abu klausimus buvo su-
kurtos trys skalės pagal tai, prieš kurį iš paminėtų asmenų yra teiraujamasi 
apie susigėdijimą.

Atlikus statistinę analizę galima tvirtinti, kad gėdos veiksnys yra stip-
resnis siejant su pranešta delinkvencija negu moralės normų žinojimas. 
Nustatytas statistiškai reikšmingas vidutinio stiprumo neigiamas gėdos 
jausmo ir delinkvencijos ryšys. Tai reiškia, kad kuo stipresnį nejauku-
mo  /  gėdos jausmą patiria jaunuolis nepatogiomis situacijomis, tuo di-
desnė tikimybė, kad jis nebus padaręs delinkvencinių veikų. 

3 lentelė. Gėdos jausmo bei delinkvencijos ir lyties sąsajos (Pearson’s R reikšmės)
Delinkvencija Lytis 

Gėda prieš draugą -0,261* -0,262*
Gėda prieš mokytoją -0,198* -0,284*
Gėda prieš tėvus -0,155* -0,212*

*statistiškai reikšmingas ryšys, p < 0,01

Labai išsiskiriantis dalykas yra gėdos prieš savo draugus jausmas esant 
pagautam darant nekonvencinę veiklą. Vidutiniškai apie 10 proc. atsakiu-
sių merginų visiškai nejaustų gėdos tokioje situacijoje, o net 20–30 proc. 
(priklausomai nuo veikos) vaikinų nebūtų nejauku prieš draugus. Lygiai 
taip pat apie 20–38 proc. bent vieną delinkvencinę veiką padariusiems as-
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menims nebūtų jokios frustracijos draugų atžvilgiu. Tai rodo, kad vyrau-
jančios elgesio normos draugų rate yra labai svarbios tam, kaip jaunimas 
suvokia savo veiksmus, ir tikimybei nusikalsti.

Apskritai galima pažymėti, kad smurtinio pobūdžio veika – kito žmo-
gaus mušimas – visais atvejais (akistatoje su draugu, tėvais ir mokytoju) 
yra jaunimo, o ypač vaikinų, vertinama kaip labiausiai pateisinama veika, 
nes pagauti mušant kitą žmogų jaunuoliai mažiausiai jaustų gėdą prieš 
aplinkinius. Tai rodo, kad Lietuvos jaunimo moralinės nuostatos nesun-
kių smurtinių veikų atžvilgiu (muštynės) yra palyginti silpnesnės; tai yra 
suprantama kaip ganėtinai pateisinamas poelgis net vėlesnėje akistatoje 
su suaugusiuoju (apie 18 proc. vaikinų nejaustų gėdos, jei būtų pagauti 
mokytojo mušant kitą žmogų, ir apie 14 proc. – jei tėvų). 

Kalbant apie nejaukumo jausmą mokytojo atžvilgiu, delinkventų ir 
jaunuolių, nepadariusių nusikalstamų veikų, skirtumas yra statistiškai 
reikšmingas, tačiau nebėra toks ryškus kaip pirmu atveju. Nors bendra 
tendencija, kad daugiau moksleivių, prieš tai padariusių delinkvencinių 
veikų, yra linkę mažiau jausti gėdą prieš savo mokytoją, egzistuoja ir yra 
gan stipri. Šioje situacijoje tik 8–19 proc. moksleivių jaustųsi gerai prieš 
savo mokytoją. Merginų ir vaikinų skirtumas yra didesnis: apie 9–18 proc. 
vaikinų visiškai nejaustų gėdos prieš mokytoją, merginų – 3–4 procentai. 
Tai, viena, rodo, kad moralinės nuostatos mokytojo akivaizdoje yra stip-
resnės nei prieš draugus, bet, kita, atsiranda itin ryškus skirtumas tarp 
lyčių. Merginoms yra kur kas svarbesnė šių socialiai tolimesnių asmenų 
nuomonė apie jas.

Tėvų atžvilgiu skirtumų dėl susigėdijimo tarp delinkvencinių veikų 
padariusių ir nepadariusių jaunuolių beveik nebelieka. Yra statistiškai 
reikšmingų skirtumų, tačiau koreliacija silpnesnė. Taip pat pagal kiekį 
skirtumai nebėra tokie ryškūs – ypač įstatymiškai sunkesnėmis situacijo-
mis – būnant suimtam policijos ir vagiant iš parduotuvės. Skirtumų tarp 
lyčių yra ir tėvų atžvilgiu – bene visos respondentės jaustų gėdą tiriamo-
mis situacijomis, o susigėdijusių prieš tėvus vaikinų dalis yra kiek mažesnė. 

Apibendrinant reikia pažymėti tendenciją, kad prieš socialiai arti-
mesnius žmones dauguma jaunimo jaustų stipresnę gėdą nepatogioje 
situacijoje, o su socialiai tolimesniais asmenimis tas santykis yra kiek ki-
toks. Susigėdijimas prieš tėvus palyginti ne tiek daug pasako apie jaunimo 
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delikvencinę patirtį – daugelis vaikinų ir merginų prieš tėvus jaustų gėdą. 
Išskiriantis aspektas yra gėdijimasis prieš socialiai tolimesnius asme-
nis – draugą ir mokytoją. Taigi asmuo, kuriam yra svarbesnė socialiai toli-
mesnių žmonių nuomonė apie juos, tikėtina mažiau nusižengia. Kalbant 
apie gėdos veiksnį, daugiau merginų jaustų didesnį gėdos jausmą tiek 
prieš socialiai tolimesnius, tiek artimus asmenis nepatogioje situacijoje 
negu vaikinai. Tai rodo merginų stipresnes moralines nuostatas dėl blogo 
elgesio, o tai atitinkamai susiję ir su mažesne delinkvencija (ypač kalbant 
apie sunkesnius nusikaltimus).

Subjektyvios normos

Klausimyne buvo sukurta dar viena prieiga, kaip ištirti mokinių subjek-
tyvias normas remiantis jų įsivaizdavimu apie tai, kaip kiti vertintų netin-
kamą jų elgesį. Pateiktos dvi tariamos situacijos, kuriomis respondentai 
turėjo įsivaizduoti save taip darant. Pirmoje situacijoje buvo pavaizduotas 
neetiškas jaunuolio elgesys, kai jis apgaule klasės draugui parduoda savo 
seną telefoną, nuslėpdamas dalį svarbios informacijos. Antroje situacijo-
je vaizduojamas neteisėtas elgesys, kai respondentas pavagia iš parduo-
tuvės trokštamą daiktą. Po kiekvienos situacijos buvo pateikiama penkių 
balų ranginė vertinimo skalė su reikšmėmis nuo „už tai mane pagirtų“ 
iki „už tai mane smerktų“. Buvo teiraujamasi, kaip tokius poelgius ver-
tintų (1) geriausias draugas, (2) kiti klasės draugai, (3) mama (pamotė), 
(4) tėvas (patėvis), (5) mėgstamiausias mokytojas ir (6) kiti bendraam-
žiai kaimynystėje. Statistinei analizei buvo sujungti kintamieji iš abiejų 
klausimų pagal tai, kokio asmens vertinimo teiraujamasi.

Kalbant apie savo subjektyvų vertinimą to, kaip kiti žiūrėtų į neetišką 
ar neteisėtą elgesį, tai yra statistiškai reikšmingas, nors palyginti ne toks 
stiprus veiksnys. Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų matoma, kad su delin-
kvencine patirtimi gana stipriai yra susiję tai, kokį požiūrį į blogą elgesį, 
respondento manymu, turi jo(s) geriausias draugas, klasės draugai ir kiti 
bendraamžiai. Ypač ryškus skirtumas, kai vertinama neteisėta veika. Daug 
didesnė dalis padariusių delinkvencinių nusižengimų respondentų drau-
go, klasės draugų ir kaimynystės bendraamžių reakciją jų atžvilgiu yra lin-
kę vertinti kaip labiau neutralią arba teigiamą. Pavyzdžiui, apie 74 proc. 
jaunuolių, nedariusių nusižengimų, mano, kad pagauti vagiant būtų dau-
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giau ar mažiau sukritikuoti draugų, o analogiškai mano tik apie 57 proc. 
jaunimo, turinčio delinkvencinės patirties.

4 lentelė. Subjektyvių normų ir delinkvencijos bei lyties sąsajos (Pearson’s R 
reikšmės)

Delinkvencija Lytis 
Geriausio draugo vertinimas -0,190* -0,208*
Klasės draugų vertinimas -0,155* -0,234*
Tėvų vertinimas -0,059* -0,198*
Mokytojo vertinimas -0,039** -0,184*
Bendraamžių vertinimas -0,170* -0,186*

*statistiškai reikšmingas ryšys, p < 0,01
**statistiškai reikšmingas ryšys, p < 0,05

Reikia pažymėti, kad dauguma apklausto jaunimo, neatsižvelgiant į jų 
delinkvencinę patirtį, labai griežtai vertina savo tėvų ir mokytojo požiūrį į 
jų nekonvencinę veiklą. Nepaisant statistiškai reikšmingo ryšio, nusižen-
gusių ir nenusižengusių moksleivių vertinimų skirtumai nėra dideli. Tai 
reiškia, kad iš esmės yra labai gerai žinomas vadinamasis moralinis kon-
tekstas – aplinkos žmonių lūkesčiai iš subjekto. 

Tačiau pagal visas kategorijas vėl galima užfiksuoti gana svarius skir-
tumus tarp lyčių. Bene 20 proc. vaikinų mano, kad draugai juos pagirtų 
už neetišką elgesį ir apie 15 proc. – už neteisėtą. Merginų tas pasiskirsty-
mas yra atitinkamai 14 ir 6 procentai. Lygiai taip pat didesnė dalis vaikinų 
mano, kad klasės draugai negerą jų elgesį vertintų teigiamai. Kalbant apie 
visus tiriamus asmenis, vaikinų respondentų požiūriu, šie būtų palankes-
ni vertinant neetišką ar neteisėtą elgesį, tačiau tėvų ir mokytojo atžvilgiu 
bendra tendencija yra stipriau pasislinkusi į neigiamą elgesio vertinimą, 
ir skirtumai tarp respondentų lyčių nėra tokie dideli, o kaimynystės ben-
draamžių atžvilgiu daugiau yra linkstama vertinti neutraliai, nors truputį 
daugiau merginų mano, kad jos būtų smerkiamos ir šių grupių. 

Dar kartą patvirtinami rezultatai, nustatyti matuojant gėdos prieš 
skirtingus asmenis jausmą. Šiuo atveju merginos yra kur kas labiau linku-
sios vertinti kitų žmonių požiūrį į savo neetiškus veiksmus kaip neigiamą. 
Daugiau vaikinų mano, kad kiti jų neetišką elgesį vertintų gana teigia-
mai. Skirtumų ypač išryškėja, kai yra žiūrima į socialiai tolimesnių žmo-
nių – klasės draugų, geriausio draugo ar bendraamžių – požiūrį. Daugiau 
merginų mano, kad būtų smerkiamos šių asmenų.
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Pagal situacinio veiksmo teoriją, dominuojantis požiūris į neigiamą 
tėvų ir mokytojo reakciją į delinkvencines veikas rodo, kad bendros galio-
jančios moralinės elgesio normos daugeliui respondentų yra gerai žino-
mos. O išryškėję požiūrių skirtumai draugų, klasės draugų ar kitų bendra-
amžių atžvilgiu gali iš dalies parodyti tiriamų moksleivių moralės normų 
laužymo potencialą, kai priimant sprendimą dėl moralinio veiksmo toks 
taisyklių pažeidimas gali būti suvokiamas kaip visai tikėtina alternatyva, 
veikiant ne itin griežtai į tai žiūrinčiame moraliniame kontekste (draugų, 
bendraamžių rate).

Savikontrolė

Savikontrolė – vienas iš svarbiausių aspektų, mėginant išsiaiškinti, kodėl 
žmonės nusižengia arba nenusižengia [įstatymo] normoms. Žiūrint griež-
tai pagal socialinio veiksmo teoriją, savikontrolė kaip veiksnys turi prasmę 
tik tada, kai asmuo mato nusikaltimą kaip galimą alternatyvą konkrečioje 
situacijoje ir vyksta moralinių nuostatų ir emocijų, troškimų vertinimas. 
Šis kintamasis visada yra itin svarbus veiksnys, vertinant asmens polinkį į 
delikvencinį elgesį.

Klausimyne savikontrolės skalė buvo sudaryta iš moksleivių atsaky-
mų į atskirą teiginių bloką:

1. „Aš dažnai elgiuosi neapgalvojęs savo veiksmų.
2. Aš darau tai, kas man teikia malonumą čia ir dabar, negalvodamas (-a) 
apie ateities tikslus.
3. Man labiau rūpi tai, kas manęs laukia artimiausiu metu, negu tai, kas 
atsitiks ateityje.
4. Retkarčiais aš noriu save išbandyti darydamas (-a) kažką rizikingo.
5. Kartais aš surizikuoju vien dėl to, kad rizikuoti yra smagu.
6. Jaudulys ir nuotykiai man yra svarbiau negu saugumas.
7. Pirmiausia aš stengiuosi žiūrėti savęs, netgi jei tai sukelia problemų ki-
tiems žmonėms.
8. Man nerūpi, jeigu tai, ką aš darau, nepatinka kitiems žmonėms.
9. Aš pasistengsiu gauti tai, ko noriu, netgi jei žinosiu, kad kitiems tai su-
kels problemų.“
Respondentų vertinimai buvo matuojami keturių balų rangine skale, 

kurioje atsakymai pasiskirsto nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutin-
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ku“. Be to, savikontrolės skalė suskirstyta į tris subskales: impulsyvumo 
subskalė (sudaryta iš pirmų trijų teiginių), rizikingo elgesio (4–6 teigi-
niai) ir egocentriškumo (7–9 teiginiai). 

Iš esmės savikontrolė stipriai susijusi su delinkvenciniu elgesiu, tai 
patvirtina statistiškai reikšmingas vidutinio stiprumo ryšys, kuris reiškia, 
kad esant didesnei savęs kontrolei mažiau atliekama delinkvencinių veikų. 
Vertinant minėtas subskales reikia pažymėti, kad itin stiprus veiksnys yra 
jaunuolių polinkis į rizikingą elgesį, o tai stipriausiai susiję su delikvenci-
niu elgesiu. Impulsyvus elgesys ir egocentriškumas yra palyginti silpnesni 
veiksniai šioje srityje.

5 lentelė. Savikontrolės skalės ir jos subskalių bei delinkvencijos ir lyties ryšys 
(Pearson’s R reikšmės) 

Delinkvencija Lytis 
Savikontrolė: -0,231* -0,038*
• Impulsyvumas 0,152* -0,026
• Rizikingas elgesys 0,250* 0,044*
• Egocentriškumas 0,143* 0,068*

*statistiškai reikšmingas ryšys, p < 0,01

Nepaisant to, kad merginų savikontrolė statistiškai reikšmingai ski-
riasi nuo vaikinų, merginos taip pat yra truputį mažiau linkusios į rizikin-
gą elgesį bei šiek tiek mažiau egocentriškos, tačiau labai didelių skirtumų 
tarp lyčių šiuo klausimu fiksuoti negalima. Nors savikontrolė ir jos kom-
ponentai yra statistiškai susiję su didesniu nusižengimų darymu, tačiau šis 
aspektas negali paaiškinti gana ryškaus vaikinų ir merginų delinkvencijos 
skirtumo, ypač turint omenyje, kad beveik nebuvo moksleivių merginų, 
pranešusių apie sunkesnių ir ypač smurtinių nusikalstamų veikų padary-
mo patirtį (iš visos tyrimo imties iki 10 merginų prisipažino padariusios 
automobilio, dviračio vagystę ar užpuolusios žmogų). 

Iš to matyti, kad yra patvirtinama situacinio veiksmo teorijos prielai-
da, kad savikontrolė yra labai svarbus aspektas, kai individas renkasi savo 
veiksmo alternatyvas. Tačiau šis veiksnys turi prasmę tik tada, kai asmuo 
mato moralės normų pažeidimą (nusižengimą) kaip vieną iš galimo el-
gesio variantų. Tai parodo, kad bendras vaikinų ir merginų savikontrolės 
lygis esmingai nesiskiria, tačiau merginos galimai rečiau mato ir svarsto 
delinkvencinį veiksmą kaip galimą poelgį konkrečioje situacijoje, ypač 
kalbant apie sunkesnius turtinius ir smurtinius nusižengimus.
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4.5.3. Institucinės anomijos teorija

Dar nuo praėjusio amžiaus penktojo dešimtmečio kriminologijoje svar-
bią reikšmę turėjo Roberto Mertono sukurta anomijos teorija. Krimino-
logas JAV konteksto pagrindu sukūrė makrolygmens teoriją, kuri galėjo 
paaiškinti tai, dėl kokių struktūrinių veiksnių žmonės linksta daryti nu-
sikaltimus. Anot Mertono, kiekviena visuomenė turi visuotinai pripažin-
tus siektinus tikslus, kurie tampa visuomenės kultūros dalimi. Pavyzdžiui, 
JAV visuomenėje itin svarbus yra materialinės sėkmės tikslas, visi yra 
spaudžiami daugiau dirbti, stengtis, kad pasiekimai, kuriais galima di-
džiuotis, būtų kuo geresni. Atitinkamai yra spaudimas nenusisekėliams178. 

Be kultūrinių tikslų, yra ir faktinės (struktūriškai nulemtos) individo 
galimybės tų tikslų siekti – priemonės. Socialinę struktūrą apibrėžia or-
ganizuota socialinių santykių visuma, kurioje visuomenės nariai yra įvai-
riais būdais susieti ir reguliuojami179. Socialinė stratifikacija savo ruožtu 
nusako atskirų visuomenės grupių narių galimybes disponuoti teisėtomis 
priemonėmis visuomenės tikslams siekti.

Anomija atsiranda tada, kai socialinė struktūra (individo galimybės) 
ima prasilenkti su visuomenės kultūra (universaliais tikslais visuome-
nėje) – t. y. individai, matydami, kad nebegali pasiekti visuotinių tikslų 
veikdami pagal struktūriškai nustatytas taisykles, pradeda apeidinėti legi-
timias priemones ir tikslų siekti nelegitimiais būdais. Iš anomijos visuo-
menėje atsiranda nusikaltimas.

Ši R. Mertono teorija buvo atgaivinta šio šimtmečio pradžioje dviejų 
kriminologų S. Messnerio ir R. Rosenfeldo. Pirmiausiai buvo išreikšta kri-
tika, kad pernelyg daug vaidmens yra teikiama socialinei struktūrai ir jos 
restriktyvumui individo galimybių atžvilgiu. Taip pat, anot jų, mertoniškas 
aiškinimas apima gana mažą ratą sociologinių veiksnių, darančių įtaką in-
dividų veiksmams180, dėl to negali adekvačiai paaiškinti, kodėl visuomenės 
nariai turi būti suinteresuoti siekti tų bendrų tikslų legitimiais būdais.

178 Merton R. K. Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 1938, Vol. 3, 
No. 5, p. 672–682.

179 Ten pat, p. 675–676.
180 Messner S. F., Rosenfeld R. Institutional Anomie Theory: A Macro-sociological Explana-

tion of Crime. Ed. M. D. Krohn et al. Handbook on Crime and Deviance, 2009, p. 212.
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Institucinės anomijos teorija papildo aiškinimą keliomis prieigomis: 
įtraukiamas socialinės kontrolės aspektas ir pasitelkiamas aiškinimas re-
miantis susietumo teorija (angl. bonding theory). Šios prieigos padeda pa-
aiškinti, kaip kultūriniai visuomenės tikslai ir esama socialinė struktūra 
sugeba veikti kaip integrali visuma. Į teorinį naratyvą kaip kertinis daly-
kas yra įtraukiamas socialinių institucijų dėmuo: šeima, švietimo įstaigos, 
politinė sistema, religija. Anot S. Messnerio ir R. Rosenfeldo, kultūra ir 
socialinė struktūra sąveikauja būtent per socialines institucijas, kurių pa-
grindinė funkcija yra nukreipti individo elgesį taip, kad jis veiktų pagal 
dominuojančias vertybes, tikslus ir normas. Šios institucijos turi tiek in-
divido socializacijos (mokoma atitinkamo elgesio normų, suteikiamos 
socialinės, intelektinės ar kitokios priemonės tolesniems kultūriniams 
tikslams siekti), tiek socialinės kontrolės funkcijas (prižiūrima, kad būtų 
veikiama pagal taisykles, veikia sankcionavimo sistema). Kartu socialinės 
institucijos teikia individams įvairią socialinę paramą  /  pastiprinimą181 
(suteikiant statusą, geresnes priemones).

Tam, kad visuomenė būtų funkcionali, joje būtų užtikrinama tvarka, 
ypač svarbus trijų pagrindinių visuomenės institucijų stiprumas ir pu-
siausvyra: ekonomikos, švietimo ir šeimos. Jeigu tų institucijų socialinė 
kontrolė ir socialinė parama (pastiprinimas) silpsta, susidaro prielaidų 
atsirasti anomijos situacijai ir nusikaltimams182. Vadinasi, yra svarbu so-
cialinių institucijų funkcionalumas, stiprumas, kuris gali būti pamatuotas 
individo susietumu su jomis.

Institucinės anomijos teorija yra iš esmės makrolygmens teorija, kuri 
apima aiškinimą gana plačiai. Dėl to visų aspektų ISRD-3 klausimynu net 
neišeitų verifikuoti. Tačiau yra mėginama patikrinti institucijų, su kurio-
mis moksleiviai būna glaudžiai susiję, ir delikvencinio elgesio sąsają. Gali-
ma išskirti kelis klausimynu tiriamus aspektus:

1) Respondento susietumas su mokykla ir mokytojo vaidmuo.
2) Respondento susietumas su šeima.
3) Tėvų kontrolė ir priežiūra.

181 Messner S. F., Rosenfeld R. Institutional Anomie Theory: A Macro-sociological Explanation 
of Crime. Ed. M. D. Krohn et al. Handbook on Crime and Deviance, 2009, p. 214–215.

182 Ten pat, p. 215.
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4) Subjektyvios normos: respondento įsivaizdavimas, ką kiti manytų 
apie jo negerus poelgius (buvo matuota ankstesniame skyriuje).

Susietumas su mokykla

Mokykla yra viena iš kertinių institucijų, kurioje vyksta socializacija ir 
įdiegiamos vertybės, kaip legitimiu būdu reikia siekti visuomenės kul-
tūrinių tikslų. Čia tap pat suteikiamos tam tikros struktūrinės galimybės 
(išsimokslinimas ir tolesnės perspektyvos) individui siekti minėtų tikslų. 
Dėl to teigiamas santykis su mokykla ir mokytojais pagal institucinės ano-
mijos teoriją turėtų būti vienas iš reikšmingesnių dalykų mažinant polinkį 
į delinkvencinį elgesį.

Respondentų buvo prašoma įvertinti kelis klausimyno teiginius, susi-
jusius su mokykla. Matuojama keturių balų rangine skale, vertinant nuo 
„visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“ bei sudaroma bendra skalė iš pa-
teiktų atsakymų į šiuos teiginius:

„Jei turėčiau persikelti, pasiilgčiau savo mokyklos.
Dažniausiai aš noriai einu į mokyklą.
Man patinka mano mokykla.
Mūsų pamokos yra įdomios.“
Matuojant susietumą taip pat buvo svarbu sužinoti apie mokinio be 

pateisinamos priežasties praleistas dienas mokykloje ir kaip jis įvertina 
savo mokymosi pasiekimus, palyginti su klase. Kalbant apie ryšį su mo-
kytoju, buvo teiraujamasi, ar persikėlęs į kitą miestą respondentas pasiilg-
tų mėgstamiausio mokytojo ir kiek respondentui svarbu, ką apie jį mano 
mokytojas. 

6 lentelė. Susietumo su mokykla bei delinkvencijos ir lyties ryšys (Pearson’s R 
reikšmės)

Delinkvencija Lytis 

Susietumas su mokykla -0,135* -0,038*

Mokytojo ilgesys -0,080* -0,179*

Mokytojo nuomonės svarba -0,092* -0,210*

Mokymosi pasiekimai -0,199* -0,115*

Pamokų nepraleidinėjimas 0,159* 0,054*

*statistiškai reikšmingas ryšys, p < 0,01
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Susietumas su mokykla yra statistiškai reikšmingas, bet silpną ir vidu-
tinį ryšį su delikvencija turintis veiksnys. Žvelgiant į susietumo su mokyk-
la rodiklius atskirai, matoma, kad ne visi šie veiksniai yra vienodai svarūs 
vertinant ryšį su delinkvenciniu elgesiu. Palyginti stipresni veiksniai yra 
noras rytais eiti į mokyklą (Pearson’s R = 0,125, p < 0,01) ir užsiėmimų 
mokykloje vertinimas kaip įdomių (Pearson’s R  =  0,141, p  <  0,01), tai 
rodo respondento susisaistymą su šia institucija per labiau funkcinę priz-
mę – kiek jam yra įdomu būti mokykloje.

Bene svariausias aspektas yra tas, kaip mokinys vertina savo mokslų 
pasiekimus – kuo geriau vertina savo situaciją, tuo tikėtina yra mažesnė 
delinkvencijos patirtis. Šiuo atžvilgiu taip pat matomas reikšmingas vaiki-
nų ir merginų skirtumas – daugiau merginų savo situaciją mokykloje ver-
tina pozityviai, geriau už klasės vidurkį. Geri pasiekimai mokykloje pagal 
institucinės anomijos teoriją gali būti vertinami kaip tinkamas susisaisty-
mas (angl. bonding) su šia institucija per tai, kad yra tinkamai naudojama-
si šios institucijos suteikiamomis priemonėmis (išsimokslinimu) siekiant 
tolesnių tikslų visuomenėje; yra perimamos vertybės ir siekiant tikslų ge-
rai įvaldomos ir naudojamos konvencinės priemonės. Dėl šios priežasties 
geri mokslo pasiekimai kartu su emociniu susisaistymu su mokykla gali 
veikti kaip sulaikantis nuo delinkvencijos veiksnys. 

Šalia minėtų veiksnių yra svarbu ir mokyklos lankymas nepraleidžiant 
pamokų. Pamokų be pateisinamos priežasties praleidimas vidutiniškai 
stipriai susijęs su delikvencija – daugiau dienų be pateisinamos priežas-
ties nebuvę mokykloje mokiniai taip pat labiau linkę daryti delinkvenci-
nes veikas. 

Taigi matoma, kad kaip nuo delinkvencijos sulaikantis veiksnys yra 
svarbesnis bendras mokinio emocinis susietumas su šia institucija, taip 
pat tai, kiek jis yra perėmęs šios institucijos taisykles bei įvaldęs jos teikia-
mas priemones (geras mokymasis), o šalia šito kaip papildantis indika-
torius – užsiėmimų nepraleidimas be pateisinamos priežasties. Emocinis 
ryšys su mokytojo asmeniu tokios stiprios reikšmės neturi. 

Kalbant apie skirtumus tarp lyčių, matoma, kad labai išsiskiria mergi-
nų didesnis prieraišumas prie mokytojo, o tai susiję su anksčiau aptartais 
apskritai didesnio socialiai tolimesnių žmonių vaidmens merginų vertini-
mui, elgesiui rezultatais. 
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Susietumas su šeima

Šeima yra bene socialinė institucija, kurioje individas įgyja pagrindinių 
socialinių įgūdžių, perima kultūrinius tikslus. Susietumas visų pirma gali 
būti matuojamas pagal sutarimą su tėvais. Klausimyne pateikti keli teigi-
niai, kurie buvo vertinami penkių balų rangine skale, kurioje atsakymai 
pasiskirsto nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“. Matuojant su-
sietumą su tėvais atsakymai į šiuos teiginius buvo sujungti į vieną skalę:

„Su savo tėčiu (patėviu) sutariu puikiai.
Su savo mama (pamote) sutariu puikiai.
Jaučiu emocinę paramą ir rūpestį iš savo tėvų.
Pasijusčiau labai blogai, jeigu nuvilčiau savo tėvus.“
Matuojant tėvų kontrolę buvo prašoma įvertinti penkių balų skale, 

matuojant nuo „beveik visada“ iki „beveik niekada“ šiuos teiginius:
„Mano tėvai žino, kur esu, kai būnu ne namie.
Mano tėvai žino, ką veikiu, kai būnu ne namie.
Mano tėvai žino, su kokiais draugais esu, kai būnu ne namie.
Jei buvau išėjęs (-usi), mano tėvai manęs klausia, ką veikiau ir su kuo lei-

dau laiką.
Jeigu išeinu iš namų vakare, tėvai man pasako, kada turiu grįžti namo.
Jeigu esu išėjęs (-usi) iš namų ir darosi vėlu, turiu paskambinti tėvams ir 

pranešti.
Tėvai patikrina, ar esu atlikęs (-usi) namų darbus.
Tėvai tikrina, ar filmai/DVD, kuriuos žiūriu, leidžiami mano amžiaus 

grupei.
Pasakoju tėvams, su kuo leidžiu laiką.
Pasakoju tėvams, kaip leidžiu savo pinigus.
Pasakoju tėvams, kur būnu po pamokų.
Pasakoju tėvams, ką veikiu laisvalaikiu.“
Iš šio plataus klausimų bloko buvo sukurtos trys skalės pagal klausimų 

pobūdį: (1) tėvų žinojimo skalė, (2) tėvų priežiūros skalė ir (3) informa-
cijos apie save atskleidimo skalė.
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Visų pirma yra pažymima, kad ryšiai su šeimos socialiniu institutu 
iš esmės yra šiek tiek stipresnis veiksnys nagrinėjant moksleivių ir delin-
kvencinio elgesio sąsajas, negu mokyklos institucijos vaidmuo. Iš duome-
nų yra matoma, kad stipriausią ryšį su delikvenciniu elgesiu turi tai, kiek 
tėvai žino apie vaiką, kai jis laiką leidžia ne namie. Kitaip tariant, kuo dau-
giau tėvai žino apie vaiko buvimo vietą, jį supančius žmones, tuo mažes-
nė tikimybė, kad jis turės delikvencinės patirties. Kartu reikėtų pažymėti, 
kad gana skiriasi tėvų žinojimas apie sūnus ir dukteris – daugiau merginų 
tvirtina jaučiančios stipresnę tėvų kontrolę, kai kalbama apie tėvų žino-
jimą apie jas būnant ne namie ir apie informacijos apie savo asmeninius 
reikalus laisvu laiku atskleidimą. Būtent šie veiksniai yra reikšmingiausi 
siejant su delikvenciniu elgesiu; jie taip pat kartojasi vertinant skirtumus 
tarp lyčių. 

7 lentelė. Tėvų kontrolės bei delinkvencijos ir lyties ryšys (Pearson’s R reikš-
mės)

Delinkvencija Lytis 
Susietumas su tėvais -0,176* 0,053*
Tėvų žinojimas -0,216* -0,181*
Tėvų priežiūra -0,144* -0,038
Informacijos atskleidimas -0,199* -0,115*

*statistiškai reikšmingas ryšys, p < 0,01

Stipresnė tėvų priežiūra, kai yra griežtai tikrinami namų darbai, žiūri-
mi filmai ir pan., taip pat yra statistiškai reikšmingas veiksnys, apsaugantis 
nuo delikvencijos. Tačiau, palyginti su kitais šioje srityje tiriamais daly-
kais, jis turi mažiausią reikšmę.

Emocinis susietumas su tėvais yra truputį silpnesnis veiksnys, mėgi-
nant aiškinti delikvencinį elgesį, nors tai yra reikšmingiau už susietumą su 
mokykla. Nepaisant to, kad tėvų kontrolė daugeliu aspektų yra stipresnė 
merginų atžvilgiu, būtent merginos linkusios savo santykius su tėvais api-
būdinti kaip šiek tiek blogesnius negu vaikinai. 

Subjektyvios normos

Subjektyvių individo normų matavimas taip pat buvo reikalingas tikri-
nant situacinio veiksmo teorijos prielaidas. Matavimo įrankiai yra pateikti 
ankstesniame skyriuje, o matavimo rezultatai – 4 lentelėje. 
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Institucinės anomijos teorijai yra svarbu, kiek stipriai moksleiviai yra 
suvokę priimtino elgesio normas atskirose socialinėse institucijose. Šiuo 
atveju yra akivaizdu, kad daugelis respondentų, neatsižvelgiant į jų deli-
kvencinio elgesio patirtį, gerai žino, kad už neetišką ar neteisėtą elgesį būtų 
šeimos ir mokyklos institucijų sankcionuojami (smerkiami, kritikuojami). 
Taip pat gerai matoma tai, kad už šių institucijų ribų nėra taip pat plačiai 
laikomasi tų pačių vertybių – draugų, bendraklasių ir kitų bendraamžių 
atžvilgiu nebemanoma, jog galioja tiek pat griežti elgesio standartai. Tai 
atskleidžia du svarbius dalykus.

Visų pirma galima tvirtinti, kad esminės socialinės institucijos – šei-
ma ir mokykla – perduoda tinkamas ir su bendrais visuomenės kultūri-
niais tikslais sutampančias vertybes, apie kurias tiriamosios visuomenės 
grupės (moksleiviai) labai gerai žino. Taip pat pagal tai matoma, kur yra 
skirtis tarp socialinių institucijų atstovų, vadovų ir tų, kurie šiuo metu 
yra jų klientai, vis dar esantys socializavimo ir kontrolės procese. 

Toliau atsiskleidžia antras aspektas, rodantis, kiek veiksmingas yra 
šeimos ir mokyklos institucijose vykstantis socializavimas, kai kalbama 
apie už jų ribų sąveikaujančius šių institucijų klientus (mokinio draugus, 
bendraklasius, kitus bendraamžius). Šiuo atveju matoma, kad socialinių 
institucijų diegiamų normų sklaida į kitas susijusias socialines grupes iš 
esmės yra nebloga – apie 69 proc. manytų, kad draugai juos smerktų už 
neteisėtą elgesį, bendraklasių ir kitų bendraamžių atžvilgiu tas pasiskirs-
tymas yra atitinkamai 71 ir 69 procentai. Tačiau lieka bene trečdalis tų, 
kurie šių grupių atžvilgiu matytų neutralų arba teigiamą atsaką į respon-
dentų neteisėtą elgesį. Tai parodo socialinių institucijų diegiamų normų 
sklaidos stiprumą, ir dėl to stipriausia koreliacija su delinkvencija yra tarp 
asmens požiūrio į socialinių institucijų neatstovaujančių grupių vertini-
mą. Tai reiškia, kad respondento įgytos priimtino elgesio vertybės (ne-
nusižengimas) yra tiek tvirtos, kiek tvirtai jis jas mato, kai vertina soci-
alinėms institucijoms nepriklausantys žmonės (draugai, bendraamžiai). 
Šiuo požiūriu merginos yra stipriau perėmusios šias elgesio normas, nes 
linkusios beveik visų tiriamų asmenų požiūrį į savo blogą elgesį vertinti 
kaip labiau neigiamą.

Baigiant galima pažymėti, kad subjektyvių normų matavimas pagal 
institucinę anomijos teoriją labai padeda nustatant, kiek stipriai yra per-
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duodamos elgesio normos už pagrindinių socialinių institucijų ribų. Tai 
taip pat yra veiksnys, labai gerai parodantis respondentų sąsajas su delin-
kvenciniu elgesiu pagal tai, kaip jie vertina savo neetiško ar neteisėto elge-
sio kontrolę už tiriamų socialinių institucijų ribų, t. y. draugų, bendrakla-
sių ar kitų bendraamžių.

Atliktas apsauginių veiksnių tyrimas parodė statistiškai reikšmingą 
kertinių situacinio veiksmo teorijos prielaidų ir delinkvencinio elgesio 
ryšį bei tam tikrus svarius skirtumus dėl lyties.

Visų pirma patvirtinta, kad daugelis jaunuolių žino esmines elgesio 
normas ir jų moralinės nuostatos nesiskiria nuo bendrų įprastų populiaci-
jos standartų. Lietuvoje nebent galima išskirti tai, kad, daugelio subjektų 
suvokimu, nelegalus duomenų parsisiuntimas iš interneto nėra morališ-
kai labai bloga veikla. Kalbant apie kitas veiklas, pakankamai nuosekliai 
atsispindi deklaruojamos normos ir padarytos veikos. Gana nemažą skir-
tumą tarp vaikinų ir merginų praneštos delikvencijos masto taip pat rodo 
tai, kad pastarosios beveik visas delikvencines veikas vertina kaip labiau 
neigiamą moralės požiūriu veiklą.

Antra, gėdos jausmas prieš trečius asmenis padarius gana rimtus nu-
sižengimus yra stiprus veiksnys, turintis sąsajų su delikvencija. Būtent šis 
dalykas tiksliausiai pamatuoja, kiek tvirtos yra subjekto moralinės nuos-
tatos. Nustatyta, kad jaučiamas susigėdijimas prieš socialiai tolimesnius 
asmenis (draugus, mokytoją) gana gerai rodo delikvencinę patirtį – kuo 
mažiau yra susigėstama prieš šiuos žmones, tuo labiau tikėtina, kad moks-
leivis jau yra padaręs nusižengimų. Daugiau merginų negu vaikinų jaustų 
gėdą prieš visus tiriamus asmenis, tai rodo stipresnes merginų moralines 
nuostatas bei sąsajas su mažiau paplitusiu delinkvenciniu elgesiu.

Trečia, dominuojantis požiūris, kad tėvai ir mokytojas gana stipriai 
neigiamai įvertintų subjekto neetiškus ar neteisėtus veiksmus, parodo, 
kad bendros galiojančios moralinės elgesio normos daugeliui responden-
tų yra gerai žinomos. O išryškėję požiūrių skirtumai draugų, bendraklasių 
ar kitų bendraamžių atžvilgiu gali iš dalies parodyti tiriamų moksleivių 
moralės normų laužymo potencialą, kai priimant sprendimą dėl mora-
linio veiksmo toks taisyklių pažeidimas gali būti suvokiamas kaip visai 
tikėtina alternatyva, veikiant ne itin griežtai į tai žiūrinčiame moralinia-
me kontekste (draugų, bendraamžių rate). Pažymėtina, kad vėl išsiskiria 



185

12–15 metų moksleivių delinkvencinis elgesys ir [...] (kiekybinio tyrimo rezultatai)

merginų labiau savikritiškas požiūris vertinant savo neigiamus poelgius 
negu moksleivių vaikinų. Tai taip pat gali reikšmingai paaiškinti vaikinų ir 
merginų delikvencijos masto skirtumą.

Ketvirta, savikontrolė gana stipriai susijusi su delinkvenciniu elgesiu, 
tačiau bendras vaikinų ir merginų savikontrolės lygis esmingai nesiskiria; 
tai patvirtina prielaidą, kad nors šis veiksnys yra labai svarbus priimant 
sprendimą, elgtis ar nesielgti nekonvenciniu būdu, jis turi reikšmę tik 
tada, kai normos sulaužymas yra matomas kaip galima veiksmo alternaty-
va. Tikėtina, kad daugelis merginų paprasčiausiai nemato delinkvencinio 
elgesio kaip opcijos konkrečioje situacijoje.

Remiantis institucinės anomijos teorija galima patvirtinti susietu-
mo su mokykla svarbą, sulaikant nuo delinkvencinių veikų. Šiuo atveju 
svarbūs veiksniai yra emocinis susietumas su mokykla (o būtent didesnis 
noras eiti rytais į mokyklą, įdomūs užsiėmimai mokykloje), geri mokslo 
pasiekimai ir tvarkingas mokyklos lankymas nepraleidžiant dienų be pa-
teisinamos priežasties. Tai rodo didesnį įsitraukimą į mokyklos kaip insti-
tucijos veiklą, tinkamų elgesio normų perėmimą.

Santykiai šeimoje ir tėvų kontrolė taip pat yra svarūs veiksniai, sulai-
kantys nuo delikvencinio elgesio. Nustatyta, kad ypač svarbu yra tai, kiek 
tėvai žino apie atžalos aplinką, draugus, veiklą jai nebūnant namuose ir 
kiek noriai yra su jais dalijamasi informacija apie asmeninius dalykus, taip 
pat geri santykiai šeimoje. Gana stipri visų šių veiksnių ir delikvencinio 
elgesio priklausomybė.

Subjektyvių normų matavimas pagal tai, kokios reakcijos į neetišką 
ar neteisėtą veiklą respondentas tikėtųsi iš skirtingų žmonių grupių, pa-
rodė, kad socialinių institucijų diegiamų gero elgesio normų transmisija 
į kitas visuomenės grupes (draugai, bendraklasiai, bendraamžiai) nėra 
tobula – apie 30 proc. nematytų stiprios socialinės kontrolės ar kitokio 
pobūdžio neigiamos reakcijos iš aplinkinių į neteisėtą elgesį. Šis veiksnys 
gana gerai atspindi ir faktinio delinkvencinio elgesio tikimybę.
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Po daugelio bandymų reformuoti nepilnamečių justicijos sistemą, apibrėžti ne-
pilnamečių justicijos politikos ateities gaires, po įvairių diskursų šia tema galima 
teigti, kad valstybės pastangos imtis priemonių, tobulinančių nepilnamečių jus-
ticijos sritį, išties matomos: siekiama nepilnamečių baudžiamąją justiciją daryti 
humaniškesnę, kuriama tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintus standartus ati-
tinkanti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistema, valstybės institucijos 
skatinamos kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti probleminio vaiko individualias 
savybes ir stengtis užtikrinti jo interesų apsaugą ir kt. Nepaisant teigiamų po-
stūmių nepilnamečių justicijos institucijų veiklos dar negalima vertinti kaip pa-
dedančios veiksmingai spręsti nepilnamečių delinkvencinio elgesio problemas.

Nepakankamą teisinių ir kitų prevencijos priemonių veiksmingumą, viena 
vertus, reikėtų sieti su tuo, kad delinkvencinis elgesys turi gilias socialines, eko-
nomines ir kultūrines šaknis. Dėl to nusikaltimų prevencijos klausimai negali 
būti sprendžiami atsietai nuo šių problemų. Kita vertus, nusikaltimų prevencija 
vis dar nepakankamai veiksminga dėl to, kad ne visada yra galimybių skirti jai 
tiek lėšų, dėmesio, kiek reikia. Gyvename ribotų išteklių sąlygomis, kai nėra gali-
mybių įgyvendinti net ir priemonių, kurių reikalingumas niekam nekelia abejo-
nių. Ribotų išteklių problema suponuoja reaktyvią, o ne proaktyvią nusikaltimų 
prevencijos strategiją, verčia teikti pirmenybę „gaisrų gesinimo“ taktikai, gyny-
bai, padariniams, o ne priežastims. Mūsų visuomenė vis dar priversta taikytis su 
paradoksalia situacija, kai, trūkstant lėšų nusikaltimų prevencijai, tenka susitai-
kyti su daug kartų šias lėšas viršijančia nusikaltimų padaroma žala. 

Įvardytos problemos bus sprendžiamos mūsų šaliai judant į priekį, didėjant 
mūsų galimybėms. Tačiau nemažą reikšmę turi ir negebėjimas tinkamai panau-
doti turimas galimybes. Nepilnamečių nusikaltimų prevencija mūsų šalyje vis 
dar remiasi pasenusiu „visko po truputį“ principu, kai prevencijos subjektai ska-
tinami „imtis visų priemonių“, neįvertinant, kurios iš įgyvendinamų priemonių 
daro realų prevencinį poveikį, o kurios tik atima prevencijos priemones įgyven-
dinančių asmenų laiką ir jėgas. Lietuvos dar nepasiekė šiuolaikinės „veiksmin-
gumo revoliucijos“ (R.  Martinsono, H.  Shermano) nusikaltimų prevencijoje 
padariniai, dar neįgyvendinti šiuolaikiniai nusikaltimų prevencijos priemonių 
veiksmingumo vertinimo metodai, kriterijai, reikalavimai, patirtis.
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Atliktas tyrimas išryškino didelį atotrūkį tarp nepilnamečių justicijos „pro-
graminio“ ir „realiame gyvenime“ vaizdo, padėjo suprasti priežastis, trukdančias 
įgyvendinti prevencijos priemones nepilnamečių justicijos srityje.

Nepilnamečių justicijos politikos formuotojų ir praktikų, dirbančių šioje 
srityje, patirties, sužinotos kokybinio tyrimo metu, analizė atskleidė, kad Ne-
pilnamečių justicijos programa – pagrindinis politiką šioje srityje formuojantis 
dokumentas yra menkai gyvybinga, užpildyta pakankamai „nuskurdusiomis“ ir 

„pigiomis“ bei rutininėmis priemonėmis, pasižymi fragmentiniu, o ne sistemi-
niu požiūriu į nepilnamečių delinkvencijos problemų sprendimą ir turi menką 
politinį palaikymą. Atitinkamai tyrimo dalyviai apibūdino ir nepilnamečių jus-
ticijos politiką, kuri labiausiai buvo kritikuojama dėl epizodinio, o ne sisteminio 
požiūrio į nepilnamečių problemas, nepakankamai vykdomos įgyvendinamų 
priemonių veiksmingumo stebėsenos, menko institucijų bendradarbiavimo ir 
nenuoseklumo. Bendradarbiavimas su mokslininkais ar specialistais buvo įvar-
dijamas greičiau kaip vienkartinis ir procedūrinis nei pastovus ir grindžiamas 
aiškaus poreikio.

Tyrimas leidžia daryti prielaidą, kad nepilnamečių justicijos sistema, pasi-
žyminti kokybinio tyrimo dalyvių minėtais negatyviais aspektais, tarsi patenka 
į užburtą ratą: (1)  politika formuojama menkai atsižvelgiant arba neatsižvel-
giant į ekspertų, specialistų ir praktikų patirtį, (2) dėl to ekspertai ir specialistai 
supranta ir vertina savo indėlį, o ir vaidmenį kaip minimalų ir nesvarbų ir tuo 
remdamiesi (3) jie rodo menką iniciatyvą bei galią keisti ar daryti įtaką spren-
dimams, (4) todėl patiria bejėgiškumą, nepasitikėjimą sistema ir yra nusiteikę 
pesimistiškai. 

Toks politikos formuotojų, o ypač praktikų savęs pateikimas gali reikšti nu-
sivylimą vykdoma politika, abejingumą ir atsakomybės už sistemoje vykstančius 
darbus vengimą. Abiem atvejais tokia kompetentingų specialistų laikysena la-
biau apsunkina nei skatina nepilnamečių delinkvencijos problemų sprendimą ir 
politikos įgyvendinimą.

Taip pat interviu analizė parodė, kad stokojama (trūksta) veiksmingo vyk-
domų priemonių įgyvendinimo mechanizmo: prevencijos priemonės atsiranda 
nepakankamai išanalizavus situaciją, koncentruojantis į metų metus vykdomas 
tam tikrų institucijų priemones, o ne į priemonių sistemos plėtojimą; nepakan-
ka politinės valios priimti sprendimus, kuriuos siūlo ekspertai; specialistų daly-
vavimas rengiant ir siūlant priemones yra menkas arba formalus. Visa tai lemia 
neapgalvotų ir netinkamų situacijai nepilnamečių delinkvencijos priemonių kū-
rimą ir įgyvendinimą. Įgyvendinus priemones (programas) nepateikiama tiksli 
informacija apie jų įgyvendinimo nuoseklumą ir visapusiškumą; nesudaromos 
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būtinos sėkmingo priemonių įgyvendinimo sąlygos; nepatikrinamas įgyvendin-
tos priemonės veiksmingumas; neužtikrinamas grįžtamasis asmenų ir instituci-
jų, rengusių (numačiusių) priemonę, vadovaujančių ją įgyvendinant, ir vykdy-
tojų, tiesiogiai atsakingų už priemonės įgyvendinimą, ryšys. Dėl to priemonių 
įgyvendinimas kartais turi deklaratyvų pobūdį. Numatytos priemonės dažnai 

„nepasiekia“ tos nepilnamečių grupės, kuriai buvo skirtos, nepadaro numatyto 
prevencinio poveikio. 

Kokybinio tyrimo analizė atskleidė, kad skirtingų priemonių efektyvumo 
matavimas suprantamas nevienodai. Formuotojų nuomone, tikslinga kaupti 
statistinę mokymų dalyvių informaciją, mokymo turinio, savęs, kaip mokymų 
dalyvio, vertinimą. Aktualu fiksuoti pareigūnų profesionalumą ir darbo stažą, jų 
specializaciją, sistemingai vykdyti šeimos situacijos analizę. Taip pat siūloma 
rinkti informaciją apie nepradėtus ikiteisminius tyrimus nepilnamečiams, vyk-
dyti nepilnamečių elgsenos stebėseną, sistemingai atlikti mokslinius tyrimus ir 
matuoti visuomenės informavimo reklamos kampanijas. Praktikai siūlo vykdyti 
apklausas, leidžiančias turėti taikomos priemonės poveikio grįžtamąjį ryšį. Ma-
noma, kad tyrimas priemonės taikymo pradžioje ir priemonei pasibaigus leistų 
įvertinti taikytos priemonės efektyvumą. Praktikai ir formuotojai pritaria nepil-
namečių elgsenos stebėsenos svarbai ne tik vykdomos priemonės laikotarpiu, 
bet ir priemonei pasibaigus. Kontrolinių grupių metodas nesulaukė platesnių 
diskusijų. Tiek formuotojai, tiek praktikai neturėjo nuomonės šiuo klausimu 
arba vertino šį metodą kritiškai, abejojo dviejų identiškų grupių surinkimo gali-
mybe. Jų nuomone, nepilnamečių delinkvenciniam elgesiui turi įtakos daugelis 
veiksnių, todėl ir jų gyvenimo patirtis yra labai skirtinga.

Atlikta 7–9 klasių moksleivių apklausa (taikant pranešimo apie save tyrimo 
metodiką) leido patikslinti dabartines delinkvencinio elgesio ir viktimizacijos 
paplitimo tendencijas, struktūrą mūsų šalyje ir kai kurių apsauginių veiksnių 
veikimą (buvo tikrinama situacinio veiksmo ir institucinės anomijos teorijų ski-
riamų apsauginių veiksnių įtaka). Išaiškinta keletas naujų, svarbių nepilnamečių 
delinkvencinio elgesio ir viktimizacijos dėsningumų, žinios apie kuriuos leidžia 
didinti nepilnamečių nusikaltimų prevencijos kryptingumą ir veiksmingumą. Iš 
jų reikia paminėti:

• Tyrimo duomenys parodė nemažą merginų ir vaikinų delinkvencinio elge-
sio ir jų patekimo į kriminalinės justicijos akiratį atotrūkį. Didžiausių skirtu-
mų nustatyta vadinamųjų vyriškų pažeidimų: vaikinai daug dažniau nei mer-
ginos nurodė neteisėtai siuntęsi muziką ar filmus, padarę smurtinio pobūdžio 
teisės pažeidimų, niokoję autobusų (troleibusų) stoteles, daužę vitrinas, auto-
mobilius ir kt., pardavinėję ar padėję pardavinėti narkotikus.
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• Nustatyta didelių delinkvencinio elgesio skirtumų įvairaus dydžio mies-
tuose. Mažesniuose miestuose mažiau moksleivių nurodė padarę bent vieną 
iš keturiolikos teisės pažeidimų. Tačiau tikėtina dėl didesnės neformalios ir 
formalios kontrolės bei mažesnio anonimiškumo mažesniuose miestuose 
reikalų su policija yra turėję / turi panaši dalis moksleivių kaip ir dideliame 
mieste.
• Vertinant 2006  m. ir 2013  m. atliktų tyrimų duomenis pagal visas socia-
lines demografines charakteristikas (amžių, lytį, gyvenamąją vietą) galima 
pažymėti kelis esminius dėsningumus: tarp visų moksleivių gerokai mažėjo 
smurtinio pobūdžio pažeidimų (grupinių muštynių, ginklo nešiojimo, kūno 
sužalojimo lazda ar peiliu, plėšimo) ir vandališko elgesio. Be to, vertinant 
2006 m. ir 2013 m. tyrimų rezultatus galima daryti išvadą, kad delinkvencinio 
elgesio tarp moksleivių nedaugėja, jų daromi pažeidimai nėra linkę sunkėti, o 
pažeidėjų amžius taip pat nejaunėja.
• Tyrimo duomenys rodo, kad vaikinai dažniau nei merginos nukenčia nuo 
plėšimų, kūno sužalojimų, neapykantos nusikaltimų, išskyrus patyčių elek-
troninėje erdvėje atvejus, kur merginos beveik du kartus dažniau patiria vik-
timizaciją. Taip pat patraukia dėmesį vaikinų ir merginų viktimizacijos vie-
nodumas fizinio smurto šeimoje atvejais. Tiek vaikinams, tiek merginoms 
tenka gan panašiai patirti smurtinius savo tėvų veiksmus. Tai galėtų rodyti, 
kad agresyvius veiksmus sukelia aplinkybės, mažai susijusios su nepilnamečių 
lytimi, jų asmenybe, o yra nulemtos smurtaujančio tėvo ar motinos asmeny-
bės ypatumų. 
• Tyrimo metu nustatyta, kad, didėjant nepilnamečių amžiui, jų viktimologi-
nis pažeidžiamumas nemažėja, jis išlieka pastovus kelis jų paauglystės ir jau-
nystės metus. 
• Paaiškėjo, kad viktimizacijos lygis ir struktūra iš dalies priklauso nuo moks-
leivių gyvenamosios vietos. Tačiau viktimizacijos skirtumai tirtuose mies-
tuose nėra tokie dideli, kad vertėtų pasirinkti decentralizuotą viktimologinės 
prevencijos sistemą. Tyrimas teikia pagrindo manyti, kad viktimizacijos pro-
cesai gan vienodi įvairiuose Lietuvos miestuose ir dėl to jų prevencija gali būti 
vykdoma pagal bendras prevencijos programas.
• Tyrimo duomenys parodė, kad yra statistiškai reikšmingas moksleivių vik-
timizacijos ir delinkvencinio elgesio ryšys. Moksleiviai, kurie patys nukentėjo 
nuo nusikalstamų veikų, linkę dažniau nusikalsti. O iš tų, kurie nebuvo padarę 
nusikalstamos veikos, patys taip pat rečiau tampa nusikaltimų aukomis. Tai 
duoda pagrindą manyti, kad viktimizacija atlieka svarbų vaidmenį nepilna-
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mečių nusikalstamo elgesio etiologijoje. Tai savo ruožtu leidžia teigti, kad 
nepilnamečių viktimizacijos prevencija turėtų tapti viena iš svarbiausių nusi-
kaltimų prevencijos politikos krypčių.
• Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas yra pripažįstamas vienu iš svar-
biausių delinkvencinio ir nusikalstamo elgesio rizikos veiksnių. Atlikto tyri-
mo duomenys leido patikslinti vieno ir kito paplitimą mūsų šalies nepilname-
čių tarpe. Atlikta duomenų analizė parodė, kad alkoholinių gėrimų vartojimo 
paplitimas tarp moksleivių išlieka gana didelis (54,4 proc. per visą gyvenimą 
ir 33,6 proc. per paskutines 30 dienų). Lyginant su ankstesniu ISRD-2 tyrimu 
matomas alkoholio vartojimo paplitimo mažėjimas, tai tik iš dalies gali būti 
paaiškinama metodologinėmis priežastimis. Narkotikų vartojimo paplitimas 
tarp tiriamų moksleivių nėra didelis. Populiariausi lengvieji narkotikai (kana-
pės, marihuana, hašišas), jų bent kartą vartoję teigė 6,6 proc. respondentų. Per 
paskutines 30 dienų tokių tebuvo 2,8 procento. Teigusių, kad vartoja stipres-
nius narkotikus respondentų dalis nesiekė 1 procento. 
• Tyrimo duomenimis, yra stiprus alkoholio vartojimo ir kitų delinkvenci-
nio elgesio apraiškų ryšys. Respondentai, kurie teigė, kad vartoja alkoholinius 
gėrimus daug dažniau buvo padarę ir vieną ar kitą delinkvenciniam elgesiui 
priskirtą veiką.
• Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad 7–9 klasės yra būtent tas 
amžiaus tarpsnis, kai alkoholinių gėrimų vartojimas tarp moksleivių plinta la-
biausiai. Tyrimo nustatyta, alkoholinius gėrimus vartojančių moksleivių dalis 
sparčiai didėja didėjant jų amžiui. Moksleiviai pirmenybę teikia silpniems 
alkoholiniams gėrimams. Labiau paplitęs merginų negu vaikinų alkoholinių 
gėrimų vartojimas, nors šie duomenys iš dalies prieštarauja kitų Lietuvoje 
atliekamų tyrimų duomenims. 
• Nustatytas glaudus nepilnamečių moralinių nuostatų ir delinkvencinio 
elgesio ryšys. Ši nuostata buvo patvirtinta ne tik bendrai, bet ir dėl atskirų 
nusikalstamo pobūdžio veikų. Patvirtintas ir nepilnamečių moralinių normų 
tvirtumo, matuojant gėdos jausmu prieš aplinkinius: draugus, tėvus, moky-
toją, kitus reikšmingus asmenys dėl padaryto nusikaltimo ir jaunuolių delin-
kvencinio elgesio ryšys.
• Svarbus yra ir nepilnamečių gebėjimo kontroliuoti savo jausmus ir impul-
sus ir delinkvencinio elgesio ryšys. Delinkventai paaugliai – tai visų pirma tie, 
kurie dėl vienų ar kitų priežasčių sunkiau valdo savo elgesį, silpniau atsilaiko 
prieš pagundas ir potraukį rizikingai elgtis, prieš neigiamą aplinkinių poveikį, 
kitus kriminogeninius veiksnius.
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• Svarbias nepilnamečių delinkvencinio elgesio prevencijos perspektyvas at-
veria ir anomijos teorijos teiginių patikrinimas. Nustatytas statistiškai reikš-
mingas nepilnamečio susietumo su mokykla ir šeima ryšys. Taigi paauglys 
delinkventas – tai visų pirma toks, kurio emociniai ryšiai su mokykla ir šeima 
yra nusilpę. Šie tyrimo duomenys pateikia dar vieną svarų argumentą vis ak-
tyviau mūsų šalyje plėtojamai tam tikrų gyventojų grupių, taip pat jaunimo, 
socialinės atskirties mažinimo politikai. Gauti duomenys patvirtina šios kryp-
ties priemonių perspektyvumą.
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INTERVIU KLAUSIMYNAS IR INTERVIU EIGOS INSTRUKCIJA 

Lietuvos teisės institutas atlieka nepilnamečių delinkvencinio elgesio ir viktimi-
zacijos tyrimą, kartu analizuojama Nepilnamečių justicijos politika, jos įgyven-
dinimo priemonės ir atliekamas vertinimas, kaip ji prisideda prie nepilnamečių 
delinkvencinio elgesio problemų sprendimo. 
Jūsų patirtis šioje srityje yra labai vertinga, todėl norėjome sužinoti Jūsų nuo-
monę apie šioje srityje vykdomų priemonių efektyvumą bei Jūsų siūlymus, kaip 
galima užtikrinti tokio pobūdžio programų ir tam tikrų prevencinių priemonių 
efektyvumą. 

I. KLAUSIMŲ GRUPĖ: tyrimo dalyvių sąsajos su Nepilnamečių 
justicijos programos įgyvendinimu bei jų nuomonė apie specialistų 
dalyvavimą ir įtaką kuriant tokio pobūdžio programas

Nepilnamečių justicijos reforma vykdoma seniai (nuo 1999 m.) ir vienas iš svar-
bių programinių dokumentų Nepilnamečių justicijos programa, kuri įgyvendina-
ma ir dabar. 
1. Ar Jums teko dalyvauti kuriant ar įgyvendinant Nepilnamečių justicijos 

programos priemones, o galbūt būti programos dalyviu?
Jeigu dalyvauta kuriant: patikslinti, ką konkrečiai darė? Kokiame pro-
gramos įgyvendinimo etape (1999–2002, 2004–2008, 2009–2013)
Jeigu dalyvauta įgyvendinant: pasitikslinti, ką konkrečiai darė? Kokiame 
programos įgyvendinimo etape (1999–2002, 2004–2008, 2009–2013) 
ir pan.
Jeigu buvo dalyvis: pasitikslinti, kokiose priemonėse dalyvavo? Jei buvo šios 
priemonės dalyvis, ar vėliau pritaikė gautą informaciją (žinias) savo darbe? 
Jeigu taip: kaip pritaikė? Jeigu ne: kodėl nepritaikė? Apskritai, ar buvo nau-
dinga? Kodėl ne?

2. Kaip Jūs patekote į atitinkamą programos etapą? (kas pasiūlė prisidėti 
prie kūrimo / įgyvendinimo / dalyvavimo, ar tai tiesiogiai įėjo į Jūsų parei-
gas, jeigu buvote programos dalyvis, kaip buvote atrinkti ? 
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3. Jūsų nuomone/žiniomis, kaip yra formuojamos Nepilnamečių justici-
jos programos priemonės? Ar kuriant tokio pobūdžio programas atsi-
žvelgiama į specialistų nuomonę? (kitaip tariant, ar programą kuriant 
dalyvauja tik ministerijų atstovai, ar ir „vykdymo“ grandies specialistai, t. y. 
tie, kurie tas priemones įgyvendina praktiškai)? 
Jeigu atsižvelgiama: kaip, kiek? Kaip taip realiai atrodo? Gal galėtumėte 
pateikti kokį nors teigiamą pavyzdį, kai pavyko įgyvendinti žemesnės 
grandies specialistų siūlymus?
Jeigu neatsižvelgiama: Kodėl?
Jeigu dalyvavo ir ankstesniuose Nepilnamečių justicijos programos kūrimo 
etapuose: 1999–2002, 2004–2008, 2009–2013 m. 

4. Kokių matote skirtumų tarp programų, jeigu jų įžvelgiate? 

II. KLAUSIMŲ GRUPĖ: Nuomonė apie įgyvendinamų nepilnamečių 
justicijos priemonių veiksmingumą 

Ar nepilnamečių justicijos srityje vykdomos priemonės prisideda prie delinkvenci-
nio nepilnamečių elgesio problemų sprendimo. 
1. Apskritai, kaip vertinate vykdomą Nepilnamečių justicijos politiką? Ar 

priemonės, kurios siūlomos ir įgyvendinamos, bent kažkiek prisideda 
prie nepilnamečių delinkvencinio elgesio problemų sprendimo? 
Kaip pavyzdį, kad būtų galima lengviau prisiminti / kalbėti apie vykdomas 
priemones, paėmėme paskutinės 2009–2013 metų Nepilnamečių justicijos 
programos priemones, daugelis iš jų taip pat buvo įgyvendinamos ir ankstes-
nėse nepilnamečių justicijos programose.

2. Jūsų nuomone, kokios iš šitų priemonių yra veiksmingos? 
Kodėl manote, kad priemonė yra veiksminga? Kokiais kriterijais remda-
miesi apibrėžiate priemonę kaip veiksmingą? 

3. Jūsų manymu, kurios Nepilnamečių justicijos programos priemonės 
yra neveiksmingos? 
Kodėl manote, kad priemonė yra neveiksminga? Kokiais kriterijais remda-
miesi apibrėžiate priemonę kaip neveiksmingą?

4. Kaip manote, kodėl priemones, kurias išvardijote kaip neveiksmingas, 
vis dėlto buvo planuotos ir yra įgyvendinamos? 
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5. Galbūt galite paminėti kitas programoje nenumatytas (bet iš Jūsų patir-
ties) veiksmingas priemones, padedančias spręsti nepilnamečių delin-
kvencinio elgesio problemas. 

III. KLAUSIMŲ GRUPĖ: nuomonė apie Nepilnamečių justicijos 
programos (ir panašių prevencinių programų nepilnamečių justicijos 
srityje) veiksmingumo užtikrinimo „instrumentus“ ir jų įgyvendinimo 
problemas 

Mūsų tyrimo tikslas ne tik identifikuoti nepilnamečių justicijos politikos proble-
mas, ypač kuriant tokias stambias ilgalaikes valstybines programas, kaip antai 
Nepilnamečių justicijos, bet ir pateikti siūlymų, kaip būtų galima didinti tokių 
programų veiksmingumą.
1. Kas, Jūsų manymu, turėtų būti padaryta didinant nepilnamečių justici-

jos politikos efektyvumą? Kas turi būti keičiama? Kaip užtikrinti pre-
vencinių programų šioje srityje veiksmingumą? 
Jeigu tyrimo dalyvis turi savo nuomonę šiuo klausimu, papildomai klausia-
ma: Kokių sunkumų galėtų kilti įgyvendinant jo siūlomas priemones 
(būdus)? Kodėl? 
Yra du Vyriausybės sprendimai, kuriuose pateikiama rekomendacijų, kaip 
atlikti numatomo teisinio reguliavimo išankstinį poveikio (veiksmingumo) 
įvertinimą, bei pateikiama tokio įvertinimo metodika:
• Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003  m. vasario 26  d. nutarimo 
Nr. 276 „Dėl sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtini-
mo ir įgyvendinimo“ pakeitimo (2012 m. spalio 16 d. Nr. 1276); 
• Socialinių sąnaudų-naudos analizės metodinės gairės. Sprendimų poveikio 
baigiamojo vertinimo gairės (2010).

2. Ar esate girdėję / susipažinę su šiomis metodikomis? 
Jeigu taip: Jūsų žiniomis, ar ši metodika taikoma (t. y. naudojama verti-
nant programas)? Kaip dažnai? Kokiais atvejais? 
Jeigu negirdėję / nesusipažinę: Jūsų manymu, ar apskritai reikėtų kokių 
nors vertinimo metodikų, kuriose būtų detaliai aprašyta, kaip užtik rinti 
tokio pobūdžio programų veiksmingumą (kitaip tariant, kaip parengti 
veiksmingas programas), kaip atlikti jų veiksmingumo įvertinimą (t. y. 
jau įgyvendinus programą, kaip nustatyti jų veiksmingumą?) 
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3. Ar esate girdėję / susipažinę su eksperimentiniais metodais (kontroli-
nių ir eksperimentinių grupių lyginamuoju metodu) vertinant preven-
cines priemones? 
Kontrolinės grupės metodas – vienas iš būdų įvertinti prevencijos priemo-
nių veiksmingumą. Tam reikia dviejų kuo panašesnių grupių. Pavyzdžiui, 
kalintys nepilnamečiai turėtų būti panašūs pagal amžių, palaikomą ryšį su 
tėvais, pagal nusikalstamos veikos rūšį ir pan.; abi grupės turi būti vienodo 
dydžio; turi būti atsižvelgiama į tai, kad kažkiek žmonių iš grupių gali 

„nubyrėti“ (pavyzdžiui, susirgti) ir įvertinti to nubyrėjimo galimą įtaką re-
zultatams. 
Metodo esmė ta, kad vienai grupei (vadinamai eksperimentinei) yra da-
romas kažkoks poveikis (pavyzdžiui, viena grupė dalyvauja adaptuotose 
programose), o kitai grupei (kontrolinei) joks poveikis nėra daromas (jie 
nedalyvauja). Tam, kad būtų galima įvertinti poveikio veiksmingumą prieš 
ir po, matuojami grupėse vykstantys pokyčiai, ar jie yra tarp grupių, ar sė-
kmingi ir pan. (pavyzdžiui, ar eksperimentinėje ir kontrolinėje grupėse pas-
tebimi kažkokie elgesio pokyčiai, žiūrima, ar išėję nepilnamečiai nusikalsta 
ar nenusikalsta ir pan.). Jeigu šių dviejų grupių pokyčių yra, galima manyti, 
kad priemonė veiksminga, aišku, įvertinus, ar neatsirado kažkokių kitų ša-
lia veikiančių kintamųjų. 

4. Jūsų žiniomis, ar Lietuvoje šis metodas yra naudojamas vertinant pro-
gramos priemonių veiksmingumą? 
Jeigu taip: gal galėtumėte pateikti pavyzdį.
Jeigu ne: kodėl kontrolinių grupių metodas netaikomas ar retai taikomas 
Lietuvoje? 

5. Jūsų nuomone, su kokiomis problemomis gali būti susidurta bandant 
tai įgyvendinti?
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Nepilnamečių justicijos 2009–2013 metų programos priemonės

Specializuoti mokymai:
– Organizuoti policijos pareigūnų, dirbančių su nepilnamečiais, mokymą, 
mokyti juos dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais nepilnamečiais (Pro-
gramos 1.1 priemonė);

– Organizuoti pataisos inspekcijų pareigūnų, dirbančių su nepilnamečiais 
teisės pažeidėjais, mokymą (Programos 1.2 priemonė);

– Organizuoti laisvės atėmimo vietų pareigūnų, dirbančių su nepilname-
čiais, nuteistais laisvės atėmimo bausme, mokymą (Programos 1.3  prie-
monė);

– Kelti ikiteisminio tyrimo teisėjų, nepilnamečių ir šeimos bylas nagrinė-
jančių teisėjų kvalifikaciją (Programos 1.5 priemonė)

– Mokyti savivaldybių administracijų prevencinio darbo koordinavimo 
grupes ir mokyklų prevencinio darbo (dabar vadinamos „vaiko gerovės 
komisijos“) grupes, įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios 
ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatas (Programos 1.4 priemonė)

Bendri mokymai: 
– Organizuoti policijos, pataisos inspekcijų, laisvės atėmimo vietų pareigūnų, 
prokurorų, teisėjų, dirbančių su nepilnamečiais, bendrus mokymus (Pro-
gramos 1.7 priemonė)

Užtikrinti privalomą prokurorų dalyvavimą savivaldybių administracijų 
prevencinio darbo koordinavimo grupių veikloje (Programos 2.1  prie-
monė)

Sudaryti technines galimybes ikiteisminio tyrimo metu per nepilnamečių 
įtariamųjų, liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausas daryti vaizdo ir garso įra-
šą (Programos 2.2 priemonė)

Rengti ir įgyvendinti adaptuotas programas nepilnamečiams, esan-
tiems laisvės atėmimo vietose ir pataisos inspekcijų įskaitoje (Programos 
3.1 priemonė)

Organizuoti priemones, skatinančias nepilnamečių, esančių pataisos 
inspekcijų įskaitoje, socialinę integraciją, mažinančias riziką ir skirtas nu-
sikalstamą veiką lėmusioms priežastis šalinti (vasaros stovyklos, pažintiniai 
žygiai, kultūros ir sporto renginiai ir panašiai) (Programos 3.2 priemonė)



210

JAUNIMO DELINKVENCINIS ELGESYS IR NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOS POLITIKA LIETUVOJE: 
TENDENCIJOS IR LYGINAMIEJI ASPEKTAI

Sukurti ir įdiegti nepilnamečių, atliekančių laisvės atėmimo bausmę ar 
esančių vaikų socializacijos centre, ryšių su šeima palaikymo priemonių 
sistemą (Programos 4.1 priemonė)

Organizuoti sociokultūrinius renginius – rengti nepilnamečius, nuteistus 
laisvės atėmimo bausme, grįžti į visuomenę (Programos 4.2 priemonė)

Įsigyti priemonių, reikalingų nepilnamečių, nuteistų laisvės atėmimo baus-
me, laisvalaikio užimtumui ir praktinei veiklai organizuoti (Programos 
4.3 priemonė)

Teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą švietimo pagalbos ir vaikų ug-
dymo klausimais vaikų socializacijos centruose dirbantiems specialistams 
(Programos 5.1 priemonė)

Organizuoti visuomenės informavimo kampanijas (radijo, televizijos lai-
das, leidinius ir kita) (Programos 8.1 priemonė)

Įgyvendinti eksperimentinį mediacijos taikymo nepilnamečių baudžia-
mosiose bylose projektą (t. y. nusikaltimo aukos ir nepilnamečio nusikal-
tėlio eksperimentinį taikinamojo tarpininkavimo projektą) (Programos 
2.3–2.4 priemonės)

Atlikti nuoseklius nepilnamečių justicijos mokslinius tyrimus, teikti 
mokslines rekomendacijas, kaip tobulinti nepilnamečių justicijos sistemą 
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Summary

The aim of this research was to analyse juvenile delinquency and victimization 
in Lithuania from the sociological, criminological and legal perspectives. The 
research sought not only to explain the trends and forms of juvenile delinquency 
and victimisation, but also to verify assumptions of different theories elaborated 
in criminology. The research also aimed to assess the existing juvenile justice 
policy in Lithuania and to examine whether it is adequate to address the 
problems of delinquent behaviour.

Research methodology
The survey of delinquent behaviour and victimisation experience was based on 
the ISRD-3 (International Self-Report Delinquency Study) methodology, which 
comprises a quantitative survey of 7th-9th grade students. It should be noted that 
Lithuania participated in a previous (ISRD-2) study in 2006.1 This enabled 
to perform a comparative data analysis and to evaluate changes in juvenile 
delinquency and victimisation during the period of eight years (2006–2013).

ISRD-3 study uses a multi-stage stratified random sampling that is based 
on the probability of each selection unit to be selected to the reference sample. 
Due to comparative nature of the study, it was important to ensure that data 
received from various countries participating in this survey would be mutually 
comparable. Therefore, this survey was based on a ‘city-based’ sampling and 
sampling strategies were highly standardized: each country was required to 
perform survey of two larger cities (the same cities that were included in 
previous ISRD-2 study). There was an additional possibility to add one cluster 
of geographically close towns.

Lithuanian ISRD-3 study covered the same cities and towns that had 
previously been surveyed during ISRD-2 study: Vilnius (the capital city, 
529,022 inhabitants, Eastern part of the country), Šiauliai (105,601 inhabitants, 

1 Enzmann D., Haen Marshall I., Killias M., Jurgen-Tas J., Steketee M., Gruszczynska B. 
Self-reported Youth Delinquency in Europe and Beyond: First Results of the Second 
International Self-Report Delinquency Study in the Context of Police and Victimization 
Data // European Journal of Criminology, 2010, vol. 7, No. 2, p. 161.
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Northern part of the country), Kretinga (18,816 inhabitants), Plungė (19,153 
inhabitants), and Telšiai (24,295 inhabitants).2

The main sampling unit was a class at school. Pupils from 7th, 8th and 9th 
grades we surveyed, that represents the following age groups: 12–13, 13–14 and 
14–15. The minimum number of respondents to be surveyed in two larger cities 
was 1800 (900 respondents in each). During the survey that was conducted 
in Lithuania in October–December 2013, 2824 students (146  classes) from 
gymnasiums, progymnasiums, secondary and primary schools in Vilnius, 
Šiauliai, Telšiai, Plungė and Kretinga were surveyed.

Two versions of the questionnaire were available for researchers: an 
electronic one and a standard paper version. In Lithuania the paper version 
was used since the researchers doubted whether all the schools would be able 
to ensure access to computers with Internet connection to all respondents. The 
structure of both versions of the questionnaire was identical.

In the ISRD-3 questionnaire, the structure of delinquent behaviour was 
measured by asking about 15 different law offences: property crimes (theft from 
a vehicle, burglary, car theft, shoplifting) and violent crimes (gang fight, robbery, 
etc.). Some new types of illegal activities (graffiti, cruelty to animals and illegal 
downloading from the Internet) were also included. The self-report victimisation 
part consisted of questions about experienced robbery, bodily injury, theft, hate 
crime, cyber bullying and types of domestic violence.

The second part of the project research was to assess the juvenile justice 
policy in Lithuania. To attain this, legal acts, programming documents, statistical 
data and previous scientific researches on the juvenile justice sector in Lithuania 
were analysed. On the other hand, opinions of the professionals working in 
this area (both policy-makers and policy implementers) were also considered 
important. Therefore, the researchers conducted in-depth interviews according 
to semi-structured questionnaire with the experts working in such areas as law 
enforcement, child rights protection, psychology, social work, etc.

29 semi-structured interviews were conducted: 9 – with policy-makers 
in juvenile justice system, and 20 – with practitioners working in this area3. 

2 Data on the size of population in the beginning of 2014. Department of Statistics of 
Lithuania. Available online: <http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?
portletFormName=visualization&hash=302b354f-8511-4993-aeb6-b03fc86c6d3f>.

3 Interviews were conducted in February – April 2014. Most of the participants of the 
study were interviewed in their working environment or at the Law Institute of Lithuania. 
Several interviews were carried out in public places without disturbing other people.
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The informants were selected by a targeted sampling. The main criterion 
for the selection of policymakers in the juvenile justice area was their direct 
participation in development, organization and implementation of the measures 
of the Juvenile Justice Programme. In Lithuania, such policy makers comprise 
of representatives of various ministries, departments, public institutions and 
scientists that mostly contribute to the development of the Juvenile Justice 
Programme. Therefore, the survey sample included representatives from the 
Ministry of Justice, the Ministry of Education, the Ministry of Social Security 
and Labour, the Prisons Department, the Police Department and the researchers 
who have contributed to the creation of the Juvenile Justice Programme. The 
main selection criteria of practitioners was their work / specialization in the 
field of juvenile justice. Police officers, prosecutors, judges, social workers and 
psychologists were interviewed. 

The experts were invited to discuss three main topics: their participation in 
the implementation of the Juvenile Justice Programme; their opinions on the 
efficiency and ensuring the effectiveness of the measures implemented within 
the Programme; issues hindering implementation of the measures within the 
Programme.

Different groups of participants of the study enabled to approach the 
research questions from different angles. Conducted interviews with the 
policymakers in the area of the juvenile justice resulted in a better and more 
in-depth understanding of the juvenile justice policy in Lithuania and its basic 
document – the Juvenile Justice Programme4. They also helped to clarify the 
criteria on the basis of which the survey participants evaluated the effectiveness 
of the Programme. Interviews with practitioners allowed to get an insight in 
the practical experience when applying the measures of the Juvenile Justice 

4 In Lithuania the Juvenile Justice Programme consisted of several stages: period of 1999-
2002, period of 2004-2008 and period of 2009-2013 (programming documents have 
been adopted by the Government of the Republic of Lithuania by Decision of 19 May 
2004, No. 600, and Decision of 2 September 2009, No. 1070). It should be noted that 
the first (period of 1999-2002) Juvenile Justice Programme has been funded by the 
United Nations Development Programme, the Open Society Fund-Lithuania and the 
Netherlands Government funds. Their goal was to reduce repeated juvenile deliquency 
by creating a humane and effective juvenile justice system. These programmes have 
been provided to improve the legal system, to reform the juvenile justice institutions, 
to enhance the capacities of the professionals working with juvenile offenders, to 
develop alternatives to imprisonment, to inform the public about juvenile justice, and to 
cooperate with civil society organizations.
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Programme and to explore the ways of ensuring the effectiveness of those 
measures.

Results of the study
This research enabled to examine the prevalence, structure and influencing 
factors of the youth delinquent behaviour and victimization, as well as to 
assess the situation in the context of the legal and political (criminal justice and 
education policy) regulation in Lithuania.

Analysis of normative legal acts and programming documents showed that 
the juvenile justice system has undergone major changes over the last fifteen 
years (for example, implementation of the first and the second Juvenile Justice 
Programme (1999–2002 and 2004–2008); preparation of training programmes 
for police officers, judges, prosecutors, prison and probation officers that work 
with juvenile offenders; adoption and implementation of a number of laws 
intended to protect minors in criminal proceedings; implementation of the 
system of minimal and medium care for minors5, etc.).

Furthermore, previous studies in Lithuania (Vileikienė, E. 2007; Bieliūnė, S. 
et al., 2010; Targamadzė, V. 2013; Nikartas, S. et al. 2013) revealed a number of 
problems in implementing the planned preventive measures (such as lack of a 
systematic approach when training practitioners in the juvenile justice system, or 
lack of inter-agency cooperation). The evaluation of the Lithuanian socialization 
centres revealed that one-third of children do not participate in any prevention 
programmes, other children are poorly involved, and in minimal and medium 
care system their social skills are poorly developed.

This study highlighted the gap between the “facade” (prevention 
programmes) of the juvenile justice policy and the “real life”. It also helped to 

5 In 2008, the Law on Minimal and Medium Care for Minors (28 June 2007, no. X-1238) 
came into force in Lithuania. It defines educational and other forms of aid measures 
provided for children with behavioral problems and predisposed to commit crime. The 
Law foresees the following minimal child care measures: 1) specialist work (counseling) 
with the child; 2) obligation to attend a child daycare center; 3) obligation to participate 
in social education, rehabilitation, integration, prevention, and other programmes; 4) 
obligation of schooling in accordance with the primary and basic education programmes 
till the age of 16; 6) obligation to be at home at a fixed time; 7) obligation to avoid places 
that have a negative impact on a child‘s behavior, or not to communicate with people 
who have a negative effect on him /her; 8) obligation to work in an educational nature, 
if the child consents. Medium care means sending a child to a children socialization 
centre. Child Welfare Commission is the body coordinating the execution of minimal 
and medium care for minors in the municipality.
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understand the issues hindering the implementation of preventive measures in 
the field of juvenile justice.

The analysis of the experience of the juvenile justice policymakers and 
practitioners, which was examined during the qualitative study, revealed that 
the Juvenile Justice Programme – the key policy document in this area – 
is functioning poorly. It is filled with “impoverished”, “poor” and routine 
measures, it has a fragmented, rather than a systematic, approach to the 
juvenile delinquency problems and has little political support. Accordingly, 
the participants described the juvenile justice policy as an episodic, rather than 
systemic, approach to juvenile problems, lacking a continuous effectiveness 
monitoring of the implemented measures, and displaying poor inter-institutional 
cooperation and inconsistency. Cooperation with researchers and experts was 
indicated as occasional and procedural rather than systematic and based on a 
clear demand.

The study suggests that the juvenile justice system, suffering from the 
above-mentioned negative aspects, is likely a fall into a vicious circle: (1) the 
policy is formed without considering or poorly considering the experience of 
experts, professionals and practitioners. (2) As a result, experts and specialists 
perceive their contribution and role as irrelevant and (3) in turn, they show no 
initiative to change or influence decision-making. (4) Moreover, they witness 
the weakness and lack of confidence in the system and are pessimistic about it. 
Such setback of competent professionals further complicates the possibilities 
of solving the juvenile delinquency problems and implementation of necessary 
policies.

The conducted interviews have also revealed the lack of effective 
implementation mechanisms: the preventive measures are proposed without 
sufficient analysis of the situation, focusing on measures carried out in separate 
institutions rather than the whole system; lack of political will to implement 
the proposals that are offered by the experts; participation of specialists when 
drafting measures is poor and formal. All of this leads to the development and 
implementation of inadequate and inappropriate measures intended to target 
juvenile delinquency. Moreover, there is no information about consistency 
and completeness of a measure after its implementation; efficiency of measures 
implemented is not measured; there is no feedback discussion between 
individuals and institutions that drafted a particular instrument, supervised 
its implementation, and, on the other hand, practitioners that are directly 
responsible for its implementation. Therefore, such implementation often has 
a declarative character. The measures often fail to reach the group of minors 
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to which they were foreseen. In other words, they do not attain the intended 
preventive effect.

With regard to measures that could enhance the effectiveness of juvenile 
justice, the so-called “instruments” to measure effectiveness, the research has 
identified various issues linked to the nature of the measures. For example, 
policymakers considered that it was necessary to obtain statistical information 
about the participants of the training, as well as the curriculum and the 
training evaluation. It is also proposed to collect information about the pre-
trial investigations involving minors, to monitor juvenile behaviour, to carry 
out systematic research in this area and to measure the effect of awareness 
raising campaigns. The practitioners suggest that surveys should be conducted 
to examine feedback on the particular measure implemented. It is considered 
that pre-testing and post-testing could properly assess the effectiveness of 
the measures, and monitoring of juvenile behaviour is crucial even after the 
implementation of a measure. It should be noted that the chosen control group 
method did not raise any debate between the policymakers. The practitioners 
also refrained from giving their opinion on this matter, and did not critically 
evaluate such approach, without questioning the possibility to gather two 
identical groups. 

Having evaluated the juvenile justice policy in Lithuania, the second part 
of the research concentrated on the quantitative survey performed at schools. 
The results of the quantitative survey are of significant importance. Comparative 
analysis of the ISRD-2 and ISRD-3 studies (2006 and 2013) revealed that 
there is no substantial growth in rates of delinquent behaviour among pupils. 
Their delinquent acts do not tend to become more serious and the age of the 
delinquents is not declining.

The most common delinquent behaviour among pupils is illegal 
downloading from the Internet. This trend is understandable, given the extent 
of Internet use in a modern globalized world. However, serious offenses among 
pupils are not widespread, and throughout their lives only a quarter of them 
have committed an offense that had a direct impact on another person or is 
associated with the intent to cause such a damage (with the exception of graffiti 
and vandalism which can also be directed towards public property). However, 
comparing the survey data and official statistics, it can be noted that latent and 
registered juvenile criminal behaviour differs in its prevalence and structure, as 
only a minor part of violent offences is reflected in criminal statistics.

The research demonstrated a significant gap between the girls’ and boys’ 
delinquent behaviour. The major difference was observed within the so-called 
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“masculine” offences: boys more often than girls reported about illegal download 
of music or movies, violence offences, vandalizing bus (trolleybus) stations, 
smashing shop windows, cars etc., selling drugs.

Differences in the prevalence of delinquency in various cities and towns 
were observed. In smaller towns, fewer pupils reported committing at least one 
of the fourteen listed offences. However, due to a more persistent informal and 
formal control and less anonymity in smaller towns, a similar proportion of 
pupils as in a big city had contacts with the police.

Alcohol and drug use is recognized as one of the most important risk factors 
for delinquent and criminal behaviour. The survey enabled to repeatedly confirm 
the level of use of the mentioned substances among pupils in Lithuania. The data 
analysis showed that alcohol consumption among pupils remains fairly high 
(54.4 per cent over a lifetime, and 33.6 per cent in the last 30 days). Compared 
with the previous ISRD-2 study, certain decline in alcohol consumption is 
observed. This change in results can be explained by methodological reasons 
only to some extent, which allows claiming some factual decline. 

The proportion of pupils using alcohol rapidly increases with their age. 
According to the survey, it can be suggested that 7th-9th years at school is the 
age when the alcohol consumption among schoolchildren spreads the most. 
The study found that alcohol consumption is more prevalent among girls rather 
than among boys, although such outcome partially contradicts with other data 
collected in Lithuania. 

Pupils show preference to light alcoholic beverages. At least once during 
the last 30 days, 28.3 per cent of respondents have consumed beer and similar 
drinks. Accordingly, 9.2 per cent of respondents consumed wine and 11.5 per 
cent – strong drinks. A large part of students (24.9 per cent) reported that in the 
last 30 days once or several times they consumed alcohol in excessive amounts, 
i.e. drank more than 5 units of alcohol in one day.

Drug use among surveyed pupils is rather low. Relatively popular are soft 
drugs (cannabis, marijuana, hashish), which were acknowledged to be consumed 
at least once by 6.6 per cent of respondents. When answering about the use of 
drugs during the last 30 days, the number of the consumers dropped to 2.8 per 
cent. Use of hard drugs was reported by less than 1 per cent of respondents.

The findings suggest that there is a strong link between alcohol consumption 
and delinquent behaviour. Respondents, who reported consuming alcoholic 
beverages, more often committed one of the listed delinquent offences.

The ISRD-3 survey also included questions related to the victimization 
experienced by the pupils. The data analysis revealed that nearly half of the 
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respondents claimed to have suffered from at least one of the offences (the overall 
victimization rate over the lifetime is 47.1 per cent, and 38.3 per cent during 
the last 12 months). In most cases pupils become victims of physical violence 
in home environment, where one of the parents hit, slapped or pushed them 
(lifetime rate – 25.7 per cent; in the last 12 months – 18.2 per cent), theft (over 
a lifetime – 18.3 per cent; in the last 12 months – 14.4 per cent), cyber bullying 
(over a lifetime – 17.5 per cent; in the last 12 months – 14.7 per cent). More 
rare cases of victimization include suffering from a physical violence within their 
family, where one of the parents hit them with some object or beaten strongly 
(over a lifetime – 6.1 per cent; in the last 12 months – 3.1 per cent), robbery 
(over a lifetime – 5.2 per cent; in the last 12 months – 3.4 per cent), bodily injury 
(lifetime – 4.8 per cent; in the last 12 months. – 3.4 per cent) and hate crime 
(over a lifetime – 4.0 per cent; in the last 12 months – 2.9 per cent).

It was also estimated that vulnerability of juveniles to become a crime victim 
does not decrease with age and remains constant during several teenage years. The 
study revealed that there is a statistically significant relationship between pupils’ 
victimization rates and their delinquent behaviour. Pupils, who became victims 
of criminal offences, are more likely to commit delinquent acts themselves. 
Meanwhile, those who had not committed any criminal acts, were less likely to 
become victims of criminal offences. This gives reason to assert that victimization 
plays an important role in the etymology of the juvenile delinquency. This, in 
turn, suggests that prevention of juvenile victimization should become one of 
the most important aspects in the crime prevention policy.

One part of this study sought to identify the factors that deter minors 
from delinquent behaviour. The crucial assumptions of the Situational Action 
Theory and the Institutional Anomy Theory were examined in the ISRD-3 
questionnaire. 

It was observed that there is a very close link between moral values (norms) 
and delinquent behaviour. This observation was confirmed not only on a general 
level, but also in relation to separate delinquent acts. The study confirmed 
existence of the link between the strength of moral norms of a subject (measured 
through shaming in front of the other people: friends, parents, teacher, and other 
relevant persons) and delinquent behaviour. There is also a relationship between 
ability to control emotions and impulses by a minor and his / hers delinquent 
behaviour. Young delinquents, first of all, are those who for some reasons are less 
able to control their behaviour, are less resistant against the temptations, and are 
prone to risky behaviour.
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Verification of several assumptions of the Institutional Anomy Theory 
opens important perspectives towards the prevention of juvenile delinquent 
behaviour. The study identified statistically significant correlations between the 
ties of a pupil with his / hers school, friends and family and his / hers previous 
experience in delinquency. Positive ties with school and parents are one of the 
crucial factors that can deter from delinquent behaviour. Proper transmission of 
pro-social norms by family and educational institutions to the surroundings of 
a juvenile and the importance of their opinion about certain behaviour is also a 
factor that performs a deterring function. In this case a juvenile delinquent is, 
first of all, a person whose emotional ties with school and family is weakened. 
This study, therefore, provides yet another strong argument for social exclusion 
reduction policy within specific social groups, including youth. The survey data 
confirm the perspective of this approach.
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