
Narkotikai ir įkalinimas:
kriminologiniai baudimo už disponavimą 
narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis aspektai ir jų vartojimo 
įkalinimo įstaigose ypatumai

Mindaugas Lankauskas 
Dr. Mindaugas Lankauskas yra teisininkas 
ir kriminologas, Lietuvos socialinių moks-
lų centro Teisės instituto mokslo darbuo-
tojas. Monografijos autorius yra Europos 
kriminologų asociacijos, Lietuvos krimi-
nologų asociacijos ir Europos socialinių 
narkotikų tyrimų asociacijos narys, publi-
kavęs daugiau kaip 20 mokslinių publi-
kacijų (straipsnių recenzuojamuose leidi-
niuose, monografijų ir mokslo studijų bei 
jų dalių), skaitęs pranešimus tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose. Mokslinių in-
teresų sritys: narkotikų politika ir kontrolė, 
organizuota nusikalstama veikla, korpora-
ciniai nusikaltimai, teisės sociologija. Ša-
lia mokslinės tiriamosios veiklos, Vilniaus 
universiteto Filosofijos fakultete dėsto kri-
minologijos programos studentams.

Monografijoje analizuojami baudimo už 
disponavimą narkotinėmis ar psichotropi-
nėmis medžiagomis aspektai ir jų vartojimo 
įkalinimo įstaigose ypatumai iš tarpdiscipli-
ninės (teisės, kriminologijos, sociologijos 
mokslų) perspektyvos. Psichoaktyviųjų me-
džiagų vartojimas įkalinimo įstaigose pa-
sižymi specifiniais ypatumais, tokiais kaip 
didelis vartojimo mastas, pavojingos varto-
jimo praktikos, negatyvi subkultūros įtaka 
narkotikų rinkoms ir sveikimui nuo priklau-
somybių ir t. t. Daugumos šių problemų iš 
esmės neįmanoma išspręsti nepermąstant 
baudimo už nusikaltimus, kurių dalykas – 
narkotikai, ar nusikaltimus, kurių padarymą 
nulėmė narkotikų vartojimas. Šis permąsty-
mas įmanomas tik tuo atveju, jeigu narko-
tikų problema pirmiausia bus suprantama 
kaip sveikatos ir socialinė problema, kuriai 
spręsti baudžiamosios teisės turimi ins-
trumentai nėra patys tinkamiausi. Siekiant 
sumažinti šiuo metu įkalinimo įstaigose 
egzistuojančias problemas dėl narkotikų 
vartojimo, joms spręsti reikėtų skirti adekva-
čius finansinius ir žmogiškuosius išteklius, 
plėsti gydymo nuo priklausomybių aprėp-
tį ir spektrą, taikyti mokslu pagrįstas žalos 
mažinimo priemones.

LSMC Teisės instituto mokslo tyrimai

Mindaugas Lankauskas

M
in

Da
ug

aS
 L

an
ka

uS
ka

S 
   

   
 n

ar
ko

tik
ai

 ir
 įk

al
in

im
as

9 789986 343882





Narkotikai ir įkalinimas: 
kriminologiniai baudimo už disponavimą 
narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis aspektai ir jų vartojimo 
įkalinimo įstaigose ypatumai

Mindaugas Lankauskas

L I E T U V O S  S O C I A L I N I Ų
M O K S L Ų  C E N T R O

T E I S Ė S  I N S T I T U T A S





Narkotikai ir įkalinimas: 
kriminologiniai baudimo už disponavimą 
narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis aspektai ir jų vartojimo 
įkalinimo įstaigose ypatumai

Monografija

L I E T U V O S  S O C I A L I N I Ų
M O K S L Ų  C E N T R O

T E I S Ė S  I N S T I T U T A S

Vilnius, 2022



Autorius
Dr. Mindaugas LANKAUSKAS, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas

Recenzentai: 
Dr. Simonas Nikartas, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas

Dr. Algimantas Čepas, Vilniaus universitetas
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ĮVADAS

„Narkotikų link gali pastūmėti stigma. Nueik į bet kuriuos kreko namus,  
bet kurį detoksikavimo centrą, bet kurią benamių prieglaudą ir  

istoriją po istorijos tu išgirsi, kaip žmonės tiesmukai rėžia:  
„Aš esu kvailys“ arba „Jie sakė, kad aš esu kvailys“.  

Narkotikai suteikia ne tik laikiną dvasinę užuovėją nuo niūrios kasdienybės.  
Jie taip pat suteikia priklausymo bendruomenei jausmą.  

Narkotikų pasaulis tave priima tol, kol tu vartoji.“1

Požiūris į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą nėra statiškas, o priklauso nuo is-
torinių aplinkybių ir kultūrinių ypatumų. Tradiciškai Vakarų civilizacijoje nuo seno 
buvo palankiau žiūrima į alkoholio vartojimą, kiek vėliau pripažinimą įgijo ir kitos, 
Europoje ilgą laiką buvusios „svetimos“, medžiagos, tokios kaip kava ar tabakas. Is-
lamiškos kultūros įtakos zonoje galime matyti priešingas nuostatas – ten alkoholio 
vartojimas laikomas nuodėmingu ir už tai griežtai baudžiama. Sekuliaresnės musul-
moniškos valstybės (pvz., Turkija, Marokas) ilgainiui atsisakė itin griežtų alkoholio 
draudimų, tačiau Šarijos teise besivadovaujančiose valstybėse (pvz., Irane, Saudo 
Arabijoje) griežti draudimai egzistuoja iki šiol. Įdomu pažymėti, kad Vakaruose alko-
holis ir kitos, šiuo metu draudžiamos, psichoaktyviosios medžiagos buvo praktiškai 
nereguliuojamos iki pat XIX a. pab. – XX a. pr. Reaguojant į kilusias socialines proble-
mas dėl alkoholio vartojimo, su kuriomis susidūrė tų laikų visuomenės, taip pat ir dėl 
protestantiško asketiško žmogaus idealo įtakos, XX amžiaus pirmoji pusė pasižymėjo 
socialinių judėjimų už blaivybę stiprėjimu ir prohibicijos įgyvendinimu ne vienoje 
valstybėje (JAV, Rusijoje, Skandinavijos šalyse). Alkoholio prohibicijai sukėlus nenu-
matytų pasekmių (didžiulės juodosios rinkos, organizuoto nusikalstamumo išvešėji-
mą), jos buvo atsisakyta, tačiau mažiau tuometinėse visuomenėse populiarios psicho-
aktyviosios medžiagos liko uždraustos. Įdomu pabrėžti, jog XX a. antrojoje pusėje ir 
XXI a. pradžioje vėl linkstama prie griežtesnių alkoholio prekybos ir tabako ribojimų 

1 It is a stigma that can lead to drugs. Go into any crack house, any detox center, any homeless camp, and 
you will hear story after story of someone who will say outright „I am dumb“. Or, „They said I was dumb“. 
The drugs provide a sense of belonging, a real community. The world of drugs is accepting as long as you 
continue to use drugs. 

 Arnade C. Dignity: seeking respect in back row America. Penguin Random House LLC, 2019, p. 87. 
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(specialios parduotuvės, dideli akcizai, reklamos draudimai, vartotojų amžiaus didi-
nimas, vartojimo viešose vietose draudimai ir kt.), motyvuojant tai pirmiausia siekiu 
apsaugoti visuomenės sveikatą. Savo ruožtu ilgą laiką nelegaliomis buvusių medžia-
gų atžvilgiu vis daugiau valstybių taiko švelnesnius teisinius režimus, tokius kaip kai 
kurių (ar visų) psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo savo reikmėms dekriminalizavi-
mas ar kanapių legalizavimas. Tiesa, šie pokyčiai daugiau būdingi Europai, Australi-
jai, Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynams. Azijos ar Afrikos šalyse tokio baudžiamojo 
klimato „atšilimo“ požymių kol kas matyti nedaug, kaip išimtį galbūt galima būtų 
paminėti Tailandą, kur matyti narkotikų politikos švelnėjimo požymių2. 

Narkotikai ir įkalinimas neatsiejami nuo stigmų, kurios yra ryškios net ir praėjus 
nemažai laiko nuo aktyvios priklausomybės metų ar įkalinimo laikotarpio pabaigos. 
Visuomenės akyse tokie žmonės dažnai išlieka3 keliančiais grėsmę, baimę, pasibjaurė-
jimą ir kitas neigiamas emocijas. Tai lemia vis dar gajus požiūris, kad žmonės yra savo 
likimo architektai, o struktūriniai veiksniai ar individualios patirtys yra prastas „pasi-
teisinimas“. Tokios nuostatos nėra pagrįstos jokiais empiriniais įrodymais, atvirkščiai, 
priklausomi žmonės ir nuteistieji dažnai priklauso neprivilegijuotoms socialinėms 
grupėms ar dažniau turi trauminių patirčių4. 

Nereikėtų pamiršti ir to, kad visuomenė ir kalėjimai neegzistuoja kažkokiose pa-
ralelinėse realybėse, o yra susisiekiantys indai5. Kaliniai (išskyrus nuteistuosius iki 
gyvos galvos, kurių vis dar turime Lietuvoje) yra visuomenės nariai, savotiški „mi-
grantai“ tarp laisvės ir įkalinimo įstaigų. Nemaža dalis jų nuteisiami laisvės atėmimo 
bausmėmis ne vieną kartą, todėl ilgesnius ar trumpesnius laikotarpius laisvėje kei-
čia laikas, praleistas įkalinimo įstaigose. Tai savo ruožtu lemia procesą, kai plačiojo-
je visuomenėje ar laisvėje egzistuojančioje specifinėje nusikalstamoje subkultūroje 
dominuojančios vertybės yra „eksportuojamos“ į įkalinimo įstaigas, o iš pastarųjų 
vyksta savotiškas vertybinis „importas“ į laisvę. Tiesa, tai nėra lygiaverčiai procesai, 
įkalinimo patirties turinčių asmenų visuomeniniu mastu nėra tiek daug, kad labai 
specifinės kalėjimo vertybės6 darytų reikšmingą įtaką visai visuomenei, išskyrus 
tam tikras socialines „salas“, kai teistų asmenų tam tikruose miestuose, rajonuose 

2 Pvz., Tailande pradedama daugiau kalbėti apie gydymą, mažinamos bausmės, teisės aktai reformuoti 
įteisinant medicininių kanapių ir kratomo vartojimą. Žr. Pardo B., Kilmer B., Huang W. Contempo-
rary Asian Drug Policy: Insights and Opportunities for Change. Santa Monica, CA: RAND Corpora-
tion, 2019. Prieiga per internetą: <https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2733.html> (žiūrėta 
2022 m. lapkričio 25 d.). 

3 Pasak populiaraus angliško posakio once a junkie, always a junkie, kurį galima versti kaip „kartą tapęs 
narkomanu, visada juo liksi“. 

4 Apie emocinių traumų reikšmę priklausomybės susiformavimui žr., pvz., Mate  G. In the Realm of 
Hungry Ghosts: Close Encounters with Addiction. North Atlantic Books, Berkeley, California, 2010. 

5 Matyt, ne veltui egzistuoja sena lietuvių patarlė „Neišsižadėk ligos, tiurmos ir ubago lazdos“.
6 Pvz., subkultūros taisyklės ir nerašyti elgesio kodeksai, kitaip vadinami supratimais arba poniatijomis.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2733.html
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ar kvartaluose susidaro gana didelė proporcija7. Tiesa, galima surasti istorinių pa-
vyzdžių kitose valstybėse, kai kriminalinės subkultūros poveikis ir visai visuome-
nei buvo gana ryškus, kaip kad, pavyzdžiui, kalėjimo žargono („fenios“) ar muzikos 
(rusiško šansono) paplitimas XX  a. dešimtojo  dešimtmečio Rusijoje8. Atitinkamai 
visuomenėje egzistuojantis požiūris į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir jų var-
tojimo ypatumai daro įtaką situacijai įkalinimo įstaigose. „Narkomanai“9 neturi gero 
vardo tiek plačiojoje visuomenėje, tiek ir nuteistųjų bendruomenėje. Tuo tarpu po-
žiūriai į rekreacinį nelegalių medžiagų vartojimą gali būti labai įvairūs, nuo pasta-
ruoju metu sparčiai normalizuojamo kanapių vartojimo iki gana poliarizuoto požiū-
rio (net ir įvairių nelegalių medžiagų vartotojų bendruomenėse) į įvairius sintetinius 
narkotikus. Požiūris į bet kokių medžiagų vartojimą intraveniniu būdu dažniausiai 
yra išskirtinai negatyvus. 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad narkotinių ir psi-
chotropinių medžiagų vartojimas įkalinimo įstaigose nėra izoliuota problema, o pla-
tesnio požiūrio į narkotikus ir priklausomybę nuo jų, taip pat „laisvoje“ visuomenėje 
konkrečiu laikotarpiu egzistuojančių vartojimo tendencijų atspindys. Visgi šis atspin-
dys toli gražu nėra veidrodinis (geriausiu atveju  – atspindys kreivame veidrodyje), 
kadangi įkalinimo aplinkos ypatumai lemia ir (ne)vartojimo įkalinimo įstaigose (ar 
kai kuriose iš jų) specifiką. Įvairiose valstybėse nacionaliniai narkotikų vartojimo 
kalėjimuose ypatumai gali stipriai skirtis, kalbant apie Lietuvą galima išskirti tokius 
bruožus, kaip naujų psichoaktyviųjų medžiagų (pvz., sintetinių kanabinoidų bei kati-
nonų) didesnį populiarumą įkalinimo įstaigose nei laisvėje, rizikingesnius narkotikų 
vartojimo būdus (pvz., savadarbių švirkštų naudojimą, dalijimąsi jais) ir su tuo susiju-
sius infekcinių ligų protrūkius praeityje. Lietuvą ir kai kurias kitas valstybes sieja toks 
universalus bruožas, kaip didelis nuteistųjų, dar iki įkalinimo vartojusių alkoholį ar 
narkotikus, skaičius. Be to, kaip ir kitur, Lietuvoje priklausomi asmenys į  įkalinimo 
įstaigas dažnai patenka už nusikaltimus nuosavybei (sukčiavimą, vagystes, plėšimus 
ir kt.). Atkreiptinas dėmesys, jog egzistuoja skirtis tarp nusikaltimų, kurių dalykas 
yra nelegalios psichoaktyviosios medžiagos (pvz., disponavimas, platinimas ir kt.), ir 
nusikaltimų, kurie yra padaromi dėl narkotikų poveikio (pvz., vagystės ar plėšimai  

7 Pvz., kai viename ar keliuose šalia esančiuose bendrabučiuose yra skiriama daug socialinių būstų iš 
įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims. Tokia praktika laikytina ydinga ir keliančia problemų reinte-
gruojant buvusius nuteistuosius į visuomenę. 

8 Žr. Galeotti M. Vory: Rusijos supermafija. Vilnius: Briedis, 2019. 
9 Šis terminas iki šiol gana populiarus viešajame diskurse, nors ir laikytinas stigmatizuojančiu priklau-

somus asmenis (kaip ir „alkoholikas“) ir dėl to kritiškai vertintinas moksliniu požiūriu. Priimtinesniais 
terminais, neturinčiais tokio negatyvaus emocinio krūvio, laikytini terminai „priklausomas asmuo“ ar 
„nuo narkotikų (ar narkotinių) ir psichotropinių medžiagų priklausomas asmuo“, jei siekiama atskirti 
tokius asmenis nuo priklausomybę alkoholiui turinčių asmenų. Monografijoje terminas „narkoma-
nas“ vartojamas citatose ar iliustruojant paplitusią neigiamą nuomonę apie priklausomų vartotojų so-
cialinę grupę. 
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siekiant įgyti pajamų narkotikams, nusikaltimai apsvaigus)10. Vis dėlto neretai nėra 
aišku, ar psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas yra pagrindinis motyvas, kai padaro-
mos nusikalstamos veikos dėl disponavimo narkotikais, ar kitokios veikos, iš pirmo 
žvilgsnio galimai susijusios su vartojimu, pvz., nusikaltimai nuosavybei11. 

Derėtų pabrėžti, kad dauguma visuomenių stigmatizuoja narkotikų vartojimą, 
o nuostatos nusikaltusių asmenų atžvilgiu taip pat dažnai yra labai priešiškos. Atsi-
žvelgiant į tai, narkotikus vartojantys pažeidėjai ir kaliniai neretai gali būti laikomi 
„nenusipelniusiais“ gydymo ir pagalbos, patys susikūrę problemų savo gyvenime. Ne-
gatyvus požiūris į pažeidėjus ir įkalintus asmenis gali būti kliūtis siekiant jiems teikti 
paslaugas ar taikyti intervencijas12.

Nors narkotikų platinimas ir disponavimas jais yra klasikiniai „nusikaltimai be 
aukos“13, motyvuojant dideliu jų vartojimo keliamu pavojumi visuomenei, už tai kyla 
baudžiamoji atsakomybė ir numatomos griežtos bausmės, tarp jų ir laisvės atėmimas. 
Represinė baudžiamoji politika, kartais įvardijama kaip „Karas prieš narkotikus“14, 
sąlygoja griežtas kriminalines sankcijas už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, ir 
gali lemti spartų kalinių skaičiaus augimą (toks procesas nutiko Jungtinėse Amerikos 
Valstijose). Istoriškai ilgą laiką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas buvo suvokia-
mas kaip „nuodėmė“ ar valios trūkumas, tačiau pastaruoju metu stiprėja priklauso
mybės kaip smegenų ligos koncepcija, kuri kelia įdomių iššūkių valstybių teisinėms 
sistemoms. Priklausomybę traktuojant kaip ligą (ypač – smegenų, chronišką, nepa-
gydomą), kyla nemažai klausimų, kaip reikėtų bausti asmenį, kuris dėl to nusikalsta. 
Ar baudimas už vartojimą bei disponavimą šiuo atveju yra adekvatus, o jeigu ne, tai 
koks jis turėtų būti? Ar priklausomybė neturėtų būti laikoma lengvinančia aplinkybe, 
jeigu asmuo vykdė nusikaltimus (pvz., vagystes, plėšimus) savo narkotikų poreikiui 
patenkinti? Jeigu taip, kokiomis sąlygomis ir tvarka (ekspertų išvada dėl priklausomy-
bės fakto egzistavimo, siuntimas gydytis kaip bausmės alternatyva ir t. t.)? Galiausiai, 
ar skirtingas priklausomų ir kitų asmenų traktavimas neprieštarautų konstituciniam 

10 Mokslinėje literatūroje anglų kalba pirmieji dažniausiai įvardijami kaip drug offences, o antrieji kaip 
drug-related crime. 

11 Pvz., narkotikai gali būti platinami tiek dėl lėšų priklausomybei tenkinti, tiek ir dėl pelno, kai juos 
platinantis asmuo nėra priklausomas. Analogiškai priklausomas žmogus gali daryti nusikaltimus nuo-
savybei tiek siekdamas įgyti lėšų narkotikams, tiek ir dėl kitų tikslų. 

12 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREAT-
NET). Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Office of 
Drugs and Crime, 2008, p. 11. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRI-
SON.pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

13 Nebent netiesiogiai, kai pakenkiama narkotikus įgijusio asmens sveikatai, kyla grėsmė gyvybei ar as-
muo miršta. Ironiška tai, kad šios pasekmės dažnai yra nulemtos nelegalaus narkotikų rinkos pobū-
džio, kur neegzistuoja jokia medžiagų kokybės patikra ar kontrolė. 

14 Žr. plačiau: War on Drugs. Britannica. Prieiga per internetą: <https://www.britannica.com/topic/war-
on-drugs> (žiūrėta 2022 m. spalio 17 d.). 

https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
https://www.britannica.com/topic/war-on-drugs
https://www.britannica.com/topic/war-on-drugs
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asmenų lygiateisiškumo principui? Į kai kuriuos iš pateiktų klausimų ir bus bandoma 
atsakyti šioje monografijoje.

Lietuvos sociologijos, kriminologijos, teisės ir kitų sričių mokslininkai yra sky-
rę nemažai dėmesio įkalinimo įstaigų tyrimams įvairiais pjūviais (žr. G. Sakalausko, 
R. Vaičiūnienės, S. Nikarto, A. Tereškino ir kt. darbus). Kaip svarbiausios problemos 
dažnai įvardijamos prastos materialinės įkalinimo įstaigų sąlygos (pernelyg mažas 
plotas, tenkantis vienam nuteistajam; jų apgyvendinimas bendrabučio tipo patalpose; 
prastas maitinimas ir t.  t.) ir iš esmės nevykstanti resocializacija. Taip pat nemažai 
kritikos sulaukia ir itin griežta Lietuvos baudžiamoji politika, kuri daugiausia ir lemia 
gana didelį (ypač lyginant su Vakarų Europos valstybėmis) kalinių skaičių 100 tūkst. 
gyventojų. Nepaisant gausaus įvairių sričių mokslininkų indėlio tyrinėjant nuteistųjų 
gyvenimą laisvės atėmimo vietose, psichoaktyviųjų medžiagų jose keliamos proble-
mos sulaukdavo kiek mažiau dėmesio ir dažniau analizuotos kaip šalutinis tyrimo 
objektas15. Tiesa, reikėtų paminėti, jog kriminologinius atsakomybės už veikas, susi-
jusias su disponavimu narkotikais, veiksnius beveik prieš dešimtmetį yra nagrinėjusi 
J. Venckevičienė, kuri savo darbe nupiešė tuometinį nuteistų už tokius nusikaltimus 
asmenų socialinį demografinį portretą16, o už narkotikus baustų moterų individualias 
charakteristikas analizavo L. Jarutienė17.

Atsižvelgiant į nagrinėjamos socialinės problemos (narkotikų vartojimo įkalinimo 
įstaigose) aktualumą ir specifinius bruožus, monografijoje keliamas tikslas – išanali-
zuoti kriminologinius baudimo už disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis me-
džiagomis aspektus ir jų vartojimo Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose feno me ną, 
žvelgiant į vartojimą kaip į integralų kriminalinės karjeros elementą. Šiame kontekste 
pažymėtina, jog tyrime nėra siekiama išanalizuoti visų psichoaktyviųjų medžiagų var-
tojimo ypatumų ir legalios medžiagos (alkoholis, tabakas, kofeinas) neįeina į ti riamąją 
sritį. Sąmonę veikiančios medžiagos gali būti klasifikuojamos remiantis įvairiais krite-
rijais, tačiau šiame darbe vadovaujamasi Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kon-
trolės įstatymo 2 str. 1 p. pateikiama formalia juridine sąvoka, jog narkotinėmis ir psi
chotropinėmis medžiagomis laikytinos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus 
kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios 
dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos 

15 Žr., pvz., Lietuvos teisės instituto išleistos monografijos 17 skyrių „Sveikata ir psichiką veikiančių me-
džiagų vartojimas“. Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių 
socialinės integracijos prielaidos. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019, p. 285–323. 

16 Venckevičienė J. Kriminologinė atsakomybės už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis 
ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė: nuteistųjų socialinis demografinis portretas. Mokslo studi-
ja. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2013.

17 Jarutienė L. Neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis bei jų platinimu 
kaltinamų moterų individualios charakteristikos ir baudimo praktika // Kriminologijos studijos, 2021, 
t.  9, p.  199–231. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2021.9.8> (žiūrėta 
2022 m. spalio 13 d.).

https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2021.9.8
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sutrikimą, pasireiškiantį asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų 
žmogaus sveikatai18. Lietuvos viešojoje erdvėje labiau prigijęs terminas yra „narko-
tikai“, kuris dažniausiai vartojamas medicinoje nenaudojamoms ar naudojamoms, 
tačiau griežtai kontroliuojamoms medžiagoms (ir narkotinėms, ir psichotropinėms) 
įvardyti19. Patogumo dėlei šiame darbe terminas „narkotikai“ bus vartojamas įvardijant 
Lietuvoje kontroliuojamas narkotines ir psichotropines medžiagas ir jas atribojant nuo 
kitų, legalioje apyvartoje esančių psichoaktyviųjų medžiagų (pirmiausia nuo alkoho-
lio, kurio vartojimas tam tikromis aplinkybėmis gali sukelti tokias pačias ar panašias 
teisines pasekmes kaip ir nelegalių medžiagų vartojimas (pvz., sankcijos už vairavimą 
apsvaigus, apsvaigimas kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė ir t. t.). 

Atsižvelgiant į tiriamos problemos kompleksinį pobūdį, pasirinkta tarpdiscipli-
ninė mokslinė prieiga, nagrinėjamas reiškinys darbo autoriaus analizuojamas pasitel-
kiant teisinę, sociologinę, medicininę, kriminologinę literatūrą. Pažymėtina, jog nar-
kotikų vartojimo ir priklausomybės neįmanoma suprasti ribotuose atskirų disciplinų 
rėmuose. Kriminologija, deviacijų sociologija, baudžiamoji teisė, penologija, psicho-
logija, psichiatrija ir kitos disciplinos apima tik tam tikrus nagrinėjamų reiškinių as-
pektus, o jų atstovai remiasi savo sričiai artimiausia moksline literatūra, atitinkamai 
formuoja skirtingus mokslinių tyrimų dizainus ar vartoja skirtingą mokslinį žargoną. 
Metaforiškai tai galima būtų įsivaizduoti kaip savotišką Babelio bokštą, kur kraštuti-
niais atvejais skirtingų mokslinių tradicijų ar sričių atstovai tarpusavyje nebegali susi-
kalbėti. Kita vertus, aukojant mokslinio tyrimo gylį, kuris galimas siauruose, griežtai 
apibrėžtuose ir profesijų įkalintuose moksliniuose rėmuose, tarpdisciplininis požiūris 
tai kompensuoja pločiu – analizuojama problema matoma iš įvairių, skirtingų, neretai 
ir prieštaringų perspektyvų. 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo reguliavimo istorinė raida ir šiuo metu eg-
zistuojantys didžiuliai skirtumai tarp valstybių, nepaisant Jungtinių Tautų konven-
cijomis nubrėžtų gairių, rodo tai, kad objektyvi, moksliniais įrodymais grindžiama 
politika šioje srityje yra daugiau iliuzija nei realybė. Dar daugiau, įprasta ekonominė 
logika ar kaštų ir naudos analizė tiek nusikaltimų kontrolės, tiek ir narkotikų politikos 
srityse nėra tokia svarbi kaip kitose, mažiau emociškai įkrautose, visuomenės gyveni-
mo sferose. Atsižvelgiant į tai, esamas teisinis reguliavimas ir juo įtvirtinamas status 
quo vertintinas kritiškai. 

Siekiant realizuoti aukščiau minėtą tyrimo tikslą, išsikelti tokie darbo uždaviniai: 
•	 aptarti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir nusikalstamo elgesio bei baudi-

mo už jį sąsajas;

18 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas // Valstybės žinios, 
1998, Nr. VIII-602.

19 Tiksliausias angliškas atitikmuo būtų illicit drugs, kadangi terminas narcotic drugs daugiau vartojamas 
kalbant apie opiatus ir kitus panašiai veikiančius centrinės nervų sistemos slopintojus. 



ĮVADAS 13

•	 atlikti Lietuvos Respublikoje įtvirtintos baudžiamosios atsakomybės dėl dispo-
navimo narkotikais taikymo ir priklausomų nuo narkotikų asmenų baudimo 
ypatumų analizę;

•	 atlikti užsienio valstybių gerosios praktikos dėl narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų vartojimo sukeliamos žalos mažinimo ir prevencijos įkalinimo įstai-
gose apžvalgą;

•	 išanalizuoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo Lietuvos įkalini-
mo įstaigose fenomeną ir jam būdingus bruožus. 

Atsižvelgiant į tarpdisciplininį darbo pobūdį, buvo pasirinkti ir atitinkami dar
bo metodai. Pirmiausia, atliekant teorinę analizę, pasitelkta gausi mokslinė literatūra 
apie narkotikų vartojimo sąsajas su teisės pažeidimais ir aptarta centrinė šiam darbui 
priklausomybės samprata. Pabrėžtina, kad nuo to, kaip yra suprantama priklauso-
mybė (kaip chroniška liga, smegenų liga, žalingas įprotis, nemoralus elgesys ir t. t.), 
daugiausia priklauso ir konkrečios valstybės teisinės sistemos atsakas. Narkotikų 
vartojimo medikalizavimas savo ruožtu sąlygoja sveikatos paslaugų spektro plėtimą 
(ypač – žalos mažinimo priemonių) ir asmeninio vartojimo dekriminalizavimą. Mo-
ralistinis požiūris pateisina griežtų kriminalinių sankcijų taikymą, o vartojimo nor-
malizacija gali vesti ir prie atskirų psichoaktyviųjų medžiagų (dažniausiai visuome-
nėse suprantamų20 kaip ne tokių pavojingų) legalizavimo. Taip pat pasitelkti teisinėje 
analizėje tradiciniai lyginamasis ir sisteminis metodai, remiantis kuriais buvo anali-
zuojami dokumentai ir užsienio valstybių geroji praktika. 

Siekiant išsiaiškinti narkotikų vartojimo įkalinimo įstaigose kokybines charakte-
ristikas, atliktas kokybinis tyrimas – 23 pusiau struktūruoti interviu (2021–2022 m. 
rudenį ir žiemą) su tyrimui aktualiais informantais (14 – su specialių žinių turin-
čiais ekspertais ir 9 – su įkalinimo patirties turinčiais asmenimis). Empirinio tyrimo 
rezultatai plačiau aptariami trečiajame monografijos skyriuje, kuriame nagrinėjami 
narkotikų vartojimo ypatumai įkalinimo įstaigose ir baudžiamoji politika, susijusi su 
nusikalstamomis veikomis, kurių dalykas yra narkotikai, ar nusikaltimais, kurių pa-
darymą galėjo sąlygoti narkotikų vartojimas. 

Interviu buvo atliekami remiantis pradinėmis gairėmis (žr. 1  priedą), pokalbių 
metu buvo pateikiami papildomi klausimai, reaguojant į pokalbio kontekstą, interviu 
duodančio asmens profesinę kvalifikaciją ar gyvenimišką patirtį. Dauguma interviu 
buvo atliekami gyvai, dalis – naudojantis Zoom pokalbių programėle. Visi interviu 

20 Tas supratimas nuo mokslinių įrodymų dažnai stipriai skiriasi. Pavyzdžiui, kultūriškai vis priimtines-
nės kanapės kai kuriose jurisdikcijose yra legalizuojamos arba dekriminalizuojamos, o mažiau pa-
vojingi (priklausomybės potencialo prasme) haliucinogenai vis dar traktuojami kaip itin pavojingos 
psichoaktyviosios medžiagos. 

 Apie psichoaktyviųjų medžiagų žalą individui ir visuomenei plačiau žr. Nutt D., King A. L., Saulsbu-
ty W., Blakemore C. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse // 
The Lancet, 2007, t. 369, Nr. 9566.
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garso įrašai, padarius jų nuasmenintas transkripcijas, buvo sunaikinti. Darbo autorius 
dėkoja Godai Šleinotaitei už pagalbą atliekant interviu, o visiems tyrimo dalyviams – 
už sutikimą duoti interviu ir tam skirtą laiką.

Pažymėtina, jog įkalinimo patirties turinčių tyrimo dalyvių rasti nebuvo paprasta 
dėl COVID-19 pandemijos metu valstybėje taikytų įvairių fizinio kontakto ribojimų, 
įkalinimo įstaigose esančius asmenis parinko pataisos įstaigų administracijos dar-
buotojai (tai galbūt galėjo lemti ir pateiktos informacijos pobūdį), dalis jų dalyvavo 
reabilitacijos programose, todėl kai kurie atsakymai atrodė tarsi tokie, kokių iš besi-
gydančio atitinkamoje programoje asmens ir tikėtųsi sulaukti klausėjas. Šiuo atžvil-
giu situacijos įkalinimo įstaigose analizei ir palyginimui buvo naudingi interviu ir 
su bausmę jau atlikusiais asmenimis. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tyrėjai 
susiduria su etikos problemomis dėl galimo individualių nuteistųjų konfidencialumo 
ir anonimiškumo pažeidimo atskleidžiant narkotikų vartojimo bruožus konkrečiuose 
kalėjimuose, ypač nedidelėse jurisdikcijose21. Atsižvelgiant į tai, interviu metu gauta 
informacija monografijoje pateikiama neatskleidžiant konkrečių pataisos namų, ku-
riuose nuteistieji interviu metu atliko bausmę, šaltiniai nurodyti ir interviu ištraukos 
parinktos taip, kad neatskleistų perteklinės informacijos apie interviu davusį asmenį. 
Tyrimo dalyviai interviu metu atskleidė savo patirtis, susijusias su narkotikų vartoji-
mu tiek laisvėje, tiek ir įkalinimo įstaigose. 

Ekspertinių žinių turintys tyrimo dalyviai buvo pasirinkti siekiant atspindėti kuo 
platesnį ekspertinio matymo lauką ir įvairovę. Atitinkamai interviuoti tiesiogiai su 
tyrimui aktualiais nuteistaisiais dirbantys ar dirbę asmenys (socialiniai darbuotojai, 
psichologai, socialinės resocializacijos specialistai) ir ekspertai „iš išorės“ – priklauso-
mybių ligų gydytojai, toksikologai, priklausomybių konsultantai, reabilitacijos centrų 
darbuotojai, teisininkai ir kt. Pažymėtina, kad, egzistuojant konsensusui tam tikrais 
kertiniais klausimais (pvz., priklausomybės kaip ligos traktavimo), priklausomai nuo 
eksperto profesinės ir asmeninės patirties ar įsitikinimų, kai kuriais klausimais (pvz., 
pakaitinės opioidų terapijos efektyvumo, žalos mažinimo priemonių taikymo galimy-
bių ir kt.) šių tyrimo dalyvių nuomonės stipriai išsiskyrė. Nors nė vienas (-a) iš inter-
viu davusių ekspertų ir neprieštaravo jų tapatybės atskleidimui, darbo autoriaus pa-
sirinkimu, konkrečiai buvo įvardintos tik jų profesinės kvalifikacijos, kad būtų aišku, 
kokiam ekspertiniam laukui (-ams) konkretus ekspertas priklauso ir kokių specialių 
žinių turi. Ekspertinis žinojimas pagelbėjo analizuojant esamos situacijos įkalinimo 
įstaigose bei baudžiamosios politikos, susijusios su narkotikų vartojimo sąlygotais tei-
sės pažeidimais, tobulinimo galimybes. 

Užsienio valstybių gerosios praktikos analizė buvo pasitelkta siekiant išryškinti 
praktikas, kurios galėtų būti panaudotos Lietuvoje, taip išvengiant lietuviško tautinio 

21 Kolind T., Duke K. Drugs in prisons: Exploring use, control, treatment and policy, Drugs: Education, 
Prevention and Policy, 2016, 23:2, 2016, p. 89. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/
doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604> (žiūrėta 2022 m. kovo 9 d.).

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
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dviračio išradinėjimo. Pabrėžtina, kad tam tikros žalos mažinimo priemonės (pvz., 
švirkštų ir adatų keitimas) yra universalios, tai reiškia, kad gali būti panašiai sėkmin-
gai taikomos bet kurioje valstybėje ir tam nereikia jų sudėtingo transplantavimo iš 
vienos teisinės sistemos į kitą. Turinio prasme esminės reikšmės neturi ir tai, ar apta-
riama praktika taikoma „pažangioje“ išsivysčiusioje valstybėje ar tokioje, į kurią re-
čiau lygiuojamasi tarptautinėje erdvėje. Šiuo atveju svarbiau yra taikoma priemonė 
negu ją taikanti jurisdikcija, nors šis skirtumas gali būti svarbus advokacija užsiiman-
čioms organizacijoms, kadangi didesnį tarptautinį prestižą turinčių valstybių (senų-
jų Vakarų demokratijų) pavyzdžiai tiek visuomeniniu, tiek ir ekspertiniu lygmeniu 
skamba įtikinamiau. 

Darbo autorius tikisi, kad monografijoje publikuojami tyrimo rezultatai suteiks 
naujų žinių apie nagrinėjamą reiškinį ir prisidės prie moksliniais įrodymais pagrįs-
tos psichoaktyviųjų medžiagų politikos formavimo specialiame, įkalinimo įstaigų, 
segmente. Taip pat tikimasi, kad tai paskatins ir tolimesnius mokslinius tyrimus šioje 
srityje, kurie galėtų prisidėti mažinant realia įkalinimo bausme nuteisiamų priklau-
somų asmenų skaičių, gerinant nuteistųjų sveikatos rodiklius, sudarant palankesnes 
sąlygas resocializacijai, mažinant recidyvo atvejų skaičių, silpninant į(si)traukimą 
į nusikalstamą subkultūrą.





1. ĮKALINIMO BAUSMĖS SAMPRATA  
IR JOS TAIKYMAS DĖL NARKOTIKŲ

1.1. Įkalinimo tikslas ir bendrieji principai

M. Foucault, analizuodamas baudimo raidą, nurodo, kad kankinimus palaipsniui 
pakeitė įkalinimas ir pagrindiniu dalyku tapo turto arba teisių atėmimas. Visgi, pa-
sak šio autoriaus, kalėjimas niekada nefunkcionavo pats savaime, be į kūną nukreipto 
bausminio priedo: maisto normavimo, lytinių santykių draudimo, mušimo, karcerių. 
Kalėjimas visada atseikėdavo tam tikrą kūniškos kančios dalį, o kritika penitencinei 
sistemai (kalėjimas baudžia nepakankamai: kaliniai ne tokie alkani, jiems ne taip šal-
ta, jiems ne taip visko trūksta, kaip daugeliui vargšų ar net darbininkų), slypi postu-
latas, kuris niekada nebuvo garsiai paneigtas: teisinga, kad nuteistasis fiziškai kenčia 
labiau negu kiti žmonės. Atitinkamai, bausmė beveik nesiskiria nuo papildomo fizi-
nio skausmo sukėlimo (kas gi tada ta nekūniška bausmė?) ir tokiu būdu šiuolaiki-
nėse baudžiamosios teisės mechanizmuose išlieka kankinimų „nuosėdų“, kurių dar 
nepavyko galutinai įveikti, bet kurias vis glaudesniu žiedu supa nekūniškos bausmės 
procedūros22. Šios prancūzų filosofo įžvalgos aktualios ir praėjus beveik 50 metų nuo 
jų paskelbimo. Visuomenėje (neretai – ir tarp pačių nuteistųjų) vis dar egzistuoja po-
žiūris, kad įkalinimas neturėtų būti patogus, o pats laisvės atėmimas dažnai nėra lai-
komas pakankama bausme. Šis sentimentas atsispindi ir kalbant apie priklausomus 
nuo narkotikų nuteistuosius ir jų teisę į sveikatos paslaugas. 

Įkalinimo tikslas visuomenėje skirtingais laikotarpiais nebuvo suprantamas vie-
nodai. Ilgą laiką įkalinimas buvo traktuojamas kaip atpildas ir „reali“ bausmė nusikal-
tėliui šalia mirties bausmės. Panaikinus mirties bausmę Lietuvoje, įkalinimas dažnai 
žmonių sąmonėje liko kaip vienintelė pakankama bausmė už nusikaltėlio padarytą 
skriaudą (ypač sunkias emocines ir fizines pasekmes sukeliančių smurtinių nusikal-
timų atveju), kuri nors ir nėra veidrodinis skriaudos atitaisymas kaip taliono atveju, 
tačiau yra savotiška moralinė kompensacija nukentėjusiesiems. Kaip nurodo G. Saka-
lauskas, žmonių įsivaizdavime „kalėjimo reikalingumas iš esmės grindžiamas dviem 
argumentais: a) jis turi būti, kad niekas nenorėtų į jį pakliūti, bijotų ir nenusikalstų 
(bendroji prevencija), ir b) jis turi „pamokyti“ į jį pakliuvusius – pirmiausia, kad jie 
22 Foucault M. Disciplinuoti ir bausti: kalėjimo gimimas. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 23–24. 
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nebenusikalstų pakartotinai (individualioji prevencija)“23. Lietuvoje atliktų sociolo-
ginių apklausų rezultatai24 rodo negatyvų ir buvusių nuteistųjų vertinimą jiems jau 
atlikus bausmę. Tai – visuomenės dalis, su kuria didžioji dalis visuomenės nenori tu-
rėti nieko bendro. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – LR BK) šie 
sentimentai iš dalies yra atliepiami, 41 str. 2 d. numatant, kad bausmės paskirtis yra:

1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo;
2) nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį;
3)  atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas 

veikas;
4) paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų;
5) užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą25. 
Kaip matome, 2 punkte išreiškiamas siekis nubausti (atpildas už padarytą veiką, 

„kad žinotų!“). Asmenų sulaikymu nuo veikų darymo, galimybių atėmimu ar apribo-
jimu gali būti pateisinamas įkalinimo taikymas. Teisingumo principo įgyvendinimas 
ir poveikis asmenims gali būti suprantamas dviprasmiškai – kaip griežtų bausmių 
(ir sunkių kalinimo sąlygų) pateisinimas ir, atvirkščiai, kaip palankių galimybių nu-
teistųjų grįžimui į visuomenę sudarymas. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 
kodekso (toliau – LR BVK) 1 str. 2 d. nurodoma, kad bausmių vykdymo įstatymų 
paskirtis  – „nustatyti tokią bausmės vykdymo tvarką, kad atlikęs bausmę nuteis-
tasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis“26. Vėlgi, iš šios 
abstrakčios formuluotės nėra aišku, kokios priemonės taikytinos įkalinimo bausmę 
atliekantiems nuteistiesiems, tačiau orientuojamasi į siektiną rezultatą atlikus baus-
mę – gyvenimo tikslų siekimą teisėtais būdais ir priemonėmis. Išanalizavęs Lietuvos 
baudžiamųjų įstatymų nuostatas ir pasitelkęs teisines, kriminologines, sociologines, 
socialinio darbo argumentų kategorijas, G. Sakalauskas konstatuoja, kad kalinimo 
tikslu apibendrintai galima laikyti nuteistųjų socialinę integraciją ir (arba) resocia
lizaciją27. Nurodoma, kad įkalinimas a priori iš esmės žalingas, jis dažniausiai neturi 
jokio „taisomojo“, „integracinio“ ar kitokio pozityvaus poveikio, o kuo įkalinimas 
trunka ilgiau, tuo jis yra žalingesnis. Todėl, siekiant dar labiau nepabloginti įkalin-
tųjų integruoto gyvenimo visuomenėje galimybių ir visuomenės saugumo padėties, 
įkalinimas privalo būti orientuotas į asmens resocializaciją ir integraciją, nors 

23 Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integra-
cijos prielaidos. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019, p. 26. 

24 Plačiau žr. 2.5 monografijos skyrių. 
25 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741.
26 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 73-3084.
27 Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integra-

cijos prielaidos. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019, p. 26–28. Plačiau apie kalinimo 
tikslą ir resocializacijos bei integracijos sąvokų turinį žr. 2 monografijos skyrių: Kalinimo tikslas – įka-
linto asmens resocializacija ir socialinė integracija (p. 26–35). 
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tokios galimybės yra labai ribotos, o jų įgyvendinimui įkalinimo sistema turi atitikti 
daug kriterijų28.

Baudžiamoji atsakomybė neapsiriboja tik laisvės atėmimu, gali būti taikomos ir 
kitos kontrolės priemonės, pvz., probacijos priežiūra, elektroninis stebėjimas, laisvės 
apribojimas ir t. t. Kai kurių iš nustatytų įsipareigojimų nesilaikantis asmuo gali būti 
priverstas atlikti jam paskirtą, bet atidėtą laisvės atėmimo bausmę. Ir pačiuose pa-
taisos namuose kaliniai susiduria su intensyvesne nei laisvėje tiek formalaus, tiek ir 
neformalaus pobūdžio socialine kontrole.

1.2. Narkotikų vartojimo sąsajos su nusikaltimais  
ir įkalinimu

Visų pirma derėtų paminėti tai, kad narkotikų vartojimas yra masinis reiškinys. 
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – ENNSC) duomenimis, 
maždaug 83 mln., arba 28,9 proc., suaugusiųjų (15–64 m. amžiaus) Europos Sąjungoje 
nors kartą gyvenime yra vartoję neteisėtų narkotikų, narkotikus dažniau vartojo vyrai 
(50,6 mln.) nei moterys (32,8 mln.). Jauni suaugę (15–34 m. amžiaus) europiečiai išsi-
skyrė dažnesniu narkotikų vartojimu, per pastaruosius 12 mėnesių narkotikus vartojo 
17,4 mln. (16,9 proc.) jaunų suaugusiųjų (15–34 metų amžiaus). Atkreiptinas dėmesys, 
jog individualus vartojimas gali būti eksperimentinis, dažnas arba dėl priklausomybės. 
Dažniausiai vartojamas narkotikas yra kanapės, o žmonių, vartojusių populiariausius 
stimuliantus (kokainą, MDMA, amfetaminus) bent kartą gyvenime, skaičius pasta-
ruoju metu mažėjo. Heroinas ir opioidai, nors vartojami gerokai rečiau, tačiau sietini 
su pavojingesnėmis vartojimo formomis (įskaitant švirkštimąsi). 2019 m. riziką ke-
liančius opioidus vartojo tik 0,35 proc. suaugusiųjų ES gyventojų (15–64 m. amžiaus), 
tačiau buvo 510 000 asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas opioidais, o opioi-
dų vartotojai sudarė 26 proc. dėl priklausomybės nuo narkotikų vartojimo gydymo 
besikreipiančių asmenų. Be to, 2019  m. ES 76  proc. mirtinų perdozavimo atvejų 
buvo vartojami opioidai29. Tai turėtina omenyje paleidžiant priklausomus asmenis 
iš įkalinimo įstaigų, kadangi, net ir ilgą laiką nevartojus pačioje įstaigoje, atsiranda 
didelė tikimybė vėl pradėti vartoti laisvėje. Opioidų atveju tai kelia grėsmę gyvybei dėl 
stipriai sumažėjusios organizmo tolerancijos ilgu abstinencijos laikotarpiu.

Esant dideliam narkotikų vartojimo mastui, griežta baudžiamoji atsakomybė už dis-
ponavimo narkotikais nusikaltimus ar susijusius su narkotikų vartojimu nusikaltimus 

28 Ten pat, p. 34–35.
29 Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras. Europos narkotikų vartojimo paplitimo atas-

kaita 2021. Tendencijos ir pokyčiai. Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2021. 
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gali lemti spartų įkalintų asmenų skaičiaus augimą. Kaip nurodo Europos Taryba, 
nors alternatyvos įkalinimui buvo priimtos ir įgyvendintos daugelyje Europos valsty-
bių, vis daugiau žmonių, kurie vartojo ir toliau vartoja narkotikus, patenka į įkalinimo 
įstaigas. Tik dalis jų į kalėjimą patenka už nusikaltimus, kurių dalykas – narkotikai. 
Didžioji dalis į įkalinimo įstaigas patenka už kitus, susijusius su vartojimu, nusikal-
timus30. Pasak H. Stöver᾽io, daugelyje valstybių XX a. pab. – XXI a. pr. problemiškai 
narkotikus vartojančiųjų skaičius įkalinimo įstaigose dramatiškai išaugo. 1 iš 6 ka-
linių laikytinas probleminiu narkotikų vartotoju. Tokiu būdu žmonės, kurie vartoja 
narkotikus, yra neproporcingai reprezentuojami Europos įkalinimo įstaigose. Prie to 
prisideda įvairūs veiksniai, tokie kaip skurdas, migracija, smurtas, taip pat faktas, jog 
didėjantis įkalintų asmenų skaičius politiškai yra priimtinas. Galiausiai represyvūs 
įstatymai, kaip atsakas į didėjantį narkotikų vartojimą visuomenėje, dažnai atlieka 
svarbų vaidmenį31. 

Narkotikų ir nusikaltimų tarpusavio ryšys dažniausiai bandomas konceptualizuo-
ti pasitelkiant keturis pagrindinius modelius32:

•	 „narkotikų-nusikaltimų“ modelis, remiantis kuriuo nelegalių narkotikų varto-
jimas lemia įsitraukimą į nusikaltimus siekiant gauti lėšų tolimesniam narko-
tikų vartojimui33;

•	 „nusikaltimų-narkotikų“ modelis, kur kriminalinė veikla nulemia nelegalių 
narkotikų vartojimą;

•	 „bendros priežasties“ modelis, kur nusikaltimai ir narkotikų vartojimas nėra 
tiesiogiai susiję, tačiau yra siejami bendros sociologinės ar psichologinės prie-
žasties, pvz., delinkvencijos ar amžiaus;

•	 „atsitiktinės sutapties modelis“, remiantis kuriuo tarp narkotikų vartojimo ir 
nusikaltimų nėra priežastinio ryšio. 

Tikslų priežastinį ryšį (jeigu jis apskritai egzistuoja) tarp šių dviejų socialinių 
reiškinių nustatyti yra sudėtinga ir ši problema kriminologinėje literatūroje nėra (ir 
greičiausiai – nebus) išspręsta. Amerikoje atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad nele-
galių narkotikų vartojimas (ir ypač tais atvejais, kai išsivysčiusi priklausomybė nuo 
narkotikų) yra esminis motyvacinis veiksnys darant daug nusikaltimų, tarp jų ir nu-

30 Pompidou Group, Council of Europe. Mental Health and Addiction in Prisons. Written contributions 
to the International Conference on Mental Health and Addiction in Prisons. Stöver H. Drug use, men-
tal health and drugs in prisons. Bucharest, 27-28 February 2013, p. 10.

31 Ten pat, p. 10.
32 White H. R., Gorman D. M. Dynamics of the Drug-Crime Relationship. Washington: National Institu-

te of Justice, 2000.
33 Pabrėžtina, jog dauguma interviu sutikusių duoti esamų ar buvusių nuteistųjų pabrėžė būtent tokį ryšį 

savo asmeninėje patirtyje. Tik vienas tyrimo dalyvis nurodė, kad narkotikų vartojimas ir priklausomy-
bė jo gyvenime atsirado jau gerokai vėliau negu įsitraukimas į nusikaltimus ir kriminalinė karjera. 
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sikaltimus nuosavybei nenaudojant prievartos, tokius kaip įvairios vagystės34. Aus-
tralų mokslininkų tęstinis trejų metų tyrimas savo ruožtu parodė, kad tarp žmonių, 
turinčių priklausomybę nuo heroino, įsitraukimas į nusikalstamą veiklą yra susijęs su 
nedarbu, psichikos sveikatos problemomis (antisocialiu asmenybės sutrikimu, didžią-
ja depresija, ribiniu asmenybės sutrikimu), ankstesniu teistumu, sunkesne priklauso-
mybe, intensyvesniu heroino vartojimu, vyriška lytimi ir jaunesniu amžiumi35. Kitas 
australų atliktas tyrimas parodė, kad egzistuoja ryšys tarp metamfetamino vartojimo 
ir nusikalstamos veiklos, ypač nusikaltimų nuosavybei ar kitų su narkotikais sieja-
mų nusikaltimų. Tiek metamfetamino, tiek ir heroino vartotojai apie keturis kartus 
dažniau negu nevartojantieji narkotikų pajamų gaudavo iš nusikaltimų nuosavybei. 
Metamfetamino vartotojai nurodė apsvaigimą ir lėšų poreikį kaip dažniausius mo-
tyvacinius veiksnius įsitraukiant į nusikaltimus nuosavybei. Kanapių vartotojai du 
kartus dažniau nei nevartojantieji narkotikų įsitraukdavo į nusikaltimus nuosavybei. 
Tai gali būti paaiškinama nelegalių narkotikų vartojimu arba demografiniais bei so-
cio ekonominiais veiksniais, kurie padidina nelegalių narkotikų vartojimo ir nusikals-
tamos veiklos padarymo tikimybę36. Tokiu būdu piktnaudžiavimas psichoaktyviąja 
medžiaga yra glaudžiai susijęs su kitais sisteminiais veiksniais ir norint pasiekti geres-
nių asmenų sveikimo rezultatų, mažinti įsitraukimą į nusikalstamą veiklą reikalingas 
kompleksinis požiūris, pvz., šalia gydymo teikiant ir apgyvendinimo ar įdarbinimo 
paslaugas. Pabrėžtina ir tai, kad ne visi nelegalių narkotikų vartotojai užsiima nelega-
lia kriminaline veikla, iš tų, kurie tai daro, kai kurie buvo narkotikų vartotojais prieš 
nusikalsdami, o kai kurie nusikalto prieš tapdami nelegalių narkotikų vartotojais37. 

Baudžiamosios justicijos sistemos ir kalėjimai įvairiose valstybėse skiriasi, daž-
nai yra kritikuojamos tokios valstybės kaip JAV ar Rusija, kuriose yra taikomas masi-
nis įkalinimas, ir akcentuojamos santykinai atlaidžios baudžiamosios praktikos, su-
sijusios su „skandinavišku išskirtinumu“38. Baudimas už nusikaltimus, susijusius su 

34 Kopak A.  M., Hoffmann N.  G. Pathways Between Substance Use, Dependence, Offense Type, and 
Offense Severity // Criminal Justice Policy Review, 2014, t. 25, Nr. 6. Prieiga per internetą: <https://
doi.org/10.1177/0887403413499582> (žiūrėta 2022 m. kovo 31 d.).

35 Marel C., Mills K. L., Darke S. Static and dynamic predictors of criminal involvement among people 
with heroin dependence: findings from a 3-year longitudinal study // Drug and Alcohol Dependen-
ce, 2013, t.  133, Nr. 2, p. 1. Prieiga per internetą: doi: <10.1016/j.drugalcdep.2013.08.003> (žiūrėta 
2022 m. kovo 31 d.). 

36 Goldsmit S., Willis M. Methamphetamine use and acquisitive crime: Evidence of a relationship  // 
Trends & issuesin crime and criminal justice, 2016, Nr. 516. Prieiga per internetą: <https://www.aic.
gov.au/publications/tandi/tandi516> (žiūrėta 2022 m. kovo 31 d.). 

37 Morgan N.  The heroin epidemic of the 1980s and 1990s and its effect on crime trends—then and 
now. London: UK Home Office, 2014. 

38 Kolind T., Duke K. Drugs in prisons: Exploring use, control, treatment and policy // Drugs: Education, 
Prevention and Policy, 2016, 23:2, p. 90. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/doi/full/1
0.3109/09687637.2016.1153604> (žiūrėta 2022 m. kovo 9 d.).

https://doi.org/10.1177%2F0887403413499582
https://doi.org/10.1177%2F0887403413499582
https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2013.08.003
https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi516
https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi516
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
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narkotikais, turi savų nacionalinių ypatumų ir istorinę dinamiką. JAV tai buvo viena 
iš esminių priežasčių, dėl kurių įkalintų asmenų skaičius sparčiai augo39. 

Sulaikymų už disponavimą narkotikais ar jų vartojimą ir baudžiamųjų tyrimų 
skaičius Vakaruose pradėjo sparčiai augti nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio, paraleliai 
sparčiai augančiam nelegalių narkotikų vartojimui. Tiesa, sulaikymų ir nuosprendžių 
skaičiaus augimas tik iš dalies atspindi vartojimo augimą, kadangi jis taip pat ilius-
truoja ir teisėsaugos bei administracinių institucijų nacionaliniu ar regioniniu lygme-
nimis pastangas atgrasyti nuo narkotikų vartojimo nustatant kriminalines sankcijas 
ar jas griežtinant. Kita vertus, nuo to paties praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio 
kai kuriose valstybėse atsirado priešinga tendencija stiprėjančiai kriminalizacijai. Ši 
priešinga tendencija kanapių atžvilgiu buvo matyti anglakalbėse šalyse (pvz., Austra-
lijoje, Kanadoje, Jungtinėse Valstijose), o dalyje Europos valstybių (Italijoje, Portuga-
lijoje ir Ispanijoje) ir Lotynų Amerikoje (įskaitant Argentiną, Braziliją, Čilę, Ekvadorą 
ir Meksiką) tokia švelnesnė politika buvo išplėsta ir kitų kontroliuojamų medžiagų at-
žvilgiu40. Šiame kontekste reikėtų pažymėti, jog Šiaurės Europos valstybėse (ir griežtos 
narkotikų politikos flagmanėje – Švedijoje) tradiciškai ilgą laiką egzistavo neigiamas 
požiūris į visas narkotines medžiagas, jų neskirstant į „lengvuosius“ ir „sunkiuosius“ 
narkotikus. „Skandinaviškas išskirtinumas“ nebuvo taikomas baudžiant už nusikalti-
mus, susijusius su narkotikais, nors pastaruoju metu ir matomi požymiai dėl tokios 
politikos galimos kaitos ateityje41. Griežtas požiūris vis dar būdingas ir posovietinei 
erdvei Rytų Europoje bei Pietryčių Azijos valstybėms. 

Nepaisant skirtumų tarp jurisdikcijų, dauguma valstybių į augantį narkotikų 
vartojimo mastą ir narkotikų problemas kalėjimuose atsakė stiprindamos kontrolę 
ir griežtindamos sankcijas. Tokios politikos vystymasis kalėjimuose dažnai yra vei-

39 XX a. devintajame dešimtmetyje JAV Kongresas, reaguodamas į spartų kreko vartojimo augimą, įtvir-
tino teisinį reguliavimą, remiantis kuriuo daugiau dėl narkotikų nusikaltusių (kai nusikaltimo daly-
kas buvo narkotikai) pažeidėjų patekdavo į kalėjimą ir buvo nuteisiami ilgesnėmis laisvės atėmimo 
bausmėmis. Daugiausia dėl tokios baudžiamosios politikos nuo 1980 m. iki 2015 m. federaliniuose 
kalėjimuose laikomų nuteistųjų už narkotikų nusikaltimus skaičius išaugo nuo 5 tūkst. iki 92 tūkst. (ir 
sudarė beveik 50 proc. visų federaliniuose kalėjimuose laikomų kalinių), tačiau prie šių pokyčių taip 
pat prisidėjo ir tokių nusikaltimų pobūdžio kaita bei teisėsaugos institucijų praktikos. Valstijų kalėji-
muose dėl tokių nusikaltimų 2015 m. kalėjo dar 206,3 tūkst. nuteistųjų ir tai sudarė apie 16 proc. visos 
Valstijų kalėjimų populiacijos.

 Carson A. E., Anderson E. Prisoners in 2015. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau 
of Justice Statistics, 2016, p. 14–15. Prieiga per internetą: <https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/p15.
pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 27 d.). 

40 Babor T., Caulkins J., Fischer B. et al. Drug Policy and the Public Good (2nd edn). Oxford University 
Press, 2018. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198818014.001.0001> (žiūrėta 
2022 m. balandžio 14 d.).

41 Tham H. Retreat or Entrenchment?: Drug Policies in the Nordic Countries at a Crossroads. Stock-
holm: Stockholm University Press, 2021. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.16993/bbo> (žiūrė-
ta 2022 m. spalio 16 d.). 

https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/p15.pdf
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/p15.pdf
https://doi.org/10.1093/oso/9780198818014.001.0001
https://doi.org/10.16993/bbo
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kiamas bendresnio nacionalinės narkotikų politikos, baudžiamosios politikos ir prak-
tikos postūmio42. Tokiu būdu pirmiausia derėtų kalbėti apie strateginio masto teisės 
aktus, tokius kaip LR BK, kuris yra koncentruota lietuviškos baudžiamosios politikos 
išraiška, ir 2018–2028 metų programą43, kuri yra politinės valios narkotikų kontrolės 
srityje išraiška. Pirmuoju atveju turime griežtas bausmes dėl nusikaltimų, susijusių su 
narkotikais, kurios nebuvo iš esmės revizuotos nuo pat kodekso priėmimo prieš dau-
giau kaip du dešimtmečius. Antruoju atveju turime deklaratyvų politinį dokumentą 
su moderniomis nuostatomis dėl baudžiamosios politikos reformos ir įrodymais pa-
grįstos politikos, kurio nuostatų dėl bausmių politikos iki šiol nepavyko įgyvendinti 
net iš dalies. 

Koreliacija tarp narkotikų vartojimo ir įkalinimo gali būti aiškinama įvairiai. 
Pavyzdžiui, tai gali apimti tokius atvejus, kai įkalinti asmenys:

•	 vartojo narkotikus ir problemų dėl vartojimo atsirado prieš įkalinimą;
•	 problemų dėl narkotikų vartojimo atsirado įkalinimo įstaigoje;
•	 nusikalto siekdami gauti lėšų savo narkotikų vartojimui finansuoti;
•	 vartojo narkotikus jais palaikydami ar „leisdami“ savo nusikalstamą elgesį;
•	 vartojo narkotikus po nusikalstamos veiklos ar siekdami susigyventi su jos pa-

sekmėmis;
•	 buvo įsitraukę į nusikalstamą veiklą, kuri jiems suteikė prieigą prie narkotikų;
•	 buvo įkalinti už vartojimą, kadangi tai kai kuriose valstybėse yra nelegali veikla44.
Šis sąrašas toli gražu nėra baigtinis, bet jis puikiai iliustruoja tai, kad narkotikų 

vartotojai nėra homogeniška nuteistųjų grupė. Dalis jų nėra probleminiai vartotojai, 
kiti susiduria su įvairiomis neigiamomis vartojimo pasekmėmis, pradedant žalingu 
vartojimu ir baigiant sunkia priklausomybe. Atitinkamai jie gali būti teisti tiek už 
LR BK XXXVII skyriuje numatytus disponavimo narkotikais nusikaltimus, tiek ir už 
kitus – tiek sąlygotus vartojimo, tiek ir su juo nesusijusius nusikaltimus.

Su narkotikais susijęs nusikalstamumas yra latentiškas reiškinys. Kaip nurodo-
ma mokslinėje literatūroje, narkotikų vartotojai, kurie nėra patekę į policijos aki-
ratį, susiduria su tokia žema sulaikymo rizika, kad tai kompromituoja atgrasymą, 
kaip ši baudžiamosios teisės funkcija yra suprantama tradicine prasme. Mokslininkų 

42 Kolind T., Duke K. Drugs in prisons: Exploring use, control, treatment and policy // Drugs: Education, 
Prevention and Policy, 2006, 23:2, p. 90–91. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/doi/
full/10.3109/09687637.2016.1153604> (žiūrėta 2022 m. kovo 9 d.).

43 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir 
vartojimo prevencijos 2018–2028 metų programos patvirtinimo“. 2018  m. gruodžio 13  d.  // TAR, 
2018, Nr. 20781.

44 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREAT-
NET). Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Office 
of Drugs and Crime, 2008, p. 11. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treatment/111_
PRISON.pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
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skaičiavimais, XX a. pr. JAV vienas sulaikymas dėl marihuanos buvo padaromas apy-
tiksliai kas 3 tūkst. šios medžiagos vartojimo atvejų. 2013 m. vienas sulaikymas dėl 
disponavimo marihuana įvykdavo apytiksliai kas 5,5  tūkst. marihuanos vartojimo 
dienų (remiantis namų ūkių apklausa). Tokie skaičiai laikytini gerokai mažesniais nei 
minimalus slenkstis, būtinas sukurti atgrasantį draudimų efektą45.

Daugiau nei prieš dešimtmetį G. Sakalauskas pabandė apytikriai įvertinti su nar-
kotikais susijusį latentiškumo mastą Lietuvoje. Anot kriminologo, palyginus regis-
truoto nusikalstamumo statistiką su narkotikų vartojimo tyrimų duomenimis46, ga-
lima manyti, jog statistikoje atsispindi tik maždaug 2–3 proc. visų realiai per metus 
padaromų nusikalstamų veikų, susijusių su narkotikais47. 

Galime panagrinėti, kaip situacija dėl latentiškumo yra pasikeitusi, atsižvelgda-
mi į naujesnius duomenis. 2016  m. bendrosios populiacijos tyrimo duomenimis, 
narkotikus tais metais buvo vartoję apie 3,1  proc. 15–64  m. amžiaus responden-
tų (tokių asmenų buvo 6,8 proc. tarp 15–34 m. amžiaus asmenų ir 0,7 proc. tarp 
35–64  m. amžiaus)48. Tuo metu Lietuvoje gyveno apie 1,915  mln. tokio amžiaus 
gyventojų49, taigi galimai vartojusių narkotikus skaičius tais metais apytiksliai galėjo 
siekti apie 60 tūkst. asmenų. 2016 metais buvo užregistruotos 2288 nusikalstamos 
veikos, susijusios su disponavimu narkotikais, iš kurių ištirtos 177150. Tokiu būdu 

45 Babor T., Caulkins J., Fischer B. et al. Drug Policy and the Public Good (2nd edn). Oxford University 
Press, 2018. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198818014.001.0001> (žiūrėta 
2022 m. balandžio 14 d.).

46 „Palyginę su narkotikais susijusio nusikalstamumo statistiką su narkotikų vartojimo statistika, galėsime 
bent apytikriai įsivaizduoti latentiškumo mastą. Pastaraisiais metais nelegalius narkotikus teigia var-
toję maždaug 6 proc. 15–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų. Per metus tai sudaro maždaug 140 000 
asmenų, kurie teoriškai galėtų būti baudžiami už neteisėtą narkotikų įsigijimą, o jų pardavėjai – už 
platinimą. Sudėję visas registruotas nusikalstamas veikas ir administracinės teisės pažeidimus, susiju-
sius su narkotikais, turėsime maždaug tik 4 000 asmenų, t. y. 35 kartus mažiau. Vien Psichikos sveika-
tos centro registre dėl psichikos ir elgesio sutrikimų pavartojus narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
esantys beveik 6 000 asmenų iki tol, kol kreipėsi medicininės pagalbos, tikėtinai ilgą laiką narkotines 
priemones vartojo kasdien (turėjo jų kasdien įsigyti ir kas nors (kasdien) jiems jų parduodavo).“

 Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S. et al. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: 
tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Vilnius: Teisės institutas, 2011, p. 160.

47 Ten pat, p. 160. 
48 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo papli-

timas Lietuvoje 2016 metais, 2017, p.  41. Prieiga per internetą: <https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/
documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf> (žiūrėta 2022 m. rugsėjo 12 d.). 

49 Remiantis oficialiais statistiniais duomenimis, 2016  m. 15–64  m. amžiaus gyventojai sudarė apie 
66,3 proc. visų šalies gyventojų iš 2,8886 mln. Tai sudaro apie 1,915 mln. asmenų. 

 Oficialiosios statistikos portalas Lietuvos gyventojai (2021 m. leidimas). Prieiga per internetą: <https://
osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai-2021/salies-gyventojai/gyventoju-skaicius-ir-sudetis> (žiūrėta 
2022 m. spalio 29 d.). 

50 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Duomenys 
apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis 

https://doi.org/10.1093/oso/9780198818014.001.0001
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai-2021/salies-gyventojai/gyventoju-skaicius-ir-sudetis
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai-2021/salies-gyventojai/gyventoju-skaicius-ir-sudetis
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(neįskaičiuojant administracinių nusižengimų dėl narkotikų vartojimo be gydytojo 
paskyrimo) nusikalstamų veikų statistikoje atsispindėjo apie 4 proc. visų per me-
tus padaromų nusikalstamų veikų, susijusių su narkotikais. Paskutinio bendrosios 
populiacijos tyrimo 2021 m. duomenimis, narkotikus tais metais buvo vartoję apie 
4,5  proc. 15–64  m. amžiaus respondentų (tokių asmenų buvo 9,4  proc. tarp 15–
34 m. amžiaus asmenų ir 1,8 proc. tarp 35–64 m. amžiaus)51. Tuo metu Lietuvoje 
gyveno apie 1,817 mln. tokio amžiaus gyventojų52. Tokiu būdu apytikslis bent kartą 
per metus pavartojusių nelegalių medžiagų skaičius 2021  m. išauga iki maždaug 
81,7 tūkst. asmenų. Savo ruožtu augo ir su narkotikais susijusių registruotų nusi-
kalstamų veikų skaičius, kuris 2021 m. buvo 3226 registruotos ir 2781 ištirtos tokios 
veikos53. Tai apytikriai vėl sudarė apie 4 proc. visų per metus galimai padaromų 
tokio pobūdžio nusikalstamų veikų. Šie skaičiavimai yra labai apytikriai, kadangi 
neįmanoma pasakyti, kiek asmenų disponavo narkotikais, ar juos per metus vartojo 
daugiau negu vieną kartą.

Dar mažesnis skaičius asmenų yra nubaudžiami laisvės atėmimo bausmėmis, ka-
dangi didelę dalį registruotų su narkotikais susijusių veikų sudaro baudžiamieji nu-
sižengimai pagal BK 259 str. 2 d.54, už kuriuos įkalinimas kaip sankcija nenumatytas. 
Tiesa, įkalinama absoliuti dauguma asmenų, kurie platino narkotines ar psicho
tropines medžiagas, kadangi terminuotas laisvės atėmimas yra vienintelė BK 260 str. 
sankcijoje numatyta bausmė.

Monografijoje jau buvo minėta, kad nuo narkotinių medžiagų priklausomi asme-
nys taip pat įvykdo nemažai su vartojimu susijusių nusikalstamų veikų. Pastarosios, 

medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_Nark-Sav). Prieiga per internetą: <https://ird.lt/lt/reports/
view_item_datasource?id=1546&datasource=4649&page=1> (žiūrėta 2022 m. spalio 29 d.). 

51 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2022, p. 37.

52 Remiantis oficialiais statistiniais duomenimis, 2021  m. 15–64  m. amžiaus gyventojai sudarė apie 
65,0 proc. visų šalies gyventojų iš 2,7957 mln. Tai sudaro apie 1,817 mln. asmenų. 

 Oficialiosios statistikos portalas Lietuvos gyventojai (2021 m. leidimas). Prieiga per internetą: <https://
osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai-2021/salies-gyventojai/gyventoju-skaicius-ir-sudetis> (žiūrėta 
2022 m. spalio 29 d.).

53 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Duomenys 
apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis ir jų kontrabanda (Forma_Nark-Sav). Prieiga per internetą: <https://ird.lt/lt/reports/
view_item_datasource?id=9578&datasource=67050> (žiūrėta 2022 m. spalio 29 d.).

54 Pvz., remiantis oficialiais duomenimis, 2021 metais buvo ištirta 2781 nusikalstama veika, susijusi su 
disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ar jų kontrabanda. Iš jų ištirta 1382 nu-
sikaltimai ir 1399 baudžiamieji nusižengimai. 

 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Duomenys 
apie nusikalstamas veikas ir asmenis, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis 
me džiagomis ir jų kontrabanda (Forma_Nark-Sav). Prieiga per internetą: <https://ird.lt/lt/reports/
view_item_datasource?id=9578&datasource=67050> (žiūrėta 2022 m. spalio 29 d.). 

https://ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=1546&datasource=4649&page=1
https://ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=1546&datasource=4649&page=1
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai-2021/salies-gyventojai/gyventoju-skaicius-ir-sudetis
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai-2021/salies-gyventojai/gyventoju-skaicius-ir-sudetis
https://ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=9578&datasource=67050
https://ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=9578&datasource=67050
https://ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=9578&datasource=67050
https://ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=9578&datasource=67050
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nors ir atsispindi statistikoje, tačiau dažnai pasižymi žemu ištirtumo lygiu (pvz., 
vagystės). Tokiu būdu šias veikas įvykdę asmenys taip pat bent jau kuriam laikui 
gali likti už teisėsaugos akiračio. Žinoma, kai tokios veikos yra vykdomos nuolat, 
susidūrimas su teisėsauga tampa praktiškai neišvengiamas. Taip po padidinamuoju 
baudžiamojo persekiojimo stiklu atsiduria ir tie priklausomi asmenys, kurie šalia 
nusikaltimų nuosavybei užsiima ir narkotikų platinimu. Darytina prielaida, kad pri-
klausomi asmenys dėl įvairių priežasčių (lėšų stygiaus, didesnio narkotikų prieina-
mumo socialiniame rate, vartojimo dažnumo, „žinomumo“ teisėsaugai dėl buvusių 
teistumų ir t. t.) dažniau susidurs su baudžiamuoju persekiojimu negu asmenys, ku-
rių narkotikų vartojimas yra eksperimentinis ar rekreacinis. Atitinkamai jiems bus 
dažniau inkriminuojamas ir platinimas negu, tarkim, kanapių platintojams, kurie šia 
veikla užsi ima nereguliariai55. Tai galima iliustruoti ir netiesioginiais duomenimis 
apie skirtingas narkotikų rūšis, kur tokių medžiagų kaip heroinas, kokainas ir amfe-
taminas atžvilgiu didesnei proporcijai asmenų yra inkriminuojamas platinimas negu 
kanapių atžvilgiu, kur didžiąją dalį teisėsaugos tiriamų veikų sudaro disponavimas 
be tikslo platinti56. 

Šiame kontekste pabrėžtinas svarbus aspektas yra asmenų pažeidžiamumas. As-
menys, laikytini pažeidžiamais (pvz., globos namuose esantys vaikai ar jauni bena-
miai), gali būti labiau linkę į ankstesnį, dažnesnį ir labiau problemišką narkotikų var-
tojimą. Jie taip pat gali greičiau progresuoti iki „probleminio“57 narkotikų vartojimo. 
Atitinkamai dabartinio narkotikų vartojimo mastas ir rizika sulaukti su vartojimu 
susijusių problemų yra gerokai didesnė tarp pažeidžiamų grupių atstovų, todėl jiems 
skirtinas ypatingas dėmesys mažinant paklausą58. Autoriaus nuomone, įkalinti arba 
atlikę bausmę asmenys taip pat gali būti priskirtini prie labiau pažeidžiamų visuome-
nės narių. Pirmieji susiduria su įkalinimo įstaigų specifikos sąlygotomis problemo-
mis, antrieji – su problemomis, nulemtomis įkalinimo patirties (pvz., stigmatizavi-
mas, diskriminacija darbo rinkoje, nutrūkę šeiminiai ir socialiniai ryšiai ir t. t.). Tai 

55 T. y. labiau užsiima „socialiniu“ platinimu artimame draugų rate, kur pelnas nėra pagrindinis motyva-
cinis veiksnys. 

56 Disponavimas kanapėmis ar jų dalimis be tikslo platinti (1158 atvejai) sudarė net apie 1/3 visų ištirtų 
nusikalstamų veikų dėl narkotikų 2021 m. Palyginimui – šios psichoaktyviosios medžiagos platinimas 
buvo nustatytas 252 atvejais. Nors imant absoliučius skaičius tai ir buvo dažniausiai platinama psicho-
aktyvioji medžiaga, platinimas buvo inkriminuojamas gerokai rečiau, nei, pvz., amfetamino atžvilgiu, 
kur 304 disponavimo savo reikmėms atvejams teko 156 platinimo atvejai. 

 Žr., Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Psicho-
tropinių medžiagų apyvarta pagal atskiras narkotines ir psichotropines medžiagas (forma_nark_me-
dziagos). Prieiga per internetą: <https://ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=9579&datasour
ce=67077> (žiūrėta 2022 m. spalio 29 d.). 

57 Žr. diskusiją dėl šios ir kitų susijusių sąvokų apibrėžties 2.1 skyrelio pabaigoje. 
58 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Drugs and vulnerable groups of young 

people. Luxembourg, 2008, p. 7.

https://ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=9579&datasource=67077
https://ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=9579&datasource=67077
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gali paskatinti pradėti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, atnaujinti ar suintensyvin-
ti jų vartojimą. Priklausomybė nuo nelegalių medžiagų sukelia sunkesnes juridines 
ir socialines pasekmes nei priklausomybė nuo legalių medžiagų (tabako, alkoholio, 
receptinių vaistų), todėl joms spręsti taip pat turėtų būti skiriama dėmesio, neapsiri-
bojant tik medicininiu priklausomybės gydymu.

Masinis žmonių, vartojančių narkotikus, įkalinimas oficialiojoje politikoje kves-
tionuojamas retai tiek iš etinės perspektyvos, tiek kaip abejotino efektyvumo strategija 
mažinti su narkotikais susijusią žalą įkalinimo įstaigose ir visuomenėje. Mokslininkų 
teigimu, akivaizdu, kad narkotikai ir narkotikų vartojimas išliks tiek kalėjimuose, tiek 
ir visuomenėje, todėl turbūt geriausia strategija yra tiesiog sumažinti įkalintų narko-
tikų vartotojų skaičių59. Dažnai bausmių švelninimas neplečiant gydymo industrijos 
yra suvokiamas kaip kontrproduktyvus ir pavojingas, tačiau iš kriminologinės pers-
pektyvos konstatuotina tai, kad įkalinimas ir yra pati žalingiausia priemonė asmeniui 
įvairiais aspektais (socialiniu, fiziniu, psichologiniu ir kt.), todėl jis turėtų būti taiko-
mas tik kaip kraštutinė priemonė. 

Jungtinės Tautos nurodo, kad, siekiant efektyviai kovoti su ŽIV/AIDS plitimu 
įka linimo įstaigose, reikalingos teisinės sistemos ir politinės reformos įvairiose sri-
tyse. Baudžiamoji teisė ir bausmių politika turėtų būti keičiama siekiant mažinti su 
narkotikais susijusių nusikaltimų, kurie įvykdomi nepanaudojant prievartos, krimi-
nalizavimą ir ženkliai sumažinti įkalinimo taikymą nesmurtaujantiems narkotikų 
vartotojams. Narkotikų kontrolės įstatymai, jų interpretacijos ir bausmės turėtų būti 
suderinti su ŽIV/AIDS strategijomis ir neturėtų trukdyti ŽIV/AIDS prevencijai ar 
gydymo nuo šių ligų prieinamumui. Taip pat turėtų būti permąstomi baudžiamieji 
įstatymai ir praktikos, siekiant plėtoti alternatyvas įkalinimui ir plačiau taikyti su 
įkalinimu nesusijusią diversiją žmonėms, nuteistiems už nusikaltimus, susijusius su 
narkotikų vartojimu, tokiu būdu, kad būtų reikšmingai sumažintas įkalinamų nar-
kotikų vartotojų skaičius, bendra įkalinimo įstaigų populiacija ir šių įstaigų perpil-
dymo lygis60.

Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) patvirtintų narkotikų vartojimo 
sukeltų sutrikimų gydymo tarptautinių standartų 3  principas įtvirtina siekį gydyti 
šiuos sutrikimus baudžiamosios justicijos sistemą efektyviai koordinuojant su svei-
katos ir socialinėmis paslaugomis. Nurodoma, kad narkotikų vartojimo sukelti su
trikimai pirmiausia laikytini sveikatos problemomis nei nusikalstamu elgesiu ir 
žmonės, turintys tokių sutrikimų, turėtų būti nukreipiami į sveikatos apsaugos, o ne 

59 Kolind T., Duke K. Drugs in prisons: Exploring use, control, treatment and policy // Drugs: Education, 
Prevention and Policy, 2016, 23:2, p. 91. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/doi/full
/10.3109/09687637.2016.1153604> (žiūrėta 2022 m. kovo 9 d.).

60 UNODC, WHO, UNAIDS. HIV/AIDS Preventions, Care, Treatment and Support in Prison Settings: 
A Framework for an Effective National Response, 2006, p. 16–17. Prieiga per internetą: <https://www.
unodc.org/pdf/HIV-AIDS_prisons_July06.pdf> (žiūrėti 2022 m. balandžio 7 d.).

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://www.unodc.org/pdf/HIV-AIDS_prisons_July06.pdf
https://www.unodc.org/pdf/HIV-AIDS_prisons_July06.pdf
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baudžiamosios justicijos sistemą61. Pabrėžiama ir tai, kad kuo stipresnis ryšys tarp 
psichikos sutrikimo ir nusikaltimo, tuo atsakomybė yra mažesnė, kadangi įkali-
nimo bausmė yra skiriama tuo pagrindu, kad teisės pažeidėjas gali būti asmeniškai 
atsakingas62. Remiantis tokia logika, priklausomiems nuo narkotikų asmenims galėtų 
būti taikoma švelnesnė baudžiamoji atsakomybė, naudojantis įvairiais juridiniais ins-
trumentais (pvz., taikant alternatyvias sankcijas, numatant lengvinančias aplinkybes 
dėl priklausomybės ir t.  t.). Kita vertus, jeigu psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas 
yra kontroliuojamas, tai neturėtų daryti įtakos sprendžiant asmens atsakomybės už 
padarytas nusikalstamas veikas klausimus. Anot PSO, kriminalinės justicijos sistema 
turėtų glaudžiai bendradarbiauti su sveikatos ir socialinėmis sistemomis, užtikrinant, 
kad narkotikų vartojimo sukeltų sutrikimų gydymas sveikatos apsaugos sistemoje 
turėtų pirmenybę prieš baudžiamąjį persekiojimą ar įkalinimą63. 2021–2025 m. ES 
narkotikų strategijoje nurodoma, kad „visos valstybės narės taiko bent vieną alterna-
tyvą prievartinėms sankcijoms, tačiau narkotikus vartojančių nusikaltėlių ir sulaikytų 
asmenų, kuriems pateikti kaltinimai dėl su narkotikais susijusių nusikalstamų veikų 
arba kurie yra nuteisti dėl tokių nusikalstamų veikų, arba asmenų, pas kuriuos rasta 
asmeniniam vartojimui skirtų narkotikų, atžvilgiu reikėtų intensyvinti pastangas ir 
integruoti veiksmingų priemonių taikymą“64. Taigi, sprendžiant narkotikų problemą 
remiantis labiau į sveikatą orientuotu požiūriu, reikėtų permąstyti baudžiamosios at-
sakomybės už disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis taikymą 
tais atvejais, kai jomis disponuoja priklausomi asmenys. Taip pat reikėtų persvarstyti 
priklausomų asmenų baudimą už kitus teisės pažeidimus, jeigu jų vykdymą lėmė jų 
sveikatos būklė, numatant, kai tai pagrįsta, švelnesnės atsakomybės taikymą su siun-
timu gydytis. 

Apibendrinant galima teigti, kad pernelyg platus įkalinimo taikymas narkotikų 
vartotojų atžvilgiu yra didelė problema. Daugelyje valstybių didelį procentą kalinių 
sudaro individai, nubausti už nusikaltimus, tiesiogiai susijusius su jų vartojimu (t. y. 

61 World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime. International standards for 
the treatment of drug use disorders: revised edition incorporating results of field-testing. Geneva, 2020, 
p. 10. Prieiga per internetą: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (žiūrėta 2022 m. kovo 4 d.). 

62 Murdoch J., Jiricka V. Combating ill-treatment in prison: a handbook for prison staff with focus on the 
prevention of ill-treatment in prison. Council of Europe, 2016, p. 52. Prieiga per internetą: <https://
rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7> (žiūrėta 2022 m. balandžio 1 d.). 

63 World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime. International standards for 
the treatment of drug use disorders: revised edition incorporating results of field-testing. Geneva, 2020, 
p. 10. Prieiga per internetą: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (žiūrėta 2022 m. kovo 4 d.).

64 Europos Sąjungos Taryba. 2021–2025 m. ES narkotikų strategija. 14178/1/20 REV 1, 2021, p. 20. Pri-
eiga per internetą: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-REV-1/lt/pdf> 
(žiūrėta 2022 m. vasario 22 d.).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7
https://rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-REV-1/lt/pdf
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įkalinti už disponavimą nedideliu kiekiu narkotikų asmeniniam vartojimui, taip pat 
nuteisti už nesunkius nusikaltimus, padarytus siekiant patenkinti narkotikų vartoji-
mo poreikį). Daugelio narkotikų vartotojų įkalinimas padidina tikimybę, kad narko-
tikai bus vartojami ir įkalinimo įstaigose, padaugės nesaugių švirkštimosi atvejų ir 
padidės ŽIV platinimo rizika65. Taigi, siekiant iš esmės sumažinti narkotikų vartoji-
mo įkalinimo įstaigose mastą, infekcinių ligų plitimą ir kitas su narkotikų vartojimu 
siejamas problemas, pirmiausia reikėtų siekti to, kad į įkalinimo įstaigas patektų 
mažiau nuteistųjų apskritai ir mažiau narkotikų vartotojų konkrečiai. 

65 UNODC, WHO, UNAIDS. HIV/AIDS Preventions, Care, Treatment and Support in Prison Settings: 
A Framework for an Effective National Response, 2006, p. 14. Prieiga per internetą: <https://www.
unodc.org/pdf/HIV-AIDS_prisons_July06.pdf> (žiūrėti 2022 m. balandžio 7 d.).

https://www.unodc.org/pdf/HIV-AIDS_prisons_July06.pdf
https://www.unodc.org/pdf/HIV-AIDS_prisons_July06.pdf




2. NARKOTIKŲ VARTOJIMAS:  
LAISVAS PASIRINKIMAS, NUODĖMĖ AR LIGA?

Aš galvoju, kad priklausomybė apskritai ir nuo tų pačių narkotikų  
tai yra tuštumos užpildymas ir meilės siekimas.66

Kodėl žmonės vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, net ir žinodami jų keliamas 
rizikas sveikatai, taip pat ir tai, kad už jų vartojimą jie gali būti baudžiami griežtomis 
kriminalinėmis bausmėmis? Visų pirma, pasak socialinę narkotikų istoriją tyrinėju-
sio R. Davenport-Hines᾽o, svaiginimasis nėra nenatūralus ar deviantinis reiškinys67. 
Antra, kaip nurodo C. Lewis᾽as68, narkotikai yra tik dar viena priklausomybė šalia 
aibės kitų, nors ir galingesnė bei žalingesnė nei kitos. Kita vertus, jie pakeičia žmo-
nių būseną nepatiriant specifinės patirties ar įvykio. Narkotikai smegenis paskatina 
išsiskirti atlygio mechanizmo neurocheminius elementus arba imituoja juos patys. 
Jie kalba su smegenimis jų pačių kalba – dopamino ir peptidų, neuromoduliatorių ir 
receptorių kalba69. Be šių, daugiau biocheminio pobūdžio priežasčių, individualius 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus (tarp jų – ir priklausomybės poten-
cialą bei formavimąsi) lemia tiek asmeninio (genetiniai polinkiai, asmenybės bruo-
žai, asmeninė patirtis ir t. t.), tiek ir sisteminio bei struktūrinio pobūdžio priežastys 
(konkreti individo gyvenamoji aplinka, visuomenė ir t. t.). Atskirose bendruomenėse, 
socialinėse grupėse ar net visuomenėse psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas skiriasi 

66 Interviu Nr. 3 (psichologė, dirbanti bausmių vykdymo sistemoje). 
67 Jo nuomone, atvirkščiai, absoliuti blaivybė nėra natūrali ar prigimtinė žmogaus būsena, o narkotikai 

vartojami įvairiausiais būdais – praryjami, rūkomi, švirkščiami ar įkvepiami.
 Žr. Davenport-Hines R. The Pursuit of Oblivion. A Social History of Drugs. Weidenfeld & Nicolson 

History; New Edition, 2004, p. ix–x.
68 Jaunystėje įgijęs priklausomybę nuo narkotikų, tačiau vėliau ją įveikęs ir tapęs neuromokslininku, ana-

lizuojančiu priklausomas smegenis (angl. addicted brain). Kaip teigia pats M. Lewis᾽as, „faktiškai aš 
esu šio dalyko ekspertas iš vidaus ir iš išorės, kadangi esu narkomanas, tapęs neuromokslininku“. Žr. 
Lewis M. Memoirs of addicted brain: a neuroscientist examines his former life on drugs. New York: 
Public Affairs, 2012, p. 1.

69 „Žmonės yra linkę trokšti tai, ko neturi, ieškoti to, suvartoti tai arba prarasti, o po to norėti to daugiau. 
Šis ciklas yra visų priklausomybių šaknis, ar tai būtų priklausomybės nuo narkotikų, sekso, meilės, 
cigarečių, muilo operų, gerovės ar išminties.“ Ten pat, p. 1. 
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pagal medžiagų populiarumą, vartojimo mastą, būdus ir kitus aspektus. Ekonominė 
nelygybė, socialinė dezorganizacija, etninė priespauda ir kitos socialinės problemos 
dažniausiai pagilina ir narkotikų problemas, tačiau narkotikai dažnai pasirenkami 
kaip savotiškas atpirkimo ožys. 

2.1. Psichoaktyviųjų medžiagų rūšys ir jų poveikio ypatumai 

Psichoaktyviosios medžiagos pagal jų teisinį statusą, cheminę sudėtį, poveikio 
ypatumus ar kitus kriterijus gali būti klasifikuojamos labai įvairiai. Anot R. Davenport-
Hines᾽o, nors kartais politikai ar žurnalistai narkotikus apibūdina kaip medžiagas, ku-
rių savybės yra panašios, jie skirstytini į labai skirtingas kategorijas ir veikia skirtingai. 
Minėtas autorius išskiria tokias kategorijas, pasižyminčias atitinkamomis savybėmis:

•	 Narkotikai (angl. narcotics) malšina skausmą, sukelia euforiją ir fizinę priklau-
somybę. Populiariausi yra opijus, morfinas, heroinas ir kodeinas.

•	 Raminamieji (angl. hypnotics) sukelia miegą ir stuporą. Jų pavyzdžiais galėtų 
būti barbitūratai ir benzodiazepinai. Šios medžiagos lemia pripratimą ir gali 
turėti neigiamą šalutinį poveikį. Panašų šalutinį poveikį turi ir trankvilizatoriai, 
kurie yra skirti sumažinti nerimą nesukeliant miego. 

•	 Stimuliantai (angl. stimulants) sukelia džiaugsmą ir entuziazmą, suteikia dau-
giau psichinės ir fizinės energijos, tačiau sukelia priklausomybę ir gali nulem-
ti psichozes. Kokainas ir amfetaminai yra žinomiausi stimuliantai, tačiau prie 
šios kategorijos priskirtini ir tabakas su kofeinu. 

•	 Svaigalai (angl. inebriants) yra gaminami cheminės sintezės būdu ir prie jų pri-
skiriami alkoholis, eteris, benzinas, įvairūs skiedikliai ir t. t.

•	 Haliucinogenai (angl. haliucinogens) sukelia sudėtingus pakitimus per vizua-
linį, garsinį ar kitokį suvokimą. Dažniausiai vartojamų haliucinogenų pavyz-
džiai – LSD, meskalinas, magiškieji grybai ir kt.70.

Aukščiau pateikiama tik viena iš galimų psichoaktyviųjų medžiagų klasifikacijų, 
kuri, kaip ir kitos klasifikacijos, toli gražu nėra tobula. Tos pačios medžiagos gali būti 
priskiriamos skirtingoms kategorijoms (ar net kelioms iš jų), atsižvelgiant į jų skirtin-
gą poveikį priklausomai nuo medžiagos cheminės sudėties ar kiekio. Taip pat galimos 
ir kitokios kategorijos, pvz., centrinės nervų sistemos slopintojai71 ar aktyvintojai72. 

70 Davenport-Hines R. The Pursuit of Oblivion. A Social History of Drugs. Weidenfeld & Nicolson His-
tory; New Edition, 2004, p. ix–x. 

71 Angl. downers, pvz., alkoholis, opiatai. 
72 Angl. uppers. 
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Haliucinogenai, remiantis jų skirtingu poveikiu, gali būti skirstomi į psichodelikus 
(pvz., DMT) ir deliriantus (pvz., durnaropių augalai ar difenhidraminas). Kanapės 
savo ruožtu turi tiek stimuliantams, tiek ir slopintojams būdingų savybių, kurios pri-
klauso nuo šios psichoaktyviosios medžiagos rūšies, veikliosios medžiagos (THC) joje 
kiekio, administravimo būdo ir kt. Įkalinimo įstaigų kontekste paminėtinos naujos 
psichoaktyviosios medžiagos (angl. new psychoactive substances, toliau – NPS), ku-
rios imituoja „klasikinių“ psichoaktyviųjų medžiagų poveikį, tačiau nėra reguliuo-
jamos iki įstatymų leidėjas nenusprendžia jų uždrausti. Šios medžiagos kelia įvairių 
praktinių ir teisinių problemų, kadangi yra sunkiau aptinkamos, taip pat sankcijos 
už nedraudžiamų medžiagų vartojimą negali būti taikomos. 

Svarbiausia monografijos kontekste yra juridinė psichoaktyviųjų medžiagų 
klasifikacija Lietuvoje. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu73 
ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu74 narkotinės ir psichotropinės medžiagos pri-
skiriamos keturiems sąrašams, kurių atžvilgiu taikomi skirtingo griežtumo teisiniai 
režimai. I sąrašui (narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti me-
dicininiais tikslais, išskyrus įstatyme numatytas išimtis) priklauso populiariausi „kla-
sikiniai“ gatvės narkotikai, pvz., kanapės, kokainas, heroinas, amfetaminas, MDMA 
ir kt. II sąrašui priklauso medicininiais tikslais leidžiamos naudoti narkotinės ir psi-
chotropinės medžiagos, tokios kaip fentanilis, metadonas, morfinas ir kt. III sąrašu 
reglamentuojamos psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicininiais tiks-
lais (pvz., alprazolamas, plačiau žinomas prekės ženklo Xanax pavadinimu, taip pat 
bromazepamas, klonazepamas, ketaminas ir kt.), kurioms taikytinas dar švelnesnis 
teisinis režimas. Galiausiai, IV sąrašui priskiriamos narkotinės ir psichotropinės me-
džiagos, leidžiamos naudoti medicininiais ir  (ar) pramonės, nesusijusios su farma-
cijos produktais, tikslais. Kaip rekreaciniams vartotojams labiau žinomas šio sąrašo 
medžiagas galima paminėti diazoto monoksidą (Nitrous okside, neoficialiai dar va-
dinamą „juoko dujomis“) ar gama-butirolaktoną (GBL). Pabrėžtina, jog medžiagos 
priskyrimas skirtingam sąrašui lemia disponavimo ja reguliavimo ypatumus (pvz., 
I sąrašo medžiagos legalioje rinkoje, išskyrus išimtinius atvejus75, yra draudžiamos), 
tačiau užtraukia identišką baudžiamąją atsakomybę jomis neteisėtai disponuojan
čiam asmeniui. Tokiu būdu baudžiamoji atsakomybė iškyla tiek disponuojant, pvz., 
kokainu, tiek ir diazepamu be recepto. Žinoma, teismas tokiais atvejais atsižvelgia 
į bylos aplinkybes ir gali individualizuoti bausmę motyvuodamas kaltininko dispo-
nuojamos medžiagos ypatumais (t. y. jos legalumu, pavojingumu ir t.  t.). Į minėtus 

73 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas // Valstybės žinios, 
1998, Nr. VIII-602.

74 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžia-
gų sąrašų patvirtinimo“. 2000 m. sausio 6 d. Nr. 5, Vilnius // Valstybės žinios, 2000, Nr. 4-113.

75 Tokios medžiagos draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai jų yra registruoto vais
tinio preparato sudėtyje. 
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sąrašus medžiagos perkeltos iš Jungtinių Tautų antinarkotinių konvencijų, priimtų 
prieš 50–60 metų. Draudžiamų substancijų klasifikacija per tą laiką pakito nedaug, 
nepaisant naujausių mokslinių atradimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų poveikio in-
dividui bei visuomenei.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo įkalinimo įstaigose kontekste dažnai aptin-
kamos tokios sąvokos kaip probleminis narkotikų vartojimas, piktnaudžiavimas 
narkotikais, priklausomybė nuo narkotikų76. Dėl šių sąvokų apibrėžties nuolat kyla 
ginčų, tarkim, yra nuomonių, kad neprobleminis (rekreacinis) narkotikų vartojimas 
apskritai neegzistuoja dėl tokių priežasčių, kaip nepatikrintų medžiagų vartojimas (t. y. 
kyla rizika sveikatai dėl jų nenuspėjamo poveikio), arba dėl to, kad rekreacinis varto-
jimas yra neišvengiama tarpinė stotelė į priklausomybę. Nepaisant to, įvairių legalių ir 
nelegalių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo statistiniai duomenys, taip pat keliama 
žala sveikatai labai skiriasi. Pavyzdžiui, J. C. Anthony ir kt. atlikto tyrimo rezultatai pa-
rodė, kad tarp 15–54 m. amžiaus amerikiečių apie 1/3 rūkančiųjų įgijo tabako priklau-
somybę, nuo alkoholio priklausomi tapo 15 proc. vartotojų. Tarp nelegalių narkotikų 
vartotojų šis skaičius taip pat siekė apie 15 proc., tačiau buvo dideli skirtumai skirtingų 
narkotikų atvejais. Priklausomybė nuo kanapių išsivystė 9 proc. asmenų, nuo heroi-
no – 23 proc., nuo kokaino – 17 proc., nuo psichodelinių medžiagų – apie 5 proc.77

Psichoaktyviųjų medžiagų poveikis taip pat labai skiriasi tiek kalbant apie ūminės 
intoksikacijos pavojų, tiek ir apie abstinencijos būklės sunkumą. Legalių gama amino 
sviesto rūgšties agonistų alkoholio ir benzodiazepinų78 sukelta sunki abstinencijos bū-
klė gali būti pavojinga gyvybei, sukelti tokias rimtas komplikacijas kaip baltoji karštinė 
ar epilepsijos priepuoliai79. Atitinkamai psichoaktyviąsias medžiagas skirstant į „leng-
vuosius“ ir „sunkiuosius“ narkotikus, šios medžiagos pagal priklausomybės potencialą 
ir pavojų sveikatai turbūt galėtų būti priskiriamos prie „sunkiųjų“80. Šiame kontekste 

76 Atitinkamai: problem drug use, misuse, addiction. 
77 Anthony J. C., Warner L. A., Kessler R. C. Comparative epidemiology of dependence on tobacco, al-

cohol, controlled substances, and inhalants: Basic findings from the National Comorbidity Survey // 
Experimental and Clinical Psychopharmacology, 1994, 2  (3), p.  244–268. Prieiga per internetą: 
<https://doi.org/10.1037/1064-1297.2.3.244> (žiūrėta 2022 m. kovo 25 d.).

78 Taip pat ir nelegalių, pvz., GHB.
79 Žr., pvz., Calixto E. GABA withdrawal syndrome: GABAA receptor, synapse, neurobiological impli-

cations and analogies with other abstinences // Neuroscience, 2016, t. 313, 28, p. 57–72. Prieiga per 
internetą: <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.11.021> (žiūrėta 2022 m. rugsėjo 18 d.). 

80 Paradoksalu, tačiau opioidinė abstinencija, nors psichologiškai ir laikytina sunkesne, dažniausiai 
tokių rimtų pasekmių gyvybei ar sveikatai nesukelia. Nesaikingas stimuliantų vartojimas taip pat 
dažniausiai nesukelia sunkios abstinencijos būklės, tačiau turi kitų pavojų (pvz., miego stygiaus 
sukelta psichozė, padidėjusi infarkto rizika ir kt.).

 Pvz., interviu Nr.  4 gydytoja toksikologė opioidinę abstinenciją apibūdino kaip gydymo prasme 
„lengviausią iš visų abstinencijų“, lyginant su jos praktikoje pasitaikančiomis abstinencijos nuo al-
koholio ar benzodiazepinų būklėmis. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1064-1297.2.3.244
https://www.sciencedirect.com/journal/neuroscience
file:///C:\Users\Administrator\Downloads\t.�313
https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.11.021
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paminėtinas didelio atgarsio sulaukęs prestižiniame žurnale The Lancet publikuotas 
D. Nutt᾽o ir kt. tyrimas apie psichoaktyviųjų medžiagų daromą žalą individams ir vi-
suomenei. Pagal šio tyrimo rezultatus, pats žalingiausias narkotikas yra heroinas (fi-
zinė žala – 2,78 balo, priklausomybė – 3,0, socialinė žala – 2,54), nedaug atsilieka ir 
kokainas (atitinkamai 2,33, 2,39 ir 2,17). Alkoholis buvo įvertintas kaip sukeliantis 1,40 
balo fizinę žalą, 1,93 balo priklausomybę ir 2,21 balo socialinę žalą. Įdomu, kad visose 
šiose kategorijose alkoholiui nusileido ne tik kanapės (atitinkamai 0,99, 1,51 ir 1,50), 
tačiau ir įprastai pavojingu narkotiku laikomas LSD (atitinkamai 1,13, 1,23 ir 1,32)81. 

Taigi, kas yra laikoma rizikingu ar probleminiu vartojimu, ar šios sąvokos taikyti-
nos konkrečių medžiagų vartojimui? ENNSC didelės rizikos narkotikų vartojimą82 
apibrėžia kaip pasikartojantį narkotikų vartojimą, kuris kelia žalą (negatyvias pase-
kmes, įskaitant priklausomybę, tačiau ir kitas sveikatos, psichologines ar socialines 
problemas) asmeniui arba sukelia didelę tikimybę ar riziką, kad jis su tokia žala gali 
susidurti83. Kaip matyti, remiantis šia samprata nėra išskiriamos konkrečios psicho-
aktyviosios medžiagos, o daugiau akcentuojama tai, kaip jos paveikia individą. Savo 
ruožtu probleminį narkotikų vartojimą ENNSC apibrėžia kaip „narkotikų vartojimą 
švirkščiantis arba ilgalaikį, reguliarų opioidų, kokaino ir (ar) amfetaminų vartojimą“. 
Šis apibrėžimas taip pat apima ilgalaikį ar reguliarų receptinių opioidų (tokių kaip 
metadonas) vartojimą, tačiau neapima reto ar nereguliaraus tokių narkotikų kaip eks-
tazis ar kanapės vartojimą. ENNSC pateikiami statistiniai duomenys apie probleminį 
vartojimą dažniausiai apsiriboja opioidų ar keleto narkotikų vartojimu84. Šiuo atveju 
konkretumo yra gerokai daugiau ir problemiškumas apibrėžiamas tiek per pavojingą 
narkotikų vartojimo būdą, tiek ir per konkrečių medžiagų vartojimą. 

2.2. Psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės istorinės prielaidos

Dabartinis psichoaktyviųjų medžiagų teisinis reguliavimas Lietuvoje, kitose vals-
tybėse ir tarptautinėje plotmėje yra neatsiejamas nuo istorinio konteksto. Įvairių są-
monę veikiančių medžiagų vartojimas istoriškai buvo traktuojamas labai skirtingai, 

81 Nutt D., King A. L., Saulsbuty W., Blakemore C. Development of a rational scale to assess the harm of 
drugs of potential misuse // The Lancet, 2007, t. 369, Nr. 9566.

82 Angl. high-risk drug use.
83 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Statistical Bulletin 2021 — methods 

and definitions for problem drug use. Prieiga per internetą: <https://www.emcdda.europa.eu/data/
stats2021/pdu_en> (žiūrėta 2022 m. kovo 25 d.). 

84 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Statistical Bulletin 2021 — problem drug 
use. Prieiga per internetą: <https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/pdu_en> (žiūrėta 2022 m. 
kovo 25 d.). 

https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/pdu_en
https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/pdu_en
https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/pdu_en
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priklausomai nuo konkrečios visuomenės ar bendruomenės ir konkrečios psichoakty-
viosios medžiagos. Dažniausiai liberaliau buvo žiūrima į tas substancijas, kurios buvo 
išgaunamos iš įprastų, seniai pažįstamų ir naudojamų maistui augalų. Tokiu būdu Eu-
ropoje nuo senų laikų gana palankiai buvo žiūrima į „saikingą“85 alkoholio vartojimą, 
kadangi alkoholiniai gėrimai buvo gaminami iš mūsų platumose augančių ir žemės 
ūkyje naudojamų augalų (vynuogių, javų). Atitinkamai Europoje išpopuliarėjusios 
krikščionybės sakralinių reikmių gėrimu tapo vynas. Indijoje ir Šiaurės Afrikoje pa-
našus požiūris susiklostė į rekreacinį kanapių vartojimą, o Pietų ir Šiaurės Ameriko-
je vietiniai gyventojai plačiai naudojo haliucinogenus (meskaliną, kvaitulinį pejotlį ir 
kt.) ritualinėse apeigose. Iš dalies baumaniška kito86 baime galima paaiškinti įvairius 
draudimus, kurie buvo ir tebėra taikomi psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios yra 
naujos, egzotiškos ir sietinos su pavojingomis laikomomis etninėmis ir religinėmis ma-
žumomis. Analogiškai „kitoniškumu“ visuomenės ir jos vertybių atžvilgiu laikytina ir 
priklausomybė (priklausomas narkotikų vartotojas kaip kitas nevartojančiam asmeniui 
ar rekreaciniam vartotojui) bei įkalinimas (kalinys kaip kitas niekada nekalėjusiam 
žmogui), kadangi tokių patirčių turintys asmenys sudaro mažumą, buvimas šalia jų gali 
kelti baimę, o daugeliui „teisingų“ visuomenės narių yra sudėtinga su jais tapatintis bei 
empatizuotis. Šiame kontekste galima prisiminti viduramžiais egzistavusias griežtas 
bausmes už tabako ir kavos (tuo metu naujos, neįprastos Europoje psichoaktyviosios 
medžiagos) vartojimą, taip pat suprasti, kodėl alkoholis tiek Lietuvoje, tiek ir dauge-
lyje kitų valstybių yra suvokiamas kaip mažiau pavojinga psichoaktyvioji medžiaga, 
nors toks požiūris ir neatlaiko elementarios mokslinės kritikos. Tiesa, nebūtinai tam 
tikrose platumose istoriškai atsiradusios ir paplitusios psichoaktyviosios medžiagos yra 
universaliai toleruojamos, įvairios protestantų denominacijos (pvz., mormonai, me-
nonitai, baptistai) smerkia beveik visų psichoaktyviųjų medžiagų (alkoholio, tabako, 
nelegalių narkotikų, receptinių vaistų) vartojimą, o Islame jau nuo seno žinomas alko-
holio draudimas87. Draudimai vartoti tam tikras medžiagas turėjo (ir tebeturi) religi-
85 Atmetus mokslinius kriterijus, kurie yra gana aiškiai apibrėžti (gryno alkoholio vienetais per vartojimo 

epizodą ar laikotarpį), visuomenėje „saikingas“ alkoholio vartojimas gali reikšti įvairius dalykus – nuo 
retai pasitaikančio, nedidelių kiekių vartojimo iki retesnių (pvz., proginių) stipraus apsvaigimo epizo-
dų ar net reguliaraus vartojimo, kuris rimtesnių pasekmių vartotojo socialiniam gyvenimui neturi.

86 Z. Baumanui „kitoniškumas“ (angl. otherness) buvo esminė sąvoka, remiantis kuria visuomenės api-
brėžia identitetus. Jo nuomone, identitetai yra apibrėžiami per dichotomijas, todėl nenormalumas yra  
„kitas“ normai, moteris yra „kitas“ vyrui, deviacija yra „kitas“ teisės laikymuisi ir t. t. 

Žr. Bauman Z. Modernity and Ambivalence. Polity, 1st edition, 1993. 
87 Beje, draudimas egzistuoja ne tik alkoholiniams gėrimams, tačiau taikomas ir kitoms substancijoms. 

„Kiekvienas intoksikantas yra khamr, o kiekvienas khamr yra haram“ (nuodėmė). „Khamr yra tai, kas su-
kelia proto aptemimą“. Žr. Yusuf-al-Qaradawi. The Lawful and Prohibited in Islâm, 1999, p. 40–45. Prieiga 
per internetą: <http://www.usislam.org/pdf/Lawful&Prohibited.pdf> (žiūrėta 2022 m. vasario 23 d.). 

 Nepaisant to, alkoholio vartojimo draudimas stipriau įsišaknijęs musulmoniškose visuomenėse, ypač 
Artimuosiuose Rytuose. Šiaurės Afrikos šalyse, kuriose visuomenės yra mažiau homogeniškos, t. y. 
jas sudaro ne tik arabai, bet ir berberai, kabilai, tuaregai ir kitos klajoklių gentys, požiūris į alkoho-

http://www.usislam.org/pdf/Lawful&Prohibited.pdf
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nes šaknis, pats vartojimas buvo traktuojamas kaip nuodėmė. Modernios tarptautinės 
narkotikų kontrolės sistemos užuomazgų atsirado specifiniame istoriniame kontekste 
(XIX–XX a. JAV visuomenėje) veikiant skirtingoms interesų grupėms ir sąveikaujant 
bei konkuruojant dviem skirtingiems požiūriams į narkotikų vartojimą, t. y. į vartoji
mą kaip į nuodėmę ir kaip į ligą. Nors požiūris į narkotikų vartojimą kaip į nuodėmę 
ir užleido XIX amžiuje turėtas tvirtas pozicijas, tačiau negalima teigti, jog jis visiškai 
išnyko, tai parodo ir stiprus noras narkotikų problemą spręsti taikant nulinę toleranci-
ją. Po Antrojo pasaulinio karo susiformavusi tarptautinė narkotikų kontrolės politika 
buvo grįsta abstinencijos paradigma, t. y. narkotikų vartojimas remiantis tarptautine 
teise galimas tik medicinos ir mokslo tikslais88. Šis ideologinis pamatas kai kuriose 
valstybėse dominuoja ir iki šių dienų. Tuo galima paaiškinti ir kai kurių vartotojų ar 
priklausomybių gydymo specialistų priešiškumą žalos mažinimo priemonėms ar far-
makoterapijai bei palankumą tokioms absoliutų susilaikymą nuo vartojimo palaikan-
čioms89 ir religines šaknis turinčioms tradicinėms savitarpio pagalbos organizacijoms 
kaip narkomanai anonimai (toliau – NA) ar anoniminiai alkoholikai (toliau – AA). 

2.3. Narkotikų problemos medikalizavimas  
moderniose Vakarų visuomenėse 

Dvasininkams praradus savo turėtą monopolį psichoaktyviųjų medžiagų vartoji-
mo klausimais, Vakarų visuomenėse vis didesnę įtaką kaip modernaus pasaulio pra-
našai įgyja sveikatos sektoriaus atstovai. Atitinkamai įsivyrauja tam tikri suvaržymai 

lio vartojimą (ypač tarp ne musulmonų) yra tolerantiškesnis. Magribo visuomenėse taip pat matyti 
didesnė vartojimo tolerancija narkotikams (ypač hašišui) nei alkoholiui, nors, paradoksalu, teisinis 
reguliavimas yra griežtesnis (tikėtina, jog taip įvyko dėl tarptautinės teisės reikalavimų drausti tam 
tikras psichoaktyviąsias medžiagas, kurie alkoholiui nėra taikomi). 

88 Plačiau žr. Lankauskas M. Narkotikų kontrolės konstravimo ypatumai: Lietuvos atvejo analizė viešojo 
kanapių diskurso kontekste. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2018, p. 43–55. 

89 „NA yra visiško susilaikymo programa ir nariai nurodo laiką (dienas, savaites, mėnesius, metus) be 
narkotikų vartojimo kaip „švaros laikotarpį“. Kadangi Narkomanų anonimų programa grįsta visišku 
susilaikymu, asmuo, vartojantis narkotikus pakeičiančius medikamentus, nelaikomas nevartojančiu. 
Tokie asmenys yra skatinami ir kviečiami lankytis NA susirinkimuose, tačiau susirinkimų metu jų yra 
prašoma klausytis, o ne kalbėti, ir siūlo kalbėtis su nariais per pertrauką ar prieš arba po susirinkimo. 
Tokio formato susirinkimai padeda išsaugoti sveikimo atmosferą.“

 „Narkomanai anonimai ragina savo narius laikytis visiškos abstinencijos nuo visų narkotikų, įskaitant 
alkoholį. Iš NA narių patirties žinome, kad visiškas ir nenutrūkstamas susilaikymas suteikia geriausią 
pagrindą sveikimui ir asmeniniam augimui.“ 

 Žr. Lietuvos narkomanų anonimų draugija. Prieiga per internetą: <https://lietuvos-na.lt/duk/;  https://
lietuvos-na.lt/narkomanai-anonimai-apie-mus/> (žiūrėta 2022 m. spalio 29 d.). 

https://lietuvos-na.lt/duk/
https://lietuvos-na.lt/narkomanai-anonimai-apie-mus/
https://lietuvos-na.lt/narkomanai-anonimai-apie-mus/
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legalioms medžiagoms, siekiant tokiu būdu apsaugoti žmonių sveikatą90, bei švelni-
namos tradicinės narkotikų vartojimo kontrolės priemonės, atsisakant kriminalinių 
sankcijų, laisvės atėmimo bausmę keičiant kitomis bausmėmis ir t. t. Šis procesas gali 
būti konceptualizuojamas kaip medikalizavimas, t. y. socialinės problemos (narko-
tikų vartojimo) sprendimas taikant medicininio pobūdžio priemones, tuo pačiu iš 
dalies atsisakant baudžiamosios teisės priemonių. Tiesa, kriminalinių sankcijų nėra 
visiškai atsisakoma, jos yra taikomos, kai kyla grėsmė aplinkiniams (pvz., vairavi-
mas apsvaigus nuo legalių ar nelegalių psichoaktyviųjų medžiagų) ar viešajai tvarkai 
(pvz., baudimas už vartojimą viešose vietose). Kaip nurodoma mokslinėje literatūroje, 
griežtas požiūris į narkotikus šiuolaikinėse Vakarų industrializuotose visuomenėse 
yra paveiktas medicininės ir baudžiamosios vizijų, kurios iškilo daugiau kaip prieš 
šimtmetį. Patologizacija ir kriminalizacija yra dominuojančios perspektyvos požiū-
ryje į psichoaktyviąsias substancijas, o „priimtas“ arba „savaime suprantamas“ žino-
jimas XX amžiuje kilo nuo a priori priimamų apibrėžimų (pvz., „liga“, „priklausomy-
bė“) ir atspindi medikalizavimo proceso pasiektą hegemoniją požiūryje į narkotikus91. 

Medikalizavimo proceso privalumus ir trūkumus analizavusio D. Fassin᾽o teigi-
mu, tai yra specifinė problematizavimo forma, išreiškianti būdą, kaip visuomenė, jos 
konkretūs veikėjai, diskursai, praktikos konstruoja socialines realybes konkrečiais lai-
kotarpiais, keldami specifinius tikslus92. Tokiu būdu „narkotikų problemą“ apibrėžiant 
sveikatos-medicinos lauke (kaip priklausomybę, žalą sveikatai), atsiranda ir specialių 
tos problemos sprendimo būdų, orientuotų į iškeltus tikslus (pvz., žalos mažinimo 
priemonės, siekiant mažinti užsikrėtimų infekcinėmis ligomis skaičių). D. Fassin᾽as, 
apžvelgdamas priklausomybės medikalizavimo Prancūzijoje vystymąsi XX a. devin-
tojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo dešimtmečio pradžioje, nurodo, kad nar-
kotikų abstinencijos būklės gydymo problema evoliucionavo į rizikos mažinimą. 
Pirminė problema (abstinencijos būklė) buvo formuluojama psichiatrų, kurie turėjo 
tikslą pašalinti medžiagas iš priklausomų asmenų organizmų. Antroji problema buvo 
apibrėžta visuomenės sveikatos specialistų, kurie manė, kad pagrindinė grėsmė buvo 
narkotikų švirkštimosi sąlygotas infekcinių ligų plitimas. Tokiu būdu buvo stengia-
masi išvengti ne pačių psichoaktyviųjų medžiagų, o jų vartojimo keliamų pasekmių. 
Atsižvelgiant į tai, vaistinėse ir gyvenamuosiuose rajonuose buvo įrengti švirkštų ir 
adatų keitimo automatai, taip pat vystėsi pakaitinio gydymo programos, kurių daly-
viams buvo suteikiamos alternatyvios, per burną vartojamos medžiagos (pvz., meta-
donas). Tuo metu, kai patys narkotikai buvo nelegalūs, jų vartojimas buvo padarytas 

90 Pvz., vis plečiami tabako vartojimo ribojimai, taikoma vis daugiau alkoholio prieinamumo mažinimo 
priemonių ir kt.

91 Hunt G., Milhet M., Bergeron H. (eds). Drugs and Culture: Knowledge, Consumption and Policy. Ash-
gate, 2011, p. 1. 

92 Fassin D. This is Not Medicalization  // Hunt G., Milhet M., Bergeron H. (eds). Drugs and Culture: 
Knowledge, Consumption and Policy. Ashgate, Chapter 1, 2011, p. 88.
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lengvesnis, švaresnis ar netgi toleruotinas. Atitinkamai narkotikų vartotojų įvaizdis 
keitėsi nuo policijos dažnai sulaikomų deviantų iki kenčiančių žmonių, kurių teisė-
sauga neturi persekioti, kai jie siekia gauti švarių švirkštų ar alternatyvių medžiagų. 
Visuomeninis atsakas pasikeitė iš represyvaus į empatišką93. Lietuvoje taip pat galima 
stebėti medikalizavimo stiprėjimą, pasireiškiantį didėjančia valstybės ir visuomenės 
parama įvairioms žalos mažinimo iniciatyvoms94. Šie pokyčiai palietė ir tradiciškai 
konservatyvią bei inertišką kalėjimų sistemą, pvz., nuo 2018 m. Lietuvos laisvės atė-
mimo įstaigose pagaliau buvo užtikrintas opioidinės priklausomybės pakaitinio gy
dymo tęstinumas, o praėjus dar trejiems metams suteikta galimybė pradėti tokio 
pobūdžio gydymą įkalinimo įstaigose95. 

XXI a. žinojimo apie narkotikų vartojimą ir priklausomybę sukeliančius mecha-
nizmus plėtrai vis daugiau įtakos daro naujausi neuromokslo atradimai, kuriuose 
analizuojama, kaip psichoaktyviosios medžiagos ir tam tikras elgesys daro įtaką at-
skiriems smegenų centrams, sąlygoja didesnį dopamino išsiskyrimą ar jo sumažėjimą 
ir t.  t. Šiuo metu (ypač už Atlanto) vis sparčiau populiarėja deterministinių bruožų 
turintis priklausomybės kaip smegenų ligos modelis, kuris ir remiasi naujausiais 
neuromokslo pasiekimais96. Anot N. Wolkov, aukščiau minėtas modelis grindžiamas 
moksliniais įrodymais apie neuroplastinius pakitimus smegenyse, nulemtus pasikar-
tojančio psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, jis taip pat teikia vilčių dėl naujų gydy-
mo metodų ir mažina su priklausomybe siejamą stigmą97. 
93 Ten pat, p. 87. 
94 Pvz., bendra NTAKD ir nevyriausybinių organizacijų edukacinė iniciatyva „Saugi erdvė“, žr. Įpusėjus 

vasarai startuoja edukacinė iniciatyva „Saugi erdvė“ („Be Safe Lab“). 2020 m. liepos 15 d. Prieiga per 
internetą: <https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/ipusejus-vasarai-startuoja-edukacine-iniciatyva-saugi-er-
dve-be-safe-lab> (žiūrėta 2022 m. spalio 18 d.). 

95 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl 
opioidinės priklausomybės pakaitinio gydymo tęstinumo užtikrinimo laisvės atėmimo vietose tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. 2018 m. balandžio 25 d. Nr. V-194 // TAR, 2018-04-25, Nr. 6540. Netekęs galios. 

 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl 
pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti laisvės atėmimo įstaigose 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-175 // TAR, 2021-05-22, Nr. 11380. 

96 Nors ir vertinamas nevienareikšmiškai, nuo XX a. pabaigos jis yra palaikomas JAV nacionalinio pikt-
naudžiavimo narkotikais instituto (angl. US National Institute on Drug Abuse, toliau – NIDA) ir jo 
ilgametės vadovės N. Wolkov. Atitinkamai alternatyvios koncepcijos turi daug menkesnes galimybes 
įsitvirtinti tiek mokslinėje bendruomenėje, tiek ir viešajame diskurse.

 Žr., pvz., Wolkov N. D., Koob G. Brain disease model of addiction: why it is so controversial? // The 
Lancet, Psychiatry. Comment, 2015, t.  2, Nr.  8, p.  677–679. Prieiga per internetą: <https://doi.
org/10.1016/S2215-0366(15)00236-9> (žiūrėta 2022 m. liepos 25 d.). 

97 „Pirma, ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai nuosekliai rodo specifinius molekulinius ir neuroplasti-
nius pakitimus sinaptiniame ir tinkliniame lygmenyse, kurie yra sąlygoti pasikartojančio psichoakty-
viųjų medžiagų vartojimo. Šie tyrimų rezultatai leidžia suprasti neurobiologinius procesus, susijusius 
su kontrolės praradimu, kompulsyviu substancijų vartojimu, nelanksčiu elgesiu ir negatyvia emocine 
būsena, susijusia su priklausomybe; antra, molekulinių taikinių ir priklausomybę parodančių tinklų 
atradimas jau leido sukurti keletą efektyvių medikamentų (naloksoną ir akamprosatą alkoholizmo 

https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/ipusejus-vasarai-startuoja-edukacine-iniciatyva-saugi-erdve-be-safe-lab
https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/ipusejus-vasarai-startuoja-edukacine-iniciatyva-saugi-erdve-be-safe-lab
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00236-9
https://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00236-9
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Pažymėtina, kad ši mokslinė prieiga dažniau taikoma aiškinant vartojimo ypa-
tumus jau susiformavus priklausomybei nuo atitinkamų medžiagų (ar elgesio) ir ne-
paneigia tokių veiksnių kaip socialinės aplinkos ar patirtų traumų įtaka pradedant ar 
tęsiant vartojimą. Toks biologiniais smegenų procesais apibrėžiamas priklausomybės 
traktavimas, kad ir koks būtų jo mokslinis pagrįstumas, turi ir privalumų, ir trūkumų. 
Privalumas yra stigmos mažėjimas, tai reiškia, kad priklausomas asmuo rečiau laiko-
mas valios neturinčiu, sugedusio moralinio kompaso individu. Be to, toks priklauso-
mybės konceptualizavimas skatina daugiau į sveikatą orientuotą požiūrį priklausomo 
asmens atžvilgiu. Tai gali padėti pasiekti geresnių rezultatų tokius asmenis reintegruo-
jant į visuomenę, taip pat mažinant pataisos įstaigų sistemos ir visuomenės patiriamus 
kaštus. Kaip trūkumą galima įvardyti tai, kad priklausomas asmuo gali savo būseną 
suvokti kaip beviltišką, o atkrytį – kaip neišvengiamą ir tokiu būdu rasti pasiteisinimų 
tolesniam vartojimui nepaisant žalingų pasekmių. 

Teisinio reguliavimo konstravimo procesuose šio modelio populiarėjimas taip pat 
kelia įdomių iššūkių, ypač sprendžiant priklausomų asmenų atsakomybės klausimus. 
Pripažinus priklausomybę nuo narkotikų (smegenų) liga, kyla etinio pobūdžio klau-
simų dėl priklausomų vartotojų baudimo už įvairius jų vartojimo nulemtus nusikal-
timus. Atitinkamai kyla klausimas, kaip traktuoti tuos atvejus, kai teisės pažeidimus 
padaro rekreaciniai vartotojai, neturintys (ar dar neturintys) priklausomybės? Galiau-
siai, pati priklausomybė apima gana platų elgesio spektrą, nors ir gali būti apibrėžiama 
oficialiai patvirtintais kriterijais. Tai gali kelti tam tikrų sunkumų98 teismams nagrinė-
jant bylas, kai įstatymus pažeidžia priklausomi asmenys99. Pasak R. Chandler ir kitų, 
naujausi neuromokslo atradimai turi potencialą transformuoti tradicinius į sankcijas 
orientuotus požiūrius dėl visuomenės saugumo ir išplėtoti naujas terapines strategijas 
priklausomybių atžvilgiu, kurios gali būti panaudotos baudžiamosios justicijos siste-
moje. Mokslininkų teigimu, bausmė pati savaime yra bergždžias ir neefektyvus būdas 
spręsti piktnaudžiavimo narkotikais klausimą, tai nėra efektyvi visuomenės saugumo 
intervencija asmenų, kurių nusikalstamas elgesys tiesiogiai susijęs su narkotikų var-
tojimu, atžvilgiu. Priklausomybė nuo narkotikų yra chroniška smegenų liga su stip-
riu genetiniu elementu ir daugeliu atvejų yra reikalingas gydymas100. Pabrėžtina, jog 

atveju, buprenorfiną-naloksoną opioidų priklausomybės atveju ir verenikliną priklausomybei nuo ta-
bako gydyti), o šiuo metu vykdomuose klinikiniuose tyrimuose naudojamasi šiomis žiniomis testuo-
jant naujus taikinius; trečia, toks priklausomybės modelis leido pasiekti teigiamų teisinio reguliavimo 
pokyčių JAV (pirmą kartą istorijoje sveikatos draudimo lėšomis galima padengti priklausomybių gy-
dymo išlaidas); galiausiai, šis modelis duoda naudos gydymui, kadangi jis mažina stigmą, siejamą su 
priklausomybe, ir suteikia vilties pasveikti tiems, kas kovoja su šia pražūtinga liga.“

 Ten pat. 
98 Pvz., neturintis priklausomybės pažeidėjas gali bandyti ją imituoti, siekdamas švelnesnės bausmės. 
99 Tokiais atvejais, siekiant objektyviai įvertinti konkretų atvejį, pasitelktini specialių žinių turintys ekspertai. 
100 Chandler R. K., Fletcher B. W., Volkow N. R. Treating drug abuse and addiction in the criminal justice 

system: improving public health and safety // JAMA, 2009, 301 (2), p. 1, 7. Prieiga per internetą: doi: 
<10.1001/jama.2008.976> (žiūrėta 2022 m. kovo 16 d.).

https://doi.org/10.1001/jama.2008.976
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priklausomybę traktuojant kaip ligą asmeninė atsakomybė nepanaikinama, nors šis 
argumentas yra dažnai naudojamas atmetant tokią koncepciją. Atvirkščiai, akcentuo-
jama priklausomo individo asmeninė atsakomybė siekti gydymo ir laikytis gydymo 
plano, o visuomenė turėtų užtikrinti, kad gydymas būtų prieinamas ir grindžiamas 
moksliniais įrodymais. Atsižvelgiant į tai, kad tik nedidelis procentas asmenų, ku-
riems reikalingas gydymas nuo priklausomybės, jo siekia savo noru, baudžiamosios 
justicijos sistema suteikia unikalią galimybę įsikišti ir sutrikdyti narkotikų vartojimo 
ir nusikaltimų ciklą ekonomiškai efektyviu būdu101.

Konstatuotina, kad medikalizavimas sąlygoja tam tikrą „atšilimą“ kalbant apie 
priemones, kurios turėtų būti taikomos sprendžiant narkotikų vartojimo keliamas 
problemas. Baudžiamosios priemonės, bent jau Vakarų pasaulyje, sulaukia vis ma-
žiau palaikymo. Kita vertus, tai lemia plataus elgesio spektro patologizavimą (pvz., 
tokių „elgesio priklausomybių“ atsiradimas kaip priklausomybė nuo sekso ar apsi-
pirkinėjimo) ir sociokultūrinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo veiksnių igno-
ravimą, pirmenybę teikiant biologinėms teorijoms102. Tai savo ruožtu daro įtaką ir 
baudimo praktikoms bei kelia tam tikrų nematomų pavojų, kai siekiant „visuotinio 
gėrio“ galima nuslysti į pavojingas, grėsmę asmenų orumui, privatumui ir žmogaus 
teisėms keliančias praktikas. Dar M.  Foucault savo klasikiniame veikale „Discipli-
nuoti ir bausti“ įžvelgė disciplinarinių aparatų persipynimo su baudžiamuoju aparatu 
tendenciją. Prancūzų mokslininko teigimu, „disciplinariniai tinklai tamprėja, vis daž-
niau jie susikeičia vietomis su baudžiamuoju aparatu, vis reikšmingesnę valdžią jie 
įgauna, vis masiškiau jiems perduodamos teisminės funkcijos; dabar, kai medicina, 
psichologija, švietimas, labdara, „socialinė rūpyba“ perima vis daugiau kontroliuo-
jančios ir sankcio nuojančios valdžios funkcijų, baudžiamasis aparatas savo ruožtu 
galės medikalizuotis, psichologizuotis ir pedagogizuotis“103. Tai akivaizdžiai matyti iš 
dabartinių narkotikų vartotojų baudimo tendencijų ir turėtų dar labiau išryškėti, jei-
gu daugiau galios įgis deterministinių priklausomybių teorijų šalininkai. Tokiu atveju 
kils vis daugiau abejonių dėl priklausomo asmens galimybių laisvai disponuoti savo 
laisva valia, tačiau kontrolė neišnyks, o veikiau pakeis savo pobūdį. Baudžiamąsias 
sankcijas iš dalies turėtų keisti medicininė kontrolė, o įpareigojimai nevartoti psichiką 
veikiančių medžiagų, savanoriškai gydytis nuo priklausomybės ar farmakoterapijos 
taikymas yra to pavyzdžiai. Kaip nurodo M. Foucault, „centrinę poziciją užima ne 
vien tik kalėjimas – jis susijęs su daugeliu kitų „kalinimo“ mechanizmų, iš pažiūros 
gerokai skirtingų, – nes jie skirti slaugyti, gydyti, gelbėti, – tačiau, kaip ir jis, sklei-
džiančių normalizavimo valdžią“104. Tokiu būdu tikėtina, kad kalėjimo prižiūrėtojai 

101 Ten pat, p. 7–8. 
102 Lankauskas M. Narkotikų kontrolės konstravimo ypatumai: Lietuvos atvejo analizė viešojo kanapių 

diskurso kontekste. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2018, p. 8.
103 Foucault M. Disciplinuoti ir bausti: kalėjimo gimimas. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 363. 
104 Ten pat, p. 365. 
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narkotikus vartojančių asmenų disciplinavimo procese ateityje turės užleisti vis dau-
giau vietos gydytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams. Tai keičia požiūrį 
į patį problemos apibrėžimą ir priemones, taikytinas jai spręsti. Pvz., akcentuodamas 
interesų grupių poveikį Nyderlandų narkotikų kontrolės politikai, D. Korfas nurodo, 
kad šioje valstybėje pagrindinis medikų tikslas yra mažinti riziką sveikatai, teisėsau-
gos – mažinti narkotikų vartotojų daromų nusikaltimų mastą, socialinių darbuotojų – 
pagerinti jų gyvenimo sąlygas, o psichologų – pakelti savivertę. Šių profesijų atstovai 
priklauso savo kolektyvams – socialiniams pasauliams, kurie, nors jų ribas ir sunku 
apibrėžti, skiriasi savo vartojama terminologija, ideologija ir interesais105. Atitinkamai 
tiek narkotikų politika apskritai, tiek ir tokios politikos įkalinimo įstaigose turinys ir 
ypatumai yra sąlygoti konkrečių interesų grupių dominavimo, taip pat ir ideologinių 
nuostatų, palaikomų šių interesų grupių. Pavyzdžiui, jeigu priklausomybių gydytojai 
ar toksikologai (t. y. tie, kas įprastai laikomi šios srities ekspertais) vadovaujasi susilai-
kymu grindžiamu požiūriu į priklausomybių gydymą, jie bus skeptiškesni žalos maži-
nimo priemonėms ar palaikomajam gydymui. Dėl to gali formuotis ir konservatyvus 
viešasis diskursas, kai „tikru“ sveikimu laikomos tik 12 žingsnių programos ir jomis 
grindžiamas tinkamas visiems atvejams106 modelis bei primityvus žiniasklaidos nara-
tyvas apie narkotikų vartotoją, kuris buvo viską praradęs, tačiau pakilo kaip Feniksas 
iš pelenų107. 

2.4. Nacionaliniai psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
ypatumai Lietuvoje

Prieš pereinant prie narkotikų vartojimo specifinėje (nuteistųjų) gyventojų grupė-
je, trumpai aptartini psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai Lietuvoje. Bendri 
visai visuomenei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bruožai (pvz., tam tikrų me-
džiagų didesnis populiarumas ar prieinamumas) neabejotinai turi įtakos ir vartojimui 
specifinėje terpėje, kurioje savo ruožtu jie transformuojasi į savotišką, įkalinimo sąly-
gų stipriai veikiamą vartojimo realybę. 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas Lietuvos visuomenėje tradiciškai pasižymė-
105 Korf D. Dutch treat: formal control and illicit drug use in the Netherlands. Amsterdam: Thesis pu-

blishers, 1995, p. 168. Cituojama pagal: Lankauskas M. Narkotikų kontrolės konstravimo ypatumai: 
Lietuvos atvejo analizė viešojo kanapių diskurso kontekste. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus uni-
versitetas, 2018, p. 34–35.

106 Angl. one-size-fits-all.
107 Paieškoje įvedus raktinius žodžius „narkotikai“ ar „priklausomybė“ tokių, beveik identiškų savo turi-

niu, istorijų galima rasti gana daug. Deja, bet tai toli gražu neatspindi realybės, kadangi sveikimas nuo 
priklausomybių dažniausiai nėra linijinis. Ir galutinis šio proceso rezultatas niekada nėra aiškus. 
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jo tokiais esminiais bruožais – tarptautiniame kontekste dideliu suvartojamo alkoho-
lio kiekiu, kuris tolydžio mažėja108, ir santykinai mažu nelegalių narkotinių ir psicho-
tropinių medžiagų vartojimo mastu, kuris apie du dešimtmečius buvo gana stabilus 
ir siekė 11,5–12,5 proc. 15–64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų, vartojusių bent kartą 
gyvenime, taip pat nuo 3,1 iki 6,2 proc. vartojusių paskutinį mėnesį. Šie rodikliai tarp 
vyrų ir jaunimo visada buvo gerokai didesni109. Tiesa, Narkotikų, tabako ir alkoholio 
departamento (toliau – NTAKD) užsakymu atlikto paskutinio bendrosios populia-
cijos tyrimo (N = 2501, 2021 m.) duomenimis, pastebimas šioks toks vartojimo au-
gimas (žr. 1 pav.). Remiantis šio tyrimo rezultatais, 14,1 proc. 15–64 m. amžiaus Lie-
tuvos gyventojų buvo vartoję bent vieną narkotiką kartą gyvenime, per paskutinius 
metus vartojusių buvo 4,5 proc., o per paskutinį mėnesį – 1,6 proc.110. 

38 
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1 pav. Narkotikų vartojimas bent kartą gyvenime Lietuvoje111 

 
Lyginant su ankstesnių metų bendrosios populiacijos tyrimais, tiek kalbant apie 

visus gyventojus, tiek ir konkrečiai apie jaunimą (žr. 2 pav.)., pastebėtas nedidelis nelegalių 

                                                            
108 Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 2019 m. Lietuvoje suvartojamo gryno alkoholio kiekis siekė 
11,93 litro asmeniui per metus, 2018 m. šis rodiklis siekė 11,77 l, o 2012 m. – net 14,97 l.  
World Health Organization. Alcohol, recorded per capita (15+) consumption (in litres of pure alcohol), 2022. 
Prieiga per internetą: <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-recorded-
per-capita-(15-)-consumption-(in-litres-of-pure-alcohol)> (žiūrėta 2022 m. spalio 1 d.).  
109 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas 
Lietuvoje 2016 metais. 2017, p. 41. Prieiga per internetą: 
<https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf> (žiūrėta 
2022 m. rugsėjo 12 d.). 
110 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai, 
2022, p. 36–37.  
111 Visų penkių bendrosios populiacijos tyrimų Lietuvoje duomenys apie narkotikų vartojimą bent kartą per 
gyvenimą. Sudaryta darbo autoriaus, remiantis NTAKD pateikiamais bendrosios populiacijos tyrimų 
duomenimis.   
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1 pav. Narkotikų vartojimas bent kartą gyvenime Lietuvoje111

108 Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 2019 m. Lietuvoje suvartojamo gryno alkoholio kiekis 
siekė 11,93 litro asmeniui per metus, 2018 m. šis rodiklis siekė 11,77 l, o 2012 m. – net 14,97 l. 

 World Health Organization. Alcohol, recorded per capita (15+) consumption (in litres of pure al-
cohol), 2022. Prieiga per internetą: <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/
GHO/alcohol-recorded-per-capita-(15-)-consumption-(in-litres-of-pure-alcohol)> (žiūrėta 2022 m. 
spalio 1 d.). 

109 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo papli-
timas Lietuvoje 2016 metais. 2017, p. 41. Prieiga per internetą: <https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/
documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf> (žiūrėta 2022 m. rugsėjo 12 d.).

110 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2022, p. 36–37. 

111 Visų penkių bendrosios populiacijos tyrimų Lietuvoje duomenys apie narkotikų vartojimą bent kartą 
per gyvenimą. Sudaryta darbo autoriaus, remiantis NTAKD pateikiamais bendrosios populiacijos ty-

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-recorded-per-capita-(15-)-consumption-(in-litres-of-pure-alcohol)
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-recorded-per-capita-(15-)-consumption-(in-litres-of-pure-alcohol)
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf
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Lyginant su ankstesnių metų bendrosios populiacijos tyrimais, tiek kalbant apie 
visus gyventojus, tiek ir konkrečiai apie jaunimą (žr. 2 pav.)., pastebėtas nedidelis ne-
legalių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo padidėjimas. 2021 m. tyrimo duomeni-
mis, vartojimo mastas jau buvo didesnis nei iki tol rekordiniais 2008 metais, kuriais 
fiksuoti skaičiai nebuvo pasiekti 2012 ir 2016 metų tyrimų duomenimis. Kol kas sun-
ku pasakyti, kokios priežastys šiuos pokyčius galėjo lemti, nedideli skirtumai gali būti 
sąlygoti ir metodologinių tyrimų atlikimo ypatumų skirtingais metais. 
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psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo padidėjimas. 2021 m. tyrimo duomenimis, vartojimo 

mastas jau buvo didesnis nei iki tol rekordiniais 2008 metais, kuriais fiksuoti skaičiai nebuvo 

pasiekti 2012 ir 2016 metų tyrimų duomenimis. Kol kas sunku pasakyti, kokios priežastys šiuos 

pokyčius galėjo lemti, nedideli skirtumai gali būti sąlygoti ir metodologinių tyrimų atlikimo 

ypatumų skirtingais metais.  

2 pav. Narkotikų vartojimo masto dinamika tarp jaunimo112  

 
Aukščiau pateikiami alkoholio ir narkotikų vartojimo duomenys bei jų dinamika 

leidžia daryti prielaidą, kad legalios ir nelegalios medžiagos gali būti vienos kitų bent daliniai 

substitutai113, tačiau Lietuvoje tyrimų šiai prielaidai pagrįsti nebuvo daryta. 

Lietuvišką įtarumą ir atsargumą nelegalių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

atžvilgiu galėjo sąlygoti ir istorinės tradicijos nebuvimas. Kanapių ar aguonų vartojimas 

rekreaciniais tikslais Lietuvoje nėra toks senas ir tradicinis svaiginimosi būdas kaip alkoholio 

ar tabako vartojimas ir labiau paplito tik po nepriklausomybės paskelbimo114. Iki tol mus 

                                                            
112 Narkotikų vartojimo mastas tarp jaunimo, remiantis bendrosios populiacijos tyrimais. Sudaryta darbo 
autoriaus, remiantis NTAKD pateikiamais bendrosios populiacijos tyrimų duomenimis.   
113 Pvz., JAV atliktų tyrimų duomenimis, 2006–2015 m. laikotarpiu valstijose, kuriose buvo įteisinta medicininė 
marihuana, mėnesinė alkoholio apyvarta sumažėjo 12,4 proc.  
Žr. Baggio M., Chong A., Kwon S. Marijuana and Alcohol Evidence Using Border Analysis and Retail Sales Data, 
2018. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3063288> (žiūrėta 2022 m. vasario 14 d.).  
114 Lankauskas M. Kanapių naudojimas medicininiais tikslais: Lietuvos ir užsienio valstybių teisinio reguliavimo 
ypatumai, iššūkiai ir perspektyvos. Monografija. Lietuvos teisės institutas, 2020, p. 104–105. Prieiga per 
internetą: <https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudojimas_medicininiais_tikslais.pdf> 
(žiūrėta 2022 m. vasario 14 d.). 
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2 pav. Narkotikų vartojimo masto dinamika tarp jaunimo112 

Aukščiau pateikiami alkoholio ir narkotikų vartojimo duomenys bei jų dinamika 
leidžia daryti prielaidą, kad legalios ir nelegalios medžiagos gali būti vienos kitų bent 
daliniai substitutai113, tačiau Lietuvoje tyrimų šiai prielaidai pagrįsti nebuvo daryta.

Lietuvišką įtarumą ir atsargumą nelegalių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
atžvilgiu galėjo sąlygoti ir istorinės tradicijos nebuvimas. Kanapių ar aguonų varto-
jimas rekreaciniais tikslais Lietuvoje nėra toks senas ir tradicinis svaiginimosi būdas 
kaip alkoholio ar tabako vartojimas ir labiau paplito tik po nepriklausomybės paskel-

rimų duomenimis.  
112 Narkotikų vartojimo mastas tarp jaunimo, remiantis bendrosios populiacijos tyrimais. Sudaryta dar-

bo autoriaus, remiantis NTAKD pateikiamais bendrosios populiacijos tyrimų duomenimis.  
113 Pvz., JAV atliktų tyrimų duomenimis, 2006–2015 m. laikotarpiu valstijose, kuriose buvo įteisinta me-

dicininė marihuana, mėnesinė alkoholio apyvarta sumažėjo 12,4 proc. 
 Žr. Baggio M., Chong A., Kwon S. Marijuana and Alcohol Evidence Using Border Analysis and Retail 

Sales Data, 2018. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3063288> (žiūrėta 2022 m. 
vasario 14 d.). 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3063288
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bimo114. Iki tol mus daugiausia pasiekia tik nuogirdos apie pavienius aguonų nuoviro 
vartojimo115 ar toksikomanijos atvejus ar aplinkybių sąlygotus šauktinių iš Lietuvos 
susidūrimus su egzotiškomis psichoaktyviosiomis medžiagomis iš Vidurinės Azijos 
respublikų tarnybos sovietinėje armijoje metu (ypač  – tarnybos Afganistano karo 
metu116). Tokį santykinį „nepopuliarumą“ istoriškai galėjo nulemti nelabai palankios 
klimato sąlygos tam tikriems psichoaktyviųjų savybių turintiems augalams auginti, 
taip pat sovietmečiu ypač sustiprėjusi alkoholio vartojimo kultūra. Kaip kontrastą 
galima pateikti Vakarų valstybių patirtį, kur kanapių, įvairių haliucinogenų ir opiatų 
vartojimas visuomenėje plačiau paplito po kontrkultūrinės revoliucijos XX a. septinta-
jame ir aštuntajame dešimtmečiais, taigi turėjo gerokai senesnes tradicijas ir galiausiai 
palaipsniui buvo bent jau iš dalies (pvz., kanapių atžvilgiu) normalizuotas. Lietuvoje 
tai vis dar yra mitais apipinta terra incognita, ypač vyresnio amžiaus gyventojams, ku-
rie neturėjo tokios patirties kaip jų bendraamžiai Vakaruose. Atitinkamai visos nele-
galios medžiagos dažnai yra suplakamos į vieną krūvą po bendra „narkotikų“ etikete, 
o žinių apie skirtingas medžiagas lygis visuomenėje vis dar yra gana žemas117.

Didžiąją dalį tarp visų Lietuvoje suvartojamų nelegalių medžiagų sudaro kanapės. 
Pavyzdžiui, remiantis 2016 m. bendrosios populiacijos tyrimu Lietuvoje (N=4794), 
bent kartą gyvenime narkotikų buvo vartoję 11,5  proc. (18  proc. vyrų ir 5,4  proc. 
moterų) gyventojų, o didžiąją dalį (10,8 proc.) vartojimo patirčių sudarė kanapės118. 
Kanapės sudaro suvartojamų nelegalių medžiagų liūto dalį ir remiantis 2021 m. ben-
drosios populiacijos tyrimu (žr. paskutinių dviejų bendrosios populiacijos tyrimų pa-
lyginimą 3 pav.). Jas bent kartą gyvenime buvo vartoję 13,7 proc. Lietuvos gyventojų. 
Kitus nei kanapės narkotikus bent kartą gyvenime vartojusių Lietuvos gyventojų dalis 
padidėjo nuo 2,8 proc. 2016 m. iki 4,7 proc. 2021 m., tačiau heroino paplitimas nuo 
2012 m. yra stabilus ir siekia apie 0,4 proc.119. 

114 Lankauskas M. Kanapių naudojimas medicininiais tikslais: Lietuvos ir užsienio valstybių teisinio re-
guliavimo ypatumai, iššūkiai ir perspektyvos. Monografija. Lietuvos teisės institutas, 2020, p. 104–
105. Prieiga per internetą: <https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudojimas_me-
dicininiais_tikslais.pdf> (žiūrėta 2022 m. vasario 14 d.).

115 Pažymėtina, kad ir vyriausias empirinio tyrimo dalyvis (58 m. amžiaus) paminėjo, kad jo vartojimo 
karjera būtent ir prasidėjo nuo aguonų nuoviro. Interviu Nr. 23 su nuteistuoju (-ąja) J., 58 m.

116 Pvz., šioje lietuvio, tarnavusio sovietinėje armijoje, atsiminimų apie Afganistano karą knygoje: Stan-
kus Z. Kaip tampama albinosais. Ryto, 1993. 

117 Lankauskas M. Kanapių naudojimas medicininiais tikslais: Lietuvos ir užsienio valstybių teisinio re-
guliavimo ypatumai, iššūkiai ir perspektyvos. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020, 
p. 104–105. Prieiga per internetą: <https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudoji-
mas_medicininiais_tikslais.pdf> (žiūrėta 2022 m. vasario 14 d.).

118 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo papliti-
mas Lietuvoje 2016 metais. 2017, p. 41, 46. Prieiga per internetą: <https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/
documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf> (žiūrėta 2022 m. rugsėjo 12 d.). 

119 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2022, p. 38–39, 41.

https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudojimas_medicininiais_tikslais.pdf
https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudojimas_medicininiais_tikslais.pdf
https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudojimas_medicininiais_tikslais.pdf
https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudojimas_medicininiais_tikslais.pdf
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Ataskaita%20-%20NTAKD%20201701(1).pdf
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3 pav. Kanapių ir kitų narkotikų vartojimas Lietuvoje120 

 
 
Kalbant apie probleminį vartojimą, Lietuvoje 2016 m. apytikriai galėjo būti apie 

7,5 tūkst. opioidų vartotojų, tai sudarytų 3,92 atvejo tūkstančiui 15–64 m. amžiaus 

gyventojų121. Atitinkamai Latvijoje šis rodiklis buvo aukštesnis (5,68 atvejo 2017 m.), o 

Lenkijoje – mažiausias iš duomenis pateikusių valstybių (0,55 atvejo 2014 m.). Nedidelis tokių 

vartotojų skaičius buvo ir Nyderlanduose (1,26 atvejo 2012 m.), Čekijoje (1,53 atvejo 2019 m.) 

ir Rumunijoje (1,57 atvejo 2017 m.). Daugiausia opioidų vartotojų buvo Jungtinėje Karalystėje 

(8,42 atvejo 2014–2015 m.), Suomijoje (7,65 atvejo 2017 m.) ir Italijoje (7,56 atvejo 

2019 m.)122. Šie duomenys iliustruoja tai, kad pačiam probleminio vartojimo mastui 
valstybės teisinio reguliavimo ypatumai didelės įtakos neturi, gana griežtą atsakomybę už 

disponavimą narkotikais taikančios Lenkija ir Jungtinė Karalystė yra priešingose spektro 

pusėse. De facto legalizavę prekybą kanapėmis Nyderlandai ir dekriminalizavusi visų 

narkotikų vartojimą Čekija taip pat pasižymi nedideliu sveikatai žalingiausių narkotikų (t. y. 

                                                            
120 Sudaryta darbo autoriaus, remiantis NTAKD pateikiamais tyrimų duomenimis. Atkreiptinas dėmesys, jog 
kanapių ir kitų narkotikų vartotojai tarpusavyje persidengia, t. y. bent kartą per metus kanapių vartoję asmenys 
galėjo būti vartoję ir kitų nelegalių medžiagų. Kita vertus, nebūtinai kitas nelegalias medžiagas vartoję asmenys 
taip pat tais metais vartojo ir kanapes.  
121 Tai tik apytikslis skaičius, pagal tyrimo metodologiją sumodeliuotas vidutinis galimų vartotojų skaičius (7503), 
kuris galėjo svyruoti nuo 5108 (žemutinė įvertinimo riba) iki 12 444 asmenų (aukštutinė riba).  
Žr. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Statistical Bulletin 2021 — prevalence of drug 
use. Prieiga per internetą: <https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/gps_en> (žiūrėta 2022 m. kovo 2 d.). 
122 Ten pat.  
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3 pav. Kanapių ir kitų narkotikų vartojimas Lietuvoje120

Kalbant apie probleminį vartojimą, Lietuvoje 2016 m. apytikriai galėjo būti apie 
7,5  tūkst. opioidų vartotojų, tai sudarytų 3,92 atvejo tūkstančiui 15–64 m. amžiaus 
gyventojų121. Atitinkamai Latvijoje šis rodiklis buvo aukštesnis (5,68 atvejo 2017 m.), 
o Lenkijoje – mažiausias iš duomenis pateikusių valstybių (0,55 atvejo 2014 m.). Ne-
didelis tokių vartotojų skaičius buvo ir Nyderlanduose (1,26 atvejo 2012 m.), Čekijoje 
(1,53 atvejo 2019 m.) ir Rumunijoje (1,57 atvejo 2017 m.). Daugiausia opioidų varto-
tojų buvo Jungtinėje Karalystėje (8,42 atvejo 2014–2015 m.), Suomijoje (7,65 atvejo 
2017 m.) ir Italijoje (7,56 atvejo 2019 m.)122. Šie duomenys iliustruoja tai, kad pačiam 
probleminio vartojimo mastui valstybės teisinio reguliavimo ypatumai didelės įta-
kos neturi, gana griežtą atsakomybę už disponavimą narkotikais taikančios Lenkija 
ir Jungtinė Karalystė yra priešingose spektro pusėse. De facto legalizavę prekybą ka-
napėmis Nyderlandai ir dekriminalizavusi visų narkotikų vartojimą Čekija taip pat 
pasižymi nedideliu sveikatai žalingiausių narkotikų (t.  y. opioidų) vartojimo lygiu, 

120 Sudaryta darbo autoriaus, remiantis NTAKD pateikiamais tyrimų duomenimis. Atkreiptinas dėme-
sys, jog kanapių ir kitų narkotikų vartotojai tarpusavyje persidengia, t. y. bent kartą per metus kanapių 
vartoję asmenys galėjo būti vartoję ir kitų nelegalių medžiagų. Kita vertus, nebūtinai kitas nelegalias 
medžiagas vartoję asmenys taip pat tais metais vartojo ir kanapes. 

121 Tai tik apytikslis skaičius, pagal tyrimo metodologiją sumodeliuotas vidutinis galimų vartotojų skaičius 
(7503), kuris galėjo svyruoti nuo 5108 (žemutinė įvertinimo riba) iki 12 444 asmenų (aukštutinė riba). 

 Žr. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Statistical Bulletin 2021 — prevalen-
ce of drug use. Prieiga per internetą: <https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/gps_en> (žiūrė-
ta 2022 m. kovo 2 d.).

122 Ten pat. 
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tačiau jis yra aukštas kitoje liberalesnės narkotikų politikos atstovėje Italijoje. Dary-
tina prielaida, kad opioidų (kaip ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų) vartojimo mastas 
galimai yra veikiamas daug sudėtingesnių socialinių ir kultūrinių veiksnių, tokių kaip 
struktūrinė nelygybė, istorinės tradicijos, geografinė valstybių padėtis ir t. t.

Kaip teigiama mokslinėje literatūroje, narkotikų problemos analizei yra būtinas 
tam tikras santūrumas, kadangi „jos dramatizavimas ir nuolatinis verkšlenimas dėl 
blogėjančios padėties trukdo matyti esminius pokyčius ir tendencijas“123. Šiai minčiai 
galima tik pritarti, priduriant, kad Lietuva ES kontekste atrodo ganėtinai neblogai 
tiek kalbant apie bendrą narkotikų vartojimo mastą, tiek ir apie probleminį vartojimą. 
Nepaisant to, žiniasklaidoje galima matyti tam tikrų minėto dramatizavimo, sensa-
cionalizmo ir moralinės panikos apraiškų, ypač po rezonansinių įvykių, susijusių su 
nelegalių medžiagų vartojimu. Su alkoholio vartojimu susiję nusikaltimai dėl šios psi-
choaktyviosios medžiagos kultūrinio priimtinumo yra nušviečiami kitaip – nuo mi-
nimalaus dėmesio intoksikuojančiai medžiagai buitinių nužudymų atvejais iki gana 
intensyvaus (ir neigiamo) dėmesio įžymybėms, kurios vairavo neblaivios. 

2.5. Įkalinimo ir narkotikų vartojimo stigmos, mitai ir baimės 

Tau psichologinės pagalbos reikia ir tavo jau kūnas yra nusėtas randais,  
kurie tikrai niekada gyvenime jau nebedings, ir kai tu jauti tuos žvilgsnius,  

kad tu kažkoks ne toks kaip kiti…124

Kaip savo klasikiniame veikale teigia sociologas E. Goffmanas, „pagal apibrėžimą, 
žinoma, mes netikime, kad asmuo, turintis stigmą, nėra visiškai žmogus. Pagal šį su-
pratimą mes vykdome įvairias diskriminacines praktikas, per kurias mes efektyviai, 
dažnai net nepagalvodami apie tai, apribojame tokio žmogaus gyvenimo galimybes. 
Mes konstruojame stigmos teoriją, ideologiją, kuri paaiškina jo nevisavertiškumą, 
kartais racionalizuodami priešiškumą, grindžiamą kitais skirtumais, tokiais kaip, tar-
kim, socialinė klasė. Mes vartojame specifinius stigmatizuojančius terminus, tokius 
kaip luošys, išpera ar kvailys, kasdien kaip metaforas ar įvaizdžius, nesusimąstydami 

123 Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S. et al. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvo-
je: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Vilnius: Teisės institutas, 2011, p. 153. 

124 Interviu Nr. 15 su nuteistuoju (-ąja) F., 31 m.
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apie jų tiesioginę reikšmę. Mes linkstame priskirti daug trūkumų, remdamiesi ori-
ginaliu trūkumu, ir tuo pačiu metu priskiriame norimas, tačiau neturimas savybes, 
dažnai ezoterinio pobūdžio, tokius kaip kad „šeštasis pojūtis“125. E. Goffmano prieš 
šešis dešimtmečius minėti stigmatizuotų individų pavyzdžiai (žmonės, turintys fizi-
nių defektų, psichikos sutrikimų turintys asmenys, nuo narkotikų priklausomi žmo-
nės, prostitutės ir kt.) yra aktualūs ir šiais laikais. Nėra abejonių, kad ir monografijoje 
aprašomi žmonės susiduria su „narkomanų“, „zekų“, „banditų“, „lūzerių“, „tinginių“ 
ir kitokiomis etiketėmis, o didelė jų dalis susiduria dar ir su psichikos sveikatos sti-
gmomis. Kartais tai net neturi būti išreiškiama taip tiesmukai. E. Goffmanas cituoja 
asmenį, kuris nurodo, kad „ir aš visada jaučiau tai su paprastais žmonėmis – kad ir 
kokie jie būtų su manimi malonūs, iš tikrųjų visą laiką giliai savyje jie mane vertino 
tik kaip nusikaltėlį ir niekaip kitaip. Man pernelyg vėlu būti kuo nors kitu nei esu, bet 
aš aiškiai jaučiu, kad tai ir yra vienintelis jų požiūris į mane ir jie nėra įgalūs priimti 
mane kitokį, negu esu“126. Šioje citatoje matome ir vieną iš H. S. Beckerio etikečių teo-
ri jos postulatų – „save išpildančią pranašystę“, kai asmuo save galutinai identifikuoja 
deviantu ir elgiasi taip, kaip iš jo yra tikimasi127. 

Nepaisant anksčiau šiame darbe minėto lūkesčio, kad neuromokslu grindžiamas 
priklausomybės aiškinimo modelis lyg ir turėtų mažinti stigmą priklausomų varto-
tojų atžvilgiu, tai toli gražu nėra aksioma, kadangi panaikinus priklausomybės kaip 
valios trūkumo ar pasileidimo stigmą (t.  y. religines šaknis turintį vartojimo kaip 
„nuodėmingo“ elgesio supratimą, kai už malonumus tenka sumokėti), nereiškia, kad 
priklausomi asmenys nebus stigmatizuojami kitaip – kaip „beviltiški“ ar „apsigimę“ 
ligoniai. Pastebėta, jog dažnai priklausomybę turintys žmonės nėra prilyginami kito-
mis chroniškomis ligomis (pvz., vėžiu, diabetu ir kt.) sergantiesiems ne tik visuome-
nėje, tačiau neretai ir ekspertų-profesionalų, turinčių medicininį ar kitokį specialų 
išsilavinimą. Paminėtina ir tai, kad ir kitokio pobūdžio psichikos sveikatos problemų 
turintys asmenys susiduria su jų ligų sąlygotomis stigmomis. 

Aukščiau minėtas niūrias prielaidas patvirtina ir sociologinių tyrimų rezulta-
tai. Lietuvos socialinių mokslų centro Etninių tyrimų instituto 2020  m. rudenį at-
liktos reprezentatyvios apklausos128 duomenimis, buvę nuteistieji yra tarp labiausiai 
visuomenės nemėgstamų žmonių grupių. Remiantis minėtos apklausos rezultatais, 
kaimynystėje su asmenimis, išėjusiais iš įkalinimo įstaigų, nenorėtų gyventi 54 proc. 
apklaustų 18 m. ir vyresnių Lietuvos gyventojų (prasčiau vertinama žmonių grupė 
buvo tik romai, šalia kurių nenorėtų gyventi 58 proc. apklaustų asmenų, o trečioje 
pozicijoje pagal neigiamą vertinimą buvo asmenys su psichikos negalia, su kuriais 

125 Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Simon & Schuster, Inc., 1963, p. 5. 
126 Ten pat, p. 14. 
127 Becker H. S. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: The Free Press, 1963.
128 Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės nuostatų 

apklausos 2020 m. rezultatai. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, 2020.
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kaimynystėje nenorėtų gyventi 45 proc.). Vienoje darbovietėje su buvusias nuteistai-
siais nenorėtų dirbti 35 proc. apklausos dalyvių (labiau nenorėtų dirbti tik su romais 
ir psichikos negalią turinčiais asmenimis – atitinkamai 37 ir 40 proc.). 2019 m. duo-
menimis, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims būsto išnuomoti nenorėtų 58 proc. 
apklaustų gyventojų (romams nenorėtų išnuomoti būsto 60 proc., o psichikos negalią 
turintiems – 51 proc.). Kaip matome, buvę nuteistieji gyvenimo ir darbo sferose pa-
tenka į prasčiausiai visuomenės vertinamų žmonių grupių trejetuką kartu su romais 
ir psichikos negalią turinčiais asmenimis. Tiesa, šioje apklausoje nebuvo teiraujama-
si požiūrio į narkotikų vartotojus, tačiau, atsižvelgiant į kitų apklausų rezultatus, jie 
taip pat neabejotinai patenka tarp prasčiausiai vertinamų žmonių grupių. Pavyzdžiui, 
2019 m. rudenį bendrovės „Spinter tyrimai“ atliktos reprezentatyvios apklausos duo-
menimis, su „buvusiais narkomanais“ rinktųsi dirbti vos 3  proc. apklaustųjų ir tik 
8  proc. gyventojų sutiktų dirbti su grįžusiais iš įkalinimo įstaigų asmenimis. Buvę 
alkoholikai ar benamiai vertinami gerokai pozityviau – su jais darbe galėtų sutarti 20 
ir 23 proc. respondentų129. Atkreiptinas dėmesys, jog nuo skirtingų psichoaktyviųjų 
medžiagų priklausomi asmenys vertinami skirtingai, alkoholio vartotojų atžvilgiu tas 
vertinimas dėl įvairių socialinių ir kultūrinių priežasčių yra ne toks negatyvus. 

Aukščiau aptariamų apklausų rezultatai rodo itin negatyvų visuomenės požiūrį 
į narkotikų vartotojus ir nuteistuosius. Logiškai darytina prielaida, kad asmenys, „pa-
žymėti“ dviguba stigma (t. y. įkalinimo patirties ir priklausomybės nuo narkotikų), yra 
vertinami dar prasčiau. Dėl to tokie žmonės susiduria su daugybe problemų ir forma-
lių bei neformalių kliūčių tiek gydydamiesi priklausomybes, tiek ir reintegruodamie-
si į visuomenę. Atitinkamai kaip stigmatizavimo pasekmė tarp priklausomų asmenų 
formuojasi ir savotiška opozicija130 visuomenei ir vyraujančiai kultūrai, o sveikstantys 
yra linkę užsisklęsti savitarpio pagalbos bendruomenėse (AA, NA ar kt.), ypač jeigu 
neturi stipresnės atramos artimame rate. Kaip teigia E. Goffmano amžininkai, ame-
rikiečių kriminologai R. Clowardas ir L. Ohlinas, kaip atskiras subkultūros modelis 

129 „Tyrimo rezultatai puikiai atskleidė, jog labiausiai bijome mūsų pačių susikurtų stereotipų, o ne kon-
krečių žmonių. Štai su buvusiais alkoholikais mielai dirbtų penktadalis žmonių, o su buvusiais narko-
manais jau tik mažiau nei dešimtadalis. Mat narkomanai, pagal vyraujančius stereotipus, priskiriami 
pavojingų asmenų kategorijai, turėjo plačiajai visuomenei mažiau pažįstamą priklausomybę nei alko-
holis“, – sako psichologė-psichoterapeutė Genovaitė Petronienė.

 Žr. Apklausa: didžiausią spaudimą darbe patiria buvę narkomanai ir nuteistieji. Publikuota 2019 m. lap-
kričio 20 d. Prieiga per internetą: <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/apklausa-didziausia-
spaudima-darbe-patiria-buve-narkomanai-ir-nuteistieji561234930?fbclid=IwAR35pwNmodIMqzdTfr
3xv7tO5Am5hR3aKD8SHIlYu2H6f2BmLTteu4QTr28&copied> (žiūrėta 2022 m. vasario 8 d.). 

130 Reddit psichoaktyviųjų medžiagų vartotojų forumuose aptinkamas terminas „normis“ (angl. normie) 
yra vartojamas kaip pejoratyvas, apibūdinant eilinius visuomenės piliečius, neturinčius supratimo 
apie priklausomybę ir dėl to savotiškai naivius. 

 Žr., pvz., diskusiją „Normiai turėtų laikytis atokiai nuo šio forumo“ opiatams skirtame forume. Priei-
ga per internetą: <https://www.reddit.com/r/opiates/comments/q4nf9v/normies_should_stay_out_of_
this_sub/> (žiūrėta 2022 m. birželio 16 d.). 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/apklausa-didziausia-spaudima-darbe-patiria-buve-narkomanai-ir-nuteistieji561234930?fbclid=IwAR35pwNmodIMqzdTfr3xv7tO5Am5hR3aKD8SHIlYu2H6f2BmLTteu4QTr28&copied
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/apklausa-didziausia-spaudima-darbe-patiria-buve-narkomanai-ir-nuteistieji561234930?fbclid=IwAR35pwNmodIMqzdTfr3xv7tO5Am5hR3aKD8SHIlYu2H6f2BmLTteu4QTr28&copied
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/apklausa-didziausia-spaudima-darbe-patiria-buve-narkomanai-ir-nuteistieji561234930?fbclid=IwAR35pwNmodIMqzdTfr3xv7tO5Am5hR3aKD8SHIlYu2H6f2BmLTteu4QTr28&copied
https://www.reddit.com/r/opiates/comments/q4nf9v/normies_should_stay_out_of_this_sub/
https://www.reddit.com/r/opiates/comments/q4nf9v/normies_should_stay_out_of_this_sub/
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yra išskirtina atsiskyrėlių delinkventų subkultūra, kuriai priklauso žmonės, nepasiekę 
karjeros nei teisėtais, nei nusikalstamais būdais. Tokie asmenys dažnai tampa priklau-
somi nuo alkoholio ar narkotikų131. Derėtų pridurti, kad atsiskyrėlių subkultūra visgi 
nėra griežtai atribota nuo kriminalinės ir asmenys savotiškai „dreifuoja“ tarp jų, taip 
pat gali būti jose abiejose vienu metu. Visgi nuo narkotikų ar alkoholio priklausomi 
asmenys nėra laikomi patikimais ir palaipsniui praranda autoritetą tiek visuomenėje, 
tiek ir kriminalinėje subkultūroje. Įdomu pažymėti, kad ir tarp priklausomų asmenų 
egzistuoja savotiška socialinė stratifikacija, pagal kurią asmenys nėra vertinami vie-
nodai. Galima teigti, jog pačiame socialinės hierarchijos „dugne“ dažniausiai galima 
pamatyti žmones, kurie intraveniniu būdu vartoja opiatus ar opioidus. Tokią prielaidą 
pagrindžia, tarkim, JAV nacionalinė apklausa, kurios rezultatai parodė, kad negatyvus 
požiūris į individus, kurie turėjo oficialią sutrikimo dėl opioidų vartojimo diagno-
zę, buvo stipresnis nei dėl kitų medicininių indikacijų, įtraukiant ir psichikos sutri-
kimus. Daugiau kaip trys ketvirčiai respondentų 2016 m. tyrime nurodė manantys, 
kad priklausomi nuo opioidų individai patys kalti dėl vartojimo, taip pat kad jiems 
trūksta savidisciplinos. Du trečdaliai respondentų nenorėjo, kad asmuo su sutrikimu 
dėl narkotikų vartojimo susituoktų su jų šeimos nariu, dauguma palaikė diskrimina-
cinių priemonių taikymą, pvz., leidžiant darbdaviams neįdarbinti asmenų, turinčių 
sutrikimą dėl opioidų vartojimo132. Ir toks požiūris yra valstybėje, kurioje dauguma 
visuomenės šiuo metu palaiko kanapių legalizavimą, o kai kuriose valstijose ši psi-
choaktyvioji medžiaga jau yra legalizuota. Tai akivaizdi iliustracija, kad ne tik pačios 
psichoaktyviosios medžiagos skiriasi savo poveikiu individams ir visuomenei, tačiau 
ir pats požiūris į jų vartojimą gali būti labai skirtingas. 

Svarbu paminėti tai, kad diskusija apie narkotikus, jų vartojimą, teisinį regu-
liavimą ir politiką yra neatsiejama nuo baimių ir su jomis susijusių mitų. Pasak 
R. Coomber᾽io, žinojimas apie „narkotikų problemą“ iš esmės yra konstruojamas re-
miantis ne farmakologijos mokslu ar mokslais, aiškinančiais priklausomybes, tačiau 
daugybe kritikai atsparių „narkotikų mitų“, kurie sudaro platesnius koncepcinius rė-
mus. Atitinkamai šiuose rėmuose atsiranda ir jiems „palankių“ politinių sprendimų 
ar mokslinių įrodymų, o iš esmės prieštaraujantys ar tai kvestionuojantys įrodymai 
susiduria su pasipriešinimu133. Minėtas autorius nurodo ir tai, kad šiuolaikinės nar-
kotikų baimės yra susijusios su tradicinėmis visuomenės baimėmis ir nebūtinai yra 
sietinos su dalykais, kurie sukelia didžiausią riziką. Jos dažnai buvo siejamos su kitais, 

131 Cloward R., Ohlin L. Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs. New York: Free 
Press, 1960.

132 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Medications for Opioid Use Disorder 
Save Lives. Washington, DC: The National Academies Press, 2019, p. 110–111. Prieiga per internetą: 
<https://doi.org/10.17226/25310> (žiūrėta 2022 m. kovo 29 d.).

133 Coomber R. Social Fear, Drug-Related Beliefs and Drug Policy // Hunt G., Milhet M., Bergeron H. 
(eds). Drugs and Culture: Knowledge, Consumption and Policy. Ashgate, Chapter 1, 2011, p. 15.
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pavojingomis klasėmis ar imigrantų grupėmis, kurie buvo suvokiami kaip grėsmė vi-
suomenės ar bendruomenės saugumui ir stabilumui. Be to, Rytų Europoje ir Rusijoje 
visuomeninės baimės išlieka labai tradicinės ir jų nulemta visuomeninė reakcija daž-
nai būna barbariška ir žiauri134. Lietuvoje taip pat galima pastebėti minėtas narkotikų 
baimes ir tai vis dar turi daug reikšmės tiek apibrėžiant narkotikų problemą, tiek ir ją 
sprendžiant. Aukščiau aptartų sociologinių apklausų rezultatai laikytini gera narkoti-
kų baimių iliustracija. Pakaitinis gydymas ir žalos mažinimas įkalinimo įstaigose taip 
pat yra laukas, kuriame šios baimės veši. Ilgą laiką Lietuvos įkalinimo įstaigose nebu-
vo pakaitinio gydymo metadonu ir tokia galimybė atsirado tik palyginti neseniai, nuo 
2018 m. Kodėl ilgą laiką tokios galimybės nebuvo, paaiškinti sudėtinga. Šiuo metu 
įkalinimo įstaigų pareigūnai priešinasi švirkštų ir adatų keitimo įkalinimo įstaigose 
iniciatyvoms kaip keliančioms pavojų darbuotojams135. Galiausiai, iki šiol bausmių 
vykdymo sistemoje egzistuoja ir baimė pripažinti, kad įkalinimo įstaigose narkotikų 
vartojimas egzistuoja ir kelia problemų136. 

134 Ten pat, p. 25–27. 
135 „Tai tik vienas skaudus pavyzdys, kaip nepamatuoti politikų sprendimai išbalansuoja sistemos darbą. 

Galiu patikinti, kad mūsų federacija darys viską, jog pareigūnai turėtų saugias darbo sąlygas. Darbe 
jiems negali būti nė mažiausios grėsmės sveikatai ir gyvybei. Jokios iniciatyvos negali būti tinkamos, 
jei jos priimamos pareigūnų saugumo sąskaita. Remtis kitų šalių praktika šiuo atveju nėra pats ge-
riausias pavyzdys, nes mes nežinome viso konteksto. Tik tai, kad neva ten stovi švirkštų dalinimo 
automatai. Taip ir norisi pasiūlyti pastatyti ir gerą naminukės gaminimo aparatą, juk tai bus žymiai 
saugiau nei vartoti kažkokį sveikatai kenksmingą marmalą“, – piktinasi L. Soščekienė.“

 Žr. Laisvės atėmimo įstaigose: švirkštai ir adatos nuteistiesiems, pavojus pareigūnams bei medikams. 
LTPF informacija, 2021 m. birželio 28 d. Prieiga per internetą: <https://www.ltpf.lt/aktualijos/laisves-
atemimo-istaigose-svirkstai-ir-adatos-nuteistiesiems-pavojus-pareigunams-bei-medikams/> (žiūrė-
ta 2022 m. vasario 28 d.). 

136 Posėdyje įkalinimo įstaigos [atstovai] kalbėjo, kad „pas mus nėra“[narkotikų vartojimo]. Nu tai kaip 
nėra, jeigu žmogus nori gydytis... susiduriam į tą… į tą tokią neigimo ir realybės suvokimo problemą. 

 Interviu Nr. 9 su priklausomybių konsultante. 

https://www.ltpf.lt/aktualijos/laisves-atemimo-istaigose-svirkstai-ir-adatos-nuteistiesiems-pavojus-pareigunams-bei-medikams/
https://www.ltpf.lt/aktualijos/laisves-atemimo-istaigose-svirkstai-ir-adatos-nuteistiesiems-pavojus-pareigunams-bei-medikams/




3. BAUDžIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
DĖL DISPONAVIMO NARKOTIKAIS IR  
NARKOTIKAI ĮKALINIMO ĮSTAIGOSe

Aš manau, ką būtų galima pagerinti, tai šiaip visą kalėjimų sistemą ir  
sodinti mažiau žmonių už nusikaltimus. Tai, man atrodo, čia pirmas dalykas,  

ką reiktų daryti, kad paskui nereiktų žmogaus pasodint, o paskui galvoti,  
kokias čia integracijos, reintegracijos programas kurti, kurios yra, na,  

šiaip [necenzūrinis žodis], ta prasme. Labai atsiprašau, bet, na, nežinau,  
tikrai man bendrai apgailėtinai atrodo visas vaizdas,  

kai tu pirma pasodini žmogų ten už vagystę, už kažką, už vartojimą ar ne,  
o paskui milijonus švaistai žmogaus reintegracijai.137

3.1. Narkotikų problemos kalėjimuose ir  
užsienio valstybių geroji praktika

Ar narkotikų vartojimas įkalinimo įstaigose yra svarbi problema, kuriai turėtų 
būti skiriamas išskirtinis dėmesys? Net ir atmetus moralinį šio reiškinio aspektą, jis 
kelia daug problemų tiek patiems laisvės atėmimo bausme nuteistiems asmenims, tiek 
ir bausmių vykdymo sistemos pareigūnams, idealiame pasaulyje turintiems užtikrinti 
sklandų bausmės atlikimo procesą, kurio metu įkalintas asmuo iš įkalinimo įstaigos 
turėtų išeiti ne tik kad ne blogesnis, tačiau geidautina net ir geresnis, negu prieš patek-
damas į ją. Kadangi toks tikslas laikytinas utopiniu, galima būtų pasistengti pasiekti 
bent jau realistinį tikslą – įkalintam asmeniui bausmės atlikimo laikotarpiu pakenkti 
kiek įmanoma mažiau. Esant dideliam narkotikų vartojimo mastui įkalinimo įstaigose 
ši užduotis gerokai pasunkėja. Remiantis Jungtinėje Karalystėje darytais tyrimais, ka
lėjimai, kuriuose yra didžiausias narkotikų vartojimo mastas (remiantis teigiamais 
atsitiktinio narkotikų testavimo rezultatais), yra mažiausiai stabilūs. Piktnaudžiavi-
mas narkotikais prisideda prie destrukcijos ir smurto ciklo, kuris veda prie silpnesne 
kontrole ar stabilumu pasižyminčio įkalinimo įstaigos režimo. Toks nenuspėjamas ir 
stokojantis tikslo režimas gali skatinti nuteistuosius atsigręžti į alkoholį ir narkotikus. 

137 Interviu Nr. 7 (NVO atstovė, dirbanti su priklausomais asmenimis). 
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Įsiskolinimai, atsirandantys dėl narkotikų tiekimo, distribucijos ir vartojimo, taip pat 
yra svarbi prievartos, baimės atmosferos, savęs žalojimo kalėjimuose priežastis, ke-
lianti grėsmę kitiems nuteistiesiems ir įkalinimo įstaigų personalui138. Britų 2016 m. 
daryto tyrimo rezultatai parodė, kad daug nuteistųjų mano, kad narkotikų vartojimas 
jiems padės sumažinti nuobodulį ir suteiks laikiną atokvėpį nuo depresijos ir neri-
mo. Atsižvelgiant į tai, užtikrinimas, kad kalėjimo aplinkoje būtų galimybių užsiimti 
prasminga veikla ir įsipareigoti pozityviems pokyčiams, turėtų būti esminis dalykas, 
suteikiant vilčių dėl ateities ir skatinant nuteistuosius vengti narkotikų139.

PSO Europos skyriaus ir Europos Tarybos Pompidou grupės 2001 m. priimtame 
bendrame pareiškime dėl Kalėjimų, narkotikų ir visuomenės, inter alia, konstatuoja-
ma, kad:

•	 narkotikai ir kalėjimai turėtų būti matomi platesniame socialiniame kontekste;
•	 žmonės juda tarp visuomenės ir įkalinimo įstaigų;
•	 įkalinimas neturėtų reikšti didesnės bausmės nei laisvės suvaržymas;
•	 įkalinimo įstaigos turėtų būti saugios ir žmonėms gyventi ir dirbti tinkamos vietos;
•	 daug nuteistųjų patiria socialinę ir ekonominę atskirtį, o tai susiję su piktnau-

džiavimu įvairiomis psichoaktyviosiomis medžiagomis;
•	 dalis nusikalstamo elgesio gali būti susijusi su piktnaudžiavimu narkotikais140.
Narkotikų vartojimas įkalinimo įstaigose yra universali problema, pasižyminti 

skirtingais nacionaliniais ypatumais. Atitinkamai, parenkant instrumentus ir politi-
kos priemones šiai problemai spręsti, būtina atsižvelgti į nacionalinę specifiką, tačiau 
tai neturėtų būti argumentas atmesti vienokius ar kitokius reformų siūlymus. Mono-
grafijos autoriaus nuomone, nors ir yra pavyzdinių valstybių, į kurių gerąją praktiką 
galima būtų lygiuotis, reikėtų vengti nekritiškų tos praktikos transplantų į Lietuvos 
teisinę sistemą. Dar daugiau, gerosios praktikos pavyzdžių galima rasti ir trečiojo 
pasaulio valstybėse, į kurias įprastai nenorima lygiuotis141. Reikėtų apsibrėžti ir tai, 
kokio tikslo yra siekiama, kadangi įvairios priemonės gali būti orientuotos į skirtin-
gus tikslus. Tarkim, žalos mažinimo priemonių diegimas įkalinimo įstaigose neturėtų 

138 Her Majesty‘s Prison & Probation Service. Prison Drugs Strategy, 2019, p. 3. 
139 Ten pat, p. 16.
140 WHO (Regional office for Europe) Health in Prisons Project and the Pompidou Group of the Council 

of Europe. Prisons, Drugs and Society: A Concensus Statement on Principles, Policies and Practi-
ces. Bern3, Switzerland, 2001, p. 4–5. Prieiga per internetą: <https://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0003/99012/E81559.pdf> (žiūrėta 2022 m. kovo 17 d.). 

141 Pvz., su didelėmis švirkščiamųjų narkotikų vartojimo kalėjimuose problemomis susiduriančiose Mol-
dovoje, Tadžikistane ir Kirgizstane švirkštų ir adatų keitimo programos veikia bent vienoje šių šalių 
įkalinimo įstaigoje. Kita vertus, tokios programos taip pat prieinamos ir tokiose turtingose Vakarų 
Europos valstybėse kaip Liuksemburgas, Vokietija ar Šveicarija. 

 Žr. Harm Reduction International. The Global State of Harm Reduction. 7TH edition, 2020, p. 10–13. 
Prieiga per internetą: <https://www.hri.global/files/2021/03/04/Global_State_HRI_2020_BOOK_
FA_Web.pdf> (žiūrėta 2022 m. spalio 25 d.). 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/99012/E81559.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/99012/E81559.pdf
https://www.hri.global/files/2021/03/04/Global_State_HRI_2020_BOOK_FA_Web.pdf
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paveikti bendro vartojimo masto, tačiau gali padėti sumažinti infekcinių ligų plitimą. 
Į visišką susilaikymą orientuotos šviečiamosios programos gali pasiekti ilgesnių susi-
laikymo nuo narkotikų vartojimo laikotarpių, tačiau nepadės išvengti perdozavimų 
atkritus (opiatų ir opioidų vartotojų atveju). Pakaitinė opioidų terapija nėra tinkamas 
įrankis siekiant mažinti piktnaudžiavimą stimuliantais ir t. t. Idealiu atveju, į baudžia-
mosios justicijos akiratį patekusiems asmenims turėtų būti suteikiamas kiek įmanoma 
platesnis įrodymais pagrįstų priemonių spektras, kadangi vieno stebuklingo „vaisto“ 
priklausomybių gydymo srityje paprasčiausiai nėra.

Mokslinių tyrimų apie narkotikų vartojimo keliamas problemas baudžiamosios 
justicijos sistemoje įvairiose valstybėse yra padaryta nemažai, bet kas yra laikytina 
gerąja praktika, pagrįsta moksliniais įrodymais? Jungtinių Tautų Tarptautinio pri-
klausomybės nuo narkotikų gydymo ir reabilitacijos resursų centrų tinklo (Treatnet) 
gerosios praktikos vadove įrodymais pagrįstomis laikomos politikos ar programos, 
kurios, jas įvertinus ar ištyrus, pasirodė sėkmingai pasiekusios užsibrėžtų tikslų (pvz., 
sumažinti narkotikų vartojimo mastą, sumažinti nusikalstamumo mastą, pagerinti 
įkalinimo įstaigose teikiamų sveikatos paslaugų kokybę ar standartą, padidinti sau-
gumą darbo vietose) tuo pačiu metu gerbiant ir stiprinant įkalinimo įstaigose esančių 
žmonių žmogaus teises142. Taigi, tokios praktikos, kaip smurto naudojimas, nepro-
porcingas asmenų privatumo suvaržymas ar izoliavimas vienutėse, taip drastiškai 
suvaržant jų laisvę, nelaikytinos gerosios praktikos priemonėmis, net jeigu jomis ir 
įmanoma pasiekti „neblogų“ rezultatų143. Treatnet gerąją praktiką apibrėžia kaip skė-
tinį terminą, kuris apima ir jau aukščiau minėtas įrodymais pagrįstas144 ir daug ža
dančias145 praktikas. Be to, gerosios praktikos turėtų pasižymėti tokiais bruožais, kaip:

•	 atitiktis vietiniams poreikiams;
•	 etikos principų laikymasis;
•	 tikėtinas tvarumas (nedidelė kaina, kaštų efektyvumas, integruotumas, para-

mos priemonių prieinamumas);
•	 pakartotinumas (pakankamai dokumentuotas)146.

142 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREAT-
NET). Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Office 
of Drugs and Crime, 2008, p. 7. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treatment/111_
PRISON.pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

143 Pvz., ženklaus narkotikų vartojimo sumažėjimo.
144 Tai praktikos, kurios buvo ištirtos naudojant atitinkamą mokslinę metodologiją ir pakartotos keletoje 

skirtingų geografinių vietovių ar institucijų. Tokios praktikos duoda specifinius, nuoseklius rezultatus 
ir yra aprašytos moksliniuose žurnaluose ar metodiniuose žinynuose.

145 „Daug žadančių“ (angl. promising) praktikų efektyvumas buvo pademonstruotas jas įgyvendinus vie-
noje ar daugiau organizacijų. Tokios praktikos gali būti pradiniame taikymo etape ir turėti potencialo 
pakartojimui, ilgalaikiam tvarumui ir tapimui įrodymais pagrįstomis praktikomis.

146 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREATNET). 
Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Office of Drugs 

https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
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Kalėjimai yra „saugi“147 aplinka, todėl narkotikų egzistavimas juose gali būti reiš-
kinys, kurį kalėjimo valdžiai yra sunku oficialiai pripažinti148. Tai yra suprantama, 
kadangi egzistuoja stiprus visuomenės lūkestis, kad nuteistieji įkalinimo įstaigose 
bausmę turėtų atlikti jei ne nežmoniškomis, tai bent jau spartietiškomis sąlygomis. 
Narkotikų vartojimas kalėjimo aplinkoje šį lūkestį griauna, kadangi vietoj monoto-
niškos kalėjimo buities kaliniai neva hedonistiškai mėgaujasi „uždraustu vaisiumi“ 
nesibaigiančiose bakchanalijose. Verta pažymėti, kad narkotikų vartojimas kalėjimo 
aplinkoje vargu ar atitinka tokį glamūrizuotą įvaizdį tiek dėl prieinamų medžiagų 
kokybės, tiek ir apskritai dėl to, kad priklausomame vartojime nieko romantiško 
nelieka. Priklausomi žmonės kalėjimuose susiduria ir su spaudimu dėl įsiskolini-
mų, praranda statusą grimzdami į kalėjimų vidinės hierarchijos dugną. Nepaisant 
to, narkotikų vartojimas kalėjimuose yra tas reiškinys, kurį kalėjimo administraci-
ja stengsis neigti arba, jeigu paneigti neįmanoma, bent jau sumažinti. Kitu atveju 
konkrečios pataisos įstaigos administracija ar visa pataisos įstaigų sistema gali būti 
traktuojama kaip „nesusitvarkanti su problema“. Galima pastebėti, kad, kalbant apie 
narkotikų vartojimo problemas, tiek kalėjimų industrijos atstovai, tiek ir patys var-
tojantys nuteistieji dažnai naudoja vadinamąsias neutralizacijos technikas, t. y. stra-
tegijas, kurias, remiantis G. M. Sykes᾽o ir D. Matza klasikine kriminologine teorija, 
taiko deviantai, siekdami pateisinti savo neteisėtus veiksmus. Tai yra atsakomybės 
neigimas, žalos neigimas, aukos neigimas, kaltintojų kaltinimas, apeliavimas į aukš-
tesnes vertybes149. Tai gali skatinti slėpti ar ignoruoti narkotikų vartojimą įkalinimo 
įstaigose, keisti tokių atvejų registravimo ir apskaitos principus, siekiant sumažinti 
tokių atvejų skaičių „ant popieriaus“, imtis griežtų policinių priemonių pažeidinėjant 
žmogaus teises ar, galiausiai, inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus. Pabrėžtina, 
kad vartojimo problematizavimas gali turėti ir teigiamų poslinkių bei paskatinti re-
formas kalėjimų sistemoje. 

Visame pasaulyje narkotikai kalėjimuose yra plačiai prieinami, o žmonės įkali-
nimo įstaigose visada stengsis jų gauti. Kai vienas patekimo būdas yra uždaromas, 
atrandamas kitas – narkotikai į kalėjimus patekdavo su maistu, vaikų sauskelnėmis, 
paslėpti kūno ertmėse, negyvuose paukščiuose, per kalėjimo sienas permetamuose 

and Crime, 2008, p. 9. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf> 
(žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

147 Angl. secure. 
148 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREAT-

NET). Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Office 
of Drugs and Crime, 2008, p. 15. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treatment/111_
PRISON.pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

149 Sykes G. M., Matza D. Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency // American Sociolo-
gical Review, 1957, t. 22, Nr. 6, p. 664–670. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.2307/2089195> 
(žiūrėta 2022 m. balandžio 15 d.).
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https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
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apelsinuose, paslepiami knygose, batuose ir žurnaluose. Galiausiai, jie gali būti įne-
šami kalėjimo personalo darbuotojų, pačių nuteistųjų ar jų lankytojų. Siekiant su-
mažinti narkotikų prieinamumą kalėjimuose reikia įgyvendinti kompleksinę pasiū-
los mažinimo strategiją. Saugumas ir padidėjęs narkotikų perėmimas yra svarbus bet 
kokios narkotikų strategijos elementas, o pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonės 
yra tarpusavyje glaudžiai susijusios150. Monografijoje nebuvo keliamas tikslas aptarti 
konkrečių pasiūlos mažinimo priemonių, kaip reikėtų užkardyti narkotikų patekimą 
į įkalinimo įstaigas, tačiau derėtų pabrėžti, kad tai taip pat yra svarbi priemonė maži-
nant narkotikų vartojimo įkalinimo įstaigose keliamas problemas. 

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tyrimai daugelyje valstybių rodo didesnį 
narkotikų vartotojų procentą kalėjimuose nei laisvėje, nuteistieji dažniau yra vartoję 
narkotikus bent kartą gyvenime, o švirkščiamasis ir probleminis narkotikų vartojimas 
yra didesnio masto nei tarp bendrosios populiacijos151. Moksliniais tyrimais taip pat 
pagrindžiama, kad kalėjimai yra aukštos rizikos aplinka kalbant apie narkotikų var-
tojimo pradžią ar jų vartojimo atnaujinimą po laikotarpio, kai nebuvo vartojama. Yra 
didesnė rizika, kad bus vartojama nesaugiai (nuteistieji, kurie tęsia narkotikų švirkš-
timąsi kalėjimuose, dažnai tai daro rizikingiau, dalindamiesi švirkštais). Užsikrėtimų 
ŽIV ir hepatitu C skaičius tarp nuteistųjų yra gerokai didesnis nei bendrojoje popu-
liacijoje. Be to, nuteistieji kur kas dažniau nurodo vartoję heroiną negu bendrosios 
populiacijos atstovai. Tiesa, patekę į kalėjimą, heroino vartotojai opiatus gali pakeisti 
kitomis medžiagomis, priklausomai nuo konkrečių narkotikų prieinamumo konkre-
čiame kalėjime152. 

Ar aukščiau minimi pasauliniai narkotikų vartojimo įkalinimo įstaigose ypatumai 
yra būdingi ir Europos kalėjimams? ENNSC duomenimis, įkalinti asmenys pasižymi 
dideliu psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bent sykį gyvenime mastu prieš juos įka
linant ir didesniu vartojimo lygiu (ypač – heroino, kokaino ir amfetaminų) palyginus 
su bendrąja populiacija. Nors nemažai žmonių nustoja švirkštis narkotikus patekę 
į kalėjimą, tarp tų, kurie tęsia vartojimą, užkrėstos įrangos pakartotinis naudojimas 
nėra neįprastas dalykas ir tuo prisidedama prie padidėjusios infekcinių ligų platinimo 
rizikos įkalinimo įstaigose153. Minėti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo įkalinimo 

150 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREAT-
NET). Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Office 
of Drugs and Crime, 2008, p. 15. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treatment/111_
PRISON.pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

151 Kolind T., Duke K. Drugs in prisons: Exploring use, control, treatment and policy // Drugs: Education, 
Prevention and Policy, 2016, 23:2, p. 89. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/doi/ful
l/10.3109/09687637.2016.1153604> (žiūrėta 2022 m. kovo 9 d.). 

152 Ten pat, p. 89.  
153 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Prison and drugs in Europe: current 

and future challenges, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, p. 7. 
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įstaigose bruožai yra būdingi ir situacijai Lietuvos kalėjimuose154, nors ir trūksta 
duomenų apie narkotikų vartojimo inicijavimą ar atnaujinimą arba ta informacija yra 
prieštaringa (pvz., yra tiek pradėjusių narkotikus vartoti kalėjimuose ar atnaujinusių 
vartojimą, tiek ir nutraukusių vartojimą ar jį sumažinusių). Pastebima tendencija, kad 
priklausomi vartotojai, patekę į kalėjimą, kanapes ir heroiną keičia sintetiniais kana-
binoidais, kurie labiau prieinami ir sunkiau aptinkami155.

Kodėl žmonės vartoja narkotikus būdami įkalinimo įstaigose? Mokslinėje li-
teratūroje dažniausiai randami tokie paaiškinimai kaip narkotikų vartojimas kaip 
atsakas į nuobodulį, prievartą, asmeninės autonomijos trūkumą ar svarbių sociali-
nių santykių neigimą. Slopinantys narkotikai (pvz., heroinas ar kanapės) įkalinimo 
aplinkoje dažnai yra labiau vertinami dėl jų slopinančių ir analgetinių savybių, ma-
žinančių stresą, gerinančių miegą, padedančių „stumti laiką“, o galiausiai padedan-
čių pamiršti įkalinimo keliamą kančią. Tokiu būdu narkotikų vartojimas gali būti 
traktuojamas kaip būdas prisitaikyti prie aplinkos ar savigyda156. Visgi narkotikai 
gali turėti daugybę persipinančių reikšmių, stipriai veikiamų skirtingų institucinių 
mechanizmų, ir narkotikai kaip vaistas (naudojamas savigydai) yra viena iš jų. Prie-
šingos reikšmės gali būti narkotiko kaip nelegalios medžiagos ar kaip kliūties asme-
nybei augti terapijos ar gydymo metu traktavimas. Su narkotikais susijusios prak-
tikos ir elgesio racionalizacijos apibrėžia skirtingas subjektyvias nuteistųjų patirtis: 
nusikaltęs nelegalaus narkotikų vartojimo subjektas, sergantis terapinio narkotikų 
vartojimo subjektas ar savęs tobulinimu užsiėmęs subjektas, besigydantis nuo pri-
klausomybės157. 

Europos valstybėse dar 1992 m. atliktas sveikatos problemų įkalinimo įstaigose 
tyrimas parodė tris pagrindines problemines sritis: piktnaudžiavimą psichoaktyvio-
siomis medžiagomis, psichikos sveikatos problemas ir užkrečiamąsias ligas158. Pabrėžti-

154 <...> būtent infekcinių ligų plitimas. Tai Lietuva šitą problemą turi, nes yra vienintelė šalis, kurioje netgi 
kelis kartus yra buvę kalėjimuose protrūkiai... vienintelė Europoje šalis. Nei vienos kitos nežinau, kuriose 
būtų po kelis protrūkius.

 Interviu Nr. 5 (priklausomybių gydymo ekspertė).
155 Tai būdinga ir Lietuvai. Keletas tyrimo dalyvių nurodė, kad laisvėje vartojimas buvo nuoseklesnis ir 

dažnai apsiribodavo viena medžiaga (dažniausiai – opiatais, opioidais), o įkalinimo įstaigose jis tapo 
chaotiškesnis, kai vartojama tai, kas tuo metu yra prieinama, tarkim, NPS. Pvz.:

 Tai dūmai dabar tie, spaisas, jo, jo. Nu, jis gal ne populiariausias, bet jisai, nu, ta prasme, tas, kuris 
pinigų neturi, gali prieiti prie jų. Ta prasme įsigyti <...> kiti ten opiatai arba ten dar, tai jie brangiau 
kainuoja, ne kiekvienas gali sau leisti.

 Interviu Nr. 18 su nuteistuoju (-ąja) B., 38 m.
156 Kolind T., Duke K. Drugs in prisons: Exploring use, control, treatment and policy // Drugs: Education, 

Prevention and Policy, 2016, p. 90. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3
109/09687637.2016.1153604> (žiūrėta 2022 m. kovo 9 d.).

157 Ten pat, p. 90. 
158 Tomasevski K. Prison Health: International standards and national practices in Europe. Helsinki: Hel-

sinki Institute for Crime Prevention and Control, 1992. 
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na, jog minėtos sritys yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Baudžiamosios justicijos 
sistemos akiratyje esantys narkotikų vartotojai dažnai susiduria su tokia žala:

•	 dideli ŽIV ir virusinių hepatito infekcijų atvejų skaičiai (įkalinimas yra sietinas 
su didesniais kraujo infekcijų skaičiais tarp besišvirkščiančių narkotikus varto-
tojų);

•	 daug tuberkuliozės atvejų kai kuriose valstybėse;
•	 ribota prieiga prie žalos mažinimo paslaugų, priklausomybės gydymo ir užkre-

čiamųjų ligų gydymo;
•	 padidėjusi mirties nuo perdozavimo rizika išėjus į laisvę;
•	 padidėjusi rizika platinti infekcijas, kuriomis užsikrėsta įkalinimo įstaigoje;
•	 padidėjusi rizika vėl nusikalsti išėjus į laisvę159.
Kaip nurodo PSO, teisėsaugos, teismų ir penitencinės sistemos personalas turėtų 

būti tinkamai apmokyti, kaip įgyvendinti ar paremti asmenų gydymą ir reabilitaciją. 
Tais atvejais, kai įkalinimo bausmė yra paskiriama, nuteistiesiems su narkotikų varto-
jimo sukeltais sutrikimais jų buvimo įkalinimo įstaigoje metu ir atlikus bausmę turėtų 
būti siūlomas gydymas, kadangi efektyvus gydymas sumažins atkryčio, perdozavimo 
ar recidyvo riziką. Ypač svarbu užtikrinti gydymo tęstinumą, atkryčio ir perdozavimo 
prevencijos intervencijas, kai kaliniai yra išleidžiami į laisvę atlikę bausmę160. Taigi, 
PSO akcentuoja kompleksinį požiūrį. Pirmiausia būtina išnaudoti galimybes netaikyti 
priklausomiems asmenims realaus įkalinimo. Tais atvejais, kai įkalinimo bausmė neiš-
vengiama, reikia užtikrinti tinkamus gydymo standartus ir tęstinumą atlikus bausmę. 

JAV nacionalinio piktnaudžiavimo narkotikais instituto (angl. US National Insti-
tute on Drug Abuse, toliau – NIDA) teigimu, dešimtmečiai mokslinių tyrimų rodo tai, 
kad visapusiškas nuteistųjų gydymas, orientuotas į psichoaktyviųjų medžiagų varto-
jimą, įkalinimo bausmės atlikimo metu yra dvejopai veiksmingas: mažina narkotikų 
vartojimą ir nusikalstamą veiklą nuteistajam sugrįžus į visuomenę. Gydymas arešti-
nėse ar kalėjimuose yra kritiškai svarbus siekiant sumažinti tiek nusikalstamumą, tiek 
ir kitą su narkotikais susijusią socialinę naštą, pvz., netektą darbo našumą, šeimos 
dezintegraciją ir nuolatinį grįžimą į įkalinimo įstaigas (recidyvizmą). Nepakankamai 
geras gydymas įkalinimo metu taip pat prisideda prie perdozavimų ir mirčių tada, kai 
nuteistieji palieka įkalinimo sistemą161. Atkreiptinas dėmesys į šį aspektą, kadangi, 

159 Pompidou Group, Council of Europe. Mental Health and Addiction in Prisons. Written contributions 
to the International Conference on Mental Health and Addiction in Prisons. Stöver  H. Drug use, 
mental health and drugs in prisons. Bucharest, 27-28 February 2013, p. 9.

160 World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime. International standards for 
the treatment of drug use disorders: revised edition incorporating results of field-testing. Geneva, 2020, 
p. 10. Prieiga per internetą: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (žiūrėta 2022 m. kovo 4 d.).

161 National Institute on Drug Abuse. DrugFacts. Criminal Justice, 2020. Prieiga per internetą: <https://
nida.nih.gov/sites/default/files/drugfacts-criminal-justice.pdf> (žiūrėta 2022 m. kovo 28 d.). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://nida.nih.gov/sites/default/files/drugfacts-criminal-justice.pdf
https://nida.nih.gov/sites/default/files/drugfacts-criminal-justice.pdf
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nuteistajam efektyviai apribojus prieigą prie narkotikų įkalinimo įstaigose, gali susi-
daryti apgaulingas kokybiško sveikimo įspūdis, kai dažnai įkalinimo laikotarpis tėra 
tik savotiškos priverstinės ar savanoriškos, įsisąmonintos ar sąmoningai nesuvokia-
mos „atostogos“ nuo vartojimo162. 

Apibendrinęs 20 metų vykdytus tyrimus, NIDA patvirtino principus, pagal kuriuos 
turėtų būti gydomi narkotikais piktnaudžiaujantys asmenys, esantys baudžiamosios 
justicijos akiratyje. Remiantis šiais principais, priklausomybė nuo narkotikų yra laiko-
ma chroniška smegenų liga, kuri veikia elgesį, o sveikimui nuo šios priklausomybės rei-
kalingas efektyvus ir tęstinis gydymas. Gydymo trukmė savo ruožtu turėtų būti ganė-
tinai ilga, kad užtikrintų stabilius elgesio pokyčius. Be to, akcentuojama, kad gydymas 
turėtų būti orientuotas ir į veiksnius, kurie susiję su nusikalstamu elgesiu, o baudžia-
mosios justicijos sistemos vykdoma asmenų priežiūra turėtų įtraukti ir narkotikais pik-
tnaudžiaujančių teisės pažeidėjų gydymo planavimą. Taip pat pabrėžiama gydymo tęs-
tinumo svarba, kai piktnaudžiaujantys narkotikais asmenys grįžta į savo bendruomenę, 
o atlygio ir sankcijų balansas turėtų skatinti prosocialų elgesį ir dalyvavimą gydyme. 
Kitas svarbus aspektas – nuteistiesiems su paraleliomis piktnaudžiavimo narkotikais ir 
psichikos sveikatos problemomis dažnai reikia integruoto gydymo. Medikamentai yra 
svarbi daugelio narkotikus vartojančių nuteistųjų gydymo dalis163. Nacionalinės moks-
lų akademijos apklausos duomenimis, Amerikoje tik 5 proc. žmonių, turinčių opioidų 
vartojimo sutrikimą, gavo medikamentinį gydymą įkalinimo įstaigose. Apklausa pa-
rodė, kad daug šių įstaigų medicininio personalo vadovų nebuvo susipažinę su nauda, 
kurią teikia gydymui naudojami medikamentai, o kai gydymas pasiūlomas, jis dažnai 
apsiriboja elgesio terapija ir (ar) detoksikavimu be tolimesnio gydymo164.

Europos Tarybos vadove kalėjimų darbuotojams akcentuojama, kad nuteistųjų su 
tam tikromis psichikos sveikatos bėdomis pastaruoju metu daugėja (iš dalies dėl re-
presinių baudimo praktikų) ir tokiems nuteistiesiems teikti paslaugas įkalinimo įstai-
gose nėra pasirengta165. Aukščiau minėtame leidinyje nurodoma, kad psichikos nega-
lia166 apima platų įvairių skirtingų būsenų ratą, tačiau, jeigu įmanoma, reikėtų atskirti 

162 Vienas iš tyrimo dalyvių nurodė, kad įkalinimo metu nevartojo dėl lėšų trūkumo ir baimės prarasti 
socialinį statusą, tačiau planavo pradėti vartoti jau nuo pirmos dienos, kai atsidurs laisvėje. 

 Interviu Nr. 22 su nuteistuoju (-ąja) H., 34 m. 
163 Chandler R. K., Fletcher B. W., Volkow N. R. Treating drug abuse and addiction in the criminal justice 

system: improving public health and safety // JAMA, 2009, 301 (2), p. 5–6. Prieiga per internetą: doi: 
<10.1001/jama.2008.976> (žiūrėta 2022 m. kovo 16 d.).

164 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Medications for Opioid Use Disorder 
Save Lives. Washington, DC: The National Academies Press, 2019. Prieiga per internetą: <https://doi.
org/10.17226/25310> (žiūrėta 2022 m. kovo 29 d.). 

165 Murdoch J., Jiricka V. Combating ill-treatment in prison: a handbook for prison staff with focus on the 
prevention of ill-treatment in prison. Council of Europe, 2016, p. 52. Prieiga per internetą: <https://
rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7> (žiūrėta 2022 m. balandžio 1 d.).

166 Angl. mental disabilities.

https://doi.org/10.1001/jama.2008.976
https://doi.org/10.17226/25310
https://doi.org/10.17226/25310
https://rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7
https://rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7
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nuteistuosius su proto negalia167 (pvz., intelekto sutrikimu), psichikos sutrikimais168 
(pvz., psichotiniu ar afektiniu sutrikimais), asmenybės sutrikimais169 nuo nuteistų-
jų su psichikos ir elgesio sutrikimais, atsiradusiais dėl psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo170. Vadovo autoriai nurodo, kad pastarajai kategorijai priskiriami nuteistie-
ji yra labiau pažeidžiami dėl plataus rato kitokio pobūdžio psichikos ligų, juos dažnai 
vargina psichikos būsena, kuri apibūdinama kaip dviguba diagnozė. Atsižvelgiant 
į tai, geriausios gydymo programos yra tos, kurios siūlo integruotą požiūrį. Progra-
mos neturėtų naudoti visiems atvejams tinkamo požiūrio, remiantis kuriuo visi nu-
teistieji gauna tą patį bausmės atlikimo planą ar gydymą171. Atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad „popierinių“ gydymo programų egzistavimas, jose dalyvaujančių ar jas baigusių 
nuteistųjų skaičius dar neparodo gydymo efektyvumo. 

2021–2025 m. ES narkotikų strategijos 8 strateginiame prioritete įsipareigojama 
spręsti klausimus, susijusius su asmenų, vartojančių narkotikus įkalinimo įstaigose 
ir išėjus į laisvę, sveikatos ir socialiniais poreikiais. Taip pat įvardinamos šios priori-
tetinės sritys, kuriose reikia imtis veiksmų:

„8.1. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įkalinimo įstaigose ir pro-
bacijos tarnybose lygiavertiškumą ir tęstinumą. 

8.2. Įkalinimo įstaigose įgyvendinti įrodymais grindžiamas priemones, skirtas 
užkirsti kelią narkotikų vartojimui ir jo pasekmėms sveikatai ir jas mažinti, 
įskaitant priemones, skirtas su narkotikais susijusių mirčių atvejų rizikai ir 
per kraują plintančių virusų perdavimui mažinti. 

8.3. Užtikrinti perdozavimo prevenciją ir nukreipimo paslaugas, kad būtų užtik-
rintas priežiūros tęstinumas asmenims išėjus į laisvę. 

8.4. Apriboti narkotikų prieinamumo galimybes įkalinimo įstaigose.“172

Atsižvelgiant į aukščiau minėtas sritis, kuriose raginama imtis veiksmų, yra iš-
skiriami keturi konkretūs prioritetai, apibrėžiantys tiek konkrečius veiksmus, tiek 
ir abstraktesnio pobūdžio įsipareigojimus173. Pavyzdžiui, prioritetas 8.1, inter alia, 

167 Angl. intellectual disabilities.
168 Angl. mental illnesses.
169 Angl. personality disorders.
170 Angl. mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use.
171 Murdoch J., Jiricka V. Combating ill-treatment in prison: a handbook for prison staff with focus on 

the prevention of ill-treatment in prison. Council of Europe, 2016, p. 52–53. Prieiga per internetą: 
<https://rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7> (žiūrėta 2022 m. ba-
landžio 1 d.).

172 Europos Sąjungos Taryba. 2021–2025 m. ES narkotikų strategija. 14178/1/20 REV 1, 2021, p. 21. Pri-
eiga per internetą: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-REV-1/lt/pdf> 
(žiūrėta 2022 m. vasario 22 d.).

173 „8.1. Be paramos socialinei reintegracijai, vyrų ir moterų įkalinimo įstaigose ir po išėjimo iš laisvę 
narkotikus vartojantiems nusikaltėliams turi būti užtikrintos priklausomybės nuo narkotikų gydymo 

https://rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-REV-1/lt/pdf
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numato užtikrinti gydymo opioidų agonistais paslaugas, teikti paramą sveikatos ir 
socialinėms paslaugoms, įsidarbinti, gauti būstą ir paramą reintegracijai į visuomenę. 
Tas pats prioritetas taip pat numato ir įdiegti nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti 
stigmą. Šiuo atveju sunku pasakyti, kaip konkrečiai turėtų atrodyti tas stigmos maži-
nimas ir ar, tarkim, tokios savitarpio pagalbos grupės kaip AA ar NA savo ideologi-
nėmis nuostatomis tos stigmos nemažina, bet net ir stiprina, žymėdamos 12 žingsnių 
programos dalyvius kaip „alkoholikus“ ir „narkomanus“174. 8.2 prioritete akcentuoja-
ma įrodymais grindžiamų prevencijos ir rizikos bei žalos mažinimo priemonių tai-
kymo svarba įgyvendinant narkotikų vartojimo ir per kraują plintančių infekcijų pli-
timo laisvės atėmimo įstaigose prevenciją. Siūloma apsvarstyti priemones, kuriomis 
būtų mažinama su narkotikų vartojimu susijusi rizika sveikatai – taip, kaip tai daroma 
bendruomenėje. Kalbant apie gerąją valstybių praktiką ES galima pasiremti ENNSC 
duomenų baze, kurioje yra apibendrinami įvairių iki šiol atliktų mokslinių tyrimų 
rezultatai (žr. 2 priedą). 

Lietuviškame kontekste konstatuotina, jog įkalinimo įstaigose nėra užtikrina
mas analogiškas bendruomenei žalos mažinimo paslaugų prieinamumas. Žemo 

paslaugos, įskaitant gydymą opioidų agonistais, reabilitacija ir pasveikimas, taip pat įdiegtos nuosta-
tos, kuriomis būtų siekiama sumažinti stigmą. Itin svarbu išplėtoti kiekvienai valstybei narei ir įkali-
nimo įstaigos bei probacijos tarnybos aplinkybėms pritaikytą tęstinės priežiūros modelį, kad kalinami 
asmenys turėtų galimybę naudotis įvairia parama, kurios jiems reikia, tam, kad patekdami į įkalinimo 
įstaigą ir būdami joje galėtų pasiekti savo asmeninius pasveikimo tikslus. Be to, išėjusiems į laisvę 
kalintiems asmenims turėtų būti teikiama parama suteikiant galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
ir socialinėmis paslaugomis, įsidarbinti, gauti būstą ir paramą reintegracijai į visuomenę. Labai svarbu 
užtikrinti nuolatinę galimybę naudotis įrodymais grindžiamomis su narkotikų vartojimu susijusio-
mis paslaugomis, lygiavertėmis bendruomenėje teikiamoms paslaugoms.

 8.2. Narkotikų vartojimo ir per kraują plintančių infekcijų plitimo laisvės atėmimo vietų įstaigose 
prevencija įgyvendinant įrodymais grindžiamas prevencijos ir rizikos bei žalos mažinimo priemones, 
kurias taiko tinkamai parengtas personalas arba panašioje padėtyje esantys asmenys, yra visapusiškos 
strategijos dalis. Reikėtų apsvarstyti galimybę įkalinimo įstaigose užtikrinti sąlygas atlikti per kraują 
plintančių infekcijų testavimą ir gydymą, taip pat apsvarstyti kitas priemones, kuriomis būtų mažina-
ma su narkotikų vartojimu susijusi rizika sveikatai – taip, kaip tai daroma bendruomenėje. 

 8.3. Išėjusiems į laisvę asmenims, kai įmanoma, galėtų būti rengiami informuotumo apie perdozavi-
mą mokymai kartu platinant į namus išduodamą naloksoną, siekiant sumažinti perdozavimo atvejų 
ir su narkotikais susijusį mirtingumą.

 8.4. Pirmenybė turėtų būti teikiama kanalų, kuriais į įkalinimo įstaigas tiekiami neteisėti narkotikai 
ir naujos psichoaktyviosios medžiagos, išardymui. Veiksmingos intervencijos pagrindas galėtų būti 
geresnis esamų priemonių naudojimas, pavyzdžiui, bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis, 
keitimasis informacija ir jos tvarkymas, kova su korupcija, žvalgybinių duomenų naudojimas ir nar-
kotikų testavimas.“

 Ten pat, p. 21–22. 
174 ...anoniminiai alkoholikai, ar ne, tiek kitų, ta prasme, priklausomybių turintys asmenys, jie... Tą sau 

etiketę klijuoja (ne tik visuomenė klijuoja, bet jie patys sau klijuoja netgi ją). Ir... Ir, na, tarkim, kad tris-
dešimt metų žmogus nevartoja kažkokios, sakykim, psichoaktyvios medžiagos, na, tarkim, okey, turbūt 
labiausiai susiję su alkoholiu – jisai vis tiek sako: „Aš esu alkoholikas“. 

 Interviu Nr. 4 (gydytoja toksikologė). 
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slenksčio kabinetuose jau seniai prieinamos175 švirkštų ir adatų keitimo paslaugos 
įkalinimo įstaigose nėra teikiamos, motyvuojant įvairiais argumentais, tokiais kaip 
padidintas pavojus personalui, vartojimo skatinimas ar net pati bausmės paskirtis176. 
Ironiška, jog apie tokių paslaugų teikimą nereikėtų kalbėti tokiu atveju, jeigu būtų 
užtikrintas narkotinių ir psichotropinių medžiagų nepatekimas į įkalinimo įstaigas, 
kuris yra akcentuotas ES narkotikų strategijos prioritete 8.4. Sumažinti šią problemą 
galėtų ir esminė įkalinimo sistemos infrastruktūros pertvarka, mažinant ar atsisakant 
didelių grupių nuteistųjų kalinimo bendrabučio tipo patalpose praktikos, tačiau tai 
nėra šio darbo analizės objektas, todėl detaliau aptariamas nebus. 8.3 prioritete nu-
matytas informavimas apie perdozavimą ir į namus išduodamo skubios pagalbos nuo 
perdozavimo medikamento naloksono platinimas Lietuvos įkalinimo įstaigose pradė-
tas vykdyti nuo 2021 m. rudens177. 

H.  Stöver᾽io ir kitų tyrimo apie pakaitinio gydymo opioidais programas 18 
Europos valstybių rezultatai parodė, kad šios programos gali sumažinti nelegalių 
narkotikų švirkštimosi mastą ir vartojimo dažnumą, smurtą ir nusikalstamą veiklą, 
įsitraukimą į prekybą narkotikais kalėjime, heroino vartojimą, švirkštimąsi ir dalini-
mąsi švirkštais, infekcinių ligų (ypač ŽIV ir hepatito C) perdavimo rizikas, recidyvą 
ir tikimybę vėl būti įkalintam (-ai). Šios programos taip pat gali veikti ir kaip „vartų 
atvėrėjos“ kitoms sveikatos paslaugoms ir intervencijoms dėl narkotikų vartojimo. 
Kaip nurodo minėti autoriai, pakaitinė terapija sumažina abstinencijos simptomus ir 
troškimą vartoti. Taip pat kaip ir detoksikavimas, šios terapijos neturėtų būti vieninte-
lis gydymo būdas. Jos padeda stabilizuoti nuteistojo būseną, pagerinti fizinę sveikatą, 
psichologinę būklę, suteikdamos „gydymo“ ir „rūpybos“ elementus178 tų nuteistųjų 
atžvilgiu, kurie negali ar nenori siekti visiško susilaikymo. Tokiu būdu šios programos 

175 Pirmas žemo slenksčio paslaugų kabinetas Lietuvoje buvo įkurtas Klaipėdoje 1997 metais. Žr. Gruo-
dė D. Drąsi ir pasiteisinusi idėja: pirmasis žalos mažinimo kabinetas Klaipėdoje. 2022 m. rugsėjo 26 d. 
Prieiga per internetą: <https://lsveikata.lt/aktualijos/drasi-ir-pasiteisinusi-ideja-pirmasis-zalos-mazi-
nimo-kabinetas-klaipedoje-15191> (žiūrėta 2022 m. spalio 25 d.). 

176 „Bausmių vykdymo sistemoje dirbančių pareigūnų bei darbuotojų bendruomenei siūlymas nuteistie-
siems įkalinimo įstaigose dalinti medicininius švirkštus bei adatas kelia nemenką susirūpinimą savo 
saugumu. Nesuprantu, kam reikalinga ši priemonė, kai įstaigose taikoma priklausomybių pakaitinio 
gydymo metadonu programa. Tai visiškas absurdas – sprendimas ne tik nepagerins situacijos, bet ir 
sukels pavojų darbuotojų ir net nuteistųjų saugumui“, – nuogąstauja D. Čekavičius.“

 Žr. Laisvės atėmimo įstaigose: švirkštai ir adatos nuteistiesiems, pavojus pareigūnams bei medikams. 
LTPF informacija, 2021 m. birželio 28 d. Prieiga per internetą: <https://www.ltpf.lt/aktualijos/laisves-
atemimo-istaigose-svirkstai-ir-adatos-nuteistiesiems-pavojus-pareigunams-bei-medikams/> (žiūrė-
ta 2022 m. vasario 28 d.).

177 Pokyčiai bausmių vykdymo sistemoje: socialiniai darbuotai, nuteistųjų tarybos ir tikslinė pagalba pa-
žeidžiamiausiems. 2021 m. liepos 29 d. Prieiga per internetą: <http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-depar-
tamentas/auktualijos/naujienos-kaldep/p70/pokyciai-bausmiu-vykdymo-h1yf.html> (žiūrėta 2022  m. 
spalio 25 d.). 

178 Angl. cure ir care. 

https://lsveikata.lt/aktualijos/drasi-ir-pasiteisinusi-ideja-pirmasis-zalos-mazinimo-kabinetas-klaipedoje-15191
https://lsveikata.lt/aktualijos/drasi-ir-pasiteisinusi-ideja-pirmasis-zalos-mazinimo-kabinetas-klaipedoje-15191
https://www.ltpf.lt/aktualijos/laisves-atemimo-istaigose-svirkstai-ir-adatos-nuteistiesiems-pavojus-pareigunams-bei-medikams/
https://www.ltpf.lt/aktualijos/laisves-atemimo-istaigose-svirkstai-ir-adatos-nuteistiesiems-pavojus-pareigunams-bei-medikams/
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/auktualijos/naujienos-kaldep/p70/pokyciai-bausmiu-vykdymo-h1yf.html
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/auktualijos/naujienos-kaldep/p70/pokyciai-bausmiu-vykdymo-h1yf.html
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yra galimybė išvengti tam tikrų žalingų priklausomybės efektų tiek patiems priklau-
somiems asmenims, tiek ir aplinkiniams179.

Įkalinimo įstaigose gali būti kuriami narkotikų nevartojančių nuteistųjų sek
toriai180. Tokie savanoriški nuteistųjų skyriai yra apgyvendinimo pataisos įstaigoje 
programos forma, kurios pagrindinis tikslas yra nuteistųjų, turinčių nelegalių nar-
kotikų vartojimo patirties, reabilitacija. Nuteistieji tokiuose kalėjimų sektoriuose yra 
atskiriami nuo kitų nuteistųjų ir pasižada nevartoti narkotikų mainais į tam tikras 
privilegijas, pvz., prieigą prie laisvalaikio patalpų ar geresnių gyvenimo sąlygų. Kali-
nių šlapimas yra reguliariai tiriamas, o bausmė už teigiamą testo rezultatą įprastai yra 
privilegijų praradimas ar išbraukimas iš programos. Tokie sektoriai gali padėti nuteis-
tiesiems sumažinti narkotikų vartojimą jų buvimo įkalinimo įstaigoje laikotarpiu ir 
suteikti galimybes gydytis atlikus bausmę181. 

Terapinės bendruomenės yra intensyvios gydymo programos, skirtos tiems nu-
teistiesiems, kurie turi sunkią priklausomybę nuo narkotikų ir ilgesnį dar likusios at-
likti laisvės atėmimo bausmės laikotarpį (Europoje įprastai 12–15 mėn.). Terapinės 
bendruomenės yra aplinka be narkotikų, kurioje intensyvus gydymas, paslaugos ir 
reabilitacijos programos yra siūlomos 24 h per parą. Sisteminė įrodymų dėl terapinių 
bendruomenių poveikio JAV apžvalga parodė, kad įkalinimo įstaigose esančios tera-
pinės bendruomenės parodė geresnius rezultatus (vertinant sumažėjusį pakartotinį 
įkalinimą) negu įkalinimas be tokio gydymo. Kita tokio pobūdžio tyrimų apžvalga 
parodė, kad tokios bendruomenės turėjo geresnį poveikį dvigubą diagnozę (priklau-
somybės nuo narkotikų vartojimo ir kitų psichikos sveikatos problemų) turintiems 
nuteistiesiems negu įkalinimo įstaigose prieinamos psichikos sveikatos programos. 
Terapinių bendruomenių poveikį sustiprina gydymo tęstinumo (ar priežiūros) atlikus 
bausmę užtikrinimas, o kaip minusas paminėtina tai, kad jų išlaikymas kainuoja gana 
brangiai182.

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad kai kurių valstybių įkalinimo įstaigose vis 
plačiau įgyvendinamos priklausomybės nuo narkotikų gydymo ir sveikatinimo pro-
gramos, tačiau sveikimo procesas, prasidėjęs įkalinimo įstaigoje, optimalus yra tik 
esant tinkamoms paramos priemonėms, tokioms kaip sveikstančio asmens apgyven-
dinimas ir įdarbinimas jau išėjus į laisvę. 

179 Stöver H., Hennebel L. C., Casselman J. Substitution treatment in European prisons: a study of policies 
and practices of substitution treatment in prisons in 18 European countries. London: Cranstoun Drug 
Services, 2004. 

180 Angl. drug-free wings. 
181 Dolan K., Khoe E. M., Brentari C. et al. Prisons and Drugs: A global review of incarceration, drug use 

and drug services. Report 12. Discussion paper. The Beckley Foundation, Oxford, 2007, p. 5. Priei-
ga per internetą: <https://kar.kent.ac.uk/13324/2/Beckley_RPT12_Prisons_Drugs_EN.pdf> (žiūrėta 
2022 m. balandžio 12 d.).

182 Ten pat, p. 5. 

https://kar.kent.ac.uk/13324/2/Beckley_RPT12_Prisons_Drugs_EN.pdf
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Daugelyje valstybių galima pastebėti dvejopą narkotikų politiką kalėjimuose su 
stiprėjančia kontrole ir plačiau taikomu priklausomybių gydymu. Politiniame diskurse 
tokia politika yra pristatoma kaip naudinga, kur abu dėmenys vienas kitą sustiprina. 
Atitinkamai argumentuojama, kad stiprėjanti kontrolė privers narkotikų vartotojus 
dalyvauti reabilitacijos programose ir, kita vertus, kad tokios programos padės išpil-
dyti nulinės tolerancijos narkotikų politikos tikslus183. Galima teigti, jog tokių kalėji-
mų narkotikų politikos bruožų galima pastebėti ir Lietuvoje. Baudžiamoji atsakomybė 
už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, nėra švelninama, registruotų nusikalstamų 
veikų dėl disponavimo narkotikais skaičius auga, o nuteistieji yra rutiniškai testuo-
jami dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, tačiau jiems vis dar dažnai nėra priei-
namos detoksikavimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų paslaugos (ypač problemiška 
yra suimtųjų padėtis). Tuo pačiu metu matomas ir tam tikras į sveikatą orientuotos 
kontrolės stiprinimas, steigiant reabilitacijos centrus įkalinimo įstaigose ir teikiant 
pirmenybę į visišką susilaikymą orientuotoms priklausomybių gydymo programoms. 
Kita vertus, farmakoterapijos metadonu plėtra ir naloksono išdavimas į namus atlikus 
bausmę neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad Lietuvoje egzistuoja griežta 
nulinės tolerancijos narkotikų politika kalėjimuose. 

Daugelyje valstybių kalėjimams yra skiriami riboti resursai ir saugumas dažnai turi 
pirmenybę prieš gydymą ir sveikatos poreikius. Įkalinimo įstaigų administracijų sau-
gumo užtikrinimo poreikių balansavimas su nuteistųjų sveikatos apsaugos poreikiais 
gali būti sudėtingas. Nepaisant to, įgyvendindamos efektyvų priklausomybės nuo nar-
kotikų gydymą, įkalinimo įstaigos gali daryti reikšmingą įtaką mažinant dėl priklauso-
mybės vartojamų narkotikų keliamą žalą sveikatai ir su tuo susijusį nusikalstamą elge-
sį. Be to, gali būti sumažintos ir kalėjimų valdymo problemos, kai daugiau nuteistųjų 
dalyvauja gydymo procese užuot įsitraukę į tęstinį narkotikų vartojimą ir platinimą184. 
Posovietinės valstybės dar susiduria ir su savotišku sovietiniu palikimu, kuris išreikš-
tas siekiu griežtai bausti, o nuteistus žmones laikyti griežtomis sąlygomis185. Narko-
tikų kontekste tai pasireiškia griežtomis sankcijomis už nusikaltimus, susijusius su 
narkotikais, ir minimalių sąlygų (ir dažnai – tik paspaudus tarptautinėms organizaci-
joms) priklausomybėms gydyti sudarymu. Tokį baudžiamąjį klimatą galima iliustruoti 

183 Kolind T., Duke K. Drugs in prisons: Exploring use, control, treatment and policy // Drugs: Education, 
Prevention and Policy, 2016, 23:2, p. 91. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/doi/ful
l/10.3109/09687637.2016.1153604> (žiūrėta 2022 m. kovo 9 d.).

184 Dolan K., Khoe E. M., Brentari C. et al. Prisons and Drugs: A global review of incarceration, drug use 
and drug services. Report 12. Discussion paper. The Beckley Foundation, Oxford, 2007, p. 3–4. Priei-
ga per internetą: <https://kar.kent.ac.uk/13324/2/Beckley_RPT12_Prisons_Drugs_EN.pdf> (žiūrėta 
2022 m. balandžio 12 d.). 

185 Su politikais, kai tenka bendraut, nu vis tiek jiem šita kultūra vyrauja, kai ten pasakai, kad ten nežmo-
niškas maistas, kad net šuo neėstų… Tai jie sako: ,,Komfortas ir neturi būti, ne sanatorija čia, ne už 
nuopelnus sėdi“.

 Interviu Nr. 6 (reabilitacijos centro darbuotojas).

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://kar.kent.ac.uk/13324/2/Beckley_RPT12_Prisons_Drugs_EN.pdf


66 3. BAUDžIAMOJI ATSAKOMYBĖ DĖL DISPONAVIMO NARKOTIKAIS IR NARKOTIKAI ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE

Ukrainos pavyzdžiu. Šioje valstybėje nacionalinė narkotikų politika ir teisėsaugos 
praktika aiškiai veikia įkalinimo-išleidimo į laisvę-įkalinimo ciklu tarp narkotikus var-
tojančių žmonių. Paleidus asmenis į laisvę, policijos vykdomos stebėsenos ir patiriamo 
socialinio streso sąveika prisideda prie to, kad asmenys atkrinta ir įsisuka į pinigų bei 
narkotikų paieškų ciklą, kuris baigiasi pakartotiniais suėmimais ir įkalinimais186. Šiuo 
atžvilgiu galima teigti, kad Lietuva nėra pernelyg nutolusi nuo posovietinės erdvės.

Kokia galėtų būti veiksminga valstybinė strategija mažinant narkotikų vartojimo 
įkalinimo įstaigose keliamas problemas? Kaip pavyzdį galima būtų paminėti Jungtinės 
Karalystės kalėjimų ir probacijos tarnybos patvirtintą Narkotikų kalėjimuose strategi-
ją187, kuri grindžiama trimis pagrindiniais tikslais: pasiūlos ir paklausos mažinimu 
bei sveikimo stiprinimu188. Siekiant kiekvieno iš šių tikslų taip išskiriamos penkios 
sritys, kurios veikia piktnaudžiavimo narkotikais mastą kalėjimuose. Tokiomis sriti-
mis yra įvardijamos: žmonės (kalėjimuose turėtų dirbti tinkamas personalas, turintis 
įgūdžių ir materialinių išteklių), procedūros (procesai kalėjimuose turėtų būti aiškūs, 
teisingi ir efektyvūs), fizinė aplinka (kalėjimo sąlygos turėtų būti saugios, švarios, orios 
ir skatinti gerovę bei sveikimą), gyventojai (nuteistieji turėtų pozityvius tarpusavio ry-
šius ir užsiimti prasminga veikla), partnerystė (visos organizacijos, prisidedančios prie 
tikslų įgyvendinimo, turėtų efektyviai kartu dirbti)189. Atkreiptinas dėmesys, jog šioje 
narkotikų problemoms kalėjimuose spręsti skirtoje strategijoje akcentuojami tokie iš 
pirmo žvilgsnio „nesusiję“ dalykai, kaip kalinimo sąlygos ar procedūrinis skaidrumas. 

Strategijoje pabrėžiama, kad piktnaudžiavimas narkotikais kalėjimuose yra vienas 
iš didžiausių iššūkių Jungtinės Karalystės baudžiamosios justicijos sistemai. Piktnau-
džiavimas narkotikais yra plačiai paplitęs ir prisideda prie smurto, nusikalstamumo ir 
asmenų pažeidžiamumo kalėjimuose, tai sukelia grėsmę sunkiai dirbančiam įkalini-
mo įstaigų personalui taikyti efektyvų režimą įkalintų asmenų atžvilgiu. Konstatuoja-
ma, kad nesumažinant piktnaudžiavimo narkotikais masto nėra įmanoma pagerinti 
saugumo situacijos, užkirsti kelią nusikaltimų pakartotinumui ir kovoti su rimtais nu-
sikaltimais bei organizuotu nusikalstamumu. Kartu nurodoma, jog tai yra sudėtinga, 
įvairialypė problema, neturinti paprastų atsakymų – jos sprendimas reikalauja koor-
dinuotų pastangų, siekiant mažinti narkotikų pasiūlą kalėjimuose ir išorėje, skatinti 
žmones nepiktnaudžiauti narkotikais per pozityvias ir produktyvias veiklas, taip pat 
remti tuos, kuriems reikalingas gydymas190. 

186 Mazhnaya A., Bojko M., Marcus R. In their own voices: Breaking the vicious cycle of addiction, treat-
ment and criminal justice among people who inject drugs in Ukraine // Drugs: Education Prevention 
and Policy, 2016, p. 163–175. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0
9687637.2015.1127327> (žiūrėta 2022 m. kovo 22 d.).

187 Her Majesty‘s Prison & Probation Service. Prison Drugs Strategy, 2019.
188 Angl. building recovery. 
189 Her Majesty‘s Prison & Probation Service. Prison Drugs Strategy, 2019, p. 5. 
190 Ten pat, p. 3. 
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Britų strategijoje, siekiant mažinti narkotikų paklausą įkalinimo įstaigose, yra įsi-
pareigojama palaipsniui didinti laiką, kurį nuteistieji leidžia už kamerų ribų ir užsi-
ima produktyvia veikla (dirba, mokosi ar sveiksta). Taip pat numatoma vykdyti mo-
kymus naujiems ir esamiems įkalinimo įstaigų pareigūnams, remti įkalinimo įstaigų 
iniciatyvas įrengiant sektorius, kuriuose nevartojama, ir kt.191. Sveikimo procese iš-
keliami tokie tikslai, kaip sumažinti su narkotikais susijusių mirčių skaičių įkalinimo 
įstaigose, padidinti nuteistųjų, užbaigusių gydymą ir negrįžusių į kalėjimą per 6 mėn. 
laikotarpį, procentą. Taip pat įsipareigojama padidinti nuteistųjų, kuriems reikalingas 
gydymas dėl piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis, sėkmingą įsilieji-
mą į gydymą bendruomenėje per tris savaites po jų išleidimo į laisvę, procentą192. 
Tokį prisirišimą prie kiekybinių rodiklių galima vertinti kritiškai, kadangi statistiniai 
duomenys nusikalstamos ar stigmatizuojančios veiklos kontekste dažnai turi trūku-
mų dėl latentinio reiškinių pobūdžio, kliūčių juos renkant ar formalaus pobūdžio193. 
Nepaisant to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad siekiama mažinti su narkotikais susijusį 
recidyvą ir didinti gydymo aprėptį. 

Baudžiamosios justicijos sistemoje taikant atsakomybę už nusikaltimus dėl nar-
kotikų, yra trys pagrindiniai juridiniai įrankiai nepageidautinoms kriminalizavimo 
ir įkalinimo pasekmėms mažinti. Tai yra depenalizavimas, diversija ir dekriminali
zavimas. Pasitelkus šiuos įrankius galima siekti panašių ar skirtingų tikslų, o jų įgy-
vendinimo efektyvumas ir sėkmė priklauso nuo įvairių veiksnių. A. Stevens᾽as ir kt., 
analizavę jų taikymą skirtingose valstybėse, nurodo, kad teoriniame ir praktiniame 
lygmenyse jie kartu su esamomis socialinėmis sąlygomis ir instituciniais kontekstais 
paskatina procesus trimis pagrindinėmis kryptimis (normatyvine, baudžiamosios 
justicijos ir sveikatos bei socialinių paslaugų). Mokslininkų teigimu, alternatyvios 
kriminalizavimui priemonės gali sumažinti baudžiamosios justicijos procesų keliamą 
žalą nepadidindamos narkotikų vartojimo ar su juo siejamos žalos sveikatai ar nusi-
kalstamumo keliamos žalos, tačiau tai priklauso nuo specifinių kontekstų, mechaniz-
mų ir rezultatų kombinacijų194. 

Taigi, viena vertus, ne bet koks alternatyvų pritaikymas garantuoja tai, kad su 
narkotikų vartojimu siejama žala nepadidės, todėl jų taikymas turi būti „palydimas“ 
ir atitinkamų paslaugų (priklausomybių gydymo, socialinių ir kt.) plėtra. Antra, pa-
minėtas ir kitas svarbus aspektas, kuris narkotikų vartojimo kontekste yra dažnai ne-
pelnytai pamirštamas – baudžiamosios justicijos sistemos keliama žala asmenims. 

191 Ten pat, p. 15. 
192 Ten pat, p. 23. 
193 Pvz., formalus dalyvavimas gydymo programoje nedaug ką sako apie asmens motyvaciją sveikti, po-

žiūrį į pačią programą ar, galiausiai, jos veiksmingumą. 
194 Stevens A. et al. Depenalization, diversion and decriminalization: A realist review and programme 

theory of alternatives to criminalization for simple drug possession // European Journal of Crimino-
logy, 2022, t. 19 (1), p. 30.
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Taigi, narkotikų vartojimo keliama žala sveikatai jau kuris laikas yra visuotinai pri-
pažįstama, tačiau apie griežtų įstatymų, jų taikymo praktikos ir galiausiai pačios 
įkalinimo sistemos keliamą žalą asmenims (kuri gali būti ir gerokai didesnė nei 
tiesioginė narkotikų keliama žala, ypač kalbant apie socialines pasekmes ir asme-
nų stigmatizavimą) nėra daug kalbama. Tai ypač svarbu ir kalbant apie tas Europos 
valstybes, kuriose įkalinimo sąlygos tikrai negali būti priskiriamos prie geriausių. 
Ir čia galima prieiti prie paradoksalios išvados, kad kuo potenciali baudžiamosios 
justicijos sistemos daroma žala asmenims gali būti didesnė (dėl prastų įkalinimo są-
lygų, subkultūros poveikio ir t. t.), tuo bausmės turėtų būti švelnesnės, o įkalinimo 
bausmė – taikoma rečiau. Deja, bet dažniausiai vadovaujamasi atvirkštine logika ir 
valstybės, kurios negali pasigirti moderniomis, kamerinio tipo pataisos įstaigomis ar 
pakankamais žmogiškaisiais ištekliais individualiam darbui su nuteistaisiais, dažnai 
dar pasižymi ir ganėtinai griežta baudžiamąja politika ar griežtomis bausmėmis už 
nusikaltimus dėl narkotikų.

Aukščiau aptariamos tarptautinių organizacijų ir mokslininkų rekomendacijos 
galėtų padėti tobulinant ir Lietuvos narkotikų politiką ir paslaugas kalėjimuose. Ne-
paisant to, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad praktikos, kurios yra sėkmingos viena-
me kontekste, nebūtinai gali būti lengvai perkeliamos į kitą vietą. Atsižvelgiant į tai, 
įrodymų bazė turėtų būti interpretuojama atliepiant „naują“ kontekstą ir perkeliant 
gerosios praktikos pavyzdžius turėtini omenyje skirtingi socialiniai, kultūriniai ir 
ekonominiai faktoriai. Be to, perkeliant geriausias narkotikų gydymo įkalinimo įstai-
gų aplinkoje praktikas reikėtų apsvarstyti ir tokius veiksnius kaip: narkotikų ir narko-
tikų vartojimo teisinis traktavimas, nacionalinė kalėjimų ir bausmių sistemos politika 
ir teisinis reguliavimas, konkretus įkalinimo įstaigų kontekstas, teisinis atsakas į su 
narkotikais susijusį nusikalstamumą, atitinkamas visuomenės požiūris į narkotikus, 
narkotikų vartojimą ir nusikaltusius asmenis195. Pabrėžtina, jog minėti veiksniai ne-
turėtų tapti biurokratinėmis kliūtimis ar reformų stabdžiais, tačiau į juos būtina atsi-
žvelgti siekiant sėkmingo inovatyvių priemonių pritaikymo prie lietuviško konteksto, 
jų nesukompromituojant dėl negrabaus įgyvendinimo. 

195 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREAT-
NET). Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Of-
fice of Drugs and Crime, 2008, p. 9–10. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treat-
ment/111_PRISON.pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
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3.2. Baudžiamoji atsakomybė už disponavimą narkotikais ir 
priklausomų asmenų baudimo ypatumai Lietuvoje

<...> šiuo atveju yra požiūris į tą žmogų iš tikrųjų kaip į gyvulį,  
kuris uždarytas, kurį mes palaikom ir po to išleidžiam, ir tikimės, kad jis pagerės.  

Tai ta prasme, kol šita nepasikeis, šitas požiūris, tol mes, manau,  
kad turėsim save išlaikančią sistemą, kuri iš tikrųjų garantuoja ir vis priima naujus 

narius, ar ne? Jeigu mes tą kriminalizaciją palaikom, mes iš tikrųjų didinam tuos 
pacientų skaičius ir dar tokių problemų papildomų prisikuriam.196

Pirmiausia derėtų atkreipti dėmesį į tai, jog pats baudimas už disponavimą nele-
galiomis psichoaktyviosiomis medžiagomis savo reikmėms ar jų platinimą yra savo-
tiška teisinė fikcija. Legalizavus tam tikrų medžiagų vartojimą ir narkotikų „platin-
toju“ tapus valstybei ar licencijuotiems pardavėjams iki tol kriminaline buvusi veikla 
tokia nebėra laikoma. Ir atvirkščiai – kriminalizavus iki tol įstatyme neapibrėžtų me-
džiagų (pvz., rinkoje neseniai pasirodžiusių NPS) disponavimą tai tampa nusikaltimu 
ir atsispindi baudžiamojoje statistikoje (jeigu veikla patenka į teisėsaugos akiratį ir 
yra užregistruojama). Todėl gana sudėtinga vertinti narkotikų vartojimo sąsajas su 
nusikaltimais, jeigu tie nusikaltimai yra veikos, kurių dalykas yra pačios nelegalios 
psichoaktyviosios medžiagos197. 

Lietuvoje įtvirtinta labai griežta atsakomybė už narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų platinimą, BK 260  str. 1  d. nustatyta realaus laisvės atėmimo nuo 2 iki 
8 m. bausmė, nenumatant tam jokių alternatyvų. Teismas, nenorėdamas skirti lais-
vės atėmimo bausmės smulkaus platinimo atveju, to išvengti gali tik pasinaudodamas 
specifine išimtimi – BK 54 str. 3 d., kuri numato galimybę motyvuotai skirti švelnesnę 
bausmę, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai priešta-
rautų teisingumo principui. Remiantis 260 str. 2 d., didelio kiekio platinimas bau-
džiamas laisvės atėmimu nuo 8 iki 10 m. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad numatytos 
labai siauros „žirklės“, teismui nepaliekant didesnio pasirinkimo individualizuojant 
bausmę. 260 str. 3 d. numatyta nuo 10 iki 15 m. laisvės atėmimo bausmė už labai 
didelio kiekio platinimą. Bausmės yra labai griežtos ir neproporcingos palyginti su 
tokiais sunkiais smurtiniais nusikaltimais kaip nužudymas (BK 129 str. 1 d. už ne-
kvalifikuotą nužudymą numato laisvės atėmimo bausmę nuo 7 iki 15 m.), išžaginimas 

196 Interviu Nr. 8 (gydytojas, visuomenės sveikatos specialistas). 
197 T. y. LR BK XXXVII skyriuje įvardintos veikos.
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(BK 149 str. 1 d. numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 7 m.) ar plėšimas (BK 180 str. 
1 d. numato laisvės atėmimo bausmę iki 6 m.). Tokiu būdu už narkotinių ir psicho-
tropinių medžiagų platinimą nustatytos panašios sankcijos kaip ir už minėtus sunkius 
nusikaltimus, kurie yra susiję su tiesiogine fizine ir psichologine žala asmeniui. Psi-
choaktyviųjų medžiagų vartojimas savo reikmėms taip pat iki šiol nėra dekriminali-
zuotas (nors tokių bandymų ir būta), tiesa, disponavimas nedideliu kiekiu (BK 259 str. 
2 d.) yra baudžiamasis nusižengimas ir nėra baudžiamas laisvės atėmimu, o taikomos 
švelnesnės sankcijos – viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba bauda, arba areš-
tas. Disponavimas didesniu nei nedidelis kiekiu (BK 259 str. 1 d.) jau gali užtraukti ir 
laisvės atėmimą iki 2 m. arba būti baudžiamas bauda ar areštu. Taigi, kaip matome, 
baudžiamieji įstatymai numato griežtą atsakomybę už nusikaltimus, susijusius su nar-
kotikais198.

Registruotų nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotikais, skaičius 
augo visą laikotarpį nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo. Pasak G. Sakalausko, 
nuo 1990  m. iki 2009  m. Lietuvoje nusikalstamų veikų, susijusių su narkotikais 
(t. y. neteisėtu disponavimu jais), absoliutus skaičius padidėjo nuo 76 iki 2189, t. y. 
beveik 30 kartų. Šių veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų padidėjo nuo 2 iki 65, o da
lis tarp visų užregistruotų veikų – nuo 0,2 proc. iki 2,6 proc. Anot šio autoriaus, 
„informacijos trūkumas, viešumas ir akivaizdžiai didėjantis šios problemos mastas 
kelia prieštaringus vertinimus bei reakcijas, be aiškios politikos bei strategijos  – 
poreikį nuolat griežtinti baudžiamąsias sankcijas, poreikį smerkti, poreikį gydyti, 
poreikį kurti (bent jau kokias nors) visuomenės informavimo ir švietimo progra-
mas, kurių efektyvumas dažniausiai moksliškai netiriamas“199. Praėjus daugiau kaip 
dešimtmečiui po cituojamo tyrimo, konstatuotina tai, kad tuometinės tendencijos 
išlieka ir šiuo metu. Susijusių su neteisėtu disponavimu narkotikais nusikalstamų 
veikų absoliutus skaičius auga arba lieka gana stabilus, nepaisant mažėjančio gy-
ventojų skaičiaus. 

Tokių veikų proporcija tarp visų nusikalstamų veikų taip pat didėja. Tai gali būti 
aiškinama tiek didėjančiu narkotikų vartojimo (ypač tarp jaunesnių asmenų) mastu 
visuomenėje, taip pat galimai keičiamais teisėsaugos prioritetais (t. y. šioms veikoms 
pradėtas skirti didesnis dėmesys). 

198 Lankauskas M. Kanapių naudojimas medicininiais tikslais: Lietuvos ir užsienio valstybių teisinio re-
guliavimo ypatumai, iššūkiai ir perspektyvos. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020, 
p. 102–103. Prieiga per internetą: <https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudoji-
mas_medicininiais_tikslais.pdf> (žiūrėta 2022 m. vasario 14 d.). 

199 Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S. et al. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvo-
je: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Vilnius: Teisės institutas, 2011, p. 157. 

https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudojimas_medicininiais_tikslais.pdf
https://teise.org/wp-content/uploads/2021/02/Kanapiu_naudojimas_medicininiais_tikslais.pdf
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medžiagomis, dažniau nuteisiami vyrai nei moterys. 
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200 Nusikalstamos veikos nurodytos absoliučiais skaičiais. Lentelė sudaryta darbo autoriaus, remiantis viešai 
prieinamais duomenimis: 
Informatikos ir ryšių departamentas. Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis ar 
psichotropinėmis,/nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis. Prieiga per internetą: 
<https://www.ird.lt/lt/atviri-duomenys/nusikalstamos-veikos-susijusios-su-disponavimu-narkotinemis-ar-
psichotropinemis-nuodingosiomis-ar-stipriai-veikianciomis-medziagomis> (žiūrėta 2022 m. rugsėjo 11 d.). 
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Ar dėl narkotikų nubausti asmenys pasižymi kokiomis nors išskirtinėmis sociali-
nėmis demografinėmis charakteristikomis? Šiuo atveju galima pasiremti J. Venckevi-
čienės tyrimu apie asmenis, nuteistus už veikas, susijusias su disponavimu narkotinė-
mis ir psichotropinėmis medžiagomis. Tiesa, turėtina omenyje tai, kad tyrimas nėra 
pats naujausias (publikuotas 2013 metais), todėl situacija galėjo stipriai pasikeisti. Re-
miantis reprezentatyvia 2009–2012 m. teismų nuosprendžių analize, sudarytas toks 
socialinis demografinis nuteistųjų portretas:

•	 Už veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis me-
džiagomis, dažniau nuteisiami vyrai nei moterys.

•	 Tarp nuteistųjų dominuoja jauno amžiaus asmenys – nuo 21 m. iki 30 m.
•	 Daugiausia turinčiųjų vidurinį išsilavinimą, o tarp platintojų daugiau bemoks-

lių (neturinčių jokio išsilavinimo).
•	 Dauguma nuteistųjų nebuvo įregistravę oficialios santuokos.
•	 Didžioji nuteistųjų dalis iki sulaikymo niekur nedirbo ir anksčiau bent kartą 

buvo teisti.

200 Nusikalstamos veikos nurodytos absoliučiais skaičiais. Lentelė sudaryta darbo autoriaus, remiantis 
viešai prieinamais duomenimis:

 Informatikos ir ryšių departamentas. Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis ar 
psichotropinėmis,/nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis. Prieiga per internetą: <https://
www.ird.lt/lt/atviri-duomenys/nusikalstamos-veikos-susijusios-su-disponavimu-narkotinemis-ar-psi-
chotropinemis-nuodingosiomis-ar-stipriai-veikianciomis-medziagomis> (žiūrėta 2022 m. rugsėjo 11 d.).

https://www.ird.lt/lt/atviri-duomenys/nusikalstamos-veikos-susijusios-su-disponavimu-narkotinemis-ar-psichotropinemis-nuodingosiomis-ar-stipriai-veikianciomis-medziagomis
https://www.ird.lt/lt/atviri-duomenys/nusikalstamos-veikos-susijusios-su-disponavimu-narkotinemis-ar-psichotropinemis-nuodingosiomis-ar-stipriai-veikianciomis-medziagomis
https://www.ird.lt/lt/atviri-duomenys/nusikalstamos-veikos-susijusios-su-disponavimu-narkotinemis-ar-psichotropinemis-nuodingosiomis-ar-stipriai-veikianciomis-medziagomis
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•	 Dauguma asmenų buvo nuteisti už disponavimą savo reikmėms, mažuma – už 
platinimą.

•	 Laisvės atėmimo bausmė kiek dažniau skiriama moterims nei vyrams, vyresnio 
amžiaus asmenims (nuo 40 m.), bemoksliams, bedarbiams, atliekantiems lais-
vės atėmimo bausmę ir anksčiau teistiems201.

Remiantis aukščiau minėto tyrimo duomenimis, šalia nusikalstamų veikų, susiju-
sių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, dažniausiai da-
romos veikos susijusios su pasipelnymu iš nusikalstamos veikos (daugiausia vagystės, 
plėšimai, turto sunaikinimas ar sugadinimas). Autorė atkreipė dėmesį, kad tai nėra 
būdingas reiškinys ir vis dėlto didžioji dalis asmenų nuteisiama tik už nusikalstamas 
veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis202. 
Šiame kontekste pažymėtina, kad riba tarp vartotojo ir platintojo, kai platina priklau-
somi asmenys, dažnai yra nusitrynusi. Pavyzdžiui, tyrimo dalyviai nurodė, kad pla-
tinimas dažnai yra pagrindinė motyvacija, o už disponavimą savo reikmėms jiems 
kartais bandoma inkriminuoti platinimą:

Tai ar čia normalu? Už tai, kad tu pats vartoji? Niekas net nelygina tų kiekių, 
kiek tu galėjai suvartot. Tau iškart kiek randa, už tiek ir baudžia tave, nes man tai, 
sakau, reikėjo tą popierių išsitraukti, kad aš čia ne pardavinėjimui, o kad čia net 
nėra mano paros dozė.203 

Iš tikrųjų nežinau, gal 1 proc. platinančių narkotines medžiagas tai platina iš 
kažkokio tai pasipelnymo, bet tikrai didžioji dalis vien dėl savo priklausomybės, kai 
tau jau daugiau nieko nebelieka.204

Atskirai aptartinas ir nusikaltusių moterų baudimas, kuris pasižymi tam tikrais 
ypatumais. Remiantis mokslininkų atlikta 2018 m. priimtų teismų nuosprendžių ana-
lize, narkotikų platinimo bylose moterims dažniausiai buvo skiriamas laisvės atėmi-
mas (tokiose bylose laisvės atėmimo bausmės vidurkis buvo 59,27 mėn.) arba laisvės 
atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas. Tokią tendenciją galima paaiškinti tuo, kad 
BK 260 str. sankcijoje yra numatyta išimtinai laisvės atėmimo bausmė. Be to, daugu-
ma dėl narkotikų platinimo teisiamų moterų praeityje jau buvo teistos, o tai galėjo 
paskatinti teismą dažniau skirti būtent tokias bausmes. Pažymėtina, jog laisvės atėmi-
mo bausmės (kai ji buvo skiriama) vidurkis narkotikų platinimo bylose buvo dides-
nis nei bylose dėl vagysčių (12,72 mėn.), nesunkių (12,6 mėn.) ir sunkių (25,6 mėn.) 
kūno sutrikdymų. Tokiu būdu moterų įvykdyti smurtiniai nusikaltimai teismo yra 
vertinami griežčiau nei turtiniai, tačiau narkotikų platinimas teisme yra vertina-

201 Venckevičienė J. Kriminologinė atsakomybės už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinė-
mis ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė: nuteistųjų socialinis demografinis portretas. Mokslo 
studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2013, p. 34. 

202 Ten pat, p. 34. 
203 Interviu Nr. 16 su nuteistuoju (-ąja) E., 35 m.
204 Interviu Nr. 15 su nuteistuoju (-ąja) F., 31 m.
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mas kaip dar pavojingesnis nusikaltimas nei sunkus sveikatos sutrikdymas ir nusi-
leidžia tik nužudymui (123  mėn.)205. Lyginant vyrų ir moterų baudimo skirtumus, 
pirmiausia pažymėtina tai, kad bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu moterims ir 
vyrams vienodai buvo skiriami įpareigojimai nevartoti psichiką veikiančių medžiagų 
(po 39 proc.), tačiau vyrai dažniau buvo įpareigojami gydytis priklausomybės ligas 
(8  proc.) nei moterys (3  proc.). Už narkotikų platinimą vyrams skiriamos ilgesnės 
laisvės atėmimo bausmės (vidutiniškai – 86 mėn.) nei moterims (59 mėn.) ir šis skir-
tumas, kaip ir bylose dėl sunkių sveikatos sutrikdymų, buvo statistiškai reikšmingas. 
Įdomu pastebėti tai, kad nepaisant prielaidos, jog ankstesni teistumai gali prisidėti 
prie ilgesnės bausmės skyrimo (kuri pasitvirtino vyrų įvykdytų nužudymų bylose), 
narkotikų platinimo atveju didesnis teistumų skaičius reiškė trumpesnę laisvės atėmi-
mo bausmę (vidutiniškai – 78 mėn.). Nurodoma, kad galbūt tokie rezultatai gali būti 
aiškinami tuo, kad didesnis teistumų skaičius narkotikų platinimo bylose buvo sieja-
mas su priklausomybėmis, todėl galima kelti prielaidą, kad būtent dėl to daug kartų 
teistiems buvo skiriamos trumpesnės bausmės. Įkalinimo patirties turintys vyrai buvo 
baudžiami ilgesnėmis laisvės atėmimo bausmėmis (78 mėn.) nei įkalinimo patirties 
turinčios moterys (54 mėn.)206.

Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvoje narkotikų vartojimo 
faktas nėra kriminalizuotas ir užtraukia administracinę atsakomybę, o narkotinių 
medžiagų įgijimas ir laikymas be tikslo platinti iki 2017 metų galėjo užtraukti dvejo-
pą atsakomybę – administracinę arba baudžiamąją, tai kėlė tam tikrų neaiškumų dėl 
identiškų veikų teisinio kvalifikavimo. Svarbus pakeitimas įvyko nuo 2017 m. pradė-
jus galioti naujam Administracinių nusižengimų kodeksui207 (toliau – ANK), kurio 
71 straipsnyje numatyta administracinė atsakomybė už narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo, tačiau administracinės atsakomybės už 
įgijimą ir laikymą nelieka, tokiu būdu tai paliekant išimtinai baudžiamosios teisės re-
glamentavimo sričiai. Atitinkamai psichoaktyviąsias medžiagas savo reikmėms varto-
jantys asmenys yra suskirstomi į dvi grupes: 

•	 administracine tvarka atsako tie, kurių organizme yra aptinkama narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų, tačiau jie jomis nedisponuoja;

•	 baudžiamąja tvarka atsako tie, kurie disponuoja tokiomis medžiagomis (šiuo 
atveju nėra svarbu, ar jie jų yra vartoję, užtenka paties disponavimo fakto)208.

205 Tereškinas A., Vaičiūnienė R., Nikartas S., Jarutienė L. Moterys Lietuvos baudžiamojo teisingumo sis-
temoje: nuo baudimo praktikų iki bausmės patirčių. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų 
centro Teisės institutas, 2021, p. 34–38. 

206 Ten pat, p. 41–44. 
207 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas  // Teisės aktų registras, 2015-07-10, 

Nr. 11216.
208 Lankauskas M. Narkotikų kontrolės konstravimo ypatumai: Lietuvos atvejo analizė viešojo kanapių 

diskurso kontekste. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2018, p. 96–97. 
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Kaip nurodo P. Varkalys, nuo administracinės atsakomybės už disponavimą nedi-
deliu kiekiu narkotinių medžiagų panaikinimo 2017 m. sausio 1 d. daugiau kaip 50 % 
padaugėjo ikiteisminių tyrimų dėl šių veikų, tačiau beveik 22  % sumažėjo pradėtų 
ikiteisminių tyrimų skaičius dėl neteisėto narkotinių medžiagų platinimo. Pasak šio 
autoriaus, tai sukelia abejonių dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų darbo krūvio pasiskirs-
tymo proporcingumo padarytų veikų sunkumui ir galimybėms efektyviai nustatyti 
sunkias nusikalstamas veikas darančius asmenis209. 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkai, analizuodami 
LR BK bendrosios dalies nuostatas, tarp kitų problemų išskyrė alternatyvių priemonių 
laisvės atėmimo bausmei stoką. Mokslininkų teigimu, „bausmės vykdymo atidėjimas 
yra vienintelė baudžiamosios atsakomybės priemonė, kuria šiuo metu disponuoja 
teismai spręsdami dėl alternatyvių priemonių kaltinamiesiems, kuriems, atsižvelgiant 
į padaryto nusikaltimo sunkumą ir pavojingumą, asmenybės charakteristikas gresia 
reali laisvės atėmimo bausmė“210. Tiesa, galimybės netaikyti laisvės atėmimo atide
dant bausmę yra gana ribotos. Remiantis LR BK 75 str. (Bausmės vykdymo atidė-
jimas) 2 d., numatyta galimybė atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuo 1 iki 
3 m., jeigu asmuo buvo nuteistas ne daugiau kaip 6 m. už neatsargius nusikaltimus ar 
ne daugiau kaip 4 m. už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus. 
Pagal šio straipsnio 3 d., asmenims, nuteistiems laisvės atėmimo bausmėmis už vie-
ną ar kelis nesunkius ir apysunkius (nuteistiems daugiau kaip 4 m.) nusikaltimus ar 
sunkų (nuteistiems ne daugiau kaip 5 m.) nusikaltimą, laisvės atėmimo bausmė gali 
būti atidėta iš dalies (nustatant nedelsiant atliktinos laisvės atėmimo bausmės dalį 
nuo 6 mėn. iki 2 m.), tačiau tokia galimybė nėra taikoma, inter alia, LR BK XXXVII 
skyriuje numatytų sunkių nusikaltimų atžvilgiu211. Tokiu būdu bausmės vykdymo ati-
dėjimas šiuo metu taikytinas tiems priklausomiems asmenims, kurie padarė kitokio 
pobūdžio nusikaltimus nei narkotikų platinimas. 

Pastebėtina, jog daugumoje ES valstybių (įskaitant Estiją ir Latviją) yra taikomi 
laisvės atėmimo bausmės pakeitimo kitomis bausmėmis ir priemonėmis institutai, 
pvz., laisvės atėmimo bausmės pakeitimas į: gydymąsi nuo priklausomybių arba kitų 
sutrikimų (pvz., seksualinio elgesio sutrikimų), intensyvią priežiūrą, viešuosius dar-

209 Varkalys P. LR BK 259 str. 2 d. kriminalizavimo proporcingumas // Teisės apžvalga, Law Rewiev, 2019, 
Nr. 1 (19), p. 112. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.7220/2029-4239.19.5> (žiūrėta 2022 m. 
kovo 14 d.). 

210 Bikelis S., Nikartas  S. Kai kurių pakeitimų Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies nuostatose, 
reguliuojančiose nusikalstamų veikų padarymo teisines pasekmes, siūlymai  // Teisės e-aktuali-
jos, 2021, Nr.  1  (19), p.  20. Prieiga per internetą: <https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/
aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcL-
VOWbbKqGpYjZ11f6Rv8> (žiūrėta 2022 m. vasario 18 d.). 

211 XXXVII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar 
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis.

https://doi.org/10.7220/2029-4239.19.5
https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcLVOWbbKqGpYjZ11f6Rv8
https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcLVOWbbKqGpYjZ11f6Rv8
https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcLVOWbbKqGpYjZ11f6Rv8
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bus ar kitas priemones212. Pabrėžiama ir tai, jog priklausomybės liga sergantys žmonės 
dažnai turi ir kitų psichikos sveikatos sutrikimų, t. y. turi vadinamąją dvigubą ar net 
trigubą diagnozę. Dažnai nėra aišku, kas konkrečiu atveju yra priežastis, o kas – pasek-
mė, pvz., depresija sąlygoja narkotikų vartojimą ar atvirkščiai – pats vartojimas suke-
lia depresiją, kuri tokiu atveju gali palengvėti ar visiškai išnykti nutraukus vartojimą. 
Remiantis LR BK, gydytis priklausomybės ligas su nuteistojo sutikimu teismas gali 
įpareigoti apribodamas laisvę (BK 48 str. 4 d. 5 p.) ar atidėdamas bausmę (BK 75 str. 
5 d. 3 p.). Nevartoti psichiką veikiančių medžiagų teismas atidėdamas bausmę gali 
įpareigoti ir be sutikimo (BK 75 str. 5 d. 10 p.)213.

Aukščiau minėtų mokslininkų teigimu, nusikaltimų, susijusių su priklausomybė-
mis, atvejais tiek nusikalstamas elgesys, tiek kitos asmens problemos (pvz., nedarbas, 
ankstesni pažeidimai, neigiami oficialių institucijų atsiliepimai, nevykdomos tėvo ar 
motinos pareigos bei kitos asmens neigiamos charakteristikos), kurias teismai verti-
na spręsdami dėl bausmės vykdymo atidėjimo, dažnai yra lemtos priklausomybės 
ligos. Už narkotikų platinimą teistas (-a) tyrimo dalyvis (-ė) taip keliais sakiniais api-
brėžė priklausomybės ryšį su paskirta bausme:

Mano bausmė yra 2 metai 6 mėnesiai už narkotinių medžiagų platinimą. Įkali-
nimo įstaigoje esu pirmą kartą. Priklausau nuo narkotinių medžiagų, vartoju apie 
10 metų, tai mano padarytas nusikaltimas tai čia ir yra mano vartojimo pasekmė.214

Neretai dėl savo priklausomybės ligos tokie asmenys neigiamų charakteristikų turi 
tiek daug, kad tai užkerta kelią taikyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą. 
LSMC Teisės instituto mokslininkų nuomone, baudžiamosios atsakomybės paskirtis 
turėtų būti ne tik bausti, bet ir spręsti problemą. Jeigu asmens nusikalstamo elgesio 
priežastis yra liga, turbūt logiška ir racionalu problemą spręsti visų pirma gydant, 
o ne griežtai ir neveiksmingai (dažniausiai ir žalingai) baudžiant sergantį asmenį215. 
Panašius siūlymus anksčiau yra pateikusi ir J. Venckevičienė, kurios nuomone, turė-
tų būti plečiamos alternatyvių bausmių galimybės, kadangi tai padėtų mažinti didelę 
nuteistųjų socialinę atskirtį ir neprarasti socialinių ir profesinių įgūdžių, dėl kurių 

212 Bikelis S., Nikartas S. Kai kurių pakeitimų Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies nuostatose, reguliuo-
jančiose nusikalstamų veikų padarymo teisines pasekmes, siūlymai // Teisės e-aktualijos, 2021, Nr. 1 

 (19), p. 20. Prieiga per internetą: <https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.
pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcLVOWbbKqGpYjZ11f6Rv8> 
(žiūrėta 2022 m. vasario 18 d.).

213 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741.
214 Interviu Nr. 15 su nuteistuoju (-ąja) F., 31 m. 
215 Bikelis S., Nikartas S. Kai kurių pakeitimų Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies nuostatose, re-

gu liuojančiose nusikalstamų veikų padarymo teisines pasekmes, siūlymai  // Teisės e-aktuali-
jos, 2021, Nr.  1  (19), p.  21. Prieiga per internetą: <https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/
aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcL-
VOWbbKqGpYjZ11f6Rv8> (žiūrėta 2022 m. vasario 18 d.).

https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcLVOWbbKqGpYjZ11f6Rv8
https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcLVOWbbKqGpYjZ11f6Rv8
https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcLVOWbbKqGpYjZ11f6Rv8
https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcLVOWbbKqGpYjZ11f6Rv8
https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.pdf?fbclid=IwAR12C3DRd-NLM6V-pWmzgGCGlrQVrC-5bp8X-tcLVOWbbKqGpYjZ11f6Rv8
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pasunkėja jų socialinės integracijos procesas216. Mokslininkės nuomone, vien tik di-
delis nusikalstamų veikų išaiškinimas ir baudimas yra nepakankama priemonė tiems 
asmenims, kurie jau turi priklausomybės problemų. Turėtų būti plečiama reabilitaci-
nių priemonių pasiūla, skatinanti nuteistuosius gydytis įkalinimo įstaigose. Taip pat 
turėtų būti prieinamas gydymas asmenims, atlikusiems laisvės atėmimo bausmę ar 
paleistiems lygtinai, nes kol asmuo yra priklausomas nuo narkotinių medžiagų, sunku 
tikėtis, kad jis galės visiškai integruotis į visuomenę, t. y. susirasti darbą ir jį išlaikyti217. 
Nepaisant to, iki šiol didesnės pažangos šioje srityje nebuvo padaryta, netgi atvirkš-
čiai, nuo 2017 m. vietoj Administracinių teisės pažeidimų kodekso įsigaliojus ANK už 
narkotinių medžiagų įgijimą ir laikymą atsakomybė sugriežtėjo, kadangi buvo panai-
kinta administracinė atsakomybė ir liko tik baudžiamoji. Pabrėžtina, jog šis pakeiti-
mas nebuvo pagrįstas jokiais argumentais, apie tai ANK aiškinamajame rašte neužsi-
menama218. Tai galimai iliustruoja ir gilesnę sisteminę bėdą, kai baudžiamųjų įstatymų 
griežtinimui daug argumentų nereikia (kartais ir išvis nereikia), o dekriminalizavimo 
procesai susiduria su dideliu pasipriešinimu. Čia galima pasiremti D. Husaku, kuris 
teigė, kad užuot argumentavus, dėl ko reikėtų dekriminalizuoti, pirmiausia reikėtų 
įvertinti argumentus dėl status quo (kriminalizavimo). Jeigu įtikinamų argumentų dėl 
to nėra, narkotikų vartojimas turėtų būti dekriminalizuotas219.

Disponavimo narkotikais (de)kriminalizavimo klausimai glaudžiai susiję ir su bau-
džiamosios teisės, kaip ultima ratio priemonės, principu. Kaip nurodo A. Dambraus-
kienė, „ultima ratio principas baudžiamosios teisės doktrinoje paprastai reiškia, kad 
baudžiamoji teisė turi būti naudojama tik tada, kai kitos tiek teisinės, tiek neteisinės socia-
linės kontrolės priemonės nepasiekia geriausio rezultato mažinant nusikalstamumą“220. 

216 Venckevičienė J. Kriminologinė atsakomybės už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinė-
mis ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė: nuteistųjų socialinis demografinis portretas. Mokslo 
studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2013, p. 35.

217 Ten pat, p. 35. 
218 Nebent tokiais argumentais yra laikytinas siekis „reglamentuoti fizinių asmenų administracinę atsa-

komybę Lietuvos Respublikoje, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės“. Žr. Įstatymų projektų 
Reg. Nr. XIP-3600(2) ir XIP-4342 aiškinamasis raštas. 2012-04-24. Prieiga per internetą: <https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.422916?jfwid=dmoxx5pb3> (žiūrėta 2022 m. spalio 11 d.). 

219 Husak D. Four Points About Drug Decriminalization  // Criminal Justice Ethics, 2003 (Winter/
Spring), p. 21–29.

 Baudžiamosios atsakomybės už disponavimą narkotikais teisinio reguliavimo trūkumus ir praktines 
problemas analizavęs D. Pranka nurodo, kad Lietuvoje buvo „nueita lengviausiu ir šiuolaikinėje Lie-
tuvos politikoje populiariausiu keliu – geriau ir paprasčiau, politiškai patogiau veikas kriminalizuoti 
nei dekriminalizuoti“ (Pranka 2019, p. 28). Minėtas autorius taip pat akcentavo, kad narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų pėdsakai neturėtų būti laikomi pakankamu pagrindu baudžiamajai atsako-
mybei kilti ir siūlė atsisakyti pernelyg griežtos BK 199 str. 4 d. numatytos sankcijos už nedidelio ar 
vidutinio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą, už minėtas veikas taikant tik 
BK 259 straipsnį (Pranka 2019, p. 50–52).

220 Dambrauskienė A. Ultima ratio principo samprata // Teisė, 2015, Nr. 97, p. 129. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.422916?jfwid=dmoxx5pb3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.422916?jfwid=dmoxx5pb3
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Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad „siekiant užkirsti kelią neteisėtoms 
veikoms ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią 
griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, 
pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių 
rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, 
priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuome-
nės poveikio priemonėmis ir pan.)“221. Taigi, gerbiant baudžiamosios teisės ultima ratio 
principą, svarstant dekriminalizavimo projektus pirmiausia reikėtų kalbėti apie tai, ko-
kius socialinius ir finansinius kaštus visuomenė patiria dėl veikų kriminalizavimo, ko-
kiais argumentais remiantis reikėtų išlaikyti esamą teisinį reguliavimą. Šioje diskusijoje 
ryškus dėmuo turėtų būti ne tik dėl nusikaltimų visuomenės patiriama žala, tačiau ir 
baudžiamosios justicijos sistemos nusikaltusiems asmenims daroma žala. 

Su aukščiau aptariamais klausimais susijęs ir bausmių proporcingumo klausimas. 
P. Varkalys, analizuodamas BK 259 str. 2 d. numatytos veikos kriminalizavimo pro-
porcingumą, nurodo, kad baudžiamosios atsakomybės taikymas, siekiant užtikrin-
ti asmens sveikatos apsaugą ir visuomenės saugumą, yra neefektyvus bei sukeliantis 
neigiamas pasekmes individui ir visuomenei, o baudžiamosios atsakomybės taikymas 
už disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis neturint tikslo jų 
platinti yra neproporcinga priemonė, siekiant sumažinti narkotinių medžiagų var-
tojimo sukeliamą žalą asmens sveikatai ir visuomenės saugumui222. Pažymėtina, jog 
pastaraisiais metais Lietuvoje apie pusė asmenų, padariusių su narkotikais susijusias 
veikas, yra traukiami atsakomybėn dėl disponavimo nedideliu kiekiu, o tai laikytina 
baudžiamuoju nusižengimu ir neužtraukia teistumo. Tiesa, turėtina omenyje ir tai, 
kad toks „selektyvus teisingumas“ nėra tik teisėsaugos prioritetų klausimas223, tačiau 
atspindi ir ekonominę narkotikų rinkos sąrangą (stambių prekeivių yra mažiau nei 
žemesnio lygio prekeivių) bei galimai didesnes galimybes stambius narkotikų srautus 
kontroliuojantiems asmenims išvengti (bent jau kurį laiką) baudžiamosios atsakomy-
bės. Panaši situacija galimai egzistuoja ir įkalinimo įstaigose vykstančiuose narkotikų 
prekybos procesuose:

Tikrai dalis priklausomybininkų, kurie sėdi ant… ant medžiagų ir kalėjime yra 
naudojami kaip tie, kurie budi, saugo, platina, bet tie didieji patys tikrai neplatina 
ir nuobaudų nesirenka.224 

221 Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d. nutarimas // Žin., 1997, Nr. 104-2644. 
 Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimas // Žin., 2005, Nr. 134-4819. 
 Konstitucinio Teismo 2017 m. kovo 15 d. nutarimas // TAR, 2017, Nr. 4356.
222 Varkalys P. LR BK 259 str. 2 d. kriminalizavimo proporcingumas  // Teisės apžvalga, Law Rewiev, 

No. 1 (19), 2019, p. 112–113. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.7220/2029-4239.19.5> (žiūrėta 
2022 m. kovo 14 d.).

223 T. y. ar orientuotis tik į stambius prekeivius-didmenininkus, ar stengtis parodyti „gerus“ statistinius 
rodiklius dėl pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl narkotikų ar iškeltų bylų. 

224 Interviu Nr. 6 (reabilitacijos centro darbuotojas).

https://doi.org/10.7220/2029-4239.19.5
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Tiesa, verta paminėti, kad monografijoje nagrinėjamos problemos konteks-
te baudžiamosios atsakomybės pakeitimas administracine nėra esminis pakeitimas 
sprendžiant įkalinimo už su narkotikais susijusias veikas problemą, kadangi už dis-
ponavimą nedideliu kiekiu pagal BK 259 str. 2 d. ir taip laisvės atėmimo bausmė nėra 
taikoma. Norint iš esmės spręsti narkotikų vartojimo kalėjimuose problemą, reikėtų 
apsvarstyti ir kai kurių XXXVII skyriuje numatytų veikų depenalizavimo galimybes. 
Pavyzdžiui, BK 260 str. 2 d. įtvirtinta sankcija numato labai ribotas galimybes teismui 
individualizuoti bausmę. Kritišką nuomonę dėl šios ir kitų BK sankcijų nelankstumo 
išreiškė ir kai kurie teisės srities ekspertai:

<...> vienareikšmiškai reikia mažinti apatinę ribą. Jo, nes dabar pats, vat, kiek 
susiduriu praktikoje, ne kartą teko taikyti švelnesnės negu įstatyme numatytos 
bausmės skyrimą, nes negali individualizuoti bausmės laviruojant tarp 8–10 ir 10–
15 metų kur pagal faktines bylos aplinkybes, nors žmogus tikrai nenusipelno tokios 
bausmės, netgi jis ir platina labai didelį ar didelį kiekį.225 
Atkreiptinas dėmesys, jog įstatymų leidėjas numato galimybę atleisti nuo bau-

džiamosios atsakomybės asmenis, kurie disponavo narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis be tikslo platinti, tačiau savo noru kreipėsi į asmens sveikatos priežiū
ros įstaigą dėl medicininės pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdami 
medžiagas atiduoti (LR BK 259 str. 3 d.226). Darytina prielaida, jog tokie atvejai yra 
gana reti (pvz., atsitiktinai praeiviams radus kitų asmenų paslėptas medžiagas) ir ši 
norma plačiai netaikoma. Svarstytinos galimybės plėsti galimybes taikyti šią normą, 
neapsiribojant tik tais atvejais, kai asmuo kreipiasi savo noru, tačiau ir tada, kai, esant 
oficialiai diagnozuotai priklausomybei, jis sutinka nuo jos gydytis. 

Priklausomybės liga nėra laikoma ir atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Tiesa, 
LR BK 59 str. 1 d. 12 p. yra numatyta lengvinanti aplinkybė, kai „veiką padarė prieš 
jo valią nugirdytas ar apsvaigintas asmuo“. Ironiška, jog valios klausimas priklauso-
mybės moksliniuose tyrimuose kelia daug ginčų, remiantis radikalesnėmis biologinio 
determinizmo teorijomis (pvz., priklausomybės kaip smegenų ligos modeliu) laisva va-
lia laikoma daugiau fikcija, kurią paneigia pati priklausomybės ligos dinamika (visiš-
kas kontrolės praradimas po vartojimo epizodo ir chroniški atkryčiai, taip pat tokios 
priklausomybės, kurios nėra sąlygojamos cheminių substancijų, pvz., lošimas). Kaip 
atsakomybę sunkinanti aplinkybė LR BK 60 str. 1 d. 9 p. yra išskiriami atvejai, kai vei-
ka padaroma asmens, kuris yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar 
kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos 

225 Interviu Nr. 11 (teisėjas). 
226 „3. Asmuo, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi 

į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti 
narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar 
atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.“
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veikos padarymui. Atitinkamai kyla klausimas, kodėl priklausomybė227 nuo psichoak-
tyviųjų medžiagų negali būti laikoma lengvinančia aplinkybe, jeigu tai turėjo esminės 
įtakos nusikalstamos veikos padarymui? 

Remiantis daugeliu mokslinių tyrimų, narkotikų vartotojų baudimas kaip svarbus 
narkotikų politikos elementas turi nemažai trūkumų. Atsižvelgiant į tai, vis daugiau vals-
tybių ar jurisdikcijų švelnina ar naikina kriminalines sankcijas už disponavimą mažais 
kiekiais narkotikų asmeninėms reikmėms grįsdamos tai proporcingumo principu ar 
į efektyvumo siekį orientuota politika. Dauguma dekriminalizavimo ar depenalizavimo 
programų kriminalines sankcijas keičia kitokiomis bausmėmis formaliai visgi išlaikant 
visišką formalią prohibiciją228. Pabrėžtina, jog šiuo metu turimi įrodymai leidžia manyti 
ir tai, kad baudžiamųjų sankcijų panaikinimas ar jų sušvelninimas nelemia stipriai išau-
gusio vartojimo masto. Konkrečiai kalbant apie kanapes, nebuvo pastebėta reikšmingų 
vartojimo pokyčių, įgyvendinus tokio pobūdžio narkotikų politikos reformas229.

Atkreiptinas dėmesys, jog Valstybinė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir 
vartojimo prevencijos 2018–2028 metų programa (toliau – 2018–2028 metų progra-
ma) valstybei numato uždavinį „peržiūrėti baudžiamąją politiką, taikomą narkotikų 
vartotojams, siekiant subalansuotos narkotikų kontrolės politikos Lietuvoje“. Kaip tai 
turi būti padaryta, konkretizuojama tokiomis uždavinio įgyvendinimo kryptimis:

„97.1. dekriminalizuoti mažiau pavojingas su narkotikų vartojimu susijusias 
veikas, už jas numatant administracinę atsakomybę, užtikrinant indivi-
dualaus vertinimo pagrindu taikomas švietimo, socialines, sveikatos prie-
žiūros sistemų intervencijos priemones vietoj baudžiamųjų;

97.2. peržiūrėti baudžiamuosiuose teisės aktuose numatytas sankcijas ir de
penalizavimo galimybes, siekiant riboti perteklinį laisvės atėmimo baus-
mės taikymą ir pernelyg ilgą jo trukmę, kai bausmės tikslų galima siekti tai-
kant švelnesnes arba alternatyvias sankcijas, į pagalbą asmeniui nukreiptas 
alternatyvas.“230

Bandymai Lietuvoje švelninti baudžiamąją atsakomybę dekriminalizuojant nedi-
delio kiekio narkotikų vartojimą Seime nesulaukė sėkmės nei 2017 m., nei 2021 m., 
valdžioje jau esant kitai valdančiajai daugumai. Tikėtina, jog tai galėjo sąlygoti faktas, 
kad projektų rengėjai siūlė dekriminalizuoti visų nelegalių psichoaktyviųjų medžiagų 

227 Derėtų pabrėžti, jog šiuo atveju kalbama ne apie apsvaigimą, bet apie oficialiai diagnozuotą priklau-
somybės ligą.

228 Babor T., Caulkins J., Fischer B. et al. Drug Policy and the Public Good (2nd edn). Oxford University 
Press, 2018. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198818014.001.0001> (žiūrėta 
2022 m. balandžio 14 d.).

229 Ten pat. 
230 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir 

vartojimo prevencijos 2018–2028 metų programos patvirtinimo“. 2018  m. gruodžio 13  d.  // TAR, 
2018, Nr. 20781. 

https://doi.org/10.1093/oso/9780198818014.001.0001
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vartojimą. Pabrėžtina, jog, remiantis Lietuvos teisiniu reguliavimu, sprendžiant klausi-
mą dėl atsakomybės taikymo, medžiagos rūšis neturi įtakos (nors tai gali turėti įtakos 
individualizuojant bausmę), atsakomybės sunkumą lemia kiekis, kurio dydis kiekvienai 
psichoaktyviajai medžiagai yra skirtingas. Čia derėtų atkreipti dėmesį, kad konkrečius 
kiekius nustato sveikatos apsaugos ministras savo tvirtinamose Rekomendacijose231. 
Nėra aišku, kokiais moksliniais kriterijais medžiagų kiekiai yra nustatomi, nors tai yra 
labai svarbus klausimas, sprendžiant asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimus 
(ir jiems skiriamos laisvės atėmimo bausmės trukmę). Atsižvelgiant į tai, kad nuo pat 
lentelės priėmimo prieš beveik 20 metų populiariausių draudžiamų psicho aktyviųjų 
medžiagų (pvz., kanapių, amfetamino, kokaino, heroino ir kt.) kiekiai nebuvo keičiami, 
siūlytina šiuos kiekius peržiūrėti, juos įvertinant pagal naujausius mokslo pasiekimus ir 
susiklosčiusią teismų praktiką. Paminėtina, jog teismai turi galimybes nukrypti nuo Re-
komendacijose numatytų kiekių spręsdami baudžiamąsias bylas, tačiau tai yra gana reti 
atvejai. Esant galimybėms padidinti nedidelio, didelio ar labai didelio kiekių „karteles“, 
tai galėtų būti kaip depenalizavimo įrankis, nenorint keisti pačio baudžiamojo įstatymo. 

Tikėtina, jog siūlymas dekriminalizuoti tik tam tikras psichoaktyviąsias medžia-
gas galėtų būti priimamas palankiau, bent jau atsižvelgiant į visuomenės nuomonę 
kanapių atžvilgiu (ir kanapių legalizavimo procesus tokiose įtakingose valstybėse kaip 
JAV ir Kanada). Pavyzdžiui, remiantis dar 2018 m. kovo 2–10 d. „Vilmorus“ atliktos 
reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos rezultatais, 55,3 proc. sutiktų, kad už 
nedidelio kiekio kanapių turėjimą būtų taikoma administracinė, o ne baudžiamoji at-
sakomybė, 19,1 proc. nenorėtų pokyčių šioje srityje, o 25,6 proc. nuomonės šiuo klau-
simu neturėjo232. Darbo autoriaus nuomone, atsižvelgiant į psichoaktyviųjų medžiagų 
pavojingumą asmens gyvybei ar sveikatai, tik kanapių (o ne visų nelegalių medžiagų) 
dekriminalizavimas nėra idealus sprendimas, nors ir būtų teigiamas poslinkis lygi-
nant su esamu status quo. Visų pirma, jeigu jos daro mažesnę žalą sveikatai nei kitos 
medžiagos, kyla klausimų, kodėl vartotojai, kurie vartoja žalingesnes medžiagas ir sau 
kenkia labiau, turėtų patirti dar ir griežtesnes kriminalines sankcijas. Antra, jeigu vis-
gi norima dekriminalizuoti mažiau pavojingas medžiagas, reikėtų tai taikyti ir toms 
medžiagoms, kurios, nepaisant to, kad nėra tokios populiarios kaip kanapės, tačiau, 
remiantis moksliniais įrodymais, yra mažiau už jas kenksmingos žalos organizmui ar 
priklausomybės susiformavimo atžvilgiais (pvz., LSD ar haliucinogeniniai grybai)233. 

231 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl narkotinių ir psichotropinių me-
džiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“. 2003 m. balandžio 23 d., 
Nr. V-239 // Valstybės žinios, Nr. 41-1899.

232 Miškinis V. Kanapių dekriminalizavimą palaiko daugiau nei pusė lietuvių, prieš – vos penktadalis. 
2018  m. kovo 23 d. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
nusikaltimaiirnelaimes/kanapiu-dekriminalizavima-palaiko-daugiau-nei-puselietuviu-pries-vos-
penktadalis-59-944712> (žiūrėta 2022 m. vasario 25 d.).

233 Žr., pvz., Nutt D., King A. L., Saulsbuty W., Blakemore C. Development of a rational scale to assess the 
harm of drugs of potential misuse // The Lancet, 2007, t. 369, Nr. 9566.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/kanapiu-dekriminalizavima-palaiko-daugiau-nei-puselietuviu-pries-vos-penktadalis-59-944712
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/kanapiu-dekriminalizavima-palaiko-daugiau-nei-puselietuviu-pries-vos-penktadalis-59-944712
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/kanapiu-dekriminalizavima-palaiko-daugiau-nei-puselietuviu-pries-vos-penktadalis-59-944712
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Trečia, toks siūlymas iškreiptų nusistovėjusį teisinį reguliavimą, remiantis kuriuo me-
džiagos rūšis nelemia skirtingos veikų kvalifikacijos. Tiesa, šie argumentai nėra tin-
kami kalbant apie baudžiamąją atsakomybę už narkotikų platinimą, kadangi logiška, 
jeigu pavojingesnės medžiagos platinimas (pvz., sintetinių kanabinoidų, metamfeta-
mino, fentanilio) užtrauktų griežtesnę atsakomybę. Šiame kontekste reikėtų atkreipti 
dėmesį ir į tai, kad kanapės yra populiariausia Lietuvoje vartojama nelegali medžiaga, 
todėl disponavimo jomis dekriminalizavimas visgi turėtų teigiamą poveikį teisinei sis-
temai ir visuomenei tuo atžvilgiu, kad tokiais atvejais nebūtų inicijuojamas baudžia-
masis procesas. Atitinkamai kanapių vartotojai nepatirtų baudžiamojo persekiojimo, 
o teisminė sistema ir teisėsaugos institucijos nebebūtų apkrautos pertekliniu darbu.

Platesnį įkalinimo alternatyvų taikymą taip pat galima pagrįsti ir ekonominiais 
argumentais. JAV Nacionalinis narkotikų žvalgybos centras apskaičiavo, kad narko-
tikų vartojimo kaštai visuomenei 2007 m. siekę 193 mlrd. JAV dolerių ir didžioji dalis 
(113 mlrd.) šių išlaidų siejasi su nusikaltimais dėl narkotikų, įskaitant baudžiamosios 
justicijos sistemos kaštus, taip pat kaštus, patiriamus nusikaltimų aukų. Centro atas-
kaitoje taip pat buvo nurodyta, kad narkotikų vartojimo gydymo išlaidos (įskaitant iš-
laidas dėl sveikatos problemų, hospitalizacijų ir vyriausybės skiriamą gydymą) sudarė 
apie 14,6 mlrd., taigi tik nedidelę visų išlaidų dalį234. Visgi ekonominė logika nėra pati 
svarbiausia, kai kalbama apie tokį emociškai įkrautą reiškinį kaip narkotikų vartoji-
mas, apink kurį dažnai susidaro karingai nusiteikusios interesų grupės, karo atmosfera 
ir retorika. Kaip tiksliai pažymi D. Garlandas, karo retorikos vartojimas leidžia nesi-
laikyti ekonominės logikos, todėl atsiranda visai kitokio tipo mąstymas, palaikantis 
imperatyvus bausti nusikaltėlius ir ginti visuomenę „bet kokia kaina“. Toks būdas rea-
guoti į nusikaltimus suardo ekonominei logikai būdingą argumentaciją, pagrįstą kaštų 
efektyvumu, ir, anot D. Garlando, karas su narkotikais yra akivaizdus to pavyzdys235.

A.  Stevens᾿o ir kt. atlikto tyrimo duomenimis, nėra įrodymų, kad bausmių už 
disponavimą narkotikais sušvelninimas padidina narkotikų vartojimą. Kita vertus, al-
ternatyvių priemonių taikymas sumažino sulaikymų ir nuteisimų už mažesnės reikš-
mės nusikaltimus dėl narkotikų skaičių. Tokiu būdu buvo sumažinti baudžiamosios 
justicijos sistemos patiriami kaštai ir jos keliama žala asmenims. Kadangi vartojimo 
mastui šios priemonės neturėjo esminio poveikio, tai su vartojimu susijusios žalos 
padidėjimui jos taip pat neturėjo reikšmingos įtakos. Taip pat nebuvo pastebėtas ir 
su organizuotu nusikalstamumu susijusios prievartos augimas. Kadangi kriminaliza-
vimo alternatyvos tiesiogiai nedaro poveikio neteisėtų narkotikų pasiūlai, mažai ti-
kėtina, kad jos gali mažinti žalą šioje srityje. Kita vertus, jos gali būti derinamos su 

234 National Drug Intelligence Center, The Economic Impact of Illicit Drug Use on American Society. 
Washington D.C.: United States Department of Justice, 2011. Prieiga per internetą: <https://www.hsdl.
org/?abstract&did=4814> (žiūrėta 2022 m. kovo 29 d.). 

235 Garland D. The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Oxford Uni-
versity Press, 2001, p. 191. 

https://www.hsdl.org/?abstract&did=4814
https://www.hsdl.org/?abstract&did=4814
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priemonėmis, kuriomis siekiama užkirsti kelią narkotikų vartojimui viešumoje, arba 
priemonėmis, nukreipiančiomis gydytis žmones, kuriems to reikia, tačiau išvengiant 
tokių nukreipimų asmenų, kuriems gydymas nėra reikalingas. Galiausiai, moksli-
ninkų teigimu, tam tikros alternatyvios priemonės kai kuriuose kontekstuose (pvz., 
tokios, kurios nukreipia žmones efektyviam gydymui ar socialinėms paslaugoms) 
gali sumažinti nusikalstamumo žalą ir žalą sveikatai. Alternatyviomis priemonėmis 
galima (nors tai ir nėra duotybė) sumažinti socialinius kaštus, susijusius su neteisė-
tu narkotikų vartojimu236. Kaip matome, gana paprasti principai, tačiau svarbu ir tai, 
kaip jie yra įgyvendinami. Tarkim, vien biurokratinis nukreipimas gydytis dar nieko 
nereiškia, jeigu gydymu yra laikomos tik savitarpio pagalbos grupės ar neaišku kokio-
mis gydymo programomis besivadovaujantys reabilitacijos centrai. Nesant kokybinio 
vertinimo, nepavykus „pagydyti“, galima prieiti ir prie tokių „logiškų“ išvadų, kad al-
ternatyvos neveikia, gydymas nepadeda, o geriausia vieta priklausomam nuteistajam 
„taisytis“ yra įkalinimo įstaiga. 

Siekiant sumažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo įkalinimo 
įstaigose keliamas problemas (smurtą, korupciją, žalą sveikatai ir t. t.) reikėtų apsvars-
tyti būdus, kaip visų pirma būtų galima užkirsti kelią asmenų patekimui į tokias įstai-
gas. Autoriaus nuomone, asmenų patekimo į įkalinimo įstaigas problema yra didesnė 
nei narkotikų patekimo į įkalinimo įstaigas problema, tačiau pastaroji sulaukia nepro-
porcingai daug dėmesio palyginus su pirmąja. Sumažinus asmenų skaičių įkalinimo 
įstaigose sumažėtų tokios problemos kaip įkalinimo įstaigų perpildymas, palyginti 
mažas prižiūrinčių nuteistuosius pareigūnų skaičius, subkultūros įtaka įkalinimo įs-
taigų valdymui ir t. t. Tokiu būdu šią socialinę problemą galima mažinti rečiau taikant 
realias laisvės atėmimo bausmes priklausomiems asmenims, užtikrinant efektyvų, 
plataus spektro gydymą bausmės atlikimo metu ir suteikiant reikiamas paslaugas ją 
atlikusiems asmenims

Šiuo metu LR BK numato ribotas galimybes netaikyti laisvės atėmimo bausmės 
priklausomiems asmenims ir šios galimybės galėtų būti plečiamos numatant platesnes 
galimybes atidėti bausmes taikant gydymo alternatyvą, taip pat mažinant baudžiamų-
jų sankcijų už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, apatinę ir viršutinę ribas, tokiu 
būdu mažinant realų atliktos bausmės vidurkį. Taip pat derėtų remiantis naujausiais 
moksliniais kriterijais peržiūrėti Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinamas narko-
tinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo 
rekomendacijas ir apsvarstyti galimybes plačiau taikyti teismų diskreciją sprendžiant 
dėl psichoaktyviųjų medžiagų kiekių įvertinimo, atsižvelgiant į ekspertų išvadas dėl 
individualaus vartojimo ypatumų.

236 Stevens A. et al. Depenalization, diversion and decriminalization: A realist review and programme 
theory of alternatives to criminalization for simple drug possession // European Journal of Crimino-
logy, 2022, t. 19 (1), p. 30.
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3.3. Narkotikai Lietuvos įkalinimo įstaigose ir  
atlikus bausmę

Pataisos namai nebūtinai yra pataisos namai, yra keršto namai, kur mes,  
kaip visuomenė, kerštaujam žmonėm už jų atliktus nusikaltimus.237

Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad duomenys apie narkotikų vartojimą ir 
vartotojus kalėjimuose turi rimtų trūkumų dėl validumo ir patikimumo. Tai lemia 
temos jautrumas (tai yra nelegali, stigmatizuota veikla), vidaus tvarkos taisyklės ir 
stebėjimas kalėjimo aplinkoje, taip pat nuteistųjų nenoras apie vartojimą informuoti 
tyrėjus bijant stebėjimo, sankcijų ir nubaudimo238. Antra, problemos dėl psichoakty-
viųjų medžiagų vartojimo įkalinimo įstaigose nėra „įkalintos“ griežtuose laiko (nuo 
įkalinimo pradžios iki pabaigos) ir fiziniuose (įkalinimo įstaigos) rėmuose. Psicho-
aktyviųjų medžiagų vartojimas gali prasidėti iki patekimo į pataisos įstaigas, taip pat 
tęstis ar prasidėti jau būnant jose ar atlikus bausmę.

T. Kolind᾿as ir K. Duke kalėjimą apibūdina kaip nuolat kintantį fenomeną, kuris 
geriau apibūdinamas ne kaip visiškas gerovės idealo baudžiamojoje sistemoje atme-
timas, bet kaip savotiškas gerovės, rizikos ir saugumo derinys239. Nelegalių psichoak-
tyviųjų medžiagų vartojimas Lietuvos įkalinimo įstaigose pasižymi tam tikrais šiam 
fenomenui universaliais bruožais, kurie aptariami ankstesniuose monografijos sky-
riuose, tačiau egzistuoja ir specifiniai bruožai, kurie yra labiau būdingi Lietuvai. Kaip 
jau buvo minėta, narkotikų vartojimo ypatumų tyrimas pačiose įkalinimo įstaigose 
yra sudėtingas procesas. Šio reiškinio tyrimą apsunkina įvairios administracinės-biu-
rokratinės kliūtys, tikėtinas ir selektyvus informantų parinkimas, kadangi pataisos 
įstaigų administracija gali suteikti arba nesuteikti leidimus interviu ar apklausoms su 
konkrečiais nuteistaisiais atlikti. Pačių nuteistųjų motyvacija taip pat gali būti labai 
įvairi ir pateikiama informacija nebūtinai atspindi realią situaciją įkalinimo įstaigo-
se. Neatmestinas ir nuteistųjų subkultūros poveikis, kai į bendravimą su mokslinin-
kais gali būti žiūrima skeptiškai, kaip į informacijos skleidimą asmenims, kurie pagal 
neformalias subkultūros taisykles tokios informacijos žinoti neturėtų teisės arba tai 

237 Interviu Nr. 6 (reabilitacijos centro darbuotojas). 
238 Kolind T., Duke K. Drugs in prisons: Exploring use, control, treatment and policy // Drugs: Education, 

Prevention and Policy, 2016, 23:2, p. 89. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/doi/ful
l/10.3109/09687637.2016.1153604> (žiūrėta 2022 m. kovo 9 d.).

239 Ten pat, p. 91.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
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galėtų vienaip ar kitaip pakenkti bausmę atliekantiems asmenims, pabloginti jų kali-
nimo sąlygas ar jų statusą tarp kitų nuteistųjų. A. Malinauskaitė nurodo temas, kurio-
mis vengia kalbėti buvę narkotikų vartotojai, nors tarsi ir kuria gana atvirai bendrau-
jančio įspūdį: „a) temos, susijusios su kalėjimo subkultūra (seksualinis išnaudojimas 
dėl narkotikų dozės ir pan.); b) prekyba narkotikais ir kitų asmenų įtraukimas į nar-
kotikų vartojimą; c) smurtas prieš kitus asmenis, siekiant gauti pinigų narkotikų do-
zei (dažniausiai tik formaliai pripažįstama, kad tuo laikotarpiu buvo daromi įvairūs 
nusikaltimai, tačiau jie pateikiami gana apgalvotai ir tarsi gana nekaltai „vogdavau iš 
parduotuvių“, „prašydavau tėvų pinigų“ ir pan.); d) vengia kalbėti apie realius išgyve-
nimus, daugiau apeliuoja į klausytojo emocijas ir pan. (apdairumas teikiant nuorodas 
į save)“240. Šiame kontekste paminėtina tai, jog interviu davę tyrimo dalyviai taip pat 
vengė atvirai kalbėti minėtomis temomis, ypač tie, kurie interviu metu atliko laisvės 
atėmimo bausmę. 

Lietuvos įkalinimo įstaigose kalinčių moterų bausmės patirtis analizavusių moks-
lininkų teigimu, buvimas įkalinimo įstaigose pasižymi tokiais savitais bruožais kaip 
karcerinis kolektyvizmas ir nužmoginimo pojūtis241. Tiesa, „nors kalėjimo erdvė iš-
lieka polioptikonu (visos stebi viena kitą), įvairūs atsiribojimo būdai, suatsakomy-
binimo ir pinigų svarbos stiprėjimas, atsisakymas prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų 
rodo ir individualizmo, kad ir koks trapus jis būtų, svarbą moterų gyvenimuose“242. 
Nužmoginimas pasireiškia tuo, kad įkalintos moterys dažnai atpažįstamos kaip esan-
čios už „tikros“ visuomenės ribų, tačiau ne viena iš jų jaučiasi ir pati kalta dėl savo 
padėties ir nesugeba nei artikuliuoti, nei pateisinti savęs kaip žmogiško subjekto243. 
Galima daryti prielaidą, kad minėti aspektai daro įtaką ir narkotikų vartojimui tiek 
moterų, tiek ir vyrų įkalinimo įstaigose. Nieko stebėtino, kad narkotikų vartojimas 
gali tapti vienu iš nedaugelio būdų nors trumpam atsiriboti nuo slegiančios kalėji-
mo aplinkos ir primesto kolektyvizmo. Kalbant apie nužmoginimą, neatmestina, jog 
narkotikai šiame kontekste vyrų įkalinimo įstaigose yra dar svarbesni, turint omenyje 
socialinės stratifikacijos ypatumus (t. y. įsišaknijusią kastų sistemą) ir su tuo susijusias 
žeminančias praktikas.

240 Malinauskaitė A. Dramaturginis socialinės sąveikos modelis: buvusių psichoaktyvių medžiagų varto-
tojų atvejis. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 174.

241 Tereškinas A., Vaičiūnienė R., Nikartas S., Jarutienė L. Moterys Lietuvos baudžiamojo teisingumo sis-
temoje: nuo baudimo praktikų iki bausmės patirčių. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų 
centro Teisės institutas, 2021, p. 103. 

242 Ten pat, p. 103. 
243 Ten pat, p. 104. 
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3.3.1. Narkotikų vartojimo Lietuvos įkalinimo įstaigose mastas ir  
specifiniai bruožai

NTAKD psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą laisvės atėmimo vietose įvardija 
kaip vieną iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria bausmių vykdymo sistema. 
Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas prisideda prie smurto, 
naujų nusikalstamų veikų darymo, kelia didesnę grėsmę nuteistųjų sveikatai bei 
pataisos įstaigose dirbančio personalo saugumui244. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, 
kad įkalinti asmenys dažniau nei visi kiti gyventojai nurodo bent kartą gyvenime var-
toję narkotikus ir tai yra linkę daryti žalingesniais būdais, tokiais kaip švirkštimasis245. 
Tiesa, NTAKD teigimu, patekę į laisvės atėmimo vietų įstaigas, dauguma narkotikų 
vartotojų ima vartoti mažiau narkotikų arba gali apskritai liautis juos vartoję, tačiau 
neteisėti narkotikai vis tiek patenka į daugelį kalėjimų ir kai kurie įkalintieji toliau 
vartoja arba net pradeda vartoti narkotikus įkalinimo laikotarpiu246.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo įkalinimo įstaigose mastas gali 
būti iliustruojamas kiekybiniais duomenimis, kuriuos pateikia Lietuvos Respublikos 
kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – 
KD). Pavyzdžiui, per 2020 metus nustatytas 1771 nuteistųjų ir suimtųjų narkotinių 
medžiagų vartojimo atvejis, iš kurių 674 atvejai, kai asmenys vartojo 1 kartą, o 1097 – 
pakartotiniai vartojimo atvejai247. Palyginimui, 2020 m. sausio 1 d. nuteistųjų laisvės 
atėmimu buvo 5121, 2020 m. gruodžio 31 d. – 4541. Iš jų nuteistų už veikas, susijusias 
su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis – 765. Tokių nuteistųjų bausmės 
vidurkis buvo 8 m. 6 mėn. 26 d.248. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvoje 
buvo 4331 nuteistasis, iš jų 810 buvo nuteisti dėl narkotikų, o bausmės vidurkis buvo 
7 m. 4 mėn. ir 6 d.249. Taigi, mažėjant nuteistųjų skaičiui įkalinimo įstaigose apskritai, 

244 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2020, p. 74.

245 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2022, p. 97.

246 Ten pat, p. 97.
247 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 metų veiklos ataskai-

ta. 2021 m. vasario 15 d., p. 14. Prieiga per internetą: <http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamen-
tas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html> (žiūrėta 2022 m. spalio 31 d.). 

248 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos organizavimo skyrius. 
 Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą 

ir kt.) ir jų kaitos statistinė suvestinė. 2020 m. sausio–gruodžio mėn. duomenys. Prieiga per interne-
tą: <http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.
html> (žiūrėta 2022 m. spalio 31 d.).

249 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos organizavimo skyrius. 
 Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės ter-

miną ir kt.) ir jų kaitos statistinė suvestinė. 2021 m. sausio–gruodžio mėn. duomenys. Prieiga per 

http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html
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daugėja už narkotikus įkalintų nuteistųjų. 2021  m. laisvės atėmimo vietose iš viso 
buvo ištirti 4 373 asmenys dėl apsvaigimo nuo narkotinių ir psichotropinių medžia-
gų, iš viso buvo užregistruoti 1 368 apsvaigimo nuo narkotinių ir psichotropinių me-
džiagų atvejai250. Matomas apsvaigusių nuteistųjų skaičiaus sumažėjimas, palyginus su 
2020 m. Nepaisant to, šie duomenys (turint omenyje ir latentinius vartojimo atvejus, 
kurie nebuvo užfiksuoti) akivaizdžiai rodo, kad narkotikus įkalinimo įstaigose vartoja 
didelė nuteistųjų dalis. 

NTAKD 2020  m. KD užsakymu atlikto tyrimo (N=1154) 7 įkalinimo įstaigose 
duomenimis, kada nors prieš įkalinimą apie pusė respondentų (49,7 proc.) vartojo 
šias medžiagas: alkoholį, narkotikus (heroiną, kanapes, ekstazį, LSD ir kt.) ar vaistus 
be gydytojo recepto251. Kyla abejonių dėl šių tyrimo duomenų patikimumo, kadangi 
bet kokias psichoaktyviąsias medžiagas (t. y. įskaitant alkoholį) vartojo gerokai ma-
žiau asmenų negu, kito NTAKD užsakymu 2020 m. atlikto tyrimo (N=1007) duome-
nimis, jų yra visuomenėje, kadangi absoliuti dauguma (94 proc.) apklausos dalyvių 
yra vartoję alkoholinių gėrimų nors kartą gyvenime252. Be to, absoliuti dauguma už-
sienyje atliktų tyrimų rodo atvirkščią tendenciją – įkalinti asmenys prieš jų įkalini-
mą dažniau reguliariai vartoja įvairias psichoaktyviąsias medžiagas negu tos patirties 
neturintys visuomenės nariai253. Iš tų, kurie NTAKD nuteistųjų tyrime teigė vartoję 
(N=573), bet kurio įkalinimo metu kanapes („žolę“) vartojo 16,9  proc., o paskuti-
nio bausmės atlikimo metu – 15,2 proc. apklaustųjų. Populiariausios kitos įkalinimo 
metu vartotos psichoaktyviosios medžiagos (be alkoholio) nuteistųjų buvo įvardintos 
amfetaminas (16,4  proc.), metamfetaminas (10,3  proc.), heroinas („kaifas“, „širka“; 
11,7 proc.), naujos psichoaktyviosios medžiagos: sintetiniai kanabinoidai („spaisas“, 
„chimkė“, „purkšta žolė“ ir pan.; 11,3 proc.), ekstazis (MDMA, MDA; 7,7 proc.), fen-
tanilis (7,5 proc.), kokaino milteliai (7 proc.)254. Šio tyrimo duomenys patvirtina tai, 
kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas yra didelė problema Lietuvos įkalinimo įs-
taigose savo mastu ir vartojamų medžiagų pavojingumu asmenų sveikatai. 

2021 m. Lietuvos laisvės atėmimo įstaigose užregistruota 510 nusikalstamų veikų, 
susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis 

internetą: <http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/
metu.html> (žiūrėta 2022 m. spalio 31 d.).

250 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2022, p. 95.

251 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2021, p. 53. 

252 Ten pat, p. 115.
253 Galima tik daryti prielaidą, kad galbūt dalis nuteistųjų dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenorėjo at-

skleisti vartoję psichoaktyviąsias medžiagas iki įkalinimo arba atsakymams turėjo įtakos klausimo(-ų) 
formuluotės (pvz., nuteistieji galėjo suprasti, kad jų klausiama tik apie „narkotikų“ vartojimą, neapi-
mant alkoholio kaip legalios medžiagos). 

254 Ten pat, p. 53–54. 

http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html
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panašiai kaip ir 2020 m., kuriais kilo COVID-19 pandemija. 62,2 proc. visų 2021 m. 
užregistruotų veikų sudarė neteisėtas disponavimas narkotinėmis ir psichotropinė-
mis medžiagomis be tikslo jas platinti (BK 259  str.), 37,1  proc.  – neteisėtas dispo-
navimas narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti 
(BK 260 str.)255. Atkreiptinas dėmesys, jog laisvės atėmimo vietose 2021 m. registruota 
apie 1/6 iš visų (daugiau nei 3 tūkst.) Lietuvoje registruotų su neteisėtu disponavi
mu narkotikais susijusių veikų, o tai rodo tiek didelį narkotikų vartojimo mastą įka-
linimo įstaigose, tiek ir didesnes galimybes teisėsaugai identifikuoti veikas apribotose 
geografinėse erdvėse (t. y. įkalinimo įstaigų patalpose), kuriose kali konkretus asmenų 
skaičius su ribotomis judėjimo galimybėmis. 

Remiantis pataisos įstaigų pateiktais duomenimis, Lietuvoje mažiausiai apsvaigi-
mo nuo alkoholio ir narkotikų atvejų 2019 m. buvo fiksuota tardymo izoliatoriuo
se (tiek Šiaulių, tiek Kauno). NTAKD teigimu, toks „mažas fiksuotų atvejų skaičius 
aiškinamas kaip galimai susijęs su dažna suimtųjų ir nuteistųjų kaita tardymo izo-
liatoriuose, trumpesniu laikotarpiu, kurį nuteistieji ar suimtieji praleidžia minėtose 
įstaigoje, taip pat su mažesniu nuteistųjų skaičiumi gyvenamosiose patalpose, ka-
dangi visa tai apsunkina psichoaktyviųjų medžiagų patekimo organizavimą į laisvės 
atėmimo vietų įstaigas“256. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad suimtieji turi ir mažes-
nes judėjimo ir bendravimo galimybes nei nuteistieji pataisos namuose. Didžiausias 
apsvaigimo nuo narkotikų skaičius 2019  m. buvo fiksuotas Pravieniškėse ir Mari-
jampolėje (atitinkamai – 591 ir 485 atvejai). Gerokai mažesni, tačiau panašūs skaičiai 
fiksuoti Kybartuose (139) ir Alytuje (114). Mažiausiai atvejų fiksuota Vilniuje (66) 
ir Panevėžyje (29) bei jau minėtuose izoliatoriuose (14 – Šiauliuose, 0 – Kaune)257. 
Vertinant šiuos duomenis atkreiptinas dėmesys, jog tai tik registruoti atvejai ir ši sta-
tistika atspindi ne tik vartojimo mastą, tačiau ir pataisos įstaigose kalinčių nuteistųjų 
skaičių (Pravieniškėse ir Marijampolėje jų yra daugiausia) bei administracijos (ne)
veiklumą. Didesnis išaiškintų vartojimo atvejų skaičius galėtų būti interpretuojamas 
ne tik kaip didesnio vartojimo masto įstaigoje indikatorius, tačiau ir kaip geresnis 
kalėjimų sistemos pareigūnų darbas, mažiau palankios sąlygos nuslėpti medžiagas ar 
jų vartojimą ir t. t. Šie duomenys nieko nesako ir apie vartojimo problemiškumą, tai 
gali padėti atskleisti duomenys (jeigu jie yra renkami) apie narkotikų vartojimo būdą 
(didesnis besišvirkščiančių skaičius rodo didesnį pavojų užsikrėsti infekcinėmis ligo-
mis ar perdozuoti) ar medžiagas, kurios yra vartojamos (NPS ir opioidai priskirtini 
prie pavojingesnių medžiagų). Paminėtina ir tai, kad nuteistųjų paskirstymas į įka-
linimo įstaigas taip pat yra svarbus veiksnys, kadangi kai kuriose iš jų kali daugiau 

255 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2022, p. 100.

256 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2020, p. 74.

257 Ten pat, p. 74–75.
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ne pirmą kartą laisvės atėmimo bausme nuteistų asmenų, o tarp tokių daugiau ir 
turinčių priklausomybių. 

Padėtis skirtingose įkalinimo įstaigose taip pat gali būti iš dalies258 iliustruota duo-
menimis apie iš piliečių bandant perduoti ar iš pačių nuteistųjų (suimtųjų) paimtas 
medžiagas, kurios pripažintos narkotinėmis ar psichiką veikiančiomis. Panevėžio PN 
ir Vilniaus PN tokių atvejų nebuvo fiksuota apskritai, daugiausia medžiagų paimta 
Pravieniškių PN-AK, kelis kartus mažiau – Alytaus PN ir Marijampolės PN259. Kaip 
nurodo vienas iš tyrimo dalyvių, situacija įkalinimo įstaigose yra nuolat besikeičianti, 
tačiau narkotinės medžiagos yra prieinamos gana lengvai, todėl kartais vartojimas 
prasideda ar suintensyvėja būtent laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu:

Pirmose, daleiskim, Pravieniškėse tai tu galėdavai įsigyti tos vadinamos kobros, 
tos chimkės, galėdavai chimkės, amfetamino, kartais būdavo tie ratai ekstaziniai, bet 
to, sunkaus narkotiko, tai jo kaip ir pirmose Pravieniškėse tada nebuvo.

Yra, yra tokių dalykų. Ta prasme pavyzdžių pas mane. Laisvėj, daleiskim, jisai, 
nu jo, ten buvo bandęs ten kokios žolės, kokio amfetamino, pakliuvo jis į Alytų ar ten 
į tas pačias Pravieniškes, yra tokių pavyzdžių daug, ir ten pradėjo vartoti. Jisai išėjo 
visas ten jau prasi... prasibadęs ir... yra tokių daug pavyzdžių.260

Lietuvos teisės instituto mokslininkų prieš keletą metų atlikto empirinio tyrimo 
duomenimis, nuteistųjų manymu, narkotikų vartojimo problema buvo ganėtinai ryš-
ki Alytaus pataisos namuose, o mažiausiai problemų dėl narkotikų vartojimo buvo 
Vilniaus pataisos namuose (Sniego g.), tačiau, remiantis nuteistųjų vertinimais, nar-
kotikų vartojimo problemos daugiau ar mažiau yra būdingos visoms Lietuvos įkali-
nimo įstaigoms. Tyrimo rezultatai atskleidė „kur kas didesnius narkotikų vartoji
mo mastus, nei yra nurodoma Kalėjimų departamento oficialiose ataskaitose“261. 
Įdomu pastebėti, jog autoriui interviu davę ekspertai kaip itin problemišką įkalinimo 
įstaigą taip pat dažnai nurodydavo Alytaus PN, pvz.:

<...> iš apklausiamųjų apklausų, kad pakankamai lengva gaut narkotinių me-
džiagų Alytaus pataisos namuose, Kybartų262. Ir tai yra daugiausiai yra susiję arba 

258 Konfiskuotos medžiagos yra nurodomos gramais, pagal kiekių nustatymo rekomendacijas gali būti 
milžiniški skirtumai tarp skirtingų medžiagų. Pvz., įstatymiškai 5 g kanapių yra laikytinas nedideliu 
kiekiu, toks pats kiekis heroino – dideliu. Daugiau kaip 0,02 g fentanilio jau yra laikoma labai dideliu 
kiekiu, už kurį nepaisant disponavimo tikslo gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų. 

259 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos organizavimo sky-
rius. Išaiškintų neteisėtų ryšių, kriminogeninės būklės ir paimtų draudžiamų daiktų statistinė ataskaita. 
2021 m. sausio–gruodžio mėn. duomenys. Prieiga per internetą:  <http://www.kaldep.lt/lt/kaleji-
mu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html> (žiūrėta 2022 m. spalio 31 d.)

260 Interviu Nr. 20 su nuteistuoju (-ąja) A., 38 m.
261 Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integra-

cijos prielaidos. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019, p. 309–311.
262 Šiuo metu Kybartuose laisvės atėmimo bausmės nėra vykdomos (aut. past.). 
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pirkimu narkotinių medžiagų dėl priklausomybės, arba kaip atlygis už tam tikrus 
veiksmus.263

„Tai, Dieve, Alytus taigi ten narkomanai!“ Iš nuteistųjų yra taip, ta nuostata 
tokia neigiama, kad: „Nu, čia tai jau išvis ne žmonės!“264

Įkalinimo įstaigos laikytinos rizikinga aplinka, kadangi jos dažnai yra perpildy-
tos, keliančios stresą, kuriančios priešiškumą ir kartais kupinos smurto vietos, kuriose 
yra proporcingai daugiau individų iš vargingų bendruomenių, etninių ir socialinių 
mažumų, taip pat žmonių, vartojančių narkotikus, ir migrantų265. Lietuvos įkalinimo 
įstaigose galbūt ir nėra tokios ryškios rasinės ar etninės disproporcijos kaip kad, pvz., 
Amerikos kalėjimuose, tačiau nuteistieji pasižymi prastesniais išsilavinimo, užimtu-
mo rodikliais, tarp jų daugiau asmenų, iki įkalinimo vartojusių psichoaktyviąsias me-
džiagas266. Nacionaliniams narkotikų vartojimo kalėjimuose ypatumams daug įtakos 
turi įkalinimo didelėmis grupėmis specifika, sudaranti palankias sąlygas plisti infek-
cinėms ligoms ar vartoti narkotikus sveikatai pavojingais būdais: 

Yra barakinė sistema, kas pas mus yra labai sudėtinga. Joje ten 10, 15, 20 žmo-
nių, dabar gal šiek tiek mažinamas tas skaičius, bet vis tiek barakinėj sistemoj, tar-
kime, na, yra kaip bujoja tas vartojimas ir tada, jei tu turi adatą, reiškia, vieną, 
jeigu tu laimingas, ta prasme, pasisekė, gauna, tai turi ją ir vartoja, tarkime, keletą 
dienų dėl to, tarkime, arba netgi iki savaitės, po to ją aštrina ir taip toliau. Būna, kad 
pasigamina iš tušinuko, tą ir turbūt žinot, kad net sugeba iš tušinuko pasigaminti, 
žodžiu, tai va tokioj situacijoj tikėtis naivu, kad neišplis tas pats hepatitas C, kuris 
dar daug lengviau plinta.267

Iš toksikologinės pusės, tai, mūsų manymu, ta prasme, ten yra sintetika... Impre-
gnuojami ten vokai, atvirukai. Paskui jie ten išsidirba patys sau. Kitas dalykas, kad 
yra geros sąlygos plisti infekcinėm ligom.268

NPS vartojimas yra reikšminga problema bendrame narkotikų vartojimo Lie-
tuvos įkalinimo įstaigose kontekste. Kaip nurodo NTAKD, NPS atsiradimas rinkoje 

263 Interviu Nr. 13 (advokatas). 
264 Interviu Nr. 1 (bausmių vykdymo sistemos darbuotoja). 
265 Pompidou Group, Council of Europe. Mental Health and Addiction in Prisons. Written contributions 

to the International Conference on Mental Health and Addiction in Prisons. Stöver  H. Drug use, 
mental health and drugs in prisons. Bucharest, 27-28 February 2013, p. 9. 

266 Pvz., Lietuvoje didelė dalis narkotikų platinimu kaltinamų moterų turėjo narkotikų vartojimo pro-
blemų. Žr. Jarutienė L. Neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis bei jų 
platinimu kaltinamų moterų individualios charakteristikos ir baudimo praktika // Kriminologijos stu-
dijos, 2021, t. 9, p. 199–231. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2021.9.8>. 

 Priklausomybę dažniausiai rodo kaltinamojo akto informacija, kurioje, pavyzdžiui, asmuo už narkotikų 
vartojimą arba laikymą yra teistas, pavyzdžiui, 10 kartų.

 Interviu Nr. 11 (teisėjas).
267 Interviu Nr. 8 (gydytojas, visuomenės sveikatos specialistas).
268 Interviu Nr. 4 (gydytoja toksikologė).

https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2021.9.8
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apsunkina jų patekimo į laisvės atėmimo vietų įstaigas užkardymą, todėl didėja NPS 
prieinamumas ir vartojimas pataisos įstaigose. Dažniausiai pataisos įstaigose varto-
jamos keturios pagrindinės rūšys  – sintetiniai kanabinoidai, sintetiniai katinonai, 
nauji benzodiazepinai ir nauji sintetiniai opioidai. Neretu atveju narkotinių medžiagų 
aptikimo testai neparodo medžiagų vartojimo fakto, todėl tikėtina, kad apsvaigimo 
nuo NPS skaičius yra gerokai didesnis. Ribota galimybė aptikti NPS gali būti vienu iš 
pagrindinių veiksnių, skatinančių nuteistuosius jas vartoti269. Šis santykinai neseniai 
atsiradęs fenomenas yra puiki iliustracija, koks dinamiškas yra narkotikų vartojimas 
įkalinimo įstaigose ir kaip bausmės atlikimo aplinkos ypatumai daro įtaką specifinės 
narkotikų rinkos, kurioje didelę dalį sudaro NPS, susiformavimui. Viena vertus, nu-
teistieji išvengia atsakomybės dėl vartojimo, kita vertus, tokia praktika kelia didesnį 
pavojų nei įprastų medžiagų vartojimas kalėjimo aplinkoje ar juolab laisvėje. 

Narkotikų vartojimo analizė Lietuvos įkalinimo įstaigose nebūtų išsami trum-
pai neaptarus nuteistųjų subkultūros, kuri reikšmingai veikia vartojimo ypatumus. 
Mokslininkų teigimu, Lietuvos vyrų pataisos namuose egzistuojančiai kriminalinei 
subkultūrai būdingi tokie bruožai: „hierarchinė sistema ir nuteistųjų skirstymas 
į kastas, nuteistųjų garbės kodeksas, apimantis reikalavimus nebendradarbiauti su 
pareigūnais, neišduoti bendrininkų ir nesižeminti, taip pat taisyklės, kuriomis re-
guliuojamas kasdienis gyvenimas ir santykiai pataisos namuose“270. Patys nuteistieji 
nurodo, kad kriminalinė subkultūra (kuri turi daug panašumų su kitų posovietinių 
šalių nuteistųjų subkultūromis, tačiau tuo pat metu ir unikali bei dinamiška) egzis-
tuoja visose Lietuvos įkalinimo įstaigose ir, priklausomai nuo konkrečios pataisos 
įstaigos specifikos, kinta nežymiai271. Turėtina omenyje, kad nuteistieji bausmės at-
likimo laikotarpiu gali būti perkeliami iš vienos pataisos įstaigos į kitą. Analogiškai, 
atlikę bausmę ir vėl nusikaltę asmenys gali būti nukreipiami atlikti bausmę kitoje 
įstaigoje, negu atliko prieš tai. Tokiu būdu nuteistųjų „migracija“ prisideda prie gana 
universalių subkultūros apraiškų visose Lietuvos teritorijoje esančiose įkalinimo įs-
taigose. 

R.  Petkevičiūtės teigimu, nuteistųjų vyrų hierarchiją sudaro tokios pagrindinės 
grupės: 1) valdantieji ir priklausantys šiai aplinkai, kitaip tariant, tie, kurie turi aukš-
čiausią statusą bei autoritetą, ir tie, kurie, nors ir neužima pačios aukščiausios pozici-
jos, turi sprendimų priėmimo galią, vadinamieji bachūrai; 2) pavaldieji ir valdomieji, 
atliekantys valdančiųjų pavestas užduotis, kitais atvejais tarnaujantys aukšto statuso 
nuteistiesiems; 3) vidurinę grandį sudaro dirbantys nuteistieji, kurie sprendžiamojo 
balso ar atitinkamo autoriteto neturi, kiek žemiau yra ir atsisakantys laikytis subkultū-

269 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2020, p. 74.

270 Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integra-
cijos prielaidos. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019, p. 182.

271 Ten pat. 
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ros nuteistieji, kurių skaičius pastaruoju metu vis didėja; 4) ant žemiausio hierarchijos 
laiptelio rikiuojasi engiamieji, tokie kaip skundikai arba nuskriaustieji, su kuriais nor-
malių nuteistųjų kontaktas ne tik nepageidaujamas, bet ir draudžiamas272. Nuteistųjų 
moterų tam tikras socialinio statuso gradavimas nėra griežtai apibrėžtas, tačiau jį ga-
lima pastebėti: moterų kalėjimas veikia kaip neformali organizacija su savo nerašyto-
mis taisyklėmis ir gerokai slaptesnėmis hierarchijomis273.

Kriminalinės subkultūros įtaką kriminalinės karjeros formavimuisi pabrėžė ir 
interviu davę tyrimo dalyviai, pvz.:

<...> uždaro tave jauną ir tu paskui pakliūni, ir tarp arklių. Ten yra ir su tom 
kriminalinėm kažkokiom žvaigždėm, ten, oi, Daktaras ar dar kažkas. Na, ir aišku, 
jis tave įtakoja, tu irgi taip nori. Ir tu jau supranti, kad tau čia nesigavo, tai gal, žiū-
rėk, šitam kriminaliniam pasauly kažko pasieksi? Tu jau persikeli į ten ir galvoji, ir 
tu dar matai, kad kokius pinigus ten žmonės, blemba, turi. Tu galvoji, va, tai kodėl 
gi ne čia karjeros siekus.274

Dėl subkultūros poveikio patiriamas stresas ir skolos gali paskatinti narkotikų 
vartojimą, smurtą ir nusikalstamą elgesį, o turimas aukštesnis statusas kartais gali ir 
sulaikyti nuo tam tikrų rūšių narkotikų vartojimo:

<...> aišku, ne visi nuteistieji ten tų hierarchijų laikosi, bet kas laikosi ir kas 
pakliūna į tą nuskriaustųjų grupę, tai pas juos labai tas yra paplitęs, matyt, svaigi-
nimasis nebūtinai narkotikais, gali būti čefyras toks vadinamas <...>275

<...> kastose susi... susiskirstę, ane, pavyzdžiui, pas aukštesnės ten tuos, tipo, kas-
tas tai tenai jie tipo ne, ne... nerūko ten to spaiso, ten heroino nevartoja, ten <...>276

Be to, reikalavimas nebendradarbiauti su teisėsauga apsunkina su narkotikais su-
sijusių nusikaltimų tyrimą, subkultūros kuriama socialinė kalinių stratifikacija gali 
iškreipti ir reabilitacijos procesą:

<...> irgi nori gydytis... bet kelia sąlygas, kad, vat, jeigu nebebūtų tų nuskriaus-
tųjų, kadangi tada jie irgi skaitosi nuskriaustieji, žinote, nu ta subkultūra <...>277

Ne vieno eksperto nuomone, subkultūra yra itin reikšmingas veiksnys narkotikų 
vartojimo ypatumams įkalinimo įstaigose ir neįveikus jos (ar nesumažinus jos įtakos), 
narkotikų vartojimo problema ir toliau liks didelė, skatinanti smurtą tarp nuteistųjų ir 
nusikalstamą elgesį, pvz.:

272 Petkevičiūtė R. Laisvės atėmimo bausme nuteistų vyrų adaptacija Lietuvos pataisos namuose. Daktaro 
disertacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, p. 77–78.

273 Tereškinas A., Vaičiūnienė R., Nikartas S., Jarutienė L. Moterys Lietuvos baudžiamojo teisingumo sis-
temoje: nuo baudimo praktikų iki bausmės patirčių. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų 
centro Teisės institutas, 2021, p. 108.

274 Interviu Nr. 22 su nuteistuoju (-ąja) H., 34 m.
275 Interviu Nr. 1 (bausmių vykdymo sistemos darbuotoja).
276 Interviu Nr. 18 su nuteistuoju (-ąja) B., 38 m.
277 Interviu Nr. 14 su bausmių vykdymo sistemos darbuotoju. 
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...iš tikrųjų požiūris į tuos, kurie susiję su narkotikų vartojimu, yra neigiamas 
kitų nuteistųjų atžvilgiu, taip, į juos žiūri kaip į žemiausią kastą. Kita vertus… ma-
tosi, kad sąsajos yra tų aukštesnės kastos veikėjų panaudoti tuos, kurie vartoja įvai-
rių ten problemų sprendimuose, informacijos nešiojimo santykiuose administracijos 
ir tų, sakykim, aukštesnių kastų. Tą patį daro, beje, ir administracija, kuriems netgi 
naudinga, kad būtų tokių asmenų, kurie būtų priklausomi nuo jų278.
Psichoaktyviosios medžiagos yra svarbi kalėjimo ekonomikos dalis, todėl preky-

bos jomis kontrolė yra vienas iš būdų siekti finansinės galios:
<...> ką laisvėj paimi už 10 eurų, čionais už tą sumokėsi gal 100 eurų. Tai va, 

maždaug 10 kartų daugiau kažkur. Nu, bet čia ta prasme, kaip... kartais tu gali įsi-
gyti tą, ką visada parduoda, daleiskim, už šimtą, tu gali įsigyti už ten 60, už 50 eurų. 
Priklausomai nuo tos situacijos, nu, kokia yra tuo metu. Ir jeigu tau reikia staigiai, 
automatiškai bus brangiai, jeigu tau reikia ten ne sku... ne skubos tvarka, ten rytoj, 
poryt, tai bus, aišku, kaina pigesnė.279

Belieka tik pridurti, kad nėra paprastų atsakymų į sudėtingus klausimus ir nar-
kotikų vartojimas įkalinimo įstaigose yra kompleksinė problema, reikalaujanti kom-
pleksinių sprendimų. Gyvenimas laisvėje ir įkalinimo įstaigose tarpusavyje siejasi, 
todėl yra svarbu užtikrinti gydymo ir paslaugų tęstinumą, priklausomiems asmenims 
migruojant tarp laisvės ir kalėjimo. Narkotikų vartojimo masto pačiose įkalinimo įs-
taigose sumažinimas galėtų prisidėti prie recidyvo mažinimo. Tikėtina, kad tai gali 
ženkliai sumažinti nusikaltimų nuosavybei, atliekamų iš įkalinimo įstaigų, mastą, ka-
dangi neretai jie yra atliekami siekiant įgyti pinigų narkotikams ar padengti dėl varto-
jimo susidariusias milžiniškas skolas. Tai galėtų turėti ir teigiamą poveikį švelninant 
žalingą kalinių subkultūros poveikį. Ir, vice versa, kova su subkultūros apraiškomis 
(pvz., mažinant bendrabutinio tipo įstaigose didelėmis grupėmis kalinamų nuteistųjų 
skaičių) galėtų prisidėti ir prie narkotikų vartojimo keliamų problemų mažinimo. Dar 
daugiau, subkultūros apraiškų švelninimas galėtų paskatinti priklausomus nuteistuo-
sius dažniau rinktis gydymą. Darytina prielaida, jog narkotikų vartojimas ir subkultū-
ros vešėjimas yra tarpusavyje persipynę reiškiniai, todėl pozityvus poveikis vieno iš jų 
atžvilgiu galėtų padaryti teigiamą įtaką ir kitam. Galiausiai, piktnaudžiavimo narko-
tikais masto mažinimas įkalinimo įstaigose turėtų teigiamą poveikį ne(be)vartojančių 
psichoaktyviųjų medžiagų nuteistųjų sveikatos būklei, o žalos mažinimo priemonės – 
pagerinti sveikatos būklę tiems nuteistiesiems, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
yra nelinkę vartojimo mažinti ar jį nutraukti.

Kompleksiška ir efektyvi narkotikų strategija turėtų apimti ir pasiūlos, ir paklau-
sos mažinimo priemones, tačiau pasiūlos mažinimo iniciatyvos (kratos, šunų naudo-
jimas, vaizdo fiksavimas ir kt.) yra dažnai labiau „politiškai priimtinos“ tiek vietiniu, 

278 Interviu Nr. 11 (teisėjas). 
279 Interviu Nr. 20 su nuteistuoju (-ąja) A., 38 m.
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tiek ir nacionaliniu lygiu. Be to, kalėjimai visų pirma yra saugomos institucijos. Pa
klausos mažinimo priemonėmis įkalinimo įstaigose gali būti tokios priemonės, kaip:

•	 informacijos teikimas ir konsultavimas;
•	 švietimas apie narkotikus;
•	 farmakoterapijos – detoksikavimas, abstinencijos ir palaikomasis gydymas;
•	 rizikos mažinimo programos;
•	 psichosocialinės programos, įtraukiant ir šeima grįstas iniciatyvas – struktū-

ruotą grupinį darbą, konsultavimą, psichoterapiją ir narkotikų gydymo progra-
mas apgyvendinant (dar žinomas kaip reabilitacijos programas);

•	 laisvi nuo narkotikų sektoriai;
•	 fizinio aktyvumo ir sporto programos; 
•	 paramos grupės280.
Taigi, iš aukščiau minėtų priemonių matyti, kad efektyvi paklausos mažinimo įka-

linimo įstaigose strategija turėtų apimti tokias pat priemones, kurios yra efektyviai 
taikomos laisvėje. Net ir tokia priemonė, kuri iš pirmo žvilgsnio susijusi su įkalinimo 
kontekstu (laisvi nuo narkotikų vartojimo sektoriai), yra panaši į rekomendacijas lais-
vėje esantiems pacientams nutraukti ryšius su savo narkotikų tiekėjais ar narkotikus 
vartojančiais draugais. Tiesa, kalėjimo subkultūra yra tas socialinis kontekstas, kurį 
yra būtina įvertinti taikant visas aukščiau išvardintas priemones, kitaip jos gali būti 
neefektyvios konkrečioje pataisos įstaigoje, nepaisant mokslinių įrodymų apie jų tei-
giamą poveikį. 

Efektyvi paklausos mažinimo įkalinimo įstaigose strategija turėtų apimti platų 
aukščiau minėtų konkrečių elementų pasirinkimą. Nuteistieji gali būti skirtingose 
stadijose, kalbant apie jų santykį su narkotikų vartojimu ir siekiant to, kad „gydymas“ 
atitiktų individualius poreikius, reikalingas platus paslaugų spektras. Tiesa, jeigu įka-
linimo įstaigoje, kalėjimų sistemoje yra tik kai kurios iš minėtų paslaugų, konstatuo-
tina, jog „kažkas yra geriau nei nieko“. Net ir esant minimaliam finansavimui, vis vien 
mažiausiai dvi iš įvardintų intervencijų galėtų būti teikiamos. Taip pat pageidautinas 
daugelio įstaigų ir asmenų įtraukimas į procesus, apimant įvairaus profilio profesio-
nalus, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes ir įkalinimo įstaigų personalą. 
Efektyvios paklausos mažinimo strategijos reikalauja bendradarbiavimo ir koopera-
cijos tarp kalėjimų ir įstaigų išorėje281. 

Su narkotikų politika susijusių inovacijų įgyvendinimas įkalinimo įstaigose su-
siduria ne tik su įvairiais sunkumais, tačiau turi ir tam tikrų privalumų. Institucinė 

280 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREAT-
NET). Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Office 
of Drugs and Crime, 2008, p. 19. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treatment/111_
PRISON.pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

281 Ten pat, p. 19. 

https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
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kontrolė leidžia lengviau pasiekti narkotikų vartotojų grupes, kurios yra sunkiai pa-
siekiamos (pvz., etninės mažumos, skurstantys) teikiant paslaugas bendruomenė-
se, gydymo procesas įkalinimo įstaigoje gali būti labiau vertinamas dėl galimybės 
prasmingiau leisti laiką. Užsienio valstybių patirtis rodo, kad sėkmingas inovacijų 
įgyvendinimas vietiniu, nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu yra sietinas su „galime 
tai padaryti“282 požiūriu. Koncentravimasis į įgyvendinimo kliūtis, tokias kaip na-
cionalinės strategijos trūkumas, nepakankamas finansavimas ir t. t., gali sustabdyti 
paslaugų vystymą. Tarptautiniu mastu vieni iš labiausiai efektyvių gerosios praktikos 
pavyzdžių prasidėjo nuo to, kad individai ar asmenų grupės (pvz., NVO, kalėjimų 
administracijos, paramos skyrėjai ar politiniai sprendimų priėmėjai) tikėjo, kad kaž-
kas „privalo“ ar „gali“ būti padaryta kalėjime (-uose). Iniciatyvos buvo įgyvendintos, 
o sunkumai įveikti proceso metu, o ne stengiantis išspręsti visas potencialias proble-
mas iš anksto283.

3.3.2. Priklausomybių gydymo ir žalos mažinimo  
įkalinimo įstaigose galimybės 

Bandymai Lietuvoje dekriminalizuoti nedidelio kiekio turėjimą savo reikmėms 
(kai už tai ir taip nėra numatytas laisvės atėmimas) susidūrė su pasipriešinimu, to-
dėl platesnio masto baudžiamųjų įstatymų, susijusių su atsakomybe dėl narkotikų, 
reforma šiuo metu neatrodo realistiška. Tikėtina, kad Lietuva bus viena iš paskutinių 
valstybių ES šiame kontekste, tai iliustruoja ir ilgą laiką buvęs neužtikrintas pakaitinis 
gydymas (metadonu) įkalinimo įstaigose. Atsižvelgiant į tai, didesnis dėmesys turėtų 
būti skiriamas piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis mažinimui ir įro-
dymais pagrįstam priklausomybių gydymui bausmių vykdymo sistemoje. Paradoksa-
lu, jog šiuo atveju tenka kalbėti apie efektyvaus gydymo užtikrinimą specifinėje, gydy-
mui nepalankioje terpėje, kadangi pats laisvės atėmimas (ir su juo susijusi patirtis) yra 
didžiulė kliūtis priklausomų asmenų sveikimui, dirgiklis, skatinantis pradėti vartoti ar 
žalingam vartojimui progresuoti į priklausomybę. Dar daugiau, net ir nustoję vartoti 
įkalinimo įstaigoje asmenys susiduria su didele rizika vėl pradėti vartoti atlikę bausmę 
ir išėję į laisvę (opioidų vartotojai tokiu būdu susiduria ir su padidėjusia perdozavimo 
rizika, kadangi jų organizmo tolerancija „sausu“ periodu gali drastiškai sumažėti). Ne-
paisant to, aptartinos galimybės siekti rezultatų ir šiomis, maksimaliai nepalankiomis 
sąlygomis, kadangi, kaip teigiama mokslinėje literatūroje, nuo narkotikų priklauso

282 Angl. can do. 
283 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREAT-

NET). Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Office 
of Drugs and Crime, 2008, p. 15–16, 18. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treat-
ment/111_PRISON.pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
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mų nuteistųjų gydymas sukuria unikalią galimybę sumažinti piktnaudžiavimą 
psichoaktyviosiomis medžiagomis ir su vartojimu susijusį nusikalstamą elgesį284. 
Taigi, gydymu galima atliepti ir sveikatos, ir teisinius klausimus, jeigu pagrindinė as-
mens motyvacija darant nusikalstamas veikas buvo jo žalingas (dažniausiai – priklau-
somas) narkotikų vartojimas. Viena vertus, įkalinimo įstaigos turi unikalią galimybę 
pasiekti tuos individus, kurie kitomis aplinkybėmis neieško gydymo galimybių. Kita 
vertus, gydymo paslaugų įkalinimo įstaigose teikimas reikalauja dviejų labai skirtin-
gų kultūrų bendradarbiavimo ir kooperavimosi. Baudžiamosios justicijos sistema yra 
organizuojama tuo pagrindu, kad nusikaltęs asmuo turėtų būti nubaustas, o visuome-
nė apsaugota. Piktnaudžiavimo narkotikais gydymo sistema organizuojama siekiant 
padėti priklausomam individui285. Atitinkamai priklausomi asmenys įkalinimo įstai-
gose susiduria su prižiūrėtojais, socialiniais darbuotojais, psichologais, gydytojais ir 
kitais specialistais, kurie gali turėti skirtingus požiūrius tiek į bausmės prasmę, tiek 
į priklausomybę. Gydytojas ar psichologas neprivalo imtis būdų užkardyti psichoak-
tyviųjų medžiagų patekimą į įkalinimo įstaigą, netgi atvirkščiai, jeigu jis bandytų tai 
daryti, jo tiesioginio darbo efektyvumas turbūt gerokai nukentėtų, kadangi nuteistieji 
prarastų pasitikėjimą specialistais. Analogiškai prižiūrėtojas ar probacijos pareigūnas 
neprivalo žinoti priklausomybės aiškinimo koncepcijų ar jos gydymo niuansų, tačiau 
turėtų žinoti bent jau svarbiausius dalykus, kaip kad tai, kad abstinencijos būklė ar at-
krytis po ilgo nevartojimo periodo gali būti pavojingi gyvybei ar sveikatai. Priklauso-
mi nuo narkotikų asmenys neretai nuteisiami už tiesiogiai su narkotikais nesiejamus 
nusikaltimus (pvz., nusikaltimus nuosavybei – plėšimus, vagystes ir t.  t.), o nuteisti 
už narkotikų platinimą ar disponavimą asmenys gali nevartoti ar nebūti priklauso-
mi nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Atitinkamai, reabilitacijos priemonės 
neturėtų būti taikomos asmenims, kuriems jos nėra reikalingos, tačiau nevartojančių 
asmenų atžvilgiu taikytinos prevencinės priemonės, užkertant kelią pradėti vartojimą 
pataisos įstaigoje.

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad paslaugos, kurios yra efektyvios laisvėje, 
taip pat yra naudingos ir įkalinimo įstaigose. Tokiomis paslaugomis laikytina de
toksikavimas, pakaitinis gydymas, terapinės bendruomenės ir švirkštų bei adatų 
keitimas. Paslaugų įvairovė yra reikalinga, siekiant atliepti įvairius nuteistųjų, turin-
čių skirtingas vartojimo patirtis ir bruožus, poreikius. Visos minėtos paslaugos yra 
labiausiai efektyvios tada, kai jos yra integruotos į sistemą, kuri suteikia gydymo tęs-
tinumą žmonėms patenkant į įkalinimo įstaigas ir jas paliekant286. Šiame kontekste 

284 Chandler R. K., Fletcher B. W., Volkow N. R. Treating drug abuse and addiction in the criminal justice 
system: improving public health and safety // JAMA, 2009, 301 (2), p. 1. Prieiga per internetą: doi: 
<10.1001/jama.2008.976> (žiūrėta 2022 m. kovo 16 d.).

285 Ten pat, p. 7. 
286 Dolan K., Khoe E. M., Brentari C. et al. Prisons and Drugs: A global review of incarceration, drug use 

and drug services. Report 12. Discussion paper. The Beckley Foundation, Oxford, 2007, p. 7. Prieiga 

https://doi.org/10.1001/jama.2008.976
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paminėti neseni teigiami pokyčiai Lietuvos pataisos įstaigų sistemoje, kai buvo įtvir-
tintos galimybės tęsti ar pradėti farmakoterapiją metadonu įkalinimo įstaigose. Tarp 
PSO patvirtintų standartų yra būtinybė taikyti tokias pačias įrodymais pagrįstas 
gaires ir etinius bei profesionalius standartus kaip ir bendruomenėje (3.8 standar-
tas), su narkotikų vartojimu susijusių sutrikimų ir persidengiančių sveikatos būse-
nų gydymas turėtų būti esminė socialinės reintegracijos dalis nuteistiesiems, turin-
tiems tokių sutrikimų (3.9 standartas), taip pat reikia dėti pastangas mažinti stigmą 
ir užkirsti kelią diskriminacijai tų psichikos sveikatos ir psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo sukeltų sutrikimų turinčių asmenų atžvilgiu, kurie naudojasi medicini-
nėmis paslaugomis tuo metu, kai susiduria su baudžiamosios justicijos sistema 
(3.10 standartas)287.

LR BVK 175 str. numatyta pataisos įstaigos administracijos pareiga vykdyti pre-
vencinio pobūdžio veiklą ir užtikrinti reikiamas sąlygas gydytis nuteistiesiems, kurie 
serga priklausomybės ligomis288. Pažymėtina, jog minėtame straipsnyje nėra numa-
tytas į žalos mažinimą orientuotas švietimas, o tai yra bendros politikos, kad gydy-
mas yra orientuotas į „auksinį standartą“ (t. y. visišką susilaikymą nuo vartojimo), 
požymis. Gydymosi tvarka numatyta jungtiniu teisingumo ir sveikatos apsaugos mi-
nistrų įsakymu289. Ši tvarka numato reabilitacijos centro steigimą laisvės atėmimo 
vietose, kuriame atliekamas stacionarinis ar ambulatorinis gydymas pagal priklau-
somybės ligomis sergančių nuteistųjų reabilitacijos programas, kurios derinamos su 
toje vietovėje esančiais priklausomybės ligų specialistais. Įsakyme numatyti ir reabi-
litacijos programų tikslai, psichoaktyviųjų medžiagų atžvilgiu skatinant susilaikyti 
nuo vartojimo ar mažinti jo sukeliamą žalą290. Remiantis LR KD direktoriaus įsaky-

per internetą: <https://kar.kent.ac.uk/13324/2/Beckley_RPT12_Prisons_Drugs_EN.pdf> (žiūrėta 
2022 m. balandžio 12 d.).

287 World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime. International standards for 
the treatment of drug use disorders: revised edition incorporating results of field-testing. Geneva, 2020, 
p. 10. Prieiga per internetą: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (žiūrėta 2022 m. kovo 4 d.).

288 „175 straipsnis. Atliekančių laisvės atėmimo bausmę nuteistųjų, kurie serga priklausomybės ligo
mis, gydymas

 1. Pataisos įstaigos administracija privalo vykdyti švietėjišką, aiškinamąją ir kitokią prevencinę veiklą, 
skatindama nuteistuosius atsisakyti vartoti tabako gaminius, alkoholį ir narkotines ar kitas psichiką 
veikiančias medžiagas, ir užtikrinti reikiamas sąlygas priklausomybės ligomis sergantiems nuteistie-
siems gydytis nuo šių ligų. 

 2. Priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarką nustato Svei-
katos apsaugos ministerija ir Teisingumo ministerija.“

289 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl priklauso-
mybės ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarkos patvirtinimo“. 2003 m. 
balandžio 22 d., Nr. 18/V-234 // Valstybės žinios, 2003, Nr. 39-1801.

290 „7. Reabilitacijos programų tikslas:
 7.1. padėti pacientui susilaikyti nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ar jų vartojimą 

sumažinti iki minimumo, atsisakyti intraveninių narkotikų vartojimo;

https://kar.kent.ac.uk/13324/2/Beckley_RPT12_Prisons_Drugs_EN.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331635/9789240002197-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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mu291 patvirtinta „Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilita-
cijos programa“.

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad, 2017 m. duomenimis, reabilitacijos cent-
rai veikė keturiose įkalinimo įstaigose, taip pat vienoje iš įkalinimo įstaigų buvo įsteig-
tas dienos centras priklausomiems asmenims. Septyniose įstaigose vyko anoniminių 
alkoholikų ir anoniminių narkomanų savitarpio pagalbos grupių susirinkimai, ku-
riuose buvo dirbama Minesotos 12 žingsnių programos principais, tačiau buvo pa-
sigendama gydymo tęstinumo išėjus į laisvę užtikrinimo, tikslines priklausomybės 
gydymo paslaugas buvo planuojama teikti nedideliam įkalintų asmenų skaičiui ir 
konstatuojama, kad psichiką veikiančių medžiagų vartojimo sprendimui įkalinimo 
įstaigose vis dar nėra skiriama pakankamai dėmesio ir lėšų292. 2019 m. keturiose 
laisvės atėmimo vietose (Marijampolės, Vilniaus, Panevėžio ir Pravieniškių) buvo 74 
vietos reabilitacijos centruose, iš kurių gruodžio 31 d. buvo užimtos 66. Visą progra-
mą tais metais baigė 57 asmenys. NTAKD konstatavo, kad tik dvi iš keturių cen
trus įsteigusios laisvės atėmimo vietos turi poreabilitacinius būrius, kuriuose 
nuteistieji gyvena atskirai nuo visų kitų, bausmę atliekančių nuteistųjų293. LR KD 
2020 m. metinėje ataskaitoje nurodoma, kad įkalintų asmenų, sėkmingai baigusių re-
abilitacijos programą 2019 m., buvo 61, o 2020 m. – 67. Taip pat nurodoma, kad dalinį 
priemonės įgyvendinimą (pasiekta 9 proc. didėjimas vietoj siekto 10 proc.) „lėmė tai, 
kad dėl vykstančios rekonstrukcijos iš esmės apribotos priklausomybių reabilitacijos 
centro veiklos galimybės Alytaus pataisos namuose“294. 2022 m. rudenį šis centras vei-
klą atnaujino. Reabilitacijos centruose taikomos programos kai kurių ekspertų buvo 
vertinamos kritiškai, akcentuota, jog vien tik savitarpio pagalbos grupių (AA ir NA) 

 7.2. padėti pacientui pagerinti jo gyvenimo kokybę, fizinę, emocinę ir psichologinę būseną;
 7.3. padėti pacientui pagerinti tarpasmeninius (šeimyninius ir kitokius) santykius;
 7.4. pagerinti paciento darbinę veiklą;
 7.5. pagerinti paciento socialinį funkcionavimą;
 7.6. padėti pacientui atsisakyti neteisėtos veiklos;
 7.7. vykdyti ŽIV profilaktiką, pacientui atsisakius vartoti intraveninius narkotikus.“
291 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl 

nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos 
bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio rizikos 
vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo“. 2012 m. birželio 25 d., Nr. V-211 // 
Valstybės žinios, 2012, Nr. 72-3770. 

292 Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integra-
cijos prielaidos. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019, p. 313–314.

293 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2020, p. 76.

294 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. 2020 metų veiklos atas-
kaita. 2021 m. vasario 15 d. Prieiga per internetą: <http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/
administracine_informacija/ataskaitos/metu.html> (žiūrėta 2022 m. balandžio 1 d.). 

http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metu.html
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prieinamumas įkalinimo įstaigose nėra laikomas pakankamu (ar įrodymais pagrįstu) 
gydymu:

<...> jiems [įkalinimo įstaigoms] tikrai trūksta specialistų, kurie galėtų tas pro-
gramas toliau plėtoti, trūksta supratimo, kad tos programos ne tik turi remtis AA, 
AN ar ten panašiais metodais, bet turi būti ir kognityvinės elgesio terapijos, moty-
vacinio interviu stiprūs komponentai, to šiai dienai aš ten nematau... Ir tai neturėtų 
būti vienintelis pasirinkimas, nes nėra vieno gydymo metodo, kuris tiktų visiems, 
tai tikrai turėtų būti labiau plečiama ir farmakoterapija opioidiniais vaistais... tai 
turėtų būti spektras toks pat, koks yra laisvėj <...>295 
Sunku pasakyti, ar esamos gydymo galimybės pataisos įstaigų reabilitacijos cen-

truose yra pakankamai pagrįstos moksliškai, tačiau ir jose esančių nuteistųjų skaičius 
yra gerokai per mažas. Tokia išvada darytina net ir pasiremiant vien tik oficialiais 
duomenimis apie nuteistuosius, kuriems nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai dėl 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. 

94 
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5 pav. Registruoti psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo296 

 
Tiesa, žvelgiant į 2016–2021 metų statistiką, matyti, kad laisvės atėmimo 

įstaigose tokių asmenų 2020 m. stipriai sumažėjo, tačiau, kaip teigiama NTAKD leidinyje, 
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metodika (duomenys buvo apskaičiuoti be asmenų, laikomų atvirosiose kolonijose, 

pusiaukelės namuose ir pataisos namų atskiruosiuose sektoriuose), taip pat COVID-19 

                                                            
295 Interviu Nr. 5 (priklausomybių gydymo ekspertė). 
296 Iš viso per ataskaitinius metus. Sudaryta darbo autoriaus, remiantis NTAKD duomenimis.  
Žr. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2021, p. 65. 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai, 
2022, p. 94. 
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Tiesa, žvelgiant į 2016–2021 metų statistiką, matyti, kad laisvės atėmimo įstaigose 
tokių asmenų 2020 m. stipriai sumažėjo, tačiau, kaip teigiama NTAKD leidinyje, „tam 

295 Interviu Nr. 5 (priklausomybių gydymo ekspertė).
296 Iš viso per ataskaitinius metus. Sudaryta darbo autoriaus, remiantis NTAKD duomenimis. 
 Žr. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendenci-

jos ir pokyčiai, 2021, p. 65.
 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 

pokyčiai, 2022, p. 94.
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įtakos galėjo turėti 2020 m. pasikeitusi Kalėjimų departamento duomenų skaičiavi-
mo metodika (duomenys buvo apskaičiuoti be asmenų, laikomų atvirosiose koloni-
jose, pusiaukelės namuose ir pataisos namų atskiruosiuose sektoriuose), taip pat CO-
VID-19 pandeminė situacija bei karantino sąlygų apribojimai tiek visoje Lietuvoje, 
tiek ir pačiose laisvės atėmimo įstaigose“. Be to, KD duomenimis, analogiškai mažėjo 
(daugiau kaip 2,5 karto, nuo 1220 – 2019 m. iki 467 – 2020 m.) ir nustatytų psichikos 
ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį atvejų skaičius297. 

Aukščiau nurodyti iš viso per ataskaitinius metus registruoti atvejai, tačiau at-
kreiptinas dėmesys ir į konkrečiu laikotarpiu kalinčių priklausomų nuteistųjų skaičių 
ir jų santykį su bendru kalinių skaičiumi. Remiantis 2021  m. gruodžio 31  d. duo-
menimis, Lietuvos laisvės atėmimo vietose buvo 4689 asmenys, iš kurių 719 asmenų 
(2020 m. gruodžio 31 d. tokių asmenų įkalinimo įstaigose buvo 1035) buvo oficia-
liai nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai dėl narkotikų vartojimo, o tai sudarė 
apie 15 proc. visų nuteistųjų. 2013-2021 m. laikotarpiu šis rodiklis mažiausias buvo 
2017 m. (12,0 proc.), o didžiausias 2019 m. (21,7 proc.)298. 
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6 pav. Nuteistųjų ir priklausomų nuteistųjų proporcija 2021 metais299 

 
Taigi, oficialūs duomenys rodo grėsmingą nuteistųjų, kuriems nustatomi 

psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, skaičių, o latentinis 

                                                            
297 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai, 
2021, p. 65. 
298 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2022, p. 94-95.  
299 2021 m. gruodžio 31 d. laisvės atėmimo vietų įstaigose esančių asmenų, kuriems nustatyti psichikos ir elgesio 
sutrikimai dėl narkotikų vartojimo procentas nuo bendro nuteistųjų skaičiaus. Sudaryta darbo autoriaus, remiantis 
NTAKD duomenimis. 
Žr. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai, 
2022, p. 94.  
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297 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2021, p. 65.

298 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir 
pokyčiai, 2022, p. 94-95. 

299 2021 m. gruodžio 31 d. laisvės atėmimo vietų įstaigose esančių asmenų, kuriems nustatyti psichikos 
ir elgesio sutrikimai dėl narkotikų vartojimo, procentas nuo bendro nuteistųjų skaičiaus. Sudaryta 
darbo autoriaus, remiantis NTAKD duomenimis.

 Žr. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Psichoaktyviosios medžiagos: tendenci-
jos ir pokyčiai, 2022, p. 94. 
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Taigi, oficialūs duomenys rodo grėsmingą nuteistųjų, kuriems nustatomi psichi-
kos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, skaičių, o latentinis 
tokių nuteistųjų skaičius, tikėtina, gali būti dar didesnis. Tai iliustruoja ir ankstesnia-
me skyriuje aptarti statistiniai duomenys apie vartojimą, nors jie vertintini atsargiai, 
kadangi tikrai ne kiekvienas įkalinimo įstaigose alkoholį ar narkotikus vartojantis as-
muo yra priklausomas ir jam yra reikalingas gydymas. Naujausi duomenys rodo, kad 
2021 m. pabaigoje buvusių įkalinimo įstaigose priklausomų asmenų su oficialiomis 
diagnozėmis skaičius buvo kiek sumažėjęs, tačiau procentinė dalis tarp visų nuteistų-
jų vis tiek išlieka didelė. Akivaizdu, kad gydymo poreikis, nepaisant to, ar nuteistieji 
įkalinimo metu vartoja ar nutraukia vartojimą, yra didžiulis, tačiau dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių nėra pakankamai įgyvendinamas. Žinoma, prievartinis gydymas 
negali būti taikomas demokratinėje valstybėje, tačiau derėtų svarstyti, kokios priemo-
nės galėtų paskatinti daugiau nuteistųjų rinktis gydymą įkalinimo įstaigose.

PSO dar 1991 m. rekomendavo suteikti sterilaus švirkštimosi galimybes kalėji-
muose, tačiau žalos mažinimas, ypač švirkštų keitimo programos kalėjimuose buvo 
laikomos kontroversiškomis net ir praėjus 25 metams nuo įgyvendinimo pradžios ir 
turint daug efektyvumo įrodymų. Irano (valstybės, kuri turi patirtį dėl švirkštų kei-
timo programų kalėjimuose) patirtį analizavę mokslininkai nurodo, kad žalos ma-
žinimo strategijos susiduria su kliūtimis, kadangi kalėjimų administratoriai ir svei-
katos paslaugas teikiantis personalas yra gana priešiškas švirkštų ir adatų keitimo 
programoms300. Lietuvoje galima pastebėti panašų priešiškumą esamoms (metadono 
programa) ar planuojamoms (švirkštų ir adatų keitimo programa) priemonėms, kaip 
pratęsiančioms vartojimą, nesančioms tinkamu gydymu ir prieštaraujančioms susilai-
kymu nuo vartojimo grindžiamam požiūriui į priklausomybių gydymą. Ankstesniuo-
se Lietuvos mokslininkų tyrimuose buvo pabrėžiama, kad Lietuvos laisvės atėmimo 
vietose netaikomos tokios žalos mažinimo priemonės kaip adatų ir švirkštų keitimas 
ar pakaitinis gydymas, o narkomanijos prevencija Lietuvos įkalinimo įstaigose apsi-
ribojo vien tik šviečiamojo pobūdžio priemonėmis, informacijos apie narkomanijos 
žalą teikimu bei socialinėmis ir psichologinėmis konsultacijomis. Nuteistieji, besiren-
giantys išeiti iš įkalinimo įstaigų, buvo informuojami, kur galėtų kreiptis dėl gydymo 
ir reabilitacijos nuo priklausomybės ligų301. Atkreiptinas dėmesys, jog pakaitinis gy-
dymas nuo 2018 m. jau yra prieinamas, tačiau kiti aspektai lieka mažai pakitę. 

Detoksikavimas yra abstinencijos simptomų, susijusių su psichoaktyviosios me-
džiagos vartojimo nutraukimu, suvaldymas. Šis procesas gali būti atliekamas įvairiai, 
priklausomai nuo narkotiko(-ų), nuo kurio asmuo priklauso. Medicininės interven-

300 Kolind T., Duke K. Drugs in prisons: Exploring use, control, treatment and policy // Drugs: Education, 
Prevention and Policy, 2016, 23:2, p. 89. Prieiga per internetą: <https://www.tandfonline.com/doi/full/
10.3109/09687637.2016.1153604> (žiūrėta 2022 m. kovo 9 d.).

301 Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S. et al. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvo-
je: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Vilnius: Teisės institutas, 2011, p. 164. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09687637.2016.1153604


3. BAUDžIAMOJI ATSAKOMYBĖ DĖL DISPONAVIMO NARKOTIKAIS IR NARKOTIKAI ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE 101

cijos gali būti naudojamos detoksikavimo procese, ypač sunkios priklausomybės nuo 
opiatų (tokiais atvejais gali būti saugiai naudojamas metadonas ar kiti medikamentai) 
ar alkoholio atvejais. Detoksikavimas taip pat gali būti vykdomas ir teikiant psicho-
loginę paramą ar rūpestį ar taikant simptomų gydymą. Visais atvejais abstinencijos 
valdymas įkalinimo įstaigose turėtų būti vykdomas įvertinus tokius aspektus, kaip: 

•	 nuteistojo priklausomybės nuo narkotikų sunkumo laipsnis (tam tikslui nau-
dojant specialią skalę);

•	  nuteistojo pageidavimai;
•	 nuteistąjį bendruomenėje gydžiusių gydytojų pateikta informacija (jeigu ji 

prieinama)302.
Pažymėtina, jog detoksikavimo proceso metu sumažėjusi nuteistųjų tolerancija 

psichoaktyviosioms medžiagoms gali ateityje turėti įtakos perdozavimui. Atsižvelgiant 
į tai, detoksikavimo paslaugos turėtų nukreipti asmenis link kitų paramos priemonių 
ir suteikti informacijos apie perdozavimo pavojų. Nuteistiesiems, kurie patiria opia-
tų sukeltą abstinencijos būseną, turėtų būti pasiūlytas platus detoksikavimo metodų 
ratas, įtraukiant farmakoterapijas ir simptominį gydymą303. Nemažai interviu davusių 
tyrimo dalyvių nurodė, kad detoksikavimo paslaugų spektras Lietuvos įkalinimo įs-
taigose yra labai skurdus, o suėmimo metu dažniausiai jos apskritai nėra prieinamos. 

Papildant „lygus-lygiam“ konsultavimą, vykdomą pačių nuteistųjų ar priklausomų 
asmenų nuteistiesiems, išorinės organizacijos, teikiančios paslaugas narkotikus besi-
švirkščiantiems vartotojams, taip pat gali vykdyti švietimą apie sveikatą. Nyderlanduo-
se veikianti sveikatos paslaugų ir ligų prevencijos organizacija Mainline304 palaiko ryšį 
su įkalintais narkotikų vartotojais teikdama žemo slenksčio paslaugas įkalinimo įstaigų 
patalpose. Individualiuose susitikimuose su nuteistaisiais yra aptariamos jų sveikatos 
problemos, rizikingas elgesys ir narkotikų vartojimo rizikos. Svarbus aspektas yra tai, 
kad tai išorėje esanti organizacija. Mainline yra nepriklausoma nuo kalėjimų sistemos ir 
turi nuteistųjų pasitikėjimą. Šios organizacijos veiklos vertinimas parodė didelį nuteis-
tųjų, įkalinimo įstaigų personalo ir administracijos pasitikėjimą, taip pat ryšio išlaiky-
mą ir kaliniams išėjus į laisvę. Organizacijos darbas suprantamas kaip vertingas narkoti-
kų vartotojų socialinės paramos struktūros papildymas, o veiklos kaštai atsipirko305. Šis 

302 Dolan K., Khoe E. M., Brentari C. et al. Prisons and Drugs: A global review of incarceration, drug use 
and drug services. Report 12. Discussion paper. The Beckley Foundation, Oxford, 2007, p. 4. Priei-
ga per internetą: <https://kar.kent.ac.uk/13324/2/Beckley_RPT12_Prisons_Drugs_EN.pdf> (žiūrėta 
2022 m. balandžio 12 d.).

303 Ten pat, p. 5. 
304 Žr. <https://english.mainline.nl/page/home>. 
305 Stöver H., Weilandt C. Drug use and drug services in prisons. Publikuota leidinyje: Health in prisons: 

A WHO guide to the essentials in prison health. World Health Organizaction, 2007, p. 101. Prieiga 
per internetą: <https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf> (žiūrėta 
2022 m. balandžio 20 d.). 

https://kar.kent.ac.uk/13324/2/Beckley_RPT12_Prisons_Drugs_EN.pdf
https://english.mainline.nl/page/home
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf
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gerosios užsienio praktikos pavyzdys gali praversti ir Lietuvos kalėjimų sistemos kon-
tekste, ypač turint omenyje dalies nuteistųjų nepasitikėjimą kalėjimo administracija 
ar nenorą bendradarbiauti su įkalinimo įstaigų personalu dėl subkultūros nulemtų 
priežasčių. 

3.3.3. Narkotikų vartojimas atlikus bausmę 

Pirmiausia derėtų paminėti tai, kad iššūkiai, susiję su sveikatos priežiūra įkalini-
mo įstaigose, nelieka „už grotų“. Nuteistieji kasdien kontaktuoja su įkalinimo įstaigų 
personalu, kurio nariai po darbo grįžta pas savo šeimos narius ar draugus. Nekrei-
piant dėmesio į nuteistųjų sveikatą, įkalinimo įstaigose kilusios sveikatos problemos 
(įskaitant ir užkrečiamąsias ligas) gali persikelti ir į platesnius visuomenės sluoksnius, 
kaip kad visuomenės sveikatos problemos persikelia į kalėjimus. Didelė nuteistųjų 
dalis nuteisiami atlikti trumpas, iki vienų metų laisvės atėmimo trukmės, bausmes. 
Ženklus šių nuteistųjų skaičius vėl nusikals ir sugrįš į įkalinimo įstaigas, tokiu būdu 
sukurdami savotišką besisukančių durų fenomeną tarp kalėjimo ir visuomenės306. 

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad nelegalūs narkotikai kalėjimuose ir areš-
tinėse vartojami nepaisant struktūruotos ir kontroliuojamos aplinkos, tačiau net ir 
prievartinis susilaikymas nuo vartojimo gali suklaidinti baudžiamosios justicijos pro-
fesionalus bei priklausomus asmenis, neįvertinus asmenų pažeidžiamumo atkristi at-
likus bausmę. Paleisti iš įkalinimo įstaigos priklausomi asmenys susiduria su iššūkiais 
blaivybei per daugybę stresą sukeliančių veiksnių, kurie padidina riziką atkristi ir 
vėl vartoti narkotikus. Tai apima stigmą, siejamą su buvusio nuteistojo etikete, gy-
venamosios vietos ir teisėto darbo poreikiu, stresu vėl atnaujinus ryšius su šeima ir 
reikalavimais, susijusiais su baudžiamosios justicijos vykdoma asmenų priežiūra307. 
Paradoksalu, bet kai kuriems priklausomiems nuteistiesiems įkalinimo įstaiga gali 
būti savotiška „saugi aplinka“308 nuo vartojimo, tačiau tai toli gražu nereiškia, jog įka-
linimas turėtų būti siekiamybė. Atvirkščiai, įkalinimo patirtis sukelia aibę neigiamų 
medicininių, psichologinių, socialinių pasekmių ir atlikus bausmę rizika vėl pradėti 
vartoti yra didelė. Nekalbant apie tuos nuteistuosius, kurie tęsia savo vartojimą įka-
linimo įstaigose, vartoja pavojingesnes medžiagas ir pavojingesniais būdais ar netgi 

306 International network of drug dependence treatment and rehabilitation resource centres (TREAT-
NET). Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prisons. United Nations Office 
of Drugs and Crime, 2008, p. 13. Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/docs/treatment/111_
PRISON.pdf> (žiūrėta 2022 m. balandžio 7 d.).

307 Chandler R. K., Fletcher B. W., Volkow N. R. Treating drug abuse and addiction in the criminal justice 
system: improving public health and safety // JAMA, 2009, 301 (2), p. 2. Prieiga per internetą: doi: 
<10.1001/jama.2008.976> (žiūrėta 2022 m. kovo 16 d.).

308 Angl. safe space.

https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
https://www.unodc.org/docs/treatment/111_PRISON.pdf
https://doi.org/10.1001/jama.2008.976
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pradeda vartoti narkotikus tik patekę į įkalinimo įstaigas. Taigi, sprendžiant narkotikų 
vartojimo įkalinimo įstaigose problemą, pirmiausia reikėtų pasistengti, jog priklauso-
mi asmenys į įkalinimo įstaigas nepatektų. Tais atvejais, kai tokie asmenys visgi nutei-
siami laisvės atėmimo bausmėmis, jiems turėtų būti suteikiamas efektyvus gydymas 
įstaigose, kuriose jie atlieka bausmę, ir užtikrinamas gydymo tęstinumas bei atkryčio 
veiksnių minimizavimas išėjus į laisvę. 

Laikotarpis, kai atlikęs bausmę asmuo yra išleidžiamas į laisvę, mokslinėje lite-
ratūroje dažnai apibrėžiamas kaip itin sudėtingas, siekiančiam reintegruotis į visuo-
menę buvusiam nuteistajam kyla įvairių juridinių, socialinių, psichologinių ir kitokio 
pobūdžio sunkumų. Psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių asmenų atžvilgiu prie 
ir taip sudėtingos gyvenimiškos situacijos prisideda dar ir padidėjusi rizika sugrįžti 
prie žalingo vartojimo. JAV mokslininkų tyrimo duomenimis, individai, kurie ieškojo 
medicininės pagalbos išėję laisvę, nurodė rečiau vartoję psichoaktyviąsias medžiagas, 
negu užfiksuotas vartojimo mastas po įkalinimo tarp visų asmenų. Be to, šalia jau 
anksčiau žinomų rizikos veiksnių, tokių kaip vyriška lytis ar psichikos sveikatos sutri-
kimas dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, taip pat galima išskirti ir tokius nau-
jus rizikos veiksnius, kaip mažiau prižiūrima gyvenamoji vieta. Gyvenamosios vie-
tos (ne)turėjimas buvo stipriai susijęs su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu išėjus 
į laisvę, ypač tais atvejais, kai asmenys gyveno dalindamiesi nedideliu gyvenamuoju 
plotu (pvz., kambariu) su draugais ar šeimos nariais. Gyvenimas kartu nedideliame 
plote buvo didesnis rizikos veiksnys net negu nuolatinės gyvenamosios vietos neturė-
jimas, apgyvendinimas institucijų suteiktose patalpose, depresija ar bipolinis sutriki-
mas. Tikėtina, kad asmenys, kurie gyveno kartu su draugais ar šeimos nariais, patyrė 
didesnę riziką vartoti nelegalias medžiagas dėl institucinės paramos trūkumo arba 
dažnai susidurdavo su vartojančiais narkotikus pažįstamais. Kita svarbi prielaida šiuo 
atveju buvo ta, kad tyrimo dalyviai, kurie gyveno ne institucijų suteiktose gyvenamo-
siose patalpose, galėjo būti rečiau testuojami, tikrinant juos dėl nelegalių medžiagų 
vartojimo. Įdomu tai, kad ilgesnė įkalinimo trukmė turėjo ryšį su mažesne tikimybe, 
kad išleistas į laisvę asmuo vartos nelegalius narkotikus. Remiantis tyrimo rezultatais, 
siūloma atkreipti dėmesį į tokias sritis, kaip sveikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo sutrikimų priežiūra atlikus bausmę ir struktūruotos apgyvendinimo aplin-
kos suteikimas, kur vykdomos intervencijos gali sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo išėjus į laisvę riziką ir galbūt padėtų sumažinti vartojimo pasekmes309. Tikė-
tina, jog gydymo tęstinumo užtikrinimas ir tinkamo būsto buvusiems nuteistiesiems 
suteikimas ir Lietuvoje turėtų teigiamos įtakos mažinant psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimą atlikus bausmę. Struktūruotos gyvenamosios aplinkos teigiamas poveikis 

309 Chamberlain A., Nyamu S., Aminawung J. et al. Illicit substance use after release from prison among 
formerly incarcerated primary care patients: a cross-sectional study // Addict Sci Clin Pract, 2019, 
14:7, p. 1, 7–8. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1186/s13722-019-0136-6> (žiūrėta 2022 m. 
kovo 22 d.). 

https://doi.org/10.1186/s13722-019-0136-6
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pagrindžia prielaidą, kad gyvenimas ilgalaikėse reabilitacijos bendruomenėse išėjus 
į laisvę buvusiems nuteistiesiems gali duoti naudos dėl disciplinuojančios aplinkos, 
bendruomenių vidaus taisyklių, draudžiančių nelegalių medžiagų ir alkoholio varto-
jimą, ir atmosferos, kuri yra nepakanti vartojimui. Buvę nuteistieji yra ta pažeidžiama 
grupė, kuriai stabilus apgyvendinimas yra viena iš esminių sveikimo nuo priklauso-
mybės ligos garantijų. Tiesa, prioritetas nukreipiant priklausomybės ligomis sergan-
čius nuteistuosius turėtų būti teikiamas toms bendruomenėms, kurios savo veikloje 
taiko įrodymais pagrįstus metodus (pvz., kognityvinę elgesio terapiją), nėra nusitei-
kusios prieš gydytojų skiriamus medikamentus priklausomybėms gydyti (pvz., nal-
treksoną) ar yra įdarbinę ekspertinių žinių turinčius specialistus (pvz., psichiatrus, 
psichologus, socialinius darbuotojus ir t. t.). 

Opioidus vartojantys nuteistieji kelia specifinių iššūkių. Laisvės atėmimo 
laikotarpiu negydomi nuteistieji susiduria su sumažėjusia organizmo tolerancija 
opioidams, jeigu jie nevartojo šių narkotikų įkalinimo metu. Išėję į laisvę, dauguma 
sugrįžta prie panašių vartojimo mastų, kurie buvo prieš įkalinimą, nesuvokdami, 
kad jų organizmai negali daugiau toleruoti tokio dydžio dozių, ir taip padidindami 
perdozavimo ir mirties riziką. Naujosios Meksikos valstijoje JAV atliktas tyrimas 
parodė, kad tarp nenatūralia mirtimi mirusių buvusių nuteistųjų didesnė tikimybė 
mirti tokia mirtimi buvo per pirmas dvi savaites išėjus į laisvę, lyginant su vėliau 
sekusiomis 10 savaičių. Tarp tų, kurie mirė per pirmus du mėnesius po paleidimo, 
buvo didesnė mirties nuo perdozavimo rizika, negu mirti nuo kitų nenatūralių prie-
žasčių. Galiausiai, tarp tų, kurie mirė perdozavę per pirmus du mėnesius, vidutinis 
įkalinimo įstaigoje praleistas laikas buvo kur kas ilgesnis negu tarp tų, kurie gyve-
no ilgiau nei du mėnesius išėję į laisvę. Pirmieji taip pat buvo labiau linkę vartoti 
opiatus ir slopintojus310. Kitas mokslinis tyrimas Vašingtono valstijoje parodė, kad 
net 14,8  proc. visų daugiau kaip 76  tūkst. buvusių nuteistųjų mirčių tarp 1999 ir 
2009 m. šioje valstijoje buvo susijusios su opioidais ir dažniausiai ištikdavo perdoza-
vus311. Žinoma, tai yra dideli skaičiai ir atspindi milžinišką nelegalių psichoaktyviųjų 
medžiagų (ir ypač – opioidų, tai patvirtina ir šiuo metu vykstanti „opioidų krizė“) 
vartojimo mastą JAV visuomenėje ir tarp nuteistųjų. Kita vertus, aptartų mokslinių 
tyrimų rezultatai aktualūs ne tik Jungtinėse Valstijose, tačiau ir Lietuvoje, kadangi 
tiek už Atlanto, tiek ir kai kuriose Europos valstybėse pastebima nerimą kelianti 
tendencija – vis didesnis fentanilio, karfentanilio ir į juos panašių stiprių sintetinių 

310 Krinsky C. S., Lathrop S. L., Brown P., Nolte K. B. Drugs, detention, and death: A study of the mortality of 
recently released prisoners // The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 2009, 30 (1), 
p. 6–9. Prieiga per internetą: doi: <10.1097/PAF.0b013e3181873784> (žiūrėta 2022 m. kovo 28 d.). 

311 Binswanger I. A., Blatchford P. J., Mueller S. R., Stern M. F. Mortality after prison release: opioid over-
dose and other causes of death, risk factors, and time trends from 1999 to 2009  // Annals of In-
ternal Medicine, 2013, 159 p(9), p. 592–600. Prieiga per internetą: doi: <10.7326/0003-4819-159-9-
201311050-00005> (žiūrėta 2022 m. kovo 28 d.). 
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opioidų įsigalėjimas opiatų, opioidų vartotojų rinkoje, išstumiant iki tol plačiai var-
totą heroiną. 

Mokslinėje literatūroje didelis buvusių nuteistųjų mirtingumas siejamas ne tik su 
sumažėjusia organizmo tolerancija įkalinimo laikotarpiu, tačiau ir su įvairių narkoti-
kų vartojimu vienu metu kartu su opioidais, o tai beveik padvigubina tikimybę mirti 
pavartojus opioidų. Kitais svarbiais veiksniais laikytini konsultavimo prieš išleidžiant 
į laisvę trūkumas, priežiūros tęstinumo neužtikrinimas ir nesugebėjimas identifikuoti 
tų, kurie susiduria su padidėjusia rizika. Atitinkamai konstatuojama, kad priklauso-
mybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų yra chroniškas sutrikimas su dažnai pasitaikan-
čiais atkryčiais ir reikalauja ilgalaikio, tęstinio gydymo. Mirtims gali būti užkertamas 
kelias ir įvairiomis intervencijomis (įtraukiant pakaitinį gydymą opioidais) išėjus 
į laisvę gali būti sumažinta perdozavimo rizika tarp paleistų į laisvę opioidų vartoto-
jų312. Klinikiniai tyrimai parodė ir tai, kad, norint užtikrinti gydymo tęstinumą, nuteis-
tuosius išleidus į laisvę (šešių mėn. laikotarpiu po bausmės atlikimo) konsultavimas 
kartu su farmakoterapija metadonu (pradėta įkalinimo įstaigoje) veikia efektyviau 
negu tik konsultavimas arba konsultavimas su siuntimu į metadono kliniką. Asme-
nys, kuriems buvo taikytos tokios priemonės, nurodė mažiau dienų vartoję heroiną ar 
užsiėmę nusikalstama veikla negu nuteistieji, kurie buvo tik konsultuoti. Atitinkamai 
konstatuota, kad pakaitinio gydymo metadonu inicijavimas įkalinimo įstaigoje arba 
iškart kalinį išleidus į laisvę yra tinkama intervencija, užpildanti primygtinį gydymo 
poreikį nuteistiesiems, sergantiems priklausomybe nuo heroino313.

312 Møller L. F., Matic S., van Den Bergh B. J., Moloney K. et al. Acute drug-related mortality of people 
recently released from prisons // Public Health, 2010, 124 (11), p. 637–639. Prieiga per internetą: doi: 
<10.1016/j.puhe.2010.08.012> (žiūrėta 2022 m. kovo 28 d.). 

313 Gordon M. S., Kinlock T. W., Schwartz R. P., O’Grady, K. E. A randomized clinical trial of methadone 
maintenance for prisoners: Findings at 6 months postrelease // Addiction, 2008, 103 (8), p. 1333–1342. 
Prieiga per internetą: doi: <10.1111/j.1360-0443.2008.002238.x.> (žiūrėta 2022 m. kovo 29 d.). 
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Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas įkalinimo įstaigose nėra izo
liuota socialinė realybė, ši problema neapsiriboja tik kalėjimo sienomis ir negali būti 
išspręsta tik tokioje ribotoje geografinėje ir laiko dimensijoje. Tiesa, tai nepaneigia ga-
limybės ir būtinybės taikyti pažangiausias, įrodymais pagrįstas priemones įkalinimo 
įstaigose. Padėtis įkalinimo įstaigų viduje negali būti ignoruojama argumentuojant, kad 
ją išspręsti iš esmės neįmanoma nereformuojant visos baudžiamosios justicijos siste-
mos, o nuteistųjų poreikiai neturėtų būti tiesiog padedami į stalčių belaukiant „geres-
nių laikų“. Visgi padėtis įkalinimo įstaigose yra tik ledkalnio viršūnė, kuri yra labiausiai 
matoma, tačiau atspindinti tik dalį su narkotikų vartojimu susijusių problemų visuo-
menėje. Dažnai įkalinimo įstaiga priklausomam žmogui yra savotiška galutinė maršru-
to stotelė, po daugybės susidūrimų su teisingumo industrija simbolizuojanti pralaimėtą 
kovą su priklausomybe ir amžinai paženklinanti jį dviguba „nuteistojo-narkomano“ 
stigma, kurios randai lieka net ir atlikus bausmę bei kardinaliai pakeitus gyvenimo 
būdą. Atsižvelgiant į tai, narkotikų vartojimo problema įkalinimo įstaigose spręstina 
platesniame baudžiamosios justicijos sistemos kontekste, pradedant alternatyviomis 
sankcijomis priklausomiems nuo narkotikų asmenims, depenalizavimo galimybėmis 
ir baigiant socialinėmis ir gydymo paslaugomis asmenims, atlikusiems bausmę. 

Piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis ir ypač priklausomybė nuo 
jų yra glaudžiai susiję su nusikalstamu elgesiu ir kriminalinėmis karjeromis. Nar-
kotikų vartojimas dažnai prasideda dar gerokai iki (pirmo) įkalinimo, tęsiasi (arba 
nutrūksta) laisvės atėmimo bausmės metu ir atsinaujina (arba ne) atlikus bausmę. 
Didelė dalis problemų dėl narkotikų vartojimo įkalinimo įstaigose atsiranda dėl per-
nelyg represinės Lietuvos baudžiamosios politikos tiek nusikaltimų dėl narkotikų at-
žvilgiu, tiek dėl pernelyg griežtų bausmių apskritai. Didelis įkalintų asmenų skaičius ir 
su tuo susijęs įkalinimo įstaigų perpildymas sukuria ir specifines narkotikų vartojimo 
įkalinimo įstaigose problemas ir jas amplifikuoja. 

Su narkotikų vartojimu susijęs nusikalstamas elgesys (nusikaltimai nuosavybei, 
disponavimas draudžiamomis medžiagomis ir jų platinimas) laisvėje lemia tai, kad 
didelė dalis priklausomų narkotikų vartotojų susiduria su baudžiamosios justicijos 
sistema ir yra įkalinami ilgesniam (kai nusikaltimo dalykas – narkotikai) ar trumpes-
niam (dėl smulkių nusikaltimų nuosavybei) laikui. Pabrėžtina, kad narkotikų varto-
jimas visų pirma yra sveikatos ir socialinė problema, todėl ir turėtų būti sprendžiama 
taip, kaip sprendžiamos tokio pobūdžio problemos. 

Narkotikų vartojimas ir jų platinimas įkalinimo įstaigose lemia ilgesnį įkalinimo 
įstaigoje praleistą laiką (dėl nuobaudų ir pakartotinių teistumų), didina užsikrėtimo 
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infekcinėmis ligomis riziką, įsiskolinimus ir su tuo susijusį įsitraukimą į nusikalstamą 
subkultūrą, trukdo resocializacijos procesui ir reintegracijai į visuomenę. 

Narkotikų vartojimo tęsimas ar atnaujinimas atlikus bausmę didina pakartotinio 
teistumo ir įkalinimo rizikas, o opiatų ir opioidų vartotojams sukelia ir pavojų gyvy-
bei dėl perdozavimo, sumažėjus organizmo tolerancijai dėl nutrūkusio ar sporadiško 
vartojimo įkalinimo įstaigose. 

Dalies aukščiau minėtų problemų galima išvengti permąstant baudimą už nusi
kaltimus dėl narkotikų ir baudžiamosios atsakomybės taikymą priklausomų var
totojų atžvilgiu:

•	 Pirmu atveju svarstytinos depenalizavimo galimybės, plečiant šiuo metu per-
nelyg siaurą teismų diskreciją baudžiant už nusikaltimus, kurių dalykas yra 
narkotikai. Apatinių sankcijų ribų kartelių pažeminimas padėtų teismams 
adekvačiau individualizuoti bausmes, o viršutinių ribų koregavimas suteiktų 
daugiau galimybių taikyti įkalinimo alternatyvas. Atsižvelgiant į tai, kad Nar-
kotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio 
rekomendacijos turi esminę įtaką sprendžiant asmenų atsakomybės dėl narko-
tikų klausimus, jos turėtų būti peržiūrėtos ir įvertintos pagal naujausius moks-
linius kriterijus.

•	 Antru atveju Lietuvos teisinėje sistemoje reikėtų įgyvendinti diversijos insti-
tutą, kad priklausomi asmenys galėtų būti dažniau siunčiami gydytis, užuot 
skyrus jiems trumpas laisvės atėmimo bausmes. Pabrėžtina, jog trumpa laisvės 
atėmimo bausmė gali turėti ne „auklėjamąjį“ poveikį, o atvirkščiai – įsitraukus 
į nusikalstamą subkultūrą įkalinimo įstaigose skatinti ir toliau nusikalsti tiek 
atliekant bausmę, tiek ir išėjus į laisvę. 

Įkalinimo įstaigose bausmę atliekančius asmenis reikėtų skatinti įsitraukti į gy
dymo programas, kadangi šiuo metu jų aprėptis nėra didelė. To siekiant, reikėtų 
turėti omenyje galimą nusikalstamos subkultūros įtaką mažam šių programų po-
puliarumui, narkotikų vartojimo mastui ir su tuo susijusiam nusikalstamam elgesiui 
įkalinimo įstaigose, ir nuspręsti, kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant tą įtaką su-
mažinti. Be to, ir šiuo metu esančios programos neturėtų apsiriboti tik 12 žingsnių 
programa. Svarstytinos galimybės programoms kurti ar vykdyti pasitelkti įrodymais 
pagrįstus gydymo metodus taikančius priklausomybių gydymo specialistus iš išorės. 
Įkalinimo bausmę atlikusiems asmenims reikėtų užtikrinti gydymo tęstinumą. 

Kol Lietuvos įkalinimo įstaigose yra vartojami švirkščiamieji narkotikai, tol rei-
kėtų užtikrinti ir adekvačias žalos mažinimo priemones. Modernios narkotikų po-
litikos kalėjimuose siekiančias įkalinimo įstaigas reikėtų skatinti (esant galimybėms – 
ir finansiškai) švirkštų ir adatų keitimo programas įgyvendinti kaip bandomuosius 
projektus, kuriuos įvertinus, galėtų būti nuspręsta dėl tolimesnės šių programų atei-
ties atitinkamuose pataisos namuose ar visoje Lietuvos kalėjimų sistemoje. Pasiekus 
teigiamų rezultatų, bandomieji projektai galėtų tapti nuolatiniai, o rezultatams esant 
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neigiamiems, bandomasis projektas neturėtų būti tęsiamas. Tiesa, tokiu atveju būtina 
užtikrinti nepriklausomą bandomųjų projektų monitoringą ir vertinimą. Atitinkamai 
tokiuose projektuose dalyvaujančių įkalinimo įstaigų darbuotojai turėtų būti supažin-
dinami su tikslais, kurių siekiama, ir gerąja užsienio valstybių praktika.

Monografijoje analizuotą narkotikų vartojimo Lietuvos įkalinimo įstaigose pro-
blemą ir jos sprendimo būdus taip pat galima pavaizduoti SSGG (SWOT) matricoje 
(žr. 3 priedą).
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Summary

 DRUGS AND IMPRISONMeNT: CRIMINOLOGICAL 
FeATUReS OF PUNISHING FOR THe POSSeSION 
OF NARCOTIC OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCeS 
AND PeCULIARITIeS OF DRUG USe IN PRISONS 

Drug use in prisons is not a strictly isolated social reality. On the contrary, people 
start using drugs long before engaging in criminal activities and often have multiple 
convictions for drug possession or drug-related crimes. Drug use usually begins be-
fore imprisonment, continues behind bars and resumes after release. That creates a vi-
cious circle of incarcerations, relapses and criminal behaviour after the release. Drug 
abuse and addiction are closely related to criminal careers.

The monograph discusses the phenomenon of drug use behind bars, primarily 
focusing on the peculiarities in Lithuanian prisons. The monograph’s author discusses 
the relationship between drug use and criminal behaviour and punishment and anal-
yses relevant Lithuanian legal regulation and foreign good practice examples. The au-
thor analyses relevant academic literature regarding criminal liability for drug crime 
and drug-related crime and the possible consequences of incarceration of drug-using 
offenders. In addition, traditional legal research methods were applied, i.e., linguistic, 
logical, systemic, and comparative methods. To enrich the research and ensure greater 
credibility of the findings, 23 semi-structured interviews were conducted with the 
selected experts and the prisoners or ex-convicts with self-reported substance use 
disorder. 

The research showed that drug use in Lithuanian prisons is a severe social and 
medical problem closely related to imprisonment conditions and the atmosphere in 
prison facilities. People with drug use disorders are overrepresented in Lithuanian 
prison facilities. Drug use in prison has peculiarities, e.g. users are more prone to en-
gage in unsafe use practices, leading to the spread of infectious diseases. In addition, 
the increasing popularity of synthetic cannabinoids could be noticed. 

Infamous Lithuanian criminal subculture also influences drug use in prisons. For-
bidden substances are a big part of the prison economy and a source of power in the 
informal prison hierarchy. Drug debts lead to crime and violence, thus making pris-
ons less stable and safe places. For various reasons, some people even start their drug 
use in prison. Accordingly, Lithuanian prisons are not among the best places for drug 
addiction treatment. 
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The best way to approach the problems mentioned above is to rethink punishing 
drug-using offenders, switching from overly repressive to a more health-oriented ap-
proach. It could be done by introducing a diversion institute in the Lithuanian legal 
system for drug-related crime or implementing depenalisation (i.e., lowering bottom 
and/or upper limits of custodial sanctions) for drug possession offences where ap-
propriate. 

In prison facilities, more engagement in evidence-based treatment programs is 
needed as well as further development of harm reduction measures (e.g. needle and 
syringe programs) and the continuity of treatment post-release.  



1 PRIeDAS. INTeRVIU GAIRĖS TYRIMO DALYVIAMS

1. Interviu gairės ekspertams

Sveiki, aš esu Mindaugas Lankauskas, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės 
instituto mokslo darbuotojas. Šiuo metu dalyvauju tyrime, kurio metu bus siekiama 
išanalizuoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo Lietuvos Respublikos 
įkalinimo įstaigose problematiką, žvelgiant į vartojimą kaip integralų kriminalinės 
karjeros elementą. Jūsų suteiktos žinios apie darbo įkalinimo įstaigoje patirtį bus pa-
naudotos siekiant išsiaiškinti esamą situaciją įkalinimo įstaigose ir atitinkamai atlikti 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo įkalinimo įstaigose fenomeno ana-
lizę. Jūsų dalyvavimas šiame projekte yra visiškai konfidencialus. Pokalbis turėtų už-
trukti apie 30–45 min.

Kokybės tikslais interviu bus įrašytas, tai atliekama tam, kad būtų galima tiksliai 
sekti ir analizuoti informaciją. Pokalbis nebus niekur platinamas, o vėliau bus panai-
kintas. Ar sutinkate, kad šis pokalbis būtų įrašinėjamas? Įrašyta medžiaga bus panau-
dota tik tyrimo tikslams. Jūsų anonimiškumas yra užtikrintas.

Jei norėsite nutraukti pokalbį, galite tai atlikti kada panorėję. Ar turite kokių nors 
klausimų? Ar galime pradėti?

I. Bendra informacija
1. Trumpai prisistatykite, prašau, šiek tiek papasakokite apie save. 
2. Kiek laiko užsiimate šia veikla? 
3. Kas, Jūsų nuomone, yra priklausomybė? Kuo tai skiriasi nuo žalingo vartojimo? 
4. Kaip manote, ar narkotinių medžiagų vartojimas yra didelė problema Lietuvoje?
5. Kodėl, jūsų nuomone, žmonės vartoja narkotikus? 
6. Kaip manote, kokios narkotinės medžiagos yra žalingiausios ir kodėl? 
7. Ar, jūsų nuomone, narkotinės medžiagos turi skirtingą poveikį skirtingų 

socia linių grupių žmonėms? 
8. Ar jums yra tekę susidurti su asmeniu, vartojančiu narkotines medžiagas? 

II. Narkotinės medžiagos ir kaliniai
9. Kaip įkalinimas gali paveikti asmens psichiką?
10. Kaip manote, ar narkotinės medžiagos, vartojamos įkalinimo įstaigose, gali 

turėti kokį nors išskirtinį poveikį ten kalintiems asmenims? 
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11. Su kokiomis medicininėmis problemomis nuteistieji gali susidurti vartoda-
mi narkotines medžiagas įkalinimo įstaigose? 

12. Kaip manote, ar įkalinimo įstaigose nuteistieji gauna tinkamą pagalbą tam, 
jog įveiktų savo priklausomybes?

13. Kaip manote, kaip narkotikus vartojantys nuteistieji po bausmės atlikimo 
sugrįžta į visuomenę?

III. Problemos sprendimo būdai
14. Kaip galima įveikti narkotikų vartojimo problemą tarp esamų ir buvusių 

nuteistųjų?
15. Kas, jūsų nuomone, turėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo? 

Interviu gairės nuteistiesiems

Sveiki, aš esu Mindaugas Lankauskas, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės 
instituto mokslo darbuotojas. Šiuo metu dalyvauju tyrime, kurio metu bus siekiama 
išanalizuoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo Lietuvos Respublikos 
įkalinimo įstaigose problematiką, žvelgiant į vartojimą kaip integralų kriminalinės 
karjeros elementą. Jūsų suteiktos žinios apie patirtį įkalinimo įstaigoje bus panaudo-
tos siekiant išsiaiškinti esamą situaciją įkalinimo įstaigose ir atitinkamai atlikti nar-
kotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo įkalinimo įstaigose fenomeno analizę. 
Jūsų dalyvavimas šiame projekte yra visiškai konfidencialus. Pokalbis turėtų užtrukti 
apie 30–45 min.

Kokybės tikslais interviu bus įrašytas, tai atliekama tam, kad būtų galima tiksliai 
sekti ir analizuoti informaciją. Pokalbis nebus niekur platinamas, o vėliau bus panai-
kintas. Ar sutinkate, kad šis pokalbis būtų įrašinėjamas? Įrašyta medžiaga bus panau-
dota tik tyrimo tikslams. Jūsų anonimiškumas yra užtikrintas.

Jei norėsite nutraukti pokalbį, galite tai atlikti kada panorėję. Ar turite kokių nors 
klausimų? Ar galime pradėti?

I. Bendra informacija
1. Trumpai prisistatykite, prašau, šiek tiek papasakokite apie save. 
2. Ką šiuo metu veikiate gyvenime? Kiek laiko praleidote įkalinimo įstaigoje? / 

Kiek jau laiko atliekate bausmę įkalinimo įstaigoje? 
3. Kaip atrodo (-ė) Jūsų gyvenimas įkalinimo įstaigoje? 
4. Taigi šio projekto tema yra susijusi su narkotinių ir psichotropinių medžia-

gų vartojimu įkalinimo įstaigoje. Kokia Jūsų nuomonė apie narkotines me-
džiagas?
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5. Kaip, jūsų nuomone, narkotinės bei psichotropinės medžiagos veikia žmo-
nes?

6. Ar jums teko vartoti narkotinių ar psichotropinių medžiagų? Kaip atrodė ši 
patirtis?

7. Kaip manote, kas skatina žmones vartoti narkotines medžiagas? 

II. Narkotikai įkalinimo įstaigose
8. Ar manote, jog narkotikų vartojimas įkalinimo įstaigose yra didelė problema 

Lietuvoje?
9. Ar esate susidūrę su narkotikų vartojimu įkalinimo įstaigoje? Kaip atrodė ši 

patirtis? Kokios medžiagos dažniausiai vartojamos ir kodėl? 
10. Kaip manote, kokiais būdais narkotinės medžiagos patenka į įkalinimo įs-

taigas? Kodėl taip manote?
11. Jūsų nuomone, kokios priežastys skatina nuteistuosius vartoti narkotines 

medžiagas?
12. Kaip manote, su kokiomis problemomis susiduria narkotines medžiagas 

vartojantys nuteistieji? Kokios pagalbos priemonės yra prieinamos nuteis-
tiesiems šiuo metu? 

III. Problemos sprendimo būdai
13. Kaip, Jūsų nuomone, būtų galima spręsti narkotinių medžiagų vartojimo 

įkalinimo įstaigose problemą? Kokios priemonės galėtų labiausiai padėti 
narkotikus vartojantiems nuteistiesiems? 

14. Kaip valstybė ar visuomenė galėtų prisidėti prie teigiamų pokyčių spren-
džiant šią problemą? 

15. Kaip patys kaliniai galėtų prisidėti prie to, kad ši problema įkalinimo įstai-
gose mažėtų?
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2 PRIeDAS. ĮRODYMŲ SANTRAUKŲ SĄRAŠAS314:

Pavadinimas Sritis Psichoaktyvio
ji medžiaga

Tikslinė (ės)  
grupė (ės) ar  
aplinka (os)

Moksliniais įrodymais patvirtintos kaip duodančios naudą praktikos315:

Pakaitinis gydymas opioidais (metado-
nu) įkalinimo įstaigose, siekiant suma-
žinti narkotikų vartojimą švirkščiantis 
po išleidimo į laisvę

Gydymas Opioidai Įkalinimo įstaigos

Pakaitinė terapija opioidais siekiant 
sumažinti mirčių skaičių įkalinimo 
įstaigose

Žalos maži-
nimas

Opioidai Įkalinimo įstaigos

Pakaitinio gydymo opioidais tęsimas 
laisvėje po įkalinimo, siekiant suma-
žinti mirtingumą išleidus į laisvę

Žalos maži-
nimas

Opioidai Įkalinimo įstaigos

HBV, HCV ir ŽIV testavimas atvykus 
atlikti bausmės į įkalinimo įstaigą, sie-
kiant sumažinti ligų plitimą

Žalos maži-
nimas

Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Sveikatos skatinimas ir švietimas sie-
kiant padidinti testavimo dėl krau jo 
infekcijų mastą įkalinimo įstaigose 

Žalos maži-
nimas

Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Sąlygų skiepytis nuo HBV sudarymas, 
siekiant sumažinti ligos plitimą

Žalos maži-
nimas

Nesiejama su 
kon krečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Pakaitinis gydymas opioidais, siekiant 
sumažinti rizikingą elgesį švirkščiantis

Žalos maži-
nimas

Opioidai Įkalinimo įstaigos

314 Lentelė sudaryta darbo autoriaus, remiantis oficialiame ENNSC tinklalapyje 2022 m. kovo 21 d. pa-
teikta informacija.

 Žr. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Best practice portal – evidence data-
base. Target group(s) or setting(s): prison. Prieiga per internetą: <https://www.emcdda.europa.eu/best-
practice/evidence-summaries_en?evidence_terms=&evidence_rating=All&outcome=All&evidence_
summary_area=All&substance=All&target=1063> (žiūrėta 2022 m. kovo 21 d.). 

315 Angl. Evidence rating: Beneficial.

https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/evidence-summaries_en?evidence_terms=&evidence_rating=All&outcome=All&evidence_summary_area=All&substance=All&target=1063
https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/evidence-summaries_en?evidence_terms=&evidence_rating=All&outcome=All&evidence_summary_area=All&substance=All&target=1063
https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/evidence-summaries_en?evidence_terms=&evidence_rating=All&outcome=All&evidence_summary_area=All&substance=All&target=1063
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Pavadinimas Sritis Psichoaktyvio
ji medžiaga

Tikslinė (ės)  
grupė (ės) ar  
aplinka (os)

Sąlygų gydytis nuo HBV, HCV ir ŽIV 
sudarymas siekiant sumažinti ligų 
plitimą

Gydymas Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Pakaitinis gydymas opioidais (meta-
donu) įkalinimo įstaigose, norint pa-
didinti buvusių nuteistųjų siekį gydytis 
atlikus bausmę

Gydymas Opioidai Įkalinimo įstaigos

Pakaitinis gydymas opioidais (me-
tadonu) įkalinimo įstaigose, siekiant 
sumažinti nelegalų opioidų vartojimą 
išėjus į laisvę

Gydymas Opioidai Įkalinimo įstaigos

Pakaitinis gydymas opioidais (metado-
nu) įkalinimo įstaigose, siekiant suma-
žinti narkotikų vartojimą švirkščiantis 
išėjus į laisvę 

Gydymas Opioidai Įkalinimo įstaigos

Remiantis moksliniais įrodymais, šios praktikos yra galimai naudingos316:

Terapinės bendruomenės įkalinimo 
įstaigose ir išėjus į laisvę, siekiant su-
mažinti pakartotinį įkalinimą tarp nar-
kotikus vartojančių pažeidėjų, turinčių 
keletą psichikos sutrikimų 

Gydymas Sergamumas 
keliomis ligo-
mis

Pacientai su dviguba 
diagnoze, įkalinimo 
įstaigos

Prezervatyvų ir lubrikantų suteikimas 
siekiant sumažinti rizikingą seksualinį 
elgesį 

Žalos maži-
nimas

Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Galimo užsikrėtimo ŽIV profilaktika 
prieš ir po galimo kontakto su viruso 
šaltiniu

Žalos maži-
nimas

Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Mokymai dėl naloksono ir šio vaisto 
išrašymas siekiant sumažinti opioidų 
perdozavimo mirtingumą išėjus į laisvę

Žalos maži-
nimas

Opioidai Įkalinimo įstaigos

316 Angl. Evidence rating: Likely to be beneficial.
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Pavadinimas Sritis Psichoaktyvio
ji medžiaga

Tikslinė (ės)  
grupė (ės) ar  
aplinka (os)

Terapinės bendruomenės įkalinimo 
įstaigose siekiant sumažinti pakarto-
tinio įkalinimo ir piktnaudžiavimo 
narkotikais atkryčių mastą

Gydymas Opioidai Įkalinimo įstaigos

Socialinės globos tęstinumas siekiant 
pagerinti elgesį po išleidimo į laisvę

Gydymas Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Švirkštų ir adatų keitimo programos 
įkalinimo įstaigose, siekiant sumažinti 
ŽIV ir HCV plitimą

Žalos maži-
nimas

Opioidai Įkalinimo įstaigos

Narkotikų teismų programos siekiant 
mažinti recidyvą

Socialinė 
integracija

Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Kompromisas tarp naudos ir žalos317:

Naltreksono naudojimas siekiant su-
mažinti nusikalstamą veiklą (ir pakar-
totinį įkalinimą) ir pagerinti gydymo 
rezultatus tarp narkotikus vartojančių 
pažeidėjų

Žalos maži-
nimas

Opioidai Įkalinimo įstaigos

Efektyvumas nėra žinomas318:

Intervencijos narkotikų vartotojų, 
turinčių kitą psichikos sutrikimą, at-
žvilgiu, siekiant sumažinti narkotikų 
vartojimą ir pakartotinius sulaikymus 

Gydymas Sergamumas 
keliomis ligo-
mis

Pacientai su dviguba 
diagnoze, įkalinimo 
įstaigos

Psichosocialinės intervencijos (jas 
lyginant su įprastiniu gydymu), sie-
kiant sumažinti nusikalstamą veiklą (ir 
pakartotinį įkalinimą) tarp narkotikus 
vartojančių pažeidėjų moterų

Gydymas Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Moterys, įkalinimo 
įstaigos

Saugaus tatuiravimo ir auskarų vėrimo 
programos, siekiant sumažinti kraujo 
infekcijų plitimą įkalinimo įstaigose

Žalos maži-
nimas 

Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

317 Angl. Evidence rating: Trade-off between benefits and harms.
318 Angl. Evidence rating: Unknown effectiveness.
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Pavadinimas Sritis Psichoaktyvio
ji medžiaga

Tikslinė (ės)  
grupė (ės) ar  
aplinka (os)

Pakaitinis gydymas opioidais, siekiant 
sumažinti ŽIV ir HCV plitimą įkalini-
mo įstaigose

Žalos maži-
nimas 

Opioidai Įkalinimo įstaigos

Pakaitinis gydymas opioidais (metado-
nu) įkalinimo įstaigose, siekiant suma-
žinti recidyvą išėjus į laisvę

Gydymas Opioidai Įkalinimo įstaigos

Farmakologinis gydymas (lyginant su 
nefarmakologiniu gydymu), siekiant 
sumažinti narkotikų vartojimą ir nusi-
kalstamą veiklą tarp narkotikus varto-
jančių pažeidėjų

Gydymas Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Farmakologinis gydymas opioidais (ly-
ginant su placebu), siekiant sumažinti 
vartojimą tarp narkotikus vartojančių 
pažeidėjų moterų 

Gydymas Opioidai Moterys, įkalinimo 
įstaigos

Psichosocialinės intervencijos, siekiant 
sumažinti vartojimą tarp narkotikus 
vartojančių pažeidėjų moterų

Gydymas Opioidai Moterys, įkalinimo 
įstaigos

Integruotas infekcinių ligų ir sutri-
kimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo gydymas siekiant pagerinti 
infekcinių ligų gydymo rezultatus 

Gydymas Alkoholis, ser-
gamumas ke-
liomis ligomis, 
nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga, amfeta-
minai, kanapės, 
kokainas, NPS, 
opioidai, recep-
tiniai vaistai, 
tabakas

Bendruomenės, 
pacientai su dviguba 
diagnoze, būtinoji 
pagalba, etninės 
mažumos, šeimos, 
teisėsauga, nėščios 
moterys, besišvirkš-
čiantys narkotikus 
asmenys, mokyklos, 
moterys, įkalinimo 
įstaigos, jaunimas, 
vakarėliai, naktinis 
gyvenimas
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Pavadinimas Sritis Psichoaktyvio
ji medžiaga

Tikslinė (ės)  
grupė (ės) ar  
aplinka (os)

Sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžia-
gų vartojimo gydymo intervencijos 
naudojant telemediciną 

Gydymas Alkoholis, 
opioidai, taba-
kas

Bendruomenės, 
pacientai su dviguba 
diagnoze, būtinoji 
pagalba, etninės 
mažumos, šeimos, 
teisėsauga, nėščios 
moterys, besišvirkš-
čiantys narkotikus 
asmenys, mokyklos, 
moterys, įkalinimo 
įstaigos, jaunimas, 
vakarėliai, naktinis 
gyvenimas

Narkotikų teismų programos, siekiant 
pagerinti užimtumo rezultatus 

Socialinė 
reintegra-
cija

Nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga

Įkalinimo įstaigos

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
sukeliamų sutrikimų integralus gydy-
mas bendruomenėje5

Gydymas Alkoholis, ser-
gamumas ke-
liomis ligomis, 
nesiejama su 
konkrečia me-
džiaga, amfeta-
minai, kanapės, 
kokainas, NPS, 
opioidai, recep-
tiniai vaistai, 
tabakas

Bendruomenės, 
pacientai su dviguba 
diagnoze, būtinoji 
pagalba, etninės 
mažumos, šeimos, 
teisėsauga, nėščios 
moterys, besišvirkš-
čiantys narkotikus 
asmenys, mokyklos, 
moterys, įkalinimo 
įstaigos, jaunimas, 
vakarėliai, naktinis 
gyvenimas

319 Angl. Assertive community treatment (ACT). 
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3 PRIeDAS. NARKOTIKŲ VARTOJIMO  
LIeTUVOS ĮKALINIMO ĮSTAIGOSe PROBLeMA 
(SSGG ANALIZĖ)

Stiprybės Silpnybės

•	Mažas narkotikų vartojimo mastas 
Lietuvoje.

•	Mažėjantis įkalintų asmenų skaičius 
Lietuvos įkalinimo įstaigose.

•	Pakaitinio gydymo metadonu paslaugų 
teikimas įkalinimo įstaigose, naloksono 
išdavimas į namus atlikus bausmę.

•	Didelis narkotikus vartojančių asmenų 
ir probleminių vartotojų skaičius 
įkalinimo įstaigose.

•	Nedidelis nuteistųjų ir personalo 
skaičius įkalinimo įstaigose įsteigtuose 
reabilitacijos centruose.

•	Neigiama subkultūros įtaka prekybai 
narkotikais įkalinimo įstaigose ir gydy-
muisi nuo priklausomybių. 

Galimybės Grėsmės

•	Dekriminalizavimas mažinant 
baudžiamosios justicijos aprėptį su nar-
kotikais susijusiose bylose.

•	Depenalizavimas, mažinant pernelyg 
griežtų sankcijų dėl disponavimo nar-
kotikais viršutinę ir (ar) apatinę ribas.

•	Diversijos instituto taikymas, kai 
nusikalstamą veiką padaro priklausomi 
asmenys.

•	Subkultūros reikšmės mažinimas pert-
varkant įkalinimo įstaigas ir mažinant 
kalinių skaičių. 

•	Žalos mažinimo priemonių spektro 
plėtimas įkalinimo įstaigose.

•	Gydymo galimybių plėtra įkalinimo 
įstaigose.

•	Galimas narkotikų vartojimo masto tarp 
jaunesnių asmenų didėjimas.

•	Galimas priklausomų asmenų skaičiaus 
didėjimas Lietuvos įkalinimo įstaigose.

•	Narkotikus vartojančių nuteistųjų pro-
porcijos tarp visų nuteistųjų augimas.

•	Galimi infekcinių ligų protrūkiai 
ateityje, nesiėmus žalos mažinimo 
priemonių. 
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Narkotikai ir įkalinimas:
kriminologiniai baudimo už disponavimą 
narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis aspektai ir jų vartojimo 
įkalinimo įstaigose ypatumai

Mindaugas Lankauskas 
Dr. Mindaugas Lankauskas yra teisininkas 
ir kriminologas, Lietuvos socialinių moks-
lų centro Teisės instituto mokslo darbuo-
tojas. Monografijos autorius yra Europos 
kriminologų asociacijos, Lietuvos krimi-
nologų asociacijos ir Europos socialinių 
narkotikų tyrimų asociacijos narys, publi-
kavęs daugiau kaip 20 mokslinių publi-
kacijų (straipsnių recenzuojamuose leidi-
niuose, monografijų ir mokslo studijų bei 
jų dalių), skaitęs pranešimus tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose. Mokslinių in-
teresų sritys: narkotikų politika ir kontrolė, 
organizuota nusikalstama veikla, korpora-
ciniai nusikaltimai, teisės sociologija. Ša-
lia mokslinės tiriamosios veiklos, Vilniaus 
universiteto Filosofijos fakultete dėsto kri-
minologijos programos studentams.

Monografijoje analizuojami baudimo už 
disponavimą narkotinėmis ar psichotropi-
nėmis medžiagomis aspektai ir jų vartojimo 
įkalinimo įstaigose ypatumai iš tarpdiscipli-
ninės (teisės, kriminologijos, sociologijos 
mokslų) perspektyvos. Psichoaktyviųjų me-
džiagų vartojimas įkalinimo įstaigose pa-
sižymi specifiniais ypatumais, tokiais kaip 
didelis vartojimo mastas, pavojingos varto-
jimo praktikos, negatyvi subkultūros įtaka 
narkotikų rinkoms ir sveikimui nuo priklau-
somybių ir t. t. Daugumos šių problemų iš 
esmės neįmanoma išspręsti nepermąstant 
baudimo už nusikaltimus, kurių dalykas – 
narkotikai, ar nusikaltimus, kurių padarymą 
nulėmė narkotikų vartojimas. Šis permąsty-
mas įmanomas tik tuo atveju, jeigu narko-
tikų problema pirmiausia bus suprantama 
kaip sveikatos ir socialinė problema, kuriai 
spręsti baudžiamosios teisės turimi ins-
trumentai nėra patys tinkamiausi. Siekiant 
sumažinti šiuo metu įkalinimo įstaigose 
egzistuojančias problemas dėl narkotikų 
vartojimo, joms spręsti reikėtų skirti adekva-
čius finansinius ir žmogiškuosius išteklius, 
plėsti gydymo nuo priklausomybių aprėp-
tį ir spektrą, taikyti mokslu pagrįstas žalos 
mažinimo priemones.

LSMC Teisės instituto mokslo tyrimai
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