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Į V A D A S 
 

 
 
 

„Nesiekiame pakeisti pasaulio, bet tik mažinti jame blogį ir padėti jo aukoms“ 

                                                                                                                        Kunigas Robertas Grigas1 

 

Prekyba žmonėmis – tai neteisėta veika, šiurkščiai pažeidžianti prigimtines žmogaus teises. 

Šiuo nusikaltimu pažeidžiama ne tik asmens laisvė, bet ir beveik visos teisinėje valstybėje 

įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės. Prekyba žmonėmis yra vykdoma nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmeniu. Šiam reiškiniui įtaką daro sparti globalizacija, geopolitiniai pokyčiai, 

besiplėtojanti rinkos ekonomika, korupcija, technologinės inovacijos, padidėjęs tarptautinio 

organizuoto nusikalstamumo aktyvumas bei jo raiškos formų kaita.  

Šiuolaikiniame pasaulyje egzistuoja daugybė prekybos žmonėmis formų ir jų vis 

daugėja. Neretai įvairios išnaudojimo formos būna taip susiliejusios ir persipynusios, kad 

sunku jas tiksliai identifikuoti. 

Paskutiniu metu ne tik suklestėjo prekyba moterimis prostitucijos ir priverstinio darbo 

išnaudojimo tikslais, bet ir atsirado naujų išnaudojimo būdų, pavyzdžiui, skolos vergystė, 

organų, audinių ir ląstelių transplantacija, priverstinės ar fiktyvios santuokos, surogatinės 

motinystės atvejai, asmenų (vaikų) įtraukimas į nusikalstamas veikas (ypač elgetavimą), vaikų 

kovos be taisyklių organizavimas ir pan.2 Dėl to prekyba žmonėmis tapo dar pavojingesnė, o 

tai savo ruožtu paragino valstybes imtis priemonių kiek įmanoma labiau užkardyti šį reiškinį, 

nustatant griežtą baudžiamąją atsakomybę nacionaliniuose įstatymuose ir šalinant 

aplinkybes, padedančias ir skatinančias prekiauti žmonėmis. Nepaisant įvairių valstybių 

vyriausybių ir tarptautinių organizacijų pastangų, prekybos žmonėmis mastas pasaulyje 

nemažėja. 

Naujausiais 2002–2011 m. laikotarpio skaičiavimais, pasaulyje verčiama dirbti ir 

seksualiai išnaudojama 20,9 mln. žmonių3. Vien tik prekybos žmonėmis priverstinio darbo 

išnaudojimo pagrindu mastas kasmet generuoja maždaug 150 mlrd. dolerių nelegalių 

pajamų4. Taip pat kasmet yra išgabenama 600–800 tūkst. žmonių iš valstybių, kuriose jie buvo 

pagrobti5. Daugiau nei 90 proc. pasaulio valstybių savo įstatymais prekybą žmonėmis laiko 

nelegalia, tačiau tik nedaugelis šalių registruoja ir tiria tokius nusikaltimus: 2010–2012 m. 

40 proc. valstybių pranešė apie mažiau nei 10 tokių nusikaltimų per metus, o 15 proc. 

valstybių nepranešė apskritai6.  

                                                           
1
 Bažnyčios žinios, 2006, Nr. 12, p. 1. 

2
 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2010 m. liepos 30 d. rezoliucija Nr. A/RES/64/293. 

3
 International Labour Organization. ILO Global Estimate of Forced Labour. Results and Methodology. Geneva: 

International Labour Organization, 2012, p. 13. 
4
 International Labour Organization. Profits and Poverty: the Economics of Forced Labour. Geneva: International 

Labour Office, 2014, p. 13. 
5
 Stop the Traffik [interaktyvus, žiūrėta 2015-11-17]. Prieiga per internetą: <http://www.stopthetraffik.org/uk>.    

6
 Jungtinių Tautų metinis pranešimas dėl prekybos žmonėmis. 2015 m. [interaktyvus, žiūrėta 2016-03-01]. Prieiga per 

internetą: <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf>. 

http://www.stopthetraffik.org/uk
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf
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Prekybos žmonėmis problemų sprendimas yra prioritetinis daugelio pasaulio valstybių, 

pripažįstančių teisės viršenybę ir laikančių save teisinėmis, uždavinys. Antai Europos 

Sąjungos valstybės narės 2011 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl prekybos 

žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančia Tarybos pamatinį 

sprendimą 2002/629/TVR7, numatė, kad „prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja yra 

prioritetinis Europos Sąjungos ir valstybių narių uždavinys“. Per pastarąjį dešimtmetį 

prekyba žmonėmis pasiekė epideminį mastą, o svarbiausia – nė viena valstybė neturi 

imuniteto šiam reiškiniui. 

Atsižvelgiant į šio nusikaltimo pavojingumą ir pagrindinių žmogaus teisių pažeidimų 

mastą, popiežius Pranciškus vasario 8 dieną paskelbė Pasauline maldų ir apmąstymų prieš 

prekybą žmonėmis diena8. Prekybos žmonėmis reiškinys neliko nepastebėtas ir Jungtinių 

Tautų Generalinės Asamblėjos, kurios sprendimu9 liepos 30 diena dedikuota kovai su prekyba 

žmonėmis, o gruodžio 2 dieną minima Tarptautinė vergovės panaikinimo diena10. Europos 

Sąjungos mastu spalio 18 diena skirta ES kovai su prekyba žmonėmis11. Šių atmintinų dienų 

minėjimų paskirtis – dar kartą atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į prekybos 

žmonėmis reiškinį ir jo žalingus padarinius. 

Tyrimo tikslas – pagal jau veikiančius prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 

sistemos ypatumus sukurti tokį nacionalinį prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 

modelį, kuris sistemiškai, atsižvelgiant į transformacijos procesus, leistų efektyviai vykdyti 

prevencijos ir kontrolės priemones prekybos žmonėmis srityje.  

Tyrimo uždaviniai: 

 politinio, socialinio, ekonominio, institucinio, organizacinio prekybos žmonėmis 

konteksto įvertinimas (situacijos įvertinimas); 

 rizikos faktorių (priežasčių), kurie lemia prekybos žmonėmis egzistavimą, jų 

transformacijos vertinimas; 

 strateginių prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės krypčių nustatymas; 

 optimalaus nacionalinio prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės modelio 

parengimas. 

Tyrime taikyti metodai: teorinės ir specialiosios literatūros analizė, antrinių 

kiekybinių duomenų analizė ir teoriniai apibendrinimo metodai. Taip pat atvirojo tipo 

interviu su nevyriausybinių organizacijų (toliau vadinama – NVO) ekspertais metodas, kuriuo 

                                                           
7
 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, 

kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR. 
8 Oficialus Vatikano tinklalapis. Pirmoji tarptautinė maldų ir apmąstymų prieš prekybą žmonėmis diena [interaktyvus, 

žiūrėta 2015-09-18]. Prieiga per internetą: <http://www.news.va/en/news/vatican-the-first-international-day-of-prayer-

and>. 
9 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2013 m. gruodžio 18 d. rezoliucija Nr. A/RES/68/192. 
10 Jungtinių Tautų Organizacija. Tarptautinė vergovės panaikinimo diena [interaktyvus, žiūrėta 2015-09-18]. Prieiga per 

internetą: <http://www.un.org/en/events/slaveryabolitionday>.  
11 Europos Komisijos spaudos pranešimų duomenų bazė. Kovos su prekyba žmonėmis diena. Komisija ragina stiprinti 

aukų apsaugą [interaktyvus, žiūrėta 2015-01-11]. Prieiga per internetą: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-

1346_lt.htm>. 

http://www.news.va/en/news/vatican-the-first-international-day-of-prayer-and
http://www.news.va/en/news/vatican-the-first-international-day-of-prayer-and
http://www.un.org/en/events/slaveryabolitionday
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1346_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1346_lt.htm
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siekiama išsamiau susipažinti su NVO darbo prekybos žmonėmis aukų srityje praktika bei 

iškylančiomis problemomis atliekant šį darbą. Tyrime buvo atlikta anketinė Policijos ir 

Pasieniečių mokyklų kursantų bei Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų 

apklausa, siekiant išsiaiškinti jų informatyvumą apie prekybos žmonėmis problemą. 

Problematikos ištyrimo lygis. Lietuvoje prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 

sritį teoriniu ir praktiniu aspektais tyrė: G. Babachinaitė; I. Bondzinskaitė; V. Dvilaitis; O. 

Gustienė; J. Jasaitis; L. Jūrienė; L. Meškauskaitė; J. Misiūnas; E. Surgailienė; L. Vasiliauskienė; G. 

Žilinskienė (1999), D. Tureikytė; V. Gaidys; A. Sipavičienė (2002, 2004), A. Drakšienė; 

D. Bolzanas (2004), I. Ruškus; V. Mažeikienė; A. Blinstrubas; S. Balčiūnas (2005), 

B. Palavinskienė; M. Prokopčik; S. Vidrinskaitė; E. Žiobienė (2006), R. Burda; E. Gruodytė; 

R. Krikščiūnas (2006), O. Fedosiuk (2003, 2005, 2007), S. Nikartas (2009), R. Sirgedienė 

(2012), A. Kiškis; A. Kuodytė (2012), E. Monstytė (2014), R. Sirgedienė (2015) ir kt. Užsienio 

mokslinėje literatūroje taip pat skiriama daug dėmesio prekybos žmonėmis problemoms. Šios 

srities įvairiais aspektais tyrėjai: G. Ekberg (2004), M. J. Chacon (2006), M. Dottridge (2007), 

L. Shelley (2010), L. Cacho (2010), M. Lee (2011), J. Pearce; P. Hynes; S. Bovarnick (2013), 

J. Davis (2014), R. Weitzer (2014), J. Smarajit; D. Bharati; P. Reza; R. Steen (2014) ir kt. 

Nors užsienyje ir Lietuvoje atlikta nemažai mokslinių tyrimų atskirais prekybos 

žmonėmis aspektais, šios problemos kompleksinis, sisteminiu požiūriu grindžiamas tyrimas 

atliktas nebuvo. Mokslo studijos rezultatai gali turėti taikomąją reikšmę, t. y. remiantis gautais 

rezultatais galėtų būti inicijuotas specializuotos (nacionalinės) prekybos žmonėmis 

prevencijos bei kontrolės programos parengimas. 

  

http://jpubhealth.oxfordjournals.org/search?author1=Smarajit+Jana&sortspec=date&submit=Submit
http://jpubhealth.oxfordjournals.org/search?author1=Bharati+Dey&sortspec=date&submit=Submit
http://jpubhealth.oxfordjournals.org/search?author1=Bharati+Dey&sortspec=date&submit=Submit
http://jpubhealth.oxfordjournals.org/search?author1=Richard+Steen&sortspec=date&submit=Submit
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I.  PREKYBOS ŽMONĖMIS LIETUVOJE PAGRINDINĖS 
PRIEŽASTYS BEI RIZIKOS GRUPĖS 

 

 

Siekiant įveikti prekybos žmonėmis problemą, būtina suprasti, kiek giliai ji yra įsišaknijusi, 

kaip plačiai paplitusi ir kokios priežastys lemia jos egzistavimą. 

Apskritai reikėtų pažymėti, jog daugelį metų prekyba žmonėmis buvo suvokiama tiesiog 

kaip asmenų pagrobimas bei pardavimas. Pirmą kartą Lietuvoje baudžiamoji atsakomybė už 

prekybą žmonėmis, o kartu ir pati prekybos žmonėmis samprata, buvo nustatyta 1998 m., kai 

įsigaliojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – BK) pataisa, kuria 

BK papildytas 1313 straipsniu „Prekyba žmonėmis“12: 

1313 straipsnis. Prekyba žmonėmis 

„Asmens pardavimas ar kitoks perleidimas arba asmens įgijimas turint tikslą jį seksualiai 

išnaudoti, priversti užsiimti prostitucija arba gauti materialinę ar kitokią asmeninę naudą, taip 

pat asmens gabenimas prostitucijai į Lietuvą arba už Lietuvos ribų, baudžiamas laisvės atėmimu 

nuo ketverių iki aštuonerių metų. 

Ta pati veika, padaryta pakartotinai arba nepilnamečio atžvilgiu, arba grupės iš anksto 

susitarusių asmenų, arba itin pavojingo recidyvisto, baudžiama laisvės atėmimu nuo aštuonerių 

iki dvylikos metų.“ 

Analizuojant 1998–2015 m. laikotarpį, matyti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų bazė 

stipriai keitėsi. Tolimesnei „Prekybos žmonėmis“ sudėties raidai ir susijusių straipsnių 

inkorporavimui į BK sistemą įtaką darė tarptautiniai teisės aktai. Pakeičiant ir papildant BK 

147 („Prekyba žmonėmis“), 1471 („Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms“) ir 157 

(„Vaiko pirkimas arba pardavimas“) straipsnius, buvo įgyvendinamas 2002 m. Tarybos 

pamatinis sprendimas dėl kovos su prekyba žmonėmis13. Taip pat iš esmės įgyvendintos 

pagrindinės protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, 

sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos 

konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (toliau vadinama – Palermo 

protokolas)14, nuostatos dėl prekybos žmonėmis sąvokos. 

Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. priimtomis BK pataisomis buvo patobulintos 

prekybos žmonėmis ir vaiko pirkimo arba pardavimo nusikalstamų veikų sudėtys ir 

sugriežtintos sankcijos, taip pat atsirado itin svarbi nuostata dėl juridinių asmenų 

atsakomybės už daugelį su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų15. Tokiu būdu Lietuva 

                                                           
12

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 8
1
, 25, 32, 35, 45, 47

1
, 53

1
, 54, 55, 131, 239, 241, 242, 306, 321

2 

straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo 131
3
, 310

1
 straipsniais įstatymas // Valstybės žinios, 1998, Nr. VIII-

849. 
13

 Europos Tarybos 2002 m. liepos 19 d. pamatinis sprendimas Nr. 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis. 
14

 Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, 

papildantis Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą // Valstybės žinios, 

1998, Nr. 67-1937. 
15

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48, 60, 145, 147, 157, 212, 213, 214, 215, 226, 249, 251, 252, 256, 267, 

270, 272, 274, 280 straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo ir kodekso papildymo 147
1
, 199

1
, 199

2
, 267

1
, 270

1
, 

308
1
 straipsniais įstatymas // Valstybės žinios, 2005, Nr. 81-2945. 
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priartėjo prie tarptautiniais teisės aktais reglamentuojamos prekybos žmonėmis sampratos 

lygmens16. 

2012 m. parlamentas dar kartą ėmėsi BK XX skyriaus nusikaltimų žmogaus laisvei 

sudėčių tobulinimo. BK buvo papildytas nauja nusikalstamos veikos sudėtimi, įtvirtinta 1472 

straipsnyje „Naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis“17. 

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje „prekybos žmonėmis“ samprata iš esmės atitinka 

tarptautinių teisės aktų, t. y. Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Parlamento ir Tarybos, 

Tarptautinės darbo organizacijos bei kitų tarptautinių institucijų nustatytus „prekybos 

žmonėmis“ sampratos reikalavimus. 

Pirmoji tarptautiniu mastu valstybių išdiskutuota prekybos žmonėmis definicija 

suformuluota Palermo protokole (3 straipsnyje)18: 

a) „prekyba žmonėmis“ – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų 

priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo 

formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą 

naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant 

išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio 

išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę 

ar organų pašalinimą; 

b) prekybos žmonėmis aukos sutikimas iš anksto apgalvotam išnaudojimui, nurodytam šio 

straipsnio a punkte, neturi reikšmės, jei buvo panaudota bet kuri iš a punkte nurodytų 

priemonių; 

c) vaiko verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas, siekiant jį išnaudoti, 

yra laikoma „prekyba žmonėmis“, net jei tai neapima nė vieno iš šio straipsnio a punkte 

nurodytų būdų; 

d) „vaikas“ – kiekvienas asmuo iki aštuoniolikos metų. 

Paminėtina, kad Lietuvos Respublika yra pasirašiusi ir ratifikavusi Palermo protokolą. 

Tai reiškia, jog Lietuvoje laikomasi Jungtinių Tautų Organizacijos suformuluotos prekybos 

žmonėmis sampratos19. 

Europiniu mastu prekybos žmonėmis samprata įtvirtinta Europos Tarybos konvencijoje 

dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis (4 straipsnyje)20: 

a) „prekyba žmonėmis“ reiškia žmonių verbavimą, pervežimą, perdavimą, slėpimą ar jų 

priėmimą grasinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo 

formas, piktnaudžiaujant įgaliojimais ar pažeidžiama padėtimi arba mokant ar priimant 

pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas 

                                                           
16

 Uscila R. et al. Ataskaita. Prekyba žmonėmis: situacija Lietuvoje 2009 m. Vilnius: Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerija, 2009, p. 95. 
17

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 147, 147
1
, 157, 303 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir 

kodekso papildymo 147
2
 straipsniu įstatymas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 82-4276. 

18
 Supra note 14. 

19
 Sipavičienė A. et al. Prekyba moterimis. Problema. Prevencija. Pagalba aukoms. Vilnius: Tarptautinės migracijos 

organizacijos Vilniaus biuras, 2004, p. 22.  
20

 Europos Tarybos 2005 m. gegužės 16 d. konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis (CETS 197) // Valstybės 

žinios, 2012, Nr. 96-4916. 
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siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima bent jau kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir 

kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į 

vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą; 

b) „prekybos žmonėmis“ aukos sutikimas su ketinamu išnaudojimu, įvardytu šio straipsnio 

a punkte, neturi reikšmės, jei panaudojamas bent vienas iš a punkte nurodytų būdų; 

c) vaiko verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas, siekiant jį išnaudoti, 

yra laikoma „prekyba žmonėmis“, net jei tai neapima nė vieno iš šio straipsnio a punkte 

nurodytų būdų; 

d) „vaikas“ reiškia kiekvieną asmenį iki aštuoniolikos metų; 

e) „auka“ reiškia bet kokį fizinį asmenį, kuris patiria prekybos žmonėmis veiksmus, kaip 

apibrėžta šiame straipsnyje. 

Nacionaliniame kontekste paminėtinos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, 

vidaus reikalų ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro bendrai patvirtintos 

rekomendacijos, kuriose randama išplėstinė prekybos žmonėmis definicija21. 

Prekyba žmonėmis yra sudėtinga ir sąlygojama daugialypių priežasčių bei rizikos 

faktorių, todėl būtina periodiškai peržiūrėti įstatymų bazę, kad teisinis reguliavimas atitiktų 

vyraujančias prekybos žmonėmis tendencijas ir formas. 

Pripažįstama, kad pagrindinį vaidmenį formuojantis šiam reiškiniui dažniausiai vaidina 

skurdas, tačiau tai savo ruožtu nepaaiškina, kodėl vienos neturtingos šeimos tampa prekybos 

žmonėmis aukomis, o kitos lieka šio reiškinio nepaliestos. Sutinkama, jog įprastai egzistuoja 

tam tikras skaičius rizikos faktorių, sudarančių prielaidas dažniau būti įviliotiems į prekybos 

žmonėmis spąstus ir tokiu būdu parduotiems22. Teigiama, kad prekiautojai žmonėmis 

pirmiausia pasinaudoja neturtingais ir socialiai izoliuotais asmenimis, priklausančiais 

pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Taigi viena iš pirmųjų prekybos žmonėmis 

priežasčių yra tam tikrų visuomenės grupių, įvardijamų kaip rizikos grupės, pažeidžiamumas. 

Pažeidžiamumas savo ruožtu laikomas situacija, kurios metu potenciali prekybos žmonėmis 

auka neturi priimtino pasirinkimo aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 

Atsižvelgdama į tai, auka nusprendžia priimti prekeivių žmonėmis pasiūlymus. 

Pažeidžiamiausiomis grupėmis laikomi socialinės rizikos grupės asmenys. Tokiai grupei 

priskirtas asmuo yra socialiai atskirtas dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja 

alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo 

                                                           
21

 Prekyba žmonėmis – žmogaus pirkimas, pardavimas, kitoks įgijimas ar perleidimas, verbavimas, gabenimas ar 

laikymas nelaisvėje, kai šios alternatyvios veikos padaromos panaudojant bent vieną alternatyvių nukentėjusio asmens 

valią palenkiančių būdų, t. y. fizinį smurtą, grasinimus, kitaip atimant galimybę priešintis, naudojantis nukentėjusio 

asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, panaudojant apgaulę, priimant ar sumokant pinigus, gaunant ar suteikiant 

kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, ir jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad 

nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, 

pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, 

nusikalstamai veikai daryti, neteisėtam įvaikinimui ar turint tikslą paimti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląstelę 

arba kitiems išnaudojimo tikslams. Žr. plačiau: Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas 

„Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų 

patvirtinimo“ Nr. I-327/1V-1015/A1-758 // TAR, 2015, Nr. 20631. 
22

 International Labour Organization, Child Trafficking. The ILO‘S response through IPEC. Geneva: International 

Labour Organization, 2008. 
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azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam 

kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies 

ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime, kaip apibrėžia Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 

(toliau vadinama – Socialinių paslaugų įstatymas) 2 straipsnio 7 dalis23. Pažeidžiamų asmenų 

grupei taip pat priskiriami asmenys, patekę į sunkią materialinę padėtį, turintys įvairių 

psichikos ar elgesio sutrikimų, asmenys, kurie verčiasi prostitucija ir t. t. Tokių grupių galima 

aptikti kiekvienoje valstybėje, tačiau jų gausa priklauso nuo konkrečios valstybės išsivystymo 

lygio ir ekonominės padėties. 

Ekspertų atsakymas į klausimą „Ar prekybos žmonėmis problema vis dar išlieka aktuali 

Lietuvoje?“ buvo vienareikšmė24. Jų manymu, prekybos žmonėmis mastai šalyje nemažėja, 

atsiranda naujų šio reiškinio formų ir rizikos grupių, kurioms priklausantys asmenys lengviau 

tampa prekybos žmonėmis aukomis, kitaip tariant, prekybos žmonėmis problematika ir toliau 

nepraranda aktualumo šių dienų kontekste. 

Švietimo ir informacijos stoka išlieka viena pagrindinių sąlygų atsirasti ir plisti prekybai 

žmonėmis. Šiam procesui įtakos turi ir prostitucijos paklausa, aktyvi organizuotų 

nusikalstamų struktūrų veikla užsienyje, nevienodas teisinis prostitucijos reglamentavimas 

skirtingose valstybėse, taip pat suaktyvėjusi Lietuvos Respublikos piliečių migracija, verslo 

ryšiai užsienyje, kiti globalizacijos procesai, tokie kaip rinkų ir darbo jėgos globalizacija, naujų 

prekybos žmonėmis maršrutų, išnaudojimo ir verbavimo formų atsiradimas. Nusikaltėliai, 

siekdami padidinti aukų pažeidžiamumą, naudojasi kultūriniais ir lingvistiniais faktoriais 

(patogiau kontroliuoti auką, kai ši nemoka kalbos ir nesijaučia laisvai aplinkoje, į kurią 

pateko), atstumais (kuo toliau nuo gyvenamosios valstybės, tuo labiau apsunkinamos 

galimybės prekybos žmonėmis aukai sugrįžti atgal) ir kt. Globalizacija sudarė galimybes ne tik 

inovacijų ir pažangių technologijų, demokratinių vertybių sklaidai visame pasaulyje, bet ir 

tokioms organizuoto nusikalstamumo formoms, kaip prekyba žmonėmis, plisti25. 

Prekybos žmonėmis augimui, be kita ko, įtaką daro migracijos politika, ekonominės ir 

socialinės krizės įvairiuose pasaulio regionuose. Išsivysčiusių šalių sudarytos kliūtys legaliai 

migracijai kartu su globalizacijos procesais neretai įvardijamos kaip vienos svarbiausių 

prekybos žmonėmis priežasčių. Skurdžiai gyvenantys ir / arba darbo neturintys žmonės 

tampa lengviau pažeidžiami ir dėl šios priežasties pirmiausia ir patenka į nusikaltėlių akiratį. 

Nusivylusį, nematantį kitokios išeities asmenį lengva įtikinti ir paveikti pasiūlius galimybę 

ištekėti, gauti darbą ar išsilavinimą, dėl ko gyvenimo kokybė turėtų tariamai pagerėti. 

Tikslios prekybos žmonėmis reiškinio priežastys priklauso nuo skirtingų valstybių 

specifikos. Antai kai kurios iš vidinių problemų Lietuvoje: Lietuvos piliečių emigracija dėl 

                                                           
23

 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 17-589. 
24

 Buvo apklausta 18 ekspertų apie prekybos žmonėmis problematiką. Ekspertai iš NVO, policijos, mokslo institucijų, 

kurie turėjo darbo stažo prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės srityje ir turėjo darbo stažą nuo 6 iki 18 metų.  

Žr. 2 priedą „Anketa apie prekybos žmonėmis problematiką“. 
25

Apie globalizacijos sampratą ir formą plačiau žr.: Jančaitytė R. et al. Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas bei 

įvairovės valdymo gebėjimų stiprinimas. Vilnius: Tarptautinė migracijos organizacija, Mykolo Romerio universitetas, 

2009, p. 11. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=270342&b=
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ekonominių priežasčių, vis dar visuomenėje nepripažįstamas moterų lygiateisiškumas26 ir 

tokio požiūrio rezultatas – moterų prostitucijos paklausa, šeimos, kaip pagrindinės vertybės, 

svarbos praradimas, žemas asmens vertės suvokimas ir pilietiškumo stoka. Taip pat veikia 

socialiniai-ekonominiai (nepasitenkinimas turimu socialiniu statusu, per mažos pajamos ir 

kt.), psichologiniai (žema savivertė, nepritapimas socialinėje aplinkoje ir kt.), teisiniai 

(galimybė išvengti teisinės atsakomybės, netobula teisinė bazė ir kt.) aspektai. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje į teigiamą pusę keičiasi socialinė ir ekonominė situacija – 

sumažėjo nedarbas, slūgsta darbo emigrantų banga, kyla darbo užmokestis, bendras 

informuotumo ir teisinės savimonės lygis. Manytina, kad ekonomiškai stipriau besijaučiantis 

asmuo kartu yra ir mažiau pažeidžiamas. Savo ruožtu ekspertai atliktoje apklausoje27 taip pat 

išskyrė priežastis, jų nuomone, darančias įtaką prekybos žmonėmis reiškinio plitimui. Šias 

priežastis turinio atžvilgiu būtų tikslinga suskirstyti į socialines-ekonomines, teisines, 

moralines ir švietėjiškas: 

a) socialinės-ekonominės: 

1. socialinės sistemos neveiklumas; 

2. atotrūkis tarp kaimo ir miesto. Vis didėjantis kaimo vietovių nedarbas ir 

alkoholizmas; 

3. į prostituciją įtraukiamų asmenų bei prostitucijos organizatorių mažėjantis amžius 

(nemaža jų dalis yra nepilnamečiai); 

4. stipri socialinė nelygybė, silpna socialinė politika, kuri Lietuvoje labiau deklaratyvi 

nei efektyviai veikianti; 

5. prievarta, grasinimai, kankinimai, finansinės skolos; 

6. nestabili ir neadekvati ekonominė situacija valstybėje; 

7. materialinė asmens padėtis, dėl kurios rizikos grupei priskiriami asmenys imasi 

neteisėtos veiklos; 

8. vartotojiško požiūrio visuomenėje plitimas, neretai jaunus žmones skatinantis 

ieškoti lengvo ir greito uždarbio užsienio valstybėse, kuriose neretai pakliūnama į prekybos 

žmonėmis pinkles; 

9. sunki materialinė padėtis, nuolatinės gyvenamosios vietos ir pragyvenimo šaltinio 

neturėjimas ir kt. 

b) teisinės: 

1. nepakankamas institucijų veiklos koordinavimo ir keitimosi informacija 

mechanizmas prekybos žmonėmis srityje; 

2. kompleksiškumas ir vyraujantis skirtingas požiūris į nukentėjusiuosius ar 

potencialias aukas. Tai savo ruožtu neleidžia sukurti sistemingos teisinės bazės ir 

veiksmingos socialinės pagalbos sistemos; 

                                                           
26

 Europos lyčių lygybės instituto sudarytame 2012 m. Lyčių lygybės indekse Lietuvos Respublika užima 22 vietą iš 28 

Europos Sąjungos valstybių. Lietuvos statistikos departamento leidinys „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“. Vilnius: 

Lietuvos statistikos departamentas, 2014, p. 86. 
27

 Supra note 24. 
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3. tai, kad prostitucija nėra pripažįstama kaip smurtas ir prievarta prieš žmogų bei 

šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. 

c) moralinės: 

1. iškreipta nuostata bei požiūris dėl lyčių lygybės, skatinantis moters, kaip seksualinių 

paslaugų teikėjos ar seksualinio pasitenkinimo objekto, vertinimą; 

2. raidos ir intelekto sutrikimai, nebrandumas, naivumas, pasyvumas, psichikos ir 

elgesio sutrikimai, kiti specifiniai asmenybės sutrikimai; 

3. sudėtingas aplinkos vertinimas, nesugebėjimas aktyviai priešintis neigiamiems 

reiškiniams; 

4. vertybių visuomenėje devalvacija; 

5. palaikomas seksualinių paslaugų pirkimas; 

6. šilumos ir meilės trūkumas šeimose; 

7. moralinių ir etinių aspektų pamynimas; 

8. tolerancijos ir atjautos nebuvimas; 

9. klaidingas materialinių vertybių suvokimas; 

10. alkoholizmo ir narkomanijos tolerancija, vyro kulto išaukštinimas. 

d) švietėjiškos: 

1. nepakankama prevencinė ir švietėjiška veikla; 

2. nevykdomos prevencinės programos, padedančios gerinti žmogaus kritinį mąstymą ir 

sąmoningumą, formuoti savęs reflektavimo įgūdžius; 

3. patyčios, žiniasklaidos brukama pigi sekso ir smurto propaganda (filmų kokybė); 

4. prekybos žmonėmis aukų išsilavinimo stoka. 

Apklaustų ekspertų nuomonė dar kartą patvirtina, kad pagrindinės priežastys, darančios 

įtaką prekybos žmonėmis plitimui, pastarąjį dešimtmetį28 išlieka socialinės-ekonominės, 

moralinės, švietėjiškos, teisinės ir kt. 

Analizuojant 2012–2014 m. baudžiamąsias bylas (žr. 1 lentelę. 2012–2014 m. 

baudžiamųjų bylų statistika dėl prekybos žmonėmis)29, Lietuvos Respublikos generalinės 

prokuratūros duomenimis, pagrindinis išnaudojimo tikslas išlieka prostitucija ir kita susijusi 

veikla (vaiko arba pilnamečio asmens vertimas teikti seksualines paslaugas už atlygį, kurį visą 

ar jo dalį pasisavina išnaudojantis asmuo, arba kitokiems išnaudotojo interesams patenkinti). 

Kitas per pastaruosius trejus metus dažnai pasitaikantis išnaudojimo tikslas – išnaudojimas 

nusikaltimams daryti (suprantamas kaip asmens vertimas užsiimti vagystėmis, prekyba 

narkotikais ar kitokia veikla, už kurią taikoma baudžiamoji atsakomybė). Trečioje vietoje 

Generalinė prokuratūra nurodo priverstinį darbą (asmens panaudojimą atlikti bet kokį darbą 

                                                           
28

 Prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005–2008 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005–2008 

metų programos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2005, Nr. 65-2333. Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 

2009–2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl 

prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009–2012 metų programos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, 

Nr. 112-4761. 
29

 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro A. Meškos 

2015 m. kovo 25 d. pranešimas „Prokuratūros patirtis sprendžiant žmogaus išnaudojimo problemą“ tarptautinėje 

konferencijoje „Ar tu už smurtą? Kur tu esi?“, vykusioje Lietuvos Respublikos Seime. 
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ar tarnauti, kai tai buvo išreikalauta prievarta, grasinant nuobaudomis ir asmuo nesutiko šių 

veiksmų atlikti savo valia). Tarp kitų išnaudojimo tikslų paminėtina pornografija, seksualinės 

paslaugos internetu ar fiktyvios santuokos. Vis dėlto pastaraisiais metais (2014 m.) išryškėjo 

tendencija auką išnaudoti siekiant kombinuoto tikslo, pavyzdžiui, įtraukiant į priverstinį 

darbą, o drauge ir į prostituciją. 

 

1 lentelė. 2012–2014 m. baudžiamųjų bylų statistika dėl prekybos žmonėmis30 

 

Atlikta ekspertų apklausa31 parodė, kad šiuo metu pagrindinės rizikos grupės išlieka 

vaikai, kurie gyvena specialiosiose mokyklose ar globos namuose, emigrantų vaikai, palikti be 

tinkamos priežiūros, ir vaikai, patyrę seksualinę artimųjų prievartą. Būtina atkreipti dėmesį į 

tai, kad ataskaitos „Pagalba nuo seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis nukentėjusiems 

vaikams ir jų artimiesiems: situacijos įvertinimas“32 duomenimis, tik 18 proc. žmonių, nuo 

kurių vaikai patyrė seksualinę prievartą, buvo jiems nepažįstami. Kiti 36 proc. buvo suaugę 

šeimos nariai, tarp kurių 5 proc. vaikai – šeimos nariai, 28 proc. pažįstami suaugę ir 13 proc. 

pažįstami vaikai. Apie 80 proc. skriaudikų yra pažįstami žmonės, iš kurių ketvirtadalis vaikai – 

patys reabilitacijos (resocializacijos) paslaugų vartotojai. Socialinių paslaugų įstatymo 2 

straipsnio 9 dalyje numatyta sąvoka, apibūdinanti socialinės rizikos grupėje esančius vaikus. 

Socialinės rizikos vaikas – vaikas iki 18 metų, kuris valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar 

turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar 

toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs 

įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę 

ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jo galimybės ugdytis ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime yra ribotos33. Taip pat rizikos grupėms priklausantys gali būti laikomi 

asmenys, užsiimantys prostitucija, narkomanai, asmenys su protine negalia, asmenys, turintys 

                                                           
30

 Sudėties veiksmai 2014 m. stulpelyje rodo, kad aukos buvo išnaudojamos ne vienam tikslui, pvz. be išnaudojimo 

prostitucijai tos pačios aukos dar buvo išnaudojamos ir nusikaltimams daryti (7+2) arba auka buvo išnaudojama 

nusikaltimams daryti, ir priverstiniam darbui (11+2+1). 
31

 Žr. 2 priedą „Anketa apie prekybos žmonėmis problematiką“. 
32

 Pagalba nuo seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis nukentėjusiems vaikams ir jų artimiesiems: situacijos 

įvertinimas. Tyrimo ataskaita. Vilnius, 2006. 
33

 Supra note 23. 
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finansinių sunkumų, ir kt. Vis dėlto vaikai priskiriami prie pagrindinių rizikos grupių 

atsižvelgiant į jų fizinį ir psichinį ribotą išsivystymą. 

 

1.1. Prekyba vaikais 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nepilnamečius vaikus 

gina įstatymas34. Pagal tarptautinės bendruomenės, kuriai priklauso Lietuvos Respublika, bei 

nacionalines teisines nuostatas, vaikas turi teisę į palankias visapusiškos ir darnios raidos 

sąlygas, sudarančias galimybes vaikui pasirengti savarankiškai gyventi visuomenėje ir būti 

visaverčiu savo šalies piliečiu35. 

Prekyba vaikais – vienas iš sunkiausių ir pastarąjį dešimtmetį tarptautiniu mastu ypač 

paplitęs nusikaltimas, šiurkščiai pažeidžiantis vaiko36, kaip ypatingos apsaugos ir priežiūros 

dėl savo fizinio ir psichinio nebrandumo reikalaujančio asmens37, teises, jo garbę ir orumą. Ne 

išimtis šiuo atveju yra ir Lietuva. Vaikų komercinio seksualinio išnaudojimo, jų pardavimo, 

prostitucijos ir pornografijos problema yra aktuali dėl valstybės ekonominės, socialinės 

situacijos bei geografinės padėties (Lietuva – kaip tranzitinė valstybė). Šio nusikaltimo 

aukomis paprastai tampa 14–18 metų nepilnametės merginos. Vertinant individualių tyrimų 

metu paaiškėjusias aplinkybes, lankymųsi vaikų globos namuose, specialiosiose mokyklose ir 

šeimose rezultatus bei vaikų teisių apsaugos problematikos nagrinėjimus su vaiko teisių 

apsaugos specialistais, teisėsaugos institucijų atstovais, teigtina, kad šiuo metu prekybos 

žmonėmis aukomis yra nepilnametės merginos, augančios globos namuose ir socialinės 

rizikos šeimose38. Potencialiomis aukomis taip pat tampa specialiųjų mokyklų ugdytiniai, 

kurie tiek dėl aplinkos poveikio, tiek dėl savo negalios (sutrikusio intelekto) nesugeba 

įvertinti pavojaus39. Socialinės rizikos šeimų vaikai, valkataujantys, elgetaujantys vaikai 

dažnai netgi savo noru tampa prekybos žmonėmis aukomis. Kaip teigia J. Vitkauskaitė-

Bernard40: „Asmenys iš šių socialinių grupių gali būti „samdomi“ vienos valstybės teritorijoje 

(ne išimtis ir Rytų Europos regiono valstybės), o vėliau pergabenami į kitas valstybes per 

įvairius tranzito centrus.“ Darytina prielaida, kad vaikai į prekybos žmonėmis ir komercinio 
                                                           
34

 Lietuvos Respublikos Konstitucija // Lietuvos aidas, 1992, Nr. 220. 
35

 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2015 m. lapkričio 18 d. „Vaiko teisių apsaugos skyrių 

veiklos trūkumų, nustatytų Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje atliekamų tyrimų metu, apžvalga“ Nr. 5-68. 
36

 Tiek Palermo protokole (Valstybės žinios, 2003, 49-2166), tiek ir Europos Tarybos konvencijoje dėl veiksmų prieš 

prekybą žmonėmis (Valstybės žinios, 2012, Nr. 96-4916) vaikais yra laikomi asmenys iki 18 metų. Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Valstybės žinios, 1996, Nr. 33-807) 2 straipsnyje „vaikas“ 

apibrėžiamas kaip „žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip“. O Lietuvos Respublikos 

nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (Valstybės žinios, 2002, Nr. 91-3890) 2 

straipsnio 3 dalyje asmuo iki 18 metų įvardijamas kaip „nepilnametis“. Manytina, kad viešosios teisės prasme „vaiko“ ir 

„nepilnamečio“ sąvokos laikytinos tapačiomis. 
37

 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija // Valstybės žinios, 1995, Nr. 60-1501. 
38

 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas „Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, 

ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ Nr. I-327/1V-1015/A1-758 // 

TAR, 2015, Nr. 20631. 
39

 Ibidem. 
40

 Vitkauskaitė-Bernard J. Prekyba žmonėmis Lietuvoje bei Rytų Europos šalyse partnerėse: metas imtis veiksmų 

[interaktyvus, žiūrėta 2016-02-22]. Prieiga per internetą: <http://myep.delfi.lt/opinion/j-vitkauskaite-bernard-prekyba-

zmonemis-lietuvoje-bei-rytu-europos-salyse-partnerese-metas-imtis-veiksmu.d?id=62940180>. 

http://myep.delfi.lt/opinion/j-vitkauskaite-bernard-prekyba-zmonemis-lietuvoje-bei-rytu-europos-salyse-partnerese-metas-imtis-veiksmu.d?id=62940180
http://myep.delfi.lt/opinion/j-vitkauskaite-bernard-prekyba-zmonemis-lietuvoje-bei-rytu-europos-salyse-partnerese-metas-imtis-veiksmu.d?id=62940180
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seksualinio išnaudojimo tinklą gali patekti ir dėl tėvų patiklumo, ir savo noru suvilioti 

galimybės gauti gerą užmokestį. Taigi šis dramatiškas reiškinys, J. Vitkauskaitės-Bernard 

nuomone, turi būti sprendžiamas įvairiose teisinėse ir politinėse institucijose, kurios turėtų 

laiku imtis reikiamų efektyvių priemonių.  

Kita dažnai kylanti problema yra ta, kad vaikai iki 18 metų, ypač augantys specialiosiose 

mokyklose, vaikų auklėjimo ir globos, valstybiniuose ar nevyriausybiniuose vaikų globos 

namuose, socialinės rizikos šeimose, dažnai tampa prekybos žmonėmis, prostitucijos bei 

pornografijos aukomis41. Pavyzdžiui, Švėkšnoje į seksualinių paslaugų prekybą buvo įtrauktos 

specialiojo ugdymo mokyklos šešios 14–17 metų auklėtinės (bent tiek nepilnamečių buvo 

pripažintos nukentėjusiosiomis)42. Kaltinimai buvo pateikti ir keturioms sąvadavimu 

užsiėmusioms merginoms, kurios nusikaltimų padarymo metu buvo nepilnametės. Minėtose 

įstaigose ir šeimose augantys vaikai yra lengvai paperkami išskirtiniu dėmesiu, globa ir 

priežiūra, pažadais, dovanomis ir kitais dalykais, kurių jie stokoja ir ilgisi. Vaikai, bėgantys iš 

namų, arba „gatvės vaikai“, kurie linkę daryti teisės pažeidimus ar nusikaltimus, o jų elgesys 

neatitinka visuomenei įprastų elgesio normų, taip pat vaikai, išnaudojami ar patiriantys 

prievartą šeimoje ar kitoje jiems artimoje aplinkoje, kurioje jie turėtų jaustis saugūs, taip pat 

gana lengvai, o neretai ir savo noru, tampa prekybos žmonėmis, prostitucijos ar pornografijos 

aukomis. Tai, kad vaikai nesugeba suvokti prostitucijos, pornografijos, kitokio išnaudojimo 

jiems daromos žalos, patvirtina faktas, jog jie patys ieško asmenų, kurie verčiasi prostitucija, 

pornografija, prekyba žmonėmis, ir siūlo jiems savo paslaugas. Tokių vaikų tikslas – užsidirbti 

pinigų, tapti „nepriklausomiems“ nuo suaugusiųjų ir „savarankiškiems“. Prostitucija ir 

pornografija, jų nuomone, greitas ir lengvas uždarbis. Į prekybos žmonėmis, komercinio 

seksualinio išnaudojimo tinklą vaikai patenka ir dėl tėvų (globėjų) patiklumo, suvilioti 

galimybės gerai užsidirbti, pasiturimai gyventi ar pamatyti pasaulį.  

Pastaruoju metu itin aktualia problema tapo vaikų, kurie nukentėjo nuo prekybos 

žmonėmis užsienyje, identifikavimas ir pagalbos jiems teikimas. Tarptautinės migracijos 

organizacijos Vilniaus biuras įvardijo šias pagrindines su prekybos vaikais reiškiniu susijusias 

problemas43: 

 Nėra statistinių duomenų apie lietuvius nepilnamečius, grąžinamus iš užsienio šalių. 

 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas44 neleidžia 

perduoti informacijos pagalbą teikiančioms organizacijos ar kt. institucijoms. Dėl šios 

priežasties dalis nukentėjusiųjų neturi galimybės gauti profesionalios pagalbos bei neretai 

pakartotinai tampa prekybos žmonėmis aukomis ar yra patys įtraukiami į šios nusikalstamos 

veikos organizavimą ir (arba) vykdymą. 

                                                           
41

 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2015 m. balandžio 30 d. pažyma „Dėl vaikų teisių ir 

teisėtų interesų užtikrinimo Švėkšnos specialiojo ugdymo centre“ Nr. (6.7.-2-14-18)PR-66. 
42

 Klaipėdos teismas vėl negalėjo pradėti Švėkšnos bylos [interaktyvus, žiūrėta 2016-02-02]. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/126706>. 
43

 Rekomendacijos po apskritojo stalo diskusijos „Nepilnamečiai lietuviai, grąžinami iš užsienio: iššūkiai 

identifikuojant prekybos žmonėmis atvejus“. Vilnius: Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, 2015. 
44

 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas // Valstybės žinios, 1996, Nr. 63-1479. 

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/126706
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 Nėra vienos atsakingos institucijos (koordinatoriaus), kuri galėtų pasirūpinti 

pagalbos nukentėjusiems užsienyje nepilnamečiams teikimu, nukentėjusiųjų nuo prekybos 

žmonėmis identifikavimo užtikrinimu ar prevencinių veiksmų koordinavimu, esant įtarimui, 

jog prekyba nepilnamečiais tam tikruose regionuose yra planuojama. 

 Nepilnamečių asmenų pažeidžiamumo nustatinėjimas, nors šiandien nusikaltimų 

prieš nepilnamečius atvejais pažeidžiamumo nustatinėti nereikia (buvimas nepilnamečiu yra 

pažeidžiamumo faktorius per se). 

 Nėra įrankių, kuriais būtų galima koordinuotai spręsti kylančias problemas. 

 Sudėtinga diferencijuoti nepilnamečius, kurie daro nusikaltimus užsienyje, ir 

nustatyti jų tikslų statusą – ar jie grupuočių nariai, nusikaltėliai, ar, atvirkščiai, prekybos 

žmonėmis aukos, išnaudojamos nusikaltimams vykdyti dėl savo nebaudžiamumo. 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, 

vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, įgyvendinimo ataskaitoje45 nurodyta, kad 

visuomenė neužtektinai žino apie vaikų prostituciją ir pornografiją, šių reiškinių priežastis ir 

galimus šios problemos sprendimo būdus. Nėra jokio kvalifikuotą ir efektyvią pagalbą 

teikiančio tinklo, apimančio prevencijos, intervencijos ir postvencijos priemones. Taigi įstaigų 

darbuotojai neturi pakankamai žinių apie minėtą reiškinį, vaikų įtraukimo į šią problemą 

priežastis, kovos su prekyba vaikais būdus ir priemones. Jiems trūksta įgūdžių, kaip kuo 

tinkamiau supažindinti vaikus su prekybos žmonėmis, prostitucijos, pornografijos, kito 

komercinio išnaudojimo žala ir padariniais.  

Lietuvoje, galima teigti, nėra nuoseklios pagalbos sistemos ar sukurtos strategijos 

vaikams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Dažniausiai vaikams reikalingą pagalbą 

suteikia NVO ar valstybės institucijos, kurios nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems 

vaikams taiko tokius pat metodus kaip ir suaugusiesiems. Sprendžiant šį trūkumą, siūloma 

parengti atskirą specializuotą prekybos žmonėmis programą vaikams arba atskirą skyrių dėl 

vaikų nacionalinėje Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo 

priemonių plane46. Siūlomos programos pagrindinis tikslas būtų valstybiniu lygmeniu 

kompleksiškai, nuosekliai ir sistemingai spręsti susijusias su prekyba vaikais prevencijos bei 

pagalbos teikimo problemas. Pagrindiniai programos uždaviniai galėtų būti tokie: 

 sukurti vaikų aukų identifikavimo sistemą; 

 įgyvendinti kokybiškas ir efektyvias prevencijos priemones; 

 sukurti ir įgyvendinti efektyvų aukų reabilitacijos mechanizmą; 

 parengti ir taikyti vaikų aukų reintegracijos ir resocializacijos programas; 

 sukurti ir įgyvendinti reguliariai praktikoje taikomą prekybos vaikais prevencijos ir 

specialistų mokymo sistemą. 

                                                           
45

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 208 „Dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos įgyvendinimo 

ataskaitos“ // Valstybės žinios, 2007, Nr. 26-957. 
46

 Pažymėtina, kad „Prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005–2008 m. programos įgyvendinimo priemonių 

plane“, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 558, buvo numatytas VIII 

skyrius – „Specialios priemonės, skirtos nepilnamečiams“. 
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Įgyvendinus programą, pagerėtų aukų atpažinimo sistema, specialistų profesinis 

pasirengimas, visuomenė geriau suprastų prekybos vaikais problemą, nepilnamečiams ir 

mažamečiams būtų kokybiškai teikiama kompleksinė pagalba, pagerintas nukentėjusių 

asmenų saugumas ir paslaugų teikimo tokiems asmenims užtikrinimas, taip pat sustiprėtų 

tarptautinis bendradarbiavimas tarp užsienio valstybių institucijų, pagerėtų nukentėjusių 

asmenų socialinė reintegracija, būtų užkirstas kelias prekybos vaikais plitimui. 

 

1.2. Prostitucija kaip vienas pagrindinių prekybą  
žmonėmis sąlygojančių veiksnių 

 

Asmenys, kurie verčiasi seksualinių paslaugų teikimu, priskiriami vienai iš pagrindinių rizikos 

tapti prekybos žmonėmis aukomis grupių. Priverstinė prostitucija ir prekyba žmonėmis – tai 

negatyvūs reiškiniai, kurie yra glaudžiai susiję ir dažnai traktuojami kaip lygiagrečios 

problemos. Prekyba moterimis ir vaikais seksualinio išnaudojimo tikslais yra vienas 

šiurkščiausių žmogaus teisių pažeidimų, o dėl padidėjusio organizuoto nusikalstamumo ir jo 

pelningumo prekyba žmonėmis pasaulio mastu tik didėja47.  

Kyla svarbus klausimas, kodėl moterys tampa seksualinių paslaugų teikėjomis. 

A. Sipavičienės, D. Tureikytės ir L. Rogaitės 2004 metais atlikti interviu su seksualinių 

paslaugų teikėjomis48 parodė, kad pagrindinė priežastis, kodėl verčiamasi prostitucija, yra 

materialiniai nepritekliai, nedarbas bei pinigų trūkumas narkotikams. Didelei grupei asmenų 

visame pasaulyje seksualinis darbas dažniausiai yra vienintelis būdas užsidirbti pragyvenimui 

ar išlaikyti savo šeimas. Pažymima, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp prostitucijos ir 

narkotikų vartojimo. Kartais merginos, tapusios seksualinių paslaugų teikėjomis, pradeda 

vartoti ir narkotikus, arba atvirkščiai49. Kitos priežastys, kurias įvardija ekspertai, tai silpna 

moralė, kai primygtinai siūloma užsiimti seksualinių paslaugų teikimu, apgaulė, taip pat 

asocialios šeimos sąlygoti veiksniai, vaikystėje patirta seksualinė prievarta ir masinių medijų 

įtaka. Esminė prostitucijos ir prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslams priežastis 

yra moterų ir mergaičių paklausa50. Lyčių nelygybė, globalizacija, neturtas, migracija ir 

moterų ekonominio stabilumo neužtikrinimas yra globalūs faktoriai, kurie sukuria sąlygas 

moterų įtraukimui į sekso industriją. Sekso industrijos plitimas tampa rinkos elementu, 

kuriuo neretai pasinaudoja organizuotas nusikalstamumas, užsiimantis prekyba žmonėmis. 

Svarbu pažymėti, kad jauna mergina / moteris, įsitraukusi į seksualinių paslaugų 

teikimą, paprastai pereina tam tikras nuostatų kitimo fazes51. Pasipriešinimas – viena iš 

nuostatų kitimo fazių, kai mergina, susidūrusi su realybe, galvoja apie pabėgimą, nepritaria 
                                                           
47

 Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 2014 m. vasario 3 d. pranešimas Nr. A7-0071/2014 „Dėl 

seksualinio išnaudojimo ir prostitucijos ir jų poveikio lyčių lygybei“ (2013/2013(INI)). 
48

 Sipavičienė A. et al. Prekyba moterimis. Problema. Prevencija. Pagalba aukoms. Vilnius: Tarptautinės migracijos 

organizacijos Vilniaus biuras, 2004. 
49

 ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos prezidentės Svetlanos Kulšis teigimu, Vilniuje 90 proc. 

prostitucija besiverčiančių asmenų turi priklausomybę nuo narkotikų. 
50

 O‘Connor M., Healy G. Ryšys tarp prostitucijos ir prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslams. 

Informacinis vadovas. Vilnius, p. 12. 
51

 Shu-ling H., Bedford O. Juvenile‘s Motivations for Remaining in Prostitution // Psychology of Women Quarterly, 

Nr. 28, 2004. 
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tokiai veiklai ir tuomet pradeda ieškoti palaikymo ir supratimo, nori jaustis saugi, t. y. bando 

užmegzti tarpasmeninius santykius. Vis dėlto tokiu atveju įprastai santykiai užmezgami tik su 

sąvadautojais ir kitais paslaugų teikėjais, todėl auka dažnai praranda viltį ir pradeda save 

žaloti tiek psichiškai, tiek fiziškai. Galiausiai prostitucijos auka susitaiko su tuo, kad 

prostitucija yra jos nepakeičiama gyvenimo dalis. Nemažą įtaką prostitucijai turi žmogaus 

motyvacija ir polinkiai. 

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ pagal Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos užsakymą 2004 metais atliko šalies gyventojų 

omnibusinį tyrimą dėl prostitucijos (administracinių nuobaudų taikymo, sveikatos priežiūros 

organizavimo ir mokesčių rinkimo, galimų legalizavimo pasekmių)52. Apklausoje dalyvavo 

šalies gyventojai nuo 18 iki 75 metų, iš viso buvo apklausti 1009 respondentai.  

Tyrimo rezultatai parodė (žr. 1 diagramą. Ar reikėtų bausti seksualinių paslaugų 

teikėjus?), kad 47,2 proc. tyrimo dalyvių laikosi nuomonės, jog reikėtų bausti seksualinių 

paslaugų teikėjus už vertimąsi šia veikla, 36,6 proc. nurodė nesutinkantys su tokia nuomone, o 

16,3 proc. respondentų neturėjo aiškios pozicijos šiuo klausimu.  

 

1 diagrama. Ar reikėtų bausti seksualinių paslaugų teikėjus? 

 

42,2 proc. apklausos dalyvių nuomone (žr. 2 diagramą. Ar reikėtų bausti seksualinių 

paslaugų pirkėjus?), asmuo, perkantis seksualinių paslaugų teikėjų paslaugas, neturėtų būti 

baudžiamas. 29,2 proc. respondentų siūlytų bausti šių paslaugų pirkėjus. Šiuo klausimu 

neapsisprendusiais save laiko 28,1 proc. respondentų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52

 Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Lietuvos gyventojų požiūris į viešojo saugumo 

instancijas, visuomenės saugumą ir prekybos žmonėmis problemą. Vilnius, 2004.  
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2 diagrama. Ar reikėtų bausti seksualinių paslaugų pirkėjus? 

 

Didžioji dalis respondentų (žr. 3 diagramą. Ar reikėtų bausti asmenį, kuris prievarta teikė 

seksualines paslaugas?) mano, kad asmuo, kuris buvo prievarta verčiamas užsiimti 

prostitucija, neturėtų būti baudžiamas, t. y. 86 proc. 

 
3 diagrama. Ar reikėtų bausti asmenį, kuris prievarta teikė seksualines paslaugas? 

 

Vyrų bei jaunesnių respondentų nuomone, būtų tikslinga bausti tik sąvadautoją. Už 

seksualinių paslaugų teikėjo ir sąvadautojo atsakomybę dažniau pasisako jaunesnio amžiaus 

atstovai. Paprašyti įsivaizduoti, kad už vertimąsi prostitucija nebūtų baudžiama, 31,7 proc. 

apklaustųjų teigė nepritariantys, kad šis reiškinys būtų legalizuotas ir atidaryti viešnamiai. 

28,1 proc. tyrimo dalyvių sutiko, kad reikėtų įstatymu legalizuoti tai, kas jau yra dabar, tačiau 

viešnamių atidarymui nepritartų. 18,5 proc. respondentų pritarė prostitucijos legalizavimui ir 

viešnamių atidarymui, o 20,7 proc. respondentų buvo sunku atsakyti į šį klausimą.  

Apklaustųjų manymu, šalyje legalizavus prostituciją, ja imtų verstis daugiau žmonių, 

tačiau už vertimąsi šiuo verslu valstybei būtų sumokami mokesčiai, sumažėtų organizuotų 

29,2% 

42,2% 

0,5% 

28,1% 
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Ne 
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6% 

86% 

8% 
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nusikalstamų grupuočių pelnas iš šios veiklos. Vis tik pripažįstama, kad visuomenės moralei 

būtų suduotas stiprus smūgis. Apklaustųjų teigimu, greičiau išaugtų sekso turizmas, pablogėtų 

tarptautinis šalies įvaizdis. Labiau nepritariama nuomonei, kad legalizavus prostituciją 

sumažėtų lytinių nusikaltimų ir lytiniu būdu plintančių ligų.  

Praėjus dešimtmečiui nuo atlikto tyrimo, 2013 m. bendrovė „Spinter tyrimai“ naujienų 

portalo DELFI užsakymu atliko viešosios nuomonės apklausą, kurioje dalyvavo identiška 

gyventojų amžiaus grupė nuo 18 iki 75 metų53. Tyrimo metu buvo apklausti 1008 

respondentai.  

Vadovaujantis šia visuomenės nuomonės apklausa, 48 proc. respondentų pritartų 

prostitucijos legalizavimui akcentuodami tai, kad, legalizavus prostituciją, valstybė surinktų 

daugiau mokesčių, o seksualines paslaugas teikiantys asmenys būtų ginami įstatymų. Tačiau 

48,9 proc. apklaustųjų legalizavimui nepritartų motyvuodami, kad prostitucijos mastai 

išaugtų, prostitucija yra amorali ir negali būti legalus verslas. 

2013 metais atlikta apklausa (žr. 4 diagramą. Kuris iš subjektų turėtų būti baudžiamas už 

prostitucijos veiklą?) atskleidė, kas, respondentų nuomone, turėtų būti baudžiamas už 

prostitucijos veiklą – tai sąvadautojas, seksualines paslaugas teikiantis asmuo ir klientas 

(42,7 proc.).  

 

4 diagrama. Kuris iš subjektų turėtų būti baudžiamas už prostitucijos veiklą? 

 

 

Tai, kad turėtų būti baudžiami visi trys subjektai – suteneris (sąvadautojas), seksualinių 

paslaugų teikėjas bei klientas – dažniau nurodė moterys, sulaukusios 45 metų amžiaus ir 

daugiau. 19,1 proc. respondentų mano, jog tik sąvadautojas, o 9,5 proc. siūlė bausmes ir 

seksualines paslaugas teikiančiam asmeniui, ir sąvadautojui. Pažymėtina, buvo ir manančių, 

kad už prostituciją apskritai nereikia bausti – tokios nuomonės laikėsi 11,3 proc.  

                                                           
53 Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 65 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad 
reprezentuotų visą šalies teritoriją. Samoškaitė E.Tyrimas: lietuviai nežino, ką daryti su prostitutėmis 
[interaktyvus, žiūrėta 2016-02-15]. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/tyrimas-
lietuviai-nezino-ka-daryti-su-prostitutemis.d?id=61515310>. 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/tyrimas-lietuviai-nezino-ka-daryti-su-prostitutemis.d?id=61515310
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/tyrimas-lietuviai-nezino-ka-daryti-su-prostitutemis.d?id=61515310
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1.3. Sankcijų už vertimąsi prostitucija evoliucija.  
Problemos sprendimo modeliavimas 

 

1939–1985 m. prostitucija Lietuvoje, kaip ir visoje Sovietų Sąjungoje, buvo ne tik 

kriminalizuota, tačiau ir įslaptinta, apie ją nebuvo skleidžiama jokia informacija, buvo 

stengiamasi įrodyti, kad asocialūs reiškiniai Sovietų Sąjungoje neegzistuoja. Taip pat buvo 

teigiama ir dėl organizuoto nusikalstamumo. Pirmą kartą administracinė atsakomybė už 

vertimąsi prostitucija buvo numatyta 1987 metais. 

Lietuvoje dešimtmečiais politiniu lygmeniu skatinamos diskusijos, atliekamos 

visuomenės nuomonės apklausos, organizuojamos tarptautinės konferencijos dėl 

prostitucijos problemų. Pagrindine problema išlieka teisinis prostitucijos reiškinio 

reglamentavimas. Šiuo klausimu iki šiol nėra vieningos nuomonės. Europoje teisinio 

reguliavimo problema sprendžiama įvairiai, atsižvelgiant į istorines aplinkybes, nacionalines 

vertybes, moralinį ar religinį ir kitus aspektus54. Nuo 1987 metų Lietuvoje numatyta 

administracinė atsakomybė pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau vadinama 

– ATPK) 1821 straipsnį: 

„1821 str. Vertimasis prostitucija55. 

Vertimasis prostitucija – užtraukia įspėjimą arba baudą iki vieno šimto rublių. 

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 

pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą – užtraukia baudą iki dviejų šimtų rublių.“ 

1987 metų redakcijoje buvo numatyta gana nedidelė bauda ir tik įspėjimas už vertimąsi 

prostitucija. Vis dėlto laikui einant, stiprėjo griežtesnių bausmių politika, o kartu keitėsi ir 

baudų dydis: 

„1821 str. Vertimasis prostitucija56. 

Vertimasis prostitucija – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio rublių. 

Tokie pat veiksmai padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 

pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų 

tūkstančių rublių.“ 

Pirmoje redakcijoje buvo numatytas įspėjimas ir bauda iki 100 rublių, antroje 

redakcijoje baudų dydis išaugo iki dešimties kartų – nuo 500 rublių iki 1000 rublių. 

Kvalifikuotoje sudėtyje įtvirtintos dar didesnės baudos – net iki 3000 rublių. O 1994 m. 

redakcijoje ir vėl sugriežtinta atsakomybė – numatytas administracinis areštas: 

„1821 str. Vertimasis prostitucija57. 

Vertimasis prostitucija – užtraukia baudą nuo trijų šimtų litų iki penkių šimtų litų. 

                                                           
54

 Žr. 6 priedą „Seksualinių paslaugų teikimo reglamentavimas Europoje“. 
55

 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Padaryti pakeitimus ir papildymus Lietuvos TSR 

įstatymuose dėl atsakomybės už administracinius teisės pažeidimus“ // Vyriausybės žinios, 1987, Nr. 17-189. 
56

 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir 

papildymo“ // Valstybės žinios, 1992, Nr. 21-610. 
57

 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir 

papildymo“ // Valstybės žinios, 1994, Nr. 58-1132. 
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Tokie pat veiksmai padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 

pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno 

tūkstančio litų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų.“ 

„1821 str. Vertimasis prostitucija58. 

Vertimasis prostitucija ar atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis – 

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų. 

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 

pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno 

tūkstančio litų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų.“ 

Pastaba. „Administracinėn atsakomybėn netraukiamas prostitucija vertęsis asmuo, 

kuris į prostituciją buvo įtrauktas būdamas materialiai, dėl tarnybos ar kitaip priklausomas 

arba įtrauktas į prostituciją panaudojant fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę, arba bet 

kokiu būdu įtrauktas į prostituciją būdamas nepilnametis ar (ir) nukentėjo nuo prekybos 

žmonėmis ir yra pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamajame procese.“ 

Pagal 2005 metų redakcijos ATPK 1821 straipsnį administracinėn atsakomybėn pirmą 

kartą buvo traukiamas ir seksualinių paslaugų klientas. Ši nuostata laikytina dideliu postūmiu 

modernesnio ir pažangesnio mąstymo link, nes į prostitucija užsiiminėjusius asmenis žiūrima 

ne tik kaip į administracinio pažeidimo subjektus, bet dažniau kaip į nukentėjusiuosius59. 

Pažymėtina, kad 2017 m. sausio 1 d.60 įsigalios naujasis Administracinių nusižengimų 

kodeksas (toliau vadinama – ANK). Šiame kodekse prostitucijos subjektams numatytas 487 

straipsnis: 

„Vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis61. 

1. Vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtraukia 

baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas 

pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 

3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti 

taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir 

narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, 

bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose 

(kursuose). 
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59 Prekyba žmonėmis: situacija Lietuvoje 2009 m. Vilnius: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Advokatų 

kontora „Vinkleris ir partneriai“, 2009. 
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įstatymo Nr. XII-1869 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas // TAR, 2016, Nr. 6425. 
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 - 23 - 

4. Administracinėn atsakomybėn netraukiamas prostitucija vertęsis asmuo, kuris į 

prostituciją buvo įtrauktas būdamas materialiai, dėl tarnybos ar kitaip priklausomas arba 

įtrauktas į prostituciją panaudojant fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę, arba bet kokiu 

būdu įtrauktas į prostituciją būdamas nepilnametis ir (ar) nukentėjo nuo prekybos žmonėmis 

ir yra pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamajame procese. 

Vis dėlto siūloma redakcija neišsprendžia prostitucijos pasiūlos mažinimo problemos 

paliekant sąvoką „vertimasis prostitucija“ ir neatsisakant seksualinių paslaugų teikėjų 

baudimo. 

Pažymėtina, kad nuo 1987 m. administracinė atsakomybė už vertimąsi prostitucija buvo 

nuosekliai griežtinama. Valstybės politika šiuo klausimu buvo nukreipta išskirtinai į 

seksualinių paslaugų teikėjų baudimą. 1994–2004 m. laikotarpiu surašytų administracinių 

teisės pažeidimų protokolų padaugėjo 11 kartų (žr. 5 ir 6 diagramas. Pažeidimų pagal ATPK 

1821 straipsnį kaita 1994–2004 m.).  

Nors 2005 m. buvo nustatyta administracinė atsakomybė už atlygintinį naudojimąsi 

prostitucija, tačiau tik 2010 m. buvo pirmą kartą nubausti 8 asmenys, kurie pirko seksualines 

paslaugas. Tačiau tais pačiais metais surašyta 312 protokolų asmenims, besiverčiantiems 

prostitucija. Nuo 2005 m. iki 2014 m. už atlygintinį naudojimąsi prostitucija surašyti 72 

protokolai, o už vertimąsi – 2 903, t. y. 40 kartų daugiau. 

Manytina, kad egzistuojanti norma, kol neatsisakyta seksualinių paslaugų teikėjų 

baudimo, turi daugiau represinį pobūdį negu tikslą spręsti seksualinių paslaugų paklausos 

problemas. 

 
5 diagrama. Pažeidimų pagal ATPK 1821 straipsnį kaita 1994–2004 m.62 
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6 diagrama. Pažeidimų pagal ATPK 1821 straipsnį kaita 2005–2014 m.63  

 

Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijoje dėl baudimo už seksualinių paslaugų teikimą 

panaikinimo ir seksualinių paslaugų pirkėjų kriminalizavimo64 buvo išreikšta pozicija, kad 

prostitucija yra daugiasluoksnė socialinė, teisinė, ekonominė ir politinė problema. Valstybei 

neturint aiškios strategijos asmenų seksualinio išnaudojimo prostitucijos tikslais klausimu, 

įsitvirtina prielaidos šio reiškinio plitimui ir naujų formų raiškai. Dėl savo kompleksiškumo, 

skirtingų požiūrių į šią problemą įvairovės, netinkamų teisinių prieigų ši problema išlieka 

viena iš sudėtingiausių socialinių, ekonominių ir politinių užduočių šalyje. Vyraujantys 

skirtingi požiūriai į nukentėjusias ar potencialias aukas neleidžia sukurti nuoseklios teisinės 

bazės ir veiksmingos socialinės pagalbos sistemos. Asmenų, nukentėjusių nuo prostitucijos, 

patirties pažinimas yra reikšminga ir būtina prielaida teisinės bazės kūrimui, socialinės 

pagalbos sistemos infrastruktūros formavimuisi ir gilesniam šios problemos visuomenėje 

supratimo įtvirtinimui. Šiame kontekste Lietuvos Respublikos Seimas priėmė rezoliuciją65 dėl 

baudžiamosios atsakomybės už seksualinių paslaugų pirkimą. Rezoliucija parengta įvertinus 

Šiaurės Europos valstybių (Švedijos, Norvegijos, Islandijos ir Airijos), kitų Europos 

(Prancūzijos) ir pasaulio šalių (Kanados, Filipinų ir Pietų Korėjos) praktiką kovojant su 

prekyba žmonėmis bei vertimusi prostitucija.  

Šioje rezoliucijoje Vyriausybei siūlomi tokie tikslai66:  

1) pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1949 m. Jungtinių Tautų konvenciją 

dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų išnaudojimu prostitucijos tikslams (ši 

konvencija yra vienas iš tarptautinių žmogaus teisių instrumentų, nukreiptų prieš vergovę ir į 

„vergovę panašias praktikas“). Konvencijos preambulėje nurodoma, kad „prostitucija ir 

prekyba žmonėmis prostitucijos tikslams yra nesuderinamos su žmogaus orumu ir jo verte“. 

Moterys prostitucijoje nelaikomos nusikaltėlėmis, tačiau traktuojamos kaip aukos, kurias 

reikia apsaugoti. Konvencija propaguoja bausmes tiems, kurie sąvadauja, įvilioja ir įveda kitus 
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 Ibidem. 
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 Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gruodžio 16 d. rezoliucija Nr. XII-1464 „Dėl baudžiamosios atsakomybės už 

seksualinių paslaugų pirkimą“. 
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 Ibidem. 
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į prostituciją. Šis tarptautinis dokumentas atskleidžia sąsajas tarp prekybos žmonėmis ir 

prostitucijos įtvirtindamas, kad šalys negali reguliuoti prostitucijos, registruoti moterų arba 

jas kontroliuoti kitais administraciniais būdais67; 

2) teikti BK pataisas, nustatančias atsakomybę už prostitucijos, pornografijos ar kitų 

seksualinio išnaudojimo formų paslaugų pirkimą;  

3) teikti ATPK 1821 straipsnio pataisas68 dėl administracinės atsakomybės panaikinimo 

už vertimąsi prostitucija;  

4) sudaryti tarpžinybinę darbo grupę seksualinių paslaugų teikėjų resocializacijos, 

reabilitacijos ir reintegracijos programai parengti. 

Svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijos 2 ir 3 punktai dėl BK ir 

ATPK (ANK) pataisų teikimo yra parengti pagal Švedijos modelį, todėl būtinas papildomas 

dėmesys šios valstybės taikomai praktikai. Švedijoje prostitucija laikoma vyrų smurtu prieš 

moteris ir vaikus. Seksualinių paslaugų teikimas oficialiai pripažintas vaikų ir moterų 

išnaudojimo forma, kuri yra didžiulė socialinė problema, žalinga ne tik atskirai prostitucijoje 

esančiai moteriai ar vaikui, tačiau ir plačiajai visuomenei. Nuo 1999 m. Švedijoje įsigijimas ar 

bandymas įsigyti seksualines paslaugas yra laikomas nusikaltimu, baudžiamu baudomis arba 

įkalinimu iki šešių mėnesių69. O moterys ir vaikai, kurie yra prostitucijos aukos, nesulaukia 

jokių teisinių pasekmių70. Jau 2000 m., t. y. praėjus trejiems metams nuo seksualinių paslaugų 

pirkimo kriminalizavimo, prekybos žmonėmis mastai sumažėjo71.  

Inkorporuojant Švedijos modelį į Lietuvos teisinę sistemą, gali kilti nauja problematika 

dėl baudžiamosios atsakomybės už atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis.  

Lyginant skirtingų valstybių modelius, pažymėtina, kad Latvijoje prostitucija daugiau nei 

10 metų yra dekriminalizuota. Latvijoje nustatytos specialios taisyklės72 (žr. 5 priedą), 

ribojančios prostituciją. Taip leidžiama užsiimti prostitucija patalpose, kurios priklauso arba 

nuomojamos seksualinių paslaugų teikėjui. Tačiau seksualines paslaugas draudžiama teikti 

striptizo klubuose, transporto priemonėse, masažo salonuose ar kliento namuose. Taip pat 

draudžiama teikti seksualines paslaugas grupėse, reklamuoti savo veiklą ir kt.  

Latvijos Vyriausybė 2015 m. pakeitė specialiąsias taisykles ir leido verstis prostitucija 

neturint medicininės kortelės. Vyriausybė atsižvelgė į 1949 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl 

kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų išnaudojimu prostitucijos tikslams 6 straipsnyje 

įtvirtintus reikalavimus, pagal kuriuos draudžiama bet kokia speciali registracija asmenų, 

kurie užsiima prostitucija. Už šių taisyklių pažeidimą atsako ir asmuo, perkantis seksualines 
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paslaugas. Už taisyklių pažeidimą pirmą kartą asmuo yra traukiamas administracinėn 

atsakomybėn pagal Latvijos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1744 

straipsnį „Taisyklių, ribojančių prostituciją, pažeidimas“ (numatyta sankcija – bauda nuo 350 

iki 700 eurų). Pakartotinai per metus pažeidęs nustatytą tvarką asmuo yra traukiamas 

baudžiamojon atsakomybėn pagal Latvijos Respublikos baudžiamojo kodekso 163 straipsnį 

„Taisyklių, ribojančių prostituciją, pažeidimas“, pagal kurį numatyta sankcija – bauda iki 50 

MGL. Latvijos ekspertų nuomone, prostitucijos mastui mažinti ypatingą reikšmę turi 

baudžiamoji atsakomybė už pakartotinį taisyklių pažeidimą.  

Atsižvelgiant į Lietuvos, Skandinavijos ir kitų užsienio valstybių praktiką, siūlomas 

perspektyvus modelis, kuris ribotų prostitucijos mastą Lietuvoje. Pirma, teikti atnaujintą ANK 

487 straipsnio redakciją ją išdėstant taip: 

„ANK 487 straipsnis. Atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis.  

1. Atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtraukia baudą nuo 

devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 

3. Atlygintinis naudojimasis vaikų prostitucijos paslaugomis užtraukia baudą nuo aštuonių 

šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų73. 

4. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti 

taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir 

narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, 

resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose 

programose (kursuose).“ 

Antra, parengti asmenų, kurie siekia savanoriškai atsisakyti vertimosi prostitucija, 

socialinės paramos bei integravimosi į visuomenę programą.  

Trečia, parengti seksualinių paslaugų mažinimo programą. Alternatyvus siūlymas galėtų 

būti seksualinių paslaugų mažinimo priemonių inkorporavimas į Nacionalinę prekybos 

žmonėmis kontrolės bei prevencijos programą. 

Kompleksiškai įgyvendinant siūlomą modelį, bus dekriminalizuota atsakomybė asmenims, 

kurie verčiasi prostitucija, sustiprinta atsakomybė už atlygintinį naudojimąsi vaikų 

prostitucijos paslaugomis, sudarytos realios prielaidos prostitucijos paklausai mažinti bei 

įgyvendinta socialinė parama, integracija į visuomenę asmenims, siekiantiems savanoriškai 

atsisakyti vertimosi prostitucija. 
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 Autorių siūloma minimali ir maksimali baudos riba yra orientacinė sistemiškai atsižvelgiant į kitus administracinių 

teisės pažeidimų sankcijas. 



 

 - 27 - 

II. PREKYBOS ŽMONĖMIS LIETUVOJE MASTAS 
 

 

Tinkamai prekybos žmonėmis prevencijai ir kontrolei vykdyti būtina išsami informacija, 

susijusi su tokio pobūdžio nusikaltimais. Šiuo metu tikslios informacijos apie prekybos 

žmonėmis mastą nėra. R. Sirgedienė 2012 m. straipsnyje tarp priežasčių, dėl kurių nėra 

patikimų duomenų apie prekybą žmonėmis, nurodo šio nusikaltimo latentiškumą, neaiškiai ir 

skirtingai apibrėžiamą prekybos žmonėmis nusikaltimą ir žmogiškųjų bei techninių išteklių 

trūkumą rinkti ir tvarkyti tokią informaciją74. Šiuo metu duomenis renka įvairios institucijos, 

neturinčios duomenų rinkimo metodikos arba esant tokiai metodikai ją sunku suprasti75 

(vienose valstybėse pateikiami policijos nustatytų nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis 

skaičiai, kitose – nukentėjusiųjų, kuriems pagalbą suteikė NVO, skaičiai; vienur pateikiami 

skaičiai tik apie pradėtus tyrimus, kitur – apie jau baigtus tyrimus). Dar vienas iš trūkumų yra 

skirtingas klasifikavimas ir nevienodi duomenų pateikimo laikotarpiai. Šiuo metu Lietuvoje 

nėra patikimų, bendrų statistinių duomenų rinkimo bei analizavimo apie prekybą žmonėmis 

sistemos. Tokių sistemų sukūrimas leistų nustatyti prekybos žmonėmis mastą, planuoti ir 

įgyvendinti kovos su prekyba žmonėmis strategiją bei priemones. Patikimas keitimasis 

informacija tarptautiniu lygmeniu leistų palyginti situaciją tarp Europos Sąjungos valstybių 

narių. Duomenys, išskyrus klasifikuotus, kaupiami sistemose, turėtų būti prieinami visiems 

subjektams, kurie kovoja su prekyba žmonėmis.  

Realios prekybos žmonėmis situacijos Lietuvoje įvertinimą apsunkina ir tai, kad visos 

tyrimams svarbios informacijos tiek apie sulaikytus ar nuteistus Lietuvos piliečius, 

organizuojančius prekybą žmonėmis, tiek apie vykdančius kitus nusikaltimus, gavimą iš dalies 

riboja tarptautiniai teisės aktai, tokie kaip 1963 m. Vienos konvencija „Dėl konsulinių 

santykių“76 ar 1981 m. Europos Tarybos konvencija „Dėl asmens apsaugos ryšium su asmens 

duomenų automatizuotu tvarkymu“77. Vienos konvencijos 36 straipsnyje teigiama, kad jei 

asmuo, t. y. užsienio pilietis, neprašo pranešti apie jo sulaikymą savo šalies konsulinei įstaigai, 

tos šalies teisėsaugos institucijos neturi teisės teikti jokių duomenų apie sulaikytą užsienio 

pilietį, jo sulaikymo pagrindus ir kitą turimą informaciją apie asmenį.  

Savo reikmėms duomenis apie prekybą žmonėmis nacionaliniu mastu kaupia keletas 

institucijų ir NVO. Lietuvos kriminalinės policijos biuro iniciatyva nuo 2000 m. reguliariai 

kaupiama ir analizuojama informacija apie organizuotų nusikalstamų grupuočių daromus 

nusikaltimus, susijusius su prekyba žmonėmis, o nuo 2007 m. – ir apie ikiteisminius tyrimus, 

susijusius su prekyba žmonėmis pagal patvirtintus vienodus rodiklius78.  
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Informacija apie policijoje registruotus įvykius, susijusius su prekyba žmonėmis, nuo 

2008 m. kaupiama Policijos registruojamų įvykių registre. O duomenis apie suteiktas 

paslaugas nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis, už kurias buvo sumokėta iš valstybės 

biudžeto, kaupia Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė79. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo 

Lietuvos Respublikos teismuose ataskaitas rengia Nacionalinė teismų administracija 

(ataskaitose pateikiamas nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, 

gautų ir baigtų bylų skaičius, bylų nagrinėjimo trukmė pirmosios ir apeliacinės instancijos 

teismuose)80. Apibendrinta informacija apie situaciją kovojant su prekyba žmonėmis randama 

ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ataskaitose81. 

Savo ruožtu Valstybės kontrolė nustatė82, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro įsakymu83 Informatikos ir ryšių departamentui, Policijos departamentui, Migracijos 

departamentui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai pagal kompetenciją buvo pavesta teikti 

informaciją Vidaus reikalų ministerijai du kartus per metus. Iš valstybės, savivaldybės 

institucijų ir NVO informaciją ministerija rinko prašydama užpildyti parengtas lenteles. 

Pateikti informaciją pagal 2013 m. duomenis buvo prašyta devynių valstybės institucijų, visų 

savivaldybių, penkių NVO ir Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro.  

Prašomos informacijos nepateikė keturios (iš devynių) valstybės institucijos. Į 

ministerijos siųstą raštą atsakė 30 (iš 60) savivaldybių, iš jų tik 13 pateikė prašomus 

duomenis. Pagal audito metu atliktos apklausos rezultatus, 20 savivaldybių 2011–2014 m. 

vykdė prekybos žmonėmis prevencijos priemones, tačiau aštuonios iš jų į ministerijos siųstą 

raštą neatsakė. Prašomą informaciją pateikė trys (iš penkių) NVO, dvi į raštą neatsakė. 

Informacija pagal 2014 m. duomenis buvo renkama iš tų pačių institucijų ir organizacijų 

(išskyrus Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigą). Informacijos nepateikė tos pačios valstybės 

institucijos, o NVO į raštą apskritai neatsakė. Iš 60 savivaldybių atsakė 36, iš jų 13 pateikė 

prašomus duomenis. Taigi prašomą informaciją 2014 m., kaip ir 2013 m., pateikė ne visos 

institucijos. Pagal rekomenduotą sukurti modelį turėjo būti užtikrinta, kad institucijos, iš 

kurių renkama informacija, gautų grįžtamąjį ryšį. Nors Vidaus reikalų ministerija informuoja 

institucijas apie galimybę susipažinti su parengtomis ataskaitomis jų tinklalapyje, apklausus 

institucijas nustatyta, kad grįžtamojo ryšio pasigenda didesnė dalis (61 proc.) valstybės 

institucijų ir dalis (22 proc.) savivaldybių.  

Iš ko galima spręsti apie prekybos žmonėmis mastą – iš aukų skaičiaus ar iš pradėtų 

ikiteisminių tyrimų skaičiaus? Praktika rodo84, kad vertinant mastą pagrindinis kriterijus 
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turėtų būti ne tyrimų skaičius, susijęs su prekyba žmonėmis, bet nukentėjusiųjų ir aukų, 

kurioms buvo suteikta pagalba, kiekis. Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje 

teigiama85, kad Lietuvoje 2013 m. atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose pripažinti 

nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis buvo 9, o 2014 m. – 34 asmenys86. NVO 2013 m. 

suteikė pagalbą daugiau nei 300 asmenų, nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis bei 

potencialioms prekybos žmonėmis aukoms, o 2014 m. – beveik 250 tokių asmenų. Manytina, 

kad aukos ne visada save identifikuoja kaip asmenis, kurie nukentėjo nuo prekybos 

žmonėmis. Be to, NVO atlieka prevencinį darbą su socialinės rizikos grupėms priskiriamais 

asmenimis, kurie yra potencialios prekybos žmonėmis aukos, pvz., prostitucija 

besiverčiančios moterys ar priklausomybę nuo narkotikų turintys asmenys.  

Pagal BK 147 straipsnį „Prekyba žmonėmis“, 1999–2014 m. buvo pradėti 273 

ikiteisminiai tyrimai (žr. 2 lentelę. 1999–2014 m. baudžiamųjų bylų statistika pagal BK 147 

straipsnį „Prekyba žmonėmis“). Pažymėtina, kad tik 124 bylos (45 proc. ikiteisminių tyrimų) 

pateko į teismą. Iš visų į teismą patekusių bylų tik 66 (53 proc.) bylos buvo išnagrinėtos. Tai 

reiškia, kad didžioji dalis ikiteisminių tyrimų (76 proc.) yra neišnagrinėjami dėl įvairių 

priežasčių: prekybos žmonėmis veikų perkvalifikavimo į kitas, tarptautinio aspekto, 

nepakankamos pareigūnų kvalifikacijos ir įrodinėjimo problemos (tokios bylos psichologiniu 

aspektu yra „jautrios“)87. Įrodinėjimo procesas tokios kategorijos bylose yra sudėtingas, nes 

parodymuose pasitaiko daug prieštaravimų. Pirminis prekybos žmonėmis faktas dažniausiai 

būna grindžiamas tik nukentėjusiojo parodymais88. Taip pat sėkmingas šios kategorijos 

nusikaltimų ištyrimas daugiausia priklauso nuo nukentėjusiųjų, kurios dažniausiai yra jaunos 

merginos, parodymų. Iš baimės ar esant susitarimams su įtariamaisiais ikiteisminio tyrimo 

metu jos dažnai keičia parodymus ir dėl to tyrimas gali nukrypti klaidinančia linkme. Dėl šių 

aplinkybių minėti tyrimai smarkiai komplikuojasi89. Dar viena šių nusikalstamų veikų tyrimą 

apsunkinanti priežastis yra nepakankama pareigūnų kvalifikacija, kuri dažnai siejama su 

nekvalifikuotomis nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausomis, o tai savo ruožtu gali turėti įtakos 

ikiteisminio tyrimo nutraukimui.  
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2 lentelė. 1999–2014 m. baudžiamųjų bylų statistika pagal BK 147 straipsnį „Prekyba žmonėmis“90 
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1999 3 1 1 - 2 2 2 

2000 5 3 3 - 3 - 3 

2001 19 6 3 2 18 9 7 

2002 17 10 3 - 26 16 6 

2003 18 5 2 - 33 7 2 

2004 22 13 4 1 25 23 14 

2005 32 18 7 3 21 25 15 

2006 26 21 7 3 19 27 10 

2007 18 4 3 2 3 11 6 

2008 18 10 7 7 22 25 13 

2009 23 - - 10 9 13 7 

2010 11 5 7 7 11 2 8 

2011 10 8 5 7 22 2 11 

2012 6 6 4 6 12 3 7 

2013 19 3 5 4 11 9 6 

2014 26 11 10 6 23 34 13 

Iš viso 273 124 66 58 260 208 130 

 

Analizuojant bendrą baudžiamųjų bylų, susijusių su prekyba žmonėmis, skaičių, būtina 

įvertinti bylų, iškeltų pagal BK 157 „Vaiko pirkimas arba pardavimas“ ir BK 1471 

„Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms“ straipsnius, statistiką tam, kad būtų 

nustatytas bendrasis prekybos žmonėmis mastas (žr. 3 ir 4 lenteles. 2005–2014 m. 

baudžiamųjų bylų statistika pagal BK 157 straipsnį „Vaiko pirkimas arba pardavimas“ ir 2005–

2014 m. baudžiamųjų bylų statistika pagal BK 147
1
 straipsnį „Išnaudojimas priverstiniam darbui 

ar paslaugoms“). 
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3 lentelė. 2005–2014 m. baudžiamųjų bylų statistika pagal BK 157 straipsnį  
                 „Vaiko pirkimas arba pardavimas“91 
 

Metai 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Iš viso 

bylų 

- 0 0 0 1 3 7 7 9 10 

 

4 lentelė. 2005–2014 m. baudžiamųjų bylų statistika pagal BK 1471 straipsnį  
                 „Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms“92 

 

Pastaraisiais metais sparčiai plinta naujos formos prekybos žmonėmis atvejai – 

priverstinės ar fiktyvios santuokos (registruotos partnerystės). Dar 2013 m. Seime vykusioje 

konferencijoje „Tiriant prekybos žmonėmis ir interneto sąsajas: kibernetinė erdvė prevencijai 

– ne verbavimui“93, skirtoje ES kovos su prekyba žmonėmis dienai paminėti, Europos 

Komisijos koordinatorė kovai su prekyba žmonėmis Myria Vassiliadou akcentavo kylančią grėsmę 

plisti naujoms prekybos žmonėmis formoms, pavyzdžiui, registruojant priverstines ar fiktyvias 

santuokas (registruotas partnerystes), kai parduodami emigravusių tėvų vaikai ir vaikai iš 

globos namų, kai žmonės parduodami elgetavimui ir kt. Nors pagrindinis priverstinės ar 

fiktyvios santuokos, registruotos partnerystės registravimo tikslas – neteisėtai įgyti Europos 

Sąjungos šalių narių pilietybę, BK kontekste ir nelaikomos kaip prekyba žmonėmis, matyti tie 

patys, kaip ir prostitucijos, darbo vergovės aukų verbavimo, išnaudojimo mechanizmai: 

išvežimas į kitą šalį, laisvės atėmimas, apribojimas, smurtas, fizinė prievarta, seksualinis 

išnaudojimas.  

2014 m. Lietuvos Respublikos Seimo narė G. Purvaneckienė, Seimo parlamento grupės 

„Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis“ pirmininkė, inicijavo BK 147 ir 157 straipsnių 

pakeitimą pridedant tokias išnaudojimo formas kaip priverstinė ar fiktyvi santuoka 

(registruota partnerystė). Atsižvelgiant į tarptautinę praktiką kovojant su organizuotu 

nusikalstamumu, tikslinga šį Seimo narės pasiūlymo priėmimą paspartinti. 

Prekyba žmonėmis – latentinis (užslėptas) nusikaltimas, nes ne kiekvienas nukentėjęs 

asmuo kreipiasi pagalbos į teisėsaugos institucijas. Šiuo metu tikslios informacijos apie 

prekybos žmonėmis aukų mastą Lietuvoje nėra. Pažymėtina, kad vykdant Prekybos žmonėmis 

prevencijos bei kontrolės 2005–2008 m. programos 3 uždavinį94 Tarptautinės migracijos 

organizacijos Vilniaus biure buvo sukurta ir įdiegta depersonalizuota duomenų apie prekybos 

žmonėmis aukas bazė. 2005–2008 m. egzistavo gana efektyvi prekybos žmonėmis aukų 

identifikavimo ir skaičiavimo sistema, kuri buvo sudaryta iš trijų šaltinių (žr. 5 lentelę. 2005–
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 Ibidem.  
92

 Ibidem.  
93

 Lietuvos Respublikos Seimas. Tarptautinės konferencijos dalyviai: internetas turi tapti veiksminga pagalbos priemone 

tiriant prekybos žmonėmis nusikaltimus [interaktyvus, žiūrėta 2015-12-08]. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2002&p_d=140962&p_k=1>.  
94

 Prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005–2008 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005–2008 

metų programos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2005, Nr. 65-2333. 

Metai 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Iš viso 

bylų 

0 0 0 1 1 2 0 2 1 4 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2002&p_d=140962&p_k=1
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2008 m. depersonalizuota bendra duomenų apie prekybos žmonėmis aukas ir nukentėjusiuosius 

bazė). Informacija duomenų bazėje buvo kaupiama iš valstybės institucijų, 8 NVO, teikiančių 

pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, bei tarptautinių migracijos organizacijų. Ši sistema 

egzistavo iki 2008 m. ir buvo nutraukta dėl finansavimo trūkumų, nors ir pateisino visų 

subjektų keliamus lūkesčius.  

 

5 lentelė. 2005–2008 m. depersonalizuota bendra duomenų apie prekybos žmonėmis aukas 
                    ir nukentėjusiuosius bazė95 
 

  2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos statistika (duomenys apie 

asmenis, ikiteisminio tyrimo pripažintus 

nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis pagal BK 

147 straipsnį „Prekyba žmonėmis“) 

25 27 11 25 

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus 

biuro depersonalizuota duomenų bazė (duomenys 

apie nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis) 

135 110 56 86 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

duomenys apie esamus ir potencialius 

nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis ir 

priverstinės prostitucijos ir nevyriausybinių 

organizacijų jiems suteiktą pagalbą 

287 402 438 621 

 

Šiuo metu nėra apibendrintos informacijos apie Lietuvos Respublikos piliečius, kurie 

tapo prekybos žmonėmis aukomis, ar piliečius, užsiimančius tokia veikla užsienyje. Lietuvoje 

yra įdiegta, skirta kovai su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su prekyba 

žmonėmis96. Tikimasi, kad ši sistema turėtų sudaryti sąlygas tiksliau vertinti prekybos 

žmonėmis mastą, tačiau šios sistemos duomenys nėra viešai publikuojami ir nesuteikia 

galimybės objektyviai vertinti prekybos žmonėmis mastų. 

Buvusią sistemą, kuri egzistavo iki 2008 metų, pagal ekspertų ir NVO darbuotojų 

nuomonę, būtų tikslinga atnaujinti, papildant atskira pozicija dėl duomenų rinkimo apie 

Lietuvos piliečius užsienio valstybėse, ikiteisminio tyrimo metu pripažintus nukentėjusiaisiais 

nuo prekybos žmonėmis. NVO, kurios anksčiau dalyvavo projekte, taip pat pasisakė už 

sistemos atkūrimą. Pagrindiniai šios sistemos pranašumai – sistema skaičiuodavo ne tik 

nukentėjusius asmenis, bet ir aukas, o tai turėjo grįžtamąjį pobūdį, t. y. NVO suteikdavo 

informaciją sistemai ir gaudavo iš duomenų bazės ir aukų sisteminę analizę. Taigi siūloma 

taikyti anksčiau veikusią sistemą pridedant poziciją dėl aukų ir nukentėjusiųjų skaičiaus 

užsienio valstybėse ir įtraukiant taikytinus, su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas 

veikas numatančius, BK straipsnius (žr. 6 lentelę. 2016–2019 m. depersonalizuota bendra 

duomenų apie prekybos žmonėmis aukas ir nukentėjusiuosius bazė). 
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 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys [interaktyvus]. 

Prieiga per internetą: <http://www.ird.lt/ataskaitos>. 
96

 Nacionalinės integruotos informacinės sistemos (NIIS), skirtos kovai su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, 

susijusiu su prekyba žmonėmis, sukūrimas, kuriuo sudaromos sąlygos jungimuisi su nacionaliniais Interpolo ir 

Europolo padaliniais bei kitomis ES valstybėmis narėmis. Baigiamosios konferencijos medžiaga, 2011. 

http://www.ird.lt/ataskaitos
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6 lentelė. 2016–2019 m. depersonalizuota bendra duomenų apie prekybos žmonėmis aukas  
                    ir nukentėjusiuosius bazė 

 

  2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos duomenys apie 
asmenis, ikiteisminio tyrimo pripažintus 
nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis pagal 
BK 147 straipsnį; 
BK 1471 straipsnį; 
BK 1472 straipsnį; 
BK 157 straipsnį 

    

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus 
biuro depersonalizuota duomenų bazė 
(duomenys apie nukentėjusiuosius nuo 
prekybos žmonėmis) 

    

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei 
NVO duomenys apie esamus ir potencialius 
nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis ir 
priverstinės prostitucijos ir nevyriausybinių 
organizacijų jiems suteiktą pagalbą 

    

     Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos, Policijos 
departamento ir Užsienio reikalų ministerijos 
duomenys apie asmenis, užsienio valstybėse 
ikiteisminio tyrimo pripažintus aukomis nuo 
prekybos žmonėmis  
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III. PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKŲ IR NUKENTĖJUSIŲJŲ 
TEISINIS STATUSAS 

 

 

Pagal Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis (10 straipsnio 2 

dalį)97, šalys priima teisės aktus ar kitas priemones, būtinas tinkamai nustatyti aukas. Kartais 

aukos pačios nesuvokia, kad tapo prekybos žmonėmis aukomis. Siekiant suteikti pagalbą 

šiems asmenims, pirmiausia būtina juos tinkamai identifikuoti.  

Identifikacija priklauso nuo pačios aukos. Jeigu auka nesikreipia į policiją, NVO ar kitas 

institucijas, auką identifikuoti yra problemiška. Keičiant tokią situaciją, daugiau pastangų 

reikia skirti išankstiniam aukų identifikavimo procesui, t. y. konkrečiai identifikuoti 

potencialias prekybos žmonėmis aukas.  

Europos Sąjunga yra pasiryžusi apsaugoti nusikaltimų aukas ir šioje srityje nustatyti 

būtiniausius standartus. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/29/ES98 auka yra 

laikomas fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė žalą, įskaitant fizinę, 

psichinę ar emocinę, arba ekonominius nuostolius, arba asmens, kurio mirtis tiesiogiai 

susijusi su nusikalstama veika, šeimos nariai, kurie patyrė žalą dėl to asmens mirties. Vis dėlto 

šia direktyva nedaromas poveikis nacionalinėms administracinėms procedūroms, kurios 

reikalingos tam, kad asmuo būtų pripažintas prekybos žmonėmis auka. 

Lietuvos teisės aktuose „aukos“ sąvoka nėra vartojama tiesiogiai. Neretai „aukos“ 

apibrėžimas tapatinamas su „nukentėjusiojo“ definicija, tačiau aukos ir nukentėjusiojo statuso 

atskyrimas atskleidžiamas per teisinį aspektą. Asmuo turėtų būti laikomas auka nepaisant to, 

ar nusikaltėlis yra nustatytas, sulaikytas, patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ar nuteistas 

pagal Europos Sąjungos teisės reglamentavimą. O nustatant nukentėjusįjį, Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 28 str.99 numato, kad yra būtinas ikiteisminio 

tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimas ar teismo nutartis. Šiais aktais nukentėjusiuoju 

pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar neturtinės 

žalos. Kitas svarbus momentas atskiriant auką ir nukentėjusįjį – žalos kompensavimo 

momentas. Kadangi aukoms nėra suteikiamas teisinis statutas, jos neturi teisės gauti 

kompensaciją iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo100, kuris kompensuoja žalą, 

padarytą smurtiniais nusikaltimais. O asmenys, kurie buvo pripažinti nukentėjusiaisiais nuo 

prekybos žmonėmis, turi teisę gauti kompensaciją. Pagal Lietuvos Respublikos smurtiniais 

nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 straipsnį bei Smurtinių nusikaltimų, 

dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašą101, prekyba žmonėmis įeina į smurtinio 

nusikaltimo apibrėžimą.  
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 Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis // Valstybės žinios, 2012, Nr. 96-4916. 
98

 Europos Parlamento ir Tarybos 2012 m. spalio 25 d. direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų 

aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR. 
99

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 37-1341. 
100

 Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas // Valstybės žinios, 2005, 

Nr. 85-3140. 
101

 Smurtinių nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1R-88. 
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Svarbu paminėti, kad Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. kolegialiai priimtą įsakymą „Dėl prekybos žmonėmis 

aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų 

patvirtinimo“  (toliau – Tarpinstitucinis įsakymas)102,  prekybos žmonėmis auka yra 

suvokiama kaip fizinis asmuo, kurio atžvilgiu buvo padaryta prekybos žmonėmis 

nusikalstama veika, neatsižvelgiant į šio asmens norą būti pripažintam nukentėjusiuoju ar 

tokio pripažinimo momentą. 

BK straipsniuose, t. y. BK 147 str., 1471 str., 1472 str. ir 157 str., nustatančiuose 

atsakomybę už prekybą žmonėmis, numatyti pagrįsti bei išsamūs šių nusikaltimų sudėties 

požymiai, taip pat nustatytos veiksmingos, proporcingos bei atgrasančios sankcijos už 

nusikalstamas veikas. Tai svarbu ne tik teisingumo įgyvendinimo, bet ir prevenciniu aspektu. 

Šiuo požiūriu tikslinga trumpai aptarti minėtų BK normų atitikties Europos Sąjungos 

dokumentų, konkrečiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos 

žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį 

sprendimą 2002/629/TVR103 (toliau – Direktyva 2011/36/ES), pagrindinėms nuostatoms 

klausimus. 

Minėtų BK straipsnių dispozicijos atkartoja prekybos žmonėmis objektyviosios pusės 

sudėties požymius, kurie nustatyti Direktyvoje (2011/36/ES), taip pat ir tikslus, kurių 

siekiama šiomis veikomis. Be to, įtvirtinta ir juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už 

šiuose straipsniuose numatytų veikų padarymą, o BK 157 str. pagrindinėje sudėtyje – 

baudžiamoji atsakomybė už prekybą asmeniu, jaunesniu nei 18 metų amžiaus. Su prekyba 

žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų kvalifikuojančiose sudėtyse numatyta baudžiamoji 

atsakomybė už prekybą žmonėmis sunkinančiomis aplinkybėmis, kuriomis laikomos veikos, 

kai subjektas nusikaltimą padarė dviejų ar daugiau asmenų atžvilgiu arba dalyvaudamas 

organizuotoje grupėje, arba siekdamas įgyti nukentėjusiojo asmens organų, audinių arba 

ląstelių. Toks reguliavimas iš esmės užtikrina Direktyvos 2011/36/ES reikalavimą, kad už 

nurodytus nusikaltimus būtų baudžiama veiksmingomis, proporcingomis priemonėmis ir 

atgrasančiomis sankcijomis, dėl kurių yra galima ir ekstradicija. 

Aukų vaidmuo baudžiamojo teisingumo sistemoje ir tai, ar jos gali aktyviai dalyvauti 

baudžiamajame procese, nustatomas pagal vieną ar daugiau iš šių kriterijų: tai, ar pagal 

nacionalinę sistemą aukai numatytas šalies baudžiamajame procese teisinis statusas; tai, ar 

aukai yra nustatytas teisinis reikalavimas arba jos prašoma aktyviai dalyvauti baudžiamajame 

procese, pavyzdžiui, kaip liudytojui; ir (arba) tai, ar pagal nacionalinę teisę auka turi juridinę 

teisę aktyviai dalyvauti baudžiamajame procese ir ji siekia tai daryti, kai pagal nacionalinę 

sistemą jai nenumatytas šalies baudžiamajame procese teisinis statusas. Valstybės narės 

turėtų nustatyti, kurie iš šių kriterijų taikomi siekiant nustatyti Direktyvoje 2011/36/ES 
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 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos 
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nustatytų teisių apimtį, kai atitinkamoje baudžiamojo teisingumo sistemoje yra nuorodų į 

aukos vaidmenį. 

Prekybos žmonėmis byloje auka gali būti ir liudytoju, ir nukentėjusiuoju. Sprendimą 

suteikti nukentėjusiojo statusą priima procesą vykdantis asmuo, bet tik tuo atveju, jeigu pats 

nukentėjęs asmuo su tuo sutinka. Praktika rodo, kad prekybos žmonėmis aukos ne visada 

sutinka būti nukentėjusiuoju baudžiamajame procese, todėl praranda procesines 

nukentėjusiojo teises. Pradedant baudžiamąjį procesą, nebūtina gauti aukos sutikimą, nes 

sprendimą dėl to priima tyrėjas. Vis dėlto nustatant nukentėjusiojo statusą, aiškiai 

suformuluotas aukos sutikimas yra būtinas. 7 diagramoje „Nukentėjusiojo ir liudytojo statusas 

baudžiamajame procese“ parodyta, kokiu būdu gali formuotis baudžiamajame procese 

prekybos žmonėmis aukos statusas:  

 

7 diagrama. Nukentėjusiojo ir liudytojo statusas baudžiamajame procese 

 

 

 

 

Pirmasis atvejis – asmuo suprato, kad tapo prekybos žmonėmis auka, ir padavė 

pareiškimą policijai, tačiau dėl įvairių priežasčių (jaučiasi pats nusikaltęs arba nenori, kad 

kaltininkas sužinotų, kas padavė pareiškimą su kaltinimu jam ir pan.) atsisako nukentėjusiojo 

statuso. 

Antrasis atvejis – atliekant tyrimą, aplinkybėms išaiškinti kviečiami liudytojai. 

Parodymuose, kuriuos davė apklausiamasis liudytojas, gali atsirasti faktų, pagrindžiančių, jog 

liudytojas taip pat yra prekybos žmonėmis auka. Tokiu atveju jis gali duoti sutikimą ar 

neduoti sutikimo dėl nukentėjusiojo statuso byloje. 

Būtina pabrėžti, kad baudžiamajame procese nukentėjusiojo statusas suteikia žymiai 

platesnių teisių nei liudytojui, pavyzdžiui, nukentėjusysis gali pretenduoti į kompensaciją 

baudžiamojo proceso tvarka, o liudytojas – tik civilinio proceso tvarka. Nukentėjusysis turi 

teisę į savo teisėto atstovo dalyvavimą baudžiamajame procese, pateikti prašymą nušalinti 

asmenis, vykdančius procesą, gauti baudžiamosios bylos medžiagų kopijas, dalyvauti 

teisminiame tyrime. Tuo tarpu liudytojas turi tik kai kurias iš paminėtų teisių (pvz. teisę turėti 

atstovą)104. 

Ar asmuo pripažins save nukentėjusiuoju, priklauso nuo tyrėjo ar prokuroro nuostatų ir 

jų gabumų įgyvendinant proceso dalyvių teises. Būtina, kad jau pirminiame tyrimo etape su 

nukentėjusiaisiais dirbtų ne tik tyrėjai (policininkai, prokurorai), bet ir socialiniai darbuotojai, 
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 BPK 28 straipsnio 2 dalis numato šias nukentėjusiojo teises: teikti įrodymus; pateikti prašymus; pareikšti 

nušalinimus; ikiteisminio tyrimo metu ir teisme susipažinti su byla; dalyvauti bylą nagrinėjant teisme; apskųsti 

ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus, taip pat apskųsti teismo 

nuosprendį ar nutartį; pasakyti baigiamąją kalbą. 
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Liudytojas Liudytojas 
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psichologai bei teisininkai, kurie galėtų motyvuoti asmenį ne tik bendradarbiauti su 

teisėsaugos institucijomis, bet ir išaiškinti aukos teises ir įpareigojimus. 

Prekyba žmonėmis, kaip ji apibūdinta Direktyvos 2011/36/ES preambulės 1 punkte – 

tai sunkus nusikaltimas, dažnai susijęs su organizuotu nusikalstamumu, ir šiurkštus 

pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas, aiškiai uždraustas Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijoje. Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja taip pat yra prioritetinis ES ir 

valstybių narių uždavinys. Lyginant su ankstesniu Tarybos pamatiniu sprendimu dėl kovos su 

prekyba žmonėmis (2002/629/TVR), Direktyvoje 2011/36/ES nustatyta platesnė prekybos 

žmonėmis sąvoka į ją įtraukiant papildomas išnaudojimo formas, tokias kaip: neteisėtas 

įsivaikinimas, priverstinė santuoka, asmens išnaudojimas elgetavimui ir kt. Prekyba 

žmonėmis ir toliau priskiriama prie sunkių pagrindinių žmogaus teisių pažeidimų, apimančių 

tokius negailestingus veiksmus, kaip pažeidžiamų asmenų tvirkinimą, smurtą, išnaudojimą ir 

prievartą. Taigi toks aptariamųjų nusikaltimų pobūdis ir pavojingumas neatmeta fakto, kad 

nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis statusą fizinis asmuo įgyja esant bendriems 

faktiniams ir juridiniams pagrindams. Išskiriant pagrindus, fiziniu pagrindu yra laikoma 

nusikalstama veika asmeniui padaryta fizinė, turtinė ar moralinė žala, o juridiniu – 

ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimas ar teismo nutartis dėl asmens 

pripažinimo nukentėjusiuoju. 

Kita vertus, prekybos žmonėmis pobūdis ir pavojingumas lemia kai kuriuos tiek 

pripažinimo nukentėjusiuoju nuo tokių nusikaltimų tvarkos, tiek ir nukentėjusiojo statuso 

ypatumus. Pagal Tarybos pamatinį sprendimą 2001/220/TVR, tyrimas ar baudžiamasis 

persekiojimas už prekybą žmonėmis, bent jau tais atvejais, kai visas nusikaltimas ar jo dalis 

yra padaroma Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje, pradedamas nepriklausomai nuo 

tokio nusikaltimo aukos pateikto pareiškimo ar kaltinamojo akto surašymo momento. BK ir 

BPK nuostatos atitinka ši reikalavimą, nes prekybos žmonėmis atveju ikiteisminis tyrimas 

atliekamas ne tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, bet ir pagal bet 

kurio kito asmens pranešimą arba teisėsaugos institucijų iniciatyva, kai paaiškėja minėto 

pobūdžio nusikalstamos veikos požymiai. 

Prekybos žmonių nusikaltimo aukų didesnį pažeidžiamumą lemia kai kurios specifinės 

šių nusikaltimų padarymo aplinkybės. Šių nusikaltimų aukos paprastai būna atskirtos nuo 

standartinės socialinės aplinkos, priklauso rizikos grupėms ar atsiduria užsienio valstybėse. 

Kadangi aukos paprastai nemoka užsienio kalbos, neišmano papročių, įstatymų ir neturi lėšų, 

būtinų gyvenimo poreikiams patenkinti, jos atsiduria rizikos grupėje patekti į nusikaltėlių 

akiratį ir būti išnaudojamos. Taip pat nusikaltėlių yra verčiamos nebendrauti su teisėsaugos 

institucijomis ir dėl to prekybos žmonėmis aukoms sunku užtikrinti efektyvią valstybės 

pagalbą. 

Europos Komisijos „Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012–2016 m.“105 

išskiria svarbiausius prioritetus, kuriems ES turėtų skirti daugiausia dėmesio spręsdama 
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prekybos žmonėmis klausimą. Vienas iš Europos Komisijos siūlomų prioritetų yra prekybos 

žmonėmis aukų apsauga, nustatymas ir jų rėmimas.  

Reikėtų pabrėžti, kad aukų nustatymas nėra lengvas procesas. Nustatant, ar tam tikras 

asmuo gali būti prekybos žmonėmis auka, yra ypač svarbu, kad kiekvienas su auka 

susiduriantis asmuo galėtų kuo geriau patenkinti penkis pagrindinius potencialios aukos 

poreikius: pagarbą, paramą, apsaugą, teisę kreiptis į teismą ir kompensaciją. Nustačius auką, 

policijai ir baudžiamojo persekiojimo įstaigoms sudaromos sąlygos geriau ištirti nusikaltimą 

ir nubausti prekiautojus žmonėmis. Pagal Direktyvą 2011/36/ES, pagalba ir parama turėtų 

būti teikiama atsižvelgiant į individualius aukos poreikius, apimti tinkamą ir saugų prekybos 

žmonėmis aukos apgyvendinimą, materialinę pagalbą, medicininį gydymą, psichologinę 

pagalbą, konsultavimą, informavimą, vertimo raštu ir žodžiu paslaugas. 

Valstybės turėtų užtikrinti, kad būtų sukurti oficialūs, gerai veikiantys nukreipimo 

mechanizmai. Turėtų būti apibūdintos procedūros, kaip geriau nustatyti, nukreipti, apsaugoti 

ir paremti aukas. Į šių mechanizmų taikymą rekomenduojama įtraukti visas susijusias 

valstybės institucijas ir pilietinę visuomenę. Taip pat turėtų būti parengti aukų nustatymo 

kriterijai, kurių laikytųsi visi šios veiklos dalyviai ir būtų nustatytas jų vaidmuo su 

atsakomybe. Pagal Direktyvą dėl prekybos žmonėmis, aukas reikėtų tinkamai apsaugoti ir 

remti atsižvelgiant į individualius rizikos ir poreikių vertinimus.  

Aukos identifikavimas yra pirminis veiksmas, nuo kurio prasideda pirminė aukos 

apklausa. Vienas iš esminių dalykų laikomas tas, kad asmuo, būdamas nepripažintas kaip 

prekybos žmonėmis auka, praranda galimybę pasinaudoti teisinio reguliavimo teikiamomis 

privilegijomis, t. y. apsauga, socialinėmis priemonėmis ir kt. paslaugomis. Identifikuojant 

asmenį, auka laikomas tas asmuo, kuris yra įtrauktas į prostituciją seksualinio išnaudojimo 

tikslais, išnaudojimo vergijoje ir panašiomis į vergiją sąlygomis bei atitinka vieną ar daugiau 

pateiktų aukos identifikavimo indikatorių. 

Tarptautinės sutartys skatina kovą su prekyba žmonėmis ir kartu kelia reikalavimus 

šalims narėms imtis reikiamų priemonių identifikuojant prekybos žmonėmis aukas. Viena iš 

tokių sutarčių yra 2005 m. Varšuvoje priimta Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš 

prekybą žmonėmis106. Vienas pagrindinių šios konvencijos tikslų – užkirsti kelią prekybai 

žmonėmis ir kovoti su ja, kartu užtikrinant lyčių lygybę. Konvencijoje auka suprantama kaip 

fizinis asmuo, kuris patiria prekybos žmonėmis veiksmus. Šios konvencijos 10 straipsnis 

numato, kad nustatant aukas veiklą vykdytų kompetentingos institucijos, kurios nustatytų 

aukas ir joms padėtų. Taip pat ši konvencija užtikrina, kad įvairios institucijos 

bendradarbiautų tarpusavyje su atitinkamomis pagalbą teikiančiomis organizacijomis ir tokiu 

tam, kad būtų galima nustatyti prekybos žmonėmis aukas. 

Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. 

gruodžio 17 d. bendrai priimtame įsakyme „Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, 

ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“  (toliau 
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Tarpinstitucinis įsakymas)107 yra nustatoma aukų identifikavimo sistema tiek NVO, tiek 

viešiesiems valstybėms subjektams. Atsakingos institucijos, įstaigos ir organizacijos 

darbuotojas, nustatydamas prekybos žmonėmis auką, pildo Nukentėjusio nuo prekybos 

žmonėmis asmens nustatymo kortelę (arba institucijos, įstaigos ar organizacijos žinybiniame 

akte numatytą šią kortelę atitinkantį dokumentą ar formą). Prekybos žmonėmis auką 

Lietuvoje nustato: 

1. NVO – remdamasi NVO prekybos žmonėmis aukos identifikavimo kriterijais, 

patvirtintais VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro, asociacijos 

Dingusių žmonių šeimų paramos centro, Lietuvos „Carito“ ir asociacijos Vyrų krizių 

centro atstovų 2012 m. rugsėjo 11 d. susirinkimo protokolu Nr. P 0911/1108, ir Vidaus 

reikalų ministerijos Rekomendacijomis109. 

2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija prekybos žmonėmis auką nustato 

remdamasi užsienio reikalų ministro patvirtinta kortele. Gautą kortelę Lietuvos 

Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) Konsulinis departamentas, 

remdamasis Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – PD) ir URM 2005 m. vasario 14 d. bendradarbiavimo susitarimu 

Nr. 5-IN-27/20-10KOD, nedelsdamas perduoda PD. 

3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos vadovaujasi Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado 2014 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. 4-54 „Dėl Nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis asmens identifikavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Tarpinstitucinio įsakymo rekomendacijomis. 

4. Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos inspektorius vadovaujasi Tarpinstitucinio įsakymo rekomendacijomis. 

5. PD – nustatydamas prekybos žmonėmis auką, policijos pareigūnas vadovaujasi 

Asmenų, galėjusių ar galinčių nukentėti nuo prekybos žmonėmis, nustatymo ir 

pirminių veiksmų atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio 

komisaro 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 5-V-200 „Dėl Asmenų, galėjusių ar galinčių 

nukentėti nuo prekybos žmonėmis, nustatymo ir pirminių veiksmų atlikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“110, ir Vidaus reikalų ministerijos Rekomendacijomis111. 

6. Tarptautinė migracijos organizacija – remdamasi patvirtinta forma, kuri yra 

naudojama visuose pasaulyje veikiančiuose biuruose. 

7. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai (toliau – VTAS) – remdamiesi Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos parengtu Prevencinių, apsaugos 
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priemonių ir paslaugų teikimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo prekybos vaikais 

atvejais raštu-atmintine bei Vidaus reikalų ministerijos Rekomendacijomis112 ir, 

nustatę prekybos žmonėmis auką, pagal kompetenciją suteikia ir (ar) organizuoja 

reikalingą pagalbą. Jei nukentėjusio nuo prekybos žmonėmis vaiko tėvai, globėjai 

(rūpintojai) raštu sutinka, VTAS informaciją apie jį perduoda NVO, kad ši suteiktų 

reikiamą pagalbą. 
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IV. PREKYBOS ŽMONĖMIS  

SITUACIJOS ĮVERTINIMAS NACIONALINIU MASTU 
 

 

 

Pagrindinis kriterijus, pagal kurį pasaulyje vertinamas pasaulio valstybių indėlis kovojant su 

prekyba žmonėmis, tai kasmetinė Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamento 

rengiama ataskaita apie prekybos žmonėmis situaciją visame pasaulyje113, kurioje valstybės 

klasifikuojamos į keletą grupių: 

1 grupė – šalys, kuriose laikomasi minimalių prekybos žmonėmis aukų apsaugos 

standartų; 

2 grupė – šalys, kuriose nėra tinkamai laikomasi minimalių prekybos žmonėmis aukų 

apsaugos standartų, tačiau Vyriausybės stengiasi gerinti situaciją; 

2 grupės stebėjimo sąrašas – šalys, kuriose nėra laikomasi minimalių prekybos 

žmonėmis aukų apsaugos standartų, Vyriausybės stengiasi gerinti situaciją, tačiau: 

 prekybos žmonėmis mastai dideli arba žymiai didėja; 

 nėra akivaizdžių įrodymų, rodančių valstybės pastangas gerinti situaciją; 

 pastangos pagerinti situaciją yra nukreiptos į ateitį, priemonės numatomos kitam 

periodui. 

3 grupė – šalys, kuriose nesilaikoma minimalių prekybos žmonėmis aukų apsaugos 

standartų ir nepastebima pastangų situacijai gerinti. 

2002–2011 metais Lietuvos Respublika pagal pateiktą situaciją buvo priskiriama pirmai 

grupei, t. y. laikoma valstybe, kuri atitinka visus minimalius keliamus tarptautinės kovos su 

prekyba žmonėmis standartus. Tačiau 2012–2014 m. JAV ataskaitose apie prekybos 

žmonėmis reiškinį pasaulyje Lietuva pateko į antrą grupę (žr. 8 diagramą „Lietuvos 

Respublikos reitingas kasmetinėje ataskaitoje apie prekybą žmonėmis“). 

 

8 diagrama. Lietuvos Respublikos reitingas kasmetinėje ataskaitoje apie prekybą žmonėmis  
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Ataskaitoje konstatuojama, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė stengiasi gerinti 

situaciją, tačiau nevisiškai įgyvendina minimalius reikalavimus dėl prekybos žmonėmis 

panaikinimo. Kaip nurodoma ataskaitoje, Vyriausybė nesuteikė specialios pagalbos prekybos 

žmonėmis aukoms – vyrams. Taip pat Vyriausybė neteikė specializuotos pagalbos nuo 

prekybos žmonėmis nukentėjusiems vaikams – jie buvo atiduodami į vaikų globos namus ar 

mišrios paskirties globos namus. Nevisiškai buvo užtikrinti ir teisėsaugos pareigūnų, 

prokurorų, teisėjų veiksmingų mokymų, kovos su prekybos žmonėmis principai. Ataskaitiniu 

laikotarpiu Lietuvos Vyriausybė teikė nepakankamą pagalbą finansine prasme asmenims, 

nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Nebuvo nuosekliai finansuojamos NVO, teikiančios 

kompleksinę pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Pažymėtas ir nepakankamas 

bendradarbiavimas tarp valstybės institucijų kovojant su šiuo reiškiniu. 

Rengiant ataskaitą, JAV valstybės departamentas atsižvelgė į tam tikrus NVO, valstybės 

institucijų ir Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro atsakymus bei vertinimo 

kriterijus dėl prekybos žmonėmis. 14 metų autoriaus dr. I. Bazylevo praktika šioje srityje 

leidžia sudaryti klausimyną, į kurį būtina atsižvelgti rengiant ir teikiant atsakymus JAV 

valstybės departamento rengiamai kasmetinei ataskaitai114.  

Pažymėtina, kad Lietuvoje 2006–2009 m. laikotarpiu apibendrintą ataskaitą apie 

prekybos žmonėmis situaciją rengė nepriklausomos institucijos115. Nuo 2010 iki 2014 m. 

ataskaitas rengė Vidaus reikalų ministerija116. Į klausimą, kas turėtų rengti kasmetinę 

ataskaitą apie kovą su prekyba žmonėmis, ekspertų nuomonė pasiskirstė taip – 

nepriklausoma institucija (55 proc.), Vidaus reikalų ministerija (24 proc.), kitos ministerijos 

(5 proc.), mokslo institucija (13 proc.), nevyriausybinė organizacija (3 proc.). 

2013 m. JAV valstybės departamento ataskaitoje apie prekybą žmonėmis Lietuvos 

Respublikai siūlomos rekomendacijos117: 

aktyviai tirti prekybos žmonėmis nusikaltimus, taip pat ir susijusius su priverstiniu 

darbu, ir baudžiamąja tvarka persekioti tokius nusikaltimus padariusius asmenis; užtikrinti, 

kad teisėsaugos pareigūnai, prokurorai, teisėjai būtų veiksmingai mokomi kovos su prekyba 

žmonėmis principų, taip pat kad kovos su prekyba žmonėmis modulis būtų integruotas į 

pagrindinį policijos pareigūnų mokymą; nuosekliai finansuoti NVO, teikiančias apsaugą 

nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis; stengtis aktyviau nustatyti nukentėjusiuosius 

nuo prekybos žmonėmis reiškinio, ypač nuo priverstinio darbo ir vaikų prostitucijos; 

užtikrinti, kad nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis, ypač vyrai ir vaikai, turėtų galimybę 

gauti laikinąjį prieglobstį bei gydymą; pagerinti konsulatų pastangas užtikrinant, kad 

užsienyje surasti nukentėjusieji gautų pagalbą Lietuvoje; pasirūpinti, kad nukentėjusiesiems 
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nuo prekybos žmonėmis būtų suteikta geresnė apsauga teismo proceso metu; pasistengti kuo 

išsamiau informuoti visuomenę apie prekybą žmonėmis; skirti lėšų specialiai pagalbos 

nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis telefono linijai ir užtikrinti, kad būtų skiriamos 

lėšos ir įgyvendinamos naujo veiksmų plano priemonės. 

2014 m. JAV valstybės departamento ataskaitoje apie prekybą žmonėmis Lietuvos 

Respublikai siūlomos rekomendacijos118: 

teikti veiksmingus mokymus policijos pareigūnams apie aukų identifikavimą, jų 

siuntimą į pagalbą teikiančias organizacijas ir tinkamą elgesį su jomis, taip pat integruoti 

mokymo apie kovos su prekybą žmonėmis modulį į pagrindinius policijos pareigūnų 

mokymus; užtikrinti, kad tyrėjai ir prokurorai būtų veiksmingai mokomi rinkti įkalčius 

prekybos žmonėmis bylose ir dirbti su liudijančiomis aukomis; tobulinti teisėjų darbo 

įgūdžius prekybos žmonėmis bylose ir mokyti juos jautriai elgtis su prekybos žmonėmis 

aukomis – vaikais, nukentėjusiais nuo seksualinio išnaudojimo; apsvarstyti BK pataisų, kurios 

pašalintų neatitiktis tarp 307 straipsnio 3 dalies, 308 straipsnio 2 dalies, 147 ir 157 

straipsnių, galimybę119; aktyviai tirti prekybos žmonėmis nusikaltimus, įskaitant išnaudojimą 

darbui, ir traukti nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn; nuosekliai finansuoti NVO, 

teikiančias kompleksinę pagalbą nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis; stengtis 

aktyviau nustatyti prekybos žmonėmis aukas, ypač nukentėjusias nuo priverstinio darbo ir 

vaikų prostitucijos; užtikrinti, kad nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis, ypač vyrai ir vaikai, 

turėtų galimybę gauti laikinąjį prieglobstį ir reikiamą pagalbą; pasistengti kuo išsamiau 

informuoti visuomenę apie prekybą žmonėmis. 

Naujausioje 2015 m. ataskaitoje apie prekybą žmonėmis Lietuvos Respublikai siūlomos 

šios rekomendacijos120: 

rengti veiksmingus mokymus policijos pareigūnams apie nukentėjusiųjų išaiškinimą, jų 

siuntimą į pagalbą teikiančias organizacijas ir tinkamą elgesį su jais, įskaitant kovos su 

prekyba žmonėmis modulio įtraukimą į pagrindinius policijos pareigūnų mokymus; 

nuosekliai finansuoti NVO, teikiančias pagalbą nukentėjusiesiems; užkirsti kelią prekybai 

vaikais, kurie gyvena valstybiniuose globos namuose, siekiant seksualiai juos išnaudoti, be 

kitų priemonių, vykdant, pavyzdžiui, bendrininkaujančių arba aplaidžių globos namų vadovų 

baudžiamąjį persekiojimą; gerinti tyrėjų ir prokurorų mokymus, susijusius su įkalčių rinkimu 

prekybos žmonėmis bylose, ir darbą su nukentėjusiaisiais; gerinti teisėjų darbo įgūdžius 

prekybos žmonėmis bylose ir mokyti juos jautriai elgtis su asmenimis, nukentėjusiais nuo 

prekybos žmonėmis; aktyviai tirti prekybos žmonėmis nusikaltimus ir traukti nusikaltėlius 

baudžiamojon atsakomybėn; visiems nukentėjusiesiems, ypač vaikams ir vyrams, suteikti 
                                                           
118

 Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamentas. Ataskaita apie prekybą žmonėmis. 2014 [interaktyvus, žiūrėta 

2015-09-21]. Prieiga per internetą: <http://vilnius.usembassy.gov/lithuanian_index/ambasados-naujienos/2014m.-

ataskaita-apie-prekyb-monmis---lietuva>. 
119

 Ibidem. Stebėtojai išreiškė susirūpinimą dėl baudžiamojo kodekso straipsnių, kurie dubliuoja 147 ir 157 straipsnių 

tam tikrus punktus, susijusius su prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui: 307.2 ir 308.2 straipsnių punktai 

kriminalizuoja „pelnymąsi iš kito žmogaus prostitucijos“, tačiau nusikaltėliams taikomos mažesnės bausmės nei pagal 

147 ir 157 straipsnius. Be to, 307 straipsnio 3 punktas suteikia galimybę teisėjui svarstyti, ar nuo prekybos žmonėmis 

nukentėjęs nepilnametis prostitucija užsiėmė savo valia, kas prieštarauja 157 straipsniui, draudžiančiam 

nepilnamečiams užsiimti prostitucija, nepriklausomai nuo to, ar jie duoda savo „sutikimą“. 
120

 Supra note 109. 

http://vilnius.usembassy.gov/lithuanian_index/ambasados-naujienos/2014m.-ataskaita-apie-prekyb-monmis---lietuva
http://vilnius.usembassy.gov/lithuanian_index/ambasados-naujienos/2014m.-ataskaita-apie-prekyb-monmis---lietuva
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prieglobstį ir reikiamą pagalbą; sutelkti pastangas aktyviai išsiaiškinti nukentėjusiuosius, 

ypač nukentėjusius nuo priverstinio darbo ir vaikų prostitucijos, taip pat suburti oficialų 

ministerijų atstovų komitetą, kuris koordinuotų kovos su prekyba žmonėmis pastangas visais 

valdžios lygmenimis. 

Matyti, kad dalis rekomendacijų 2013–2015 m. ataskaitose kartojasi – atkreipiamas 

dėmesys į teisėsaugos pareigūnų, teisėjų ir prokurorų mokymų plėtojimą akcentuojant 

psichologinį momentą dirbant su prekybos žmonėmis aukomis, taip pat akcentuojama 

nuoseklaus finansavimo NVO svarba ir kt.  

Siekiant gerinti Lietuvos siekius ir įvaizdį kovojant su prekyba žmonėmis, siūloma 

sudaryti 2016–2017 m. bendrą institucijų rekomendacijų planą. Į šį planą, autorių nuomone, 

būtina įtraukti:  

1. apibendrintas JAV valstybės departamento 2013–2015 m. rekomendacijas; 

2. kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės (GRETA) rekomendacijas121; 

3. Valstybinio audito ataskaitoje „Prekybos žmonėmis prevencija ir kontrolė“ pateiktas 

rekomendacijas. 
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 Žr. 3 priedą „GRETOS rekomendacijos dėl 2005 m. Europos Tarybos Konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą 

žmonėmis“. 
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V. LIETUVOS POLICIJOS IR PASIENIEČIŲ MOKYKLŲ KURSANTŲ BEI 
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS 

KARIŪNŲ INFORMATYVUMO APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS TYRIMAS 
 

 

2015 m. gegužės 15 - birželio 16 dienomis, taikant anketinį metodą, atliktas kiekybinis 

empirinis tyrimas – reprezentatyvi Lietuvos kariūnų ir Lietuvos policijos bei Pasieniečių 

mokyklų kursantų apklausa apie prekybą žmonėmis. Pirmą kartą apklausta tokia tikslinė 

jaunimo bei būsimų pareigūnų grupė, kurie savo darbe gali susidurti su prekybos žmonėmis 

problemomis. 

Tyrimo tikslas – patikrinti jaunų pareigūnų, tiesiogiai ar netiesiogiai susietų su prekyba 

žmonėmis, informatyvumą apie šią problemą. 

Tyrimą atliko Lietuvos teisės institutas. 

Iš viso apklausti 287 respondentai (vyrai sudarė 78,9 proc., likusius 21,1 proc. – 

moterys) – Pasieniečių (98) ir Policijos (97) mokyklų kursantai bei Generolo Jono Žemaičio 

Lietuvos karo akademijos (92) kariūnai.  

Apklaustųjų amžius buvo nuo 19 iki 24 metų (74,7 proc. visų apklaustųjų). Pagal 

gyvenamąją vietą 34,1 proc. respondentų gyvena Vilniuje, 20,9 proc. kituose didmiesčiuose 

(Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose), 26,2 proc. – mažesniuose miestuose, 18,8 proc. – 

rajonuose / kaimuose. 

Kaip rodo apklausa (žr. 9 diagramą. Iš kur Jūs sužinojote apie prekybą žmonėmis?), 

pagrindiniai informacijos apie prekybą žmonėmis šaltiniai buvo spauda (71,4 proc.), interneto 

portalai (59,9 proc.) ir televizija (58,2 proc.). Pažymėtina, kad 11,5 proc. apklaustųjų apie 

reiškinį sužinojo iš giminaičių, draugų ir pažįstamų, o 2,4 proc. respondentų žinojo iš 

asmeninės patirties122.  

 

 

 

                                                           
122

 Atsakinėjant į šį, o taip kai kuriuos kitus anketos klausimus, buvo galima žymėti daugiau nei vieną atsakymo 

variantą. 
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Į klausimą ,,Ar Jums pakanka informacijos apie prekybą žmonėmis?“ (žr. 10 diagramą. Ar 

Jums pakanka informacijos apie prekybą žmonėmis?) trečdalis respondentų, t. y. 27,9 proc., 

atsakė teigiamai. Vis tik net 39,7 proc. tyrimo dalyvių šiuo klausimu buvo neapsisprendę. o 

32,4 proc. atsakė, kad jiems nepakanka informacijos apie prekybą žmonėmis. 

 

 

Absoliuti dauguma apklaustųjų mano (žr. 11 diagramą. Kur geriausia pradėti informuoti 

apie prekybą žmonėmis?), kad geriausia pradėti teikti informaciją apie prekybą žmonėmis 

pagrindinėje mokykloje, o trečdalis respondentų akcentuoja informacijos teikimą šeimoje. 

 

 

 

Daugiausia respondentų norėtų gauti daugiau informacijos apie prekybos žmonėmis 

problemą internete, televizijoje ir žiniasklaidos priemonėse (žr. 12 diagramą. Kur norėtumėte 

gauti daugiau informacijos apie prekybą žmonėmis?). 
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Absoliuti dauguma respondentų (91,6 proc.) susieja prekybos žmonėmis problemą su 

vertimusi prostitucija, kas antras – su kūno organų pardavinėjimu (48,4 proc.) ir su 

priverstiniu darbu (45,3 proc.) (žr. 13 diagramą. Su kuo, Jūsų nuomone, dažniausiai susijusi 

prekybos žmonėmis problema?). 

 

 

Respondentų atsakymai į klausimą „Dėl kokių priežasčių tampama prekybos žmonėmis 

aukomis“ pasiskirstė beveik tolygiai – 89,6 proc. nurodo ekonominės kilmės priežastis, 77 

proc. apklaustųjų akcentuoja socialines, 85,3 proc. – potencialių aukų naivumą ir perdėtą 

pasitikėjimą kitais asmenimis, 68,6 proc. – savarankiškų sprendimų nebuvimą ir 75 proc. 

priežastimi įvardija priklausomybę nuo narkotikų, rūkymo ir alkoholio (žr. 14 diagramą. Dėl 

kokių priežasčių, Jūsų nuomone, tampama prekybos žmonėmis aukomis?). 
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73,9 proc. respondentų mano, kad dažniausiai prekybos žmonėmis aukas bandoma 

prisivilioti internete, 60,6 proc. – per turizmo, įdarbinimo ir modelių agentūras ir 60,6 proc. – 

per pažinčių portalus (žr. 15 diagramą. Kaip dažniausiai bandoma prisivilioti prekybos 

žmonėmis aukas?). 

 

 

Apie 50 proc. apklaustųjų nurodė, kad seksualinių paslaugų teikėjai ir pirkėjai turėtų 

būti traukiami teisinėn, t. y. administracinėn arba baudžiamojon, atsakomybėn. Ir tik apie 

10 proc. apklaustųjų laikėsi nuomonės, kad nei seksualinių paslaugų teikėjai, nei pirkėjai 

neturėtų būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, o 7 proc. – administracinėn (žr. 
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16 diagramą. Kas turėtų būti traukiamas atsakomybėn už prostituciją?). 

 

Apklausos respondentai mano, jog kovojant su prekyba žmonėmis, būtina stiprinti 

teisėsaugos institucijų veiklą, tarptautinį teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, taip pat 

išsamiau informuoti visuomenę apie prekybos žmonėmis keliamus pavojus, aklai nepasitikėti 

nepažįstamų žmonių pažadais dėl greito uždarbio, griežtinti bausmes už prekybą žmonėmis ir 

skatinti potencialių aukų savisaugos institutą (žr. 17 diagramą. Kokios įmanomos priemonės 

kovojant su prekyba žmonėmis?). 

 

 

Du trečdaliai respondentų laikosi nuomonės, kad turimos žinios apie prekybos 

žmonėmis reiškinį praverstų jų darbe, tačiau beveik 23 proc. apklaustųjų dėl įvairių 
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priežasčių nemano, kad šios žinios būtų naudingos. Manytina, kad šiomis priežastimis 

laikytinas informacijos trūkumas, būsimo darbo specifikos arba specializacijos neišmanymas 

ir kt. (žr. 18 diagramą. Ar turimos žinios apie prekybos žmonėmis problemą pravers Jūsų 

darbe?). 

 

 

Išvados 

1. Išanalizavus apklausos metu gautus duomenis, manytina, kad Lietuvos policijos ir 

Pasieniečių mokyklų kursantai ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 

kariūnai gana gerai suvokia prekybos žmonėmis problemas. Didžioji dalis respondentų 

mano, kad informacija apie prekybą žmonėmis pravers jų darbe. 

2. Pagrindiniais informacijos šaltiniais apie prekybos žmonėmis reiškinį apklaustieji 

nurodė žiniasklaidą (interneto portalus ir televiziją). Iš tų pačių šaltinių respondentai 

pageidautų gauti įvairesnės informacijos šia tema.  

3. Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma respondentų prekybos žmonėmis problemą laiko 

dažniausiai susijusia su prostitucija. 

4. Apklaustieji dažniausiai mano, jog informacija apie prekybą žmonėmis turėtų būti 

teikiama pagrindinėje mokykloje ir šeimoje. Atsižvelgus į apklausos rezultatus, būtina 

stiprinti švietėjiškumą mokyklose ir skatinti savivaldybių specializuotų institucijų 

prevencinę darbo su šeimomis veiklą.  

5. Tyrimo duomenys rodo, kad, respondentų nuomone, siekdamos veiksmingai kovoti su 

prekyba žmonėmis, teisėsaugos institucijos turėtų aktyviai bendradarbiauti 

tarpusavyje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.  
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VI. SISTEMINIO POŽIŪRIO SAMPRATA, NACIONALINIO PREKYBOS 
ŽMONĖMIS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS MODELIO PAGRINDAS 

 

 
 

Užsienyje ir Lietuvoje atlikta nemažai mokslinių tyrimų atskirais prekybos žmonėmis 

aspektais, tačiau šios problemos kompleksinis mokslinis tyrimas, grindžiamas sisteminiu 

požiūriu, atliekamas vienetiniais atvejais. Pažymėtina, kad vienas pirmųjų bei išsamių 

sisteminiu požiūriu tyrimų prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacijos ir 

reintegracijos klausimais buvo atliktas VšĮ Šiaulių universiteto Socialinių tyrimų centro 

2005 m.123 Taikant sisteminį požiūrį, moksliniame darbe buvo pateiktas novatoriškas 

reabilitacijos ir reintegracijos prekybos moterimis aukų modelis. Tyrimo autoriai vieni iš 

pirmųjų sėkmingai panaudojo sisteminio požiūrio metodologiją.  

Tam, kad būtų geriau suprasta sisteminio požiūrio idėja, reikia apibūdinti pačią sistemos 

sąvoką. Sisteminis požiūris yra neatskiriamas nuo sistemos sampratos suvokimo. Šiuolaikinis 

mokslas yra sukaupęs daug požiūrių šios sąvokos kontekste. Dauguma požiūrių grindžiama 

nuostata, kad sistema – tai vientisas materialusis ar nematerialusis objektas, pasižymintis 

funkcionaliai tarpusavyje sąveikaujančių elementų dėsningai apibrėžta visuma124. 

V. Damašienė sistemą apibrėžia taip – „sistema yra tam tikrais ryšiais ir tam tikru būdu 

sutvarkytų komponentų (objektų elementų, procesų, reiškinių ir pan.) visuma su jai 

būdingomis savybėmis, kurių neturi ją sudarantys komponentai125. Pagrindinė sistemos 

savybė – nauja kokybė, kurią sukuria sistemos elementai, sujungti atitinkamais ryšiais. 

Remiantis šia savybe galima daryti įvairias išvadas – sistemos sukuria naują kokybę, jeigu jos 

elementai sujungti atitinkamais ryšiais ir patikimai funkcionuoja.  

B. Martinkus sisteminį požiūrį įvardija kaip pažiūrą į bet kokį nagrinėjamą objektą kaip 

sistemą, kuri suvokiama kaip skirtingų reiškinių sąsaja, išskiriant tuos reiškinius iš aplinkos į 

vientisą derinį126. Akivaizdu, kad prekybos žmonėmis prevencija bei kontrolė pirmiausia turi 

būti grindžiama sisteminiu požiūriu, nes ši problema yra kompleksinė. Sistemoms ir 

kompleksinėms problemoms tirti bei spręsti būtinas sisteminis modelis. Toks modelis leidžia 

ne tik holistiškai įvertinti nagrinėjamą sistemą, bet ir kryptingai atskleisti jos komponentų 

turinį, jų tarpusavio ryšius. Atsižvelgiant į sisteminį požiūrį, nacionalinės prekybos žmonėmis 

prevencijos ir kontrolės modelį sudarytų trys pagrindiniai komponentai (žr. 19 diagramą. 

Nacionalinės prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės modelio komponentai):  

1. atskira prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės programa (strategija, tikslai, 

uždaviniai); 

2. prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės subjektų sistema; 

3. prekybos žmonėmis subjektų veiklos koordinavimo sistema. 

 
                                                           
123

 Ruškus I. et al. Prekybos žmonėmis aukų reabilitacija ir reintegracija. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 

2005. 
124

 Melnikas B. Transformacijos. Vilnius: Vaga, 2002, p. 24. 
125

 Damašienė V. Valdymo pagrindai. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2002, p. 22. 
126

 Martinkus B., Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai. Kaunas: Technologija, 2008. 
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19 diagrama. Nacionalinės prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės modelio komponentai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Atskira prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės  
programa (strategija, tikslai, uždaviniai) 

 
Viena svarbiausių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos krypčių teisinės sistemos 

reformos teisėtvarkos ir vidaus politikos srityje – įgyvendinti radikalias nusikalstamumo 

prevencijos ir kontrolės priemones, t. y. kompleksiškai šalinti šių reiškinių priežastis, 

modernizuoti ir stiprinti teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų sistemas, remti NVO veiklą, 

ardyti nusikalstamų struktūrų, kurios verčiasi prekyba žmonėmis ir prostitucijos 

organizavimu, vaikų prievartos ir komercinio išnaudojimo organizavimu, tinklus. Lietuvos 

Respublikos Seimas ir Vyriausybė, siekdami užkirsti kelią prekybai žmonėmis, ėmėsi teisinių 

ir organizacinių priemonių šiems procesams mažinti bei sukurti atitinkamą jų kontrolės 

mechanizmą. Jau 1999 m. Vyriausybės programoje „Dėl organizuoto nusikalstamumo ir 

korupcijos prevencijos“ kaip viena iš socialinės prevencijos priemonių numatytas 

prostitucijos ir prekybos žmonėmis prevencijos, taip pat kovos su šiais reiškiniais 

stiprinimas127. Be to, 2002–2004 m. laikotarpiu pradėjo veikti pirmoji prekybos žmonėmis ir 

prostitucijos kontrolės bei prevencijos programa128. 2005–2008 m. įgyvendinta antroji 

programa129, o 2009–2012 m. periodu – trečioji programa130. Visos trys programos rengtos 

                                                           
127

 Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 62 // Valstybės žinios, 1999, Nr. 10-220. 
128

 Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002–2004 metų programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 62 // Valstybės žinios, 2002, Nr. 6-231. 
129

 Prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės 2005–2008 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 558 // Valstybės žinios, 2005, Nr. 65-2333. 
130

 Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009-2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1104 // Valstybės žinios, 2009, Nr. 112-4761. 

 

Prekybos žmonėmis subjektų veiklos koordinavimo sistema 

 

Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 

subjektų sistema 

 

Atskira prekybos žmonėmis 

prevencijos ir kontrolės 

programa. Strategija, tikslai, 

uždaviniai 
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sistemiškai (žr. 7 lentelę. Lietuvos Vyriausybės programų dėl prekybos žmonėmis (ir 

prostitucijos – 2002–2004 m.) struktūros analizė). 

 

7 lentelė. Lietuvos Vyriausybės programų dėl prekybos žmonėmis (ir prostitucijos – 2002–2004 m.) 
                   struktūros analizė 

 

 

Programai 2002–2004 m. buvo numatyta 3094,5 tūkst. litų, 2005–2008 m. programai – 

6202 tūkst. litų. O 2009–2012 m. programos biudžete skirta 1809 tūkst. litų, kitaip tariant, 

mažiausiai iš visų programų. Įgyvendinant šias programas, buvo sukurta socialinės pagalbos 

sistema, ribojanti naujų asmenų įtraukimą į prekybą žmonėmis ir prostituciją, pradėta kurti 

socialinė, teisinė ir ekonominė parama aukoms. Programų įgyvendinimo metu sustiprintas 

tarptautinis bendradarbiavimas, įgyvendintos pagrindinės tarptautinių teisės aktų ir 

tarptautinių organizacijų rekomendacijos prekybos žmonėmis srityje. Taip pat pagerėjo 

valstybinių institucijų, įstaigų ir NVO bendradarbiavimas bei taktinis Lietuvos policijos darbas 

2002–2004 m. programa 2005–2008 m. programa 2009–2012 m. programa 

Programos struktūra Programos struktūra Programos struktūra 
Tikslas Tiksl

ai 
Priemo-

nės 
Tikslas Uždavi-

niai 
Priemonė

s 
Tikslas Uždavi-

niai 
Priemo-

nės 
SITUACIJOS 

ĮVERTINIMAS 
7 9 INFORMACIJOS 

KAUPIMAS IR 
ANALIZĖ 

4 7 UŽKIRSTI KELIĄ 
PREKYBAI 

ŽMONĖMIS IR 
KOVOTI SU JA 

5 15 

ŠVIETIMAS 12 13 TEISINIO 
REGULIAVIMO 
TOBULINIMAS 

2 2 

AUKŲ IR 
NUKENTĖJUSIŲJŲ 

RĖMIMAS 

6 7 ŠVIETIMAS IR 
MOKYMAS 

4 7 APSAUGOTI 
NUKENTĖJUSIŲJŲ 
NUO PREKYBOS 

ŽMONĖMIS TEISES 
IR TEIKTI JIEMS 
KOMPLEKSINĘ 

PAGALBĄ, 
UŽTIKRINTI 
PAGALBOS 

NUKENTĖJUSIESIEM
S NUO PREKYBOS 

ŽMONĖMIS IR 
LIUDYTOJŲ 

APSAUGOS SISTEMŲ 
VEIKIMĄ 

2 8 

VALSTYBĖS 
INSTITUCIJŲ IR 

NEVALSTYBINIŲ 
ORGANIZACIJŲ 

BENDRADARBIAVIMAS 

3 5 AUKŲ IR 
NUKENTĖJUSIŲ

JŲ RĖMIMAS 

5 9 

TEISINIO REGULIAVIMO 
TOBULINIMAS 

2 2 VALSTYBĖS 
INSTITUCIJŲ IR 
NEVALSTYBI-

NIŲ 
ORGANIZACIJŲ 
BENDRADARBI

AVIMAS 

2 2 UŽTIKRINTI 
VEIKSMINGĄ 

TARPTAUTINĮ 
LIETUVOS 

RESPUBLIKOS IR 
UŽSIENIO 

VALSTYBIŲ 
KOMPETENTINGŲ 

INSTITUCIJŲ IR 
ĮSTAIGŲ, 

NEVYRIAUSYBINIŲ 
ORGANIZACIJŲ 

BENDRADARBIAVI
MĄ KOVOJANT SU 

PREKYBA 
ŽMONĖMIS 

1 8 

ORGANIZACINĖS 
TAKTINĖS KOVOS SU 

ŽMONĖMIS 
PREKIAUJANČIOMIS 
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kovojant su šiais reiškiniais. Pasitelkus šias programas sudarytos palankesnės teisinės ir 

organizacinės sąlygos saugesniam nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis asmenų 

grąžinimui į Lietuvą. 

2014 m. Vidaus reikalų ministerija kartu su Nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 

Europos institutu prie Jungtinių Tautų (HEUNI), Baltijos jūros valstybių tarybos darbo grupe 

prieš prekybą žmonėmis (TF-THB) ir Tartu universitetu baigė įgyvendinti dvejų metų 

trukmės projektą „ADSTRINGO: kova su prekyba žmonėmis priverstiniam darbui plėtojant 

partnerystę, tobulinant identifikavimą ir įgyvendinant organizacines priemones“ devyniose 

Šiaurės Europos šalyse – Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, Islandijoje, Vokietijoje, 

Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projekto tikslas – užkardyti prekybą žmonėmis priverstiniam 

darbui plėtojant partnerystę šalyse ir regione bei skatinti veiksnių, leidžiančių išnaudoti 

migrantus regione, supratimą131. 

2013–2015 m. vykdytas Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 

įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas132, kurio priemonėms įgyvendinti 2013 m. buvo 

skirta 69,2 tūkst. eurų, 2014 m. – 56,2 tūkst. eurų133, o 2015 m. – 56,2 tūkst. eurų (iš viso 

181,6 tūkst. eurų per visą laikotarpį)134. 

Plane buvo numatyta įgyvendinti vieną iš tikslų – stiprinti kovą su prekyba žmonėmis 

(žr. 20 diagramą. Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo 

2013–2015 m. planas). Be kita ko, 2013–2015 m. programoje pateikti 4 uždaviniai ir 9 

priemonės. Pirmas uždavinys – vykdyti prekybos žmonėmis nusikaltimų prevenciją (šiam 

uždaviniui buvo numatyta tik viena priemonė). Antras uždavinys – tobulinti viešosios 

policijos pareigūnų ir teritorinių darbo biržų darbuotojų kvalifikaciją prekybos žmonėmis 

prevencijos ir kontrolės klausimais (2 priemonės). Trečias uždavinys – užtikrinti 

kompleksinės pagalbos nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės 

prostitucijos teikimą ir jų teisių apsaugą (2 priemonės). Ketvirtas uždavinys – užtikrinti 

veiksmingą tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su prekyba žmonėmis (4 priemonės). 

2013–2015 m. planą vykdė Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus 

reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 5 NVO135. 

                                                           
131

 Žr. plačiau: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Adstringo projektas [interaktyvus, žiūrėta 2016-01-25]. 

Prieiga per internetą: <http://vrm.lrv.lt/lt/adstringo-projektas>. 
132

 Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1381. 
133

 Valiuta autorių konvertuota iš litų į eurus. 
134

 Supra note 84.
 

135
 Žr. plačiau: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Situacija kovos su prekyba žmonėmis srityje Lietuvoje. 

2014 metai [interaktyvus, žiūrėta 2015-09-21]. Prieiga per internetą: 

<https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Svarbi_informacija/Vykdomi_projektai/Ataskaitauz2014met

usgalutin%C4%97.pdf>. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Situacija kovos su prekyba žmonėmis srityje 

Lietuvoje. 2013 metai [interaktyvus, žiūrėta 2015-09-21]. Prieiga per internetą: 

<https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Svarbi_informacija/Vykdomi_projektai/Prekybos%C5%BE

mon%C4%97mis2013m_ataskaita.pdf>. 

http://vrm.lrv.lt/lt/adstringo-projektas
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Svarbi_informacija/Vykdomi_projektai/Ataskaitauz2014metusgalutin%C4%97.pdf
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Svarbi_informacija/Vykdomi_projektai/Ataskaitauz2014metusgalutin%C4%97.pdf
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Svarbi_informacija/Vykdomi_projektai/Prekybos%C5%BEmon%C4%97mis2013m_ataskaita.pdf
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Svarbi_informacija/Vykdomi_projektai/Prekybos%C5%BEmon%C4%97mis2013m_ataskaita.pdf
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20 diagrama. Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo  
                            2013–2015 m. planas 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgiant į anksčiau paminėtus dokumentus bei vadovaujantis nuoseklumo, 

tęstinumo ir sistemingumo principais, tikslinga rengti atskirą Nacionalinę prekybos 

žmonėmis prevencijos ir kontrolės programą. Programą tikslinga rengti 3–5 metų 

laikotarpiui. Įvertinus susiklosčiusią praktiką ir jos ypatumus kovojant su prekyba žmonėmis 

bei atsižvelgiant į pamatines strategines kryptis tarptautiniuose dokumentuose136, programos 

sudarytojams siūloma remtis šiais strateginiais prioritetais: a) nustatyti, apsaugoti ir remti 

prekybos žmonėmis aukas; b) stiprinti prekybos žmonėmis prevenciją; c) griežtinti 

prekiautojų žmonėmis baudžiamąjį persekiojimą; d) gerinti pagrindinių veikėjų tarpusavio 

veiklos koordinavimą, bendradarbiavimą ir politikos derinimą; e) gilinti žinias apie 

problemas, kylančias dėl visų formų prekybos žmonėmis, ir veiksmingiau jas spręsti137. 

Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės programą galėtų sudaryti šie skyriai: 

1. bendros nuostatos; 

2. situacijos įvertinimas; 

3. strateginiai tikslai ir uždaviniai (atsižvelgiant į situacijos įvertinimą, prioritetus ir 

rekomendacijas, numatytas tarptautiniuose šaltiniuose); 

4. programos vertinimo kriterijai; 

5. laukiami rezultatai; 

6. programos įgyvendinimas (atsakingi vykdytojai, finansavimas, atsiskaitymas ir 

atsakomybė už programos vykdymą). 

Programos įgyvendinimo priemonėse turėtų atsispindėti tokios sritys: 

1. informacinis analitinis darbas; 

2. švietimas, mokymai ir moksliniai tyrimai; 

3. aukų ir nukentėjusiųjų rėmimas ir apsauga;  

4. teisėsaugos veiklos gerinimas; 

5. teisinio reguliavimo tobulinimas; 

6. valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir NVO bendradarbiavimas; 

                                                           
136

 Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012–2016 m. 2005 m. ES konvencija prieš prekybą žmonėmis. 
137

 Apie strateginių kovos su prekyba žmonėmis konkrečių priemonių, kurių Europos Komisija siūlė imtis valstybes 

nares, įgyvendinimą 2012–2014 m. laikotarpiu žr. plačiau: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ataskaitos 

[interaktyvus, žiūrėta 2015-12-04]. Prieiga per internetą: <http://vrm.lrv.lt/lt/prekybos-zmonemis-prevencijos-ir-

kontroles-programa>. Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai. Galutinė 

2010–2014 m. ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaita. COM(2014) 365 final. 

2013–2015 m. 

Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 
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Antrasis tikslas – stiprinti kovą su prekyba žmonėmis 

4 uždaviniai ir 9 priemonės 

http://vrm.lrv.lt/lt/prekybos-zmonemis-prevencijos-ir-kontroles-programa
http://vrm.lrv.lt/lt/prekybos-zmonemis-prevencijos-ir-kontroles-programa
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7. tarptautinis bendradarbiavimas; 

8. specialios priemonės, numatytos vaikams. 

 

6.2. Prekybos žmonėmis prevencijos  
ir kontrolės subjektų sistema 

 

Prekybos žmonėmis subjektų sistemą sudaro valstybės, savivaldybės institucijos, NVO bei 

kitos organizacijos138. Tokią subjektų sistemą pradėta kurti įgyvendinant pirmąją Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės „Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 

2002-2004 metų programą“139. Už šios programos priemonių įgyvendinimą buvo atsakingos 7 

ministerijos, 3 NVO ir didmiesčių savivaldybės140 (pagal kompetenciją), Lietuvos Respublikos 

generalinė prokuratūra ir 2 viešosios įstaigos. Programos 7.3 punkte buvo nurodytas tikslas – 

vienyti valstybės ir visuomenės pastangas užkardyti prekybą žmonėmis ir prostituciją. 

Įgyvendinant antrosios programos (2005–2008 m.) priemones, atsakomybė teko 6 

ministerijoms, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Lietuvos teisės institutui. Šios 

programos 5.5 punkte buvo numatyta viena iš pagrindinių strateginių krypčių – glaudus ir 

koordinuotas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, NVO ir tarptautinių organizacijų 

bendradarbiavimas kovojant su prekyba žmonėmis ir teikiant nukentėjusiesiems nuo 

prekybos žmonėmis socialinę paramą užtikrinant jiems apsaugą ir grąžinant juos į visuomenę. 

Trečiosios programos (2009–2012 m.) priemones įgyvendino 4 ministerijos, Generalinė 

prokuratūra, Lietuvos teisės institutas, Lietuvos darbo birža ir 10 savivaldybių. Pažymėtina, 

kad vienas iš pagrindinių uždavinių, nurodytas šios programos 33.2. punkte – savivaldybių 

lygmeniu stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą prekybos žmonėmis prevencijos ir 

kontrolės klausimais. 

Kontrolės ir prevencijos veikloje iš viso galėtų dalyvauti 84 subjektai (žr. 21 diagramą. 

Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės subjektų schema). 

 
21 diagrama. Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės subjektų schema 
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 Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, Vilniaus moterų krizių centras. 
139

 Supra note 124. 
140

 Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m. ir Panevėžio m. savivaldybės. 
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(60) 
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Valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitoje Vidaus reikalų ministerijai 

rekomenduojama sukurti prekybos žmonėmis nusikaltimų prevencijos ir kontrolės subjektų 

sistemą141. Dėl šios priežasties siūloma sudaryti institucijų, vykdančių kovą su prekyba 

žmonėmis, sąrašą, nustatyti valstybių ir savivaldybių institucijų bei NVO bendradarbiavimo 

būdus ir formas dėl prekybos žmonėmis.  

Atsižvelgiant į praktiką ir Valstybės kontrolės siūlymus, yra parengtas Valstybės ir 

savivaldybės institucijų bei įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo 

kovojant su prekyba žmonėmis koncepcijos modelis142. 

 

6.3. Prekybos žmonėmis subjektų veiklos  
koordinavimo sistema 

 

Į klausimą „Ar jus dabar tenkina esama kovos su prekyba žmonėmis koordinacinė sistema?“ 

ekspertai143 vienareikšmiškai atsakė neigiamai. Pagrindine priežastimi ekspertai laiko 

koordinavimo tarp valstybės institucijų, NVO ir savivaldybių trūkumą. Ekspertų nuomone, 

koordinavimą būtina organizuoti nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Vis dėlto, daugumos 

nuomone, tokios sistemos išvis nėra. 

Parlamentinę kontrolę prekybos žmonėmis srityje įgyvendina Lietuvos Respublikos 

Seimo komitetai (žr. 22 diagramą. Parlamentinė kontrolė prekybos žmonėmis srityje). 

Pagrindiniai komitetai, kuriems tai viena prioritetinių veiklos sričių, yra trys: Žmogaus teisių 

komitetas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas bei Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas yra pagrindinis komitetas, kuris atsakingas už baudžiamųjų įstatymų 

nagrinėjimą ir išvadų Seimui teikimą, Socialinių reikalų apsaugos ir darbo komitetui priskirta 

nusikaltimų prevencija mažinant socialinę atskirtį bei socialinė pagalba nusikaltimų aukoms 

ir su jomis susijusių įstatymų projektų svarstymas. Galima teigti, jog Žmogaus teisių komitetas 

atlieka apibendrinantį vaidmenį, kaip papildomas komitetas svarsto baudžiamuosius 

įstatymus, socialinės paramos įstatymus, teisės aktus, kurie būtini įgyvendinant tarptautinius 

įsipareigojimus, tačiau didžiausią vaidmenį atlieka vykdydamas parlamentinę kontrolę, 

rengdamas susitikimus su NVO, tarptautiniais ekspertais, pareigūnais, veikiančiais prekybos 

žmonėmis srityje. Paminėtini ir kiti Seimo komitetai, sprendžiantys kovos su prekyba 

žmonėmis klausimus. Tai – Užsienio reikalų komitetas, kaip pagrindinis komitetas rengiant 

išvadas dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo ir denonsavimo, Europos 

                                                           
141

 Supra note 84. 
142

 Žr. 4 priedą „Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo 

kontroliuojant prekybą žmonėmis koncepcija“. 
143

 Buvo apklausta 18 ekspertų apie prekybos žmonėmis problematiką. Ekspertai iš NVO, policijos, mokslo institucijų, 

kurie turėjo darbo stažo prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės srityje ir turėjo darbo stažą nuo 6 iki 18 metų.  

Žr. 2 priedą „Anketa apie prekybos žmonėmis problematiką“. 
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Reikalų komitetas, kuris prižiūri, kad įstatymų leidybos procedūros metu būtų laiku ir 

tinkamai priimami įstatymai, įgyvendinantys Europos Sąjungos teisės aktus. Šioje vietoje 

paminėtinas ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, kuris yra atsakingas už tai, kad 

švietimo procese dėmesys būtų skiriamas ir žmogaus teisių problematikai144. Atkreiptinas 

dėmesys, kad Žmogaus teisių komiteto iniciatyva Seime buvo įsteigta parlamentinė grupė 

„Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis“, kurios veikloje dalyvauja 11 Seimo narių (grupės 

pirmininkė – G. Purvaneckienė)145. 

22 diagrama. Parlamentinė kontrolė prekybos žmonėmis srityje 

 

 

 

 

 

Valstybės kontrolė valstybinio audito ataskaitoje apie prekybą žmonėmis146 pažymėjo, 

kad Lietuvoje būtina sukurti nepriklausomumo ir nešališkumo principus atitinkančią 

nacionalinio pranešėjo sistemą ar kitą lygiavertį mechanizmą, kaip buvo rekomenduota 

Ministro Pirmininko tarnybos (dabar – Vyriausybės kanceliarija) ir Vidaus reikalų 

ministerijos užsakymu 2012 m. atliktame tyrime pateiktose nacionalinio pranešėjo sistemos 

įgyvendinimo Lietuvoje gairėse (žr. 23 diagramą. Nepriklausomo nacionalinio pranešėjo 

institucija). Šiuo metu nesudarytos tinkamos prielaidos surinkti objektyvią ir išsamią 

informaciją apie Lietuvoje vykdytos kovos su prekyba žmonėmis bei pagalbos teikimo 

rezultatus, kuriuos Lietuva įsipareigojusi perduoti Europos Sąjungos kovos su prekyba 

žmonėmis koordinatoriui. Taip pat yra neatskirtos nacionalinio pranešėjo funkcijos 

(informacijos rinkimas, rezultatų analizė ir vertinimas) nuo Vidaus reikalų ministerijos 

vykdomų funkcijų, susijusių su prekybos žmonėmis prevencija ir kontrole (valstybės politikos 

formavimas prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės srityje ir jos įgyvendinimo 

organizavimas). Abi šias funkcijas ministerijoje vykdo vienas asmuo. 
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 Parengta pagal Eglės Gibavičiūtės 2015 m. rugsėjo 17 d. pranešimą „Parlamentarų vaidmuo kovoje su prekyba 

žmonėmis“ tarptautinėje konferencijoje „Iššūkiai kovojant su prekyba žmonėmis“. 
145

 Lietuvos Respublikos Seimas. Parlamentinė grupė „Parlamentarai prieš prekybą žmonėmis“ [interaktyvus, žiūrėta 

2016-02-10]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9337&p_k=1>. 
146

 Supra note 84. 
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23 diagrama. Nepriklausomo nacionalinio pranešėjo institucija147 

 

 

 

Ypatingą reikšmę kovojant su prekyba žmonėmis turi efektyvaus daugiapakopio 

nacionalinio subjektų koordinavimo modelio sukūrimas (žr. 24 diagramą. Kovos su prekyba 

žmonėmis koordinavimo struktūrinis modelis). 

 

24 diagrama. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo struktūrinis modelis 
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 Supra note 84. 
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Šis struktūrinis modelis grindžiamas trimis pakopomis: 

1. Makrolygmuo – strateginė taryba (komisija), kuriai galėtų vadovauti Ministro 

Pirmininko patarėjas ar kito rango pareigūnas. Ši komisija priima sprendimus politiniu 

lygmeniu.  

Esminė strateginės tarybos įkūrimo priežastis – palengvinti kovai su prekyba žmonėmis 

reikalingų politinių sprendimų priėmimo ir derinimo koordinavimo procesą. Šios komisijos 

veikloje turėtų dalyvauti pagrindinių valstybinių institucijų, įgyvendinančių kovos su prekyba 

žmonėmis programą, – ministerijų, savivaldybių, prokuratūrų atsakingi aukšti pareigūnai, 

kurių dalyvavimas galėtų užtikrinti sklandesnį minėtų įstaigų bendradarbiavimą, projektų ir 

nuomonių dėl jų derinimą, sprendimų priėmimą bei veiksmų, reikalingų tam tikram projektui 

įgyvendinti, aktyvesnį atlikimą. Komisijos, kurią sudaro aukšti su prekyba žmonėmis susijusių 

institucijų pareigūnai, įsteigimas palengvintų ne tik bendradarbiavimą tarp skirtingų 

subjektų, bet ir galimai suaktyvintų tų subjektų atstovaujamų institucijų darbą. Taryba taip 

pat nustatytų nacionalinę strategiją kovos su prekyba žmonėmis srityje, teiktų siūlymus dėl 

teisės aktų pakeitimų ar papildymo, kontroliuotų prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 

programos parengimą, įgyvendinimą bei jos priemonių finansavimą. 

2. Mezolygmuo – centrinė tarpžinybinė (koordinacinė) darbo grupė, kuriai vadovauja 

nacionalinis koordinatorius. Tai grupė ekspertų, dirbančių skirtingose valstybinėse 

institucijose, tačiau savo darbe tiesiogiai susiduriančių su prekybos žmonėmis problemomis, 

skirtingais tokios veikos prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo aspektais. Tai –

ekspertų-praktikų grupė, kuri realiai dirba su prekyba žmonėmis dėl priimtos prekybos 

žmonėmis prevencinės programos įgyvendinimo, rūpinasi sklandžiu programos vykdymu, 

galimybių ją tobulinti paieška, pasiūlymų ir projektų šiuo klausimu rengimu. Ne mažiau svarbi 

vieta šioje pakopoje turėtų būti skirta ir NVO bei tarptautinėms organizacijoms, kurių 

dalyvavimas prekybos žmonėmis prevencijoje ir kontrolėje galėtų būti užtikrinamas ir 

glaudesnio bendradarbiavimo su valstybės institucijomis bei įstaigomis garantavimu – 

rengiamais susitikimais, kuriais būtų siekiama aptarti rūpimus klausimus, susitarimais tarp 

NVO ir institucijų. Centrinės darbo grupės funkcijos – koordinuotų ir kontroliuotų programos 

priemonių vykdymą, teiktų siūlymus strateginei komisijai, metodiškai padėtų savivaldybėms 

įgyvendinti koordinacinį modelį. 

3. Mikrolygmuo – siekiant sustiprinti pagalbos nukentėjusiesiems ar galėjusiems 

nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims koordinavimą savivaldybėse, įgyvendinant 

Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmo NVO programos Lietuvos fondo 

finansuojamą projektą „Lietuvos visuomenė prieš prekybą žmonėmis: sisteminis pagalbos 

modelis“148 parengtas Pagalbos nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos 

žmonėmis asmenims koordinavimo savivaldybėje modelis149. Pagal šį modelį siūloma 
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 Žr. plačiau: Lietuvos „Caritas“. Projekto „Lietuvos visuomenė prieš prekybą žmonėmis: sisteminis pagalbos 

modelis“ 2013–2015 m. aprašymas [interaktyvus, žiūrėta 2015-11-18]. Prieiga per internetą: <http://www.anti-

trafficking.lt/subpage/projekto-aprasymas7715>.  
149

 Pagalbos nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims koordinavimo savivaldybėje 

pavyzdinio modelio aprašymas, pridėtas prie Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo apsaugos ministerijos 2015 m. 

birželio 19 d. rašto Nr. (19.6-33) SD-3679 savivaldybėms. 
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savivaldybėse sukurti savivaldybės pagalbos koordinacines grupes arba jomis papildyti jau 

dabar savivaldybėse veikiančias koordinacines komisijas (grupes), atsakingas už visų 

prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos veiksmų koordinavimą. Savivaldybės 

administracijai siūloma paskirti savivaldybės pagalbos nukentėjusiems ar galėjusiems 

nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims koordinatorių, kuris kartu būtų ir šios grupės 

(pogrupio) vadovas.  

Minėtą pavyzdinį modelį siūloma iš pradžių pritaikyti tose savivaldybėse, kurių atstovai 

aktyviai dalyvavo projekte: Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Panevėžio m., Šiaulių m. ir 

Marijampolės savivaldybės. Tai būtų tęstinė priemonė įgyvendinant „Prekybos žmonėmis ir 

prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002-2004 metų programos“150. įgyvendinimo 

priemonių plano uždavinį „Savivaldybių lygmeniu stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą 

prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės klausimais“. Šiame punkte buvo siekiama 

sudaryti Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų, Tauragės, Telšių, 

Utenos rajonų ir Marijampolės savivaldybėse prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 

koordinacines darbo grupes. Manytina, kad į šias darbo grupes tikslinga įtraukti teisėsaugos 

institucijų, savivaldybių, NVO ir kitų įstaigų institucijų atstovus. 

Lietuvoje jau 20 metų vykdomos prevencinės kovos su prekyba žmonėmis priemonės. 

Vis dėlto iki šiol nėra specializuoto centro ar prieglaudos, kuris veiktų eksteritoriniu principu 

ir teiktų prekybos žmonėmis aukoms pagalbą. Pagrindinės problemos, kurios užkirto kelią 

įkurti centrą, buvo lėšų ir patalpų trūkumas. Šioje srityje aktyviausiai veikia 5 NVO151: 

Lietuvos „Caritas“, Dingusių žmonių šeimų paramos centras, VšĮ Klaipėdos socialinės ir 

psichologinės pagalbos centras, asociacija Vyrų krizių centras bei ŽIV ir AIDS paveiktų moterų 

ir jų artimųjų asociacija. Tik dvi pirmos iš penkių paminėtų NVO pagalbą teikia visoje šalyje. 

Plačiausią tinklą turi Lietuvos „Caritas“, taip pat pagalbą visoms aukoms Lietuvoje teikia 

asociacija Dingusių žmonių šeimų paramos centras. Nepaisant NVO indėlio, būtinumas steigti 

specializuotą centrą išlieka. Pažymėtina, kad 2013 m. Vilniaus m. savivaldybė panaudos 

sutartimi 10 metų suteikė 700 kv. metrų bendrojo ploto pastatą Dingusių žmonių šeimų 

paramos centrui. Viena iš centro krypčių yra pagalba nukentėjusiesiems nuo prekybos 

žmonėmis bei priverstinės prostitucijos ir jų reintegracija, švietėjiška ir prevencinė veikla, 

nukreipta prieš prekybą žmonėmis. Atsižvelgiant į išdėstytą poziciją bei panaudos sutartimi 

gautas patalpas, būtų tikslinga kurti centrą, kuris veiktų eksteritoriniu principu.  

Pagrindinės centro veiklos kryptys galėtų būti tokios: konsultavimas telefonu 

(nemokama pagalbos linija iki 300 skambučių), laikinas prieglobstis (iki 10 asmenų), 

                                                           
150

 Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009–2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009–2012 

metų programos patvirtinimo“ //Valstybės žinios, 2009, Nr. 112-4761. 
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psichologinė pagalba (iki 30 asmenų), materialinė parama (iki 35 asmenų), medicinos (iki 15 

asmenų) ir teisinė pagalba (iki 10 asmenų) bei apsauga. 

Centras vykdytų profesinio konsultavimo ir profesinio mokymo veiklą, kuri taip pat 

reikalinga prekybos žmonėmis aukoms. Aukos būtų ruošiamos darbui – pokalbiui su 

darbdaviu, diskutuojama apie darbo santykius, mokomos rašyti gyvenimo aprašymus (CV), 

informuojamos apie darbo paieškos būdus bei laisvas darbo vietas, įsidarbinimo dokumentų 

tvarkymą. 

Centre veiktų prekybos žmonėmis ir dingusių vaikų telefono linija. Prekybos žmonėmis 

aukos būtų skatinamos savanoriauti ir įsitraukti į centro veiklą dalijantis gyvenimo patirtimi 

su visuomenės nariais. 

Laikinas apgyvendinimas būtinas kritiniais atvejais, pvz., esant policijos prašymui 

siekiant apsaugoti baudžiamajame procese prieš nusikaltėlius liudijančias aukas, deportacijos 

atvejais, taip pat esant smurtui ir nesutarimams aukų šeimose. Dėl šių priežasčių būtų 

tikslinga kurti nedidelę prieglaudą, kurioje aukos galėtų gauti pagalbą ištikus kriziniams 

atvejams, tačiau būtų teikiama pagalba laikinai apgyvendinant esant poreikiui ir ilgesniam 

laikui. Kompleksinės pagalbos aukoms centre kvalifikuoti specialistai ir savanoriai teiktų 

visokeriopą psichologinę, teisinę ir socialinę pagalbą į veiklą įtraukdami pačias prekybos 

žmonėmis aukas.  

Centro veikloje šiuo metu dalyvauja 15 savanorių. Jie prisideda prie centro vykdomų 

projektų ir akcijų. Savanoriai teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas 

nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis, taip pat socialinę pagalbą šiems asmenims. 

Savanoriai kartu su profesionaliais centro darbuotojais dalyvauja užimtumo darbo terapijos 

sesijose, kur prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukos, centro globotinės yra 

mokomos dirbti kompiuteriais, taip pat teikia profesinio konsultavimo ir profesinio mokymo 

paslaugas dėl galimybės įsidarbinti, ieškant darbo internete, spaudoje. Tokios pagalbos 

kasmet sulaukia apie 30 aukų ir centro globotinių, bet šis skaičius, plečiantis centro veiklai ir 

įtraukiant daugiau savanorių, galėtų sparčiai išaugti. Integruojant savanorius į centro veiklą 

ne tik būtų teikiama teisinė, socialinė, psichologinė pagalba, bet ir galimybė panaudoti savo 

sugebėjimus ir patirtį, realizuoti savo pomėgius, įgyti naujų žinių bei įgūdžių, socialiai 

atsakingai leisti laiką.  
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IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 
 

1. Kaip rodo moksliniais tyrimais pagrįsta nusikaltimų prevencijos ir kontrolės praktika, 

prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės strategija pirmiausia turi būti grindžiama 

sisteminiu požiūriu, kuris būtų akumuliuotas arba bendrose nacionalinėse 

programose, arba specializuotoje nacionalinėje programoje, skirtoje kovai su prekyba 

žmonėmis. 

2. Nacionalinio prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės modelio komponentus 

sudaro prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės subjektų sistema, taip pat veiklos 

kontrolės ir koordinavimo sistema bei speciali prevencijos ir kontrolės programa. 

3. Šiuo metu Lietuvoje nėra sistemos, kuri galėtų įvertinti tikslesnį realių ir potencialių 

aukų skaičių. Tokia sistema veiktų grįžtamojo ryšio pagrindu, t. y. kiekviena atsakinga 

institucija teiktų ir gautų informaciją apie aukas iš sistemos. 

4. Tikslinga parengti naują prekybos žmonėmis kontrolės ir prevencijos programą, 

suderinus priemones su Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos planais. 

5. Atsižvelgiant į tai, kad ypatingos rizikos grupę sudaro vaikai, būtina valstybiniu 

lygmeniu parengti programą, kurią įgyvendinant būtų kompleksiškai, nuosekliai ir 

sistemingai sprendžiamos problemos, susijusios su prekybos vaikais prevencija bei 

pagalbos teikimu. 

6. Remiantis tyrimo rezultatais, siūloma pripažinti netekusiu galios ATPK 1821 straipsnį 

(Administracinių nusižengimų kodekso 487 straipsnį) ir parengti taisykles, 

reglamentuojančias vertimąsi prostitucija ir seksualinių paslaugų pirkimą. 

7. Siūloma parengti asmenų, kurie siekia atsisakyti prostitucijos bei seksualinių paslaugų 

teikimo, paklausos mažinimo socialinės paramos programą. 

8. Rekomenduojama įgyvendinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei NVO 

bendradarbiavimo kovojant su prekyba žmonėmis koncepciją. 

9. Būtina stebėsena ir operatyvus reagavimas į naujų prekybos žmonėmis formų ir 

rizikos grupių atsiradimą. Tikslinga šioje srityje atlikti atskirus mokslinius tyrimus. 

10. Lietuvoje iki šiol nėra specializuoto prekybos žmonėmis aukoms skirto pagalbos 

centro. Centras galėtų būti steigiamas Dingusių žmonių šeimų paramos centro 

patalpose, kurias Vilniaus miesto savivaldybė NVO perdavė pagal panaudos sutartį iki 

2023 m. 
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PRIEDAI 
 

1 priedas 
 

ANKETA  
APIE PREKYBOS ŽMONĖMIS INFORMATYVUMO NUSTATYMĄ 

 
Gerbiami kursantai ir kariūnai, 

Lietuvos teisės institutas atlieka mokslinį tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti Lietuvos policijos 
ir Pasieniečių mokyklų kursantų bei Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų 
informuotumą apie prekybos žmonėmis problemą. Jūsų, kaip jaunų žmonių bei būsimų pareigūnų, 
nuomonė ypač svarbi.  

Klausimyno atsakymai bus panaudoti rengiant mokslines ir praktines rekomendacijas dėl 
prekybos žmonėmis problemos sprendimo.  

Prašome pažymėti apskritimu prie kiekvieno klausimo savo nuomonę, kuri atspindėtų Jūsų 
atsakymą, arba išdėstyti kitokią savo poziciją. Vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Užtikriname Jūsų 
dalyvavimo tyrime konfidencialumą. Iš anksto dėkojame už Jūsų dalyvavimą tyrime.  
 

1. Ar Jums žinomas toks reiškinys kaip prekyba žmonėmis? 
a) taip  
b) ne  
 

2. Jei taip, iš kur Jūs sužinojote apie prekybą žmonėmis?152 
a) iš giminaičių, draugų, pažįstamų 
b) iš asmeninės patirties 
c) iš spaudos 
d) iš radijo 
e) iš interneto  
f) iš televizijos 
g) kita (nurodykite)............................................................................................................... 
 

3. Ar Jums, kaip jaunam būsimam specialistui, pakanka informacijos apie prekybą 
žmonėmis?  
a) taip 
b) ne 
c) sunku pasakyti 
 

4. Jūsų nuomone, kur geriausia pradėti teikti informaciją apie prekybą žmonėmis?153 
a) šeimoje 
b) pagrindinėje mokykloje 
c) aukštojoje mokykloje 
d) darbovietėje 
e) kita (nurodykite)........................................................................................................... 

 
5. Kur norėtumėte gauti daugiau informacijos apie prekybos žmonėmis problemą?154 

a) internete 
b) radijuje 
c) televizijoje 
d) spaudoje 
e) kita (nurodykite)............................................................................................................... 
 

6. Kaip manote, su kuo dažniausiai susijusi prekybos žmonėmis problema? (Galima 
pažymėti kelis atsakymus) 

                                                           
152

 Galima pažymėti daugiau nei vieną atsakymo variantą. 
153

 Ibidem. 
154

 Ibidem.  
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a) su vertimusi prostitucija 
b) su priverstiniu darbu 
c) su vaikų išnaudojimu nusikalstamoms veikoms 
d) su kūno organų pardavinėjimu 
e) su fiktyviomis santuokomis 
f) kita (nurodykite).............................................................................................................. 

 
7. Jūsų nuomone, kaip dažniausiai bandoma prisivilioti prekybos žmonėmis aukas? 

(Pažymėkite tris atsakymus) 
a) per laikraščių skelbimus  
b) internete  
c) per pažįstamus, gimines, draugus 
d) per sąvadautojus 
e) per turizmo, įdarbinimo, modelių agentūras 
f) per pažinčių portalus 
g) kita (nurodykite)............................................................................................................... 
 

8. Ar žinote, kokia atsakomybė gresia už prekybą žmonėmis? 
a) baudžiamoji atsakomybė 
b) administracinė atsakomybė 
c) kita (nurodykite)................................................................................................................ 

9. Kaip Jūs manote, ką reikia daryti norint sumažinti prekybos žmonėmis mastą Lietuvoje? 
(Prie kiekvieno teiginio pažymėkite atsakymą varnele) 

Reikia:     Visiškai 
sutinku 

Iš dalies 
sutinku 

Nei sutinku, 
nei 
nesutinku 

Iš dalies 
nesutinku 

Visiškai 
nesutinku 

a) stiprinti tarptautinį 
teisėsaugos institucijų 
bendradarbiavimą 

     

b) stiprinti teisėsaugos 
institucijų veiklą 

     

c) išsamiau informuoti 
apie prekybos 
žmonėmis keliamą 
pavojų 

     

d) aklai nepasitikėti 
pažįstamų pažadais 
greitai užsidirbti 

     

e) sukurti darbo vietų, 
gerinti socialinę 
potencialių aukų padėtį 

     

f) griežtinti bausmes už 
prekybą žmonėmis 

     

 
10. Kaip manote, kas turėtų būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už vertimąsi 

prostitucija ar atlygintinį naudojimąsi prostitučių paslaugomis? 
a) sekso paslaugų teikėjai ir pirkėjai 
b) sekso paslaugų teikėjai 
c) sekso paslaugų pirkėjai 
d) nieko nebausti 
e) sunku pasakyti 
f) kita (nurodykite)................................................................................................................ 
 

11. Kaip manote, kas turėtų būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už vertimąsi 
prostituciją ar atlygintinį naudojimąsi prostitučių paslaugomis? 
a) sekso paslaugų pirkėjai ir teikėjai 
b) sekso paslaugų pirkėjai 
c) sekso paslaugų teikėjai 
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d) nieko nebausti 
e) kita (nurodykite)........................................................................................................... 

 
 

12. Kaip manote, dėl kokių priežasčių lietuvės sutinka dirbti prostitutėmis užsienio 
šalyse?(Prie kiekvieno teiginio pažymėkite atsakymą varnele) 

 Visiškai 
sutinku 

Iš dalies 
sutinku 

Nei 
sutinku, 
nei 
nesutinku 

Iš dalies 
nesutinku 

Visiškai 
nesutinku 

a) dėl ekonominių 
sunkumų 

     

b) dėl socialinės paramos 
stokos (vienišos 
motinos, seni tėvai) 

     

c) dėl naivumo ir per 
didelio pasitikėjimo 
kitais žmonėmis 

     

d) dėl nemokėjimo 
savarankiškai priimti 
sprendimų 

     

e) dėl priklausomybės nuo 
narkotikų, rūkymo ar 
alkoholio 

     

 
f) kita (nurodykite)............................................................................................................... 

 
13. Kaip manote, ar turimos žinios apie prekybos žmonėmis problemą pravers Jūsų darbe? 

a) taip 
b) ne 
 

14. Jūsų lytis:  
a) moteris  
b) vyras 
 

15. Jūsų amžius (įrašykite)..........................................................................................          
 

16. Jūsų gyvenamoji vieta (įrašykite miesto/rajono/miestelio/kaimo 
pavadinimą)..................................... 
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2 priedas 
ANKETA 

APIE PREKYBOS ŽMONĖMIS PROBLEMATIKĄ 
 

Gerbiami ekspertai, 
 Lietuvos teisės institutas atlieka mokslinį tyrimą apie prekybos žmonėmis 
problemą, kurio tikslas – išsiaiškinti Lietuvos ekspertų nuomonę apie prekybos žmonėmis 
problematiką. Jūsų, kaip svarbių ekspertų, turinčių didelę patirtį, nuomonė ypač svarbi. 
 Klausimyno atsakymai bus panaudoti rengiant mokslines ir praktines 
rekomendacijas dėl prekybos žmonėmis problemos sprendimo. 
 Prašome pažymėti apskritimu prie kiekvieno klausimo savo nuomonę, kuri 
atspindėtų jūsų atsakymą, arba išdėstyti kitokią savo poziciją. Vardo ir pavardės nurodyti 
nebūtina, bet pageidautume, kad nurodytumėte savo darbovietę. Iš anksto dėkojame už jūsų 
dalyvavimą tyrime. 

1. Ar prekybos žmonėmis problema vis dar išlieka aktuali Lietuvoje? 
a) taip 
b) ne 
c) kita (nurodykite)............................................................................................................... 
 

2. Kokios naujos tendencijos prekyboje žmonėmis išryškėjo 2005–2015 m.?155 
a) atsirado naujų prekyba žmonėmis formų 
b) išryškėjo globalizacijos įtaka (laisvas judėjimas Šengeno zona, naujos informacinės 
technologijos ir kt.) 
c) atsirado naujų rizikos grupių 
d) kita (nurodykite)................................................................................................................ 

 
3. Nurodykite 3 pasiekimus, kurie, Jūsų nuomone, įvykdyti per dešimtmetį, kalbant 

apie prekybos žmonėmis problemą? (Įrašykite) 
1............................................................................................................................ ......................................................
...........................................................................................................2.......................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
..................................3.......................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................................. 
 

4. Ko trūksta, kad prekybos žmonėmis problema būtų sprendžiama veiksmingiau? 
Pagal svarbą pažymėkite teiginius skaičiais nuo 1 iki 8 (1 – svarbiausias, 8 –
nesvarbiausias) 
 ) institucijų koordinavimo 
 ) NVO ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo 
 ) specializuotų atskirų programų 
 ) visuomenės tolerancijos 
 ) sisteminio prevencinio ir švietėjiško darbo su asocialiomis šeimomis 
 ) aktyvaus prevencinio darbo su rizikos grupėmis 
 ) tinkamo finansavimo 
 ) kita (nurodykite)................................................................................................................ 

 
 

5. Kokios pagrindinės priežastys turi įtakos prekybos žmonėmis didėjimui? 
(Įrašykite) 
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................

                                                           
155

 Atsakant į klausimą, galima pasirinkti keletą variantų. 
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............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. ........................................................

........................................................................................................................................................................ 
 

6. Kas galėtų patekti į rizikos grupes?156 
a) asmenys su psichine negalia 
b) globos namų ir specialiųjų mokyklų vaikai  
c) vyrai, patekę į sunkią padėtį 
d) narkomanai 
e) asmenys, užsiimantys prostitucija 
f) emigrantų vaikai, palikti be atitinkamos priežiūros 
g) kita (nurodykite)................................................................................................................ 
 

7. Ar keičiasi visuomenės požiūris ir nuostatos į prekybos žmonėmis aukas? 
a) taip, keičiasi (teigiamai arba neigiamai) 
b) nesikeičia 
c) sunku pasakyti 
d) kita (nurodykite)............................................................................................................... 

 
 

8. Ar Jus dabar tenkina esama kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo sistema? 
a) tenkina 
b) netenkina (parašykite, kodėl netenkina)........................................................................... 
 

9. Koks subjektas turėtų organizuoti priemonių, nukreiptų prieš prekybą 
žmonėmis, koordinavimą?  
a) tarpžinybinė darbo grupė 
b) viena iš ministerijų 
c) prokuratūra 
d) kita (nurodykite)................................................................................................................ 
 

10. Kas turėtų būti nacionaliniu pranešėju apie situaciją Lietuvoje: 
a) Vidaus reikalų ministerija 
b) kitos ministerijos 
c) mokslo institucija 
d) nevyriausybinė organizacija 
e) kita nepriklausoma institucija 
 

11. Kas turėtų rengti kasmetinę ataskaitą apie kovos su prekyba žmonėmis situaciją 
Lietuvoje? 
a) Vidaus reikalų ministerija 
b) kitos ministerijos 
c) mokslo institucija 
d) nevyriausybinė organizacija 
e) kita nepriklausoma institucija 
 

12. Kokioje srityje būtų tikslinga vykdyti mokslinius tyrimus?157 
a) prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais 
b) priverstinė nusikalstama veikla 
c) prekyba vaikais 

                                                           
156

 Ibidem. 
157

 Ibidem. 
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d) fiktyvios santuokos 
e) kita (nurodyti)........................................................................................................... 

13. Ar lyčių lygybės klausimas aktualus sprendžiant prekybos žmonėmis problemą? 
a) taip (nurodyti įtaką).................................................................................................. 
b) ne  
 
 

14. Prašome pateikti savo viziją ar pasiūlymų, kaip stiprinti kovą su prekyba 
žmonėmis: 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ................... 
 

15. Koks Jūsų darbo prekybos žmonėmis prevencijos bei kontrolės srityje stažas? 
(nurodykite)......................................................................................................................  
 

  
 Eksperto darbovietė:....................................................................... 
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3 priedas 
 

GRETOS158 rekomendacijos dėl 2005 m. Europos Tarybos konvencijos  
dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis159 

 
Kompleksinis požiūris ir koordinavimas 
 
 1. GRETA kviečia Lietuvos institucijas svarstyti galimybes paskirti nepriklausomą 
nacionalinį pranešėją ar sukurti kitokį nepriklausomą mechanizmą vykdyti valstybės 
institucijų kovos su prekyba žmonėmis veiksmų stebėseną ir teikti rekomendacijas 
atsakingiems asmenims ir institucijoms (Konvencijos 29 straipsnio 4 dalis ir Aiškinamojo 
rašto 298 punktas). 
 2. GRETA skatina Lietuvos institucijas stiprinti kovos su prekyba žmonėmis veiksmus 
patvirtinant atskirą kovos su prekyba žmonėmis planą ir skiriant finansavimą jame 
numatytoms priemonėms įgyvendinti. 
 3. GRETA skatina Lietuvos institucijas tobulinti institucinę kovos su prekyba žmonėmis 
sistemą siekiant sustiprinti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą ir užtikrinti 
efektyvesnį visų atsakingų viešojo sektoriaus subjektų dalyvavimą koordinuojant kovos su 
prekyba žmonėmis veiksmus. Lietuvos atsakingos institucijos turėtų skirti pakankamus 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kad būtų įmanoma užtikrinti sklandų kovos su prekyba 
žmonėmis koordinavimo mechanizmo veikimą. Specializuotos nevyriausybinės bei kitos 
pilietinės visuomenės organizacijos (pavyzdžiui, profesinės sąjungos) organizacijos turėtų 
dalyvauti planuojant, koordinuojant ir vertinant kovos su prekyba žmonėmis veiksmus.  
 4. GRETA taip pat mano, kad turi būti sustiprintas kovos su prekyba žmonėmis 
koordinavimas savivaldybėse (vertikaliai tarp atsakingų subjektų ir horizontaliai su 
atsakingomis nacionalinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis bei tarp 
savivaldybių). 
 
Specialistų mokymas 
 
 5. GRETA mano, kad Lietuvos institucijos turėtų skirti daugiau pastangų užtikrinti 
periodinius atsakingų specialistų (ypač policijos pareigūnų, prokurorų, teisėjų, darbo 
inspektorių, vaikų teisių specialistų, socialinių darbuotojų, medikų, kurie gali teikti pagalbą 
aukoms) mokymus dėl prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis aukų. Atsakingos 
institucijos, bendradarbiaudamos su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), turėtų 
parengti mokymų programas, kurios padėtų gilinti atsakingų specialistų žinias ir tobulinti 
įgūdžius nustatyti prekybos žmonėmis aukas, joms padėti ir jas apsaugoti (įskaitant 
baudžiamojo proceso metu), padėti joms gauti kompensaciją ir užtikrinti prekeivių žmonėmis 
baudžiamumą. 
 
Duomenų rinkimas ir moksliniai tyrimai 
 
 6. GRETA mano, kad kovos su prekyba žmonėmis strategijų rengimo, stebėsenos ir 
vertinimo tikslais Lietuvos atsakingos institucijos turėtų toliau tobulinti išsamių duomenų dėl 
prekybos žmonėmis sistemą, kurioje būtų kaupiami patikimi statistiniai duomenys iš visų 
svarbiausių subjektų, įskaitant NVO, nustatančių prekybos žmonėmis aukas ir teikiančių joms 
pagalbą, ir kuriuos būtų galima apibendrinti pagal lytį, amžių, išnaudojimo rūšį, kilmės ir (ar) 

                                                           
158

 Europos Tarybos Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupė (GRETA) vykdo Europos Tarybos konvencijos 

nuostatų įgyvendinimo šalyse narėse stebėseną ir rengia nacionalinių pastangų vertinimo ataskaitas. 
159

 GRETOS rekomendacijos dėl Europos Tarybos Konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis nuostatų 

įgyvendinimo Lietuvoje, patvirtintos GRETA 2015 m. kovo 20 d., Šalių komiteto 2015 m. birželio 15 d. 
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tikslo valstybę ir pan., imantis reikiamų priemonių užtikrinti asmens duomenų apsaugą bei 
užtikrinti jos veikimą. 
 7. GRETA mano, Lietuvos institucijos turėtų vykdyti ir remti mokslinius tyrimus dėl 
prekybos žmonėmis, kurie būtų svarbus informacijos dėl vykdomų strategijų poveikio šaltinis 
ir pagrindas planuojant kitas priemones. Lietuvoje reikėtų daugiau tyrimų šiose srityse: 
prekyba žmonėmis priverstiniam darbui ir priverstinėms nusikalstamoms veikoms, vidaus 
prekyba žmonėmis ir prekyba vaikais. 
 
Tarptautinis bendradarbiavimas 
 
 8. GRETA kviečia Lietuvos institucijas tęsti pastangas tarptautinio bendradarbiavimo 
srityje siekiant užkardyti prekybą žmonėmis ir suteikti pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. 
 
Visuomenės švietimo ir poreikio mažinimo priemonės 
 
 9. Sveikindama pastangas šviesti visuomenę dėl prekybos žmonėmis, GRETA mano, kad 
Lietuvos institucijos turėtų tęsti visuomenės švietimo dėl prekybos žmonėmis priemones ir 
toliau teikti informaciją visuomenei dėl naujų prekybos žmonėmis formų, kaip prekyba 
žmonėmis priverstiniam darbui, priverstinėms nusikalstamoms veikoms ir fiktyvioms 
vedyboms išnaudojimo tikslais. Lietuvos atsakingos institucijos turėtų planuoti informacines 
ir švietimo kampanijas kartu su pilietine visuomene ir remdamosi ankstesnių prevencinių 
priemonių poveikio vertinimu. Taip pat tikslinės prevencinės priemonės turėtų būti 
įgyvendinamos rizikos grupėms, galinčioms nukentėti nuo prekybos žmonėmis, kaip 
asmenims su psichine negalia, vaikams specialiosiose mokyklose ir vaikų namuose bei 
vyrams, patekusiems į sunkią gyvenimo situaciją. 
 10. GRETA mano, kad Lietuvos institucijos turėtų skirti daugiau pastangų mažinti 
parduotų žmonių paslaugų poreikį visose jų išnaudojimo srityse. 
 
Socialinės, ekonominės ir kitos iniciatyvos rizikos grupėms, galinčioms nukentėti nuo 
prekybos žmonėmis 
 
 11. GRETA mano, kad Lietuvos institucijos turėtų stiprinti prekybos žmonėmis 
prevenciją per socialines ir ekonomines priemones rizikos grupėms, galinčioms nukentėti nuo 
prekybos žmonėmis, ir įtraukti prekybos žmonėmis prevenciją į kovos su smurtu dėl lyties 
strategiją 
 
Prekybos žmonėmis aukų nustatymas 
 
 12. GRETA skatina Lietuvos institucijas imtis tolesnių veiksmų užtikrinti, kad visos 
prekybos žmonėmis aukos būtų nustatytos ir joms būtų suteikta pagalba ir apsauga, kaip 
numatyta Konvencijoje, ir ypač: 

 užtikrinti, kad nacionaliniame aukų nukreipimo mechanizme dalyvautų visi atsakingi 
subjektai ir būtų nustatytas specializuotų NVO vaidmens bei veiksmų teisinis 
reguliavimas; 

 suderinti prekybos žmonėmis nustatymo kriterijus, nuorodas ir vadovus ir juos 
išplatinti visiems atsakingiems specialistams, kad jie dirbtų aktyviai ir nustatytų 
prekybos žmonėmis aukas; aukų nustatymo kriterijai turėtų būti nuolat atnaujinami 
atsižvelgiant į kintančią prekybą žmonėmis ir išnaudojimo formas; 

 stiprinti darbo inspektorių vaidmenį nustatant prekybą žmonėmis priverstiniam 
darbui Lietuvoje ir prekybos žmonėmis aukų nustatymą tarp užsieniečių; 

 tobulinti nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis vaikų nustatymą sukuriant specialų 
mechanizmą, kuriame būtų atsižvelgiama į nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis 
vaikų specialias aplinkybes ir poreikius, dalyvautų vaikų specialistai ir pirmiausia būtų 
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užtikrinti vaiko interesai; 
 tobulinti prekybos žmonėmis aukų nustatymą tarp prieglobsčio prašytojų, darbuotojų 

migrantų ir neteisėtų migrantų. 
 

Pagalba aukoms 
 
 13. GRETA skatina Lietuvos institucijas stiprinti pastangas suteikti pagalbą prekybos 
žmonėmis aukoms ir ypač: 

 užtikrinti, kad prekybos žmonėmis aukoms būtų suteikta veiksminga pagalba, įskaitant 
tinkamą apgyvendinimą, būtinąją ir ilgalaikę medicinos pagalbą bei socialinę pagalbą 
pagal jų poreikius; 

 užtikrinti, kad nukentėję vyrai būtų apgyvendinti jų poreikius atitinkančiose vietose ir 
būtų užtikrinta veiksminga pagalba, kaip nustatyta įstatymuose; 

 užtikrinti, kad nukentėjusiems vaikams būtų užtikrinta pagalba, kaip numatyta 
Konvencijoje, įskaitant tinkamą apgyvendinimą, specializuotas paramos paslaugas ir 
švietimą. 

 14. Taip pat GRETA mano, kad Lietuvos institucijos turėtų skirti tokį finansavimą, kuris 
būtų pakankamas patenkinti tikruosius prekybos žmonėmis aukų poreikius. 
 
Reabilitacija ir apmąstymo laikotarpis 
 
 15. GRETA skatina Lietuvos institucijas peržiūrėti aukų reabilitacijos ir apmąstymo 
laikotarpio skyrimo procedūras, kad būtų užtikrinta, kaip įpareigoja Konvencijos 13 
straipsnis, kad visos galimos prekybos žmonėmis aukos būtų sistemiškai informuojamos apie 
galimybę pasinaudoti reabilitacijos ir apmąstymo laikotarpiu ir joms tai pasiūloma, kad 
pačioms nereikėtų kreiptis. Valdžios institucijos turėtų nustatyti aiškius reabilitacijos ir 
apmąstymo laikotarpio suteikimo kriterijus, atsižvelgdamos į galimos aukos asmeninę 
situaciją ir poreikius atsigauti, taip pat surengti mokymus kompetentingoms institucijoms, 
siekiant užtikrinti, kad tie kriterijai būtų efektyviai taikomi praktikoje. 
 
Leidimai gyventi  
 
 16. GRETA kviečia Lietuvos institucijas svarstyti išduoti leidimus gyventi aukoms, kurios 
dėl įvairių priežasčių nebendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, tačiau jų likimas 
Lietuvoje yra būtinas dėl asmeninės situacijos, kaip numatyta Konvencijos 14 straipsnyje. 
 
Kompensacija ir žalos atlyginimas 
 
 17. GRETA mano, kad Lietuvos institucijos turėtų patvirtinti papildomų priemonių, 
kurios prekybos žmonėmis aukoms palengvintų kreipimąsi dėl kompensacijos gavimo ir ypač: 

 užtikrinti, kad prekybos žmonėmis aukos būtų sistemiškai informuojamos kalba, kurią 
supranta, dėl jų teisės gauti kompensaciją ir jos gavimo procedūrų; 

 įgalinti prekybos žmonėmis aukas pasinaudoti teise gauti kompensaciją joms 
užtikrinant veiksmingą teisinę pagalbą; tai galėtų būti pasiekta stiprinant teisininkų 
praktikų pajėgumus padėti aukoms kreiptis dėl kompensacijos ir įtraukiant aukų 
kompensacijos klausimą į mokymų teisėsaugos pareigūnams, prokurorams ir 
teisėjams programas. 

 18. Taip pat GRETA mano, kad Lietuvos institucijos turėtų patobulinti įstatymus, kad 
prekybos žmonėmis aukos gautų valstybės kompensaciją neatsižvelgiant, ar baudžiamasis 
procesas buvo pradėtas. 
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Aukų repatriacija ir grąžinimas 
 
 19. GRETA skatina Lietuvos institucijas priimti politinį sprendimą dėl prekybos 
žmonėmis aukų grąžinimo mechanizmo ir nustatyti jo teisinį reguliavimą. Šiame kontekste 
Lietuvos institucijos turėtų imtis veiksmų: 

 užtikrinti, kad prekybos žmonėmis aukų grąžinimas būtų vykdomas tinkamai 
atsižvelgiant į jų teises, saugumą ir orumą bei teisines procedūras, įskaitant prekybos 
žmonėmis aukų informavimą apie savanoriško grįžimo galimybę, apsaugant jas nuo 
pakartotinės viktimizacijos ir tapimo prekybos žmonėmis aukomis bei vaikų atveju – 
pirmiausia užtikrinant vaiko interesus; 

 nustatyti tinkamas rizikos vertinimo procedūras ir stengtis užtikrinti saugų aukų 
grįžimą bei veiksmingą jų integraciją; 

 užtikrinti negrąžinimo (angl. non-refoulement) principo taikymą, kaip numatyta 
Konvencijos 40 straipsnio 4 dalyje. 

 
Materialinė baudžiamoji teisė 
 
 20. GRETA mano, kad Lietuvos institucijos turėtų užtikrinti, kad Konvencijos 26 
straipsnyje įtvirtinta nebaudžiamumo nuostata būtų taikoma praktikoje, šiuo tikslu 
parengiant nuorodas policijos pareigūnams ir prokurorams dėl Baudžiamojo kodekso 1473 ir 
1573 straipsnių taikymo. Policijos pareigūnai ir prokurorai turėtų būti skatinami būti 
proaktyvūs nustatydami, ar nusikaltimo padarymu kaltinamas arba administracinėn 
atsakomybėn traukiamas asmuo galėjo būti prekybos žmonėmis auka. Aukų nustatymo 
proceso metu galimos prekybos žmonėmis aukos neturėtų būti baudžiamos dėl nusikaltimų, 
susijusių su imigracija arba asmens tapatybės dokumentais. 
 
Tyrimas, baudžiamasis persekiojimas ir baudžiamojo proceso įstatymas 
 
 21. GRETA skatina Lietuvos institucijas stiprinti pastangas užtikrinti, kad prekybos 
žmonėmis įvairioms išnaudojimo rūšims nusikaltimai būtų proaktyviai tiriami ir 
baudžiamasis persekiojimas būtų efektyvus. Šiame kontekste Lietuvos institucijos turėtų 
rengti mokymus ir specializuoti tyrėjus, prokurorus ir teisėjus, kad su šiuo sudėtingu 
nusikaltimu būtų kovojama užtikrinant, jog visi prekybos žmonėmis įvairioms išnaudojimo 
rūšims tyrimai būtų baigiami veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis sankcijomis. 
Be to, GRETA mano, kad Lietuvos atsakingos institucijos turėtų imtis veiksmų užtikrinti 
efektyvų teisės aktų dėl prekeivių žmonėmis turto konfiskavimo taikymą. 
 
Aukų ir liudytojų apsauga 
  
 22. GRETA mano, kad Lietuvos institucijos turėtų naudoti visas įmanomas priemones 
apsaugoti prekybos žmonėmis aukas, įskaitant aukų ir liudytojų apsaugos programas. Šiuo 
tikslu, kaip numatyta GRETOS ataskaitos 63 ir 167 punktuose, turi būti rengiami prokurorų, 
teisėjų ir kitų atsakingų specialistų mokymai. 
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4 priedas 
 

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimo kontroliuojant prekybą žmonėmis koncepcija 

 
I. Bendrosios nuostatos 
 

1. Koncepcijoje apibrėžiami valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir 
nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo kontroliuojant prekybą žmonėmis 
tikslai, uždaviniai, principai, bendradarbiavimo sritys ir formos. 

2. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimas kontroliuojant prekybą žmonėmis remiasi šiomis pamatinėmis 
nuostatomis: 

 Prekyba žmonėmis pažeidžia žmogaus teises ir pagrindines laisves. Visa prekybos 
žmonėmis kontrolės veikla turi būti nukreipta garantuoti pažeistų žmogaus teisių ir 
laisvių apsaugą, taip pat užtikrinti galimybes prekybos žmonėmis aukoms atkurti 
pažeistas jų teises bei gauti tinkamą kompensaciją už patirtus pažeidimus. 

 Prekyba žmonėmis yra vergijos forma, kelianti grėsmes pamatiniams teisinės valstybės 
ir demokratijos principams. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ir 
nevyriausybinės organizacijos turi imtis visų priemonių skatinant visuomenės 
sąmoningumą, padedant įsigalėti prekybos žmonėmis kaip sunkaus ir visuotinai 
pavojingo nusikaltimo sampratai. 

 Pagalba prekybos žmonėmis aukoms turi būti teikiama nepriklausomai nuo to, kokia jų 
teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje ir koks buvo jų vaidmuo nusikaltimo struktūroje, 
taip pat nepriklausomai nuo to, ar prekybos žmonėmis auka sutiko bendradarbiauti su 
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis tiriant nusikaltimą, kurio auka buvo. 

 Efektyvi prekybos žmonėmis kontrolė galima tik vykdant nuoseklią prekybos 
žmonėmis prevenciją, sėkmingai mažinant prekybą žmonėmis skatinančių veiksnių 
(skurdo, neužimtumo, lyčių nelygybės, vyraujančių patriarchalinių nuostatų, kt.) 
poveikį. 
 

II. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimo kontroliuojant prekybą žmonėmis tikslai ir uždaviniai 
 

3. Glaudus valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimas yra būtinas siekiant efektyviai kontroliuoti prekybą žmonėmis. 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos 
bendradarbiauja inicijuodamos ir vykdydamos bendrus prekybos žmonėmis kontrolės 
projektus, derindamos vykdomas prekybos žmonėmis kontrolės priemones, 
vienydamos turimus materialinius ir turtinius prekybos žmonėmis kontrolei skirtus 
resursus. 
 

III. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimo kontroliuojant prekybą žmonėmis principai 
 

5. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimas kontroliuojant prekybą žmonėmis plėtojamas vadovaujantis šiais 
principais: 

 Pagarbos ir geranoriškumo principu. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos 
ir nevyriausybinės organizacijos pripažįsta vienos kitų funkcijas būtinomis vykdant 
efektyvią prekybos žmonėmis prevenciją ir kontrolę, abipusiai siekia lygiaverčio 
bendradarbiavimo visose srityse, kuriose abi pusės turi pakankamai kompetencijos, 
vengia tarpusavio konkurencijos. 
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 Solidarumo principu. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos pripažįsta, kad 
nevyriausybinės organizacijos gali efektyviau atlikti daugelį prekybos žmonėmis 
kontrolės funkcijų, todėl patiki jų atlikimą. Nevyriausybinės organizacijos pripažįsta, 
kad daugelis jų atliekamų funkcijų gali būti tinkamai atliekamos tik užtikrinus 
teisėsaugos veiklos efektyvumą, todėl savanoriškumo pagrindu teikia visokeriopą 
pagalbą teisėsaugos institucijoms. 

 Informacijos sklaidos principu. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos 
išnaudoja visas galimybes perduoti informaciją prekybos žmonėmis aukoms apie 
socialinę pagalbą, kurią joms gali suteikti nevyriausybinės organizacijos. 
Nevyriausybinės organizacijos išnaudoja visas galimybes perduoti informaciją 
prekybos žmonėmis aukoms apie jų bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis 
tiriant nusikaltimus, nuo kurių jos nukentėjo, poreikius ir naudą. 

 Konfidencialumo užtikrinimo principu. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei 
įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos užtikrina apsikeitimo turima informacija 
konfidencialumą. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos suteikia tarnybos 
paslapties statusą nevyriausybinių organizacijų perduodamai informacijai apie 
prekybos žmonėmis aukas siekiant užtikrinti jų duomenų apsaugą. Nevyriausybinės 
organizacijos atsisakymas perduoti teisėsaugos institucijoms turimą informaciją apie 
prekybos žmonėmis aukas negali būti traktuojamas kaip nepasitikėjimas teisėsaugos 
institucijomis. 
 

IV. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimo kontroliuojant prekybą žmonėmis sritys ir formos 
 

6. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos 
bendradarbiauja rengdamos teisės aktų projektus, rengdamos ir įgyvendindamos 
prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės projektus (ypač skatindamos jaunimo 
užimtumą, teikdamos paramą prekybos žmonėmis aukoms ir skatindamos jų 
resocializaciją), vykdydamos prekybos žmonėmis nusikaltimų tyrimus, plėtodamos 
visuomenės teisinį švietimą ir skatindamos visuomenės sąmoningumą prekybos 
žmonėmis atžvilgiu. 

7. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos konsultuojasi su nevyriausybinėmis 
organizacijoms rengdamos teisės aktų projektus, kuriais siekiama stiprinti prekybos 
žmonėmis nusikaltimų tyrimus, plėtojant visuomenės teisinį švietimą ir skatinant 
visuomenės sąmoningumą prekybos žmonėmis atžvilgiu. 

8. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos konsultuojasi su nevyriausybinėmis 
organizacijomis rengdamos teisės aktų projektus, kuriais siekiama stiprinti prekybos 
žmonėmis kontrolę, taip pat rengdamos teisės aktų projektus, kuriuose numatomas 
teisinis reguliavimas gali daryti poveikį prekybos žmonėmis mastams. Konsultacijos 
skatinamos visuose teisės aktų koncepcijų ir projektų rengimo stadijose. 
Nevyriausybinės organizacijos teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių 
institucijoms bei įstaigoms dėl teisės aktų projektų, kuriuos tikslinga parengti siekiant 
stiprinti prekybos žmonėmis kontrolę. 

9. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos teikia materialinę ir ekspertinę 
paramą nevyriausybinių organizacijų inicijuojamiems ir vykdomiems prekybos 
žmonėmis prevencijos ir kontrolės projektams. Esant poreikiui, teisėsaugos institucijos 
tarpininkauja nevyriausybinėms organizacijoms ieškant paramos rengiamiems ir 
vykdomiems prekybos žmonėmis kontrolės projektams kitose valstybės ir 
savivaldybės institucijose. Nevyriausybinės organizacijos teikia ekspertinę pagalbą 
valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų rengiamoms ir vykdomoms prekybos 
žmonėmis prevencijos ir kontrolės programoms.  

10. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos konsultuojasi su nevyriausybinėmis 
organizacijomis inicijuodamos ir vykdydamos prekybos žmonėmis kontrolės 
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programas. Nevyriausybinės organizacijos numatomos tarpinstitucinių prekybos 
žmonėmis kontrolės programų priemonių vykdytojais tik esant jų sutikimui. 
Sprendžiant tarpinstitucinių prekybos žmonėmis kontrolės programų finansavimo 
klausimus lėšų poreikis, numatytas priemonėms, už kurių vykdymą atsakingos 
nevyriausybinės organizacijos, pripažįstamas papildomų lėšų poreikiu. 

11. Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos imasi būtinų 
priemonių užtikrinti nevyriausybinių organizacijų, jų darbuotojų bei prekybos 
žmonėmis aukų, kurioms paramą teikia nevyriausybinės organizacijos, saugumą. 
Nevyriausybinės organizacijos informuoja teisėsaugos institucijas apie visas grėsmes, 
su kuriomis jos ir jų darbuotojai susiduria teikdamos paramą prekybos žmonėmis 
aukoms.  

12. Teisėsaugos institucijos skatina nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimą 
vykdant baudžiamojo proceso veiksmus prekybos žmonėmis aukų atžvilgiu, kai tokio 
dalyvavimo galimybę numato Lietuvos Respublikos įstatymai. Nevyriausybinių 
organizacijų atstovai atliekant baudžiamojo proceso veiksmus dalyvauja 
visuomeniniais savanoriškumo pagrindais. 

13. Nevyriausybinės organizacijos teikia prekybos žmonėmis nusikaltimų tyrimui būtiną 
jų turimą informaciją apie prekybos žmonėmis aukas. Nevyriausybinės organizacijos 
teikia informaciją teisėsaugos institucijoms, tik jei toks informacijos pateikimas 
nesukelia grėsmės prekybos žmonėmis aukoms, arba teisėsaugos institucijos imasi 
pakankamų priemonių prekybos žmonėmis aukų, apie kurias informuojama, saugumui 
užtikrinti bei nustatytoms grėsmėms pašalinti. 

14. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos 
bendradarbiauja rengdamos informaciją visuomenei apie prekybos žmonėmis 
kontrolę. Kuriamas bendras duomenų bankas, kuriame kaupiama informacija ir 
duomenys apie prekybos žmonėmis priežastis, ją sąlygojančius veiksnius, sėkmingos 
prekybos žmonėmis aukų resocializacijos sąlygas ir jai trukdančius veiksnius. 
Valstybės ir savivaldybės institucijos bei įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos 
informaciją ir duomenis kuriamam duomenų bankui teikia savanoriškumo pagrindais. 

15. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos 
bendrai vykdo savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą prekybos žmonėmis kontrolės 
srityje. Valstybės ir savivaldybės institucijos bei įstaigos esant galimybei dengia 
nevyriausybinių organizacijų darbuotojų bendro kvalifikacijos kėlimo išlaidas. 
 

V. Baigiamosios nuostatos 
 

16. Koncepcijoje išdėstytos pamatinės valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir 
nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo nuostatos neužkerta kelio plėtoti 
bendradarbiavimą koncepcijoje nenumatytose srityse. Valstybės ir savivaldybės 
institucijos bei įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos ieško naujų bendradarbiavimo 
formų siekdamos stiprinti prekybos žmonėmis kontrolę. 
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5 priedas 
 

Latvijos Vyriausybės nutarimas Nr. 32160 
 

 
2008 m. sausio 22 d.  
Ryga, Latvija 
 
Apribojimai prostitucijai 
Suderintas su Baudžiamojo įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatų 3 straipsnio 2 punktu: 
1. Šios taisyklės nustato sąlygas prostitucijos procedūroms (seksualinėms paslaugoms). 
2. Draudžiama užsiimti prostitucija nepilnamečiams ir asmenims, kurie neturi sveikatos 
kortelės. Sveikatos kortelė leidžia asmeniui užsiimti prostitucija tik po pradinių sveikatos 
patikrinimų, atliktų pas dermatologą ir venerologą. Sveikatos kortelėje, kurios dydis 10 cm x 
10 cm, yra pateikiami duomenys apie medicinos įstaigos, medikų ir Sveikatos ekonomikos 
centro išduotą liudijimą. 
3. Asmuo gali siūlyti ir teikti seksualines paslaugas už tam tikrą mokestį gyvenamosiose 
patalpose, kurias jis nuomoja ar yra jų savininkas.  
4. Draudžiama siūlyti ir teikti seksualines paslaugas patalpose:  
4.1. jei patalpos yra ne mažiau kaip 100 metrų nuo ugdymo įstaigų ir bažnyčių; 
4.2. jei patalpos yra netinkamo dydžio; 
4.3. jei su tuo nesutinka kitų gyvenamųjų patalpų ar namo gyventojai. 
5. Jei policija gauna skundą pagal šio nutarimo 4 skyriaus 3 punktą skirsnį ir mano, kad tai yra 
tinkama, policija informuoja asmenį dėl seksualinių paslaugų uždraudimo. 
6. Asmuo negali jungtis į grupes ir bendrijas turėdamas tikslą siūlyti ar teikti seksualines 
paslaugas, taip pat draudžiama imti išankstinius užsakymus seksualinėms paslaugoms. 
<...> 
8. Asmuo kartą per mėnesį turi tikrintis savo sveikatą pas dermatologą ir venerologą. 
Dermatologo ir venerologo nuomonė apie asmens sveikatos būklę yra įrašoma į sveikatos 
įrašus. 
9. Asmeniui yra draudžiama verstis prostitucija nesant dermatologo ir venerologo diagnozės 
arba kuomet asmeniui yra diagnozuota viena iš šių ligų: 
9.1. lytinių organų herpes viruso infekcija; 
9.2. dermatofitozė (mikrosporija, trihofitija); 
9.3. gaktos uždegimas; 
9.4. gonorėja; 
9.5. chlamidija; 
9.6. niežai; 
9.7. raupsai; 
9.8. sifilis. 
10. Asmenys, kurių kraujyje rasta ŽIV arba AIDS antikūnių, draudžiama verstis prostitucija. 
11. Draudžiama reklamuoti seksualines paslaugas internete, spaudoje ir kitose žiniasklaidos 
priemonėse (išskyrus erotinio pobūdžio), taip pat per trečiuosius asmenis. 
12. Draudžiama tretiesiems asmenims skatinti prostituciją. 
13. Asmuo turi pateikti sveikatos kortelę pagal kliento pageidavimą. 
14. Įgyvendinant šias taisykles, kontrolės funkciją atlieka policija. Sveikatos patikrinimai yra 
vykdomi medicinos įstaigose, kurios yra prižiūrimos sveikatos inspekcijos. 
15. Dėl šių taisyklių pažeidimų asmuo gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėn, o 
pakartotinai nusižengus – baudžiamojon atsakomybėn pagal galiojančius teisės aktus. 

                                                           
160

 Prieiga per internetą: <http://likumi.lv/doc.php?id=169772> [žiūrėta 2015-07-20]. 

http://likumi.lv/doc.php?id=169772
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Sveikatos kortelė 
 
 

 
 

Vieta 
nuotraukai 

1. Asmens kodas 
2. Gimimo data 
3. Sveikatos kortelės Nr. 
4. Medicinos įstaigos pavadinimas 
5. Gydytojas:_______________________ 

(Parašas) 
 

6. Dermatologo apskaita 
Data Amžius Medicinos įstaigos 

pavadinimas 
Gydytojo parašas ir 
antspaudas 
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6 priedas 
 

Seksualinių paslaugų teikimo reglamentavimas Europoje 
 

 
 
 
Nr. 
 
 
 

 
 
 

Šalys 

Legalizuota Dekriminalizuota Kriminalizuota  
Priimtas 
spec. 
įstatymas; 
leidžiama 
atidaryti 
viešnamius 

Formaliai 
prostitucija 
nedraudžiama, bet 
apribota ir 
reglamentuota spec. 
Taisyklėmis 

Absoliu-tus 
draudi-mas; 
tiek baudžia-
moji, tiek 
adminis-
tracinė 
atsakomybė 

Atsakomy-bė 
kyla tik 
pirkėjui 

Atsakomy-
bė kyla tiek 
tiekėjui, tiek 
ir pirkėjui 

Tik 
Tiekėjui 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Lietuva   X  X  

2 Estija  X     

3 Latvija  X     

4 Švedija    X   

5 Norvegija    X   

6 Suomija  X     

7 Danija  X     

8 Vokietija X      

9 Lenkija  X     

10 Čekija  X     

11 Slovakija  X     

12 Austrija X      

13 Vengrija X      

14 Šveicarija X      

15 Nyderlandai X      

16 Belgija  X     

17 Liuksemburgas  X     

18 Prancūzija  X     

19 Jungtinė Karalystė   X     

 Šiaurės Airija    X   

20 Airija  X     

21 Ispanija  X     

22 Italija  X     

23 Portugalija  X     

24 Graikija X      

25 Kroatija   X    

26 Slovėnija  X     

27 Rumunija    X   

28 Bulgarija  X     

29 Kipras  X     
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30 Islandija    X   

31 Malta   X    

32 Rusija   X   X 

33 
 

Baltarusija   X   X 

34 Albanija     X  

35 Armėnija      X 

36 Azerbaidžanas      X 

37 Gruzija        

38 Turkija  X      

39 Kazachstanas   X     

40 Moldova      X 

41 Ukraina      X 

 
  



 

 - 87 - 

7 priedas 
 
 
 

Teisinis prostitucijos statusas Europoje 
 
 

 
 
 
Paaiškinimai: 

 Žalia – legalizuota 

 Raudona – kriminalizuota 

 Mėlyna – dekriminalizuota 

 Oranžinė – kriminalizuota su išlygomis 
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8 priedas 
 
 

Specializuoto prekybos žmonėmis aukoms skirto pagalbos centro vaizdas 
Valakampiuose 
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9 priedas 
 
 

Klausimai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant atsakymus JAV Valstybės departamento 
rengiamai ataskaitai  apie prekybos žmonėmis reiškinį pasaulyje 

 
1. Kaip keitėsi prekybos žmonėmis (toliau vadinama – PŽ) situacija šalyje (jei keitėsi) 

lyginant su 2015 m.? Kokios PŽ formos buvo stebėtos 2016 m.? 
2. Kokie asmenų įtraukimo į PŽ būdai dominavo 2016 m.? 
3. Į kokias užsienio šalis pateko daugiausia PŽ aukų 2016 m.? 
4. Ar 2016 m. valdžios institucijos vykdė tyrimus apie PŽ mastus ir aukas? 
5. Kokios valdžios institucijos kaupia duomenis apie PŽ? Su kokiomis problemomis 

susiduriama renkant ir sisteminant duomenis apie PŽ? 
6. Kokie nauji teisinės bazės, susijusios su PŽ, pakeitimai įvyko 2016 m.? 
7. Kokią nacionalinę programą, skirtą kovai su PŽ, turi Lietuva? Kokios institucijos 

dalyvavo ją kuriant? Kokia institucija koordinuoja programos įgyvendinimą? Kaip vykdomas 
programos įgyvendinimo rezultatų stebėjimas ir atsiskaitymas už rezultatus? 

8. Kas yra aukščiausias oficialiai paskirtas valdžios pareigūnas, atsakingas už kovą su 
PŽ? 

9. Ar egzistuoja tarpinstitucinė darbo grupė, skirta konkrečiai PŽ prevencijos programai 
koordinuoti ir įgyvendinti? Jei taip, ką ji nuveikė per 2016 m.? 

10. Kiek iš viso PŽ tyrimų šiuo metu vykdoma (pradėtų 2016 m. ir anksčiau)? 
11. Kiek naujų PŽ tyrimų pradėta 2016 m.? Kiek iš jų dėl seksualinio išnaudojimo, kiek 

dėl išnaudojimo darbui ir kiek dėl kitų PŽ formų? 
12. Kokiam skaičiui asmenų buvo pateikti kaltinimai dėl PŽ 2016 m.: kiek iš jų 

tyrimuose, pradėtuose 2016 m., ir kiek tyrimuose, pradėtuose ankstesniais metais? 
13. Kiek asmenų patraukta baudžiamojon atsakomybėn už PŽ 2016 m.: tyrimuose, 

pradėtuose ankstesniais metais? 
14. Kiek asmenų ir kokiomis bausmėmis nubausta už PŽ 2016 m.? 
15. Ar buvo atvejų, kai prekeiviai žmonėmis nebuvo nubausti įkalinimo bausmėmis? Jei 

buvo, tai kiek? 
16. Kiek PŽ aukų nustatyta 2016 m. pradėtuose PŽ tyrimuose? Kiek jų buvo 

nepilnamečiai? 

17. Pateikite tokią informaciją apie kiekvieną iš 2016 m. užbaigtų PŽ bylų pažymint, 
kokia tai buvo PŽ forma: 

1) kuriais metais pradėtas tyrimas? 
2) kiek prekeivių žmonėmis nustatyta? 
3) ar tarp jų buvo valstybės pareigūnų? 
4) pagal kokius straipsnius buvo pradėtas tyrimas ir pateikti kaltinimai, pagal kokius 

straipsnius įtariamieji patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir pagal kokius straipsnius jie 
nubausti? 

5) kiek nustatyta PŽ aukų, tarp jų ir nepilnamečių aukų? Kiek jų pateko į organizacijas, 
teikiančias paramą PŽ aukoms? 

6) kiek PŽ aukų bendradarbiavo su policija vykdant tyrimą? 
18. Kokius specializuotus PŽ mokymus valdžios institucijos vykdė policijai, tyrėjams, 

prokurorams, teisėjams ir kitiems valstybės pareigūnams? Kokios buvo mokymų temos? Kas 
finansavo, kofinansavo ar kitaip prisidėjo vykdant šiuos mokymus? Kada vyko tie mokymai? 
Koks skaičius pareigūnų juose dalyvavo? Ar nevyriausybinės bei tarptautinės organizacijos 
buvo įtrauktos į šiuos mokymus (pavyzdžiui, vedė mokymus, organizavo mokymus ir pan.)? 

19. Kiek tarptautinių PŽ tyrimų Lietuva vykdė kartu su kitomis šalimis? 
20. Ar 2016 m. Lietuva pasirašė naujus su PŽ susijusius dvišalius, daugiašalius ar 

regioninius susitarimus? 
21. Ar buvo ekstradicijos dėl PŽ atvejų (kai asmuo buvo kaltinamas PŽ nusikaltimu 

kitoje šalyje)? 
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22. Kokiam skaičiui PŽ aukų buvo suteikta pagalba? Ar tai buvo vyriausybinių 
organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ar bendrų pastangų darbas? 

23. Ar buvo PŽ aukų iš užsienio, kurioms buvo suteikta pagalba? 
24. Kiek šalyje buvo specializuotų centrų, teikiančių pagalba PŽ aukoms vyrams? Kiek iš 

šių centrų teikė nakvynės paslaugas PŽ aukoms vyrams? 
25. Ar šalis gali suteikti paslaugas PŽ aukoms su negalia? Ar tokios paslaugos buvo 

teikiamos 2016 m.? 
26. Kokį PŽ aukų skaičių identifikavo valdžios institucijos 2016 m.? Kiek iš jų buvo 

moterys, vyrai ir nepilnamečiai (kiek mergaičių ir kiek berniukų)? Kiek iš jų valdžia nukreipė į 
nevyriausybines organizacijas, kad būtų suteikta pagalba? 

27. Kiek lėšų valdžia skyrė PŽ aukų paramai 2016 m.? Kiek iš tų lėšų skirta tiesioginei 
aukų apsaugai ir kiek lėšų skirta konkrečiai aukų paramai? Kiek lėšų šiam tikslui skyrė šalies 
centrinė ir kiek vietinė valdžia?  

28. Ar teisėsaugos institucijos, imigracijos tarnybos ir socialinės tarnybos turi raštiškus 
kriterijus ir procedūras, padedančias aktyviai identifikuoti PŽ aukas tarp rizikos grupių 
žmonių (pvz., migrantai be dokumentų, asmenys, sulaikyti už prostituciją ir pan.). Jei taip, 
parašykite, kokie tai kriterijai ir ar jie skiriasi nuo tų, kuriuos taiko nevyriausybinės 
organizacijos? 

29. Ar yra sukurtas PŽ aukų nukreipimo mechanizmas, skirtas padėti valstybės 
pareigūnams nukreipti PŽ aukas į organizacijas, kurios teikia paramą? Jei taip, prašome 
trumpai aprašyti šį procesą. 

30. Kaip valdžios pareigūnai skatino PŽ aukas liudyti teismuose? 

31. Kokias PŽ prevencines priemones valdžios institucijos vykdė 2016 m.? Kokiai 
auditorijai jos buvo skirtos?  

32. Ar Lietuvos pareigūnai teikė paramą kovos su PŽ srityje kitų šalių pareigūnams? Jei 
taip, kokią? 

33. Kokių prevencinių ir kt. priemonių imtasi mažinant komercinį seksą ir išnaudojimą 
darbui PŽ kontekste? 

34. Kaip bendradarbiavo valdžios institucijos su nevyriausybinėmis organizacijomis, 
privačiu sektoriumi ir kitomis organizacijomis? Kokių konkrečių rezultatų pasiekta PŽ 
prevencijos ir kontrolės srityje? 

35. Ar Lietuvoje buvo identifikuota PŽ aukų iš užsienio? Jei taip, ar jos prašė laikino 
prieglobsčio Lietuvoje ir kokią pagalbą gavo? 

36. Kokios priemonės buvo naudojamos siekiant apsaugoti PŽ aukas teismo proceso 
metu? 

37. Ar valstybinė nukentėjusiųjų apsaugos programa buvo taikoma PŽ aukoms? 
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SUMMARY 

 

The study discusses the issues and future models regarding the national human trafficking 
prevention and control model. This study also explores the national trafficking model‘s 
foundations by using the systematic approach and looking at the issues at hand.  

Firstly, the study explores the main causes of the human trafficking phenomenon in 
Lithuania in relation to the risk groups. The analysis showed poverty, lack of education, social 
vulnerability and exclusion as methodologic background for evaluating risk factors often 
preconditioning victims to be lured into trafficking and be sold off.  

Secondly, the study analyzes the scope of human trafficking in Lithuania. The main issue 
explored in the study is the lack of information of victims and the means to exchange 
important information. Besides that, the study shows the peculiarities of new and innovative 
forms which come into fruition in Lithuania. In addition to this, the concept of victimhood is 
explored side by side, both in EU and in Lithuania’s statutory regulation. 

With respect to the systematic approach, authors provide with the national human 
trafficking prevention and control model. The model consists of three main systems – a 
separate and specialized program for human trafficking prevention and control, operators 
system and the coordination system. To be more precise, first system deals with strategic 
executive oversight over objectives and tasks, second one offers oversight control system over 
various subjects dealing with human trafficking and the last – parliamentary oversight and 
recommendations for efficient legislation. The peculiarities of this model justify a full 
cooperation between national and municipal level subjects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


