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NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMAS ELGESYS:
PSICHOLOGINIAI MEDIACIJOS TAIKYMO ASPEKTAI
Straipsnyje analizuojamos nepilnamečių nusikalstamo elgesio priežastys ir mediacijos
procedūros taikymo svarba. Analizuojant mokslinę literatūrą parodoma, kad mediacija
teigiamai veikia nepilnamečio asmenybę, padeda jį auklėti ir prisideda prie nepageidaujamo elgesio korekcijos. Taip pat straipsnyje atkreipiamas dėmesys, kad mediacija
didina teisingumo pajutimą, pasitikėjimą baudžiamuoju procesu ir visa baudžiamosios
justicijos sistema. Mediacijoje dalyvavę nepilnamečiai priimtus įsipareigojimus dažniau
visiškai realizuoja ir rečiau nusikalsta pakartotinai.

1. ĮVADAS
Nepilnamečių nusikalstamumas šiuo metu tampa vis opesnė problema. Įvairių laikotarpių skirtingų šalių nusikalstamumo statistikos duomenys rodo, kad proporcingai
didžiausią nusikalstančių asmenų dalį sudaro vėlyvosios paauglystės ir ankstyvosios
jaunystės (iki 25 metų) amžiaus asmenys. Vėliau proporcija mažėja. Lietuvoje 1990–
2009 metais jaunuoliai, priklausantys 14–24 metų amžiaus grupei, padarė 41,6 proc.
– 48,3 proc. nusikalstamų veikų bendro nusikaltimų skaičiaus.1 Aukšti registruoto
nusikalstamumo rodikliai šioje amžiaus grupėje rodo, kad reikia imtis priemonių,
kurios užkirstų kelią nusikalstamam elgesiui. Nepilnamečių nusikalstamas elgesys
daro reikšmingą neigiamą emocinį, psichinį ir finansinį poveikį nusikaltimo aukoms,

1

Kalpokas V. Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padariusių nusikalstamas veikas, pasiskirstymas pagal amžių
ir lytį Lietuvoje ir kitose šalyse // Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai (autorių kolektyvas, sudarytojas Sakalauskas G.) Teisės instituto
mokslo tyrimai. 7 tomas, Vilnius: Teisės institutas, 2011, p. 189.
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jų šeimoms ir visai bendruomenei. Tačiau kyla klausimas, ką reikia daryti, kad nepilnamečių nusikalstamumo rodikliai sumažėtų? Kokios priemonės yra veiksmingos
dirbant su delinkventiniais nepilnamečiais?
Efektyvios prevencinės ir intervencinės paauglių nusikalstamo elgesio mažinimo programos turi būti nacionalinis prioritetas. Jaunų žmonių nusikalstamos veikos – tai svarbi
visuomeninė problema, reikalaujanti didelių socialinių ir finansinių išlaidų. Nepilnamečių
elgesio korekcijai įtakos turi jau pats bylos nagrinėjimo procesas. Užsienio šalių patirtis
rodo, kad mediacija – tai efektyvus būdas nagrinėjant aukos ir nusikaltusiojo konfliktą.
Mediacijos programos sėkmingai įgyvendinamos įvairiose valstybėse, turinčiose skirtingą teisinę sistemą, papročius, kultūrą ar socialinių paslaugų sistemą. Nuo mediacijos
taikymo pradžios sukurta daugiau kaip keli šimtai programų.2 Šiuo metu mediacija yra
vienas iš labiausiai paplitusių atkuriamojo teisingumo modelių Europoje.3
Pagrindinis atkuriamojo teisingumo modelio tikslas – atkurti pažeistus santykius,
kai kaltininkas atlygina nukentėjusiajam padarytą žalą, atsiprašo, susitaiko.4 Visuose atkuriamojo teisingumo modeliuose svarbūs komponentai yra dialogas, žalos
atlyginimas ir nusikaltusiojo atsakomybės skatinimas. Nubaudimo ar reabilitacijos
modeliuose yra susitelkiama į nusikaltėlio nubaudimą ar jo reabilitaciją dažnai pamirštant apie pačią auką ir jos poreikius. Atkuriamojo teisingumo modeliai, tarp jų
ir aukos bei nusikaltusiojo mediacijos modelis, yra naudingi visoms konflikto šalims:
nusikaltimo aukai, nusikaltusiajam ir visuomenei.
Europoje nusikaltimo aukos ir nusikaltusiojo mediacija sėkmingai taikoma jau
30 metų. Šešios Europos valstybės (Austrija, Belgija, Anglija ir Velsas, Suomija, Vokietija ir Norvegija), 1981–1984 metais įgyvendinusios pirmuosius baudžiamosios
mediacijos pilotinius projektus, iki dabar sėkmingai plėtoja atkuriamojo teisingumo
idėjas.5 Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos valstybių, neturinti teisiškai
reglamentuotos aukos ir nusikaltusiojo mediacijos.6
2

Umbreit M. S. Victim Sensitive Victim Offender Mediation Training Manual. Center for Restorative
Justice and peacemaking, 2006.

3

Uscila R. Atkuriamojo teisingumo koncepcija, jo modeliai nepilnamečių justicijoje // Nepilnamečių
justicija Lietuvoje: teorija ir praktika, metodinis leidinys (autorių kolektyvas, sudarytoja Česnaitytė I.)
Vilnius, 2007, p. 68

4

Justickis V. Kriminologija. I dalis. Vilnius, 2001, p. 279.

5

Mestitz A. Comparative Perspective on Victim-Offender Mediation with Youth Offenders Throughout
Europe // Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe. An Overview and Comparisom
of 15 Countries (eds. Mestitz A. and Ghetti S.), 2005, Netherlands: Springer, p. 11.

6

Kietytė L., Matijaškaitė A., Uscila R. Atkuriamasis teisingumas: samprata, tarptautinių dokumentų rekomendacijų, užsienio valstybių patirties apžvalga, atkuriamojo teisingumo sistemos kūrimo sąlygų analizė
ir pasiūlymai dėl jos kūrimo Lietuvoje, Vilnius, Teisės institutas, 2006, p. 78 [interaktyvus]. Prieiga per
internetą: <http://www.teise.org/next.php?nr=56>.
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Atliekant mokslinės literatūros ir tyrimų apžvalgą šiame straipsnyje aptariamos
nepilnamečių nusikalstamo elgesio priežastys ir nagrinėjama mediacijos įtaka nusikaltusių paauglių elgesio korekcijos procese, ypač akcentuojant psichologinius šios
intervencijos taikymo aspektus.

2. NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO PRIEŽASTYS
Prieš pradedant nagrinėti mediacijos įtaką paauglių nusikalstamo elgesio kitimui,
svarbu atkreipti dėmesį į jaunų žmonių nusikalstamo elgesio priežastis. Tai leis geriau
suprasti galimų intervencijų naudą ir jų panaudojimo sėkmingumą.
Turbūt neįmanoma pateikti vienintelio aiškaus atsakymo, kuris nuosekliai paaiškintų jaunuolių nusikalstamą elgesį. Jaunų žmonių motyvai nusikalsti yra įvairūs ir
neretai turintys skirtingas priežastis. Sukurtos atskiros teorijos, bandančios paaiškinti paauglių nusikalstamą elgesį. Lietuvoje nepilnamečių nusikalstamą elgesį, jo
priežastis, prevencijos galimybes ir nepilnamečio nusikaltėlio asmenybės problemas
yra nagrinėję A. Dapšys, G. Babachinaitė, A. Drakšienė, A. Čepas, S. Justickaja,
V. Justickis ir kt.7 Lietuvos ir užsienio kriminologai, nagrinėdami nepilnamečių
nusikalstamo elgesio priežastis, akcentuoja tokius veiksnius kaip neigiamą šeimos
įtaką, neužimtumą, įsitraukimą į nusikalstamas grupuotes, neigiamą bendraamžių
įtaką, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą, žiniasklaidos įtaką, neigiamą
kriminalinės justicijos sistemos įtaką, nukentėjusiojo elgesį ir kt.8
Nepilnamečiai padaro įvairaus pobūdžio prasižengimų. Atliktų tyrimų duomenimis, delinkventinis elgesys ir įvairūs prasižengimai yra būdingi paaugliams.
Jaunų žmonių delinkventinis elgesys yra laikomas normaliu, įprastu ir laikinu
reiškiniu šiuo amžiaus tarpsniu. Paprastai toks elgesys baigiasi kartu su paauglyste
ir tik maža prasižengusių paauglių dalis tęsia neteisėtą elgesį tapę suaugusiais. Tuo
tarpu dauguma nusikalstamas veikas padariusių paauglių suaugę būna socialūs ir
produktyvūs.9 Dažniausiai asocialiai ir nusikalstamai elgiasi paaugliai, kurie jau

7

Žr., pvz., Babachinaitė G. Nepilnamečių smurtas Lietuvoje: raiška, priežastys ir prevencija // Jurisprudencija, Mokslo darbai, T 27(19), Vilnius, 2002, p.108–117; Drakšienė A., Drakšas R. Nepilnamečių
baudžiamoji atsakomybė. Vilnius, 2007; Čepas A. Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo priežastys. Vilnius,
1982; Justickaja S., Kalpokas V., Ūselė L., 15–17 amžiaus moksleivių delinkventinis elgesys ir viktimizacija Lietuvoje // Teisės problemos, Nr. 4 (62) 2008, p.67–108; Justickis V. Nepilnamečių teisės pažeidėjų
charakterio nukrypimai. Kaunas, 1984.

8

Žr., pvz., Jatkevičius A. Nepilnamečių smurtinio nusikalstamumo prevencija. Daktaro disertacija. Vilnius,
2003, p. 54–76; Millie A. Anti-social Behaviour, Glasgow, 2009, p. 53–79.

9

Krisberg B., Wolf A. M. Juvenile Offending // Juvenile Delinquency: Prevention, Assessment, and Intervention (Eds. Heilbrun K., Goldstein N. E. S., Redding R. E.). Oxford university Press, 2005, p. 72–73.
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vaikystėje (iki 12 metų) pasižymėjo delinkventiniu elgesiu ir padarė nusikalstamas
veikas.10
Paauglystė ir ankstyvoji jaunystė yra tas amžiaus tarpsnis, kai sparčiai tobulėja
tam tikros fizinės organizmo savybės, kurios gali būti reikalingos įvairioms nusikalstamoms veikoms atlikti. Vėlyvosios paauglystės laikotarpiu vyksta hormonų veiklos
pokyčiai organizme ir labai suintensyvėja testosterono gamyba. Tai savo ruožtu
siejama su jaunuolių elgesio pokyčiais, tokiais kaip padidėjusi agresija, emocinis
nestabilumas ar pasunkėjusi savikontrolė.11
Manoma, kad paauglių nusikalstamą veiką gali nulemti nesugebėjimas laikytis
visuomenėje priimtų moralinių ir teisinių normų. Netinkamas elgesys – tai sudėtinė socialinio prisitaikymo sunkumų dalis.12 Paaugliams kyla noras maištauti ir
atmesti suaugusiųjų primestus standartus ir reikalavimus. Jiems būdinga eksperimentuoti idėjomis, išbandyti naujus vaidmenis ir dalykus, ieškoti savo galimybių ribų. Paaugliai susikuria savo idealaus pasaulio modelį ir jautriai reaguoja,
kai kas nors jį pažeidžia. Jiems atrodo, kad tai, ką jie mąsto, supranta ir jaučia,
yra neginčijama tiesa. Paaugliai nori, kad su jais būtų elgiamasi pagarbiai ir jie
nebūtų laikomi vaikais. Šiuo amžiaus tarpsniu jie bando tapti savarankiškomis
individualiomis asmenybėmis ir vis labiau nori atsiskirti nuo juos globojančių
suaugusiųjų. Todėl kai jų reikalavimų yra nepaisoma, jie protestuoja, maištauja
ir darosi nepaklusnūs. Agresyvus ir įstatymą pažeidžiantis elgesys – vienas iš
paprasčiausių būdų atkreipti dėmesį, kad nesutinkama su priimtomis normomis.
Toks elgesys nepilnamečiams padeda įsitvirtinti suaugusiųjų gyvenime ir įveikti
vidinį nerimą.13 Šiuo laikotarpiu besitęsiančiame jaunuolių socializacijos procese
svarbiausi tampa bendraamžiai ir jų grupės, kuriose nuolat vyksta tam tikra kova
dėl aukštesnio statuso. Socialinių normų laužymas, agresyvus ir nusikalstamas
elgesys gali padėti įsitvirtinti grupėje, padidinti savivertę ar padėti grupės hierarchijoje. Jaunuoliams nusikalstamas elgesys dažnai gali būti patraukliausiu ar
vieninteliu būdu pasiekti trokštamų gėrybių (pinigų ir kitų materialinių gėrybių).
Taip pat jauni žmonės ne visada adekvačiai suvokia ir prognozuoja savo poelgius,
dažnai elgiasi impulsyviai, todėl ir jų padaromi nusikaltimai dažnai yra neap10

Ten pat, p. 74–75.

11

Kalpokas V. Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padariusių nusikalstamas veikas, pasiskirstymas pagal amžių
ir lytį Lietuvoje ir kitose šalyse // Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai (autorių kolektyvas, sudarytojas Sakalauskas G.) Teisės instituto
mokslo tyrimai. 7 tomas, Vilnius: Teisės institutas, 2011, p. 185.

12

Jusienė R. „Sunkūs“ paaugliai arba kodėl paaugliai elgiasi agresyviai // Nepilnamečių justicija Lietuvoje:
Teorija ir praktika (autorių kolektyvas, sudarytoja Česnaitytė I.), 2007, p. 115.

13

Ten pat, p. 115.
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galvoti, spontaniški ir situaciniai. Dėl to jų nusikaltimai yra lengviau pastebimi,
užregistruojami ir atskleidžiami.14
Jaunuoliai, turintys asocialaus tipo asmenybės sutrikimą, dėl psichologinės
raidos trūkumų negeba suprasti kitų žmonių poreikių ar jų skausmo, neturi
moralės jausmo ar vidinio cenzoriaus. Dėl to jie gali nejausti kaltės ar sąžinės
priekaištų. Koreguojant tokių paauglių elgesį svarbu parodyti, kuo gali būti
naudingas socialiai priimtinas elgesys. Ne mažiau svarbu mokyti tinkamo bendravimo būdų.15
Ar pasimokys iš patirties nusikalstamą veiką padaręs nepilnametis, priklausys
ne tik nuo jo psichologinio subrendimo, bet ir nuo kitų asmenų, esančių šalia
ir bandančių suprasti, kas vyksta. Elgesio korekcija yra sudėtingas procesas ir
jame ypatingą misiją atlieka specialistai, bendraujantys ir dirbantys su nepilnamečiais. Mediacija, kaip reakcija į nusikalstamą nepilnamečio elgesį, gali būti
tinkamiausias reagavimo būdas. Policijos pareigūnai, teisėjai ar kiti teisėsaugos
darbuotojai, pasiūlę nusikaltusiam nepilnamečiui mediaciją, taip pat pasiūlo ir
alternatyvų konflikto sprendimo procesą, ir galbūt geriausią auklėjamąją pamoką
jaunuolio gyvenime. Jau seniai tyrimais nustatyta, kad efektyviausios nepilnamečių resocializacijos programos yra tos, kurios skirtos mąstymui, požiūriui į
save ir į kitus keisti bei mokytis spręsti problemas. Tokios kognityvinės elgesio
terapijos programos yra efektyvios mažinant recidyvo skaičių.16 Mediacijos
procese nepilnamečiai turi galimybę pamatyti savo mąstymo klaidas ir mokytis
konstruktyviai spręsti problemas. Taigi mediacijos procese randami svarbiausi
sėkmingos elgesio korekcijos programų elementai. Tai įmanoma plėtojant ir taikant atkuriamojo teisingumo praktiką nuo tada, kai nustatomas nusikaltusysis,
kitais atvejais (baudžiamosios justicijos) darbas su nusikaltusiaisiais prasideda
tik paskyrus bausmę.
Toliau detaliau panagrinėsime nusikaltimo aukos ir nusikaltusiojo mediacijos
taikymo naudą nusikaltimus padariusiems nepilnamečiams.

14

Kalpokas V. Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padariusių nusikalstamas veikas, pasiskirstymas pagal amžių
ir lytį Lietuvoje ir kitose šalyse // Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai (autorių kolektyvas, sudarytojas Sakalauskas G.) Teisės instituto
mokslo tyrimai. 7 tomas, Vilnius: Teisės institutas, 2011, p. 189.

15

Jusienė R. „Sunkūs“ paaugliai arba kodėl paaugliai elgiasi agresyviai // Nepilnamečių justicija Lietuvoje:
Teorija ir praktika (autorių kolektyvas, sudarytoja Česnaitytė I.), 2007, p. 122

16

Lipsey M. W., Landenberger N. A., Wilson S. J. Behavioral Programs for Criminal Offenders // Campbell
Systematic Reviews, 2007, vol. 6, p. 6; Ward T., Nee C. Surfaces and Depths: Evaluating the Theoretical
Assumption of Cognitive Skills Programmes // Psychology, Crime & Law, 2009, vol. 15.
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3. NUSIKALTIMO AUKOS IR NUSIKALTUSIOJO
MEDIACIJA. KUO JI GALI BŪTI NAUDINGA
NUSIKALTUSIAM NEPILNAMEČIUI?
Nusikaltimo aukos ir nusikaltusiojo mediacija – tai tarpininkavimo procesas, pagrįstas
savanoriškumo bei konfidencialumo principais, jo metu tarpininkas (mediatorius)
padeda dviem arba daugiau šalių išnagrinėti probleminę situaciją, gauti atsakymus į
kilusius klausimus, išspręsti konfliktą bei priimti konstruktyvų sprendimą.17
Taigi mediacija yra bandymas pasiekti taikų, abi šalis tenkinantį baudžiamojo
konflikto sprendimą per savanorišką pokalbį. Susitikime dalyvaujantis mediatorius
– tai nešališkas asmuo, kuris neatstovauja nei aukos, nei nusikaltusiojo interesams.
Viso proceso metu jis padeda šalims išgirsti viena kitą, mažina atsirandančią įtampą
ir, nedarydamas spaudimo, padeda pasiekti abi šalis tenkinantį sprendimą.18
Mediacija yra labai svarbi per konfliktus, kurių pagrindas yra nusikalstama veika.
Mediacija sumažina neigiamas pasekmes nusikaltimo aukoms ir padeda išvengti arba
sumažina antrinės viktimizacijos pasireiškimą. Šiuolaikinės reakcijos į nusikaltimus,
ypač daromus nepilnamečių, turi būti papildytos atkuriamojo teisingumo elementais,
tokiais kaip mediacijos procedūros.19 Tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų) akcentuojamas atkuriamojo teisingumo
modelio taikymas nepilnamečių baudžiamojoje justicijoje. Šių tarptautinių teisės aktų
turinys orientuotas į mediacijos ir kitų atkuriamojo teisingumo programų taikymo
skatinimą visose valstybėse.20
Kai kuriose užsienio valstybėse mediacijos procedūros pasiūlymas konflikto
šalims yra privalomas bylos nagrinėjimo etapas. Pavyzdžiui, Švedijoje nuo 2008
metų nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio mediacija privalomai siūloma jaunimui, kuris
nusikalstamas veikas padaro neturėdamas 21 metų.21
Mediacija nėra nei resocializacija, nei terapija, nei patarimas ar konsultacija, nei
teisingumo pakaitalas, nei nusikalstamumo panacėja, nors dėl jos gali įvykti reso17

Uscila R. Viktimologijos pagrindai. Nusikaltimo aukų socialinė ir teisinė apsauga Lietuvoje. Mokslinis
metodinis leidinys, Vilnius, 2005, p. 127.

18

Bieńkowska E. Mediacja w sprawach nieletnich. Ministerstwo sprawiedliwości, Warszawa, 2009.

19

Bieńkowska E. Mediacja w sprawach nieletnich. Ministerstwo sprawiedliwości, Warszawa, 2009.

20

Bikelis S., Ūselė L., Gavrilovienė M., Kavoliūnaitė E., Michailovič I., Uscila R. Atkuriamojo teisingumo
sistemos Lietuvoje koncepcija ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektas. Vilnius, Teisės institutas,
2008, p. 24–35.

21

Jacobsson M., Wahlin L. The Development of Victim Offender Mediation in Sweden. European Best
Practice of Restorative Justice in the Criminal Procedure. Conference Publication, 2010, p. 213–215 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.eucpn.org/library/results.asp?category=22&pubdate=>.
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cializacija ar gali būti matomi auklėjamieji ar terapeutiniai efektai. Taigi mediacija
gali prisidėti prie nepilnamečių nusikalstamo elgesio mažinimo, apsaugoti juos nuo
patologijos ir asocialaus elgesio gilėjimo. Ji turi ir unikalią pedagoginę vertę, nes
vykstant procesui dalyviai turi ypatingą progą mokytis iš savo ir kito patirties.
Atliktų tyrimų duomenimis, mediacija ne tik teigiamai veikia asmenybę, ją auklėja
ir prisideda prie nepageidaujamo elgesio korekcijos, bet taip pat didina teisingumo
pajutimą, pasitikėjimą procesu ir teisingumo sistema. Per mediacijos procesą priimti
įsipareigojimai dažniau ir su didesniu noru realizuojami, didėja saugumo jausmas
visuomenėje bei mažėja recidyvo skaičius.

3.1. Mediacija teigiamai veikia asmenybę
Mediacijos procesas ir mediatoriaus pokalbiai gali teigiamai paveikti nusikaltusiojo
nepilnamečio asmenybę. Užsienio šalių patirtis rodo, kad nepilnamečiai mediacijos
procese sutinka dalyvauti tikėdamiesi išvengti bausmės ir bylos nagrinėjimo teisme.
Tačiau vykstant mediacijos procesui jaunuoliai dažnai pakeičia savo nuomonę ne tik
apie patį procesą, bet ir apie asmenį, kuriam nusikalto. Per bendrus pokalbius nusikaltimo auka praranda anonimiškumą ir tampa realiu asmeniu, kuris dėl nepilnamečio
veiksmų patyrė skausmą ir žalą. Nepilnametis, klausydamas nukentėjusiojo pasakojimo, greičiau supranta padarytą žalą, dėl jos pradeda jausti kaltę ir spontaniškai nori
ištaisyti padarytą žalą.22
Nepilnamečiai pažeidėjai, ištaisę nusikaltimu padarytą žalą, dažnai sulaukia
teigiamos nukentėjusiųjų reakcijos. Šie, atlyginus patirtus nuostolius, dažnai domisi
jaunuolių ateitimi, o tai nepilnamečiams duoda papildomą motyvaciją nekartoti
nusižengimo ateityje.
Mediacijos proceso metu siekiama, kad nusikaltęs asmuo suprastų savo veiksmų
padarinius, jaustų gėdą ir norėtų pasitaisyti. Nusikaltimo auka, pasidalijusi savo patirtimi, paskatina šių procesų vystymąsi. Teigiami rezultatai pasiekiami ir dėl to, kad
per šį procesą nusikaltimą padaręs asmuo nėra smerkiamas, o yra laikomas asmeniu,
kuris suklydo ir gali pasitaisyti. Manoma, kad dalyvavimas mediacijos procese padės
greičiau įsisąmoninti, kad asmuo, kuriam buvo padarytas nusikaltimas, patyrė ne
tik materialinius nuostolius, bet ir skausmą, baimę ir t. t.23
Specialistai, dirbantys su nepilnamečiais, pabrėžia, kad mediacija ir atkuriamojo
teisingumo modelių taikymas jauniems nusikaltėliams labiau nei tradiciniai justicijos
modeliai padidina nusikalstamo elgesio pasekmių sąmoningumą. Tyrimuose buvo

22

Wajerowska-Oniszczuk B. Mediacja w sprawach nieletnich. Ministerstwo sprawiedliwości, Warszawa,
2005.

23

Bieńkowska E. Mediacja w sprawach nieletnich. Ministerstwo sprawiedliwości, Warszawa, 2009.
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daroma prielaida, kad tas sąmoningumo jausmas atsiranda dėl to, kad santykinai
greitai reaguojama į padarytą nusikalstamą veiką (per šešias savaites nuo nusikalstamos veikos padarymo / išaiškinimo). Tyrimo dalyviai pažymėjo, kad teisminio
bylos nagrinėjimo metu nagrinėjimas kartais užsitęsia iki 3–6 mėnesių, o per šį laiką
galima pamiršti daugelį faktų. Apie mediaciją teigiamai atsiliepia ir nepilnamečių
tėvai, jie tyrimų metu įvardija, kad mediacija – tai galbūt pirmas kartas, kai jų vaikai
ėmėsi atsakomybės už savo veiksmus.24
Taigi mediacija auklėja nepilnamečius, įsivėlusius į konfliktą su teise. Sėkmingai
įvykęs mediacijos procesas duoda vilčių, kad nusikaltęs nepilnametis netaps rimtu
nusikaltėliu. M. Wrightas jau prieš du dešimtmečius straipsnyje „Mediacijos ateitis“
pabrėžė mediacijos svarbą vaikų ir jaunimo auklėjimo procese.25 Autoriaus nuomone, mokant atkuriamojo teisingumo ir mediacijos pagrindų mokykloje yra ne tik
supažindinama su alternatyviu konfliktų sprendimo būdu, bet ir ugdoma pagarba
kitam asmeniui, neatsižvelgiant į jo lytį, negalią, socialinę ar etninę kilmę. Tai, be
abejo, padeda stengiantis pakeisti agresyvų nepilnamečių elgesį ne tik mokykloje,
bet ir už jos ribų. Taigi galų gale laimi visa visuomenė.26
S. D. Steep ir bendradarbiai, atlikę tyrimus su aukštos rizikos nusikalsti linkusiais
nepilnamečiais, nustatė, kad laiku suteikti socialinės kompetencijos mokymai vėliau
nepilnamečiams padeda užmegzti sveikus santykius su prosocialiais nepilnamečiais
ir apsaugo juos nuo deviantinio elgesio. Bendraudami su prosocialiais bendraamžiais,
delinkventiniu elgesiu pasižymintys nepilnamečiai gauna socialinį palaikymą.27

3.2. Mediacijos proceso metu keičiasi dalyvių jausmai ir emocijos
Konflikto šalys, mediacijos proceso metu besidalijančios savo patirtimi, turi nepakartojamą galimybę pažinti tarpusavio jausmus. Šioje ypatingoje socialinėje ir teisinėje
situacijoje nusikaltimo auka ir nusikaltėlis turi progą suprasti kito žmogaus patirtį. Tai
neeilinė galimybė sumažinti aukos baimę, kurią ji jaučia nusikaltėliui.
Mediacija vienodai švelnina ir nusikaltusiojo, ir nusikaltimo aukos neigiamas
emocijas. M. Rossneris (2011), atlikęs tyrimą, pastebėjo, kad per nusikaltusiųjų ir aukų
susitikimą neigiamos baimės, pykčio ir priešiškumo emocijos keičiasi į teigiamas
24

Sawyer B. An Evaluation of the SACRO (Fife) Young Offender Mediation Project. Edinburgh: The Scottish
Executive Central Research Unit, 2000, p. 64–66.

25

Wright M. The future of mediation // Mediator, vol. 10, 1999, p. 6–8.

26

Ten pat, p. 6–8.

27

Stepp S. D., Pardini D. A., Loeber R., Morris N. A. The Relation Between Adolescent Social Competence
and Young Adult Delinquency and Educational Attainment Among At-Risk Youth: The Mediating Role
of Peer Delinquency // The Canadian Journal of Psychiatry, 2011, vol. 56, issue 8, p. 457–465.
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solidarumo / vienybės emocijas. Susitikimo dalyviai buvo įsitraukę į pokalbį, ir šis,
iš pradžių buvęs nepatogus ir kėlęs daug abejonių, tapo solidarus ir paskatino dalytis
emocijomis. Tokie susitikimai transformuoja nemalonų pokalbį į sėkmingą.28

3.3. Mediacija kelia pasitenkinimą procesu ir
baudžiamojo teisingumo sistema
Asmenys, dalyvaujantys mediacijos procese, lieka patenkinti proceso rezultatu ir vėliau
palankiau vertina visą baudžiamosios justicijos sistemą. Kartais net patys nusikaltėliai
nustemba pamatę, kad konfliktą galima išspręsti taikiai ir mediacija suteikia apčiuopiamą naudą. M. S. Umbreitas (2001), apklausęs mediacijoje dalyvavusius paauglius,
pastebėjo, kad šie labai palankiai ją įvertino. Jaunuoliai, kalbėdami apie mediaciją,
džiaugėsi, kad nusikaltimo aukos supranta, jog jie suklydo ir nori pasitaisyti.29 Paaugliai,
atitaisydami nusikaltimu padarytą žalą, lieka patenkinti, kad prisiėmė atsakomybę už
padarytus nuostolius.
Atliktų tyrimų duomenimis, mediacijos procesas turi aukštus pasitenkinimo
rodiklius tarp abiejų konflikto šalių, aukų ir nusikaltusiųjų.30 M. S. Umbreitas, R. B.
Coatesas ir B. Vosas31 (2002) nustatė, kad 80–90 proc. mediacijos proceso dalyvių
liko patenkinti procesu ir 90 proc. šių susitikimų baigėsi žalos atlyginimo sutarties
pasirašymu. Taip pat 80–90 proc. sutartyje numatytų sąlygų buvo visiškai įvykdytos. Daugiau kaip 80 proc. mediacijos proceso dalyvių lieka patenkinti ne tik pačiu
procesu, bet ir sutinka, kad mediacijos metu priimtas sprendimas yra teisingas, ir
tai nepriklauso nuo kultūros, požiūrio ar nusikalstamos veikos pobūdžio. Dėl to
jie ir visą baudžiamosios justicijos sistemą vertina palankiau. Devyni iš dešimties
mediacijos dalyvių rekomenduotų šią programą kitiems.32
M. S. Umbreitas 1989 metais atliktame tyrime apiplėšimo aukas kvietė dalyvauti mediacijos procese. Pasibaigus bylos nagrinėjimo ir mediacijos procesams,
apiplėšimo aukų buvo prašoma įvertinti baudžiamosios justicijos sistemą. 80 proc.
28

Rossner M. Emotions and Interaction Ritual. A Micro Analysis of Restorative Justice // The British Journal
of Criminology, 2011, vol. 51, issue. 1, p. 95–119.

29

Umbreit M. S. The Handbook of Victim Offender Mediation. An essential quid to practice and research.
San Francisco: Jossey-Bass Inc., 2001, p. 166.

30

Bradshaw W., Roseborough D. Restorative Justice Dialogue: The Impact of Mediation and Conferencing
on Juvenile Recidivism // Federal probation, 2005, vol. 69, issue 2, p. 15–21.

31

Umbreit M., Coates R. B., Vos B., The impact of victim offender mediation: Two decades of reseach //
Federal Probation, vol. 65, 2001, p. 39–35.

32

Umbreit M. S. The Handbook of Victim Offender Mediation. An essential quid to practice and research.
San Francisco: Jossey-Bass Inc., 2001, p. 167.
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apiplėšimo aukų, kurios dalyvavo mediacijoje, sakė esančios patenkintos ne tik
pačiu mediacijos procesu, bet ir visa baudžiamosios justicijos sistema. Tuo tarpu
tik 37 proc. apiplėšimo aukų, nedalyvavusių mediacijos procese, teigiamai vertino
baudžiamosios justicijos sistemą. 33 M. S. Umbreito atliktų tyrimų duomenimis,
didesnė nusikaltimo aukų dalis išreiškia norą dalyvauti mediacijos procese ir vėliau
džiaugiasi turėjusios tokią galimybę. Apie 70 proc. nusikaltimo aukų, neturėjusių
galimybės dalyvauti mediacijos ar kitoje programoje, sako, kad būtų norėjusios
dalyvauti tokioje programoje ir susitikti su nusikaltusiaisiais.34
Atlikti tyrimai patvirtina, kad daugiausiai pasitenkinimo iš mediacijos proceso
gauna tie asmenys, kurie bendrauja susitikime tiesiogiai (akis į akį). Atliekant vieną
tyrimą buvo lyginamas pasitenkinimo procesu jausmas aukų, dalyvavusių tiesioginėje mediacijoje, su netiesioginės mediacijos dalyviais. Tyrimo rezultatai parodė,
kad pasitenkinimo procesu jausmas buvo didesnis tų aukų, kurios buvo susitikusios
su nusikaltėliu akis į akį. Procesu liko patenkintos 84 proc. nusikaltimo aukų, tuo
tarpu tik 74 proc. aukų liko patenkintos procesu, kai konfliktas buvo sprendžiamas
netiesioginės mediacijos būdu.35

3.4. Mediacijos dalyviai efektyviau vykdo priimtus įsipareigojimus
Mediacijos proceso metu priimti įsipareigojimai efektyviau realizuojami, nes jie yra
priimti per bendrą pokalbį, o ne paskirti iš viršaus. Mediacijos dalyviai patys pasirenka tokius įsipareigojimus, kurie tenkina abiejų šalių poreikius. M. S. Umbreitas ir
R. B. Coatesas (1993)36 atliko tyrimą, kuriame lygino jaunų nusikaltėlių, dalyvavusių
ir nedalyvavusių mediacijoje, įpareigojimų vykdymą. Tyrimo rezultatai parodė, kad
nepilnamečiai, dalyvavę mediacijos procese, sėkmingiau įgyvendino per susitikimą
sutartus įsipareigojimus. Įpareigojimus įvykdė 80 proc. dalyvavusiųjų mediacijoje. Tuo
tarpu formaliai nagrinėjant bylą skirtus įpareigojimus įvykdė tik 57 proc. jaunuolių.
Taip pat, pavyzdžiui, Lenkijoje, atlikus eksperimentinės mediacijos programos rezultatų vertinimą, paaiškėjo, kad susitarimas buvo pasiektas 75 proc. bylų, nukreiptų į
mediacijos procesą, 90 proc. susitarimų buvo visiškai įgyvendinti. Norvegijoje 2001
33

Umbreit M. S. Crime Victims Seeking Fairness, Not Revenge // Federal Probation, 1989, vol. 53, issue 3,
p. 52–57.

34

Uscila R. Atkuriamojo teisingumo koncepcija, jo modeliai nepilnamečių justicijoje // Nepilnamečių
justicija Lietuvoje: teorija ir praktika, metodinis leidinys (autorių kolektyvas, sudarytoja Česnaitytė I.)
Vilnius, 2007, p. 169.

35

Umbreit M. S. The Handbook of Victim Offender Mediation. An essential quid to practice and research.
San Francisco: Jossey-Bass Inc., 2001, p. 164–165.

36

Umbreit M. S., Coates R. B. Cross – Site analysis of victim-offender mediation in four states // Crime and
Delinquency, 1993, vol. 39, p. 565–585.
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metais 91 proc. mediacijos atvejų buvo pasiektas susitarimas, iš jų 95 proc. buvo visiškai įgyvendinti.37

3.5. Mediacija mažina recidyvo skaičių
Mokslininkai jau daug metų ieško programų, kurios būtų efektyvios mažinant nusikaltimų ir recidyvo skaičių. Nors recidyvo po mediacijos tyrimai sulaukia daug diskusijų
ir yra kritikuojami dėl matavimo metodikų bei patvirtinančios informacijos stokos,
jie, atlikti stebint mediacijos proceso dalyvius, turi statistiniu požiūriu reikšmingus
rezultatus. S. Roy‘us (1993), atlikęs tyrimą su 125 jaunuoliais, dalyvavusiais mediacijos
programoje, nustatė, kad šie buvo linkę mažiau pakartotinai nusikalsti nei jaunuoliai,
nedalyvavę mediacijoje. Taip pat nustatyta, kad jaunuolių, dalyvavusių mediacijoje,
padaryti pakartotini nusikaltimai buvo daug lengvesni nei kontrolinės grupės.38 Panašius rezultatus 2001 metais gavo W. R. Nugentas, M. S. Umbreitas, L. Winamakis ir
J. Paddockas39. Jie nustatė, kad nepilnamečiai, dalyvavę mediacijos programoje (tokių
buvo 619), pakartotinai nusižengė 32 proc. mažiau, palyginti su tais, kurie mediacijos
procese nedalyvavo. Taip pat nustatyta, kad mediacijos programos dalyvių pakartotiniai
nusikaltimai buvo daug lengvesni nei kitos grupės.
Recidyvo skaičiui įtakos turi ir mediacijos pobūdis. J. Digranas (1990), lyginęs
tiesioginės ir netiesioginės mediacijos dalyvių recidyvą, nustatė, kad mažesnis recidyvas buvo grupės, kur auka ir nusikaltusysis buvo susitikę tiesiogiai.40
W. Bradshaw, D. Roseborougho ir M. S. Umbreito (2006) metais atliktas metaanalizės tyrimas parodė, kad mediacija yra efektyvus intervencijos būdas mažinant
paauglių recidyvą. Atliekant tyrimą buvo prieita prie išvados, kad mediacijos programas būtina tęsti ir plėtoti, nes tai yra veiksminga priemonė, mažinanti pakartotinį
nusikalstamumą. Metaanalizės tyrimo duomenys parodė, kad iš 15 atliktų tyrimų
net 11 turėjo teigiamą intervencijos efektą mažinant recidyvą.41
37

Bikelis S., Ūselė L., Gavrilovienė M., Kavoliūnaitė E., Michailovič I., Uscila R. Atkuriamojo teisingumo
sistemos Lietuvoje koncepcija ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektas. Vilnius, Teisės institutas,
2008, p. 58, 62.

38

Roy S. Two Types of Juvenile Restitution Programs in Two Midwestern Countries: A Comparative Study
// Federal probation, 1993, vol. 57, issue 4, p. 48–53.

39

Nugent W. R., Umbreit M. S., Winamaki L., Paddock J., Participation in victim offender mediation and
re-offense: Successful replications? // Journal of Research on Social Work Practice, 2001, vol. 11, issue 1,
p. 5–23.

40

Dignan J. Repairing the damage: An Evaluation of an Experimental Adult Reparation Scheme in Kettering,
Northamptonshire. Centre for Criminological and Legal Research, University of Shieffield, 1990.

41

Bradshaw W., Roseborough D., Umbreit M. S. The Effect of Victim Offender Mediation on Juvenile Offender Recidivism: A Meta-Analysis // Conflict Resolution Quarterly, 2006, vol. 24, issue 1, p. 87–98.
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4. IŠVADOS
Neįmanoma pateikti vienintelio aiškaus atsakymo, kuris nuosekliai paaiškintų nepilnamečių nusikalstamo elgesio priežastis. Motyvai nusikalsti gali būti įvairūs ir turėti
skirtingas priežastis. Užsienio šalių patirtis rodo, kad tinkamas reagavimo būdas į
nepilnamečių nusikalstamą elgesį yra pasiūlyti nusikaltimo aukos ir nusikaltusiojo
mediacijos procedūrą. Susitikimas akis į akį su nusikaltimo auka nepilnamečiui gali
būti geriausia gyvenimo pamoka, teigiamai veikianti jo asmenybę bei prisidedanti prie
nepageidaujamo elgesio korekcijos. Nepilnamečiai, dalyvavę mediacijoje, su didesniu
noru ir dažniausiai visiškai bei iki galo įvykdo prisiimtus įsipareigojimus. Taip pat mediacija didina teisingumo pajutimą, pasitikėjimą procesu ir visa teisingumo sistema.
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Summary
This article is based on findings of foreign researches and presents analysis of juvenile delinquent behavior and role of mediation in dealing with juvenile criminal acts (offenses). It is
not possible to provide a clear answer to explain causes of juvenile delinquency. Motives to
commit a crime may be different and have different causes. High registered juvenile crime
rate in Lithuania shows that young people delinquency and criminal acts committed by
young people should be of a national priority. Foreign country experience confirms that
the victim-offender mediation is an appropriate and effective response to juvenile criminal
behavior. Lithuania is one of the few European countries failing to implement restorative
justice. Therefore, juvenile criminal acts are a growing problem.
This paper discusses aspects of practical mediation, particularly, psychological aspects
and benefits. Firstly, face-to-face contact of young offender and victim could be the best lessons in juvenile life. Participants of the contact have an opportunity to talk about the event
and tell how the incident affected them. When juvenile hears victim story he understands
quicker the consequences of his behavior. In the mediation process emotions of participants
are changing from anger, fear and hostility to understanding and compassion. Young offenders
usually do not have such opportunity in the traditional juvenile criminal proceedings. Thus
mediation has a positive impact on personality and unwanted behavior correction of juvenile.
Secondly, juveniles participated in the mediation procedure carry out the commitment agreed
in mediation session with greater willingness and also tend to fulfill it completely. Thirdly,
mediation also increases the sense of justice, trust in the process and entire justice system.
Fourthly, and perhaps the most important mediation achievement is reducing the number
of reoffence. Juvenile who has previously participated in the mediation process commits less
offences in future. Additionally, mediation increases the sense of security in society.
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