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Persekiojimas yra rimta visuomenės sveikatos problema, dažnai sukelianti sunkias fizines, 
socialines ir psichologines pasekmes aukai (Chan & Sheridan, 2020b; Worsley et al., 2017). 
Šios problemos mastai auga, o ypač prie to prisideda sparti skaitmeninių technologijų 
plėtra (Freed et al., 2018). Didžioji dalis persekiojimo atvejų yra glaudžiai susiję su smur-
to artimoje aplinkoje problematika, vadinasi, kalbant apie prevencijos galimybes ir nuo 
jo nukentėjusių asmenų saugumą, svarbu tyrinėti ne tik fizinio ar seksualinio smurto, bet 
ir tokio smurtui priskiriamo elgesio kaip persekiojimas apraiškas bei poveikį.

 Vakarų šalyse persekiojimas gausiai tyrinėjamas. Remiantis užsienyje atliktų re-
prezentatyvių nacionalinių tyrimų duomenimis, persekiojimo lygis yra aukštas. Pavyzdžiui, 
bent kartą persekiojimą savo gyvenime yra patyrę 19,5 proc. portugalų (Matos et al., 2019) 
ar 11,6 proc. vokiečių (Dreßing et al., 2020). Be to, tyrimų rezultatai užsienio šalyse nuolat 
patvirtina faktą, kad moterys žymiai dažniau tampa persekiojimo aukomis nei vyrai (pavyz-
džiui, Australian Bureau of Statistics, 2017; Matos et al., 2019; Smith et al., 2022). Vis dėl-
to Lietuvoje, išskyrus pavienius tyrinėjimus (pvz., Babachinaitės, Laurinaitytės (Čėsnienės), 
Michailovič darbuose), iki 2021 m. persekiojimo samprata, paplitimas ir pasekmės nebuvo 
kompleksiškai analizuojamos. Nebuvo atlikta jokių sisteminių tyrimų, tad ir nežinota, kaip 
Lietuvos gyventojai suvokia persekiojimą, kokie yra persekiojimo mastai mūsų šalyje, ko-
kias problemas mato teisėsaugos atstovai, kuomet atlikdami tiesiogines funkcijas susiduria 
su persekiojamais asmenimis ir persekiotojais, kokiais duomenimis turėtų remtis įstatymų 
leidėjai ir pan. Kaip teigiamą tematikos poslinkį galima išskirti Lietuvos Respublikos vado-
vybės apsaugos tarnybos 2017 m. inicijuotą projektą „Persekiojimui STOP“, skirtą atkreipti 
dėmesį į persekiojimo problemą, didinti visuomenės informuotumą šia tema, skatinti profe-
sionalų diskusiją, užtikrinti visuomenės narių saugumą.

 Atsižvelgdama į minėtos problemos svarbą bei sisteminių tyrimų stoką Lietuvos 
mokslo taryba pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuome-
nė“ skyrė finansavimą projektui „Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir 
reagavimo į jį galimybės Lietuvoje“ (PERARA; sutarties Nr. S-GEV-21-4). Bendrasis projekto 
tikslas – ištirti persekiojimo sampratą ir paplitimą tarp Lietuvos gyventojų, esamas reagavi-
mo į asmens persekiojimą artimoje aplinkoje priemones bei, remiantis geriausia užsienio 
šalių praktika, numatyti jų tobulinimo kryptis. Atitinkamai šioje studijoje, mokslininkų ko-
mandos 2021–2022 m. atliktų tyrimų pagrindu, pristatomi pagrindiniai projekto rezultatai.

 Studiją sudaro šešios dalys. Pirmojoje analizuojamas persekiojimo problemos 
aktualumas, apibrėžimų įvairovė, pristatoma Lietuvos ir užsienio šalių situacija tiek moksli-
niu, tiek praktiniu požiūriu. Antrojoje dalyje pristatomi šalies gyventojų reprezentatyvios ap-
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klausos rezultatai apie tai, kokia yra persekiojimo samprata, koks persekiojimo patyrimo 
mastas ir kokios jo charakteristikos, kokias įveikos strategijas naudoja persekiojimą patyrę 
asmenys, kokios pagalbos sulaukė ir pan. Trečiojoje dalyje pateikiama su persekiojimu 
susijusių bylų sprendimų (2016–2020 m.) analizė. Kitose dviejose dalyse aptariamas 
politikos formuotojų, specialistų bei pareigūnų požiūris į esamą persekiojimo reglamen-
tavimą bei reagavimą į jį, kokius reagavimo probleminius aspektus jie mato, kokia yra 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikšmė teikiant pagalbą ir pan. Studija baigiama api-
bendrinimu, kuriame trumpai pristatomos svarbiausios projekto metu atliktų tyrimų išva-
dos. Paminėtina, kad šio projekto rezultatų pagrindu buvo parengtos ir išleistos praktinės 
rekomendacijos dėl pagalbos nukentėjusiems nuo persekiojimo teikimo, jų saugumo už-
tikrinimo bei prevencinio darbo galimybių įvairiose asmenų grupėse1.

 Bendrą projekto idėją – ištirti persekiojimo reiškinį Lietuvoje – taip pat palaikė 
gausus būrys institucinių partnerių: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, 
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Res-
publikos teisingumo ministerijos2. Studijos autorės už kolegišką bendradarbiavimą išreiškia 
nuoširdžią padėką tiek minėtoms partnerių institucijoms, tiek ir Policijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos 
tarnybos, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurto artimoje aplinkoje aukomis, 
specialistams. Autorės išreiškia padėką užsienio ekspertams dr. Lorraine Sheridan, 
dr. Heng Choon (Oliver) Chan, dr. Marlene Matos ir kitiems už vertingas pastabas bei di-
desnes galimybes pristatyti tyrimų rezultatus tarptautinei auditorijai, teisės studijų studentei 
Justinai Zokaitei bei sociologei Indrei Bielevičiūtei už pagalbą apdorojant kai kuriuos tyrimo 
duomenis, PERARA projekto administratoriui Justinui Paliaukai už sklandų projekto darbų 
administravimą bei komunikavimą, taip pat visiems tyrimų dalyviams, nuoširdžiai prisidėju-
siems prie projekto tikslų įgyvendinimo dalijantis savo žiniomis ir patyrimu.

1 Laurinaitytė, I., Michailovič, I., ir Jarutienė, L. (2022). Rekomendacijos dėl persekiojimo prevencijos ir 
reagavimo į jį. Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas.

2 2022 m. liepos 1 d. Lietuvos probacijos tarnyba (iki tol buvusi pavaldi Kalėjimų departamentui) perėjo 
į tiesioginį Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldumą, todėl vykdant projekto veiklas buvo 
bendradarbiaujama tiek su Lietuvos probacijos tarnyba, tiek ir su Kalėjimų departamentu (nuo 2023 m. 
sausio 1 d. – Lietuvos kalėjimų tarnyba).
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1
Persekiojimas yra laike besitęsiantis, dažniausiai piktybiškumu pasižymintis elgesys, kuris 
sutrikdo kasdienį persekiojamo žmogaus gyvenimą, pažeidžia asmens privatumą, kelia 
nuolatinę įtampą, baimę (Purcell et al., 2004). Pažymėtina, kad persekiojimo sąvoka yra 
gana įvairiai apibrėžiama, nes ji taikoma apibūdinant platų elgesio ir situacijų diapazoną 
(Owens, 2016). Pavyzdžiui, persekiojimu vadinamas suplanuotas besikartojantis elgesys, 
apimantis daugkartinį skambinimą, laiškų, žinučių ar dovanų siuntimą, aukos sekimą, gra-
sinimus, įsiveržimą į jos gyvenamąją vietą, įžeidžiančio pobūdžio medžiagos skelbimą 
internete, ypač naudojantis socialiniais tinklais, kontakto su aukos draugais ir pažįstamais 
siekimą, naudojimąsi kito asmens duomenimis priekabiaujant prie kitų žmonių ir pan. 
(Logan & Walker, 2017; Pittaro, 2007; Quinn-Evans et al., 2021). Šiuo metu sparčiai vys-
tantis išmaniosioms technologijoms didėja ir persekiojimui naudojamų metodų įvairovė, 
todėl šalia tradicinio yra išskiriamas ir elektroninis persekiojimas (angl. cyberstalking). Pas-
tarasis apibūdinamas kaip interneto, elektroninio pašto ar kitų elektroninių ryšio priemo-
nių naudojimas siekiant virtualiai persekioti kitą žmogų ar prie jo priekabiauti (Ahlgrim & 
Terrance, 2021; Spitzberg & Cupach, 2007). Atsižvelgiant į tai elektroninio persekiojimo 
pavyzdžiais galėtų būti daugkartinis skambinimas, žinučių ar kitokios rašytinės informacijos 
siuntimas, sekimas per mobiliuosius įrenginius, taip pat naudojantis socialiniais tinklais, 
šnipinėjimas, kenkėjiškų programų įdiegimas, jautrios informacijos apie asmenį skelbimas 
viešai siekiant jam pakenkti ir pan.

 Svarbu pažymėti, kad persekiojimo elgesys ilgą laiką nebuvo traktuotas kaip teisės 
pažeidimas, kai kuriais atvejais buvo romantizuojamas, menkintas jo pavojingumas bei žala 
aukai. Visgi didelį rezonansą visuomenėje sukėlę žymių žmonių užpuolimai rodė aiškias 
persekiojimo ir smurtinio elgesio sąsajas. Gilesni persekiojimo reiškinio tyrinėjimai, taip 
pat ir bandymai kovoti su persekiojimu teisiniu lygmeniu prasidėjo XX a. dešimtajame 
dešimtmetyje po Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įvykusių persekiotojų išpuolių prieš 
kelias įžymias aktores (Van der Aa, 2018). Taigi, pirmiausia buvo atkreiptas dėmesys į viešų 

Persekiojimo problemos apžvalga
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asmenų persekiojimo problemą, tačiau vėlesni šio reiškinio tyrimai atskleidė, kad persekio-
jimas dažniau pasireiškia kitokiomis aplinkybėmis (pavyzdžiui, nutrūkus intymiai partnerys-
tei (Garza et al., 2020)) ar tam tikrose visuomenės grupėse (pavyzdžiui, tarp jaunų žmonių 
(Björklund et al., 2010) ar sveikatos priežiūros specialistų (Bulut et al., 2021)).

 Mokslinės literatūros analizė rodo, kad pirmieji persekiojimo apibrėžimai orien-
tavosi tik į persekiotojo elgesį (Meloy & Gothard, 1995), bet vėliau buvo papildyti aukos 
reagavimo ypatumais (Mullen et al., 1999). Tad šiuo metu nors ir vieno visuotinai priimtino 
persekiojimo apibrėžimo nėra, vis dėlto galima išskirti du esminius bendrus persekiojimo 
viktimizacijos elementus (Fissel et al., 2020; Logan & Walker, 2017): (1) kryptingą perse-
kiotojo elgesį tam tikro asmens atžvilgiu, kuris (2) sukelia persekiojamam asmeniui grėsmę, 
baimę ar kitas panašias emocines reakcijas. Atsižvelgiant į tai vis daugiau šalių sutariama, 
kad persekiojimas yra pavojinga veika, už kurią turėtų kilti baudžiamoji atsakomybė.

 Remiantis užsienyje (daugiausia JAV, Australijoje ir Jungtinėje Karalystėje (JK)) 
atliktų reprezentatyvių nacionalinių tyrimų duomenimis, persekiojimo lygis yra aukštas. Pa-
vyzdžiui, JK persekiojimą savo gyvenime yra patyrę viena iš 5 moterų ir vienas iš 18 vyrų 
(Smith et al., 2011), Australijoje – viena iš 5 moterų ir vienas iš 12 vyrų (Australian Bureau 
of Statistics, 2017). Panašius rezultatus gavo ir 2014 m. Europos Sąjungos pamatinių teisių 
agentūra, kuri atlikusi apklausą nustatė, jog 18 proc. moterų nuo 15 m. amžiaus yra patyru-
sios vienokio ar kitokio pobūdžio persekiojimą (European Union Agency for Fundamental 
Rights, 2014). O štai naujausiais JAV ligų kontrolės centro, atlikusio virš 27,5 tūkstančio 
suaugusių asmenų apklausą, duomenimis, per savo gyvenimą net 31,2 proc. moterų ir 
16,1 proc. vyrų bent kartą yra patyrę persekiojimą, kai jautėsi išsigandę ar manė, jog jie ar 
jų artimieji bus sužaloti ar nužudyti (Smith et al., 2022).

 Pažymėtina, kad didžioji dalis persekiojimo atvejų yra glaudžiai susiję su smurto ar-
timoje aplinkoje problematika, kurioje intymaus partnerio persekiotojai išskiriami kaip atskira 
pažeidėjų grupė (Garza et al., 2020). Atitinkamai 2011 m. Europos Tarybos konvencijoje dėl 
smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo (toliau – Stambulo 
konvencija) raginama imtis „būtinų teisėkūros ar kitų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad 
būtų kriminalizuotas tyčinis pasikartojantis kitam asmeniui grėsmę keliantis elgesys, dėl kurio 
šis asmuo jaučiasi nesaugus“ (34 str.). Vadinasi, kalbant apie smurto artimoje aplinkoje pre-
venciją ir nuo jo nukentėjusių asmenų saugumą, svarbu tyrinėti ne tik fizinio smurto, bet ir 
tokio įkyraus elgesio kaip persekiojimas apraiškas bei poveikį artimoje aplinkoje.

1. Persekiojimo problemos apžvalga
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Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

 Neabejojama, kad persekiojimas daro įtaką nukentėjusio žmogaus gyvenimo ko-
kybei: fizinei ar psichikos sveikatai, darbingumui, ekonominei gerovei ar tiesiog gyveni-
mo būdui (Chan & Sheridan, 2020a). Persekiojimo aukos patiria įvairių fizinės ir psichi-
kos sveikatos problemų (fizinius sužalojimus, somatinius simptomus, nerimą, depresiją, 
potrauminio streso sutrikimą, dažniau turi minčių apie savižudybę, būdingi intensyvūs 
baimės, kaltės, gėdos jausmai ir pan.), darančių didelę neigiamą įtaką jų gyvenimo ko-
kybei ir kartu visos visuomenės gerovei. Šiuo atveju reikėtų išskirti persekiojimą artimoje 
aplinkoje, kuris gali sukelti itin sunkių pasekmių aukai: padidėja nužudymo, fizinio suža-
lojimo, seksualinės prievartos, grasinimų, turto sugadinimo, telefoninio sekimo ir pan. 
grėsmės. Pavyzdžiui, pripažįstama, kad dauguma artimoje aplinkoje nužudytų ar smurtą 
patyrusių moterų buvo persekiojamos savo buvusių partnerių (McFarlane et al., 1999).

 Nuolat jaučiama baimė ir įtampa skatina auką imtis įvairių priemonių, pradedant 
kasdieninių įpročių keitimu, kontaktų ribojimu, apsaugos priemonių įsigijimu ir baigiant 
gyvenamosios vietos ar darbo keitimu. Vis dėlto nepaisant persekiojimo daromos žalos, 
persekiojimas neretai yra latentinė veika, apie kurią nėra pranešama teisėsaugos instituci-
joms. Baum su kolegomis (2009) teigia, kad tik pusė persekiojimo atvejų yra pranešami 
policijai ir tik dėl kas penkto atvejo yra pradedamas ikiteisminis tyrimas. Be to, tiriant in-
tymaus partnerio persekiojimo atvejus pastebimi papildomi probleminiai aspektai: tyrimų 
rezultatai rodo, kad smurto prieš partnerį atvejais persekiojimo faktas nedidina smurtavu-
sio asmens suėmimo tikimybės (Garza et al., 2020).

 Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad susidūrę su persekiojimo elgesiu aplinkiniai ne-
pakankamai suvokia situacijos pavojingumą, todėl dažnai būna neigiama ar minimizuoja-
ma persekiojimo reikšmė. Analizuojant nuo persekiojimo nukentėjusių asmenų taikomas 
įveikos strategijas, pastebima, kad neretai vengiama kreiptis į teisėsaugos institucijas ar 
konfrontuoti su persekiotoju, dažniau pasirenkama persekiotojo elgesio ignoravimo stra-
tegija, tikintis, kad anksčiau ar vėliau persekiotojo bandymai kontaktuoti baigsis (Dutton & 
Winstead, 2011). Pažymėtina, kad tais atvejais, kuomet vengiama teisėsaugos institucijų įsi-
traukimo, persekiotojui nėra skiriama bausmė ar kitokia poveikio priemonė. Taigi, nukentėję 
asmenys dažnai nesulaukia deramos pagalbos bei kyla iššūkių užtikrinant jų saugumą.

 Kalbant apie persekiojimo kriminalizavimą galima pastebėti, kad nors teisinis 
persekiojimo vertinimas bei apsaugos nuo jo priemonės skiriasi, daugelio Europos Są-
jungos šalių įstatymuose už persekiojimą yra numatyta atskira baudžiamoji atsakomybė 
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(Van der Aa, 2018; Woźniakowska-Fajst, 2019). Lietuvoje persekiojimo kriminalizavimas 
buvo ilgai trukęs procesas, pareikalavęs didelių nevyriausybinių organizacijų, speciali-
zuotos kompleksinės pagalbos centrų ir kitų suinteresuotų institucijų pastangų raginant 
drausti persekiojimą kaip nepageidaujamus žmogui grėsmę keliančius veiksmus 
(Laurinaitytė ir kt., 2021). Paminėtina, kad dar 2019 m. Lietuvos Respublikos Seime kilo 
iniciatyva kriminalizuoti asmens persekiojimą, papildant Lietuvos Respublikos baudžia-
mąjį kodeksą (toliau – BK) 1671 straipsniu (įstatymo projektas Nr. XIIIP-3746, 2019), 
kadangi mūsų šalies įstatymai iki to laiko persekiojimo sąvokos specialiai neišskyrė, o 
su juo susijusias veikas reglamentavo bendrosios baudžiamąją atsakomybę nustatančios 
nuostatos. Tokiu atveju galėjo būti taikomos normos, numatančios atsakomybę už įvairius 
pažeidimus, kuriuose yra persekiojimo komponentų (fizinė prievarta, pavojingi grasini-
mai, turto gadinimas ir pan.). Viena iš galimybių nubausti asmenį už persekiojimą pagal 
LR BK buvo reglamentuota BK 145 str., kuris numato atsakomybę už grasinimą nužudyti ar 
sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimą. Vis dėlto šio reagavimo 
į persekiojimą, kaip rodo tyrimų rezultatai ir geroji praktika, nepakanka siekiant užtikrinti 
visuomenės narių saugumą ir gerovę. 2021 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas 
papildė BK 1481 straipsniu „Neteisėtas žmogaus persekiojimas“, numatydamas baudžia-
mąją atsakomybę už persekiojimą (Teisės aktų registras [TAR], 2021, Nr. 2021-22115). 
Atitinkamai šiuo metu persekiojimą yra kriminalizavusios 24 ES valstybės.

 Reagavimo į persekiojimą kontekste įdomu apžvelgti ir daugiau nei prieš metus 
įsigaliojusio naujo baudžiamojo teisinio reglamentavimo ir jo taikymo praktikoje ypa-
tumus. Remiantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos duomenimis (2022), įsigaliojus LR BK 1481 straipsniui, per 2021 m. 
du mėnesius pagal šį straipsnį buvo užregistruotos 7 nusikalstamos veikos (žr. 1.1 lentelę). 
Procesas buvo užbaigtas baudžiamuoju įsakymu (Lietuvos Respublikos baudžiamojo pro-
ceso kodekso (toliau – BPK) 418 str.) 1 atveju. Per 2022 m. buvo užregistruota 41 nusikals-
tama veika, iš kurių kaltinamojo akto perdavimas teismui (BPK 220 str.) – 6 atvejais, 
proceso užbaigimas baudžiamuoju įsakymu (BPK 418 str.) – 7, nutraukta BPK 3 str. pa-
grindais (aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas) – net 28 atvejais, nutraukta 
BPK 212 str. pagrindais (ikiteisminio tyrimo nutraukimas) – 5 ir ikiteisminis tyrimas sustab-
dytas nenustačius nusikalstamą veiką padariusio asmens (BPK 31 str. 1 d.) – 2 atvejais.
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2021 m. 11–12 mėn. 2022 m. 1–12 mėn.

Užregistruota nusikalstamų 
veikų pagal BK 1481 str.

Kaltinamojo akto perdavimas 
teismui pagal BPK 220 str.

Proceso užbaigimas baudžiamuoju 
įsakymu pagal BPK 418 str.

Nutraukta baudžiamųjų bylų pagal:   
    BPK 3 str.
    BPK 212 str.

Sustabdyta pagal BPK 31 str. 1 d.

7

0

1

0

0

0

41

6

7

28

5

2

 Matant, kad daugeliu atvejų tyrimas buvo nutrauktas BPK 3 str. numatytais pagrin-
dais, galima pagrįstai abejoti dėl naujos normos taikymo sėkmingumo. Kita vertus, svarbu 
pažymėti, jog užsienio šalyse, tiriant persekiojimo atvejus, taip pat neretai priimamas 
sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą įvairiais pagrindais (Backes et al., 2020; Brady & 
Nobles, 2017; Jordan et al., 2003).

 Apibendrinant aukščiau išdėstytą medžiagą, šioje mokslo studijoje bus pristato-
mas persekiojimo reiškinio paplitimas Lietuvoje bei apžvelgiamos egzistuojančios teisi-
nės reagavimo priemonės, pagalbos nukentėjusiesiems galimybės bei problemos, taip 
pat atkreipiamas dėmesys į baudžiamosios justicijos atstovų santykį su šiuo reiškiniu, 
turimas žinias bei taikomą praktiką. Būtent policijos pareigūnai, o vėliau prokurorai ir teis-
mai tiesiogiai susiduria su persekiojimo atvejais ir priima svarbius sprendimus, galinčius 
paveikti tiek persekiotojo elgesį, tiek nukentėjusio asmens saugumą. Specifinės teisinės 
normos, apibrėžiančios baudžiamąją atsakomybę už asmens persekiojimą, atsiradimas 
yra tik pirmas žingsnis, reaguojant į šį reiškinį. Praktinis esamo teisinio reglamentavimo 
taikymas savo ruožtu turi įtakos tam, ar naujasis BK straipsnis netaps „mirusia norma“ ir 
padės efektyviau kovoti su persekiojimu. Todėl itin svarbu tirti ir teisėsaugos bei teismų 
atstovų požiūrį į persekiojimą, jo kriminalizavimą ir galimas reagavimo priemones.

1.1 lentelė. Užregistruota nusikalstamų veikų pagal LR BK 1481 str. „Neteisėtas žmo-
gaus persekiojimas“ (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos, 2022)
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2

Tyrimo dalyviai. Šiame tyrime dalyvavo 1 517 respondentų (46,1 proc. vyrų ir 53,9 proc. 
moterų), kurių vidutinis amžius buvo 47,6 m. (amžiaus ribos 18–87 m.). Respondentų 
šeiminė padėtis: susituokę – 56,6 proc., nevedę / netekėjusios – 25,4 proc., išsiskyrę – 
9 proc., kitokios šeiminės padėties nurodė esantys 9 proc. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas 
pagal tautybę: lietuvių – 84,4 proc., lenkų – 6,3 proc., rusų – 5,2 proc., kitos tautybės – 
4,1 proc. Respondentų išsilavinimas: vidurinis ir žemesnis – 34,5 proc., profesinis – 
30,8 proc., aukštasis – 34,7 proc. Gyvenamoji vieta: didmiestis – 42,4 proc., miestas ar 
rajono centras – 36,5 proc., kaimas – 21,1 proc. Daugiausia tyrimo dalyvių buvo dir-
bantys asmenys (60,9 proc.), 20,7 proc. sudarė pensininkai, bedarbiai – 9 proc., 
likę – 9,4 proc. pažymėjo kitas užimtumo formas (studentai, vaiko priežiūros atostogose 
esantys tėvai ir pan.).

Tyrimo metodika

Lietuvos gyventojų persekiojimo 
suvokimas, patyrimas ir įveika

Siekiant ištirti, kaip Lietuvos gyventojai suvokia persekiojimą, kiek su juo susiduria skirtin-
gos šalies asmenų grupės, kokias pasekmes sukelia persekiojimas, buvo atlikta reprezen-
tatyvi Lietuvos gyventojų apklausa.

kreipimasis į tyrimo dalyvius, suteikiant jiems svarbiausią informaciją apie tyrimo 
tikslus ir etinius aspektus;

 Tyrimo instrumentai ir įvertinimo būdai. Respondentams buvo pateikiamas šio 
tyrimo autorių sudarytas klausimynas. Klausimyno pagrindinės dalys buvo šios:
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demografiniai klausimai (amžius, lytis, šeiminė padėtis, tautybė, išsilavinimas, 
užimtumas, gyvenamoji vieta ir pan.);

persekiojimo suvokimo dalis, tyrimo dalyviui pateikiant 31 elgesio pavyzdį („Skam-
binėja Jums, nors aiškiai pasakėte, kad toks elgesys nepageidaujamas“, „Atsisako 
pripažinti, kad ankstesni santykiai baigėsi“, „Bando pakenkti Jūsų reputacijai“ ir 
pan.) ir prašant pažymėti visus, kurie, jo / jos nuomone, yra laikomi nepagei-
dautinais, erzinančiais, bauginančiais. Ši klausimyno dalis buvo sudaryta remian-
tis mokslinių tyrimų rezultatais bei Sheridan ir kolegų (2001) klausimynu (angl. 
„Stalking Perceptions and Prevalence Questionnaire“), Matos ir kolegų (2019) bei 
Chan ir Sheridan (2020a) naudota metodologija;

persekiojimo patyrimo dalis, tyrimo dalyvių klausiant, ar jie yra patyrę persekio-
jimą ir, jei taip, kokie buvo persekiojimo ypatumai (trukmė, dažnumas, elgesio 
pavyzdžiai, persekiotojo charakteristikos, poveikis įvairioms gyvenimo sritims ir 
pan.). Papildomai buvo klausiama apie tai, ar persekiojimą patyrė apklausiamo 
asmens artimieji ar draugai. Respondentams buvo pateiktas toks persekiojimo api-
brėžimas: „Persekiojimas – tai toks elgesys, kuomet vienas žmogus kitam žmogui 
nepageidaujant sistemingai, įkyriai jį sekiojo, stebėjo, kontroliavo, rinko apie jį 
informaciją, kontaktavo su juo įvairiomis formomis (tiesiogiai, per kitus asmenis, 
raštu, telekomunikacijų ar elektroninių ryšių priemonėmis), grasino smurtu arba 
smurtavo. Šis elgesys galėjo sukelti nukentėjusiam asmeniui nuolatinę įtampą, 
baimę, riboti asmens veiksmų laisvę ir pan.“;

klausimai apie asmeninę įveiką patyrus persekiojimą (pavyzdžiui, ar pranešė kam 
nors apie persekiojimą, ar gavo pagalbą, jei nesikreipė į policiją, kokios buvo to 
priežastys, kokių veiksmų ėmėsi policija, ar buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas ir 
pan.). Šie klausimai buvo sudaryti remiantis Lietuvos situacijos dėl persekiojimo 
atvejų analize, aukščiau išvardintų autorių (Sheridan, Chan, Matos) darbais, Lenki-
joje atliktų tyrimų rezultatais (Woźniakowska-Fajst, 2019). Papildomai buvo patei-
kiama modifikuota persekiojimo įveikos strategijų skalė (parengta pagal Cupach ir 
Spitzberg, 2004), kurioje tiriamųjų buvo prašoma įvertinti 26 galimų reagavimo į 
persekiojimą būdų taikymo dažnumą (vertinant nuo 1 – „niekada“ iki 5 – „visada“). 
Cupach & Spitzberg (2004) išskyrė 5 įveikos strategijų kategorijas: 1) užsisklen-
dimą (angl. moving inward), kuomet aukos bando psichologiškai sumenkinti arba 
neigti grėsmę, jos rimtumą (pvz., ignoruoti, sumažinti problemos mastą arba ją 
neigti, kaltinti save); 2) atsiribojimas (angl. moving away), kuris yra susijęs su per-
sekiotojo vengimu (pvz., slėpimasis, telefono numerio, gyvenamosios ar darbo 
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vietos, gyvenimo būdo keitimas ir pan.); 3) derybos (angl. moving towards or 
with), kai aukos bando derėtis su persekiotoju ieškodamos taikios pabaigos ar tam 
tikrų elgesio ribų nustatymo (pvz., mandagiai prašyti ar net maldauti persekioto-
jo pažvelgti į santykius kitaip ir nutraukti nepageidaujamą elgesį, konfrontuoti ir 
pan.); 4) pasipriešinimas (angl. moving against), kuris nurodo pastangas atgrasyti 
persekiotoją jį gąsdinant, mėginant įbauginti, kontroliuoti, taip pat užpulti ir pan., 
tačiau yra labai pavojingas; 5) palaikymo siekimas (angl. moving outward) reiškia 
išorinės (trečiųjų asmenų) pagalbos ieškojimą (pvz., informacijos kaupimą ir krei-
pimąsi į teisėsaugos institucijas, terapeutą, draugus ar dvasininką). Visos skalės 
vidinis suderintumas buvo aukštas (Cronbach α = 0,86), atskirų subskalių varijavo 
nuo 0,67 iki 0,85. Buvo atlikta pagrindinių komponenčių faktorių analizė, kuri 
parodė, kad penkių faktorių modelis paaiškina 58,6 proc. dispersijos. Duomenų 
tinkamumas faktorių analizei pagrįstas Bartletto sferiškumo kriterijaus p reikšme 
(p < 0,001) ir Kaiserio-Meyerio-Olkino matu (0,85);

bendri klausimai visiems respondentams, nepriklausomai nuo persekiojimo paty-
rimo patirties (ar kreiptųsi pagalbos, jei patirtų persekiojimą, ar užtenka teisinių 
priemonių suvaldyti persekiojimui, kokias turi nuostatas į persekiojimo elgesį ir pan.);

klausimynas buvo užbaigiamas padėka tyrimo dalyviui ir informacijos apie psi-
chologinės pagalbos galimybes suteikimu.

 Tyrimo eiga. Parengus tyrimo instrumentą buvo gautas Vilniaus universiteto 
Psichologinių tyrimų etikos komiteto leidimas (2021-04-13, protokolas Nr. 62 / (1.3 E) 
250000-KP-25). Tyrimas buvo atliekamas 2021 m. gegužės–birželio mėnesiais. Tyri-
mo dalyviai elektroninėmis priemonėmis anonimiškai pildė klausimyną jiems priimtinoje 
aplinkoje. Apklausa buvo organizuojama per rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kom-
paniją „Spinter tyrimai“.

 Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis socialiniams mokslams skirtu sta-
tistinės analizės paketu IBM SPSS Statistics 28.0. Minimalus reikšmingumo lygmuo, kuriuo 
patvirtinamos hipotezės, yra 0,05. Duomenų analizei buvo pasirinkti aprašomosios sta-
tistikos metodai (aprašomi vidurkiai, standartiniai nuokrypiai), atlikta koreliacinė analizė 
(taikant Pearson’o ir Spearman’o koreliacijos koeficientus), dviem grupėms lyginti buvo 
taikytas nepriklausomųjų imčių Student t kriterijus (esant normaliai pasiskirsčiusiems duo-
menims), Mann-Whitney U ir χ² kriterijai (esant duomenims, nepasiskirsčiusiems pagal 
normalųjį skirstinį ar kategorinių kintamųjų analizei).
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1. Jums sekioja iš paskos

2. Lankosi tose vietose, kuriose, jo / jos žiniomis, gali sutikti Jus

3. Jus šnipinėja

4. Naudojasi mobiliosiomis technologijomis, kad nustatytų Jūsų 
buvimo vietą

5. Seka Jūsų aktyvumą socialiniuose tinkluose ar bendrai internete

6. Tikrina Jūsų gaunamas žinutes per el. ryšio priemones (tele-
foną, kompiuterį ir pan.)

7. Naudojasi Jūsų kompiuteriu, telefonu ar el. paskyromis be 
Jūsų žinios

8. Jus fotografuoja ar filmuoja Jums to nežinant

9. Siunčia nepageidaujamus paprastus ar el. laiškus, raštelius, 
žinutes, kitokią rašytinę informaciją

10. Skambinėja Jums, nors aiškiai pasakėte, kad toks elgesys 
nepageidaujamas

68,6

37,0

70,9

56,6

38,6

58,3

56,1

63,2

50,8

59,7

29,1

24,9

36,2

17,4

34,7

17,7

9,8

15,5

29,4

39,2

Persekiojimo suvokimas. Kaip matyti 2.1 lentelėje, respondentai persekiojimą dažniau-
siai siejo su šnipinėjmu (70,9 proc.), sekiojimu iš paskos (68,6 proc.), nuosavybės ga-
dinimu (66,1 proc.), įsiveržimu į gyvenamąją erdvę (65 proc.), grasinimais nužudyti ar 
fiziškai sužaloti auką (63,5 proc.), fiziniu smurtu prieš auką (63 proc.), aukos fotografavi-
mu ar filmavimu be jos žinios (63,2 proc.). Šie elgesio pavyzdžiai patenka į dažniausiai 
persekiojimui priskiriamų elgesio pavyzdžių – klasikinio persekiojimo ir didelę grėsmę 
aukai sukeliančio persekiojimo – klasterius (Sheridan et al., 2001). Įdomu pastebėti tai, 
kad tarp Lietuvos gyventojų dažniausiai suvokiamų kaip persekiojimo elgesio formų be-
veik nėra elektroninio persekiojimo pavyzdžių. Šie rezultatai leidžia daryti prielaidą, jog 
Lietuvos gyventojai stokoja žinių apie persekiojimą elektroninėje erdvėje, jo galimas ap-
raiškas bei keliamas problemas. Rečiausiai tyrimo dalyviai buvo linkę įvardinti kaip perse-
kiojimo elgesį neprašytų dovanų dovanojimą, lankymąsi vietose, kur galima sutikti auką, 
aukos aktyvumo internete sekimą ir informacijos apie auką ieškojimą įvairiais kanalais.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas

2.1 lentelė. Persekiojimo suvokimas ir patyrimas

Suvokimas, 
proc. (n =1 517)

Patyrimas, 
proc. (n = 265)Elgesio pavyzdžiai
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11. Dovanoja Jums dovanas ar kitus daiktus, kurių Jūs neprašėte

12. Grasina nusižudyti ar susižaloti, jei atsisakysite su tuo žmo-
gumi susitikti ar palaikyti santykius

13. Grėsmingai elgiasi Jūsų artimųjų ar draugų atžvilgiu

14. Įsiveržia į Jūsų gyvenamąją erdvę

15. Pasisavina Jums priklausantį daiktą

16. Gadina Jūsų nuosavybę

17. Grasina Jus nužudyti ar fiziškai sužaloti

18. Grasina Jums trumposiomis žinutėmis, el. paštu ir / arba 
socialiniuose tinkluose

19. Siųsdamas (-a) trumpąsias žinutes ar paskambinęs (-usi) 
priekabiauja prie Jūsų ar bando Jus pažeminti

20. Atsisako pripažinti, kad ankstesni santykiai baigėsi

21. Piktai reaguoja, pamatęs (-čiusi) Jus su kitais žmonėmis 
(draugais ar partneriais)

22. Fiziškai smurtauja prieš Jus (suduoda kumščiu, įspiria ar pan.)

23. Reikalauja su juo / ja turėti intymių santykių

24. Bando pakenkti Jūsų reputacijai

25. Reikalauja atskleisti Jūsų slaptažodžius

26. Viešai skelbia neigiamą informaciją apie Jus (pvz., sociali-
niuose tinkluose, internete)

27. Siunčia žinutes apsimesdamas (-a) Jumis socialiniuose 
tinkluose, el. paštu, telefonu

28. Atskleidžia kitiems žmonėms Jūsų asmeninę informaciją

29. Ieško informacijos apie Jus per draugus, internete ir pan.

30. Bendraudamas (-a) naudojasi kito asmens (realaus ar neeg-
zistuojančio) socialinio tinklo paskyra

31. Skaudina Jus žodžiu, įžeidinėja

31,9

57,0

58,7

65,0

60,4

66,1

63,5

53,1

51,4

44,8

48,4

63,0

53,9

57,3

49,4

52,4

50,7

57,5

39,1

43,2

56,5

12,8

15,1

13,6

17,7

11,3

10,9

15,5

17,4

18,9

25,7

18,5

11,7

8,7

28,7

5,3

11,3

5,7

18,1

23,0

6,4

27,2

2.1 lentelės tęsinys. Persekiojimo suvokimas ir patyrimas

Suvokimas, 
proc. (n =1 517)

Patyrimas, 
proc. (n = 265)Elgesio pavyzdžiai
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 Persekiojimo patyrimas. Apklausos rezultatai atskleidė, kad 17,5 proc. (n = 265) 
apklaustųjų bent kartą savo gyvenime buvo patyrę persekiojimą, o 25,1 proc. (n = 381) 
nurodė tokių asmenų pažįstantys tarp savo artimų žmonių. Apklausos metu patiriantys 
persekiojimą nurodė 8,7 proc. (n = 23) asmenų, o kad persekiojimo epizodų patyrę 
daugiau nei vieną nurodė 15,8 proc. (n = 42) tyrimo dalyvių. Atsižvelgiant į persekiojimo 
patyrimo mastą mūsų šalyje galima teigti, kad jis labai panašus į kitose šalyse fiksuojamus 
skaičius, pavyzdžiui, Portugalijoje – 19,5 proc. (Matos et al., 2019), Anglijoje ir Velse – 
14,8 proc. (Office for National Statistics, 2020).

 Pasitelkus logistinės regresijos modelį, paaiškėjo, kad Lietuvoje persekiojimo pa-
tyrimą prognozavo tokios asmens charakteristikos kaip jo amžius, lytis, šeiminė padėtis ir 
įgytas išsilavinimas (žr. 2.2 lentelę). Logistinės regresijos modelis buvo statistiškai reikš-
mingas (Chi kvadratas = 110,6, p < 0,001; R2 Nagelkerke = 0,12) ir teisingai klasifikavo 
83 proc. atvejų. Remiantis šiuo modeliu, persekiojimo patyrimas sietinas su vyresniu 
aukos amžiumi, moteriška lytimi, partnerio turėjimu ir žemesniu išsilavinimu.

2.2 lentelė. Persekiojimo patyrimą prognozuojantys veiksniai

B S.E.

Amžius

Lytis

Tautybė

Pagrindinis užimtumas

    Studentas (-ė)

    Bedarbis (-ė)
 
    Dirbantis (-ti)

Šeiminė padėtis

    Vienišas (-a)

    Vedęs / ištekėjusi

    Išsiskyręs (-usi)

Įgytas išsilavinimas

    Žemesnis

    Aukštesnis

Konstanta

0,023

-0,51

0,027

0,244

-0,582

-0,409

-1,115

-0,686

-1,566

0,344

-0,426

2,518

Wald df Sig. Exp(B)

0,006

0,146

0,098

0,410

0,308

0,234

0,421

0,392

0,421

0,196

0,167

0,678

13,7

12,4

0,074

0,355

3,6

3,1

7
 

3,1

13,8

3,1

6,5

13,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

<0,001

<0,001

0,786

0,551

0,059

0,081

0,008

0,08

<0,001

0,078

0,01

<0,001

1,024

0,599

1,027

1,276

0,559

0,664

0,328

0,504

0,209

1,411

0,653

12,403
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 Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė dažniausiai Lietuvoje pasireiškiančias perse-
kiojimo formas, tokias kaip nepageidaujami skambučiai (39,2 proc.), aukos šnipinėjimas 
(36,2 proc.), jos aktyvumo sekimas elektroninėje erdvėje (34,7 proc.). Taip pat neretai 
buvo bandoma įvairiais būdais pakenkti aukos reputacijai (28,9 proc.), beveik trečdalis 
nukentėjusių nuo persekiojimo žmonių periodiškai gaudavo nepageidaujamus persekiotojo 
laiškus (29,4 proc.) ar buvo sekami (29,1 proc.) (žr. 2.1 lentelę).

 Persekiojimo suvokimo ir patyrimo palyginimas. Lietuvos gyventojų persekioji-
mo suvokimas skiriasi priklausomai nuo patyrimo: persekiojimą patyrę žmonės statistiškai 
reikšmingai dažniau buvo linkę priskirti tam tikrus elgesio pavyzdžius persekiojimui, nei 
jo nepatyrę žmonės, pavyzdžiui, lankymąsi tose vietose, kur galima sutikti auką (p < 0,001), 
aukos aktyvumo socialiniuose tinkluose ar internete sekimą (p < 0,001), priekabiavimą 
prie aukos trumposiomis žinutėmis ar telefonu (p = 0,001), informacijos apie auką ieš-
kojimą įvairiais kanalais (p < 0,001) (žr. 2.3 lentelę, kurioje pateikiami visi statistiškai 
reikšmingi grupių skirtumai). Šie tyrimo rezultatai leidžia kelti prielaidą, kad persekiojimo 
nepatyrusiam žmogui kai kuriais atvejais gali būti sudėtinga atpažinti persekiojimą, o tai 
rodo visuomenės švietimo poreikį persekiojimo tematika. Išvardinti dažniausiai patiria-
mi persekiojimo elgesio pavyzdžiai minimi ir kituose tyrimuose (Dreßing et al., 2020; 
Quinn-Evans et al., 2021).

2.3 lentelė. Patyrusių ir nepatyrusių persekiojimo respondentų persekiojimo suvokimo pa-
lyginimas

Patyrė, 
proc. 

(n = 265)

Lankymasis tose vietose, kur 
galima sutikti auką

Sekiojimas iš paskos

Šnipinėjimas

Naudojimasis mobiliosiomis technolo-
gijomis, bandant nustatyti aukos buvi-
mo vietą

Aukos aktyvumo socialiniuose tinkluose 
ar internete sekimas

Nepageidaujami telefono skambučiai

47

75

76

63

54

67

Persekiojimo elgesio 
pavyzdžiai

35

67

70

55

35

58

13,8

5,9

4,2

5

32,9

7,2

<0,001

0,02

0,04

0,03

<0,001

0,01

Nepatyrė, 
proc. 

(n = 1 252)
Χ2 p



20

Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

Grasinimai nusižudyti ar susižaloti, 
jei auka nesutiks susitikti ar palaikyti 
santykių

Grėsmingas elgesys aukos artimųjų 
ar draugų atžvilgiu

Grasinimai trumposiomis žinutėmis, 
el. paštu ar socialiniuose tinkluose

Priekabiavimas prie aukos siunčiant 
trumpąsias žinutes ar paskambinus 
telefonu

Atsisakymas pripažinti, kad ankstesni 
santykiai su auka baigėsi

Pikta reakcija pamačius auką su kitais 
žmonėmis

Bandymas pakenkti aukos reputacijai

Viešas neigiamos informacijos apie 
auką skelbimas

Informacijos apie auką ieškojimas 
per draugus, internete ir pan.

Kito asmens socialinio tinklo pasky-
ros naudojimas bendraujant su auka

63

65

60

61

54

57

66

58

49

52

56

58

52

49

43

47

56

51

37

41

3,9

4,2

5,1

11,7

9,5

9,9

8,8

3,9

12,9

9,1

0,05

0,04

0,02

0,001

0,002

0,002

0,003

0,05

<0,001

0,003

Patyrė, 
proc. 

(n = 265)

Persekiojimo elgesio 
pavyzdžiai

Nepatyrė, 
proc. 

(n = 1 252)
Χ2 p

2.3 lentelės tęsinys. Patyrusių ir nepatyrusių persekiojimo respondentų persekiojimo su-
vokimo palyginimas

 Persekiojimo ypatumai priklausomai nuo lyties. Persekiojimą dažniau patyrė 
moterys (63,4 proc.), vyrai patyrė persekiojimą 36,6 proc. atvejų. Šį rezultatą patvirtina 
mokslinių tyrimų rezultatai įvairiose šalyse (Chan & Sheridan, 2020b; Matos et al., 2019; 
Villacampa & Pujols, 2019). Pažymėtina, kad iš visų tyrime dalyvavusių moterų kas penk-
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ta teigė patyrusi persekiojimą (20,5 proc.); iš visų vyrų apie persekiojimo patirtį pa-
minėjo 13,9 proc. Mūsų tyrime moterų, patiriančių persekiojimą, proporcija visiškai ati-
tinka kitose šalyse fiksuojamus skaičius, pavyzdžiui, Australijoje, Jungtinėje Karalystėje ar 
bendrai Europos Sąjungos šalyse (Australian Bureau of Statistics, 2017; European Union 
Agency for Fundamental Rights, 2014; Smith et al., 2011). Vis dėlto mūsų tyrimo imtyje 
vyrai kiek dažniau pranešė patyrę persekiojimą nei kitose šalyse (pavyzdžiui, Australijoje, 
JK, Vokietijoje), tačiau panašus procentas kaip ir mūsų tyrime gautas Portugalijoje – ten 
persekiojimą bent kartą gyvenime nurodė patyrę 13,3 proc. vyrų (Matos et al., 2019) ar 
JAV – 16,1 proc. (Smith et al., 2022).

 Dažniausiai persekiotojais buvo nurodomi vyriškos lyties asmenys (70,6 proc.), 
moterys sudarė ketvirtadalį visų persekiotojų (25,3 proc.), likę – mišrus tipas (pvz., 
persekiojo asmenų grupė) ir nežinomi persekiotojai – atitinkamai 3,4 ir 0,8 proc. Tai 
atitinka ir kitose šalyse atliktų tyrimų rezultatus (Villacampa & Pujols, 2019). 2.1 paveiksle 
pateikiamas detalesnis persekiotojų pasiskirstymas priklausomai nuo persekiojimą patyru-
sių asmenų lyties. Šiame tyrime gauti rezultatai visiškai atitinka ir kituose tyrimuose (pvz., 
Matos et al., 2019) nustatytą tendenciją, t. y. kad nors bendrai dažniau persekiotojai 
buvo vyrai, tačiau analizuojant atskirai lyčių grupėse matyti, jog vyrai dažniau persekioja 
moteris, o moterys – vyrus.

Vyras Moteris Mišrus tipas Nežinau

Persekiotojo tipas

60

50

40

30

20

10

0

%

Vyras Moteris

14,7

55,8

18,5

6,8
2,6 0,8 0,8

2.1 pav. Persekiojamųjų lyčių pasiskirstymas 
priklausomai nuo persekiotojo tipo

0

2. Lietuvos gyventojų persekiojimo 
suvokimas, patyrimas ir įveika
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 Toliau analizuojant duomenis matyti, kad Lietuvoje labiausiai paplitę buvo tie 
atvejai, kai persekiojo (buvęs ar esamas) intymus partneris (38,5 proc.) ir kitas pažįstamas 
žmogus (29,8 proc.), apie penktadalį atvejų sudarė nepažįstami žmonės ar žmonės, su 
kuriais buvo susipažinta internete (žr. 2.2 pav.). „Kita“ kategorijai (5 proc. atvejų) tyrimo 
dalyviai priskyrė įvairias situacijas, pavyzdžiui, kad persekiojo darbdaviai, pavaldiniai, 
klientai, asmenys, su kuriais nebuvo intymių santykių, bet siejo romantiniai santykiai arba 
buvo jų siekiama, dabartinių partnerių buvę partneriai ir pan.

2.2 pav. Persekiojamųjų santykis su persekiotoju

Kita 
5 %

Intymi
partnerystė

38,5 %

Šeimos narys
4,5 %

Iš interneto
9,4 %

Nepažįstamas
12,8 %

Pažįstamas
29,8 %
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 Dviem iš trijų atvejų (62,7 proc.) intymaus partnerio persekiojimas prasidėjo 
santykiams nutrūkus, o santykiams tebesitęsiant – kiek daugiau nei ketvirtadaliu atvejų 
(27,5 proc.). Kas dešimtas intymaus partnerio persekiojimą patyręs asmuo (9,8 proc.) 
nurodė, kad persekiojimas prasidėjo dar prieš užsimezgant romantiniams santykiams.

 Šio tyrimo rezultatai taip pat atskleidė ir kitą svarbią tendenciją: lyginant su ki-
tomis persekiotojų kategorijomis, intymaus partnerio persekiotojai buvo linkę griebtis 
fizinio smurto prieš auką reikšmingai dažniau (Χ2 = 11,3, p = 0,001). Intymaus partne-
rio persekiojimo atvejais fizinis smurtas fiksuotas 21 proc. atvejų, o kitoms persekiotojų 
kategorijoms polinkis į fizinį smurtą buvo būdingas tik 6 proc. atvejų. Taigi, intymaus 
partnerio persekiojimo atvejais tikėtina didesnė fizinių sužalojimų rizika, tai atsispindi ir 
kitų tyrimų rezultatuose (Churcher & Nesca, 2013; Logan, 2022; McEwan et al., 2017). 
Tai patvirtina, kad buvusio partnerio persekiojimas gali būti traktuojamas kaip destruktyvi 
asmens reakcija į išsiskyrimą bei specifinė smurto prieš partnerį forma.

 Persekiojimo trukmė. Kalbant apie trukmę, pažymėtina, kad dažniausiai (32,5 proc.) 
tyrimo dalyviai nurodė patyrę persekiojimą nuo 1 iki 6 mėn., penktadalis tiriamųjų 
(20,4 proc.) – nuo 2 sav. iki 1 mėn., 15,5 proc. – nuo 6 iki 12 mėn. 11,3 proc. asmenų 
persekiojimas tęsėsi 1–2 m., net 17 proc. – 2 m. ar ilgiau ir tik 3,4 proc. atvejų toks 
elgesys tęsėsi trumpiau nei 2 savaites. Portugalijoje reprezentatyvios apklausos metu 
buvo gauti analogiški duomenys (Matos et al., 2019), t. y. atitinkamai 31,9 proc. atvejų 
persekiojimas truko nuo 1 iki 6 mėn., 21,7 proc. atvejų – nuo 2 sav. iki 1 mėn., o 15,3 proc. 
atvejų tęsėsi 2 metus ir ilgiau. Australijoje taip pat nustatyta, kad persekiojimas dažniau-
siai truko nuo 1 iki 6 mėn. (42 proc.) (Johnson & Thompson, 2016).

 Persekiojimo dažnumas. Tyrimo dalyviai nurodė, kad persekiojimo elgesys kar-
todavosi kasdien (29,4 proc.) arba kas savaitę (44,5 proc.), kas mėnesį ar rečiau – 
26 proc. atvejų. Tokia pati tendencija nustatyta ir kituose tyrimuose (Matos et al., 2019).

 Persekiojimo poveikis. Tyrimo dalyviai, vertindami persekiojimo poveikį (skalėje 
nuo 1 – „nebuvo jokio poveikio“ iki 5 – „padarė labai didelį poveikį“), teigė, kad jis 
buvo vidutinio lygio (M = 2,89, SD = 1,15). Vis dėlto analizuojant detaliau matyti (žr. 2.3 pav.), 
kad persekiojimo poveikis atskiroms gyvenimo sritims buvo nevienodas: didžiausia įtaka 
buvo padaryta aukų psichikos sveikatai (M = 3,2, SD = 1,26), gyvenimo būdui (M = 2,78, 
SD = 1,28), santykiams su kitais žmonėmis (M = 2,77, SD = 1,23) bei fizinei sveikatai 
(M = 2,68, SD = 1,24).
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Gyvenimo būdui

Finansinei situacijai

Santykiams su kitais žmonėmis

Santykiams su partneriu

Psichikos sveikatai

Fizinei sveikatai

Profesinei veiklai

0    0,5    1     1,5    2    2,5    3    3,5

2,78

1,91

2,77

2,48

3,2

2,68

2,39

2.3 pav. Persekiojimo poveikis atskiroms aukų gyvenimo sritims

 Įdomu tai, kad vertindami, kokius ir kokio intensyvumo jausmus, emocijas tyrimo 
dalyviai jautė patirto persekiojimo metu (skalėje nuo 1 – „nejaučiau“ iki 5 – „labai dide-
lę, stiprią“), jie pažymėjo, kad visi jausmai ir emocijos buvo gana stiprūs (žr. 2.4 pav.). 
Iš jų labiausiai savo intensyvumu išsiskyrė susierzinimas (M = 4,27, SD = 0,97), pyktis 
(M = 4,15, SD = 1,02) ir nerimas (M = 3,83, SD = 1,21).

Bejėgiškumas

Prislėgtumas

Pyktis

Susierzinimas

Nerimas

Baimė

0    0,5    1     1,5    2    2,5    3     3,5    4    4,5

3,35

3,29

4,15

4,27

3,83

3,2

2.4 pav. Persekiojimą patyrusių asmenų jausmai, emocijos
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 Asmeninė įveika persekiojimo atveju. Tyrimas atskleidė visuomenės normų įtaką 
persekiojimo reiškinio suvokimui ir susiformavusias svarbias tendencijas iš aukos perspek-
tyvos: didžioji dalis Lietuvos gyventojų, asmeniškai patyrusių persekiojimą (61,1 proc.), 
nebuvo linkę niekam pranešti apie šią savo patirtį. Likę 38,9 proc. asmenų, patyrę perse-
kiojimą, apie jį dažniausiai (27,9 proc.) pranešdavo savo artimiesiems ar draugams bei 
pažįstamiems (23,8 proc.) (žr. 2.4 lentelę).

2.4 lentelė. Pranešimas apie patirtą persekiojimą

n

Šeimos nariams, artimiesiems

Draugams, pažįstamiems asmenims

Persekiotojo (-ojos) šeimos nariams

Policijai

Kitoms institucijoms ar tarnyboms:

    Darbdaviui

    Psichikos sveikatos specialistui

    Teisininkui

    Nevyriausybinei organizacijai ar pan.

    Kita

Pranešė:

74

63

13

37

16

4

2

9

7

1

27,9

23,8

4,9

14

6

1,5

8

3,4

2,6

0,4

Proc.

 Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tik 14 proc., pranešusių apie savo patirtį, krei-
pėsi į policiją, ir tik labai mažai (6 proc.) asmenų kreipėsi pagalbos į kitas institucijas 
ar specialistus (nevyriausybines organizacijas, teisininkus, psichologus ir pan.). Beveik 
ketvirtadalis (24,2 proc.) patyrusiųjų persekiojimą teigė gavę bent kokią nors pagalbą, 
daugiausia – iš šeimos narių ir artimųjų (62,5 proc.) bei draugų (57,4 proc.), beveik 
trečdaliu atvejų (31,3 proc.) – iš policijos pareigūnų, o mažiausiai – iš kitų institucijų ar 
tarnybų (4,7 proc.). Tad tyrimo rezultatai rodo, kad didelei daliai persekiojimą patyrusių 
asmenų nebuvo suteikta specialistų pagalba, o dažniausiai pasirenkamu paramos ir pa-
laikymo šaltiniu tapdavo nukentėjusiųjų artimieji.

 2.5 lentelėje matyti, kad persekiojimą patyrę asmenys dažniausiai taikė su atsiri-
bojimu susijusias įveikos strategijas, pavyzdžiui, bandydami nutraukti santykius su perse-
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kiotoju (M = 3,68, SD = 1,26) ar atitolti nuo jo (M = 3,59, SD = 1,25), atsargiau su juo 
elgtis (M = 3,52, SD = 1,24), apribodami savo pasiekiamumą (M = 3,51, SD = 1,29). 
Užsisklendimo strategijos taip pat buvo dažnos, iš kurių labiausiai išsiskyrė persekiotojo 
ignoravimas (M = 3,36, SD = 1,51). Rečiausiai buvo taikomos su pasipriešinimu susiju-
sios strategijos, pavyzdžiui, fizinių veiksmų ėmimasis (M = 1,38, SD = 0,84), kerštavimas 
(M = 1,51, SD = 0,93), bylinėjimasis (M = 1,54, SD = 1,0) ir pan. Atlikus koreliacinę ana-
lizę paaiškėjo, kad visų kategorijų (išskyrus užsisklendimo) įveikos strategijų dažnesnis 
naudojimas buvo statistiškai teigiamai susijęs su jaučiamu didesniu persekiojimo povei-
kiu (r svyravo nuo 0,23 iki 0,40; p < 0,01).

2.5 lentelė. Persekiojimo įveikos kategorijos (strategijų grupės)

M

Užsisklendimas

Palaikymo siekimas

Atsiribojimas

Derybos

Pasipriešinimas

Įveikos kategorija

2,86

2,15

3,28

2,26

1,57

0,87

0,82

0,91

0,91

0,76

SD

 Respondentai, atsakydami į klausimą, dėl kokių priežasčių jie nesikreipė į poli-
ciją, dažniausiai nurodė dvi priežastis: asmuo nebuvo tikras, ar jam nutikusią situaciją 
policija laikys rimtu pažeidimu (46,9 proc.), bei asmuo pats sprendė problemą (45,2 proc.). 
Tarp kitų nurodytų priežasčių buvo šios: nutikusį persekiojimo atvejį asmuo manė esant 
nereikšmingą arba mažareikšmį, todėl neverta policijos tuo apkrauti (28,1 proc.), o penk-
tadalis atsakiusiųjų galvojo, kad policija juo nepatikės (20,2 proc.). Galeazzi ir kolegų 
(2009) atlikto tyrimo metu 225 persekiojimo aukos, kurios nesikreipė į policiją, buvo 
paprašytos nurodyti to priežastis. Atitinkamai dažniausios respondentų nurodytos priežas-
tys buvo: viltis, kad persekiojimas pasibaigs savaime, tikėjimas, kad persekiojimas nėra 
policijos reikalas bei kad policija negalės nieko padaryti.

 Analizuojant mūsų tyrimo duomenis galima daryti prielaidą, kad nesikreipimas 
į policiją ir bandymas patiems spręsti problemą gali liudyti tam tikrą žmonių, patyrusių 
persekiojimą, pasimetimo jausmą. Prisimenant, kad dažniausiai persekioja intymus 
partneris ar pažįstamas žmogus, galima būtų spėti, kad nenoras kreiptis į policiją reikštų, 



27

2. Lietuvos gyventojų persekiojimo 
suvokimas, patyrimas ir įveika

jog patirtas persekiojimas yra emociškai labai stiprus dėl paties santykių konteksto. Šiuo 
atveju patirtas persekiojimo elgesys yra tarsi „dvigubai saugomas“ nuo pranešimo apie jį 
policijai: tiek dėl emocinio krūvio, kurį gali patirti asmuo, pranešantis policijai, tiek ir dėl 
baimės patirti netinkamą, nuvertinančią policijos pareigūnų reakciją.

 Policijos veiksmai persekiojimo atveju. Tyrimo metu respondentų buvo klau-
siama, kokių veiksmų ėmėsi policija, jei į ją buvo kreiptasi. Daugiausia tyrimo dalyviai 
minėjo tris policijos reagavimo būdus (žr. 2.6 lentelę), t. y. policijos pareigūnai įspėjo 
persekiotoją (54,1 proc.), reagavo į iškvietimą (pranešimą) (43,2 proc.) bei paskyrė 
persekiotojui (-ojai) administracinę baudą (29,7 proc.). Taip pat įdomu tai, kad beveik 
penktadaliu atvejų (18,9 proc.) buvo pažymėti įvairūs kiti policijos veiksmai, tarp kurių 
nurodoma, jog policija nesuteikė jokios pagalbos, atkalbinėjo rašyti pareiškimą, nieko 
nedarė, kad neužteko įrodymų ir byla buvo nutraukta, ir pan.

2.6 lentelė. Policijos veiksmai esant persekiojamo asmens kreipimuisi

n = 37

Reagavo į iškvietimą / pranešimą

Skubiai nutraukė persekiojimą

Pradėjo ikiteisminį tyrimą

Informavo apie proceso eigą

Informavo apie pagalbą 
(pvz., davė pagalbą teikiančių institucijų kontaktus)

Įspėjo persekiotoją

Paskyrė persekiotojui (-ojai) administracinę baudą

Kita

16

5

9

10

8

20

11

7

43,2

13,5

24,3

27,0

21,6

54,1

29,7

18,9

Proc.

 Aptariant policijos veiksmų įvairovę, užkertant kelią persekiojimui, taip pat verta 
atkreipti dėmesį į užsienyje atlikto tyrimo rezultatus. Pavyzdžiui, Belgijos, Italijos ir Slovė-
nijos mokslininkai (Galeazzi et al., 2009) apklausė 166 asmenis, kurie dėl persekiojimo 
kreipėsi pagalbos į policiją (n = 93 Belgijoje, n = 50 Italijoje ir n = 23 Slovėnijoje), 
norėdami nustatyti, kokių veiksmų ši ėmėsi. Daugeliu atvejų (53 proc.) policija teikė 
bendrus patarimus, dažniau Belgijoje (55,9 proc.) ir Italijoje (58 proc.) nei Slovėnijoje 
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2.7 lentelė. Požiūris į teisinių priemonių pakankamumą priklausomai nuo persekiojimo 
patirties

Ar persekiojimui 
suvaldyti pakanka 
esamų teisinių 
priemonių?

Patyrė persekiojimą? N M

265

1 252

SD t p

2,59

2,82

1,12

1,07

–

3,23
0,001

Taip

Ne

Pastaba. M – vidurkis, SD – standartinis nuokrypis.

(30,4 proc.). Antras dažniausiai pasitaikantis policijos įsikišimas buvo persekiotojo įspė-
jimas (51,8 proc.). Italijoje tai įvyko rečiau (40 proc.) nei Belgijoje (55,9 proc.) arba 
Slovėnijoje (60,9 proc.). Policija perdavė persekiotoją teismui 31,9 proc. atvejų, kai į 
ją buvo kreiptasi. Pastarajame tyrime taip pat nustatyta, kad persekiojimą patyrę žmonės 
naudojo įvairius būdus prieš persekiojimą (Galeazzi et al., 2009). Vis dėlto neformalios 
intervencijos priemonės, kurias taikė jie patys arba jų šeimos nariai, arba draugai, nors 
ir buvo veiksmingos, tačiau daugumai vis dėlto teko kreiptis pagalbos į oficialias instituci-
jas. Įdomu tai, kad policija buvo laikoma mažiausiai aukas palaikančia institucija, mažiau 
rimtai žiūrinčia į aukas ir ne itin veiksmingai stabdančia persekiotojus. Akivaizdu, kad 
persekiojimas dažnai reikalauja įvairių institucijų susitelkimo, užtikrinant nukentėjusiųjų 
informavimą apie pagalbos jiems prieinamumą bei atliepiant jų poreikius.

 Kalbant apie ikiteisminio tyrimo dėl persekiojimo rezultatus Lietuvoje, gauta, kad 
net 66,7 proc. atvejų tyrimas buvo nutrauktas ir persekiotojas nebuvo nubaustas. Apie 
tai, kad persekiotojas patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, teigiamai atsakė tik šiek tiek 
daugiau nei penktadalis (22,2 proc.) respondentų.

 Teisinės priemonės persekiojimui valdyti. 2.7 lentelėje matyti, kad patyrę per-
sekiojimą asmenys statistiškai reikšmingai dažniau nesutiko su teiginiu (vertindami skalėje 
nuo 1 – „visiškai nepakanka“ iki 5 – „visiškai pakanka“), kad Lietuvoje pakanka esamų 
teisinių priemonių persekiojimui suvaldyti (p = 0,001). Į klausimą apie tai, kokių teisinių 
priemonių persekiojimo atžvilgiu šiuo metu trūksta, tarp dažniausiai pažymėtų atsakymų 
respondentai nurodė griežtesnės teisinės atsakomybės poreikį (8,8 proc.), informacijos 
(viešumo) trūkumą (5,9 proc.), atsakomybės neišvengiamumo užtikrinimą (4,9 proc.) bei 
lengvesnio įrodinėjimo (apkaltinimo) trūkumą (4,6 proc.).
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2. Lietuvos gyventojų persekiojimo 
suvokimas, patyrimas ir įveika

 Nuostatos į persekiojimą. Visi tyrimo dalyviai taip pat išreiškė savo nuomo-
nę tam tikrų stereotipinių teiginių apie persekiojimą atžvilgiu (skalėje nuo 1 – „visiškai 
nesutinku“ iki 5 – „visiškai sutinku“). Paaiškėjo, kad respondentai persekiojimo elgesį 
dažniausiai laikė psichikos sveikatos problema (M = 4,19, SD = 1,03) ir teisine problema 
(M = 3,27, SD = 1,28), rečiausiai pritarė nuomonei, kad persekiojimo elgesys yra meilės 
išraiška (M = 2,0, SD = 1,27). Palyginus nepatyrusius ir patyrusius persekiojimą nustaty-
ta, kad nepatyrusieji persekiojimo statistiškai reikšmingai dažniau pritarė teiginiams, kad 
persekiojimas yra psichikos sveikatos problema (atitinkamai M = 4,24, SD = 0,99 ir 
M = 3,94, SD = 1,17; t = 3,88, p < 0,001) ir teisinė problema (M = 3,35, SD = 1,25 ir 
M = 2,89, SD = 1,36; t = 5,34, p < 0,001).

Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad mūsų šalies persekiojimo mastai yra 
panašūs į kitose šalyse (Matos et al., 2019; Smith et al., 2022; Villacampa & Pujols, 2019) 
fiksuojamus šio reiškinio mastus ir formas, kuomet dominuoja intymaus partnerio persekio-
jimo atvejai. Rezultatai atskleidžia platų intymaus partnerio persekiotojų elgesio spektrą, 
taip pat didesnę fizinio smurto prieš auką riziką, lyginant su kitų tipų persekiotojais.

 Persekiojimą patyrę tyrimo dalyviai suvokė šį reiškinį kiek kitaip nei tokios pa-
tirties neturintys tyrimo dalyviai, t. y. nuo persekiojimo nukentėję asmenys reikšmingai 
dažniau buvo linkę laikyti tam tikras elgesio formas (pvz., sekiojimą paskui, aktyvumo 
internete sekimą, įžeidinėjimą ir žeminimą) persekiojimo apraiškomis nei tokios patirties 
neturėję. Tai rodo, kad persekiojimo nepatyrusiems asmenims gali būti sudėtingiau atpa-
žinti šį reiškinį.

 Tyrimo rezultatai rodo, kad maža dalis persekiojimą patyrusių žmonių pasidalina 
savo patirtimi net ir su pačiais artimiausiais žmonėmis, o į teisėsaugą kreipiasi tik išimti-
niais atvejais. Tokiu būdu persekiojimas išlieka gana latentine nusikalstama veika, todėl 
itin dažnai teisėsauga negali užtikrinti nukentėjusių žmonių saugumo, o persekiotojai 
nesulaukia teisinių savo elgesio pasekmių.

Apibendrinimas
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3
Siekiant atskleisti teismų praktikos persekiojimo bylose ypatumus, persekiotojų ir nuo jų 
nukentėjusių asmenų charakteristikas, pažeidėjams taikytų bausmių ir kitų poveikio priemo-
nių ypatumus, buvo atlikta pastarųjų penkerių metų (2016–2020) baudžiamųjų bylų dėl 
persekiojimo sprendimų analizė.

Teismų praktikos, susijusios su 
persekiojimu, ypatumai

Tyrimo objektas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos teismų sprendimus baudžiamosiose 
bylose dėl Lietuvos BK 145, 154, 167, 168 str. („Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti 
žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas“, „Šmeižimas“, „Neteisėtas informacijos 
apie privatų asmens gyvenimą rinkimas“, „Neteisėtas informacijos apie asmens privatų 
gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas“) ir kitų straipsnių, teismų pritaikytų persekioji-
mo atvejais. Tyrimo duomenų paieškai naudotos atviros prieigos duomenų bazė LITEKO ir 
„Infolex“ teisinių duomenų bazė, kuriose saugomi nuasmeninti įvairaus pobūdžio teismų 
sprendimai. Tyrimui pasitelkti pastarųjų penkerių metų (2016–2020 m.) teismų sprendi-
mai (100 bylų).

 Tyrimo instrumentai ir įvertinimo būdai. Bylų analizė buvo atliekama pagal tyrė-
jų sudarytą kodavimo schemą, apimančią tokius veiksnius:

Tyrimo metodika

bylos duomenys;
veikos ypatumai;
persekiotojo sociodemografiniai duomenys;
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persekiotojo ankstesni susidūrimai su teisėsauga;
duomenys apie nukentėjusįjį;
atsakomybę lengvinančios, sunkinančios ir kitos aplinkybės;
ikiteisminio tyrimo ypatumai;
bylos baigtis;
žalos atlyginimas nukentėjusiajam ir proceso išlaidų išieškojimas.

 Bylos buvo atrinktos naudojantis atviros prieigos duomenų baze LITEKO bei „In-
folex“ teisinių duomenų baze. Nuasmenintų bylų sprendimų paieška atlikta pagal atitin-
kamus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius. Iš tyrimo metu sukauptų 
bylų sprendimų buvo atrinkti ir nagrinėjami tie sprendimai (nuosprendžiai, nutartys), 
kuriuose iš byloje pateikiamos informacijos buvo galima teigti, kad nukentėjusieji patyrė 
persekiojimą. 2021 m. bylomis buvo remiamasi tais atvejais, kai jos būdavo 2016–2020 m. 
bylų sprendimų nagrinėjimo apeliacinėje ar kasacinėje instancijose rezultatas.

Persekiojimo elgesio ypatumai ir veikos kvalifikavimas. Persekiojimui būdingas platus 
įvairių veiksmų spektras. Todėl šiame studijos skyriuje aptarsime persekiojimo elgesio 
ypatumus, nustatytus analizuotose baudžiamosiose bylose, veikos kvalifikavimo bei per-
sekiojimą vykdžiusių asmenų baudžiamosios atsakomybės ypatumus.

 Analizuojant persekiojimo elgesio ypatumus ir baudimo už jį tendencijas Lietu-
vos teismų praktikoje, galima pastebėti, kad persekiojimas pasireiškė įvairiais veiksmais, 
tarp jų – grasinimais nužudyti arba sunkiai sužaloti persekiojamą žmogų, aukos teroriza-
vimu, kaltininko lankymusi ten, kur gali sutikti auką, bei sekiojimu iš paskos, įsiveržimais 
į aukos gyvenamąją erdvę, nuosavybės gadinimu ir naikinimu, žalos aukos reputacijai 
padarymu, fiziniu smurtu prieš nukentėjusį žmogų, kitais veiksmais. Be to, persekiojimo 
elgesys taip pat buvo vykdomas elektroninėje erdvėje.

 Kadangi tyrimo atlikimo metu Lietuvos BK dar nebuvo atskiro straipsnio, numatan-
čio atsakomybę už persekiojimą, todėl analizuota, kuriais BK straipsniais teismai rėmėsi 
su persekiojimu susijusiose bylose (žr. 3.1 lentelę). Tyrimas atskleidė plačią persekiojimo 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas

3. Teismų praktikos, susijusios su 
persekiojimu, ypatumai
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Grasinimas nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo svei-
katą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad gra-
sinimas gali būti įvykdytas

Žmogaus terorizavimas grasinant susprogdinti, padegti 
ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui 
veiką arba sistemingas žmogaus bauginimas naudojant 
psichinę prievartą

Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrik-
dymas

Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrik-
dymas savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui

elgesio variantų paletę. Tai atitinka ir užsienio mokslininkų atliekamų tyrimų, susijusių su 
bylų sprendimų analize, duomenis (Malsch, 2007), kai, pavyzdžiui, 59 proc. persekiojimo 
bylų, kurias nagrinėjo Nyderlandų apygardų teismai, asmenys buvo kaltinami ir dėl kitų nu-
sikaltimų toje pačioje byloje. Tarp dažniausiai pasitaikančių nusikaltimų buvo: grasinimas, 
(sunkus) sveikatos sutrikdymas, turto sunaikinimas, vagystės ir daugybė kitų nusikaltimų, 
pavyzdžiui, ramybės sutrikdymas ir nusikaltimai, susiję su narkotikais (Malsch et al., 2009).

 Mūsų atliktos teismų praktikos analizės duomenimis, absoliučią daugumą atvejų 
(85 bylose) sudarė žmogaus terorizavimas grasinant susprogdinti, padegti ar padaryti 
kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingas žmogaus baugini-
mas naudojant psichinę prievartą, t. y. veikos kvalifikavimas pagal BK 145 str. 2 d. Kartu 
pabrėžtina, kad BK 145 str. 1 d. (grasinimas nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo 
sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas) 
teismų buvo taikoma rečiau (16 bylų). Remiantis tyrimo duomenimis, dalyje bylų perse-
kiojimas buvo susijęs ir su smurto atvejais, tad atitinkamai dažnai (29 bylose) remtasi 
BK 140 str., 138 str. (8 bylos), 135 str. (1 byla), taip pat persekiojimą vykdę asmenys 
buvo baudžiami už svetimo turto naikinimą ar gadinimą (15 bylų), viešosios tvarkos 
pažeidimus (9), šmeižimą (7), nusikaltimus asmens privataus gyvenimo neliečiamumui, 
numatytus BK XXIV skyriuje (9), vagystę (3 bylos), kt.

3.1 lentelė. Lietuvos BK straipsniai, pagal kuriuos kvalifikuotos su persekiojimu susiju-
sios nusikalstamos veikos

BK 145 str. 1 d.

BK 145 str. 2 d.

BK 140 str. 1 d.

BK 140 str. 2 d.

16

85

12

16

Atvejų skaičiusBK straipsnis
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Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrik-
dymas mažamečiui

Nesunkus sveikatos sutrikdymas

Sunkus sveikatos sutrikdymas

Pasikėsinimas nužudyti itin žiauriai, kitų žmonių gyvybei 
pavojingu būdu

Žmogaus veiksmų laisvės varžymas

Skleidimas apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančios in-
formacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti tą asmenį 
arba pakirsti pasitikėjimą juo

Asmens šmeižimas, neva šis padarė sunkų ar labai sun-
kų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo prie-
monę ar spaudinyje

Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas

Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą 
rinkimas

Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą 
atskleidimas ar panaudojimas

Svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas

Svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas visuotinai 
pavojingu būdu

Nedidelės vertės svetimo turto sunaikinimas ar sugadi-
nimas

Vagystė

Kvalifikuota vagystė

Turto prievartavimas

3.1 lentelės tęsinys. Lietuvos BK straipsniai, pagal kuriuos kvalifikuotos su persekioji-
mu susijusios nusikalstamos veikos

BK 140 str. 3 d.

BK 138 str.

BK 135 str.

BK 22 str. 1 d., 
129 str. 2 d. 6 ir 7 p.

BK 148 str. 1 d.

BK 154 str. 1 d.

BK 154 str. 2 d.

BK 165 str.

BK 166 str.

BK 167 str.

BK 168 str.

BK 187 str. 1 d.

BK 187 str. 2 d.

BK 187 str. 3 d.

BK 178 str. 1 d.

BK 178 str. 2 d.

BK 181 str. 1 d.

1

8

1

1

1

4

3

4

0

3

2

10

4

1

1

2

2

Atvejų skaičiusBK straipsnis
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Kvalifikuotas turto prievartavimas

Plėšimas

Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir pa-
naudojimas

Viešosios tvarkos pažeidimas

Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, eksper-
tui, specialistui ar vertėjui

Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, eksper-
tui, specialistui ar vertėjui, panaudojant smurtą ar 
kitokią prievartą

Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą 
nusikaltimą

Neteisėtas šaunamųjų ginklų ir šaudmenų laikymas

Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu

Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo 
administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui

3.1 lentelės tęsinys. Lietuvos BK straipsniai, pagal kuriuos kvalifikuotos su persekiojimu 
susijusios nusikalstamos veikos

BK 181 str. 3 d.

BK 180 str. 1 d.

BK 198 str. 1 d.

BK 284 str.

BK 233 str. 1 d.

BK 233 str. 3 d.

BK 236 str. 1 d.

BK 253 str. 2 d.

BK 258 str. 2 d.

BK 286 str.

2

1

1

9

2

1

1

1

1

3

Atvejų skaičiusBK straipsnis

 Toliau šioje studijos dalyje aptarsime dažniausiai pasireiškusių su persekiojimu 
susijusių veikų bei atskirų elgesio formų ypatumus, tarp jų – grasinimą nužudyti ar sun-
kiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, žmogaus terorizavimą, persekiojimo elgesį kaip sekioji-
mą nukentėjusiam žmogui iš paskos, įsiveržimą į jo gyvenamąją erdvę, žalos padarymo 
aukos reputacijai ir nuosavybei aspektus, fizinį smurtą persekiojimo metu, taip pat perse-
kiojimo elgesį elektroninėje erdvėje.
 
 Minėta, kad dauguma atvejų (85 bylose) persekiojimo veiksmai buvo kvalifikuoja-
mi kaip žmogaus terorizavimas grasinant susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavo-
jingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingas žmogaus bauginimas naudojant 
psichinę prievartą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad BK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtin-
tos kelios alternatyvios veikos: 1) žmogaus terorizavimas, grasinant susprogdinti, padegti 
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ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką, ir 2) sistemingas žmogaus 
bauginimas, naudojant psichinę prievartą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 
Nr. 2K-627/2012; 2K-116/2014), todėl bet kurios iš jų padarymas leidžia teigti apie baigtą 
žmogaus terorizavimo veiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-62-976/2017).

 Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktika, „tiek BK 145 straips-
nyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties formuluotė, tiek teismų praktika tokio po-
būdžio bylose akcentuoja, kad grasinimas – tai pavojingas tyčinis poveikis kito žmogaus 
psichikai, verčiant bijoti, kad dėl tolesnių grasinančio asmens veiksmų gali atsirasti sun-
kūs neigiami padariniai. Vertinant grasinimo realumą, reikšmės turi tai, kaip jį suprato 
nukentėjusysis, ar jis turėjo pagrindo manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas“ 
(LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. balandžio 10 d. nutartis baudžiamojoje byloje 
Nr. 2K-131-1073/2018).

 Pagal formuojamą LAT praktiką, sistemingas žmogaus bauginimas, naudojant psi-
chinę prievartą, „gali reikštis grasinimais nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, kitais baimę, 
nerimą ar nesaugumo jausmą keliančiais veiksmais (pvz., besikartojančiais įžeidinėjimais, 
grasinimais kaip nors pakenkti, priekabiavimu, atviru sekimu, gąsdinančiais naktiniais skam-
bučiais, amoralaus pobūdžio SMS žinutėmis)“ (LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-88-
942/2016). Svarbu ir tai, kad „sistemingu žmogaus bauginimu gali būti pripažinti pasikarto-
jantys, ne vien tik žodžiu ar raštu, bet ir įvairiais kitais atvirais ar užmaskuotais būdais padaryti 
poelgiai, kuriais siekiama sukelti arba palaikyti baimės ir nesaugumo jausmą nukentėjusiajam. 
Bauginamasis poveikis gali būti išreikštas ir neteisėtu fiziniu poveikiu nukentėjusiajam 
ar kitam asmeniui, turto sugadinimu ar sunaikinimu“ (LAT nutartis baudžiamojoje byloje 
Nr. 2K-232-976/2019). Tokie atvejai, kai grasinimai buvo pripažįstami reikšmingais konsta-
tuojant sistemingą žmogaus bauginimą, susiklostė ir dalyje tyrimo metu analizuotų bylų spren-
dimų. Pavyzdžiui, byloje Nr. 1-727-297/2018 teismas nustatė, kad teisiamasis „ant nukentėju-
siajai priklausančio automobilio <…> variklio dangčio padėjo laidotuvių puokštę, tokiu būdu 
psichiškai traumavo I. K., netiesiogiai grasindamas ją nužudyti“ (Alytaus apylinkės teismo 
Alytaus rūmų 2018 m. spalio 15 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-727-297/2018).

 Teismų praktikoje nurodoma, kad inkriminuojant BK 145 straipsnio 2 dalyje numa-
tytą veiką būtina nustatyti veiksmų sistemingumą (tęstinumą). Tokie veiksmai turi būti ne-
nutolę laiko atžvilgiu, vėlesni veiksmai turi būti ne atsitiktiniai, o susiję su ankstesniaisiais 
veiksmais (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-299/2013). Kartu pabrėžtina, 
kad sistemingumo požymis baudžiamosios teisės teorijoje aiškinamas kaip grasinimas, 
pasikartojantis tris ar daugiau kartų, tačiau praktikoje galimi terorizavimo atvejai ir esant 
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vienam, tačiau išreikštam aktyviais ir ilgesnį laiką trunkančiais veiksmais, kartui (kasacinė 
nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-259-693/2018). Bauginamojo pobūdžio veiksmų 
vertinimui, be kita ko, taikomas ir realumo kriterijus. „<…> nustatant grasinimo realumą, 
būtina įsitikinti, kad kaltininko elgesys buvo teisingai suprastas, kad nagrinėjamojoje si-
tuacijoje buvo pakankamas pagrindas bijoti dėl šio asmens ketinimų ir kad jis iš tikrųjų 
siekė įbauginti nukentėjusįjį (tai nebuvo nevykęs pokštas, spontaniškai išsprūdę žodžiai, 
į grasinimą panašūs, bet kitokią prasmę turintys veiksmai ir pan.)“ (kasacinės nutartys 
baudžiamosiose bylose Nr. 2K-341/2010; 2K-300/2013). Kartu atkreiptinas dėmesys, 
kad tarp tyrimo metu analizuotų bylų sprendimų pasitaikė atvejų, kai teismas, įvertinęs 
visas bylos aplinkybes, pripažindavo grasinimus neatitinkančius realumo kriterijaus. Pa-
vyzdžiui, „nukentėjusiajai rašytose SMS žinutėse išsakytos frazės prieštarauja moralei, 
nėra pateisinamos, tačiau įvertinus tarp bylos šalių susiklosčiusių konfliktinių santykių 
pobūdį, pokalbių, kurių metu buvo išsakytos tokio pobūdžio frazės, turinį, aplinkybę, kad 
šalys gyvena skirtingose šalyse, nukentėjusios atstovo advokato kreipimosi į teisėsaugos 
institucijas laiką, nėra pagrindo vertinti tokius Ž. M. pasisakymus kaip realius“, asmuo 
pagal BK 145 straipsnio 2 dalį buvo išteisintas, nesant jo veiksmuose šios nusikalstamos 
veikos sudėties (Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2017 m. kovo 9 d. 
nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-88-300/2017).

 Dalyje bylų persekiojimas pasireiškė asmens terorizavimu, pvz., teismas nusta-
tė, kad kaltinamasis naudojo psichologinį smurtą nukentėjusiosios atžvilgiu ir terorizavo 
grasindamas padegti, tai yra socialiniame tinkle „Facebook“ iš savo paskyros rašinėjo 
nukentėjusiajai grasinamojo pobūdžio žinutes, ieškojo ryšių su ja, taip pat miesto gatvėje 
prie Kultūros namų pastato terorizavo grasindamas padegti ją ir jai priklausantį namą bei 
nuomojamą butą, tokiais savo veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą BK 145 straipsnio 
2 dalyje (Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuospren-
dis baudžiamojoje byloje Nr. 1-1208-443/2018). Pažymėtina, kad dalyje bylų (12) per-
sekiotojai grasino patys nusižudyti ar susižaloti, jei nukentėjusysis atsisakys su juo toliau 
palaikyti romantinius santykius. Pavyzdžiui, byloje Nr. 1-1208-443/2018 nukentėjusioji 
parodė, jog „visą dieną jis ją terorizavo, baugino apie tai, kad jis nusižudys. Žinutėse jis 
jos nekaltino, kad dėl visko ji yra kalta, tačiau anksčiau ne kartą jis yra sakęs, kad ji jam su-
gadino gyvenimą ir kad dėl visko yra kalta ji.“ Atkreiptinas dėmesys, kad dalyje grasinimų 
buvo grasinama nusižudant nužudyti ir auką. Pavyzdžiui, byloje Nr. 1-128-671/2016 nu-
rodoma, jog nukentėjusiąją „nuolatos terorizavo, grasindamas fiziniu susidorojimu, saky-
damas, kad ją nužudys ir pats nusižudys, perdurs peiliu, išžagins, geriau sės į kalėjimą, 
negu ją matys, siūlydamas jai ruoštis savo laidotuvėms bei tai, kad susidoros su ja miške, 
susidoros su jos šeimos nariais, taip pat nuolatos ją persekiodamas ir demonstratyviai ją 
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stebėdamas prie jos namų“ (Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2016 m. rugpjūčio 16 d. 
nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-128-671/2016).

 Didelėje dalyje bylų viena formų, kuriomis persekiojimas pasireiškė, buvo perse-
kiotojo lankymasis tose vietose, kuriose, jo žiniomis, gali sutikti nukentėjusįjį (64 bylos). 
Pavyzdžiui, byloje Nr. 1-1882-1109/2020 nukentėjusioji teisiamojo posėdžio metu pa-
rodė, kad „nuo 2019 m. lapkričio 6 d., kuomet ji pareikalavo kaltinamojo išsikraustyti iš 
namų, prasidėjo psichologinis ir fizinis smurtas. Jis laukdavo jos prie namų <…>, prie 
jos darbo. Iš pradžių ji nežinodavo, kad sutiks kaltinamąjį, bet po to jau nujausdavo.“ 
Šioje byloje kaltinamojo veikoje nustatyti visi objektyvieji ir subjektyvieji terorizavimo ir 
sistemingo bauginimo požymiai, kvalifikuojant ją pagal BK 145 straipsnio 2 dalį. Atitin-
kamai sistemingas kito žmogaus bauginimas naudojant psichinę prievartą ir žmogaus 
terorizavimas nustatytas kitoje byloje, kurioje asmuo, be kita ko, buvo nuteistas pagal 
BK 145 str. 2 d.: „Po kelių dienų A. M. leido jai suprasti, kad apsigyveno jos name, buvo 
atsiuntęs keletą nuotraukų iš savo buto. Tuo metu ji pasijuto nuolatos stebima ir nuolatos 
persekiojama, nes apsigyveno tame pačiame, tačiau kuriame bute, tiksliai nurodyti nega-
li. Toks A. M. elgesys ją dar labiau įbaugino, nes jis rytais laukdavo jos prie automobilio 
ir darbo vietos“ (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 23 d. nuosprendis 
baudžiamojoje byloje Nr. 1-949-1123/2020).

 Kitas fizinio persekiojimo elgesio variantų, remiantis atlikta bylų sprendimų 
analize – sekiojimas nukentėjusiajam iš paskos (tokia forma persekiojimas pasi-
reiškė 35 tyrimo metu analizuotose bylose). Pavyzdžiui, analizuotoje teismų praktikoje 
nurodoma, kad kaltinamasis „sistemingai baugino savo žmoną <…> nuolat skambinda-
mas jai į mobiliojo ryšio telefoną ir sekdamas ją automobiliu bei pėsčiomis, laukdamas 
prie namų“ (LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus 2021 m. kovo 30 d. nutartis baudžiamojoje 
byloje Nr. 2K-79-689/2021); „automobiliu „BMW“ <…> važiavo paskui nukentėjusiosios 
automobilį, po to prisigretinęs prie nukentėjusiosios automobilio, važiavo lygiagrečiai, 
o Nemenčinėje apsisukęs bei atvažiavęs priešpriešinio eismo juosta, atsidaręs savo au-
tomobilio langą, apspjovęs nukentėjusiosios automobilį, nuvažiavo“ (Vilniaus apygardos 
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2021 m. kovo 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje 
Nr. 1A-208-873/2021). Toks elgesys kvalifikuotas pagal BK 145 str. 2 d. už sistemingą 
žmogaus bauginimą, naudojant psichinę prievartą. Kitoje byloje teismas nustatė, kad 
nuteistasis sistemingai baugino savo buvusią sutuoktinę naudodamas psichinę prievartą, 
terorizavo tuo metu esamą ar buvusią sutuoktinę (persekiojimas tęsėsi apie 3,5 metų) bei 
padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 145 str. 2 d. (Tauragės apylinkės teismo Tauragės 
rūmų 2017 m. rugsėjo 7 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-161-850/2017).
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 Beveik pusėje analizuotų bylų (45 iš 100) persekiotojas įsiveržė į nukentėjusiojo 
gyvenamąją erdvę. Pavyzdžiui, kaltinamasis „ne mažiau kaip tris kartus, turėdamas tikslą 
įbauginti, veržėsi į nukentėjusiosios J. M. butą, <…> daužydamas buto duris, liepdamas 
jas atidaryti, taip sukėlė nukentėjusiesiems J. M. bei jos sūnui M. J. baimę“ (Panevėžio 
apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. kovo 14 d. nutartis baudžiamojoje 
byloje Nr. 1A-72-581/2018). Šioje byloje teismas pripažino asmenį padariusį baudžia-
mojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą BK 145 straipsnio 2 dalyje. Tačiau kitose ana-
lizuotose bylose teismai rėmėsi ir BK 165 str. „Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo 
pažeidimas“ (iš viso 4 iš 100 analizuotų bylų). Pavyzdžiui, kaltinamasis „neteisėtai, 
prieš savininko valią patekti į gyvenamąją patalpą – butą <…>, turėtu atsuktuvu 
pasikėsino laužti buto duris, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios 
nepriklausančių aplinkybių, kadangi į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai, tai yra 
padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje, 165 straipsnio 1 daly-
je“ (Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendis bau-
džiamojoje byloje Nr. 1-3966-490/2018). Taip pat BK 165 str. teismas rėmėsi ir byloje 
Nr. 1A-147-795/2021, kurioje kaltinamasis nuteistas už tai, kad per balkoną įlipo į nuken-
tėjusiosios butą. Tačiau kitoje byloje, kurioje nustatyta, kad asmuo „sistemingai, naudoda-
mas psichinę prievartą, baugino buvusią sutuoktinę, terorizavo ją, grasindamas sunaikinti 
ar sugadinti jai priklausantį turtą, padaryti sveikatai ar gyvybei pavojingą veiką“, teismas 
persekiotojo veiksmus („atėjęs prie J. B. buto, <…> spardė jos buto duris, šaukdamas 
vartojo necenzūrinius žodžius, grasino išlaužti jos buto duris, atsinešęs kopėčias prieš 
jos valią įsibrauti į jos butą, įlipdamas per balkoną, sakė, kad ji gyva iš ten neišvažiuos“) 
kvalifikavo pagal BK 145 str. 2 dalį (Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono 
rūmų 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-1866-927/2018).

 Analizuojant teismų bylų sprendimus pastebėta, kad 44 bylose persekiotojas ga-
dino nukentėjusiojo nuosavybę. BK 187 str. („Turto sunaikinimas ar sugadinimas“) teis-
mas rėmėsi iš viso 15 bylų. BK 187 str. 1 d. inkriminuota, pavyzdžiui, byloje, kurioje 
„būdavo, kad ji [aut. past.: nukentėjusioji] rasdavo pradurtas padangas tą pačią dieną po 
kelis kartus“, teismas konstatavo, jog pusės metų laikotarpiu „automobilio „Opel Corsa“ 
padangos buvo pradurtos 28 kartus“ (Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. 
spalio 15 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-727-297/2018). Taip pat BK 187 str. 
2 d. vadovautasi byloje, kurioje persekiotojas, veikdamas bendrininkų grupėje, „apipylė 
garažo duris ir jas padegė“ (Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. 
vasario 21 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-93-1020/2019).
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 Analizuojant persekiojimo elgesio pavyzdžius, nustatyta, kad 19 proc. atvejų 
persekiojantys asmenys siekė pakenkti nukentėjusiojo reputacijai, o 10 proc. atvejų 
viešai skleidė neigiamą informaciją apie nukentėjusįjį, taip pat teikdavo melagingus 
pranešimus teisėsaugos ir (ar) kitoms institucijoms. Remiantis atlikto tyrimo duome-
nimis, teismai priimdami sprendimus vadovavosi ir BK 154 straipsnio nuostatomis, 
nustatančiomis baudžiamąją atsakomybę už asmens šmeižimą (6 bylose). Pavyzdžiui, 
liudytojas byloje parodė, kad prie ,,Aibės“ parduotuvės, kur yra skelbimų lenta, rado 
raštelį, kuriame buvo parašyta ,,V. L. kekšė, prostitutė, kalė“ bei nurodytas V. L. telefo-
no numeris“. Šioje byloje nukentėjusioji parodė, jog „I. B. savo asmeninėje paskyroje 
„Facebook“, ant savo „sienos“, viešai matomą įdėjo skelbimą: „V. L. ardo šeimas ir 
toliau ieško meilužių ji gyveno B. km.“ (Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2020 m. 
rugpjūčio 18 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-575-443/2020). O štai byloje 
Nr. 2K-269-303/2020, kurioje kaltinamasis buvo nuteistas pagal BK 154 straipsnio 
1 dalį, be kita ko, už tai, kad „nuo 2017 m. kovo 12 d. iki 2018 m. vasario 4 d. šmei-
žė J. B.“ teigdamas, „kad ji darbe būna neblaivi, išnaudoja vaikus, daro nusikalstamas 
veikas ir pan. <…> mobiliuoju ryšiu, taip pat, kaip nustatyta byloje, per sukurtas tikrovės 
neatitinkančias paskyras socialiniame tinkle „Facebook“, internetinėje erdvėje – socialinia-
me tinkle www.youtube.com, elektroninio pašto adresais parašė ir išsiuntė J. B. 4 856 SMS 
žinutes, 43 komentarus (pranešimus), taip pat elektroninius laiškus į įvairias institucijas 
<…> grasindamas paskleisti, taip pat ir skleisdamas ją kompromituojančią informaciją 
<…>, taip siekdamas jai neigiamų padarinių darbe <…>, grasino padaryti žalą ir jos 
sveikatai (sumušti, užmušti)“ (LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-269-303/2020).

 Dalis persekiojimo aukų patyrė ir fizinį smurtą. Pavyzdžiui, byloje, kurioje rem-
tasi BK 138 str. 1 d. („Nesunkus sveikatos sutrikdymas“), nurodoma, jog „R. T. nuteistas 
už tai, kad nesunkiai sužalojo žmogų: <…> I. R. kumščiu sudavė ne mažiau kaip tris 
smūgius į veido sritį, tokiu būdu padarydamas nukentėjusiajai poodines kraujosruvas 
veide, pogleivinę kraujosruvą viršutinėje lūpoje, nosies kaulų, dešinio skruostikaulio ir 
viršutinio žandikaulio abipusius lūžimus, o tai atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą“ 
(Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2021 m. birželio 8 d. nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 1A-147-795/2021).

 Visgi dažniausiai bylose, kuriose nukentėjusieji patyrė fizinį smurtą, teismas 
rėmėsi BK 140 str. („Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas“) 
(29 bylose). Pavyzdžiui, byloje nurodoma: „Byloje ištirtais įrodymais neginčijamai nusta-
tyta, jog A. Z. tyčia menkaverčio konflikto metu, prokuroro pareiškime nurodytoje vietoje 
ir laiku, mušdamas ir smurtaudamas, sukėlė fizinį skausmą šeimos narei – motinai A. K., 
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o būtent: tempė A. K. už plaukų ir vieną kartą rankos kumščiu sudavė jai į galvos sritį. Dėl pami-
nėtų aplinkybių kaltinamojo nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 140 straipsnio 
2 dalį“ (Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 20 d. nuosprendis bau-
džiamojoje byloje Nr. 1-1576-966/2018).

 Tarp analizuotų bylų buvo ir pasikėsinimo nužudyti atvejis (Lietuvos apeliacinio 
teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-391-870/2019). Taip pat vienoje analizuotų 
bylų buvo remtasi ir BK 135 str. („Sunkus sveikatos sutrikdymas“), kurioje, remiantis byloje 
pateiktais duomenimis, sunkiai sužalota buvo ne persekiojimo auka, o asmuo, kurio perse-
kiojama moteris paprašė atvykti ją apginti (Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų 
skyriaus 2016 m. spalio 7 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-68-581/2016).

 Sprendžiant klausimą dėl efektyvaus reagavimo į persekiojimą, būtina atsižvelgti 
ir į persekiojimo elektroninėje erdvėje ypatumus bei jo keliamas grėsmes. Atliktas tyrimas 
parodė, kad persekiojant kitą asmenį vyravo grasinimas elektroninio ryšio priemonėmis 
raštu (SMS žinučių siuntimas, žinutės socialiniuose tinkluose ir kt.). 45 bylose persekio-
jimas pasireiškė skambinėjimu nukentėjusiajam, nors šis aiškiai pasakė, kad toks elgesys 
nepageidaujamas. Pavyzdžiui, byloje nurodoma, jog kaltinamasis pusės metų laikotarpiu 
„nukentėjusiajai L. S. <…> skambino 479 kartus, 755 kartus jai skambino, bet į skambutį 
atsakyta nebuvo, parašė 2 878 trumpąsias sms žinutes“ (Klaipėdos apylinkės teismo Klai-
pėdos miesto rūmų 2017 m. lapkričio 13 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje 
Nr. 1-897-201/2017); „kaltinamojo G. K. psichinė prievarta reiškėsi bauginančios atmos-
feros kūrimu (sistemingu skambinimu telefonu ir sms žinučių rašymu bei reikalavimu atsi-
liepti bet kuriuo paros metu, rėkavimu prie buto durų ir po buto langais, įžeidinėjimais, 
nukentėjusiosios laukimu prie jos namų, gąsdinimu ir t. t.)“ (Klaipėdos apylinkės teismo 
Klaipėdos miesto rūmų 2016 m. birželio 22 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje 
Nr. 1-308-158/2016). Šiose bylose teismas taikė BK 145 str. 2 dalį.

 Pažymėtina, kad persekiojimo metu kaltininkai dažnai siunčia nukentėjusiajam SMS 
žinutes, tai atitinka ir užsienio atliekamų tyrimų duomenis (Ahlgrim & Terrance, 2021). Ta-
čiau remiantis išanalizuota teismų praktika pastebima, kad vien intensyvus žinučių siuntimas 
nebuvo traktuojamas kaip nusikalstama veika, net jei ji sukeldavo aukai neigiamų emocijų. 
Pavyzdžiui, moteris buvo kaltinama tuo, jog persekiojo kitą moterį, kurią laikė savo vyro 
meiluže. Persekiojimas pasireiškė intensyviu žeminamo pobūdžio žinučių siuntimu. Šioje 
byloje teismas „įvertino visų 102 SMS žinučių turinį ir jų santykį nagrinėjamų įvykių konteks-
tu bei nustatė, kad tik šios dvi žinutės galėtų būti laikomos bauginamo pobūdžio, o visos ki-
tos žinutės, pagal savo išraiškos formą, galėjo sukelti neigiamas emocijas nukentėjusiajai“. 
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Teismas, be kita ko, pažymėjo, kad „ne bet koks psichologinio diskomforto sukėlimas gali 
užtraukti baudžiamąją atsakomybę, nes priešingu atveju būtų iškreipiami baudžiamosios 
teisės tikslai“ (Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. balandžio 30 d. 
nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-283-654/2019).

 Be to, tyrimo metu nustatyta, kad dviejose bylose persekiotojas stebėjo nukentėjusio-
jo buvimo vietą naudodamas GPS sekimo priemones. Pavyzdžiui, asmuo teismo buvo pri-
pažintas kaltu pagal BK 145 str. 1 d. ir BK 167 str. 1 d., nes terorizavo ir sistemingai baugino 
savo buvusią sutuoktinę ir jos draugą, naudodamas psichinę prievartą, taip pat stebėjo nuken-
tėjusiosios buvimo vietą naudodamas GPS sekimo priemones. Šioje baudžiamojoje byloje 
nustatyta, kad kaltinamasis „pilnai pripažįsta, kad buvo įdėjęs sekimo įrangą“ į nukentėjusio-
sios automobilį. Teismas vadovavosi BK 167 str. („Neteisėtas informacijos apie privatų asmens 
gyvenimą rinkimas“). Be to, savo sprendimą argumentavo LAT kasacinio teismo praktika, 
kurioje nurodyta, kad „stebėjimas GPS priemonėmis pagal pobūdį skiriasi nuo kitų vaizdo ir 
garso stebėjimo priemonių, kurios atskleidžia daugiau informacijos apie asmens elgesį, min-
tis ar jausmus ir dėl to gali labiau apriboti asmens teisę į privataus gyvenimo gerbimą, tačiau 
vis dėlto sistemingas informacijos apie asmenį rinkimas naudojant GPS įrangą gali apriboti 
asmens teisę į privatumą, juolab kai tokia informacija panaudojama darant asmeniui tam tikrą 
poveikį (kasacinė nutartis Nr. 2K-198/2013)“ (Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2017 m. 
sausio 26 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-21-667/2017). Kitoje baudžiamojoje 
byloje asmuo buvo pripažintas kaltu pagal BK 167 straipsnio 1 dalį už privataus gyvenimo 
asmens duomenų rinkimą vaizdo ir garso fiksavimo įrenginiu bei pagal BK 198 straipsnio 1 dalį 
už neteisėtą neviešų elektroninių duomenų stebėjimą, fiksavimą, įgijimą ir laikymą įdiegus 
šnipinėjimo programą į kompiuterį. Byloje nustatyta, kad vyras savo buvusios sutuoktinės buto 
svetainėje ir vonios kambaryje po svarstyklėmis paslėpė vaizdo ir garso perdavimo įrengi-
nius, kuriais neteisėtai slapta klausėsi, fiksavo ir rinko informaciją apie savo buvusią 
sutuoktinę (Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. balandžio 1 d. 
nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-170-718/2020).

 Bylos baigtis – paskirtos bausmės ir (ar) kitų poveikio priemonių ypatumai. 
Šioje studijos dalyje, remiantis atlikta bylų sprendimų analize, aptariami bylos baigties ypa-
tumai, analizuojant paskirtos bausmės bei kitų poveikio priemonių ypatybes persekiojimą 
vykdžiusiam asmeniui. Analizuojant ikiteisminio tyrimo ypatumus baudžiamosiose bylose dėl 
persekiojimo pastebėta, kad dauguma atvejų (73) asmeniui buvo paskirta kardomoji priemo-
nė. Suėmimas buvo paskirtas 30 nagrinėtų bylų, o dažniausiai skirta kardomoji priemonė – 
rašytinis pasižadėjimas neišvykti (žr. 3.2 lentelę). Kartu pažymėtina, kad pagal BPK 121 str. 3 d. 
vienu metu gali būti skiriamos kelios už suėmimą švelnesnės kardomosios priemonės.
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Nebuvo paskirta

Buvo paskirta

    Suėmimas

    Namų areštas

    Intensyvi priežiūra

    Įpareigojimas gyventi skyriumi nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie          
    nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu

3.2 lentelė. Duomenys apie asmenims paskirtas kardomąsias priemones

30

1

2

18

Atvejų skaičiusKardomoji priemonė

27

73

    Užstatas

    Dokumentų paėmimas

    Specialiosios teisės sustabdymas

    Įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje

    Rašytinis pasižadėjimas neišvykti

0

3

0

10
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 Analizuojant bylų duomenis, buvo atkreiptas dėmesys ir į lengvinančias bei sun-
kinančias aplinkybes. Lengvinančių aplinkybių buvimas (BK 59 str.) konstatuotas 21 bylo-
je, visais atvejais tai buvo tai, kad „kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo 
numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius 
asmenis“ (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Sunkinančios aplinkybės (BK 60 str.) nustatytos 34 iš tyri-
mo metu analizuotų bylų. Dažniausiai tai aplinkybė, jog „veiką padarė asmuo, apsvaigęs 
nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu šios 
aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui“ (BK 60 str. 1 d. 9 p.) (20 bylų), 
ir tai, kad „veiką padarė recidyvistas“ (BK 60 str. 1 d. 13 p.) (16 bylų).

 Analizuojant bylos baigties ypatybes reikėtų atkreipti dėmesį, kad dauguma atve-
jų persekiojimą vykdę asmenys buvo nuteisti laisvės atėmimo bausme (73 atvejais), iš 
kurių realia laisvės atėmimo bausme buvo nuteisti 29 asmenys, o 44 bylose paskirtos 
laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas remiantis BK 75 str. (žr. 3.3 lentelę). 
Bauda buvo paskirta 3 bylose, kurių vienoje skirta kartu su terminuotu laisvės atėmimu, 
atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Laisvės atėmimo bausmės vyravimas ana-
lizuotoje teismų praktikoje gali būti paaiškinamas pirmiausia tuo, kad dauguma atvejų 
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asmenų, vykdžiusių persekiojimą, nusikaltimai buvo kvalifikuoti pagal BK 145 str. 2 dalį, 
kurios sankcijoje numatyta vienintelė laisvės atėmimo bausmė iki ketverių metų. Tarp na-
grinėtų bylų buvo po vieną atvejį, kai asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės 
(BK 38 str.) ir baudžiamoji byla nutraukta. Taip pat pažymėtina, kad 10 bylų kaltinamieji 
buvo išteisinti, o 6 asmenys buvo pripažinti nepakaltinamais.

  
Paskirta laisvės atėmimo bausmė

    Laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas

    Realus laisvės atėmimas

Areštas

Laisvės apribojimas

Bauda

Asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės

Asmuo išteisintas

Baudžiamoji byla nutraukta

Asmuo pripažintas nepakaltinamu

3.3 lentelė. Duomenys apie bylos baigtį

73

         44

         29

2

5

2

1

10

1

6

Atvejų skaičiusBylos baigtis

 Kartu su bausme skirtos baudžiamojo poveikio priemonės (BK 67 str.) 9 bylose, 
dažniausiai skiriamos baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimas (2 bylos), 
įpareigojimas gyventi skyriumi nuo nukentėjusiojo asmens ir (ar) nesiartinti prie nukentė-
jusiojo asmens arčiau nei nustatytu atstumu (2 bylos), dalyvavimas smurtinį elgesį keičian-
čiose programose (2 bylos).

 Atidėdamas bausmės vykdymą teismas kartu skyrė vidutiniškai dvi pareigas. Dažniau-
siai skiriamos pareigos – neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo 
priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (21 bylose), pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą 
ar mokslą (20 bylų), dalyvauti elgesio pataisos programoje (15 bylų), nesilankyti tam tikrose 
vietose arba nebendrauti su tam tikrais asmenimis ar asmenų grupėmis (15 bylų), neišeiti iš 
namų tam tikru laiku, jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi (12 bylų), nevartoti psichiką 
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veikiančių medžiagų (10 bylų). Dalyje bylų (26 bylose) teismas kartu skyrė ir baudžiamojo 
poveikio priemones, dažniausiai – įpareigojimą gyventi skyriumi nuo nukentėjusiojo asmens 
ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo asmens arčiau nei nustatytu atstumu (14 bylų), dalyvavimą 
smurtinį elgesį keičiančiose programose (7 bylose), turto konfiskavimą (7 bylose).

 Kai kurie probleminiai teismų praktikos aspektai. Analizuojant teismų praktiką 
persekiojimo atvejais svarbu aptarti ir kai kuriuos probleminius bylų, susijusių su perse-
kiojimu, aspektus. Todėl šioje studijos dalyje aptarsime pagrindines tyrimo metu išryš-
kėjusias problemines kryptis – dažną persekiojimo elgesio variantų visumos vertinimo 
nebuvimą, persekiojimo motyvų ir tikslo reikšmę, vertinant persekiojimo pavojingumą bei 
tam tikrą persekiojimo elgesio šeimoje pateisinimą.

 Bylų analizė atskleidė, kad viena iš problemų, vertinant persekiojimo sukeltus 
padarinius, yra šio elgesio variantų visumos vertinimo problema (angl. course of conduct). 
Atskiri veiksmai, kuriuos gąsdindamas savo auką atlieka persekiotojas, nebūtinai yra pa-
vojinga veikla, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė, tačiau šie veiksmai kartu su 
kitais persekiojimui būdingais veiksmais jau gali būti pripažįstami nusikalstamais. Tai 
patvirtina ir mokslinėje literatūroje pateiktos įžvalgos, kad „viena didžiausių problemų, 
susijusių su įstatymais, kuriais kriminalizuojamas persekiojimas per kitokią nusikalstamą 
veiką (pvz., priekabiavimą, angl. harassment), yra ta, kad policija ir prokuratūra, spręs-
damos, ar įstatymai buvo pažeisti, atsižvelgia į kiekvieną atskirą poelgį, tačiau, priimda-
mos sprendimą, šių veiksmų nevertina kaip visumos. Reikalas tas, kad atskiri veiksmai, 
kuriuos gali atlikti persekiotojas, norėdamas varginti ar gąsdinti savo auką, nebūtinai yra 
„neteisėti“, t. y. kriminalizuoti, tačiau šie veiksmai kartu su kitais persekiojimui būdingais 
veiksmais jau yra nusikaltimas“ (Hare, 2020). Visgi remiantis išanalizuota teismų praktika 
galima pastebėti ir teigiamas tendencijas, vertinant persekiojamojo elgesio veiksmų visu-
mą. Pavyzdžiui, byloje teismas konstatavo, jog „nors kiekvienas D. G. prieš R. G. atliktas 
veiksmas pats savaime baudžiamosios atsakomybės neužtraukia, įvertinus juos vienoje 
visumoje, tai, kad jie buvo atlikti per santykinai trumpą laiką, ir juos visus sieja vieninga 
tyčia pademonstruoti savo lyderiavimą santuokoje ir su tuo susijusių sprendimų priėmime 
bei siekį bet kokiomis priemonėmis santuoką išsaugoti, yra pagrįstas pagrindas teigti, 
kad jie tuo pačiu pasižymi nusikalstamai veikai būdingu pavojingumu bei sudaro BK 145 str. 
2 d. įtvirtinto nusikaltimo sudėtį“ (Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
2019 m. gruodžio 18 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-240-531/2019).

 Persekiojimo įrodinėjimo prasme atkreiptinas dėmesys ir į persekiotojų moty-
vus, nurodomus teismų sprendimuose. Pavyzdžiui, byloje Nr. 1A-37-606/2019 teis-
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mas priėmė išteisinamąjį nuosprendį atsižvelgęs į tai, kad „R. J. parašė nukentėju-
siajai A. J. SMS žinutes ne siekdamas ją terorizuoti ar bauginti, vartodamas psichinę 
prievartą, bet būdamas supykęs dėl konkrečios situacijos, taip emocingai išreikšdavo 
savo pyktį ir pagal savo suvokimą tokiu būdu tiesiog aiškinosi tarpusavio santykius“. 
Kitoje byloje Nr. 1-128-671/2016 teismas, priimdamas sprendimą, jog bausmės tikslai 
gali būti pasiekti be realaus jos atlikimo atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmė vykdymą 
(BK 75 str.), akcentavo ir persekiojimo motyvą: „Žinutes parašė, nes myli nukentėjusiąją 
ir norėjo tokiu būdu priversti ją grįžti pas jį.“ Panašiai vienoje analizuotų bylų teismas 
įvertino persekiojimą kaip nevykusį pokštą: „Nagrinėjamu atveju, nors byloje nustatyta, 
kad D. T. atlikti veiksmai, t. y. juokingų skambučių užsakymas, pasikartojantis skambinimas 
E. B., dainos „Juoda orchidėja“ leidimas, laiško siuntimas, galėjo sukelti neigiamas, ne-
malonias emocijas nukentėjusiajai, tačiau įvertinus jos elgesį, jos veiksmus vertinant visą 
kontekstą, turinį, situaciją, bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą 
praktiką ir išaiškinimus tokio pobūdžio bylose <…>, teisėjų kolegija sutinka pirmosios 
instancijos teismo išvada, kad tai labiau buvo nebrandžios asmenybės nevykęs pokštas, 
o ne tikslingas, sisteminis bauginimas naudojant psichinę prievartą“ (Šiaulių apygardos 
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. lapkričio 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje 
Nr. 1A-302-519/2019).

 Teismų praktikoje, susijusioje su persekiojimu, taip pat nurodoma, kad BK 145 str. 
numatyto nusikaltimo „subjektyvusis požymis – kaltė – pasireiškia tiesiogine tyčia. Tai 
reiškia, kad kaltininkas supranta, jog grasinimą išsako ar išreiškia taip, kad nukentėju-
sysis tiki, jog tokie veiksmai gali būti realiai padaryti, ir pats nori tokios nukentėjusiojo 
būsenos“, pvz., LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus 2020 m. birželio 2 d. nutartis bau-
džiamojoje byloje Nr. 2K-139-511/2020. Tačiau toks požiūris persekiojimo kontekste 
kai kurių mokslininkų vertinamas kritiškai, mat daugelis persekiotojų netiki, kad jie iš 
tikrųjų daro ką nors blogo. Todėl įstatymu, reikalaujančiu „tyčinio“ elgesio, rizikuojama 
nesugebėti patraukti atsakomybėn persekiotojo, subjektyviai manančio, kad jo elgesys 
yra priimtinas (Hare, 2020).

 Tarp analizuotų bylų buvo atvejų, kuomet remtasi LAT byloje Nr. 2K-299/2013 
suformuota praktika ir kalbama apie persekiojimo šeimoje pateisinimą: „Konfliktai šei-
mose neretas reiškinys mūsų visuomenėje. Konfliktinėse situacijose susijaudinę sutuok-
tiniai kartais neparenka tinkamų žodžių savo priekaištams išreikšti, nesugeba tinkamai 
motyvuoti ir pateisinti savo veiksmus, apkaltina kitą sutuoktinį. Tačiau tai nereiškia, kad 
baudžiamoji teisė yra tinkamiausia priemonė spręsti ginčus, kilusius iš šeimos teisinių 
santykių. Visuotinai pripažįstamas ultima ratio principas reikalauja taikyti baudžiamąją 



46

Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

atsakomybę tik tada, kai visi kiti būdai yra nepakankami teisingumui atstatyti. Ypač svarbu į tai 
atsižvelgti, kai tariamai nusikalstami vieno iš sutuoktinių veiksmai išoriškai pasireiškia žodine 
forma.“ Pavyzdžiui, tokia LAT praktika teismas rėmėsi byloje, kurioje persekiojimas pasireiškė 
grasinimu sužaloti, nužudyti (pvz., išsakyti tiesiogiai aukai grasinimai – „sudeginsiu tavo ir 
tavo tėvų namus, tave padarysiu, kad niekur netiksi“, „tu pamatysi, ką aš tau padarysiu, kas tau 
bus“; dukrai ir žentui išsakyti grasinimai nukentėjusiosios atžvilgiu („kyla noras kažką pada-
ryti motinai“, „suleisiu du kubikus narkotikų, ją išžaginsiu, ją užversiu ir ji už viską atsakys“), 
kaltinamasis pripažino išsakęs šiuos teiginius. Tačiau teismas priimdamas sprendimą nurodė: 
„Svarbu pažymėti, kad tuo metu nukentėjusioji telefonu kaip tik buvo pareiškusi, jog ketina 
skirtis su išteisintuoju, kas pastarajam buvo nepriimtina, jį supykdė bei iššaukė tokią reakciją“ 
(Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. gegužės 7 d. nuosprendis 
baudžiamojoje byloje Nr. 1A-234-579/2018). Šioje byloje kaltinamasis išteisintas pagal 
BK 145 str. 2 d. (ir priimtas apkaltinamasis nuosprendis tik pagal BK 140 str. 2 d.).

 Kita vertus, vėlesnėje kasacinėje nutartyje formuluojama kitokia praktika: „Apelia-
cinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nuteistojo elgesys: sistemingas baugi-
nimas, siekis paveikti, kad nukentėjusioji taikytųsi su juo, negali būti traktuojamas vien tik 
kaip besiskiriančių asmenų nesutarimai ir konfliktai, o vertinamas kaip psichinė prievarta, 
pasižymi nusikalstamai veikai būdingu pavojingumu“ (LAT 2021 m. kovo 30 d. nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2K-79-689/2021).

Šiame skyriuje pristatyta teismų praktikos, susijusios su persekiojimu, analizė leidžia teigti, 
kad persekiojimas – tai daugialypis reiškinys, kuris gali pasireikšti ne tik varginančiais ir 
trumpalaikiais, mažiau pavojingais elgesio variantais, bet ir ilgai trunkančiais pavojingais 
veiksmais, kurių padariniai aukoms gali būti itin skausmingi. Išanalizavus persekiojimo el-
gesio ypatumus ir baudimo už jį tendencijas Lietuvos teismų praktikoje galima teigti, kad 
dauguma atvejų persekiojimą vykdę asmenys buvo nuteisti laisvės atėmimo bausme atide-
dant jos vykdymą. Laisvės atėmimo bausmės dominavimas analizuotoje teismų praktikoje 
gali būti paaiškinamas pirmiausia tuo, kad dauguma atvejų asmenų, vykdžiusių persekioji-
mą, nusikaltimai buvo kvalifikuoti pagal BK 145 str. 2 dalį, kurios sankcijoje yra numatyta tik 
laisvės atėmimo bausmė iki ketverių metų. Teismų praktikos analizė bylose, susijusiose su 
persekiojimu, taip pat atskleidė tam tikras problemas – dažną persekiojimo elgesio varian-
tų visumos vertinimo nebuvimą, platų persekiojimo motyvų ir tikslo interpretavimą bei tam 
tikrą persekiojimo elgesio intymioje partnerystėje pateisinimą.

Apibendrinimas
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Nors persekiojimo kriminalizavimas yra svarbus žingsnis, siekiant kovoti su šiuo reiškiniu 
ir užtikrinti nuo jo nukentėjusių žmonių saugumą, ne mažiau svarbus yra praktikų – teisė-
saugos atstovų santykis su persekiojimu. Būtent teisėsaugos institucijose dirbantys spe-
cialistai tiesiogiai susiduria su persekiojimo atvejais bei taiko atsakomybę už persekiojimą 
reglamentuojančius teisės aktus. Siekiant ištirti, kaip Lietuvos teisėsaugos institucijų atstovai 
(policijos, prokuratūros, teismų ir probacijos tarnybos) suvokia persekiojimą ir kiek geba jį 
atpažinti, kokius reagavimo į persekiojimą probleminius aspektus jie mato, atlikdami savo 
profesines funkcijas, buvo atlikta darbuotojų anketinė apklausa.

Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį

Tyrimo dalyviai. Apklausoje dalyvavo 221 asmuo, apklausos dalyvių amžius svyravo nuo 
23 iki 62 m. (M = 41,9, SD = 8,5). Dalyvių patirtis, dirbant teisėsaugos institucijose, svy-
ravo nuo 0 iki 40 m. (M = 16,9, SD = 9), darbo patirtis tuometinėje darbovietėje taip pat 
svyravo nuo 0 iki 40 m. (M = 15,2, SD = 8,8). Detalesnė informacija apie tyrimo dalyvius 
yra pateikiama 4.1 lentelėje.

 Pagrindinių tyrimo imties charakteristikų analizė rodo, kad dauguma apklausos 
dalyvių buvo moterys. Be to, aktyviausiai apklausą pildė policijoje bei probacijos tarnybo-
je dirbantys specialistai. Dauguma tyrimo dalyvių buvo vyresni nei 41 m. Taip pat galima 
pastebėti, kad didžiąją dalį imties sudarė ganėtinai ilgą (ilgesnę nei 10 m.) darbo patirtį 
teisėsaugos institucijose turintys specialistai.

 Tyrimo instrumentai ir įvertinimo būdai. Teisėsaugos institucijų atstovų anketinė 
apklausa. Metodas: patogiosios atrankos būdu organizuojama anoniminė apklausa. Ap-
klausa atliekama tyrėjų sudarytos anketos pagrindu (remiantis pirmojo etapo rezultatais). 
Tyrimo anketa apėmė kelias temas: persekiojimo aktualumas, pavojingumas, pasekmės 

Tyrimo metodika
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nukentėjusiesiems, atsakomybės už persekiojimą reglamentavimas, darbo su persekioji-
mo atvejais patirtis, asmeninė persekiojimo patirtis, mokymų persekiojimo tema poreikis.

 Tyrimo eiga. Parengus tyrimo instrumentą buvo gautas Lietuvos socialinių moks-
lų centro mokslinių tyrimų etikai komiteto leidimas (2022-02-28, 1G-25(1G)). Tyrimas 
buvo atliekamas 2022 m. vasario–balandžio mėnesiais. Tyrimo dalyviai elektroninėmis 
priemonėmis anonimiškai pildė klausimyną jiems priimtinoje aplinkoje.

4.1 lentelė. Pagrindinės tyrimo imties charakteristikos

NKintamieji

Bendra darbo patir-
tis teisėsaugoje

    0–5 m.

    6–10 m.

    11–15 m.

    16–20 m.

    21–25 m.

    ≥26 m.

Darbo patirtis 
dabartinėje darbo-
vietėje

    0–5 m.

    6–10 m.

    11–15 m.

    16–20 m.

    21–25 m.
    
    ≥26 m.

35

25

27

44

46

44

16

11

12

20

21

20

Proc. NKintamieji Proc. 

Lytis
    
    Vyras

    Moteris

Amžiaus grupė
    
    20–30 m.

    31–40 m.

    41–50 m.

    51–60 m.

    61–70 m.

Darbovietė
    
    Policija

    Prokuratūra

    Teismas

    Probacijos  
    tarnyba

63

158

25

65

101

28

2

75

42

30

74

28

72

11

29

46

13

1

34

19

14

33

46

28

26

57

35

29

21

13

12

26

16

13

 Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis socialiniams mokslams skirtu sta-
tistinės analizės paketu IBM SPSS Statistics 28.0. Minimalus reikšmingumo lygmuo, kuriuo 
patvirtinamos hipotezės, yra 0,05. Duomenų analizei buvo pasirinkti aprašomosios sta-
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4. Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį

Persekiojimo problemos aktualumas Lietuvoje. Tyrimo dalyvių vertinimu (skalėje nuo 
1 – „visiškai neaktuali“ iki 7 – „labai aktuali“), persekiojimo problema yra aktuali Lietu-
voje, tyrimo imties vertinimo vidurkis siekė 4,6 (SD = 1,5). Lyginant skirtingų institucijų at-
stovų vertinimų vidurkius statistiškai reikšmingų skirtumų neišryškėjo, tačiau pažymėtina, 
kad probacijos tarnybos darbuotojai buvo linkę vertinti persekiojimą kiek rimčiau nei kitų 
institucijų atstovai. Analizuojant visos tyrimo imties atsakymus taip pat neišryškėjo reikš-
mingų lyčių skirtumų, kadangi vyrai ir moterys persekiojimo problemos aktualumą vertino 
labai panašiai (4.2 lentelė). Persekiojimo aktualumo vertinimas nebuvo reikšmingai susi-
jęs su tyrimo dalyvių amžiumi (r = -0,06, p = 0,4). O štai dalyvių darbo patirties trukmė 
teisėsaugos srityje reikšmingai siejosi su problemos aktualumo vertinimu: kuo ilgesnę 
patirtį buvo sukaupęs tyrimo dalyvis, tuo mažiau aktuali, jo manymu, buvo persekiojimo 
problema Lietuvoje (r = -0,14, p = 0,04). Darbo patirtis tuometinėje darbovietėje savo 
ruožtu nesisiejo su persekiojimo problemos aktualumo vertinimu (r = 0,10, p = 0,12).

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas

4.2 lentelė. Persekiojimo problemos aktualumo vertinimas

M

Darbovietė

    Policija

    Probacijos tarnyba

    Prokuratūra

    Teismas

Lytis

    Vyras

    Moteris

4,4

4,9

4,3

4,4

4,3

4,7

1,6

1,4

1,4

1,7

1,3

1,7

SD

tistikos metodai (aprašomi vidurkiai, standartiniai nuokrypiai), atlikta koreliacinė analizė 
(taikant Pearson’o ir Spearman’o koreliacijos koeficientus), dviem grupėms lyginti buvo 
taikytas nepriklausomųjų imčių Student t kriterijus (esant normaliai pasiskirsčiusiems duo-
menims), Mann-Whitney U ir χ² kriterijai (esant duomenims, nepasiskirsčiusiems pagal 
normalųjį skirstinį ar kategorinių kintamųjų analizei).



50

Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

 Analizuojant atskirų teisėsaugos institucijų darbuotojų atsakymus, paaiškėjo, kad 
policijoje dirbantys vyrai ir moterys persekiojimo problemos aktualumą vertina labai pa-
našiai (Mvyrų = 4,6, SDvyrų = 1,3, Mmoterų = 4,4, SDmoterų = 1,7). Policijos darbuotojų su-
kaupta darbo patirtis teisėsaugos sistemoje nesisiejo su problemos aktualumo vertinimu 
(r = -0,14, p = 0,23), kaip ir darbo patirtis policijoje (r = -0,14, p = 0,24).

 Probacijos tarnyboje dirbančių vyrų ir moterų vertinimai skyrėsi nereikšmingai, 
tačiau galima pastebėti, kad moterys persekiojimo problemą vertino kaip šiek tiek rim-
tesnę ir aktualesnę nei vyrai (Mvyrų = 4,3, SDvyrų = 0,9, Mmoterų = 4,9, SDmoterų = 1,4). 
Dirbantiems probacijos tarnyboje nei bendra darbo patirtis teisėsaugos sistemoje, nei jų 
turima patirtis tuometinėje darbovietėje nesisiejo su persekiojimo problemos reikšmingu-
mo vertinimu (abiem atvejais p > 0,05).

 Prokuratūroje dirbančių tyrimo dalyvių vertinimų analizė rodo, kad, nors čia dir-
busios moterys vertino persekiojimo problemą kaip aktualesnę nei vyrai, statistiškai reikš-
mingų skirtumų visgi neišryškėjo (Mvyrų = 3,9, SDvyrų = 1,5, Mmoterų = 4,7, SDmoterų = 1,4). 
Bendra darbo patirties trukmė teisėsaugoje nebuvo reikšmingai susijusi su problemos 
vertinimu (r = -0,15, p = 0,34), kaip ir sukaupta darbo patirtis prokuratūroje (r = -0,07, p = 0,64).

 Galiausiai, tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad teisme dirbančių vyrų ir mo-
terų vertinimai dėl persekiojimo aktualumo Lietuvoje skyrėsi nereikšmingai (Mvyrų = 4,2, 
SDvyrų = 1,5, Mmoterų = 4,4, SDmoterų = 1,9). Teisme dirbančių asmenų grupėje darbo 
teisėsaugoje patirtis nesisiejo su persekiojimo aktualumo vertinimu (r = 0,14, p = 0,45), 
kaip ir sukaupta darbo patirtis teisme (r = 0,23, p = 0,23).

 Apibendrinant galima pažymėti, kad Lietuvos teisėsaugos institucijų atstovai per-
sekiojimo problemą buvo linkę vertinti kaip vidutiniškai aktualią. Interpretuojant šiuos 
rezultatus svarbu prisiminti, jog iki kriminalizuojant persekiojimą kaip atskirą nusikals-
tamą veiką 2021 m. teisėsaugos institucijoms buvo pranešama tik apie labai nedidelę 
dalį persekiojimo atvejų (žr. 2 studijos skyrių). Taigi šių institucijų atstovams gali būti 
sudėtinga vertinti persekiojimo problemos mastą ir pavojingumą dėl didelio šio reiškinio 
latentiškumo. Nors tyrimo rezultatai atskleidė vos kelis statistiškai reikšmingus skirtumus, 
pažymėtina, kad prokuratūroje dirbantys vyrai persekiojimo problemą mato kaip mažiau 
aktualią nei čia dirbančios moterys bei kiti teisėsaugos institucijų atstovai. Ilgesnė darbo 
patirtis šioje tyrimo imtyje siejosi su menkesniu persekiojimo problemos vertinimu. Šie 
rezultatai gali būti aiškinami tuo, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse persekiojimo 
problemą imta nagrinėti ganėtinai neseniai – XX a. dešimtajame dešimtmetyje. Taip pat 
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persekiojimas yra ganėtinai naujas reiškinys teisėsaugos darbo kontekste, ypač Lietuvoje, 
kur ši problema iki šiol menkai tyrinėta ir kriminalizuota vos prieš metus.

 Teisėsaugos atstovų požiūris į persekiojimo kriminalizavimą Lietuvoje. Tyri-
mo metu dalyvių taip pat buvo prašoma nurodyti skalėje nuo 1 iki 7, kiek jie pritaria BK 1481 str. 
(„Neteisėtas žmogaus persekiojimas“) atsiradimui. Dalyvių pateiktų vertinimų vidurkis 
siekė 5,2 (SD = 1,8), o tai rodo, kad tyrimo dalyviai buvo labiau linkę pritarti nei nepritarti 
naujam baudžiamosios atsakomybės už persekiojimą reglamentavimui Lietuvoje. Visgi 
svarbu pažymėti, kad tyrimo metu išryškėjo reikšmingų skirtumų tarp atskirų institucijų: 
prokuratūros atstovai buvo mažiausiai linkę pritarti naujam teisiniam reglamentavimui 
(M = 4,1, SD = 2,3) ir jų vertinimai reikšmingai skyrėsi nuo policijos (M = 5,5, SD = 1,8, 
p < 0,001), probacijos tarnybos (M = 5,7, SD = 1,4, p < 0,001) bei teismų atstovų 
(M = 5,5, SD = 1,4, p = 0,001). Taigi rezultatai rodo, jog prokuratūros atstovai įžvelgė 
daugiausia probleminių naujojo teisinio reglamentavimo aspektų. Apklausos metu proku-
ratūros atstovų pateikti komentarai rodo, kad BK 1481 str. atsiradimas buvo kritikuojamas 
dėl to, kad, jų manymu, anksčiau taikytos baudžiamosios teisės normos buvo pakanka-
mos (pvz., „pakako BK 145 straipsnio“, „Visiškai pakako BK 145 straipsnio 2 dalies, esant 
pagrindui taikyti baudžiamąją atsakomybę dėl asmens terorizavimo“). Taip pat pateiktuo-
se komentaruose buvo galima įžvelgti ir nuogąstavimų dėl naujos BK normos atribojimo 
nuo anksčiau taikytų normų (pvz., „Dubliuojasi su kitomis BK nuostatomis ir nėra tiek 
pavojinga“).

 Pažymėtina, kad Lietuvos probacijos tarnybos atstovai lyginant su kitais tyrimo 
dalyviais geriausiai vertino naujai atsiradusią normą. Analizuojant jų pateiktus komen-
tarus, pagrindinė pritarimo naujajam BK straipsniui priežastis buvo galimybė užtikrinti 
nuo persekiojimo nukentėjusių žmonių saugumą (pvz., „nes persekiojamas žmogus turi 
jaustis ginamas aukščiausiu lygiu“, „kitu atveju aukos visai neapsaugotos“, „persekiotojas 
privalo žinoti atsakomybę, o auka turi jaustis saugiai, kad ją gina įstatymas“). Taigi su 
teisės pažeidėjais dirbantys specialistai įžvelgė ankstesnių teisės normų netobulumą ir 
pažeidžiamą persekiojimo aukų poziciją.

 Teisėsaugos atstovų požiūris į persekiotojams taikytinas kardomąsias prie-
mones. Paprašius tyrimo dalyvių įvardinti tinkamiausias kardomąsias priemones perse-
kiojimo atvejais, paaiškėjo, kad suėmimo taikymui pritarė 40 proc. tyrimo dalyvių. Lygi-
nant atskiras teisėsaugos institucijas statistiškai reikšmingų skirtumų neišryškėjo, tačiau 
probacijos tarnybos ir policijos darbuotojai buvo šiek tiek dažniau linkę pritarti suėmimo 
taikymui (žr. 4.1 pav.).

4. Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį
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Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

4.1 pav. Suėmimo taikymui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

30 %

39 %

14 %
17 %

 Intensyvios priežiūros taikymui tyrimo metu pritarė kiek daugiau – 61 proc. ap-
klaustųjų. Skirtingų institucijų palyginimas atskleidė statistiškai reikšmingus skirtumus: 
labiausiai šios kardomosios priemonės taikymui buvo linkę pritarti probacijos tarnybos 
darbuotojai (žr. 4.2 pav.; χ2 = 15,7, p = 0,001). Šie rezultatai gali būti siejami su tuo, kad 
būtent probacijos tarnybos darbuotojai Lietuvoje yra sukaupę didžiausią elektroninio mo-
nitoringo taikymo patirtį ir galimai įžvelgia daugiau šios priemonės teikiamų galimybių 
ir privalumų, kurie gali būti naudojami persekiojimo atvejais. Pažymėtina, kad ikiteisminį 
tyrimą vykdančių institucijų atstovai (policijos ir prokuratūros) savo ruožtu turi kur kas nuo-
saikesnę poziciją dėl intensyvios priežiūros taikymo persekiojimu kaltinamiems asmenims.

4.2 pav. Intensyvios priežiūros ikiteisminio tyrimo metu taikymui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

25 %

42 %

18 % 16 %
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 Namų arešto taikymui ikiteisminio tyrimo metu pritarė kiek mažesnė tyrime 
dalyvavusių asmenų dalis – 23 proc. Nors statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta, 
kaip ir kitų kardomųjų priemonių atveju, labiausiai namų arešto taikymą persekiotojams 
palaikė probacijos tarnybos darbuotojai, mažiausiai tam buvo linkę pritarti teismų at-
stovai (žr. 4.3 pav.). Pažymėtina, kad šios priemonės taikymą policijos atstovai palaikė 
labiau nei anksčiau aptartas alternatyvas – suėmimą ir intensyvią priežiūrą.

4.3 pav. Namų arešto taikymui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

32 %

44 %

16 %
8 %

4. Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį

 Kita tyrimo metu nagrinėta kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi sky-
rium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstu-
mu – yra itin aktuali tais atvejais, kuomet persekiojimo imasi partneris ar kitas šeimos 
narys. Šios priemonės taikymui buvo linkę pritarti net 62 proc. tyrimo dalyvių. Lyginant 
skirtingų institucijų atstovų atsakymus statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. Visgi 
galima pastebėti, jog, kitaip nei kitų priemonių atveju, šios kardomosios priemonės 
taikymui policijos atstovai buvo linkę pritarti dažniau nei probacijos tarnybos atstovai 
(žr. 4.4 pav.). Prokuratūros atstovai savo ruožtu ganėtinai retai buvo linkę pritarti šios 
specifinės priemonės taikymui persekiojimo atvejais.
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Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

4.4 pav. Įpareigojimui gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie 
nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu taikymui pritariančiųjų dalis 

skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

37 %
33 %

18 %

12 %

 Kalbant apie kitas BPK numatomas kardomąsias priemones, tyrimo rezultatai 
rodo, kad jų taikymas persekiojimo atvejais daugumai teisėsaugos atstovų atrodė abejo-
tinas: užstato taikymui pritarė vos 9 proc. apklaustųjų, dokumentų paėmimui – 4 proc., 
specialiosios teisės sustabdymui – 6 proc., rašytiniam pasižadėjimui neišvykti – 7 proc. 
Įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje taikymui pritarė 20 proc. tyrimo 
dalyvių, kiek labiau šios priemonės taikymui buvo linkę pritarti policijos ir probacijos 
tarnybos atstovai (žr. 4.5 pav.).

4.5 pav. Įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje taikymui 
pritariančiųjų dalis skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

35 % 33 %

16 % 16 %
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 Apibendrinant galima teigti, kad tyrimo rezultatai rodo, kad prokuratūros ir 
teismų atstovai rečiau linkę pritarti vienokios ar kitokios BPK šiuo metu numatytos kar-
domosios priemonės taikymui persekiojimo atvejais. Viena vertus, tai gali rodyti, jog 
BPK nurodomos kardomosios priemonės, prokuratūros ir teismų manymu, nėra pakan-
kamos norint stabdyti persekiojimo elgesį. Kita vertus, tai gali būti susiję su tuo, kad kai 
kuriais atvejais persekiojimas nėra laikomas pakankamai pavojinga veika. Pažymėtina, 
kad intensyvesnę kaltinamojo kontrolę numatančias kardomąsias priemones (suėmimą, 
intensyvią priežiūrą, namų areštą) labiausiai linkę palaikyti probacijos tarnybos darbuo-
tojai, kurie tiesiogiai dirba su teisės pažeidėjais, taip pat ir persekiotojais. Tikėtina, kad 
ši teisėsaugos atstovų grupė savo kasdieniame darbe mato ganėtinai platų galimo per-
sekiojimo elgesio spektrą, taip pat tiesiogiai bendrauja su teisės pažeidėjais ir vertina 
jų riziką nusikalsti pakartotinai. Tad probacijos tarnybos atstovų darbo specifika galimai 
formuoja nuostatą dėl griežtesnės persekiotojų kontrolės ir didesnio nukentėjusiųjų 
saugumo poreikio.

 Teisėsaugos atstovų požiūris į persekiotojams taikytinas bausmes. Apklau-
sos metu dalyvių taip pat prašyta nurodyti, kurias šiuo metu BK numatomas bausmes jie 
matytų kaip tinkamiausias persekiojimo atvejais. Rezultatai rodo, kad tyrime dalyvavę 
teisėsaugos atstovai dažniausiai buvo linkę pritarti laisvės apribojimo bausmės taiky-
mui, rečiausiai – arešto bausmės vykdymo atidėjimui (žr. 4.6 pav.). Pažymėtina, kad, 
įsigaliojus BK pakeitimams dėl 1481 str. atsiradimo, laisvės apribojimas buvo numatytas 
kaip viena iš galimų bausmės alternatyvų. Taikant kitas BK normas (pvz., 145 str. 2 d.), 
persekiojimo atvejais nebuvo galimybės skirti laisvės apribojimo bausmę, tačiau eg-
zistavo galimybė skirti laisvės atėmimo bausmę ją atidedant, t. y. taikant persekiotojui 
probaciją.

 Nagrinėjant tam tikras bausmių rūšis atskirai, rezultatai rodo, kad viešųjų darbų 
bausmės taikymą reikšmingai dažniau buvo linkę palaikyti policijos atstovai, o dauguma 
probacijos tarnybos ir teismų atstovų jos taikymo nepalaikė (žr. 4.7 pav.; χ２ = 11,6, 
p = 0,009). Tad viešųjų darbų bausmės skyrimą labiausiai skeptiškai vertino tiek baus-
mę skiriančios, tiek ją vykdančios institucijų atstovai.

4. Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį
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tyrimų ir praktikos situacijos analizė

4.6 pav. Skirtingų rūšių bausmių taikymui pritariančių tyrimo dalyvių dalys

Viešieji
darbai

34 %

52 %

29 %
22 %

Bauda

17 %

31 %
24 %

Laisvės
apribojimas

Areštas Terminuotas
laisvės

atėmimas

Laisvės
atėmimo
bausmės
vykdymo
atidėjimas

Arešto
bausmės
vykdymo
atidėjimas

4.7 pav. Viešųjų darbų bausmės taikymui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

44 %

15 %

26 %

15 %

 Galimybę skirti persekiotojui piniginę baudą atskirų institucijų atstovai taip pat 
buvo linkę vertinti nevienodai: labiausiai šios bausmės taikymą palaikė policijos darbuo-
tojai, mažiausiai – probacijos tarnybos specialistai (žr. 4.8 pav.; χ2 = 21,9, p < 0,001). 
Pažymėtina, kad teismų atstovai taip pat ganėtinai retai palaikydavo šios bausmės skyrimą 
persekiotojams, tad galima spėti, jog naujai atsiradusiame BK 1481 str. numatyta baudos 
bausmės alternatyva ateityje bus taikoma ganėtinai retais atvejais.



57

4.8 pav. Piniginės baudos taikymui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

48 %

13 %

24 %

15 %

 Laisvės apribojimo bausmės taikymo galimybę skirtingų institucijų darbuotojai 
vertino ganėtinai panašiai, kadangi statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta. Vis-
gi šią bausmės alternatyvą kiek pozityviau vertino policijos ir probacijos tarnybos atstovai, 
o prokuratūros ir teismų darbuotojai šiai galimybei pritarė rečiau (žr. 4.9 pav.). BK 1481 str. 
sankcijoje ši bausmės alternatyva yra viena iš leidžiančių skirti persekiotojui individua-
lizuotus įpareigojimus bei draudimus bausmės atlikimo metu, taip pat taikyti intensyvią 
priežiūrą. Taigi ji numato geresnes galimybes paveikti persekiotojo elgesį bei apsaugoti 
nukentėjusį asmenį. Visgi pažymėtina, jog bausmę skiriančios institucijos, t. y. teismų 
atstovai, buvo labiausiai skeptiškai nusiteikę dėl laisvės apribojimo bausmės taikymo per-
sekiotojams, tai ateityje gali atsispindėti ir teismų praktikoje.

4. Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį

4.9 pav. Laisvės apribojimo bausmės taikymui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

37 %
33 %

17 %
13 %
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 Arešto bausmės taikymą šio tyrimo metu skirtingų institucijų atstovai vertino ganė-
tinai panašiai, analizės metu statistiškai reikšmingų skirtumų neišryškėjo. Ši bausmė buvo 
kiek labiau priimtina policijos darbuotojams, mažiausiai jos taikymui buvo linkę pritarti teis-
mų atstovai (žr. 4.10 pav.). Svarstant šios bausmės tikslingumą, derėtų aptarti ir jos taikymo 
ypatumus: dažnai ši bausmė numato trumpalaikę nuteistojo izoliaciją nuo visuomenės ir 
nukentėjusio asmens, o dėl trumpos trukmės šią bausmę vykdančios įkalinimo įstaigos turi 
labai ribotas galimybes koreguoti persekiotojo elgesį ar teikti jam reikalingą pagalbą. Tad 
arešto bausmės skyrimas persekiojimo atvejais laikytinas abejotina reagavimo priemone.

4.10 pav. Arešto bausmės taikymui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

38 %

23 % 25 %

15 %

 Nors griežčiausios bausmės, t. y. laisvės atėmimo taikymą teisėsaugos institucijų 
atstovai vertino panašiai, visgi galima pastebėti, kad jai dažniau buvo linkę pritarti poli-
cijos ir probacijos tarnybos specialistai (žr. 4.11 pav.). Taigi itin griežtą persekiotojų bau-
dimą, manytina, buvo linkę palaikyti tie specialistai, kurie kasdieniame darbe dažniausiai 
susiduria su įvairaus pobūdžio persekiojimo elgesio apraiškomis bei tiesiogiai bendrauja 
su persekiotojais, o kai kuriais atvejais – ir nukentėjusiais asmenimis. Pažymėtina, kad, 
pagal galiojančias BK nuostatas, laisvės atėmimo bausmė gali būti taikoma tik kvalifi-
kuojant persekiojimą pagal BK 145 str., o naujai patvirtintas BK 1481 str. tokio pobūdžio 
bausmės nenumato.
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4.11 pav. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės taikymui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

34 % 35 %

19 %

13 %

 Bene ryškiausias nuomonių skirtumas nustatytas dėl laisvės atėmimo bausmės 
vykdymo atidėjimo (probacijos) taikymo persekiotojams, kadangi skirtingų institucijų ma-
tymas šiuo klausimu skyrėsi reikšmingai (žr. 4.12 pav.; χ2 = 28,2, p < 0,001). Labiausiai 
tokiam teisiniam atsakui į persekiojimą buvo linkę pritarti probacijos tarnybos darbuo-
tojai, o policijos ir prokuratūros atstovai šios bausmės taikymą palaikė itin retai. Kaip ir 
laisvės apribojimo bausmė, laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas turi esminį 
privalumą – galimybę individualizuoti bausmės atlikimo sąlygas ir skirti teisės pažeidėjui 
aktualius įpareigojimui bei draudimus. Kita vertus, kitaip nei laisvės apribojimo bausmė, 
laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas numato sunkesnes pasekmes šių įpareigoji-
mų nevykdančiam asmeniui – realų laisvės atėmimą ir ilgesnę izoliaciją nuo visuomenės. 
Bausmę vykdančios institucijos darbuotojai probacijos taikymą persekiotojams buvo linkę 
palaikyti žymiai labiau nei laisvės apribojimo bausmės taikymą, o tai rodo ganėtinai griež-
tą probacijos tarnybų darbuotojų laikyseną persekiotojų atžvilgiu. O štai teismų atstovai 
ganėtinai santūriai vertino probacijos taikymą persekiojimo atvejais, tačiau, kita vertus, 
šios bausmės tinkamumas buvo vertinamas labai panašiai kaip ir kitų galimų bausmių.

4. Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį
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4.12 pav. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo taikymui pritariančiųjų 
dalis skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

10 %

63 %

10 %
17 %

 Galiausiai, kalbant apie arešto bausmės vykdymo atidėjimą, pažymėtina, kad 
jos taikymo tikslingumą atskiros institucijos vertino nevienodai: probacijos tarnybos at-
stovai buvo labiausiai linkę pritarti šiai bausmės alternatyvai, o teismų darbuotojai buvo 
labiausiai skeptiški šiuo klausimu (žr. 4.13 pav.; χ2 = 11,2, p = 0,01). Pažymėtina, kad ši 
alternatyva taip pat numato bausmės sąlygų individualizavimą, tačiau kartu asmeniui turi 
būti taikoma ir intensyvi priežiūra, tai padėtų efektyviau kontroliuoti persekiotojo elgesį ir 
buvimo vietą. Pozityvus probacijos tarnybos specialistų vertinimas gali būti siejamas su jų 
praktine patirtimi vykdant šią bausmės rūšį.

4.13 pav. Arešto bausmės vykdymo atidėjimo taikymui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

16 %

55 %

16 % 13 %
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 Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad, viena vertus, labiausiai teisė-
saugos institucijos yra linkusios pritarti laisvės apribojimo taikymui persekiojimo atvejais. 
Ši bausmė numato specifinių įpareigojimų skyrimą, taip pat galimas ir intensyvios prie-
žiūros taikymas persekiotojui. Kita vertus, nagrinėjant kiekvieną bausmės rūšį atskirai, 
matomi ryškūs atskirų institucijų nuomonių skirtumai. Jie gali būti susiję su šių institucijų 
darbo specifika, darbuotojų sukaupta darbo patirtimi. Pažymėtina, kad BK šiuo metu nu-
matomos bausmės rūšys dažnai teismų atstovų vertinamos kaip netinkamos, o tai galimai 
rodo teismams kylantį poreikį koreguoti teisinį atsaką į persekiojimą reglamentuojančius 
teisės aktus.

 Teisėsaugos atstovų požiūris į persekiotojams taikytinas baudžiamojo povei-
kio priemones. Atleidžiant asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės arba skiriant baus-
mę, kartu gali būti paskirtos ir baudžiamojo poveikio priemonės (toliau – BPP). Šiomis 
priemonėmis teismas dažniausiai siekia teigiamai paveikti nuteistą asmenį ir koreguoti jo 
elgesį. Tyrimo dalyvių paprašius įvertinti BK išvardintų BPP tinkamumą persekiojimo atve-
jais, paaiškėjo, kad labiausiai teisėsaugos atstovai pritarė tokioms BPP kaip „įpareigoji-
mas gyventi skyrium nuo nukentėjusio asmens ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusio asmens 
arčiau nei nustatytu atstumu“ ir „dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose“ 
(žr. 4.14 pav.). Taigi palankiausiai vertintos BPP yra nukreiptos į persekiotojo elgesio kon-
trolę, jo atribojimą nuo nukentėjusio asmens bei kryptingą persekiotojo elgesio keitimą.

4. Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį

4.14 pav. Skirtingų rūšių BPP taikymui pritariančių tyrimo dalyvių dalys

Uždraudimas
naudotis

specialia teise

12 %

Turtinės žalos
atlyginimas ar
pašalinimas

Nemokami
darbai

Įmoka į
nukentėjusių

nuo nusikaltimų
asmenų fondą

Įpareigojimas 
gyventi skyrium

nuo
nukentėjusio
asmens ir (ar)
nesiartinti prie
nukentėjusio

asmens arčiau
nei nustatytu

atstumu

Dalyvavimas
smurtinį elgesį
keičiančiose
programose

Įpareigojimas
pranešti apie
gyvenamosios

vietos
pakeitimą ar

išvykimą iš jos

Kita

32 %
20 %

39 %

79 %

55 %

27 %

10 %
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 Analizuojant tyrimo duomenis toliau nuspręsta sutelkti dėmesį į keturias palan-
kiausiai įvertintas BPP. Kalbant apie įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, 
išryškėjo reikšmingi skirtumai tarp apklaustų institucijų (χ2 = 23,8, p < 0,001). Labiausiai 
šios BPP taikymą palaikė probacijos tarnybos ir policijos darbuotojai (žr. 4.15 pav.). Tikė-
tina, kad su šios BPP taikymu probacijos pareigūnai dažniausiai susiduria savo kasdienia-
me darbe ir neretai vertina jos naudingumą. O štai policijos atstovai praktinėje veikloje 
galimai susiduria su panašią formuluotę turinčios kardomosios priemonės taikymu. Visgi 
reikia pažymėti, kad, nepaisant šios BPP pozityvaus vertinimo tarp teisėsaugos atstovų, ją 
galinti paskirti institucija, t. y. teismas, retai įžvelgia jos tinkamumą persekiojimo atvejais.

4.15 pav. Įpareigojimo gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo taikymui pritariančiųjų 
dalis skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

30 %

41 %

15 % 13 %

 Išsiskyrė ir tyrimo dalyvių nuomonės dėl persekiotojo dalyvavimo smurtinį elgesį 
keičiančiose programose (χ2 = 8,5, p = 0,04). Labiausiai šios BPP taikymui buvo linkę 
pritarti policijos ir probacijos tarnybos atstovai, tačiau ji taip pat sulaukė labai menko 
teismų atstovų palaikymo (žr. 4.16 pav.). Galima kelti prielaidą, kad teismų atstovai neta-
patina persekiojimo su smurtiniu elgesiu, o tai prieštarautų Stambulo konvencijos (2011) 
nuostatoms. Taip pat teismų atstovai gali skeptiškai vertinti tam tikrus praktinius smurtinį 
elgesį keičiančių programų taikymo aspektus ar abejoti Lietuvoje šiuo metu taikomų elge-
sio korekcijos programų efektyvumu.



63

4.16 pav. Įpareigojimo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose skyrimui 
pritariančiųjų dalis skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

39 %
36 %

17 %

8 %

4. Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį

 Nors dėl piniginės įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą statis-
tiškai reikšmingų skirtumų tarp institucijų nenustatyta, visgi galima pastebėti tam tikras 
tendencijas (žr. 4.17 pav.). Palankiausiai šios BPP skyrimą vertino policijos atstovai, o 
tai gali būti siejama su ryškesniu policijos atstovų polinkiu pritarti ir piniginių baudų 
taikymui persekiojimo atvejais. Visgi piniginių baudų ar įmokų taikymas yra kritikuotina 
praktika, kalbant apie persekiojimo atvejus, kadangi skiriant tokio pobūdžio sankcijas nu-
sikaltusiam asmeniui tarsi leidžiama „išsipirkti“ kaltę, tuo pat metu nukentėjusio asmens 
saugumas nėra užtikrinamas.

4.17 pav. Įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą skyrimui 
pritariančiųjų dalis skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

42 %

29 %

18 %

11 %
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 Paskutinė tyrimo metu detaliau nagrinėta BPP – turtinės žalos atlyginimas ar 
pašalinimas. Išties persekiojimas gali sukelti nukentėjusiajam finansinių nuostolių: gali 
tekti keisti namų durų spynas, kai kuriais atvejais gadinami ar vagiami asmens daiktai, 
veržiamasi į būstą ir kt. Lyginant skirtingų institucijų atstovų požiūrį, paaiškėjo, jog šios 
BPP taikymą reikšmingai dažniau buvo linkę palaikyti policijos darbuotojai (žr. 4.18 pav.; 
χ2 = 15,6, p = 0,001).

4.18 pav. Turtinės žalos atlyginimo ar pašalinimo skyrimui pritariančiųjų dalis 
skirtingose teisėsaugos institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

48 %

18 % 16 % 18 %

 Galimai būtent šios institucijos atstovai dažniausiai tiesiogiai fiksuoja ir pastebi 
aukų patirtus nuostolius, todėl jautriau vertina šį persekiojimo aspektą. Šios BPP taikymą 
teismai linkę palaikyti šiek tiek labiau nei anksčiau nagrinėtų, tačiau, sprendžiant iš pa-
laikančiųjų dalies, formuojantis teismų praktikai persekiojimo bylose, tai visgi nebūtų itin 
dažnai skiriama BPP.

 Apibendrinant galima pastebėti, kad, įvardindami efektyviausias BPP persekioji-
mo atvejais, teisėsaugos atstovai yra linkę rinktis didžiausią poveikį persekiotojo elgesiui 
ir aukos saugumui galinčias turėti priemones. Tačiau turint omenyje teismų darbuotojų 
poziciją dėl BPP taikymo persekiotojams, tikėtina, kad ateityje nei gyvenimas skyrium nuo 
nukentėjusiojo, nei dalyvavimas korekcinėse programose netaptų dominuojančiomis teis-
mų praktikoje. Pažymėtina, kad programinio darbo su persekiotojais efektyvumas pagrįs-
tas moksliškai (Purcell & McEwan, 2018), o Lietuvoje šiuo metu yra galimybė nukreipti 
persekiotojus tiek į atitinkamas korekcines programas, tiek psichologinės pagalbos.



65

4. Teisėsaugos institucijų atstovų 
požiūris į persekiojimo reiškinį

 Teisėsaugos atstovų požiūris į persekiojimo pavojingumą. Persekiojamas as-
muo dažnai dėl netinkamo ar grėsmingo persekiotojo elgesio jaučiasi nesaugiai, tačiau 
padarytos nusikalstamos veikos pavojingumas ikiteisminį tyrimą vykdančiose institucijose, 
o vėliau ir teisme yra subjektyviai vertinamas teisėsaugos atstovų. Todėl, siekiant adekva-
taus teisinio atsako į persekiojimą, itin svarbu nustatyti, kaip teisėsaugos institucijų at-
stovai vertina persekiojimo pavojingumą. Analizuojant tyrimo dalyvių atsakymus, galima 
konstatuoti, jog skalėje nuo 1 iki 7 teisėsaugos atstovai buvo linkę vertinti persekiojimą 
kaip labiau pavojingą nei nepavojingą – vertinimų vidurkis siekė 4,8 (SD = 1,7). Teisė-
saugos srityje dirbančių vyrų ir moterų vertinimai skyrėsi nereikšmingai (Mvyrų = 4,6, 
SDvyrų = 1,8, Mmoterų = 4,9, SDmoterų = 1,6), nors moterys buvo linkusios vertinti persekio-
jimą kaip kiek labiau pavojingą veiką nei vyrai.

 Tyrimo metu išryškėjo reikšmingų sąsajų tarp dalyvių amžiaus ir persekiojimo 
pavojingumo vertinimo: kuo vyresnis buvo tyrimo dalyvis, tuo mažiau pavojinga veika 
jam ar jai atrodė persekiojimas (r = -0,24, p = 0,003). Panaši tendencija išryškėjo ir 
dėl dalyvių darbo patirties teisėsaugos srityje: kuo didesnę darbo patirtį buvo sukaupę 
tyrimo dalyviai, tuo mažesnį pavojingumą jie buvo linkę priskirti persekiojimui (r = -0,19, 
p = 0,02). O štai darbo patirtis tuometinėje darbovietėje nebuvo reikšmingai susijusi 
su persekiojimo pavojingumo vertinimu (r = -0,12, p = 0,15). Gauti rezultatai gali būti 
siejami su tuo, kad vyresni ir ilgiau teisėsaugos srityje dirbę asmenys savo profesinėje vei-
kloje ganėtinai retai susiduria su itin pavojingais ir grėsmę aukai keliančiais persekiojimo 
atvejais, kadangi apie dalį tokių atvejų teisėsaugai gali būti nepranešama. Kita vertus, tais 
atvejais, kuomet persekiotojas pasikėsina į aukos gyvybę ar sveikatą, jam iškeliami kalti-
nimai dėl kitų nusikaltimų – sveikatos sutrikdymo, nužudymo ar pasikėsinimo nužudyti. 
Tokiais atvejais teisėsaugos dėmesys gali būti sutelkiamas į smurtines veikas ir jų aplinky-
bes, o persekiojimas tarsi tampa šalutine nusikalstama veika. Empirinių tyrimų rezultatai 
savo ruožtu rodo, jog persekiojimo epizodai, ypač tie atvejai, kuomet persekiojimo imasi 
intymus partneris, sietini su smurtinio elgesio rizika (Churcher & Nesca, 2013; Logan, 
2022; McEwan et al., 2017; Mohandie et al., 2006), taigi neretai kelia pavojų aukos 
gyvybei bei sveikatai.

 Gilesnė analizė rodo, kad tarp tyrime dalyvavusių institucijų egzistuoja reikšmin-
gų skirtumų (F = 14,7, p < 0,001). Probacijos tarnybos darbuotojai pateikė aukščiausius 
persekiojimo pavojingumo įverčius (M = 6, SD = 1,1), kurie reikšmingai skyrėsi nuo 
kitų institucijų atstovų pateiktų vertinimų. Policijos ir teismų darbuotojų vertinimai buvo 
panašūs (Mpolicijos = 5,1, SDpolicijos = 1,6, Mteismo = 5, SDteismo = 1,5), tačiau jie buvo reikš-
mingai aukštesni nei prokuratūros atstovų (M = 4,2, SD = 1,8) ir reikšmingai žemesni nei 
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probacijos tarnybos darbuotojų. Taigi, ganėtinai rimtas probacijos tarnybos darbuotojų 
požiūris į persekiojimo problemą išryškėjo ir šioje rezultatų dalyje.

 Detaliau analizuojant probacijos tarnybos darbuotojų vertinimus, rezultatai rodo, 
kad reikšmingų skirtumų tarp čia dirbančių vyrų ir moterų vertinimų nenustatyta 
(Mvyrų = 5,9, SDvyrų = 1,1, Mmoterų = 6, SDmoterų = 1,1). Taip pat nebuvo rasta reikšmingų 
sąsajų tarp darbuotojų amžiaus, patirties teisėsaugos srityje ar patirties tuometinėje dar-
bovietėje ir persekiojimo pavojingumo vertinimo. Taigi, nepriklausomai nuo demografi-
nių charakteristikų ar turimos praktinės patirties, probacijos tarnybos darbuotojai vertino 
persekiojimą kaip ganėtinai pavojingą veiką.

 Kalbant apie policijos atstovus, šioje institucijoje dirbančių vyrų ir moterų ver-
tinimai reikšmingai nesiskyrė (Mvyrų = 4,9, SDvyrų = 1,6, Mmoterų = 5,2, SDmoterų = 1,6). 
Darbuotojų amžius šioje institucijoje nebuvo susijęs su persekiojimo pavojingumo vertini-
mu. Taip pat nebuvo rasta reikšmingų sąsajų su turima darbo patirtimi teisėsaugos srityje 
bendrai ir tuometinėje tyrimo dalyvių darbovietėje.

 Prokuratūroje dirbančių vyrų ir moterų persekiojimo pavojingumo vertinimai sky-
rėsi nereikšmingai, tačiau galima pastebėti, kad šioje institucijoje dirbančios moterys 
buvo linkusios pavojingumą vertinti kaip šiek tiek didesnį nei vyrai (Mvyrų = 3,8, SDvyrų = 1,8, 
Mmoterų = 4,5, SDmoterų = 1,7). Šioje tyrimo dalyvių grupėje amžius taip pat nebuvo susijęs 
su subjektyviu persekiojimo pavojingumo vertinimu. Reikšmingų sąsajų neišryškėjo ir 
tarp turimos darbo patirties trukmės ir veikos pavojingumo vertinimo.

 Galiausiai teisme dirbančių specialistų vyrų ir moterų vertinimai taip pat skyrė-
si nereikšmingai, tačiau pažymėtina, kad vyrai buvo linkę žymėti didesnį persekiojimo 
pavojingumą nei moterys (Mvyrų = 6, SDvyrų = 1,4, Mmoterų = 4,8, SDmoterų = 1,4). Teismo 
darbuotojų amžius nebuvo reikšmingai susijęs su jų pateiktu vertinimu, kaip ir sukaupta 
darbo patirtis (tiek teisėsaugoje bendrai, tiek tuometinėje darbovietėje).

 Apibendrinant galima teigti, kad atskirų teisėsaugos institucijų atstovų požiūris į 
persekiojimo pavojingumą aukai skyrėsi reikšmingai, didžiausią jo keliamą grėsmę įžvel-
gė teisės pažeidėjų priežiūrą užtikrinantys specialistai. Vieni iš svarbių ikiteisminio tyri-
mo dalyvių – prokurorai – buvo linkę skirti mažiausią pavojingumo įvertį. Tikėtina, kad 
tokia šios institucijos atstovų pozicija gali atsispindėti ir nagrinėjant persekiojimo atvejus, 
sprendžiant dėl kardomosios priemonės skyrimo persekiotojui bei atliekant valstybinio 
kaltintojo vaidmenį. Interpretuojant gautus rezultatus, svarbu prisiminti, kad daugelis tyri-
mo dalyvių persekiojimą gali pirmiausia sieti su BK 145 str. numatytais veiksmais, kadangi 
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naujas BK 1481 str. įsigaliojo visai neseniai. Tai gali iš dalies lemti ganėtinai aukštus kai 
kurių institucijų atstovų veikos pavojingumo vertinimus.

 Teisėsaugos atstovų požiūris į persekiojimo poveikį nukentėjusiam asmeniui. 
Persekiojimą tyrinėjantys autoriai sutaria, kad šis reiškinys dažniausiai paveikia net kelias 
nukentėjusio asmens gyvenimo sritis: mokslus arba darbinę veiklą, psichikos ir fizinę 
sveikatą, gyvenimo būdą ir kt. (Matos et al., 2019; Stieger et al., 2008). Tyrimo metu 
dalyvių buvo prašoma įvertinti skalėje nuo 1 iki 5 persekiojimo poveikį jį patyrusiai au-
kai ir įvairioms jos gyvenimo sritims. Rezultatai rodo, jog teisėsaugos institucijų atstovai 
bendrą persekiojimo poveikį aukai buvo linkę vertinti kaip ganėtinai didelį (M = 3,8, SD = 0,7). 
Teisėsaugos srityje dirbančių moterų vertinimai buvo kiek aukštesni nei vyrų (Mvyrų = 3,6, 
SDvyrų = 0,8, Mmoterų = 3,9, SDmoterų = 0,7). Tyrimo dalyvių amžius buvo reikšmingai susi-
jęs su poveikio aukai vertinimu: kuo vyresni buvo tyrimo dalyviai, tuo žemesnis buvo jų 
pateikiamas įvertis (r = -0,16, p = 0,02). Poveikio įvertis taip pat reikšmingai siejosi su 
bendra darbo patirtimi teisėsaugos srityje (r = -0,19, p = 0,005) ir su patirtimi tuometinė-
je darbovietėje (r = -0,14, p = 0,04). Tad rezultatai rodo, kad vyresni ir ilgiau teisėsaugos 
sistemoje dirbę specialistai buvo linkę subjektyviai vertinti persekiojimo poveikį aukai 
kaip mažesnį, lyginant su jaunais teisėsaugos sistemos darbuotojais.

 Lyginant atskiras teisėsaugos institucijas, galima pastebėti, kad jų atstovų verti-
nimai skyrėsi reikšmingai (F = 12,3, p < 0,001). Ryškiausiai persekiojimo poveikį aukai 
buvo linkę vertinti probacijos tarnybos atstovai (M = 4,2, SD = 0,5), jų vertinimai buvo 
reikšmingai aukštesni nei kitų institucijų atstovų. Kiek žemesnius įverčius pateikė policijos 
ir teismų atstovai (Mpolicijos = 3,8, SDpolicijos = 0,7, Mteismo = 3,7, SDteismo = 0,6), tačiau po-
licijos atstovų vertinimas buvo reikšmingai aukštesnis nei prokuratūros atstovų (M = 3,5, 
SD = 0,7). Šioje rezultatų dalyje išryškėjusios tendencijos iš esmės sutampa su kitomis 
šio tyrimo metu atrastomis tendencijomis: probacijos tarnybos atstovai linkę rimčiausiai 
vertinti tiek persekiojimo problemą, tiek šios veikos pavojingumą, tiek galimą poveikį 
aukai, o prokuratūros atstovai problemą ir jos pasekmes vertina kiek santūriau.

 Probacijos tarnyboje dirbančių vyrų ir moterų įvardintas poveikis aukai skyrėsi 
nereikšmingai (Mvyrų = 4,1, SDvyrų = 0,8, Mmoterų = 4,2, SDmoterų = 0,5). Be to, šioje gru-
pėje tyrimo dalyvių amžius nesisiejo su poveikio aukai vertinimu, kaip ir bendra darbo 
patirtis teisėsaugoje bei konkrečioje darbovietėje.

 Panašios tendencijos išryškėjo ir policijos atstovų grupėje: vyrų ir moterų verti-
nimai dėl persekiojimo poveikio aukai tarpusavyje nesiskyrė (Mvyrų = 3,7, SDvyrų = 0,8, 
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Mmoterų = 3,8, SDmoterų = 0,8). Nebuvo nustatyta ir reikšmingų sąsajų tarp policijos atstovų 
amžiaus ir jų pateikto vertinimo, tas pats pasakytina ir apie sąsajas tarp turimos darbo 
patirties teisėsaugoje ir persekiojimo poveikio vertinimo.

 Nors prokuratūroje dirbančios moterys persekiojimo poveikį aukai vertino kaip 
šiek tiek stipresnį nei vyrai, visgi statistiškai reikšmingų skirtumų nustatyta nebuvo 
(Mvyrų = 3,3, SDvyrų = 0,7, Mmoterų = 3,6, SDmoterų = 0,7). Šioje grupėje tyrimo dalyvių 
amžius vėlgi nebuvo susijęs su pateiktu vertinimu, kaip ir darbo patirtis teisėsaugos srityje 
bei tuometinėje darbovietėje.

 Teisme dirbantys vyrai ir moterys galimą persekiojimo poveikį aukai vertino ga-
nėtinai panašiai (Mvyrų = 3,8, SDvyrų = 0,4, Mmoterų = 3,7, SDmoterų = 0,6). Kaip ir kitose 
grupėse, teismo atstovų amžius nebuvo reikšmingai susijęs su pateiktu poveikio vertini-
mu. Reikšmingų sąsajų nenustatyta ir kalbant apie teismo darbuotojų turimą darbo patirtį 
teisėsaugos sistemoje ir specifiškai teisme.

 Taigi teisėsaugos institucijose dirbančios moterys, taip pat jaunesni ir trumpesnę 
darbo patirtį turintys specialistai yra linkę jautriau vertinti persekiojimo aukoms kylan-
čias pasekmes bei problemas. Visgi bendros teisėsaugos atstovų imties atsakymų anali-
zė rodo, kad Lietuvos teisėsaugos sistema pripažįsta nukentėjusiems asmenims daromą 
neigiamą poveikį, tą rodo ir tyrimo dalyvių komentarai: „Manau kad kiekvienas atvejis 
yra individualus, tačiau vienareikšmiškai žala yra padaroma“, „Visoms sritims gali būti 
padaroma įtaka priklausomai tiek nuo nukentėjusiojo psichologinio atsparumo, tiek nuo 
įtariamojo veiksmų intensyvumo“.

 Teisėsaugos atstovų asmeninė persekiojimo patirtis. Užsienio šalyse atlikti ty-
rimai atskleidžia, kad teisėsaugos atstovai gali ne tik nagrinėti persekiojimo atvejus savo 
kasdienėje profesinėje veikloje, bet ir asmeniškai patirti persekiojimą dėl savo profesinio 
vaidmens (Jutasi & McEwan, 2021; Guldimann et al., 2015). Lietuvoje teisėsaugos atsto-
vų patirto persekiojimo paplitimas iki šiol nebuvo tyrinėtas, nors būtent teisėsaugos at-
stovai darbe neretai susiduria su persekiotojais ir priima teisės pažeidėjams nepalankius 
sprendimus.

 Rezultatai rodo, kad net 14 proc. tyrime dalyvavusių teisėsaugos atstovų yra bent 
kartą gyvenime patys patyrę persekiojimą: paprašyti detalizuoti, 4,5 proc. tyrimo dalyvių 
nurodė patyrę persekiojimą dėl savo profesinės veiklos, 10 proc. teigė patyrę persekioji-
mą kaip privatūs asmenys. Šie rezultatai rodo ganėtinai aukštą persekiojimo lygį tarp tei-
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sėsaugos atstovų, kuris, viena vertus, gerokai viršija tarp Šveicarijos policijos pareigūnų 
nustatytą lygį (Guldimann et al., 2015), tačiau yra žemesnis nei Portugalijos teisėsaugos 
atstovų imtyje nustatytas lygis (Matos et al., 2022). Dažniausiai asmeninės persekiojimo 
patirties turėjo teisėsaugos srityje dirbančios moterys, kadangi jos sudarė net 70 proc. 
nukentėjusių darbuotojų imties. Persekiojimą patyrusių ir nepatyrusių teisėsaugos atstovų 
amžius šio tyrimo imtyje reikšmingai nesiskyrė. Lyginant atskiras institucijas statistiškai 
reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta, tačiau galima pastebėti, jog policijos pareigūnų 
grupėje persekiojimą patyrusių asmenų dalis buvo didžiausia, o mažiausia ji buvo pro-
bacijos tarnybos pareigūnų grupėje (žr. 4.19 pav.).

4.19 pav. Persekiojimą asmeniškai patyrusių teisėsaugos atstovų dalis 
skirtingose institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

20 %

7 %

14 % 13 %

 Išanalizavus, ar persekiojimo patirtis yra susijusi su naujojo BK 1481 str. vertinimu, 
paaiškėjo, kad statistiškai reikšmingų skirtumų tarp persekiojimą patyrusių ir jo nepatyrusių 
tyrimo dalyvių nebuvo, nors jo nepatyrę asmenys buvo linkę naująją nuostatą vertinti kiek 
pozityviau (Mpatyrusių = 4,8, SDpatyrusių = 2,2, Mnepatyrusių = 5,3, SDnepatyrusių = 1,8). Persekiojimo 
patyrimas taip pat nebuvo susijęs su persekiojimo pavojingumo vertinimu, persekiojimo ne-
patyrę asmenys buvo linkę jį vertinti kaip šiek tiek pavojingesnę veiką nei persekiojimą patyrę 
asmenys (Mpatyrusių = 4,9, SDpatyrusių = 1,9, Mnepatyrusių = 5,3, SDnepatyrusių = 1,5). Galiausiai, 
persekiojimo galimo poveikio aukai vertinimas taip pat nebuvo susijęs su asmeniniu persekio-
jimo patyrimu (Mpatyrusių = 3,7, SDpatyrusių = 0,8, Mnepatyrusių = 3,9, SDnepatyrusių = 0,7).

 Tad rezultatai rodo, kad, nepaisant ganėtinai aukšto persekiojimo patyrimo lygio 
teisėsaugos institucijų atstovų imtyje, asmeninės tyrimo dalyvių patirtys nebuvo reikšmin-
gai susijusios su naujų teisinių nuostatų, persekiojimo pavojingumo ar poveikio vertinimu. 
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Galima kelti prielaidą, kad neretai, turėdami teisės krypties išsilavinimą bei specifinės 
praktinės patirties, teisėsaugos atstovai gali kiek kitaip reaguoti į persekiojimo fenomeną 
bei pasikliauti turimomis teisinėmis žiniomis. Tyrimai rodo, kad tam tikrų teisėsaugos ins-
titucijų atstovai yra išties linkę kiek kitaip reaguoti į patiriamą persekiojimą: jie ganėtinai 
dažnai pranešdavo apie persekiojimą kolegoms (Guldimann et al., 2015), o tai nebuvo 
būdinga teisėsaugos srityje nedirbantiems asmenims. Iki šiol atliktuose moksliniuose ty-
rimuose dažniausiai buvo skiriamas dėmesys medicinos darbuotojų persekiojimui bei jų 
profesinei rizikai (pvz., Galeazzi et al., 2005; Maran et al., 2014), o teisėsaugos atstovai 
yra sulaukę kur kas mažiau mokslininkų dėmesio. Atsižvelgiant į šio tyrimo rezultatus, Lie-
tuvoje persekiojimo patyrimas gali būti labiau paplitęs tarp policijos pareigūnų, didesnė 
rizika nukentėti nuo persekiojimo gresia teisėsaugos sistemoje dirbančioms moterims.

 Teisėsaugos atstovų patirtis dirbant su persekiojimo atvejais. Kadangi apie 
didelę dalį persekiojimo atvejų Lietuvoje nepranešama policijai, galima buvo tikėtis, jog 
teisėsaugos atstovai neturės didelės darbo su persekiojimo atvejais patirties. Visgi tyri-
mo rezultatai rodo, kad patirties dirbant su persekiojimo atvejais tyrimo imtyje turėjo net 
38 proc. teisėsaugos darbuotojų. Be to, tyrimo metu išryškėjo reikšmingų skirtumų tarp 
institucijų: dažniausiai darbo su persekiojimo atvejais patirties nurodydavo turintys proku-
ratūros atstovai, rečiausiai su tokiais atvejais susidurdavo policijos darbuotojai (žr. 4.20 pav.; 
χ2 = 15,3, p = 0,002).

4.20 pav. Darbo su persekiojimo atvejais turinčių specialistų dalis 
skirtingose institucijose

Policija Probacijos
tarnyba

Prokuratūra Teismas

25 %

38 %

62 %

37 %
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 Ankstesnių tyrimų rezultatai rodo, kad darbo su persekiojimo atvejais patirties tu-
rintys policijos pareigūnai geba efektyviau reaguoti į šį reiškinį (Lynch & Logan, 2015), tad 
ganėtinai nedidelė Lietuvos policijos pareigūnų patirtis dirbant su persekiojimu galimai rodo 
specifinių mokymų poreikį. Analizuojant tyrimo rezultatus pažymėtina, jog prokuratūros atsto-
vai, dažniausiai nurodantys dirbę su persekiojimo atvejais, lyginant su kitų institucijų atstovais, 
persekiojimą vertino kaip mažiau pavojingą ir mažesnį poveikį aukai turinčią veiką.

 Probacijos tarnybos atstovų taip pat buvo klausiama ne tik apie darbą su persekio-
tojais, bet ir apie darbą su asmenimis, nukentėjusiais nuo persekiojimo. Rezultatai rodo, 
kad šios institucijos specialistai ganėtinai dažnai dirba su persekiotojais, tačiau taip pat ne-
retai susiduria ir su persekiojimo aukomis (žr. 4.21 pav.). Šie rezultatai rodo, kad probacijos 
tarnybos darbuotojams svarbu turėti žinių ir apie persekiojimo reiškinį bei galimus darbo 
su persekiotojais metodus, ir apie pagalbos persekiojimo aukoms teikimo ypatumus.

4.21 pav. Probacijos tarnybos darbuotojų dalys, dirbusios su 
persekiotojais bei persekiojimo aukomis

Darbas su
persekiotojais

Darbas su
nukentėjusiais nuo

persekiojimo

38 %

19 %

 Analizuojant skirtingų institucijų taikomus darbo su persekiojimo atvejais metodus, 
susidūrus su persekiojimo atvejais, paaiškėjo, kad policijos atstovai dažniausiai buvo linkę 
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl persekiojimo bei informuoti persekiojamą asmenį apie pagal-
bos galimybes ir tolesnę proceso eigą (žr. 4.22 pav.). Vis dėlto pažymėtina, kad ir nurodyti 
veiksmai policijos darbuotojų buvo atliekami ne visada, o veiksmų dėl kardomosios priemo-
nės skyrimo imamasi ne visais tiriamais atvejais. Šios tendencijos atitinka ankstesnių tyrimų 
rezultatus, kurie rodo, jog policijos pareigūnai yra linkę imtis kardomųjų priemonių ne vi-
sais jų nagrinėjamais persekiojimo atvejais (Brady & Nobles, 2017; Garza et al., 2020). Be 
to, interpretuojant šio tyrimo rezultatus derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, lyginant su kitomis 
institucijomis, policijos pareigūnai nurodė profesinėje veikloje rečiausiai susiduriantys su 
persekiojimo atvejais, tad jų patirtis šiuo klausimu gali būti nedidelė.
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4.22 pav. Policijos atstovų taikomi darbo su persekiojimo atvejais metodai

Reagavau į
iškvietimą

63 %

42 %
47 %

53 %

42 %

21 %

0 %

16 %
11 %

Pradėjau
ikiteisminį

tyrimą

Informavau
persekiojamą
asmenį apie
proceso eigą

Informavau
persekiojamą
asmenį apie

pagalbą

Įspėjau
persekiotoją

Paskyriau
persekiotojui

administracinę
baudą

Paskyriau
persekiotojui
kardomąją
priemonę

Kreipiausi į kt.
institucijas dėl
kardomosios
priemonės
paskyrimo

Kita

 Kalbant apie prokurorų taikomus darbo su persekiojimo atvejais metodus, rezul-
tatai rodo, jog prokurorai nurodė dažniausiai pradedantys ikiteisminį tyrimą, paskiriantys 
persekiotojui kardomąją priemonę ir informuojantys nukentėjusį asmenį apie proceso eigą 
(žr. 4.23 pav.). Taigi, kitaip nei policijos darbuotojai, prokuratūros atstovai buvo linkę susitelkti 
ties baudžiamuoju persekiojimu, tačiau mažiau dėmesio skyrė nukentėjusių informavimui 
apie pagalbą teikiančias organizacijas. Pažymėtina, kad daliai prokurorų yra tekę nutraukti 
ikiteisminius tyrimus dėl persekiojimo.

4.23 pav. Prokurorų taikomi darbo su persekiojimo atvejais metodai

Pradėjau 
ikiteisminį

tyrimą

50 %

62 %

35 %

23 % 20 %

0 %4 % 0,4 %

Informavau
persekiojamą
asmenį apie
proceso eigą

Informavau
persekiojamą
asmenį apie

pagalbą

Nutraukiau
ikiteisminį 

tyrimą pagal
BPK 3 str. 1 d. 

1 p.

Nutraukiau
ikiteisminį 

tyrimą

Įspėjau
persekiotoją

Paskyriau
persekiotojui

administracinę
baudą

Paskyriau
persekiotojui
kardomąją
priemonę

Kita

77 %
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 Nagrinėjant teisėjų pateiktus atsakymus, pažymėtina, kad dauguma tyrimo dalyvių 
nurodė paskyrę persekiotojui bausmę, maždaug pusė su persekiojimo atvejais dirbusių teis-
mo atstovų paskyrė persekiotojui BPP (žr. 4.24 pav.). Tad teismo atstovų darbas persekiojimo 
atvejais dažniausiai sietinas su persekiotojo nubaudimu bei bandymu paveikti jo elgesį.

4.24 pav. Teisėjų taikomi darbo su persekiojimo atvejais metodai

Nutraukiau
ikiteisminį

tyrimą pagal
BPK 3 str. 1 d. 

1 p.

9 %
18 %

82 %

55 %

0 %

Nutraukiau
ikiteisminį

tyrimą

Paskyriau 
persekiotojui
kardomąją
priemonę

Paskyriau 
persekiotojui

bausmę

Paskyriau 
persekiotojui

BPP

Atidėjau laisvės
atėmimo
bausmės
vykdymą

Atidėjau arešto
bausmės
vykdymą

Priėmiau
išteisinamąjį
nuosprendį

9 %
18 %

0 %

 Probacijos tarnybos atstovų pateikti atsakymai buvo nagrinėjami dviem kryptimis: 
atskirai analizuoti darbo su asmenimis, nuteistais už persekiojimą, ir asmenimis, nuken-
tėjusiais nuo persekiojimo, metodai. Kalbant apie darbą su persekiotojais, beveik visi 
tokios patirties turėję probacijos tarnybos darbuotojai nurodė bendravę su nukentėjusiu as-
meniu (žr. 4.25 pav.). Šie rezultatai dar kartą patvirtina, kad probacijos tarnybos darbuo-
tojams itin aktualu turėti žinių apie tinkamą pagalbos teikimą persekiojimo aukoms. Taip 
pat ganėtinai dažnai persekiotojai buvo nukreipiami psichologinės pagalbos, kuri yra 
prieinama tiek pačioje probacijos tarnyboje, tiek išorinėse institucijose (pvz., polikliniko-
je). Daugiau nei puse atvejų persekiotojai buvo nukreipti į elgesio pataisos programas. 
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuris yra itin aktualus persekiojimo atvejais, buvo 
inicijuotas 50 proc. atvejų, dar rečiau taikyta intensyvi persekiotojo priežiūra. Intensyvios 
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4.25 pav. Probacijos tarnybos atstovų taikomi darbo su persekiotojais metodai

Nukreipiau už
persekiojimą

nuteistą 
asmenį

psichologinės
pagalbos

57 %

93 %

21 %

Nukreipiau už
persekiojimą

nuteistą 
asmenį į

elgesio keitimo
programą

22 %

50 %

75 %

Tariausi su 
kitomis

institucijomis

Taikiau už
persekiojimą

nuteistam
asmeniui
intensyvią
priežiūrą

KitaBendravau su 
nukentėjusiu 

asmeniu

 Probacijos tarnybos atstovų darbas su persekiojimo aukomis dažniausiai buvo susijęs 
su šių asmenų nukreipimu į kitas pagalbą teikiančias organizacijas (žr. 4.26 pav.). Kalbant 
apie pagalbos galimybes, vis dėlto pagrindinė probacijos tarnybos funkcija – teisės pažeidė-
jų priežiūra, pagalba šiems asmenims, o ne darbas su nukentėjusiais nuo nusikalstamų veikų. 
Todėl probacijos atstovų pateikti atsakymai iš esmės atspindi jų darbo specifiką ir realybę. Kita 
vertus, pažymėtina, kad, norint suteikti pagalbą nuo persekiojimo nukentėjusiam asmeniui, 
vis dar nepakankamai išnaudojamos tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės.

priežiūros taikymas, viena vertus, yra ganėtinai daug finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
reikalaujanti priemonė. Kita vertus, būtent ji gali padėti užtikrinti griežtą persekiotojo 
buvimo vietos kontrolę bei padėti rinkti įrodymus, jei persekiojimas tęstųsi. Galiausiai, 
įvardindami kitus pasitelktus darbo metodus, probacijos tarnybos atstovai akcentavo in-
tensyvesnę teisės pažeidėjo kontrolę (pvz., „Priežiūros suintensyvinimas, bendradarbia-
vimas su policijos pareigūnais dėl dažnesnių patikrinimų“, „kontroliavau, ar nuteistasis 
nesiartina ir nebendrauja su nukentėjusiu asmeniu“).
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4.26 pav. Probacijos tarnybos atstovų taikomi darbo su nukentėjusiuoju metodai

Suteikiau asmeniui
teisinę, socialinę ar 

psichologinę
pagalbą

Nukreipiau
nukentėjusį asmenį

pagalbos į kitas
institucijas ar
specialistus

Tariausi su kitomis 
institucijomis

Kita

18 %
14 %

 Taigi rezultatai rodo, jog Lietuvos teisėsaugos institucijos savo darbe koncentruo-
jasi ties labai skirtingais persekiojimo atvejų valdymo aspektais: policijos pareigūnai – ties 
ikiteisminiu tyrimu ir aukos informavimu, prokuratūra – ties ikiteisminiu tyrimu ir kardo-
mųjų priemonių skyrimu, teismai – ties persekiotojų baudimu, probacijos tarnyba – ties 
pagalba persekiotojui ir bendravimu su nukentėjusiais asmenimis. Šių institucijų taiko-
mų metodų analizė atskleidžia skirtingas persekiojimo problemos matymo perspektyvas, 
sietinas su kiekvienos institucijos darbo specifika. Visgi rezultatai rodo tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo persekiojimo klausimu stygių, taip pat – mokymų, pristatančių darbo 
su nukentėjusiais asmenimis ypatumus, poreikį.

 Teisėsaugos atstovų požiūris į mokymų persekiojimo tema poreikį. Kadangi 
persekiojimo problema Lietuvoje tapo vis dažniau aptarinėjama tema, o 2021 m. pabai-
goje ši veika buvo kriminalizuota, natūralu, kad teisėsaugos srityje dirbantiems specia-
listams gali kilti poreikis įgyti gilesnių žinių apie persekiojimą. Tyrimo metu paprašius 
teisėsaugos institucijų atstovų skalėje nuo 1 iki 7 įvertinti mokymų persekiojimo tema 
poreikį, pateiktų vertinimų vidurkis siekė 5,4 (SD = 1,6). Taigi, tyrimo dalyvių manymu, 
tokio pobūdžio mokymai būtų reikalingi ir naudingi kasdieniame darbe.

 Lyginant atskirų institucijų atstovų vertinimus statistiškai reikšmingų skirtumų ne-
nustatyta. Visgi policijos darbuotojai įvardijo didžiausią mokymų poreikį (M = 5,6, SD = 1,6), o 
tyrime dalyvavę teismų darbuotojai nurodė mažiausią mokymų poreikį iš visų teisėsaugos 

0 %

32 %
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institucijų (M = 5,1, SD = 1,5). Tyrimai rodo, kad mokymų persekiojimo tema poreikis 
teisėsaugos institucijų atstovams kyla ir užsienio šalyse (Lynch & Logan, 2015), o spe-
cifiniuose mokymuose dalyvavę teisėsaugos darbuotojai po jų geba taikyti moksliškai 
pagrįstus darbo metodus bei įgyja aktualių žinių apie persekiojimą (Kiser-Griffith, 2008).

 Tikėtina, kad organizuojant mokymus teisėsaugos atstovams išsamus persekioji-
mo sampratos pristatymas ir praktinių pavyzdžių analizė būtų aktuali visoms teisėsaugos 
institucijoms, kaip ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės persekiojimo atvejais. 
Visgi itin svarbus būtų ir mokymų turinio pritaikymas skirtingoms teisėsaugos sistemos 
veiklos sritims. Pavyzdžiui, manytina, kad policijos ir prokuratūros darbuotojams būtų 
aktualūs ikiteisminio tyrimo organizavimo aspektai, taip pat bendravimo su nukentėjusiai-
siais ir jų nukreipimo pagalbą teikiančias organizacijas klausimai. Teismų darbuotojams, 
ypač teisėjams, galimai būtų tikslinga siūlyti mokymus apie baudžiamosios atsakomybės 
individualizavimą persekiojimo atvejais. O štai probacijos tarnybos specialistams skirti 
mokymai galėtų būti orientuoti į bendravimo su nukentėjusiais nuo persekiojimo asme-
nimis ypatumus, taip pat galimą persekiotojų elgesio dinamiką, šių asmenų smurtinio 
elgesio rizikos vertinimą.

 Teisėsaugos atstovų požiūris į specifinių procesinių veiksmų žalingumą. Ty-
rimo metu siekta ne tik nustatyti mokymų persekiojimo tematika poreikį, bet ir sužinoti, 
kokias nuostatas dėl specifinių procesinių veiksmų žalingumo turi skirtingų institucijų 
atstovai. Vienas iš tokių veiksmų – persekiotojo ir nukentėjusiojo akistata. Skalėje nuo 
1 iki 7 šis veiksmas tyrimo dalyvių buvo įvertintas kaip ganėtinai žalingas (M = 5,1, SD = 1,6). 
Lyginant policijos, prokuratūros ir teismo atstovų vertinimus statistiškai reikšmingų skirtu-
mų neišryškėjo, tačiau teismo atstovai šį veiksmą vertino kaip žalingesnį (M = 5,3, SD = 1,5) 
nei policijos (M = 5,1, SD = 1,5) ir prokuratūros atstovai (M = 4,7, SD = 1,7). Siekiant 
užtikrinti nukentėjusio asmens saugumą, akistata išties laikytina netinkamu veiksmu tiek 
ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme. Todėl pagal galimybes nukentėjusiajam asmeniui 
turi būti sudaroma galimybė būti apklaustam bei duoti parodymus nesusitinkant su perse-
kiotoju. Šiam tikslui gali būti pasitelkiamas nukentėjusiojo įgaliotasis atstovas (BPK 55 str.), 
taip pat nukentėjęs asmuo gali būti apklausiamas atsižvelgiant į jo specialius apsaugos 
poreikius (BPK 362 str., BPK 185 str. 1 d.).

 Kitas tyrimo metu nagrinėtas veiksmas – persekiotojo parodymas atpažinti. Šį 
veiksmą tyrimo dalyviai vertino kaip kur kas mažiau žalingą nukentėjusiajam (M = 3,5, 
SD = 1,6). Visgi šiuo atveju išryškėjo reikšmingų vertinimų skirtumų tarp institucijų: po-
licijos atstovai persekiotojo parodymą atpažinti vertino kaip žalingesnį nei prokuratūros 
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atstovai (Mpolicijos = 3,7, SDpolicijos = 1,6, Mprokuratūros = 3, SDprokuratūros = 1,6). Pažymėtina, kad 
šis procesinis veiksmas kai kuriais atvejais numato persekiotojo susitikimą su nukentėjusiu 
asmeniu, o tai gali kelti nukentėjusiajam nemalonius išgyvenimus (baimę, nerimą ir kt.) 
ir kartu veikti persekiotoją pastiprinančiai, kadangi jam suteikiama galimybė kontaktuoti 
su auka. Organizuojant parodymą atpažinti ikiteisminio tyrimo metu visgi turėtų būti pa-
sveriama šio veiksmo teikiama nauda ir galimos neigiamos pasekmės. Be to, tais atvejais, 
kuomet ši procedūra neišvengiama, ją geriausia organizuoti vengiant tiesioginio perse-
kiotojo ir nukentėjusiojo asmens kontakto – rodant numanomo persekiotojo nuotrauką 
(BPK 194 str. „Parodymas atpažinti iš kolekcijų ir kartotekų“) ar naudojant patalpas su 
veidrodinio efekto stiklais.

 Tyrimo metu dalyvių taip pat teirautasi apie persekiotojo ir nukentėjusiojo susi-
taikymo žalingumą. Bendras vertinimų vidurkis šiuo atveju siekė 3,8 (SD = 1,8), tad jis 
vertintas kaip vidutiniškai žalingas. Atskirų teisėsaugos institucijų vertinimai skyrėsi reikš-
mingai: policijos ir teismo atstovai šį procesinį veiksmą vertino kaip žalingesnį nukentėju-
siajam (Mpolicijos = 4,2, SDpolicijos = 1,7, Mteismo = 4,1, SDteismo = 1,7) nei prokuratūros atstovai 
(Mprokuratūros = 2,8, SDprokuratūros = 1,6). Užsienio šalyse atlikti tyrimai rodo, kad nuteistų už 
persekiojimą asmenų imtyse persekiojimo recidyvo rodikliai svyruoja nuo 35 proc. iki 
56 proc. atvejų (Foellmi et al., 2016; Eke et al., 2011), tai rodo ganėtinai aukštą recidyvo 
lygį po nuteisimo. Tais atvejais, kuomet ikiteisminis tyrimas nutraukiamas persekiotojui ir 
aukai susitaikius, recidyvo tikimybė taip pat išlieka, tad šios procesinės priemonės taiky-
mas persekiojimo atvejais laikytinas menkai efektyviu.

 Galiausiai, tyrimo dalyviai taip pat vertino persekiotojo perdavimo teismo pasiti-
kėjimo vertam asmeniui pagal laidavimą žalingumą aukai. Teisėsaugos atstovų vertinimų 
vidurkis šiuo atveju siekė 4 (SD = 1,7), tad šis veiksmas vertintas kaip šiek tiek labiau 
žalingas nei nežalingas nukentėjusiajam. Atskirų institucijų vertinimai skyrėsi statistiškai 
reikšmingai: policijos ir teismo atstovai šį procesinį veiksmą vertino kaip žalingesnį 
(Mpolicijos = 4,3, SDpolicijos = 1,6, Mteismo = 4,4, SDteismo = 1,6) nei prokuratūros atstovai 
(Mprokuratūros = 3,3, SDprokuratūros = 1,7).

 Taigi iš visų tyrimo metu nagrinėtų procesinių veiksmų persekiotojo ir nukentė-
jusiojo akistata teisėsaugos atstovų vertintas kaip labiau žalingas nei persekiotojo paro-
dymas atpažinti, persekiotojo ir nukentėjusiojo susitaikymas ar persekiotojo perdavimas 
kitam asmeniui pagal laidavimą. Pažymėtina, kad visi išvardinti veiksmai gali kelti nuo 
persekiojimo nukentėjusiam asmeniui nesaugumo jausmą, nerimą, baimę, o susitaikymas 
ir laidavimas gali turėti menką poveikį persekiotojo elgesiui. Taigi teisėsaugos atstovai 
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turėtų skirti dėmesio nukentėjusiojo interesams ir poreikiams, o tais atvejais, kuomet 
nusprendžiama atleisti persekiotoją nuo baudžiamosios atsakomybės dėl susitaikymo ar 
laidavimo, turint omenyje persekiojimo reiškinio kompleksiškumą ir didelę recidyvo tiki-
mybę, persekiotojui tikslinga skirti ir BPP (pvz., įpareigojimą gyventi skyrium nuo nuken-
tėjusio asmens ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusio asmens arčiau nei nustatytu atstumu, 
dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose ar kt.).

 Papildomi teisėsaugos atstovų komentarai persekiojimo tema. Apklausos pa-
baigoje visi tyrime dalyvavę teisėsaugos atstovai turėjo galimybę papildomai pakomen-
tuoti tyrimą bei persekiojimo problematiką. Nagrinėjant jų pateiktus komentarus galima 
pastebėti, jog teisėsaugos atstovai įžvelgia visuomenės švietimo poreikį persekiojimo 
tema (pvz., „Problema, jog asmuo nežino arba tik įtaria, kad yra persekiojamas“, „Reikia 
daugiau švietimo apie persekiojimą, kad persekiojimo aukos nebijotų kreiptis į teisėsau-
gos institucijas“). Be to, kalbant apie persekiojimą, ne kartą buvo išsakyta nuomonė, jog 
tai yra sunkiai įrodoma veika, o tai savo ruožtu apsunkina ikiteisminį tyrimą ir neleidžia 
spręsti nukentėjusiajam kylančių sunkumų (pvz., „Problema yra ne kriminalizavime, o 
įrodinėjime, todėl prognozuoju, kad tyrėjai nenorės tirti šių veikų“, „Persekiojimas – 
sunkiai, labai sunkiai įrodoma teisiškai, pats veiksmas prilyginamas aukos paranojiškai 
būsenai“).

 Kalbant apie teisėsaugos pareigūnų požiūrį į persekiojimą ir būtinybę už tokį 
elgesį taikyti baudžiamąją atsakomybę, tyrimo dalyvių nuomonės išsiskyrė: dalis teisėsau-
gos atstovų pritarė persekiojimo kriminalizavimui ir griežtam atsakui į tokį elgesį (pvz., 
„Džiugu, kad ši teisinė-socialinė problema sprendžiama BK įrankiais“, „Persekiojamas 
asmuo visada atsiduria sudėtingesnėje pozicijoje, kuomet jam reikia įrodinėti persekioji-
mo faktą. Taigi labai svarbu, kad teisinis reglamentavimas labai aiškiai apibrėžtų, kurios 
veikos laikomos persekiojimu, ir būtų numatyta adekvati sankcija“), tačiau dalis tyrime 
dalyvavusių asmenų manė, kad reaguojant į persekiojimą pakaktų ir švelnesnių priemonių 
(pvz., „<…> tam tikrais atvejais nebuvo galimybės konkretizuoti, kad tam tikri persekio-
tojo veiksmai ne visuomet pavojingi baudžiamąja prasme, tačiau jie turi būti nutraukiami 
švelnesnės atsakomybės sankcijomis ar prevencinio poveikio priemonėmis“, „Pakaktų iš 
pradžių civilinių apribojimų“). Skyrėsi ir tyrimo dalyvių vertinimai dėl persekiojimo pro-
blemos rimtumo ir tokio elgesio pavojingumo, kadangi dalis teisėsaugos atstovų šią veiką 
vertino kaip itin rimtą problemą (pvz., „Kiekvienas atvejis yra labai individualus, bet visais 
atvejais nukentėjusiajam sunkiai pakeliamas“, „Patiriančiam persekiojimą tai labai aktuali 
tema, jo teisės maksimaliai turi būti užtikrintos“, „Tai yra itin traumuojantis, ilgalaikis nu-
kentėjusiojo teisių pažeidimas“), kita dalis nebuvo linkusi vertinti persekiojimo kaip itin 
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pavojingos veikos (pvz., „Tariamos aukos perteklinai vertina esamą situaciją nesuvokdami 
persekiojimo apibrėžimo“). Taigi, nepaisant 2021 m. pabaigoje priimto sprendimo dėl 
persekiojimo kriminalizavimo, šiuo metu teisėsaugos institucijų atstovai nėra vieningi dėl 
baudžiamosios atsakomybės taikymo persekiotojams.

 Galiausiai, tyrimo dalyviai įvardijo ir atsako į persekiojimą tobulinimo kryptis: 
galimybę tirti persekiojimą nesant nukentėjusiojo skundo („Numatyti galimybę kreiptis į 
institucijas dėl persekiojimo kitam asmeniui, jei šis mato ar žino, kad toks faktas tikrai yra 
(dažnai pats persekiojamasis asmuo bijo ar kitaip vengia pranešti persekiojimo faktą“), 
BPP spektro plėtojimą („Reikia plėsti baudžiamojo poveikio priemonių ratą, įtraukiant 
daugiau priemonių, galinčių keisti asmens persekiojantį elgesį, pvz., reguliariai lankytis 
pas psichologą, kuris išskirtų netinkamo elgesio priežastis ir pateiktų rekomendacijas dėl 
asmens elgesio korekcijos“) ir teisėsaugos sistemos darbuotojų mokymus persekiojimo 
tema („<…> mokymai tikrai bus reikalingi probacijos darbuotojams“, „Policijos sistemoje 
labai trūksta suvokimo, kaip elgtis su smurto auka, kaip vykdyti apklausas padarant kuo 
mažiau žalos. Dažnai iš pareigūnų pusės yra atsainus požiūris, į persekiojimo auką ir 
į situaciją žiūrima nerimtai. <…> Pareigūnai šiuo atveju nekompetentingu savo darbu 
(pvz., apklausose), dėl ko tyrimai nutraukiami dėl atsisakymų ar trūkstamų įrodymų…“). 
Taigi, teisėsaugos atstovų nuomone, ateityje tikslinga koreguoti ne tik atsakomybę už per-
sekiojimą reglamentuojančius teisės aktus, bet ir ugdyti teisėsaugos institucijų darbuotojų 
kompetencijas, reikalingas darbui su persekiojimo atvejais.

Lietuvos teisėsaugos institucijų atstovai persekiojimo problemą buvo linkę vertinti kaip vidu-
tiniškai aktualią. Prokuratūroje dirbantys vyrai problemą vertino kaip mažiau aktualią nei čia 
dirbančios moterys bei kitų teisėsaugos institucijų atstovai. Ilgesnė darbo patirtis teisėsau-
gos srityje siejosi su menkesniu persekiojimo problemos aktualumo vertinimu. Prokuratūros 
atstovai buvo mažiausiai linkę pritarti naujai BK normai dėl persekiojimo (BK 1481 str.), 
jų vertinimai reikšmingai skyrėsi nuo policijos, probacijos bei teismų atstovų, kurie naują 
normą vertino palankiau. Nepaisant gana aukšto persekiojimo patyrimo lygio (persekiojimą 
buvo patyrę 14 proc. tyrimo dalyvių), asmeninės teisėsaugos atstovų patirtys nebuvo reikš-
mingai susijusios su naujos BK normos, persekiojimo pavojingumo ar poveikio vertinimu.

 Prokuratūros ir teismų atstovai taip pat rečiau yra linkę pritarti BPK šiuo metu 
numatytų kardomųjų priemonių taikymui persekiojimo atvejais. Intensyvesnę kaltinamojo 

Apibendrinimas
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kontrolę numatančias kardomąsias priemones labiausiai linkę palaikyti probacijos tarny-
bos specialistai. Bendrai žiūrint, teisėsaugos institucijų atstovai labiausiai linkę pritarti 
laisvės apribojimo bausmės taikymui persekiojimo atvejais. Nagrinėjant kiekvieną baus-
mės rūšį atskirai, matomi ryškūs atskirų institucijų nuomonių skirtumai, kuriuos galima 
sieti su atskirų institucijų darbo specifika.

 Teisėsaugos atstovų manymu, persekiojimo atvejais tikslingiausia taikyti tokias 
baudžiamojo poveikio priemones kaip „įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusio 
asmens ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusio asmens arčiau nei nustatytu atstumu“ ir „daly-
vavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose“, tačiau teismų atstovai šių priemonių 
tinkamumą vertino rezervuotai.

 Atskirų teisėsaugos institucijų atstovų požiūris į persekiojimo pavojingumą skyrėsi 
reikšmingai, didžiausią jo keliamą grėsmę įžvelgė probacijos tarnybos specialistai, o pro-
kuratūros atstovai šiai veikai skyrė mažiausią pavojingumo įvertį. Teisėsaugos institucijose 
dirbančios moterys, taip pat jaunesni ir trumpesnę darbo patirtį turintys specialistai yra 
linkę jautriau vertinti persekiojimo poveikį įvairioms nukentėjusiųjų gyvenimo sritims. Per-
sekiotojo ir nukentėjusiojo akistata teisėsaugos atstovų vertinta kaip labiau žalingas nuken-
tėjusiam asmeniui procesinis veiksmas nei persekiotojo parodymas atpažinti, persekiotojo 
ir nukentėjusiojo susitaikymas ar persekiotojo perdavimas kitam asmeniui pagal laidavimą. 
Pažymėtina, kad visi šie veiksmai gali būti žalingi nukentėjusiajam, tad teisėsaugos atstovai 
turėtų jautriai ir dėmesingai vertinti nukentėjusiųjų nuo persekiojimo interesus.

 Teisėsaugos atstovai įžvelgia mokymų, pristatančių darbo su persekiojimo atve-
jais ypatumus, poreikį. Visoms teisėsaugos institucijoms būtų aktualus persekiojimo 
sampratos pristatymas ir praktinių pavyzdžių analizė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
galimybių akcentavimas. Svarbus būtų ir mokymų turinio pritaikymas atskirų teisėsaugos 
institucijų veiklos sritims. Teisėsaugos atstovai ne tik mato visuomenės švietimo perse-
kiojimo tema poreikį, bet ir laiko persekiojimą sunkiai įrodoma veika bei siūlo plėtoti 
persekiojimą vykdžiusiems asmenims taikytinų baudžiamojo poveikio priemonių spektrą 
ir numatyti galimybę tirti persekiojimo atvejus nesant nukentėjusiojo skundo.
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Siekiant išanalizuoti pagalbą nuo persekiojimo (ypač artimoje aplinkoje) nukentėjusiems as-
menims teikiančių specialistų bei politikos formuotojų požiūrį į esamą ir galimą reagavimą 
į šį nepageidaujamą elgesį buvo atlikta fokusuota grupinė diskusija.

Pagalbos persekiojimo aukoms 
problemos ir galimybės tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo kontekste

Tyrimo dalyviai. Diskusijoje dalyvavo šeši pagalbą aukoms teikiančių organizacijų at-
stovai ir politikos formuotojai (trys vyrai ir trys moterys). Visi dalyviai turėjo aukštąjį išsi-
lavinimą socialinių mokslų srityje (pavyzdžiui, teisės, psichologijos ir pan.), kai kurie jų 
užėmė vadovaujamas pozicijas savo įstaigose. Dalyviai užkoduoti atsitiktinai parenkant 
dvi didžiąsias raides, atitinkamai: PA, MD, LI, AB, HE ir NN.

 Tyrimo instrumentai ir įvertinimo būdai. Siekiant įgyvendinti tikslą buvo orga-
nizuojama fokusuota grupinė diskusija. Temos diskusijai buvo pasirinktos atsižvelgus į 
mokslinę literatūrą, praktikoje esančius pavyzdžius (smurto artimoje aplinkoje nukentė-
jusiųjų patiriamus persekiojimo epizodus) ir su tuo susijusias problemas, teisinio regla-
mentavimo, psichologinės ir kitos paramos poreikį, tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
trukdžius ir pan. Buvo suformuluoti šie klausimai:

Tyrimo metodika

Problemos aktualumo suvokimas. Jūsų nuomone, kiek aktuali persekiojimo proble-
ma Lietuvoje? Kokias persekiojimo formas Lietuvoje matote dažniausiai? Kaip ver-
tinate egzistuojančią teisinę bazę, reglamentuojančią reagavimą į persekiojimą?
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Pagalbos persekiojimo aukoms teikimo galimybės. Kokia pagalba šiuo metu yra 
teikiama persekiojimą patyrusiems asmenims? Kokių pagalbos galimybių perse-
kiojimo atvejais šiuo metu trūksta? Kokie pagalbos teikimo trukdžiai ir kaip juos 
galima pašalinti / spręsti? Kiek visuomenė yra informuota apie egzistuojančias 
pagalbos galimybes patyrus persekiojimą?

Darbo su persekiotojais organizavimas. Kokia Jūsų nuomonė apie Lietuvoje vyk-
domą psichokorekcinį darbą su persekiotojais? Kokie, Jūsų nuomone, didžiausi 
persekiojimo rizikos veiksniai? Kokios intervencinės priemonės būtų efektyvios 
dirbant su persekiotojais?

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas kovojant su persekiojimu. Kokios institucijos 
(atskirai ar bendradarbiaudamos) turėtų reaguoti į persekiojimo atvejus? Kokių iš-
šūkių šiuo metu kyla, kalbant apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą persekiojimo 
atvejais?

Apibendrinimas. Kokia Jūsų nuomonė apie persekiojimo prevencijos [apimant pir-
minę, antrinę ir tretinę] galimybes?

 Tyrimo eiga. Parengus fokusuotos grupinės diskusijos temas ir dalyvio informuoto 
sutikimo formą, buvo gautas Lietuvos socialinių mokslų centro Atitikties mokslinių tyrimų 
etikai komiteto leidimas (2022-02-28, 1G-23(1G)). Diskusija buvo organizuota 2022 m. 
kovo mėnesį nuotoliniu būdu naudojant Zoom platformą bei darant vaizdo įrašą. Vėliau 
duomenys buvo analizuojami, naudojant detalią įrašo transkripciją.

 Duomenų analizė buvo atlikta naudojantis MAXQDA 2022 programa.

Bendras diskusijos metu aptartų temų kodų medis yra pateikiamas 5.1 paveiksle. Remian-
tis juo toliau bus pristatoma diskusijos apžvalga.

Diskusijos rezultatai ir jų aptarimas
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5.1 pav. Diskusijoje aptartų temų medis

Diskusijos dalyviai išsakė nuomonę, kad persekiojimo problema yra aktuali, ypač smurto 
artimoje aplinkoje kontekste, bet svarbu nepamiršti ir kitų persekiojimo situacijų:

„2019 m. specializuotos kompleksinės pagalbos centrų apklausa parodė, kad 
persekiojimas yra didžiulė problema ir kad jų klientai patiria persekiojimą, bei 
pateikė įvairiausių atvejų iš praktikos“ (PA).

„Norisi paminėti iniciatyvą „Persekiojimui STOP“. Ji skirta visuomenei informuoti 
apie esamą problemą, kaip atpažinti persekiojimą, ir į tą internetinį puslapį žmonės 
gali parašyti, kreiptis su savo situacijomis ir užklausomis, ką daryti. Per 2021 metus 
buvo pateiktos 35 užklausos, kuomet žmonės dalijosi atvejais, situacijomis iš įvai-
riausių gyvenimo sričių. Pavyzdžiui, gydytojas sakė, kad pacientas yra įsitikinęs, 
jog yra neteisingai gydytas, ir intensyviai, įkyriai dėl to komunikuoja, arba žmogus 
yra sudėtingoje situacijoje dėl buvusio darbdavio persekiojimo. Taip pat nuolat yra 
didelis srautas pasikartojančios komunikacijos, skirtos saugomiems asmenims. Pas-
taruoju atveju tikslas yra apsaugoti tuos asmenis nuo pasikėsinimo į sveikatą ir gy-
vybę, tačiau tikrai susiduriama nemažai ir su tokiais, kurie siekia meilės ryšio, ypa-
tingos draugystės ryšio. Tokių atvejų buvo apie 65. Tad persekiojimas yra aktualus 
ne tik artimoje aplinkoje, nes tai ne tik šeimos aplinkoje kylančios situacijos“ (MD).

Problemos aktualumas
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„Nuo pat įstatymo įsigaliojimo dienos [aut. past.: turimas galvoje 2021 m. spalio 14 d. 
Lietuvos Respublikos Seimo BK papildymas 1481 straipsniu „Neteisėtas žmogaus 
persekiojimas“] iki 2022 m. kovo šiuo metu policija turi pradėtus 23 ikiteisminius 
tyrimus. Taip pat buvo gauti pareiškimai, pagal kuriuos buvo pradėtos aplinkybių 
patikslinimo medžiagos, kuriose buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Tai to-
kių yra 86 per šį laikotarpį. Vadinasi, jeigu kalbėti apie rezultatus, tai matome, kad 
ikiteisminiuose tyrimuose daug jų pasimato.“ Ekspertas nurodė, kad didžioji dalis 
ikiteisminių tyrimų „vyksta šiuo metu, jų yra 19. Nutraukti iš jų tik 3, kaltinamuoju 
aktu į teismą perduoti 3 ikiteisminiai tyrimai ir baudžiamuoju įsakymu 1 ikiteismi-
nis tyrimas“ (LI).

 Kalbant apie teisinės bazės vertinimą, kai kuriuos diskusijoje dalyvavusius eks-
pertus nustebino tai, jog Lietuvos Respublikos Seimo priimta persekiojimo norma vei-
kia. Pavyzdžiui: „Nustebino, kad net penktadalis skundų baigiasi ikiteisminiais tyrimais. 
Galvojau, kad ta norma bus iš viso nepritaikoma, bet gerai, kad kažkiek tai veikia. <…> 
Mano nuomone, ji suformuluota, kaip dažnai pas mus būna, siekiant numatyti atsakomy-
bę už viską, t. y. realiai numatyta, kad bet koks neigiamos emocinės būsenos sukėlimas 
jau yra baudžiamasis nusižengimas. Taigi pas mus ne pirmas kartas, kai įstatymuose, 
jeigu numatyta, kad apimtų iš viso viską, tai gaunasi, kad neapima nieko. Tad aš maniau, 
kad čia irgi bus tas pats, bet jeigu penktadalis visų kreipimųsi baigiasi ikiteisminiais tyri-
mais, tai tikrai yra ganėtinai daug“ (AB).

 Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį, kad nauja norma užpildė tam tikrą atsakomy-
bės nebuvimo spragą, reaguojant į kai kuriuos, atrodytų, „nesunkius“ atvejus. „Elemen-
tarus atvejis: moteris kreipėsi į Teisingumo ministeriją ir sakė, kad jai kiekvieną dieną 
atneša gėlių. Ji n kartų buvo pasakiusi, kad nenori jų gauti, bet kiekvieną dieną vyriškis 
jas neša ir sėdi ant suoliuko. Ir iš tikrųjų tokiu atveju iš esmės nebuvo jokio teisinio instru-
mento, ką daryti. Tad kriminalizavimas turėtų prisidėti ateityje apribojant tokį obsession 
(liet. apsėdimas, įkyrumas)“ (HE).

 Nors ekspertai teigiamai vertino, jog kuriama teisinė bazė persekiojimo proble-
mai, tačiau susiduriama su sunkumais apibrėžiant persekiojimo pasekmes: „Pavojingumo 
aspektas… Taip, be abejonės, kai yra grėsmė gyvybei, sveikatai, tai yra labai svarbu, bet 
nereikia pamiršti ir fakto, kad kai žmogus patiria sistemingą persekiojimą, sakykim, per 
trečiuosius asmenis ar tiesioginiais skambinėjimais, žinučių rašymais, atėjimais, stovėji-
mais prie darbo, prie kažkokių ugdymo įstaigų ir kai tai vyksta nuolat, sistemingai, tai 
žmogui tiesiog sukelia neigiamas psichines pasekmes, daro įtaką jo psichikai, sveikatai 
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ir toliau, jeigu tai vyksta ilgą laiką, galime kalbėti apie kompleksinį potrauminio streso 
sutrikimą, kuris atsiranda esant sistemingai smurto patirčiai, o persekiojimas ir yra viena 
iš smurto formų. Įdomu tada, kaip tokiu atveju teisėsauga, teismai imtųsi šitos problemos 
pasekmių įvertinimo, nes tikriausiai nėra taip paprasta nustatyti pačias pasekmes, kurias 
patyrė ar patiria žmogus per ilgą laiką. Tai man truputėlį toks abejotinas dalykas“ (PA).

 Diskusijos dalyvių nuomone, teisinės bazės poveikis pasimatys ateityje, kai teis-
mai priiminės sprendimus: „Neigiamas poveikis asmens emocinei būsenai, tai šiuo klau-
simu tars žodį teismai. Aš tikrai nemanau, kad bet koks emocinės būsenos pablogėjimas 
bus traktuojamas pagal šį požymį. Manau, teismas paims ir pavojingumo principą, ir mes 
jau tada matysime metų bėgyje, kai pradės kristalizuotis tas suvokimas, kaip ta neigiama 
emocinė būsena. Tai tik laiko klausimas, kada mes apie šį vertinamąjį padarinį turėsim 
bent jau kažkokį suvokimą“ (HE). Taigi, ateityje svarbu atlikti naujojo BK straipsnio, numa-
tančio atsakomybę už asmens persekiojimą, praktinio taikymo ypatumų tyrimus, apžvel-
giant besiformuojančią ikiteisminio tyrimo institucijų ir teismų praktiką.

 Dalis ekspertų įžvelgia problemą, jog teisminiame procese nukentėjęs asmuo 
turi įrodinėti, kad yra auka: „Problema yra ta, kad mums tikrai visiems (turiu omeny tiek 
socialinėms tarnyboms, tiek teisėsaugos institucijoms, specialistams, kurie susiduria su 
tokiais atvejais) trūksta kompetencijos. Trūksta gebėjimo nustatyti, identifikuoti nusikalsta-
mą veiką. Ką dažnai sako pačios moterys, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, jos turi 
pateikti tam tikrus įrodymus. Mes patį didžiausią dėmesį kreipiam į nukentėjusį žmogų, 
kuris turėtų neva mums padėti, pateikti tai, ko pagrindu būtų galima pradėti ikiteisminį 
tyrimą arba priimti palankų rezultatą. Taip neturėtų būti. Vis dėlto turi būti pasiektas tam 
tikras teisingumas. Visos institucijos turėtų padėti nukentėjusiam žmogui, kad jam nerei-
kėtų pernelyg įrodinėti“ (PA).

 Kita vertus, kiti ekspertai vis dėlto nemato galimybės palengvinti teisminio tyrimo 
proceso nukentėjusiam asmeniui: „Šiame kontekste reikia suvokti dar vieną faktą, kad tokio 
nusikaltimo atveju pagrindinis duomenų šaltinis ir yra pats nukentėjusysis. Tiek jo parody-
mai, tiek informacija, kurią jis turi, visa kita… Tai ir yra viso ikiteisminio tyrimo pagrindas. 
Tikrai neabejotina, kad jei nukentėjusiajam buvo rašomos žinutės, tai jis turėtų jas ir paro-
dyti; kad jei pirko vaistus, tai jis turėtų juos parodyt. Akivaizdu, kad kriminalinė žvalgyba 
tokių nusikaltimų atžvilgiu paprastai netaikoma. Turbūt taip pat nepastatysime prie kiekvieno 
nukentėjusio asmens policijos pareigūno, kuris stebės jo teritoriją 24 valandas“ (HE).

 Persekiojimo formos ir aukos. Anot ekspertų, dažniausiai persekioja vyrai, o 
aukos yra moterys: „Mūsų praktika rodo, kad dauguma atvejų vis tik nukentėjusios yra 
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moterys. Tai nukentėję vyrai taip pat yra nemaža dalis, tačiau, jeigu pasižiūrėti, kas nuo 
ko nukenčia, tai moterys nukenčia nuo vyrų, o vyrai nukenčia nuo vyrų irgi“ (PA). Dažnai 
persekiotojas ir auka yra susiję buvusiais partnerystės ryšiais: „Ikiteisminiuose tyrimuose 
dažniausiai asmenys būna susiję partnerystės arba santuokiniais ryšiais. Paprastai buvu-
siais, t. y. buvę sutuoktiniai, buvę sugyventiniai ir pan.“ (LI).

 Ekspertai taip pat paminėjo, kad persekiojimas dažnai pasitaiko esant vaikų gyve-
namosios vietos nustatymo klausimams tėvų skyrybų atveju. Pavyzdžiui, „labai daug atve-
jų, kai sprendžiamos vaikų pasidalijimo problemos, t. y. teismų priimti sprendimai dėl 
pasimatymų laiko, dėl galimybės matytis, ir labai didelė dalis pareiškimų yra dėl to, kad 
dažniausiai vyrai siekia pasimatyti su vaiku, kurio gyvenamoji vieta nustatyta su mama, o 
mama dėl kažkokių priežasčių nenori arba nesudaro sąlygų. Tėvas bando kažkaip ieškoti 
to ryšio, bando eiti į namus ir tokiu būdu atsiranda pareiškimai apie tai, kad vyras perse-
kioja šeimą“ (LI).

 Taip pat diskusijos dalyviai paminėjo ir dar vieną iš persekiojimo formų – in-
formacijos rinkimą ar aukos sekimą naudojantis trečiuoju asmeniu, dažnai – vaiku, kai 
kalbama apie partnerius: „Susidūrėme su tokia situacija, kuomet partnerė buvo apkaltinta 
smurtu ir nubausta, bet tikrasis smurtautojas, persekiotojas šeimoje buvo vyras, kuris 
kontroliavo viską, kas vyksta, pajungė kitus šeimos narius į partnerės persekiojimą, netgi 
vaikus. Pavyzdžiui, vaikai turėjo sekti mamą, filmuoti, duoti ataskaitas, kur būna, ką vei-
kia, su kuo susitinka ir panašiai. Vyro smurtas buvo labai paskaičiuotas, ir jis mėgaujasi 
tuo persekiojimu, bet pats lieka šešėlyje. Taigi, mes turime tokias situacijas ir mes matome 
aiškiai, kad aukai tai skauda, iš tikrųjų, bet auka netgi iš esmės net nesuvokia iš tikro, kad 
šitoje situacijoje ji yra auka“ (NN).

 Papildomai keli ekspertai išskyrė persekiojimo formą, kuri vykdoma naudojantis 
įvairiomis institucijomis: „Iššūkis yra, kai žmonės persekioja kitus, naudodamiesi esamais 
teisės aktais; kai persekiojimas vykdomas, naudojantis įvairiausiomis institucijomis. Pa-
vyzdžiui, moteris buvo nuteista už sistemingą kaimynės terorizavimą dėl to, kad ant savo 
kaimynės užsiundė turbūt visas įmanomas institucijas: ir vaiko teises, ir būstą, ir šildymą, – tie-
siog viską, kas buvo toje savivaldybėje. Ta šeima buvo visu šituo „užboginta“. Tai va, labai 
svarbu institucijoms suvokti, kad nebūtinai tas pats pirmas žmogus, kuris į jas kreipiasi, 
yra teisiausias“ (MD).
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Dalis diskusijoje dalyvavusių ekspertų mano, jog visuomenė yra informuota apie egzis-
tuojančias pagalbos galimybes patyrus persekiojimą. Ši išvada daroma atsižvelgiant į tai, 
jog kreipimaisi į policiją dėl persekiojimo, anot ekspertų, paprastai yra pagrįsti: „Matyt, 
kad visuomenės informavimas pasiekė vieną iš savo tikslų, nes tie kreipimaisi į policiją 
pakankamai pagrįsti būna, ypač kalbu apie tuos atvejus, dėl kurių pradėti ikiteisminiai 
tyrimai. Žmonės žino apie tokią galimybę ir apie tokią atsakomybę. Tad tikrai drąsiai gali-
ma sakyti, kad žmonės išgirdo, žmonės naudojasi savo teisėmis ir bando jas ginti būtent 
tokiais būdais“ (LI).

 Visgi kiti ekspertai mato problemą, jog persekiojimas yra sunkiai identifikuoja-
mas, t. y. asmenys, patiriantys persekiojimą, neįvardija to kaip persekiojimo: „Dažnai 
moterys net neidentifikuoja to elgesio kaip persekiojimo, o tiesiog įvardija, kad patyrė 
nuolatinį spaudimą, atėjimą į darbą, žinučių rašymą, bet kad įvardintų, kad jos buvo 
persekiojamos, dažnai mes susiduriam su tokia identifikavimo problema“ (PA).

 Kita ekspertų įvardinta problema – ne tik piliečiai neidentifikuoja persekiojimo, bet 
ir specialistams trūksta kompetencijos šiuo klausimu: „Klasikiniai persekiojimo atvejai, kai, 
sakykim, persekiotojas ateina į darbą, stovi prie namų ar panašiai, jie lengviau atpažįstami, 
bet kai persekiojimo elgesys yra labai subtilus, tuomet pakankamai sunku jį identifikuoti. 
Tokių sunkumų iškyla ne tik persekiojimą patiriančioms moterims, bet ir specialistams. Iš pa-
tirties ir 2019 m. apklausos pastebėjome, kad netgi specializuotos kompleksinės pagalbos 
centrams buvo sudėtinga įvardinti persekiojimo problemą kaip tokią, nes dažnai tai galbūt 
buvo priskiriama psichologiniam smurtui ar kažkokiai kitokiai veiklai“ (PA).

 Dėl šios priežasties atliktas tyrimas leidžia kelti prielaidą, kad specialistai turėtų 
būti kompetentingi atpažinti ir spręsti persekiojimo problemą: „Pirmas etapas, kai žmo-
nės susiduria su problema ir svarsto, ar čia kreiptis pagalbos, ar ne. Tas yra gana ilgas 
procesas, nes ne iš karto žmogus supranta, kad yra persekiojamas, ir mums žmonės rašo 
su tokiais klausimais, kaip „Aš nežinau, ar jau čia galiu kreiptis į policiją? Čia prigrasino, 
bet…“. Taigi labai svarbu, kad tie specialistai iš tikrųjų būtų pasiruošę išgirsti ir priimti 
informaciją iš žmogaus, nes vis dar susiduriam su tuo, kad ir pareigūnai nėra nusiteikę, 
nelabai nori spręsti „nerimtas“ problemas“ (MD).

 Ypač kompetencijos pasigendama vaiko teisių specialistų: „Vaiko globos atve-
jais, jeigu tarpusavyje tarp tėvų yra persekiojimo problema, vaiko teisių apsaugos tarny-

Visuomenės ir specialistų informuotumas
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bos specialistai taip pat turėtų turėti kompetencijų suprasti, atpažinti ir pagelbėti visoms 
šalims. <…> Matome didžiulę vaiko teisių specialistų kompetencijos problemą: jie turėtų 
vaiką apsaugoti, bet esant persekiojimui smurto problema nėra sprendžiama ir problema 
išlieka, ji nesprendžiama iš esmės“ (PA).

 Kalbant apie specialistų kompetenciją, derėtų pasimokyti iš užsienio patirčių ir 
nesudaryti sąlygų pasikartoti nesėkmėms: „Dar yra iššūkių, kai žmogus jau kreipėsi pa-
galbos ir jos sulaukė… Pasidalinsiu tokiu liapsusu, nutikusiu užsienyje. Buvo persekiojimo 
byla, kai jau po teismo visų procedūrų visoms šalims buvo išsiuntinėti standartiniai doku-
mentai apie sprendimą. Ir per neapsižiūrėjimą persekiotojui buvo nusiųsti dokumentai, 
kuriuose buvo naujas aukos adresas. Būtent tas adresas, kur auka persikėlė gyventi, many-
dama, kad susirado saugią gyvenamąją vietą. Svarbu pagalvoti, kaip Lietuvoj pastiprinti 
savo galimybes ir išvengti tokių nesėkmių <…> Taip pat svarbu pabrėžti, kad persekio-
tojai yra be galo kūrybiški. Štai dar vienas pavyzdys, kur taip pat po sėkmingo teismo 
sprendimo persekiotojas gavo įpareigojimą nesiartinti prie savo aukos. Tad jis skambino 
į teismą ir sakė: „Žinot, yra tokia problema: aš labai noriu vykdyti įpareigojimą nesiar-
tinti, bet aš nežinau, kur šiuo metu yra aukos gyvenamoji vieta ir darbas. Gal aš netyčia 
prisiartinsiu? Jūs man pasakykite ir aš jau nesiartinsiu.“ Tokiu būdu buvo vėl atskleista in-
formacija, kuri turėjo būti saugoma. Tai čia tokie, atrodo, visiškai anekdotiniai atvejai, bet 
jie nutinka, ir mums galbūt gali atrodyti juokinga, bet žmonėms, kurie patiria sistemingą 
bauginimą ir persekiojimą, tai yra didžiulis sunkumas“ (MD).

 Siekiant šviesti visuomenę apie persekiojimo sukeliamas problemas, siūloma apie 
persekiojimą pasakoti mokyklose bei pasirengimo santuokai kursuose: „Labai svarbu, kad 
apie persekiojimą, apie smurto formas jau būtų supažindinama mokykloje, t. y. vaikai eti-
kos pamokose galėtų analizuoti tam tikras smurto situacijas. Taip pat vedybų kursuose būtų 
gerai, kad atsirastų viena kita pamokėlė apie tai, kad santykiai, kurie yra tarp partnerių, kad 
jie yra ne tik šventės, kepsniai, šokiai ar seksas, bet juose gali būti ir kitokių dalykų. Tokio 
informavimo nauda didelė, ypač tiems, kurie yra linkę į smurtinį elgesį, arba tie, kurie turi 
stereotipines nuostatas, tokias kaip, kad vyras turi būti atkaklus, rodydamas dėmesį partne-
rei, tuomet bus galima pasiekti savo tikslą. Taigi, kuo anksčiau pradėsime mokyklose moky-
ti, kas yra atkaklu, o kas jau yra persekiojimas, tuo mes formuosim visuomenę jau kitokią ir 
bus atliekama pirminė prevencija. Nereikės tiek tos tretinės prevencijos daug. Tokiu būdu 
taip pat bus lavinami tam tikri įgūdžiai prašyti pagalbos, kai to reikia“ (NN).

 Žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį formuojant visuomenės nuomonę apie per-
sekiojimo problemą. Ekspertai įvardina nemažai blogųjų praktikų, kai žurnalistai elgėsi 
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neetiškai. Tą spręsti būtų galima pasirašant nacionalinį susitarimą: „Skandinavijos šalyse 
dėl atsakingo viešinimo yra pasirašytas toks susitarimas. Būtų gerai, kad žiniasklaida ne-
simėgautų nesėkmių atvejais ar skausmingais išgyvenimais, kad nebūtų važinėjama pas 
nukentėjusiuosius ir dar skatinama apie tai kalbėti, siūlant už tai kažkokį atlygį ir panašiai. 
Žiniasklaida neturėtų stengtis užsidirbti iš skausmo ir dar labiau jo neplatinti tokiomis 
kartais iškreiptomis formomis. Tad dėl atsakingo žinių skleidimo turėtų būti pasirašytas 
susitarimas“ (NN).

 Kitas ekspertas prisiminė diskusijos metu šalyje nuskambėjusį atvejį, kuomet „vy-
ras nušovė savo moterį mašinoje. Tai dabar follow-up [aut. past.: liet. tęsinys] straipsniai 
vyksta su pasvarstymais, kad jis laisvėj laukė ar ne, kokie jo motyvai… Ar į tai turėtume 
koncentruotis? Tikrai ne. Anksčiau apdovanodavo etiškiausius žurnalistus, kurie apskritai 
rašo apie nusikaltimus, o ne tik sensacingai bando tuos clickbait’us [aut. past.: liet. antraš-
tinis masalas] imti“ (HE).

Kalbant apie persekiojimo rizikos veiksnius, atkreipiamas dėmesys ne tik į persekiojimo 
riziką, bet ir į bendrą smurto riziką. „Apie persekiojimą kalbant, tai labai svarbu kalbėti ir 
apie smurto riziką, nes, nu, ko mes labiausiai bijom? Kad persekiojimas peraugs į smur-
tą, o, nu, ką dažnai pastebim? Kad toks persekiojimas, kuris būtent po nutrūkusių artimų 
santykių perauga į smurtą, tai man norisi labai pabrėžti, kad jeigu iš karto žmogus praneša 
teisėsaugai, kad: „Mano buvęs ar buvusi man grasina. Jau ilgą laiką tęsiasi persekiojimas.“ 
Kad būtų iškart vertinama, ar yra rizika, kad žmogus bus užpultas, kad bus sužeistas, suluo-
šintas, nes kiek mes tyrinėjom, yra be galo daug atvejų. Tikrai turim Panevėžy, susisprogdi-
no su savo buvusia sugyventine, tada nušovė savo buvusią partnerę ir suluošino jos dukrą 
žmogus. Nu, tiesiog įvyksta labai greitai. Dar tik berenkant pareigūnams pilnai įrodymus, 
toliau tęsiasi ta situacija persekiojimo, ir jeigu auka nesulaukia pagalbos, galbūt netgi tas 
pradėtas ikiteisminis tyrimas gali veikti kaip padidinta rizika, kad žmogus, tas persekiotojas, 
suprasdamas, kad čia jau visa situacija slysta iš jo rankų, gali imtis labai tokių radikalių, 
agresyvių veiksmų. Tai tą labai svarbu žinoti, kad be tiesiog persekiojimo rizikos dar yra ir 
smurtinio elgesio rizika, ypač, jo, po nutrūkusių artimų santykių“ (MD).

 Diskusijos metu buvo išskirta nemažai persekiojimo rizikos veiksnių. Žemiau 
esančiame kodų medyje informacija išdėstyta vizualiai, o vėliau tekste nuosekliai aptaria-
ma (žr. 5.2 pav.).

Persekiojimo rizikos veiksniai
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5.2 pav. Ekspertų išskirti persekiojimo rizikos veiksniai

Situacijos veiksniai:

Nutrūkę santykiai: „Po nutrūkusio asmeninio, intymaus santykio prasidedantis per-
sekiojimas“ (MD).

Darbiniai santykiai: „Darbiniuose santykiuose, nusivylus suteiktomis paslaugomis, 
kylantis persekiojimas“ (MD).

Nutrūkęs ikiteisminis tyrimas: „Jei dėl kažkokių aplinkybių trūko įrodymų ir pan., 
nutrauktas ar nepradėtas ikiteisminis tyrimas, tai jis irgi yra rizikos veiksnys“ (PA).

Žiniasklaidos įsikišimas: „Kaip žiniasklaida informuoja apie tai, tai irgi gali būti ri-
zikos veiksnys <…> Kokią problemą kaip pristato. Ir vieną, ir nukentėjusiojo, ir to 
persekiotojo atžvilgiu, tai irgi labai svarbus veiksnys, nes formuoja nuomonę“ (PA).

Lyčių lygybės trūkumas: „Lyčių lygybės trūkumas visose gyvenimo sferose“ (PA).

Persekiojimo rizikos veiksniai

Rizikos veiksniai, vertinant nukentėjusįjį:

Finansinė priklausomybė: „Materialinis priklausomumas“ (LI).

Vaikų turėjimas: „Maži vaikai“ (LI).

Socialinė padėtis: „Kas matosi iš ikiteisminių tyrimų, tai ir nukentėjusiojo socialinė
padėtis, taip pat būsena“ (LI).
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Bedarbystė: „Bedarbystė, jeigu jis nedirba, tai irgi kaip rizikos veiksnys“ (PA).

Ankstesnės trauminės patirtys: „Ankstesnės trauminės patirtys, jeigu neišspręstos 
ir negauta jokia pagalba dėl jos, tiesiog dar gyvos kaip atviros žaizdos, tai irgi 
rizikos veiksnys“ (PA).

Sveikatos sutrikimai: „Sveikatos sutrikimai taip pat kaip rizikos veiksnys eina“ (PA).

Ilgalaikis smurto patyrimas: „Ilgalaikis smurto patyrimas kaip rizikos yra“ (PA).

Rizikos veiksniai, vertinant smurtautoją:

Seksualinė motyvacija: „Seksualinės motyvacijos, t. y. tokio grobuoniškumo, tiesiog
seksualinio pasitenkinimo siekimo motyvacija“ (MD).

Neadekvatūs dėmesio rodymo būdai: „Nekompetentingi gerbėjai, tai yra asmenys, 
turintys tam tikrų gal raidos sutrikimų ar socialinio nerangumo, nesuvokiantys, kad 
tam tikri signalai rodo, kad žmogus nenori jokio ryšio, santykių“ (MD).

Socialinių kompetencijų stoka: „Gali būti tiesiog socialinių kompetencijų stygius 
kaip rizikos veiksnys“ (MD).

Asmenybės ypatumai: „Tam tikri asmenybės sutrikimai, turimi kognityviniai iškrai-
pymai“ (MD).

Psichikos sveikatos sutrikimai: „Psichikos sveikatos sutrikimas, kuomet asmuo nesu-
laukia pagalbos, negauna tinkamo gydymo“ (MD).

Prieraišumas: „Tyrimai rodo įvairius su nesaugiu prieraišumu susijusius veiksnius“ (MD). 

Ginklo turėjimas: „Kaip rizikos veiksnys dažnai yra minimas ginklo turėjimas“ (PA).

Atsisakymas dalyvauti elgesio keitimo programoje: „Nuostatos yra labai svarbios, 
bet jas sunku keisti. Jeigu persekiotojas nerodo motyvacijos dalyvauti elgesio keitimo 
programoje, tai irgi gali būti traktuojama kaip rimtas rizikos veiksnys“ (PA).
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 Pažymėtina, kad Lietuvos probacijos tarnyba turi galimybę naudoti savo darbe įvai-
rias kriminalinio elgesio rizikos vertinimo metodikas, pavyzdžiui, Teisės pažeidėjo įvertinimo 
sistemą (angl. The Offender Assessment System, sutr. OASys), Istorinius, klinikinius ir rizikos 
valdymo duomenis-20 (angl. The Historical, Clinical and Risk Management Scales-20, sutr. 
HCR-20), Prievartos tarp sutuoktinių rizikos vertinimo metodiką (angl. The Spausal Assault 
Risk Assessment, sutr. SARA) ir pan., kuriose kriminalinio elgesio rizikos veiksniai skirstomi 
į statinius ir dinaminius, siekiant tikslesnio įvertinimo bei sėkmingesnio teisės pažeidėjo 
rizikos valdymo ateityje. Atitinkamai ekspertai išskyrė šiuos statinius ir dinaminius veiksnius:

Statiniai veiksniai: „Tai yra kriminalinė istorija, kuri daugiausia gali mums paro-
dyti. Mes turėtume atsižvelgti į tai visų pirma, kiek žmogus jau turi būtent krimina-
linės patirties šitoje srityje. Galbūt įrodytos, galbūt neįrodytos, pradėtų ikiteismi-
nių tyrimų ir nebaigtų ir pan. Administraciniai taip pat nusižengimai tam tikri taip 
pat svarbūs“ (NN).

Dinaminiai veiksniai: „Yra kelios dinaminių veiksnių grupės, pavyzdžiui, mąsty-
mas, elgesys, nuostatos, emocinė gerovė… Šitose srityse gali dažnai atpažinti iš 
tikrųjų smurtauti linkusio asmens elgesio modelį arba tam tikrą mąstymo modelį, 
tai yra naudojama, bet čia būtų, aišku, žymiai platesnis aiškinimas ir vėliau dar yra 
tam tikros specializuotos metodikos, bet būtent nuostatos, ką, tarp kitko, yra sunku 
labai keisti, iš tikrųjų, netgi korekcine prasme. Tai mąstymas ir elgesys, ir emocinė 
gerovė, gal gali kažkiek psichiką veikiančių medžiagų dar pasekmė, kaip sakoma, 
dėl tų dalykų sveikatos tam tikrų bėdų, tai va, tie veiksniai. <…> Yra tam tikrų tų 
dinaminių, bet piktnaudžiavimas tam tikromis psichiką veikiančiomis medžiago-
mis, įskaitant vaistus, ir kartais būna po kelias priklausomybes vienu metu“ (NN). 
„Alkoholio, narkotikų vartojimas tikrai yra labai svarbu“ (PA).

Ekspertai, diskutuodami apie pagalbą persekiojimo atveju, išskyrė tris pagrindines temas: 
teisinės bazės vertinimą, pagalbą nukentėjusiajam bei pagalbą smurtavusiam asmeniui, 
keičiant jo smurtinę elgseną.

 Vertindami pagalbos aukoms teisinę bazę, ekspertai atkreipė dėmesį į 2021 m. 
kovo 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėju-
siems asmenims įstatymą (TAR, 2021, Nr. 2021-00908). Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti, 
kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos 

Pagalba persekiojimo atveju
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teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai 
baudžiamasis procesas nepradedamas, gautų pagalbą. Įstatymas buvo parengtas įgy-
vendinant 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES 
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2012-11-14, OJ L 315) nuostatas. Kai kurie eksper-
tai teigiamai vertino, kad remiantis šiuo įstatymu nukentėję asmenys turėtų gauti pagalbą 
nepriklausomai nuo baudžiamojo proceso eigos: „Pagalbos nuo nusikalstamų veikų nu-
kentėjusių asmenų įstatymas mums leis padaryti didžiulį žingsnį link to, kad mes atsiesim 
pagalbą aukai. Nebereikia laukti, ar pradėtas ikiteisminis tyrimas, dėl ko jis pradėtas ir 
kokia bus jo baigtis. Čia yra labai svarbu, kalbant apie pagalbą aukai. Ir aš labai tikiuosi 
ir viliuosi, kad informacija apie procedūras, apie galimybes, kur kreiptis, ką daryti, bus 
pasiekiama ir per pirmojo kontakto institucijas“ (LI).

 Matoma ir daugiau minėto įstatymo privalumų: „Tai yra naujas pagalbos nuo 
nusikaltimų nukentėjusiems asmenims įstatymas, visas pagalbos tarnybų tinklas, šitas įsta-
tymas, visa sistema gimė, iš esmės, iš aukų direktyvos ir šiuo metu manome, kad tiek, 
kiek reikalauja ši direktyva, kad mes pasiekėm tuos tikslus, tą mano ir Komisija, nutrau-
kusi Lietuvai pažeidimų procedūrą, kad tikrai buvo žengtas didelis žingsnis į priekį, bet 
praktinių tų aspektų, kaip funkcionuoja, kiek mes jau tų atvejų turim ir kiek yra teikiama 
pagalba būtent ne dėl smurto artimoj aplinkoj, kuri jau yra atskiras apskritai skyrius, bet 
būtent dėl visų bendrų nusikaltimų, šiuo metu dar neturim. Netgi ir Komisijai paprašius, 
mes negalėjom pateikti duomenų, apie kokius mes skaičius nukentėjusiųjų ir dėl kokios 
kategorijos tų bylų šiuo metu yra kreipęsi“ (HE).

 Vis dėlto kai kurie ekspertai, dirbantys su nusikaltimų aukomis, pasigenda realių 
veiksmų: „Pagalbos nuo nusikalstamos veikos įstatymas pas mus praktiškai jau daugiau 
nei metai. Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai nei iš vienos institucijos negavo 
jokių pranešimų. Žmonės, kurie kreipiasi pagalbos į tuos centrus, yra tiesiog surandami 
tuose centruose dirbančių specialistų iniciatyva per sklaidą, nešant informaciją, bet iš jokių 
institucijų kol kas niekas nenukreipiama. Pas mus viskas gana lėtai vyksta, tikrai lėtai“ (PA).

 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje kyla sunkumų užtikrinant teisės aktų įgy-
vendinimą, komunikuojant tarp skirtingų ministerijų: „Problema yra, kaip pasiekti sveikatos 
apsaugos ministeriją ir švietimo? T. y. mokyklas ir gydymo įstaigas. Aišku, dabar jie, gavę tą 
informaciją, gal analizuoja, gal priima sprendimus, bet aš bijau, kad tai tiesiog nenukristų 
popierėlis kažkur į stalčių ir nebūtų… Iš esmės čia nėra institucijos teisė pranešti, tai yra 
pareiga, kad: „Jūs turite pateikti informaciją nukentėjusiajam.“ Čia, kaip sakoma, reikia dar 
laiko, nes visa ši sistema, kurią mes turime Lietuvoje, yra tik pradžia“ (HE).
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 Pagalba nukentėjusiajam. Svarbu ne tik nubausti smurtavusį asmenį, bet ir su-
teikti pagalbą nukentėjusiajam. „Tai pirmasis dalykas, kad elgesį keisti turi persekiotojas 
arba smurtautojas ir taip pat elgesį turi keisti ir nukentėjęs asmuo. Jis taip pat turi keisti 
elgesį savo, kadangi jis turi mokėti atreaguoti atitinkamu būdu į tai, kas vyko, ypatingai 
jeigu jis ilgai gyveno tokiame persekiojime. Kitaip sakant, mes esame turėję tikrai ne vie-
ną atvejį, kai nukentėjusysis arba nukentėjusioji vėliau būdavo nuteisiama (-s) taip pat už 
kažkokius kitus smurtinius veiksmus, bet jau galbūt prieš kitą visai asmenį. Turiu galvoj, 
kad nukentėjusysis gali išmokti irgi tam tikrų būdų, pavyzdžiui, būti pats pagrobtas, o 
paskui pats grobti kitus. Esame ir tokių atvejų turėję“ (NN).

 Svarbu rasti motyvaciją nukentėjusiajam priimti pagalbą, o nevertinti jos kaip 
bausmės: „Dažnai nukentėjusysis sako: „Jūs tiktai tvarkykitės su ta kita puse, jūs manęs čia 
nekankinkit, nes aš ir taip jau galiu būti nukentėjęs.“ Ir kartais būna taip, kad nepriima 
tiesiog pagalbos iš tų centrų, kiek jie besiūlo, sakykim, nes jis skaito, kad jam čia kaip 
bausmė yra kažkokia. „Aš nukentėjusysis, jūs mane dar čia tampysit ar kas čia dabar bus 
dar? Jūs man kliudysit ar kaip bus?“ Tai motyvacija svarbi ir kitoj pusėj, kad būtų dirbama 
su motyvacija ir nukentėjusiojo žmogaus, kad didinti jo… rasti resursą, kad jis suvoktų, 
kad jam tai yra naudinga keisti, va, šitokią savo situaciją ir tada jau mes galime, kai mes 
esam padirbėję su motyvacija, kai abi pusės yra motyvuotos, tai tada galime kalbėti apie 
kognityvinius dalykus“ (NN).

 Pagalba smurtavusiam asmeniui, keičiant jo smurtinę elgseną. Ekspertų nuo-
mone, pagalbą reikia suteikti ne tik nukentėjusiajam, bet ir smurtautojui, kad jo elgesys 
keistųsi, nes „vien teisinėmis priemonėmis persekiojimas kažin ar baigsis, nes tai yra 
labai susiję su žmogaus gebėjimu suprasti ir tinkamai įvertinti situaciją. Jei žmogus negali 
pamatyti, kad jo elgesys kenkia ne tik aplinkai, bet ir jam pačiam, tai labai svarbu, kad 
pats žmogus būtų konsultuojamas, padedant ir elgesio keitimo programoms ar kitiems 
dalykams <…> Tikrai yra atvejų, kai persekiojimas tęsiasi, kuomet persekiotojas jau sėdi 
kalėjime. Jis susitaria su savo draugais laisvėje, kad, pavyzdžiui, kokį negyvo katino lavo-
nėlį paliktų prie aukos durų, ar siuntinėja įvairiausius laiškus, tad svarbu pagalvoti ir apie 
šį etapą, kai atrodo, kad jau visos teisinės priemonės yra išnaudotos. Problema yra žmo-
nių galvose, tad reikia ir kitokių priemonių imtis, siekiant išspręsti tą problemą?“ (MD).

 Dirbant su persekiotoju svarbu, kad jis jaustų motyvaciją keistis: „Būtina kalbėti 
apie motyvaciją, t. y. kiek smurtautojas nori keistis arba kiek mes galime sužadinti jo 
motyvus keistis. Kiek gali užtrukti smurtavimas arba kiek persekiojimo elgesys gali būti iš-
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Diskusijoje dalyvavę ekspertai pabrėžia institucijų bendradarbiavimo svarbą: „Kalbant 
apie pagalbą ir profesionalų reagavimą persekiojimo atveju labai svarbus įvairiausių 
grandžių susikalbėjimas ir vienodas supratimas, kas tai per problema, kokios galimos 
žalos, rizikos, kad tai nėra greitai išsprendžiama problema, kad reikia tarpinstitucinio 
susitelkimo ir kad tai suprastų skirtingos institucijos“ (MD).

 Be to, svarbu ne tik spręsti problemas, bet ir aptarti sėkmės atvejus: „Kai turi-
me tuos [tarpinstitucinius] susitikimus, paprastai būna sudėtingi atvejai, kurie reikalauja 
sprendimo, bet taip pat mes aptariame ir sėkmingus atvejus. Mums, kaip specialistams, 
yra svarbu, kad mes negyventume klaidų pasaulyje, kuriame mes nuolat tik klaidas taisom 
ir vėl ieškom naujų klaidų. Turiu galvoje tiktai blogų dalykų ieškom. Kitaip sakant, mes 
aptariam ir sėkmingus atvejus, ir jų pagrindu toliau galim formuoti tam tikras mūsų darbo 
strategijas. Labai svarbu, kad susitiktume ne tik aptarti tuos probleminius, kurie dabar čia 
jau skauda labai stipriai, bet mes ten aptariam ir tuos, kurie buvo išspręsti, iš tikrųjų, ir iš 
to formuojam tai. Pridėtinė vertė tų sėkmės istorijų labai svarbi ir motyvuoja specialistus 
dirbti toliau“ (NN).

 Ekspertai įvardija sėkmingų bendradarbiavimo pavyzdžių, kaip antai: „Mes, anali-
zuodami savo atvejus ir matydami rizikas, susisiekiame su policija, su socialinių paslaugų 
ar pagalbos centrais ir psichikos sveikatos centrais, na, tiksliau su tais specialistais, kurie 
yra arčiausiai žmogaus. Taip pat ir su teismais. Pavyzdžiui, jeigu asmuo rašo iš įkalinimo 
įstaigos, kuomet pakartotinai grasina, tai labai sėkminga yra tiesiog laikinai apriboti ar 
cenzūruoti laiškus. Galima kreiptis į Kalėjimų departamentą ir sutarti, kad bent kurį laiką 
bus žiūrima, ar nėra grasinamo turinio laiškų, išsiunčiamų iš ten. Būna tikrai gražių atvejų, 
kuomet susirenka tokia tarpinstitucinė komanda ir iš policijos, ir iš socialinių paslaugų cen-
tro, ir iš psichikos sveikatos centro. Specialistai kartu apsitaria, kaip užmegzti kontaktą su 
žmogumi, nuvyksta pas jį į namus, pasišneka, kokie sunkumai kyla, motyvuoja keisti savo 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

radingas, priklauso nuo to, kokį tikslą yra išsikėlęs smurtautojas, ko jis siekia. Ar jis siekia 
seksualinės naudos, ar ne? Ar jis siekia materialinės naudos? Ar jis siekia savo valdžią 
įtvirtinti, ar ne? Taigi nuo motyvacijos priklauso, kiek toli jis pasiryžęs eiti. Vadinasi, tei-
sės pažeidėjui reikia taip pat sukurti motyvaciją keisti savo elgesį, kad jis matytų pliusus, 
minusus, ypač kokios naudos tai duos“ (NN).
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elgesį, ir tada tikrai pastebime, jei yra sprendžiamos problemos, tai retėja ir persekiojimo 
elgesys“ (MD). Kitas diskusijos dalyvis taip pat paantrino, kad „geriausiai mums sekasi 
bendradarbiauti su probacija. Taip pat ir su policijos pareigūnais. Turime atidirbę visus 
algoritmus: patys kūrėme bendradarbiavimo sistemą su policija nuo kokių 2005 m., kai ku-
riais atvejais įskaitant ir prokuratūrą, ir teismus, tai dėl to ir rezultatą turim šiai dienai“ (PA). 
Tačiau pasitaiko ir tam tikrų kliūčių siekiant bendradarbiavimo, ypač iš kai kurių institucijų 
pusės: „Sunkiai labai sekasi bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
ar su socialinių paslaugų centrais, kurie užsiima atvejo vadyba“ (PA).

 Kaip vienas iš veiksnių, lemiantis tarpinstitucinio bendradarbiavimo sėkmę, įvar-
dijamos asmeninės specialistų savybės: „Geras santykis priklauso nuo žmogaus asme-
ninių savybių, nes jos, kaip žinia, sudaro kompetenciją, vertybiniai dalykai jau po to 
atsiranda“ (PA).

 Ekspertai įvardijo ne tik bendradarbiavimą tarp Lietuvos institucijų, tačiau taip 
pat bendradarbiavimas vykdomas ir su užsienio institucijomis. „Lietuvoje yra „Stalking 
Risk Profile“. Kurį laiką bendradarbiavom su užsienio psichologais ir psichiatrais, kurie 
yra parengę šitą metodiką, kuri yra taikoma saugant Vakarų Europos karališkas šeimas, 
bet ne tik. Ir viešąjį saugumą užtikrinančios tarnybos naudojasi, kad įsivertintų, kokios yra 
rizikos, kad persekiojimas tęsis, persekiojimas peraugs į smurtinį elgesį, persekiojimas 
kartosis po to, kai persekiotojas bus paleistas, pavyzdžiui, iš įkalinimo įstaigos, tai aš 
manau, kad kompetencijos, švietimas įvairių sričių… Dar galiu pasidalinti, kadangi mūsų 
praktika tokia Lietuvoj dar truputį nedidelė, mes vis tiek darom apžvalgas, kokia yra patir-
tis užsieny, tai užsienio kolegos dalinasi, kad yra skirtingų kliūčių ir iššūkių skirtinguose 
etapuose“ (MD).

 Atvejo vadyba. Atsižvelgiant į kiekvienos situacijos individualumą, ekspertai 
mato prasmę dirbti atskirai su kiekvienu atveju. Tam reikia skirtingų institucijų bendradar-
biavimo: „Mes čia kalbame apie smurtinio atvejo vadybą. Kitaip sakant, atvejis kiekvieną 
kartą bus skirtingas. Vis tiek kažkiek jis skirsis ir dėl to čia, be abejo, turėtų bendradar-
biauti bent jau 2–3 institucijos, kurios sistemiškai galėtų aptarti tą situaciją ir kaip sekasi 
dirbti su abiem pusėmis. Turi būti kontaktas, nes jeigu tik kažkas išslysta, galim vėlgi turėti 
tokį atvejį, kad nukentėjusysis kitoj byloj gali tapti smurtaujančiuoju“ (NN).

 Diskusijų grupėje buvo išsakyta nuomonė, jog už atvejų vadybą turėtų būti atsakin-
gi specializuotos kompleksinės pagalbos centrai, „kadangi jie turi pakankamai specialistų, 
ko gero, lyginant su kitų socialinių institucijų specialistais; turi daugiausia kompetencijos 
atpažinti smurto atvejus, galų gale būti nukentėjusiųjų asmenų socialiniais advokatais“ (PA).
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5. Pagalbos persekiojimo aukoms problemos 
ir galimybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste

Fokusuotos grupinės diskusijos metu ekspertai pabrėžė, kad įstatymai turėtų leisti teikti 
pagalbą nusikaltimo aukai nelaukiant, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kokia bus jo 
baigtis, o informacija nukentėjusiam žmogui turėtų būti suteikiama per pirmojo kontakto 
institucijas. Todėl teisėsaugos institucijų atstovai daugiau dėmesio turėtų skirti užtikrinant 
nukentėjusiųjų nuo persekiojimo teisėtus interesus suteikdami jiems būtiną informaciją. 
Taip pat fokusuota grupinė diskusija atskleidė, kad efektyvus reagavimas į persekiojimą 
yra įmanomas tik plėtojant glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą šioje srityje ir keliant 
su persekiojimo atvejais susiduriančių institucijų (pvz., policijos, specializuotos komplek-
sinės pagalbos centrų, vaiko teisių apsaugos institucijų) atstovų kompetenciją. Pabrėžtina, 
kad greitas teisėsaugos pareigūnų reagavimas į persekiojimo atvejį leidžia neatidėliotinai 
imtis priemonių įvykus persekiojimui. Tyrimai rodo, kad greitas reagavimas po praneši-
mo apie įvykį kai kuriais atvejais gali sulaikyti persekiotoją. Be to, tai gali turėti daugiau 
įtakos siekiant stabdyti persekiojimo elgesį nei teismo sprendimas po kelių mėnesių ar 
net metų. Galiausiai, kalbant apie pagalbos teikimą persekiojimo atvejais, svarbus darbas 
dviem kryptimis: apsaugant nukentėjusį asmenį ir teikiant jo poreikius atitinkančią teisinę, 
psichologinę ir kitokią pagalbą bei dirbant ties persekiotojo nuostatų ir elgesio keitimu.

Apibendrinimas
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6
Persekiojimo reiškinio tyrimai yra itin svarbūs kalbant ne tik specifiškai apie nukentėjusių 
nuo persekiojimo asmenų saugumą ir gerovę, bet ir apie visų Lietuvos gyventojų viktimolo-
ginio saugumo užtikrinimą. Persekiojimas ne tik verčia auką keisti savo gyvenimo įpročius 
ar net gyvenamąją vietą dėl baimės patirti antrinę viktimizaciją, bet ir plačiąja prasme padi-
dina bendruomenės ir visuomenės narių nesaugumo jausmą ir baimę patirti persekiojimą. 
Šioje mokslo studijoje pristatyti pirmojo Lietuvoje plataus masto projekto persekiojimo tema 
rezultatai, kurie leido pamatyti, kaip suprantamas persekiojimas, koks yra šio reiškinio papli-
timas, koks elgesys būdingas persekiotojams, kaip dažnai nukentėję asmenys praneša apie 
patirtą persekiojimą ir kokios yra psichologinės, socialinės pasekmės bei teisinės proble-
mos, patyrus šį įkyrų elgesį. Tiek reprezentacinės gyventojų apklausos, tiek ir teismų prak-
tikos analizės rezultatai padėjo atskleisti, kad tam tikros visuomenės grupės (pavyzdžiui, 
asmenys, nutraukę intymią partnerystę, dažniau – moterys) yra labiau pažeidžiamos dėl 
persekiojimo. Tai patvirtino prielaidą, kad persekiojimas dažnai susijęs su smurtu artimoje 
aplinkoje, o tai reikalauja peržiūrėti esamas reagavimo į asmens persekiojimą priemones 
bei jas tobulinti įvairiais lygiais (institucijų, specialistų, individualiu).

 Šio projekto rezultatai padėjo tiksliau įvertinti tiek nukentėjusių nuo persekiojimo 
žmonių ypatumus ir jiems reikalingą pagalbą, tiek ir persekiotojams skirtinas tinkamas po-
veikio priemones, taip pat teisėsaugos institucijų atstovų požiūrį į persekiojimą, jų gebėjimą 
atpažinti tokį elgesio pavojingumą bei kritiškai įvertinti šios veikos teisinio reglamentavimo 
problemas. Taip pat projekto metu išryškėjo tarpinstitucinio bendradarbiavimo būtinybė, 
užtikrinant persekiojimo prevenciją ir koordinuotą įvairių institucijų atsaką į šį reiškinį.

 Teisėsaugos pareigūnai yra tie asmenys, į kuriuos dažnu atveju kreipiamasi pati-
riant persekiojimą, ir nuo jų elgesio bei sprendimų priklauso, ar bus užtikrintas persekioja-
mų asmenų saugumas. Atitinkamai tyrimo rezultatai leido nustatyti, kiek ir kokių žinių apie 
persekiojimą turi bei kokie įgūdžiai yra reikalingi skirtingų teisėsaugos institucijų atstovams 
vykdant savo tiesiogines funkcijas, taip pat kokių sunkumų kyla, dirbant su persekiotojais 
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bei siekiant užtikrinti žmonių, nukentėjusių nuo persekiojimo, saugumą. Viena iš proble-
mų, vertinant persekiojimo sukeltus padarinius, yra šio elgesio variantų visumos vertini-
mas, nes atskiri veiksmai, kuriuos gąsdindamas savo auką atlieka persekiotojas, nebūtinai 
yra pavojinga veika, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė, tačiau šie veiksmai kartu 
su kitais persekiojimui būdingais veiksmais jau galėtų būti pripažįstami nusikalstamais. 
Todėl pareigūnams, susiduriantiems su persekiojimo atvejais, būtina prisiminti, kad per-
sekiojimas yra tam tikra smurto tarpasmeniniuose santykiuose forma, pasireiškianti įvairiu 
pasikartojančiu elgesiu.

 Tyrimų rezultatai atskleidė tarpinstitucinio bendradarbiavimo būtinybę, kuris dažnai 
menkas arba jo nėra reaguojant į persekiojimą – ne tik Lietuvoje, bet įvairiose šalyse (Brandt & 
Voerman, 2020). Vis dėlto iš tyrimuose dalyvavusių įvairių institucijų atstovų dauguma buvo 
susidomėję ir norėjo vystyti atvirą dialogą, aktyviai ieškant galimų problemos sprendimų, 
kartu prisidėti prie rezultatyvaus, visuomenės poreikius atitinkančio ir geros kokybės paslau-
gas užtikrinančio valdymo.

 Apsaugos nuo persekiojimo problema yra akcentuojama daugelyje pažangių šalių, 
todėl ir Lietuvoje, siekiant užtikrinti didesnį visuomenės narių saugumą, būtina atsižvelgti į 
mokslu grįstas žinias ir atitinkamai tobulinti apsaugos nuo persekiojimo teisinį reglamenta-
vimą bei galimą reagavimą į jį. Didelę reikšmę sėkmei turi teisės, psichologijos, švietimo, 
socialinės ir kitų sričių koordinuotas atsakas. Itin reikšmingi ne tik teisėjų ir teisėsaugos pa-
reigūnų, bet ir visų suinteresuotų institucijų atstovų ir kitų specialistų mokymai persekiojimo 
tema. Tai padėtų didinti specialistų informuotumą apie aukų poreikius bei tobulinti kompe-
tencijas jiems su aukomis elgtis profesionaliai. Kita vertus, pokyčiai negali būti pasiekti ir be 
proaktyvaus plačiosios visuomenės narių įtraukimo. Tad itin svarbi užduotis – visuomenės 
švietimas ir informavimas apie persekiojimo reiškinį ir galimybę kreiptis pagalbos patiriant 
persekiojimo veiksmus. Galiausiai, tam tikrą vaidmenį atlieka ir žiniasklaidos priemonės: 
ypač aktualu informuojant visuomenę apie persekiojimo atvejus ar jų kontekste įvykusius 
išpuolius atsakingai ir jautriai vertinti nukentėjusiųjų situaciją bei vengti persekiojimo roman-
tizavimo ar minimizavimo.

 Atkreiptinas dėmesys, kad šio projekto metu buvo analizuojama 2016–2020 m. 
Lietuvos teismų praktika baudžiamosiose bylose dėl persekiojimo, tačiau 2021 m. spalio 
mėnesį BK buvo papildytas 1481 straipsniu „Neteisėtas asmens persekiojimas“. Neabejoja-
me, kad persekiojimo kriminalizavimas Lietuvoje buvo reikšmingas žingsnis siekiant didinti 
visuomenės sąmoningumą apie tai, kad persekiojimas yra rimtas nepageidaujamas elgesys, 
galintis pakenkti asmens gyvenimui. Vis dėlto naujoji teisinė norma traktuoja persekiojimą 
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ne kaip nusikaltimą, o kaip baudžiamąjį nusižengimą, ir ateityje neišvengiamai formuos 
naują policijos, prokuratūros bei teismų praktiką persekiojimo atvejais. Todėl, kalbant apie 
ateities tyrimus, svarbu būtų įvertinti tiek dėl persekiojimo pradėtų ikiteisminių tyrimų statis-
tinių rodiklių pokyčius, tiek naujai besiformuojančią teismų praktiką baudžiamosiose bylose 
dėl persekiojimo.

 Persekiojimo reiškinio kompleksiškumo analizė bei kiti šio tyrimo duomenys, ma-
nome, yra tvirtas pagrindas tolimesniems veiksmams, susijusiems su atsakomybės už per-
sekiojimą teisinio reglamentavimo detalizacija. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl 
skaitmeninių technologijų plėtros daugėja persekiojimo elektroninėje erdvėje atvejų, todėl 
būtina tobulinti teisės aktus, veiksmingiau ir lanksčiau sprendžiant persekiojimo elektroni-
nėje erdvėje problemą.

 Siekiant gilintis į persekiojimo reiškinį ir jo galimas priežastis, ateityje tikslinga 
tyrinėti ir persekiotojų elgesio motyvus, individualias charakteristikas bei persekiojimo su-
vokimo ypatumus atskirose grupėse (pavyzdžiui, jaunuolių, sveikatos priežiūros specialistų, 
pareigūnų ar politikų). Tokio pobūdžio tyrimai leistų tiksliau nustatyti smurtinio persekiotojų 
elgesio rizikos veiksnius ir numatyti korekcinio darbo su šia asmenų grupe kryptis. Apiben-
drinant galima teigti, kad reikalingi nauji moksliniai tyrimai ir praktikos analizė, norint ge-
riau suprasti persekiojimo reiškinį ir valdyti jo pasireiškimo riziką. Pažymėtina, kad projekto 
pagrindu buvo sukaupta unikali ir vertinga duomenų bazė persekiojimo reiškinio stebėse-
nai mūsų šalyje, tai ne tik sudaro galimybes šiuo metu atlikti tarpkultūrinius palyginimus, pri-
taikant mokslu grįstas žinias praktikoje, bet ir leidžia plėtoti mokslinius tyrimus persekiojimo 
tema šalies viduje ir už jos ribų.
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Summary
Stalking is considered a serious public health issue as well as a harmful form of victimization, 
causing severe physical, social, and psychological consequences to the victim. Recently, stal-
king has become highly prevalent, especially due to the rapid growth of digital technologies. 
Most stalking cases are closely related to the issue of domestic violence. Therefore, not only 
should prevention and victim protection be discussed in terms of physical or sexual violence, 
but it is also worth exploring these questions in terms of stalking and its impact.

 Researchers from Western countries extensively investigate the stalking phe-
nomenon. According to representative national surveys, the rate of stalking in foreign 
countries is high. For example, 19.5% of Portuguese (Matos et al., 2019) or 11.6% of 
Germans (Dreßing et al., 2020) have experienced stalking at least once in their lifeti-
me. Furthermore, women are significantly more likely to be victims of stalking than men 
(e.g., Australian Bureau of Statistics, 2017; Smith et al., 2022). However, in Lithuania, 
with the exception of certain single studies (e.g., Babachinaitė, Laurinaitytė (Čėsnie-
nė), Michailovič), the stalking perception, prevalence and consequences thereof have 
not been analysed before the year 2021 in a comprehensive manner. No systematic 
research has been carried out, therefore it was not known how the Lithuanian popu-
lation perceives stalking, what the extent of stalking in our country, what problems law 
enforcement officers see when they encounter the stalking victims and stalkers in their 
everyday practice, what data should the legislators use, etc. As a positive development, 
the project “Persekiojimui STOP” (“STOP to Stalking”), initiated by the Dignitary Pro-
tection Service of the Republic of Lithuania in 2017, was initiated to draw attention 
to the problem of stalking, raise public awareness of the issue, promote professional 
discussion, and ensure the safety of members of society.

 Given the importance of the aforementioned issue and the lack of systematic 
research, the Research Council of Lithuania (LMTLT) under the competitive priority 
research programme “Welfare Society” funded the study “Stalking and Its Relation 
to Domestic Violence: Perception, Prevalence and Response in Lithuania” (PERARA), 
Contract No. S-GEV-21-4. The competitive priority research programme “Welfare So-
ciety” is intended to fund complex scientific research on the assumptions of a welfare 
society and its development in Lithuania. The aim of this study was to examine the per-
ception and prevalence of stalking in Lithuania, to review existing response options, 
and, based on the best practices of foreign countries, to suggest possible means for 

Stalking in Lithuania: The analysis of research 
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their improvement. Consequently, the study presents the main results of the project, 
based on the research carried out by the research team3 over the period 2021-2022.

 The study is divided into six parts. The first analyses the relevance of the stalking pro-
blem, the variety of definitions, and presents the situation in Lithuania and foreign countries, 
both from a scientific and practical point of view. The second part presents the results of a 
representative survey of the country’s population on the perception of stalking, the extent and 
characteristics in terms of the stalking experience, the coping strategies used by stalking vic-
tims, the support received, etc. The third part provides an analysis of court decisions (2016-
2020). The next two sections discuss the views of policy makers, practitioners and officials 
on the current regulation of and response to stalking, what they identify as the problematic 
aspects of the response, the role of inter-agency cooperation in providing assistance, etc. 
The study concludes with a summary, which briefly presents the main findings of the project. 
It should be noted that based on the results of this project, the researchers elaborated and 
presented practical recommendations on the effective response to stalking, providing the 
assistance to the victims of this unwanted harassing behaviour, ensuring their safety, and 
initiating the prevention measures in various groups of society4. The findings of the research 
have been presented at scientific and public events and in various publications5.

 The main goal of the project – to examine the phenomenon of stalking in Lithuania – 
was supported by a large number of institutional partners, such as the Ministry of Justice of the 
Republic of Lithuania, the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania, 
the National Courts Administration, the Prosecutor General’s Office of the Republic of Lithu-
ania and the Prison Department under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania6.

3 The team of the project researchers consisted of Prof. Dr. Ilona Laurinaitytė (Project Leader), Assoc. 
Prof. Dr. Ilona Michailovič and PhD student Liubovė Jarutienė.

4 Laurinaitytė, I., Michailovič, I., & Jarutienė, L. (2022). Recommendations on the Prevention and Response 
to Stalking. Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences.

5 Laurinaitytė, I., Michailovič, I., Jarutienė, L., & Zokaitė, J. (2021). Persekiojimo kriminalizavimo ir teismų prakti-
kos ypatumai Lietuvoje. Kriminologijos studijos, 9, 77–99. DOI: 10.15388/CrimLithuan.2021.9.3.
Laurinaitytė, I., Michailovič, I., & Jarutienė, L. (2022). Dealing with stalking cases in Lithuania: The role of public 
perceptions and legal response. Behavioral Sciences & the Law, 40(5), p. 660–676. DOI: 10.1002/bsl.2597.

6 On July 1st, 2022 the Lithuanian Probation Service (previously subordinated to the Department of Pri-
sons) became directly subordinated to the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania, and therefore 
the project activities were carried out in cooperation with both the Lithuanian Probation Service and the 
Department of Prisons (from January 1st, 2023 – the Lithuanian Prison Service).



103

Literatūra
Mokslinės publikacijos

Ahlgrim, B., & Terrance, C. (2021). Perceptions of cyberstalking: Impact of perpetrator 
 gender and cyberstalker/victim relationship. Journal of Interpersonal Violence, 
 36(7–8), NP4074–NP4093. DOI: 10.1177/0886260518784590 

Backes, B. L., Fedina, L., & Holmes, J. L. (2020). The criminal justice system response 
 to intimate partner stalking: A systematic review of quantitative and qualitative research. 
 Journal of Family Violence, 35(7), 665–678. DOI: 10.1007/s10896-020-00139-3

Baum, K., Catalano, S., Rand, M., & Rose, K. (2009). Stalking victimization in the United 
 States. Washington, DC: U.S. Department of Justice.

Björklund, K., Häkkänen-Nyholm, H., Sheridan, L., & Roberts, K. (2010). The prevalence 
 of stalking among Finnish university students. Journal of Interpersonal Violence, 25(4),  
 684–698. DOI: 10.1177/0886260509334405

Brady, P. Q., & Nobles, M. R. (2017). The dark figure of stalking: Examining law enforcement 
 response. Journal of Interpersonal Violence, 32(20), 3149–3173. DOI: 10.1177/
 0886260515596979

Brandt, C., & Voerman, B. (2020). The Dutch model: A new approach to policing stalking. 
 In H. C. (Oliver) Chan, & L. Sheridan (Eds.), Psycho-criminological approaches to 
 stalking behavior: An international perspective (pp. 247–268). John Wiley & Sons.

Bulut, S., Cissy Usman, A., & Nazir, T. (2021). Stalking of healthcare professionals by their 
 clients: The prevalence, motivation, and effect. Open Journal of Medical Psychology, 
 10(2), 27–35. DOI: 10.4236/ojmp.2021.102003

Chan, H. C. (Oliver), & Sheridan, L. (2020a). Coping with stalking and harassment 
 victimization: Exploring the coping approaches of young male and female adults in 
 Hong Kong. Legal and Criminological Psychology, 25(2), 165–181. DOI: 10.1111/
 lcrp.12168

Chan, H. C. (Oliver), & Sheridan, L. (2020b). Psycho-criminological approaches to stalking 
 behavior: An international perspective. John Wiley & Sons.

Churcher, F. P., & Nesca, M. (2013). Risk factors for violence in stalking perpetration: 
 A meta-analysis. FWU Journal of Social Sciences, 7(2), 100–112.



104

Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

Cupach, W. R., & Spitzberg, B. H. (2004). The dark side of relationship pursuit: From attraction 
 to obsession and stalking (1st ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

Dreßing, H., Gass, P., Schultz, K., & Kuehner, C. (2020). The prevalence and effects 
 of stalking. Deutsches Ärzteblatt International, 117(20), 347–353. DOI: 10.3238/
 arztebl.2020.0347

Dutton, L. B., & Winstead, B. A. (2011). Types, frequency, and effectiveness of responses 
 to unwanted pursuit and stalking. Journal of Interpersonal Violence, 26(6), 1129–
 1156. DOI: 10.1177/0886260510368153

Eke, A. W., Hilton, N. Z., Meloy, J. R., Mohandie, K., & Williams, J. (2011). Predictors 
 of recidivism by stalkers: A nine‐year follow‐up of police contacts. Behavioral Sciences & 
 the Law, 29(2), 271–283. DOI: 10.1002/bsl.975

European Union Agency for Fundamental Rights. (2014). Violence against women: An 
 EU-wide survey. https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-
 women-eu-wide-survey-main-results-report

Fissel, E. R., Reyens, B. W., & Fisher, B. S. (2020). Stalking and cyberstalking victimizations 
 research: Taking stock of key conceptual, definitional, prevalence, and theoretical 
 issues. In H. C. (Oliver) Chan, & L. Sheridan (Eds.), Psycho-criminological approaches 
 to stalking behavior: An international perspective (pp. 11–35). John Wiley & Sons. 

Foellmi, M. C., Rosenfeld, B., & Galietta, M. (2016). Assessing risk for recidivism in 
 individuals convicted of stalking offenses: Predictive validity of the guidelines for 
 stalking assessment and management. Criminal Justice and Behavior, 43(5), 600–
 616. DOI: 10.1177/0093854815610612

Freed, D., Palmer, J., Minchala, D., Levy, K., Ristenpart, T., & Dell, N. (2018). “A stalker’s 
 paradise”: How intimate partner abusers exploit technology. CHI ’18: Proceedings 
 of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–13. 
 DOI: 10.1145/3173574.3174241

Galeazzi, G. M., Bučar-Ručman, A., DeFazio, L., & Groenen, A. (2009). Experiences of 
 stalking victims and requests for help in three European countries: A survey. 
 European Journal on Criminal Policy and Research, 15(3), 243–260. DOI: 10.1007/
 s10610-009-9102-2



105

Literatūra

Galeazzi, G. M., Elkins, K., & Curci, P. (2005). Emergency psychiatry: The stalking of 
 mental health professionals by patients. Psychiatric Services, 56(2), 137–138. 
 DOI: 10.1176/appi.ps.56.2.137

Garza, A. D., Franklin, C. A., & Goodson, A. (2020). The nexus between intimate partner 
 violence and stalking: Examining the arrest decision. Criminal Justice and Behavior, 
 47(8), 1014–1031. DOI: 10.1177/0093854820931149

Guldimann, A., Stieglitz, R. D., Meloy, J. R., Habermeyer, E., & Ermer, A. (2015). Stalking 
 victimization among police officers. Journal of Threat Assessment and Management, 
 2(3–4), 214–226. DOI: 10.1037/tam0000050

Hare, J. (2020). Stalkers walk: Cultural analysis of the need for international stalking reform. 
 George Washington International Law Review, 52(2), 317–353.

Johnson, E. F., & Thompson, C. M. (2016). Factors associated with stalking persistence. 
 Psychology,  Crime & Law, 22(9), 879–902. DOI: 10.1080/1068316X.2016.1197225

Jordan, C. E., Logan, T., Walker, R., & Nigoff, A. (2003). Stalking: An examination of the 
 criminal justice response. Journal of Interpersonal Violence, 18(2), 148–165. 
 DOI: 10.1177/0886260502238732

Jutasi, C., & McEwan, T. E. (2021). Stalking of professionals: A scoping review. Journal of 
 Threat Assessment and Management, 8(3), 94–124. DOI: 10.1037/tam0000160

Kiser-Griffith, S. (2008). What law enforcement in West Virginia know about stalking 
 crimes [Doctoral dissertation, Marshall University]. Marshall Digital Scholar. 
 https://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1693&context=etd

Laurinaitytė, I., Michailovič, I., Jarutienė, L., & Zokaitė, J. (2021). Persekiojimo kriminalizavimo 
 ir teismų praktikos ypatumai Lietuvoje. Kriminologijos studijos, 9, 77–99. DOI: 
 10.15388/CrimLithuan.2021.9.3
Lynch, K. R., & Logan, T. (2015). Police officers’ attitudes and challenges with charging 
 stalking. Violence and Victims, 30(6), 1037–1048. DOI: 10.1891/0886-6708.
 VV-D-13-00085

Logan, T. (2022). Examining stalking assault by victim gender, stalker gender, and victim-
 stalker relationship. Journal of Family Violence, 37(1), 87–97. DOI: 10.1007/
 s10896-020-00221-w



106

Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

Logan, T., & Walker, R. (2017). Stalking: A multidimensional framework for assessment 
 and safety planning. Trauma, Violence, & Abuse, 18(2), 200–222. DOI: 10.1177/
 1524838015603210

Malsch, M. (2007). Stalking: Do criminalization and punishment help? Punishment & Society, 
 9(2), 201–209. DOI: 10.1177/1462474507074751

Malsch, M., Groenen, A., de Keijser, J., & Vervaeke, G. (2009). Dealing with stalking: Police 
 intervention or court decision? International Review of Victimology, 16(1), 51–65. 
 DOI: 10.1177/026975800901600103

Maran, D. A., Varetto, A., & Zedda, M. (2014). Italian nurses’ experience of stalking: A 
 questionnaire survey. Violence and Victims, 29(1), 109–121. DOI: 10.1891/0886-
 6708.VV-D-12-00078

Matos, M., Alheiro, A., Gonçalves, M., Cunha, A., & Martinho, G. (2022). Prevalence 
 of stalking among justice professionals in Portugal. Journal of Interpersonal Violence, 
 37(11–12), NP9548–NP9574. DOI: 10.1177/0886260520983267

Matos, M., Grangeia, H., Ferreira, C., Azevedo, V., Gonçalves, M., & Sheridan, L. (2019). 
 Stalking victimization in Portugal: Prevalence, characteristics, and impact. International 
 Journal of Law, Crime and Justice, 57, 103–115. DOI: 10.1016/j.ijlcj.2019.03.005

McEwan, T. E., Daffern, M., MacKenzie, R. D., & Ogloff, J. R. (2017). Risk factors for stalking 
 violence, persistence, and recurrence. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 
 28(1), 38–56. DOI: 10.1080/14789949.2016.1247188

McFarlane, J. M., Campbell, J. C., Wilt, S., Sachs, C. J., Ulrich, Y., & Xu, X. (1999). Stalking 
 and intimate partner femicide. Homicide Studies, 3(4), 300–316. DOI: 10.1177/
 1088767999003004003

Meloy, J. R., & Gothard, S. (1995). Demographic and clinical comparison of obsessional 
 followers and offenders with mental disorders. American Journal of Psychiatry, 
 152(2), 258–263. DOI: 10.1176/ajp.152.2.258

Mohandie, K., Meloy, J. R., McGowan, M. G., & Williams, J. (2006). The RECON typology 
 of stalking: Reliability and validity based upon a large sample of North American 
 stalkers. Journal of Forensic Sciences, 51(1), 147–155. DOI: 10.1111/j.1556-4029.
 2005.00030.x



107

Literatūra

Mullen, P. E., Pathé, M., Purcell, R., & Stuart, G. W. (1999). Study of stalkers. American 
 Journal of Psychiatry, 156(8), 1244–1249. DOI: 10.1176/ajp.156.8.1244

Owens, J. G. (2016). Why definitions matter: Stalking victimization in the United States.
  Journal of Interpersonal Violence, 31(12), 2196–2226. DOI: 10.1177/0886260
 515573577

Pittaro, M. L. (2007). Cyber stalking: An analysis of online harassment and intimidation. 
 International Journal of Cyber Criminology, 1(2), 180–197. DOI: 10.5281/zenodo.
 18794

Purcell, R., & McEwan, T. (2018). Treatment approaches for stalking. In J. Ireland, D. P. Far-
 rington, C. Ireland, & P. Birch (Eds.), Violent and sexual offenders (2nd ed.) 
 (pp. 400–416). Routledge. DOI: 10.4324/9781315310411-24

Purcell, R., Pathé, M., & Mullen, P. E. (2004). Editorial: When do repeated intrusions 
 become stalking? Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 15(4), 571–583. 
 DOI: 10.1080/14789940412331313368

Quinn-Evans, L., Keatley, D. A., Arntfield, M., & Sheridan, L. (2021). A behavior sequence 
 analysis of victims’ accounts of stalking behaviors. Journal of Interpersonal Violence, 
 36(15–16), 6979–6997. DOI: 10.1177/0886260519831389

Sheridan, L., Davies, G. M., & Boon, J. C. (2001). Stalking: Perceptions and prevalence. 
 Journal of Interpersonal Violence, 16(2), 151–167. DOI: 10.1177/0886260010
 16002004

Smith, K. (Ed.), Coleman, K., Eder, S., & Hall, P. (2011). Homicides, firearm offences and 
 intimate violence 2009/10. Supplementary volume 2 to crime in England and 
 Wales 2009/10 (2nd ed.). Home Office. https://assets.publishing.service.gov.uk/
 government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/116512/hosb0111.pdf

Smith, S. G., Basile, K. C., & Kresnow, M. (2022). National intimate partner and sexual 
 violence survey (NISVS): 2016/2017 report on stalking. National Center for Injury 
 Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.

Spitzberg, B. H., & Cupach, W. R. (2007). The state of the art of stalking: Taking stock of 
 the emerging literature. Aggression and Violent Behavior, 12(1), 64–86, DOI: 
 10.1016/j.avb.2006.05.001

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/116512/hosb0111.pdf


108

Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

Stieger, S., Burger, C., & Schild, A. (2008). Lifetime prevalence and impact of stalking: 
 Epidemiological data from Eastern Austria. European Journal of Psychiatry, 22(4), 
 235–241. DOI: 10.4321/S0213-61632008000400006

Van der Aa, S. (2018). New trends in the criminalization of stalking in the EU Member 
 States. European Journal on Criminal Policy and Research, 24(3), 315–333. DOI: 
 10.1007/s10610-017-9359-9

Villacampa, C., & Pujols, A. (2019). Effects of and coping strategies for stalking victimisation 
 in Spain: Consequences for its criminlisation. International Journal of Law, Crime 
 and Justice, 56, 27–38. DOI: 10.1016/j.ijlcj.2018.11.002

Worsley, J. D., Wheatcroft, J. M., Short, E., & Corcoran, R. (2017). Victims’ voices: Understanding 
 the emotional impact of cyberstalking and individuals’ coping responses. SAGE 
 Open, 7(2). DOI: 10.1177/2158244017710292

Woźniakowska-Fajst, D. (2019). Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium 
 kryminologiczne. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Teisės aktai ir teismų praktika

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES. Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 
 2012-11-14, OJ L 315.

Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir 
 kovos su juo, Stambulas, 2011-05-11.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, Valstybės žinios, 2000-10-25, Nr. 89-2741.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 1671 straipsniu įstatymo projektas. 
 Lietuvos Respublikos Seimas, 2019-07-25, Nr. XIIIP-3746.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XX skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso 
 papildymo 1481 straipsniu įstatymas Nr. XIV-576, Teisės aktų registras, 2021-10-22, 
 Nr. 2021- 22115.



109

Literatūra

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, Valstybės žinios, 2002-04-09, 
 Nr. 37-1341.

Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas 
 Nr. XIV-169, Teisės aktų registras, 2021-01-20, Nr. 2021-00908.

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2019 m. balandžio 10 d. sprendimas Nr. SV-S-1181 
 „Dėl darbo grupės 2018 m. lapkričio 28 d. konferencijos „Moterų žmogaus teisės 
 Lietuvoje 2018“ rezoliucijos 5 ir 113 punktams išnagrinėti ir reikalingų įstatymų 
 pakeitimo įstatymų projektams parengti sudarymo“, Teisės aktų registras, 2019-
 04-15, Nr. 2019-06118.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2010 m. birželio 15 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-341/2010.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-627/2012.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. birželio 4 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-299/2013.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. birželio 4 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-300/2013.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2014 m. sausio 14 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-116/2014.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2016 m. vasario 24 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-88-942/2016.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2017 m. balandžio 25 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-62-976/2017.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. balandžio 10 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-131-1073/2018.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. spalio 23 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-259-693/2018.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. spalio 22 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-232-976/2019.



110

Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2020 m. birželio 2 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-139-511/2020.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2020 m. gruodžio 15 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-269-303/2020.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2021 m. kovo 30 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 2K-79-689/2021.

Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. gruodžio 20 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1A-391-870/2019.

Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. spalio 15 d. nuosprendis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1-727-297/2018.

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. gegužės 7 d. nuosprendis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1A-234-579/2018.

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1-3966-490/2018.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2017 m. sausio 26 d. nuosprendis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1-21-667/2017.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 20 d. nuosprendis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1-1576-966/2018.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. rugpjūčio 26 d. nuosprendis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1-1882-1109/2020.

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. sausio 24 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1A-37-606/2019.

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2021 m. birželio 8 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1A-147-795/2021.



111

Literatūra

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2016 m. birželio 22 d. nuosprendis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1-308-158/2016.

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2017 m. lapkričio 13 d. nuosprendis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1-897-201/2017.

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. balandžio 1 d. nuosprendis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1-170-718/2020.

Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1-1208-443/2018.

Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų 2020 m. rugpjūčio 18 d. nuosprendis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1-575-443/2020.

Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2016 m. spalio 7 d. nuosprendis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1-68-581/2016.

Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. kovo 14 d. nutartis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1A-72-581/2018.

Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. gruodžio 18 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1A-240-531/2019.

Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. lapkričio 16 d. nuosprendis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1-884-830/2018.
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2017 m. kovo 9 d. nutartis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1A-88-300/2017.

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. lapkričio 20 d. nutartis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1A-302-519/2019.

Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų 2017 m. rugsėjo 7 d. nuosprendis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1-161-850/2017.

Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2016 m. rugpjūčio 16 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje 
 Nr. 1-128-671/2016.

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. vasario 21 d. nuosprendis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1A-93-1020/2019.



112

Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė

Kiti šaltiniai

Australian Bureau of Statistics. (2017). Personal safety, Australia. Statistics for family, domestic, 
 sexual violence, physical assault, partner emotional abuse, child abuse, sexual 
 harassment, stalking and safety. https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-
 and-justice/personal-safety-australia/latest-release#experience-of-stalking

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 
 (2022). Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje 
 (Forma_1G).

Office for National Statistics. (2020). Stalking: findings from the Crime Survey for England 
 and Wales (CSEW) [Data set]. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationand
 community/crimeandjustice/datasets/stalkingfindingsfromthecrimesurveyforen
 glandandwales

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2019 m. balandžio 30 d. nuosprendis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1A-283-654/2019.

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2021 m. kovo 16 d. nutartis baudžiamojoje 
 byloje Nr. 1A-208-873/2021.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 23 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje 
 Nr. 1-949-1123/2020.

Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendis 
 baudžiamojoje byloje Nr. 1-1866-927/2018.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/stalkingfindingsfromthecrimesurveyforenglandandwales
https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/personal-safety-australia/latest-release#experience-of-stalking


ISBN 978-609-8324-00-6

Laurinaitytė, I., Michailovič, I., ir Jarutienė, L. (2022). Asmens persekiojimas Lietuvoje: 
tyrimų ir praktikos situacijos analizė. Mokslo studija. LSMC Teisės instituto mokslo tyrimai. 
Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas. 113 psl. [8 aut. l.].

Mokslo studijoje, remiantis 2021–2022 m. atliktų tyrimų duomenimis, pristatomas perse-
kiojimo reiškinio paplitimas Lietuvoje bei jo charakteristikos; apžvelgiamos egzistuojan-
čios teisinės reagavimo priemonės; pateikiama su persekiojimu susijusių bylų sprendimų 
(2016–2020 m.) analizė; atkreipiamas dėmesys į baudžiamosios justicijos atstovų santykį 
su šiuo reiškiniu bei taikomą praktiką; aptariamos pagalbos nukentėjusiesiems galimybės 
bei problemos.

Mokslinį tyrimą „Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir reagavimo 
į jį galimybės Lietuvoje“ (PERARA) finansavo Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties 
Nr. S-GEV-21-4. Projekto vykdytojų komanda – Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės 
instituto mokslininkės – prof. dr. Ilona Laurinaitytė (projekto vadovė), doc. dr. Ilona Mi-
chailovič ir dokt. Liubovė Jarutienė.

Išleido Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas
Ankštoji g. 1A, LT-01109 Vilnius
Tel. +370 5 249 7591. El. p. info@teise.org
Interneto svetainė www.teise.org


