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SULAIKYTŲJŲ/SUIMTŲJŲ LAIKYMO SĄLYGOS BEI ATSKIRŲ TEISIŲ 

ĮGYVENDINIMO ASPEKTAI 
 

 
 
TYRIMO METODOLOGIJA 
 
- Tyrimo metodas. Grupinė apklausa: fokus grupė. Tyrimas atliekamas per dvi 
bangas, kai pirmos ir antros grupės respondentai kiti asmenys, t.y. formuojamos 
atskiros dvi grupės po 10-12 žmonių, kurie atsakinėja į pateiktus klausimus. 
Antrosios bangos tikslas – prisotinti duomenimis tiriamas kategorijas, kurios 
reikalauja gilesnės analizės.   
 
- Tyrimo įgyvendinimo schema:  



 
- Respondentų atranka: tikslinė. Nuteisti asmenys, kurie buvo suimti policijos 
bei taikyta kardomoji priemonė suėmimas.  
 
- Trukmė. Vienos bangos trukmė 1~1,5 val., atsižvelgiant į fokus grupės 
respondentų specifiką.  
 
- Fokus grupės vadovas (FGV), jo patirtis: 2005-2012 m. atlikta 14 fokus 
grupių, socialinių mokslų daktaro laipsnis, tyrėjo praktinė patirtis nuo 1998 m.  
 
- Fokus grupės vieta ir laikas:  
 - Pirmoji banga: Vilniaus miesto ir regiono pataisos inspekcija. 2012-02-06 d. 10 
– 11.30 val.  
- Antroji banga: Vilniaus miesto ir regiono pataisos inspekcija. 2012-02-28 d. 10 
– 11.30 val. 
 

Pirmojo etapo („bangos“) respondentai: 
 

Fokus grupės 
respondento 

Fokus grupės 
respondento 

Fokus grupės 
respondento 



(FRG) nr. amžius (metai) teistumų skaičius  

FGR 1 22 8 

FGR 2 30 6 

FGR 3 36 3 

FGR 4 40 2 

FGR 5 43 2 

FGR 6 30 2 

FGR 7 50 1 

FGR 8 25 3 

FGR 9 30 3 

FGR 10 36 2 

FGR 11 31 4 

FGR 12 36 3 

 
Antrojo etapo („bangos“) respondentai: 

 
 

Fokus grupės 
respondento 

(FRG) nr. 

Fokus grupės 
respondento 

amžius  

Fokus grupės 
respondento 

teistumų skaičius  

FGR 1 23 2 

FGR 2 24 5 

FGR 3 33 2 

FGR 4 29 7 

FGR 5 38 2 

FGR 6 23 3 

FGR 7 36 1 

FGR 8 30 11 

FGR 9 29 1 

FGR 10 39 4 

FGR 11 51 3 

FGR 12 31 2 

FGR 13 27 2 

 



 
Fokus grupių tyrimo duomenų apibendrinimas  

(pirmasis/antrasis1 etapas (banga)): 
 
 
K1. Sulaikytojo/suimtojo laikymo sąlygos: 
 
K1.1. Sulaikytojo laikymo sąlygos policijos areštinėje (toliau – PA) 
patalpų būklė, higiena, sanitariniai „mazgai“, poilsio zonos, miego „vieta“, 
privatumo užtikrinimas ir kt)  
K1.2. Suimtojo laikymo sąlygos (tardymo izoliatorių (toliau – TI) patalpų 
būklė, higiena, sanitariniai „mazgai“, poilsio zonos, miego „vieta“, privatumo 
užtikrinimas ir kt.); 
 
Iš esmės nuteistieji nemato (neišskiria) didelių skirtumų tarp asmens 
laikymo sąlygų policijos areštinėje ir suimtojo kardomojo kalinimo 
sąlygų tardymo izoliatoriuje < ... koks skirtumas, kur tu uždarytas, vis tiek 
pasodina į narvą ir sėdi ... >, < ... taip, jokio skirtumo, ar vienur patalai kiek 
švaresni, ar aplinka tvarkingesnė, vis tiek tai belangė ...>, <KPZ2 nesiskiria nuo 
kalėjimo3 ...>, < o aš manau, kad KPZ blogiau nei Lukiškėse, ten nors elektra yra 
... >, < jo, šiek tiek geriau, jeigu nuskils patekti į antrą korpusą, kur 
paremontuotas ...>, „ FGV patikslinimas, ką turėjo omenyje? < ... 
Kosciuškos nėra rozečių ... nei teliko, nei radijo ... >.  
 
Tyrimas parodė, kad tiek policijos, tiek įkalinimo įstaigų sistemoje yra 
„vietų“, kurios nuteistųjų vertinimu tenkintų bazinius 
sulaikytųjų/suimtųjų poreikius < ... bendrai vertinti sudėtinga, yra tokių 
vietų, tokių policijos areštinių, kur patys policininkai vengia eiti, bet ir būna naujų 
policijos areštinių, gerai suremontuotų patalpų ...>, < ... pavyzdžiui yra kamerų, 
kur veda žurnalistus, parodyti, kaip viskas gerai ir gražu, kaip nusikaltę gerai 
gyvena ... padaro nuotraukų, pafotografuoja ir viskas gerai ...>, < ... Kaune 
geresnės sąlygos ... kaip ir naujas kalėjimas ... remontas>. 
 
Viena iš didesnių (ir vis didėjančių) problemų, tai perpildytos kameros, 
kai sulaikytųjų/suimtųjų skaičius padidėjo iki kelių kartų < ... sunkiausia 
būti kameroje, kurioje vietoj trijų sėdi aštuoni ... >, < škonkes4 kelia į vietą, buvo 
trys vietos, dabar šešios, štabeliuoja į aukštį .... >  
 

                                                 
1 Antrojo etapo duomenys žymėti žaliai  
2 FGV pastaba: rusiškas trumpinys „KPZ - Камера предварительного заключения (rus. k.)“ - vertimas 
„Parengtinio tardymo kamera“.  
3 Kalėjimas suprantamas kaip tardymo izoliatorius (-iai). 
4 Metalinės lovos pakopos  („aukšto“) dalis.  



Tyrimas parodė, kad kardomojo kalinimo metu sudėtinga užtikrinti net 
minimalius kalinamojo higieninius poreikius, pvz., „kamerinis 
apsiprausimas“ < ... ateina laikas, kai reikia praustis, tai visa kamera subėga, visi 
šeši žmonės, o gal net aštuoni ....>, < ... taip turi suktis kaip bitė, t. p. 
apsiprausti reikia spėti ... >, < ... čia būna visko, pvz., kai visos „pirtys“ užimtos, 
tai viršutiniuose aukštuose nebūna spaudimo, tai prausiesi be vandens ...>, FGV 
patikslinamasis klausimas, o kaip policijos areštinėse? < ... gerose dušai 
yra ...>, < ... Kosciuškos yra, bet niekas jų nematė ...>, < ... aš girdėjau, kad 
net normali pirtis yra, bet tai ne mums ...>, < ... ten problemos su šiltu vandeniu 
...>.  

 
Tyrimas parodė, kad tam tikri suimtųjų „buitiniai reikalai“ paliekami jų 
diskrecijai, t.y. jie patys sprendžia, kaip gyvens, kokios tvarkos laikysis < ... 
švara priklauso nuo to, su kuo tu sėdi ... jeigu išsivalai, tada bus švaru, jei ne, tai 
niekas už tave neišvalys ... čia mūsų rūpestis ...>, < ... kai suremontuota 
kamera, stengiamės palaikyti tvarką ...>, < ... yra vietų, kur sienos lupasi, nėra 
ventiliacijos, nuolatinė drėgmė, tarakonai dideli laksto ... > 

 
Paminėtina ir tai, kad aiškiai buvo iškirtos suimtųjų/sulaikytųjų 
privatumo problemos < ... koks čia privatumas, čia galimas tik bendras 
privatumas ...>, < ... jo, vienas rūko, tai rūko visi, nesvarbu, kad tu nerūkantis 
....>, < ... koks čia privatumas, ką pasiprašysi į kitą kamerą, nesąmonė, taip juk 
negali būti ... >, < ... privatumas, tai užuolaida, kuri atskiria tualetą nuo visos 
kameros ... va tau ir visas privatumas ...čia geriausiu atveju ... >, < .... dabar ir 
tų užuolaidų neleidžia, pjausto arklius5 ... įsivaizduokite, kad sėdite ant tualeto, o 
į tave visa kamera žiūri ... o jums būtų malonu ...>, < ... Kaune šitą problemą 
išsprendė, padarė dureles ... >, < ... yra ir toks akvariumas, kur visi tave mato, 
visi žiūri, čia jokio privatumo ...>.  

 
K2. Sulaikytojo/suimtojo santykiai su pareigūnais (požiūris, 
bendravimo/komunikacijos aspektai, stigmatizacija, nekaltumo prezumpcija, 
spaudimas ir kt.)   
 
Tyrimas parodė, kad didžiausios problemos yra būtent su penitencinės 
sistemos pareigūnais, ypatingai akcentuojama „pirminė grandis“ - 
tardymo izoliatorių prižiūrėtojai, betarpiškai kontaktuojantys su 
suimtaisiais.  
 

- paminėtina pareigūnų kvalifikacijos, kompetencijų, profesinių 
gebėjimų stoka < ... va čia baisu, dirba žmonės iš gatvės, žemiau už 
patį žemiausią kalinį ...>, < ... ne tik pasišnekėti negali, net nieko 
nepaklausi ... prižiūrėtojai trumpažodžiai, trumpapročiai .... kaip pavadinsi, 
taip nepagadinsi .... >, < ... aš kalėjau užsienyje, tai tuos pareigūnus aš 

                                                 
5 Arklys – tai virvė (lynas) ant kuris gali pakabinti užuolaidą. 



gerbiau, jie man stengėsi padėti, dirbo su manimi, jautėsi, kad žmonės su 
išsilavinimu, supranta ką daro, profai ... >, < ... pas mus dirba bet kas, 
kur niekur netinka, eina į kalėjimą ... iš kaimų juos surenka ... >, < aišku 
yra gerų pareigūnų .... ir jaunų, ir su patirtimi, bet tai vienetai ...>: 

- apčiuopiama pareigūnų asmenybinių savybių „problema“ < ... 
kažkokie traumuoti, apskritai neparuošti darbui ... gal vaikystėje juos 
kažkas skriaudė ...>, < ... pilna visokių nenormalių, provokuotųjų pilna ... 
>, < ... jo būna, pvz., neši šiukšles, tai prieina ir rėkia „a nu begom“6, < 
... kažkas neišsimiega arba nesinori miegoti, tada ir mes nemiegosime ... 
>; < ... tu eini skambinti, turi pasirašyti, o jis tau neduoda tušinuko .. ir 
juokiasi ... eini susirandi ... vėl į eilės galą pastato ...>  

- stebima suimtųjų stigmatizacija. Pareigūnai sulaikymą vertina, 
kaip išankstinę bausmę, pagrindžiančią sulaikytojo kaltę, o ne 
kaip priemonę užtikrinti sklandžiam ir teisingam baudžiamojo 
proceso įvykdymui < ... suimtasis, jiems nusikaltėlis ir tiek, jie gali tave 
įžeidinėti, provokuoja konfliktus, vėliau parašo raportą, jam pliusas, jis 
dirba gerai ... >, < visada yra nusistatymas, tu zekas ir tiek .... >, < ... 
taip, jeigu tu dar antrą kartą įkliuvai, tada jau 100 procentinis nusikaltėlis 
.... >. 

 
- Tyrimas atskleidė neformaliosios teisėsaugos praktikos egzistavimą. 
Teisėsaugos sistemoje veikia taip vadinamos 
„preskameros/preschatos“7, kurios naudojamos ikiteisminio tyrimo 
metu išgauti suimtojo prisipažinimą ar kitą informaciją. < ... visi žino, 
kad jos yra, bet niekas nenori apie tai kalbėti .... >, < preschatose dirba visiški 
„bespridelščikai“, fiziškai stiprūs ... jie viską turi, ko tik nori, pvz., telefonus ... 
atveda ten žmogelį jį pradeda presuoti (t.y. daro psichologinį spaudimą), jeigu 
atsilaiko, tada gauna strėlių, tada išneša ... >, < ... kiek girdėjau preschatos labai 
populiarios Klaipėdoje ... >, < ... tie, kurie taip bendradarbiauja su teisėsauga, 
jie viską turi, jiems viskas leidžiama ... >, < visus tylenius sutvarko, taip 
konkrečiai duoda į kuprytę, kad į ligoninę veža ...daug kas ir kabinasi, tai kad iki 
kilpos privesti, tai kaip pirštais spragtelti ... >.   
 
- Būtina paminėti ir tai, kad tiek sulaikymas, tiek suėmimas dažnai 
vertinamas kaip išankstinis priskyrimas nusikaltusiųjų kategorijai, 
asmens tiesioginis kaltinimas padarius nusikaltimą < ... mane sulaikė, 
nors tą kartą tikrai nieko nepadariau, bet vis tiek tu kaltas, tu tai padarei ... >, < 
                                                 
6 T.y. bėgtute.   
7 Teisėsaugos „neformalioje“ praktikoje naudojami taip vadinamieji „presai“. Tai išskirtinai kriminalinės 
asmenybės (fiziškai stiprios, ciniškos, žiaurios, galinčios fiziškai žaloti suimtąjį), kurioms paskirtos laivės 
atėmimo bausmės, tačiau jos pataisos namų ar kalėjimo „nepasiekia“. „Presai“ paliekami tardymo 
izoliatoriuose, areštinėse bei atlieka jiems teisėsaugos pavesta funkcijas. Kitaip tariant jie 
„bendradarbiaudami“ su pareigūnais padeda atskleisti nusikaltimus panaudojant itin grubius fizinės 
prievartos metodus. Norint išgauti prisipažinimą ar kitą informaciją, asmuo „įmetamas“ į 
„preskamera/preschata“, kurioje jis apdirbamas, t.y. kankinamas, mušamas, prievartaujamas ir kt., galu gale 
palaužiamas ir perduodamas tyrėjui atlikti tolimesnius ikiteisminio tyrimo veiksmus.  



... juk jie viską apie mus žino, turi bylas, turi info ... ir viskas, tu jam nusikaltėlis 

... >. 
Respondentai nurodo, kad jų stigmatizacija iš teisėsaugos 

institucijų pareigūnų pasireiškia įvairiausiomis formomis: pareigūnų 
išankstiniu nusistatymu, patyčiomis, suimtojo/sulaikytojo žeminimu, 
atskirais atvejais net ir su fizine prievarta < .... pareigūnai agresyvūs, 
grasina ... (FGV: kaip tai pasireiškia?)  ... pavyzdžiui, kai į KPZ vežė, sako, bėk .. 
aš senai iš „kalašo“ nešaudžiau ... >, < ... jo, būna visokių, užsimoja ir tipo 
smūgiuoja į veidą, prie pat veido sustoja kumštis, o tada juokiasi .... tada dar 
pastumia ... tipo zekas ir bailys> 

- Vienas iš pagrindinių stigmatizacijos „veiksnių“, tai asmens 
ankstesnis teistumas. < ... tu tai padarei, mes turime ankstesnius duomenis, 
kad tu žudikas ... pralaikė du mėnesius ir paleido ... bandė pripaišyti, bet nieko 
nesigavo ...  >, < ... realiai jie nusistatę, jie dirba savo darbą, nei mes jiems 
žmonės, nei jie (FGV, t.y. pareigūnai) man ...>, < ...  visi pareigūnai, kaip 
teisėjai ... tu kaltas ir tiek, ką čia kalbėti ... >, < ...visada yra spaudimas, daugiau 
psichologinis, anksčiau daužė bananais, dabar psichiškai veikia, spaudžia ... jūs 
negalite įsivaizduoti, kas ten vyksta, jums kaip tyrėjui reikėtų ten mėnesį pabūti, 
o tada viską suprastumėt ... >, < .... sulaiko policija už vagystę, uždaro 
komisariate ir dvi dienas spaudžia ... sako, duodam tau dvi valandas, kad 
keturiasdešimt epizodų pasakytum ...>.  

- Paminėtina ir tai, kad pareigūnai „atsargiau“ elgiasi tais 
atvejais, kai asmuo sulaikomas pirmą kartą, t.y. kai neturėjo teistumo, 
nėra policijos registruose („įskaitose“) < ... kai mane pirmą kartą sulaikė, 
tai jiems aš tuščias lapas, nieko nežino, elgiasi atsargiau, bet kai sulaikė trečią 
kartą, ten jokių kalbų, viskas jiems aišku ... >, < ... aš buvau sulaikytas, vėliau 
suimtas ... niekas nusikaltėliu nevadino, aš kalbėjau gražiai, jie daugiau mažiau 
pagarbiai elgėsi ...>, < ... taip, tai būna kai pirmą kartą pakliūni, aišku dar 
priklauso už ką, kaip sulaikė, kokioje vietoje ... >, < ... taip, jei pirmą kartą, tada 
kitaip, bet jei čia kur nors būtų vagystė, o aš gatvėje, mane atpažintų, tai 
paliubomu8 vežtų į komisariatą ... >, < ... kur tu įrodysi, kad tu nekaltas, tavo 
charakteristiką pažiūri ir viskas ... tik ką nors užkabink, kad ir bare, nesvarbu, kad 
kitas buvo iniciatorius, jis kaltininkas, bet pažiūrės mano bylą ir viskas... aš kaltas 
...>. 
 
- Respondentai iš esmės nemato didelių (kokybinių) skirtumų tarp 
asmens sulaikymo ar suėmimo < ... jeigu spaudimo nedaro, tai kaip poilsis, 
dvi dienas atsiguli ir paleidžia .... >, < ... man kitaip, jeigu mane sulaiko, tai 90 
proc. žinau, kad bus suėmimas ... nepaleis dėl ankstesnių teistumų ...>, < ... 
sulaikymo metu pareigūnų spaudimas vargina ... spaudžia ... prisipažink ir eisi 
namo, namuose teismo lauksi, nesakysi, tai keliausi į KPZ, ten lauksi pusę metų 
... >, < ... jo, taip visada, atveža į atpažindinimą, nors nieko nesigauna, bet 

                                                 
8 FGV, t.y. vienareikšmiškai  



sako, pasakai, tada paleidžiam, ne – uždarom ilgam, jie juk vienoje chebroje 
(FGV – ta prasme?), na policininkai, prokurorai ir teisėjai, jie tarpusavyje susitaria 
ir tau viskas ...>.  
 
 
K3. Sulaikytojo/suimtojo specialiųjų poreikių tenkinimas/užtikrinimas 
(gydymas, jo palaikymas ar tęsimas, atskirų specialistų (pvz., psichologų, 
psichiatrų paslaugos ...)).  
 
 
Suimtieji nurodo, kad yra atskiros asmenų kategorijos, kurios susiduria 
su didelėmis „adaptacinėmis“ ar pereinamosiomis problemomis, 
susijusiomis su specialiųjų poreikių tenkinimu.  
 
Atskirai buvo įvardinta narkotikų vartotojų grupė.  
< ... narkošom9 sunku, turi dilelių problemų, kai uždaro ...>, < ... viskas labai 
paprastai, sulaikyti narkomanai persilaužia, nors ir dalyvauja „mirties“ 
programoje10 ... >, < ... persilauši arba numirsi, na taip yra ... >, < ... 
abstinencija, kaip kūno išsivalymas ... aišku raitosi kelias paras, gauna nuo kitų į 
kuprą ir raitosi tyliau ... >, < ... jie vadinami „mikrofonais“, viską pasakys, kad iš 
tyrėjo kažko gautų arba paleistų nors trumpam iki teismo ...>. 
 
Dalis nuteistųjų aiškiai įvardino atskirų specialistų paslaugų poreikį, 
t.y. psichiatro, „toksikologo“, o ypač psichologo, kartu nurodant, jog ji 
iš dalies yra prieinama, bet nepakankama. < ... šiaip Lukiškėse psichologė 
gera, nors aišku laiko trūksta ... >,  < ... buvo vienas, kuris nuo psichozės į kilpą 
įlindo ... suprantate, jis gyveno su vaistais, kurių nebegavo ... nors žmona sakė, 
kad jis vaistus vartoja, ji važiavo į kalėjimo departamentą, rodė popierius ....  
patalpino į stebėjimo kamerą ir atrodo, kad kažką darė, bet vis tiek pasikabino 
(FGV – pasikorė) ... >  
 
Nuteistieji nurodo, kad neteikiami medicininiai vaistai, kurie jiems 
būtini ar mažintų jų skausmus ir kt. < ... visiems dalina vitaminą C, gali imti 
kibirais, nors tau jo nereikia ....>, < paracetamolio tablečių pamėto ... dviem 
vieną, per pusę ... >, < ... jeigu reikia vaistų, tai turi pats rūpintis, tavo šeima, 
aišku jeigu gausi leidimą, jeigu leis .... >, < ... yra įstaigų, kur neleidžia, turi 
užsisakinėti pagal jų tvarką ir įkainius, kurie skiriasi kelis kartus nuo laisvėje ... 
čia jų biznis ... >, < ... laisvėje 19 lt., o nelaisvėje 34 litų, va toks skirtumas ...>, 
< ... Lukiškių ligoninėje jie dirba, bet reikia užnugario, kad kažkas pabelstų ..., 
kad duris atidarytų ...>  
 

                                                 
9 FGV – asmenys, turintys narkotinę priklausomybę.  
10 Turima omenyje priklausomybės nuo opioidų gydymą metadonu. Plačiau žr. 
http://www.vplc.lt/gydymo_metodikos  

http://www.vplc.lt/gydymo_metodikos


 
K4. Sulaikytojo/suimtojo ryšiai su artimaisiais 
 
 
- Respondentai nurodo, kad dalis jiems skirtų suėmimų yra 
„užtarnauti“, jie pripažįsta, kad tam buvo pagrindas (-ai), tačiau 
didesnė dalis suėmimas buvo (jų vertinimu) beprasmis, žalojantis jų 
šeimas, atnešantis nuostolius jų darbinėje veikloje. < ... kad ir žmogus 
nusikalto reikia su juo elgtis kaip su žmogumi, yra ir liberalių priemonių ... >, < 
... sulaikė, užvedė byla ir viskas juda, kad tave išplėšti iš šeimos, ką tai duoda 
...>. 
 
- Tyrimas atskleidžia, kad suimtieji patiria žalą, netektis, kurios 
pavieniais atvejais net neatstatomos < ... kai sulaiko, visi sužino, tai visų 
akyse, kaip nusikaltėlis ... žmonės negalvoja, kad tai gali būti policijos klaida ar 
pan. ... >, < ... kai uždaro, žmonės ir šeimas, ir verslus praranda ... >, < ... taip, 
kiti sužino, niekas jau nebepasitikės ... bijos ...>, < ... pvz., vienas mano 
pažįstamas buvo suimtas, tai jis metus negalėjo vystyti verslo, nuomojo patalpas, 
tik susiremontavęs buvo ..., kavinę turėjo atidaryti ... ir ką, už nuomą tūkstančiai 
į mėnesį, o veiklos nulis...tai ir nuostoliai nerealūs ... > 
 
- Fokus grupės nariai nurodo, kad suėmimas daugiau žaloja ne juos 
pačius, bet jų artimos aplinkos asmenis, t.y. jų šeimos narius, 
sutuoktines, nepilnamečius vaikus < ... reikia suprasti, kad tavęs gali 
atsisakyti tą pačią dieną, kai policija sulaiko ... žmonės pradeda bijoti, 
nepasitikėti, nors pagrindo kaip tokio nėra ... >, < ... atrodo, kas čia tokio, juk tik 
dvi dienos, bet kai išeini negali patikėti dėl kitų reakcijos, „kaip tu galėjai ...“, „tu 
... nesveikas“ ir t.t., negalvoja, kad tu to nepadarei ... >, < ... supraskite, kai tu 
suimtas, ateina pas tave žmona, o jie (pareigūnai) ant tavęs visas šiukšles pila, 
šmeižia ... kaip tada žmogus gali jaustis ... prišneka nesąmonių, konfliktas, o 
tada skiriesi ... >, < ... taip skyrybos su šeima labai slidi tema ... tu sėdėdamas 
ten tiek visko prisigalvoji, kad pats gali prišnekėti nesąmonių ... >, < ... reikia 
žmones parengti susitikimui, turi dirbti psichologai ... tave įvaro, ten viskas 
griūna, tamsu, grotos, visi pikti, pliki ir pilki, su antrankiais, treningais... tai vien 
nuo to bloga darosi ... >, < ... man buvo atvejis, iš KPZ vežė į kratą, vaikai mato, 
kaip tėvą policininkai įstumią pro duris ... vaikas bando pribėgti, apkabinti, o pas 
tave rankos su „naručnikais“11 už nugaros surakintos ... >, < ... jo, būna dar ne 
taip ... kai mane atvežė, tai mano žmoną, kaip šunį į kitą kambarį uždarė, ... ji 
bandė priešintis, tai ant grindų paguldė ... žvėrys ...>, < ... žmonės turi būti 
profesionalai...tegul ateina, paaiškina, atsako į klausimus, o tada tegul daro, kas 
jiems priklauso ... juk vis tiek padarys, tai gal viską galima padaryti  žmogiškai ... 

                                                 
11 Spec. priemonė – antrankiai  



>, < ... kad ir kokia būtų situacija, nereikia niekada žmogų griebti už gerklės, 
nereikia žmogaus nuteisti, kai tik tave pamato ...>. 
 
- Buvo minimas pareigūnų nesiskaitymas su šeimos nariais, pavieniais 
atvejais ir jų stigmatizacija, priskiriant prie nusikaltusiųjų asmenų < ... 
jiems nesvarbu, vaikas, moteris ar pagyvenęs žmogus ... jei tavo aplinkos, tave 
palaiko, vadinasi irgi toks pats ... >, < ... nesiskaito su žmonėmis, buvo atvejų, 
kai žmonės atėjo lankyti, tai su jais kaip ir su nusikaltėliais elgiasi, toks gyvuliškas 
požiūris į žmogų ...>, < ... tokio dalyko kaip pagarbos nerasta, o dar sako, kad 
jie aukštuosius išsilavinimus turi ...>, < ... jų elgsena kaip šungaudžių, tik šiuo 
atvejų šunys mes... >. 
 
Nuteistieji nurodo, kad pats suėmimas perdėtai apriboja jų santykius 
su artimaisiais. Viskas priklauso nuo teisėsaugos pareigūnų < .... kol 
vyksta ikiteisminis tyrimas tavo santykiai su kitais priklauso nuo tyrėjo noro ... >, 
< ... skambučiai priklauso nuo bylos ir prokuroro ...>, < .... tyrimo metu tik po 9 
mėnesių pamačiau žmoną ... >. 
 
 
 
 



 
K5. Sulaikytojo/suimtojo atskiri teisių įgyvendinimo aspektai: 

K5.1. Sulaikytojo/suimtojo teisė turėti gynėją nuo pirmos apklausos?  

Nuteistieji nurodo, kad formaliai jie supažindinami su teise turėti 
gynėją nuo pirmosios apklausos. Supažindinimas su teise yra iškirtinai 
formalaus pobūdžio, iš esmės viską suvedant į vieną klausimą < ... na 
paklausia, kalbėsi su advokatu ar be .... , < ... duoda tą gynėja, jeigu paprašyti, 
tai duos ... >, < ... tikrai pasiūlo šiais laikais, net ir prašyti nereikia ... >, < ... ar 
reikalingas advokatas ... >. 

Tyrimas parodė, kad teisės turėti gynėją nuo pirmosios apklausos 
turinio išaiškinimo nėra. Eilinį kartą paklausiama, ar asmuo turės 
valstybės skiriamą, ar paties samdytą advokatą, kuris ir atskleis 
suimtojo teisių turinį < ... šiaip tyrėjų vieni iš pirmųjų žodžių būna, ką darome 
su gynėju, ar turėsi savo, ar bus valstybinis ... >, < .... pasako, kad viską 
paaiškins advokatas ... >,  

Tyrimas parodė, kad suimtojo teisių supažindinimo procedūra 
realizuojama formaliai, mat apie teisių supažindinimo formą, būdą 
nuteistieji neturi informacijos. < .... užeina į kabinetą advokatas vos gyvas 
karoče, klausia, ar su tavimi viskas gerai, sakau gerai, pasirašiau, jis uždaro duris 
ir išėjo ... >, < .... jeigu valstybinis advokatas, tai miręs reikalas, nieko 
nepaaiškina, nieko nesako ...  jis pasėdės, paklausys ir viskas, jokios naudos ...>, 
< ... gali užtaikyti ant valstybinio advokato, kuris nori „pakilti“ (t.p. jaunas 
advokatas karjerą padaryti), tada gerai, jis stengiasi ...>. 

K5.2. Sulaikytojo/suimtojo teisė apskųsti pareigūnų veiksmus 

FGV aplinkos apibūdinimas – pateikus šį klausimą grupės respondentų 
veiduose buvo šypsenos, juokas, su replikomis < ... ar jūs girdėjote, ką jūs mūsų 
tik ką paklausėte“.  

Nuteistieji itin kritiškai vertina galimybę pasinaudoti šia teises, ypač 
pabrėžiant sunkumus esant policijos areštinėje ar tardymo izoliatoriuje 
< .... ką skųsti, kaip įrodyti ... kaip apskųsti jų veiksmus, tai utopija, 
neįmanoma... >, < ... buvo situacijų, kai pareigūnai perlenkia lazdą, kažkas 
parašo skundą ... na ir kas, viskas pasibaigs, kaip turi pasibaigti ... >, <  ... kaip 
tu gali apskųsti ... jie suorganizuos kokį pasipriešinimą jų veiksmams (FGV, t.y. 
pareigūnų veiksmas)... arba perkels į tokią kamerą, kur reikės su kokiais ligotais 
ar smirdinčiais sėdėti ... bus tik blogiau ...>. 

- Fokus grupės respondentai nurodo, kad skundų pateikimas, 
registravimas , jų kontrolė veikia neefektyviai, nors formaliai teigiama, 



kad jokių kliūčių skustis nėra, viskas reglamentuota, teisėsaugos 
institucijos užtikrina, kad sulaikytųjų/suimtųjų teisės būtų 
realizuojamos < ... yra žmonių, kurie teikė skundus, o kas iš to, ar kas nors 
pasikeičia, deja ne, tik blogiau ... >, < ... kitas dalykas, kas gali garantuoti, kad 
jie pasiekia adresatą, juk įstaigų valdžia nepraleis jiems netinkančio skundo ... >, 
< ... na tarkim, kam man reikia paduoti skundą jei pareigūnas iš manęs tyčiojasi, 
tai ką, man skundą paduoti tam pačiam pareigūnui, tai dar jo ir popieriaus 
paprašyti ... nesąmonė ... >, < ...taip, gali paduoti skundą, jis pasieks ką reikia, 
bus užregistruotas, tik tuomet, jei pas tave ateis tavo advokatas, parengs 
dokumentą, užregistruos, ir dar sau kopijos paštu paprašys, kad nebūtų daromas 
spaudimas atsiimti skundą, kas taip pat būna ...>, < ... taip, tie skundai nieko 
nereiškia ... duoti prižiūrėtojui, jis savo „atriadnikui“12, o vėliau kur nukeliauja 
niekas nežino ... aš manau, kad į šiukšlių dėžę ...>, < ... skundai keliauja, kur 
reikia ... niekas jų nesvarsto, niekas atsakymų negauna .... pagaliau, ką padarys 
.... kamerą padidins, pareigūną pakeis ... niekada nebus ... >, < ... teisė nulis ... 
kokios čia teisės, tylėsi ir mažiau problemų turėsi, nervų sutaupysi ...>.  

- Tyrimas parodė, kad net pats teisių supažindinimo, informavimo 
veiksmas atskitais atvejais nėra realizuojamas. Respondentai nurodo, 
kad pareigūnai mano, jog suimtieji (ypač nuteisti kelis kartus) puikiai 
žino savo teises, tad šis veiksmas yra beprasmiškas ir perteklinis, 
pavieniais atvejais iššaukiantis pareigūnų priešiškumą - < ... 
informavimas, tai kaip čia pasakius ... buvo atvejis, kai paklausiau dėl savo teisių, 
tai sako, aaa šitas protingas, žinokite dvi dienas terorizavo ... vėliau su pašaipa 
klausė, dar durnų klausimų turi ...? >, < ... ką informuoti, jie tik savo teises žino, 
o mūsų niekam neįdomu ...>, < ... pasako, turėsi advokatą, jis tau viską 
papasakos ... >, < ... kitą kartą nieko net ir neklausia ... paklausi dėl advokato, 
tai atgal į KPZ ... palaiko dieną ir atgal ... >, < ... normalus advokatas daro ir tiek 
... (FGV – tai advokatas informuoja apie jūsų teises?) ... kam jam aiškinti, jis 
daro savo darbą ir tiek, kam tos kalbos .... man rezultatas svarbus ... >. 

 

Tyrimas parodė, kad suimtojo teisės apskųsti pareigūnų veiksmus 
realizavimas priklauso nuo įvairiausių subjektyvių veiksnių < ... na jeigu 
turi užnugarį, na labai aukštai, tada kita kalba ... >, < ... na kitas variantas, turi 
rimtą, tikrą advokatą, tada gali sustumdyti reikalus be problemų, gali skųsti, gali 
pakeisti prokurorą, teisėją .... >, < ... iš tiktųjų reikalingas teisininkas, kuris 
apgins tavo interesus ... >, < ... jeigu neturi normalaus užnugario, prieš srovę 
bristi net neapsimoka, tave taip suvarys, kad nieko nenorėsi ... ką čia kalbėti ... 
>. 

                                                 
12 FGV pastaba: „atriadnikas“ – prižiūrėtojų būrio vadas.  



Nuteistieji itin kritiškai vertina pavienius suimtųjų skundus, tačiau 
įvardina, kad pateikiant, grupinius-kolektyvinius“ skundus galima 
tikėtis apginti savo teisėtus interesus < .... pats asmeniškai niekada 
nepadarysi ... skundą pateikti, jis niekur nenukeliaus, į šiukšlių dėžę ... >, < ... 
arba tave suvarys ... pasikviečia viršininkas ir sako, nori būti permestas į kitą 
kamerą, ne, tada skundo atsisakai ir viskas ... reikia suprasti, kad uždaroje 
aplinkoje veikia kitokios taisyklės ... > , < ... uždaroje aplinkoje vieno žmogaus 
skundas yra nulis, jis bus sugniuždytas ...> , < ...  jeigu rašomas masinis, o tada 
kitaip, tada gali tikėti pokyčio ... visų gi nenulauši ... >, < ... buvo atvejis, kai 
skundą parašė 70 žmonių, o tada visus išsikvietėm  ir Seimo kontrolierius ir kitus 
... ir kiek pasikeitė, atsirado pinigų, sutvarkė ką reikėjo ... o jeigu tu vienas 
eitum, praleistų per kelis kabinetus ir į šiukšlių dėžę ... >.  

K5.3. Sulaikytojo/suimtojo teisė ateityje reikalauti atlyginti jam 
padarytą žalą, jei toks sulaikymas/suėmimas pasirodytų buvęs neteisėtas? 

Tyrimas parodė, kad nuteistieji yra dalinai informuojami apie savo 
teises, tačiau skeptiškai vertina atskirų teisių įgyvendinimą, viena iš 
tokių, tai teisė ateityje reikalauti atlyginti jam padaryta žalą < ... nu kas 
iš to, nu yra tokia teisė, Daktaras irgi turėjo, bandė, kuo viskas pasibaigė ... sėdi 
toliau taip pat ...>, < ... taip, girdėtas dalykas, bent jau knygose parašyta, su 
sistema kovoti negalima ....>, < ... čia kosmosas (FGV – aplinka: grupės narių 
juokas auditorijoje) ... įstatyme yra daug įvairių dalykų, kas iš to ... >, < ... koks 
varnas kirs sau akį ... >, < ... nerealu... jeigu išėjau, tai ir laimingas, gaišti laiką, 
teistis, kažkur kažką įrodinėti, kai tavimi niekas nepatikės, kam to reikia ... >,  < 
... jei tu ant jų pavarysi, tu lavonas ... pvz., vienas mano draugas bylinėjosi su 
policija, laimėjo bylą, tai jį kelis metus persekiojo, žmogus į užsienį išvažiavo, kad 
jį tik ramybėje paliktų ... >. 

Nuosekliau tiriant šios teisės turinio išaiškinimo aspektus pastebėta, 
kad patys teisėsaugos pareigūnai menkai išmano šią teisę, jos 
realizavimo galimybes, kartu abejotinos galimybės jas išaiškinti < 
abejoju, kad pareigūnas pats žino, ką reikėtų išaiškinti ... >, <  .... taip, jo 
pagrindinis interesas užbaigti bylą, o ne kasti sau duobę ... >, < .... taip, jie nori 
viską pravaryti greitai, jiems byla po bylos ... konvejeris, kada čia su mumis dar 
žaisti ...>, < ... su žmonėmis reikia dirbti, o ne tik laikyti uždarius ... turi būti 
pareigūnai, kurie išmano įstatymus, gerbia žmogų, gali jam išaiškinti, atsakyti į 
klausimus ... dabar to nėra... pažiūrėkite, kaip užsienyje dirbama, esu ten buvęs, 
puikūs pareigūnai ... gaila, kad į Lietuvą „persiuntė“... >  

K5.4. Sulaikyto/suimto asmens valstybinio ar privataus advokato 
dalyvavimas pirmoje apklausoje?  
 



Tyrimas parodė, kad sulaikytajam/suimtajam advokatas yra užtikrinamas pirmoje 
apklausoje (žr. 5.1.)  
 
 Deja, valstybinio advokato dalyvavimas byloje vertinamas itin 
kritiškai. Advokatai atlieka tik formalų statistinį vaidmenį, menkai arba 
apskritai nesigilina į bylą ir suimtojo teisėtus interesus (poreikius) < ... 
kas iš to, kad advokatas kalba per teismą bele ką ... net bylos nežiūrėjęs ... >, < 
... valstybiniai advokatai nevykėliai, kurie tik valandėles atidirbinėja .... >, < ... 
normalus advokatas tik privatus ... valstybinio advokato suinteresuotumas dirbti 
nulinis, jis nenori dirbti ... > , < ... pas mane buvo atvejis, kai man esant 
prokuroras valstybiniam advokatui pasakė, tu nesišakok, blyn, tu man bylos 
nelaužyk .... tai jis pasėdėjo ir patylėjo ....>. 
 
Tyrimo metu buvo apčiuopti korupciniai aspektai, t.y. „papildomi“ 
mokėjimai advokatams, kad pastarieji pradėtų dirbti gynėjo darbą < ... 
tu turi apdirbti advokatą, jį suinteresuoti ... pinigėliais aišku ...>, < ... taip, kai 
patepi atrodo, kad jį kas pakeitė ... >, < ... taip, jei nori, kad dirbtų, tada reikia 
motyvuoti ... ypač jei jaunas... seniai, jiems gali duoti belekiek, vis tiek nieko 
nedarys ...>.  
 


