„Patyčios. Ar galiu su jomis kovoti?“

“Virtualios erdvės iššūkiai patyčių
prevencijai”
2014 m. spalio 22 d.

Norint pasiekti tarptautiniu, Europos ir nacionaliniu lygiu priimtuose teisės aktuose
iškeltą tikslą − apginti vaikus nuo smurto − būtina vadovautis šiais pagrindiniais principais:
1. Joks smurtas prieš vaikus nėra pateisinamas. Vaikai visada turi sulaukti ne mažesnės
apsaugos nei suaugusieji.
2. Smurtas prieš vaikus yra išvengiamas. Valstybės privalo investuoti į pripažintas
strategijas/politikos kryptis ir programas, nukreiptas į veiksnius, kurie didina smurto prieš
vaikus atvejų skaičių.
3. Pirmiausia valstybės yra atsakingos už vaiko teisių apsaugą ir atitinkamų paslaugų vaikui
teikimą. Be to, valstybės yra atsakingos ir už paramą šeimoms, kad jos turėtų galimybę
pasirūpinti vaiku ir sukurti jam saugią aplinką.
4. Valstybės turi pareigą užtikrinti kiekvieno asmens atsakomybę už smurtą prieš vaiką.
5. Vaikų pažeidžiamumas nuo smurto yra susijęs su jų amžiumi ir vystymosi galimybėmis. Kai
kurie vaikai dėl savo lyties, rasės, etinės kilmės, neįgalumo ar socialinio statuso yra ypatingai
pažeidžiami.
6. Vaikai turi teisę reikšti savo nuomonę, o jai turi būti suteiktas reikiamas dėmesys
planuojant ir įgyvendinant strategijas bei programas.
(Jungtinių Tautų nepriklausomas ekspertas Paulo Sergio Pinheiro, Pasaulinė smurto prieš vaikus
ataskaita )

Remiantis Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
duomenimis apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotus nukentėjusius vaikus nuo
nusikalstamų veikų:

2011 m. nukentėjo 3234 vaikai, 2012 m. - 3153.
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Smurtas prieš vaikus – visos seksualinės prievartos, apleistumo ar aplaidžios vaiko priežiūros, kitokio jo išnaudojimo
fizinio ir (ar) emocinio blogo elgesio, sukeliančio faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, raidai ar orumui,
formos
(Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa)
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys smurto prieš vaikus draudimą:
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija
19 straipsnis – apsauga nuo įvairiausio pobūdžio fizinio ar psichologinio smurto, įžeidimų ar piktnaudžiavimo,
priežiūros nebuvimo ar nerūpestingo elgesio, grubaus elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinį piktnaudžiavimą
34 straipsnis – teisė į apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinio suvedžiojimo formų
37 straipsnis – teisė nepatirti kankinimų ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar orumą žeminančio elgesio ar bausmių
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
10 straipsnio 2 dalis – draudimas vaiką kankinti, žaloti, žeminti jo garbę, orumą, žiauriai su juo elgtis.
21 straipsnio 1 dalis – tėvai turi auklėti savo vaikus humaniškai
43 straipsnio 2 dalis – draudimas demonstruoti fizinį ar psichinį smurtą
47 straipsnio – vaiko apsauga nuo seksualinio išnaudojimo
49 straipsnio 1 dalis – draudimas tėvams naudoti fizinį ir psichinį kankinimą, kitokį žiaurų elgesį, vaiko garbės ir
orumo žeminimą už vengimą atlikti pareigas
57 straipsnio 2 dalis – draudimas mokymo, auklėjimo, gydymo ir kitų įstaigų vadovams, auklėtojams ar jiems
prilygstantiems asmenims fiziškai ar psichiškai žaloti auklėtinius

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
3.155 straipsnio 2 dalis ir 3.165 straipsnio 1 dalis – tėvų teisė pareiga dorai auklėti savo vaikus
3.180 straipsnis – laikinas ar neterminuotas tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimas, kai tėvai (tėvas ar motina)
vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką
vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
181 straipsnis – atsakomybė už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams
1811 straipsnis – atsakomybė už globėjui (rūpintojui) nustatytų pareigų nevykdymą arba vykdymą priešingai vaiko
interesams
1813 straipsnis – mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių žinioje (prižiūrimas) yra
vaikas, vadovų, auklėtojų ar kitų jiems prilygstančių asmenų atsakomybė už pareigų nevykdymą arba netinkamą
vykdymą, fizinį ar psichinį vaiko žalojimą ar kitokį vaiko teisių pažeidimą
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Atsakomybė už nusikaltimus žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei bei seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios
informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d.
nutarimas Nr. 290)

Dėl Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d.
nutarimas Nr. 463)

Siekiant efektyviai kovoti su smurtu, būtina užtikrinti, kad valstybėje ir visuomenėje
būtų aiškiai įvardintas bei suvokiamas smurto reiškinys, visos jo formos ir pasekmės. Įstatyminiu
lygiu turi būti įtvirtinta aiški valstybės pozicija dėl visų smurto formų prieš vaikus uždraudimo,
pateiktos smurto formų sąvokos, užtikrintas tinkamas draudimų įgyvendinimas, kvalifikuotos,
kompleksinės pagalbos nukentėjusiems vaikams ir smurtaujantiems vaikams, jų šeimoms
suteikimas ir kt.
Šiuo metu, taikant atskirus teisės aktus, nustatančius atsakomybę už prievartą prieš
vaikus, tėvų fizinės bausmės paprastai nepatenka į įstatymuose apibrėžtas sąvokas (pavyzdžiui,
fizinis ar psichinis kankinimas) ar sudėtis.
Fizinės bausmės – sudavimas diržu ar ranka ir pan. – auklėjant vaikus yra laikomos
mažareikšmėmis ir patenkančiomis į auklėjimo, už kurį atsakingi tėvai ar globėjai, sąvoką.
Smurtinio elgesio toleravimas visuomenėje dar pakankamai aukštas.

Smurtas (taip pat ir virtualioje erdvėje) prieš vaikus, tarp vaikų yra bendro
visuomenėje vyraujančio smurto (patyčių) dalis.
Tenka pripažinti, kad visuomenėje vyraujančio smurto ir patyčių paplitimas
internetinėje erdvėje yra didelė problema, kurios sprendimui valstybė, visuomenė ir
kiekvienas iš mūsų turėtume skirti dar didesnį dėmesį.
Sprendžiant internete skelbiamos viešosios informacijos ir patyčių problemą,
būtina įvertinti paties interneto specifiką.
Internetui būdinga tai, kad vartotojas yra interaktyvus – jis ne tik gauna
informaciją, bet ir ją pateikia. Pasinaudojant šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis
(kompiuteriu, mobiliuoju telefonu ir pan.), internete pateikiama vaizdo medžiaga ir kita
informacija, kurioje gali būti vaizduojamas smurtas ir (ar) kita žalingo turinio medžiaga,
tyčiojamasi iš asmens, pažeidžiamos asmens neturtinės teisės (teisė į privatumą, garbę ir
orumą, atvaizdą ir kt.) ir pan.

Vaikus, kaip ir suaugusiuosius, internetas vilioja viena iš savo savybių, jog
vartotojas (pavyzdžiui, komentaro autorius ir pan.) slėpdamas savo tapatybę ir (ar)
prisistatydamas tuo kuo nesa, gali anonimiškai dalyvauti pokalbių svetainėse, pateikti įvairią
informaciją socialiniuose tinkluose ir pan.
Galima teigti, kad interneto suteikiamas ANONIMIŠKUMAS suteikia vartotojui
daugiau drąsos, laisvumo pojūtį, todėl internete lengviausia kalbėtis bei užmegzti naujas
pažintis, pateikti įvairią informaciją, kuri gali būti vertinama kaip elektroninės patyčios (angl.
cyber-bullying).
Labai dažnai manoma, kad interneto pagalba galime tyčiotis iš vaiko ar pilnamečio
asmens ir išlaikyti besityčiojančio asmens anonimiškumą, tačiau dažnai pamirštama, kad pagal
IP adresą bei kitas priemones, galima nustatyti informaciją patalpinusius asmenis ir jų
veiksmus įvertinti.
Vadovaujamasi nuostatomis, kad “visi tai daro”, “čia ne aš”, “virtuali erdvė tai nėra
realus gyvenimas”, “turim teisę į saviraiškos laisvę, nuomonę” ir kt.

Vaiko teisių konvencijos 13 straipsnis
1. Vaikas turi teisę reikšti savo nuomonę; todėl ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir
perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir idėjas nepaisant sienų žodine, rašytine arba
spausdinta forma, meno kūriniais arba kitais vaiko pasirinktais būdais.
2. Įgyvendinant šią teisę, gali būti kai kurių apribojimų, tačiau jie gali būti tik tokie,
kokie numatyti įstatymu ir yra būtini:
a) siekiant garantuoti pagarbą kitų asmenų teisėms ir reputacijai; arba
b) būtini valstybės saugumui, viešajai tvarkai (order public), gyventojų sveikatai ar
dorovei apsaugoti.
...naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų ir kitų įstatymų bei teisės aktų
nuostatų, gerbti kitų žmonių teises (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1
dalis).

68 proc. tyrimo dalyvių domisi, ką jų vaikas(ai) veikia internete
23 proc. nurodė, jog tai daro kartais
8 proc. pripažino nesidomintys savo vaikų veikla internete
70 proc. apklaustųjų mano, jog internetas gali kelti grėsmę jų vaikams
11 proc. pripažino nesusimąstę apie tokios grėsmės galimybę
Dažniausiai taikoma prevencinė priemonė, siekiant užtikrinti, kad vaikas saugiai
naršytų internete –
47 proc. - kai kada žvilgtelima, kur vaikas naršo (respondentų)
44 proc. respondentų užsiima vaiko internetiniu auklėjimu, savo iniciatyva bendrauja su
vaiku apie neteisėtą ir žalingą turinį internete
38 proc. riboja vaiko naudojimąsi internetu
22 proc. tikrina, kokiose svetainėse lankosi vaikas
10 proc. tyrimo dalyvių teigė, jog sėdi šalia, kai vaikas naršo internete
9 proc. nustato saugaus naudojimosi internetu taisykles apklaustųjų
7 proc. naudoja Filtravimo priemones nepageidaujamoms internetinėms svetainėms
blokuoti
15 proc. nurodė, jog netaiko jokių priemonių, užtikrinančių saugų vaiko naršymą
internete

“Atsiverskite delfi žinias, atrinkite, kurie str. skatina žiaurumą, patyčias, o visur kitur žiniasklaidoje irgi
panašu. Vaikai auga tarsi patys, tėvai užsiėmę savo reikalais, vaikai savo. Jei tėvai kartu su savo
vaikais ir dirbtų, ir laisvalaikį leistų, bendrautų, domėtųsi vieni kitais mažiau kalbėtume ir šia tema
apie patyčias. Lengviausia padaryti išvadą - mokyklose išmoksta tyčiotis. Ne mokyklose - jau nuo
mažų dienų namuose, aplinkoje patyčias patiriame...”
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/patycios-mokyklose-gimdo-agresyvius-monstrus-650953#ixzz3GIJk6cRH

“...pasirodo niekas nesikeičia. Ten praėjau tokį pragarą, kurio niekam, net didžiausiam priešui
nelinkėčiau. Tiek tyčiojimosi, pažeminimų, mušimų, kankinimų patyriau...9 klasėje bandžiau žudytis
dėl to. Svarbiausia – viskas prasidėjo 1 klasėje, o mokytoja ne tik kad nesudraudė, bet ir skatino. Ačiū
Dievui, kad per tuos metus aš jos nė karto nesutikau, nes negalėčiau ramiai, be ašarų praeiti.
Sužalota likau visam gyvenimui. Jei reikia pravažiuoti pro tą mokyklą, renkuosi kitą maršrutą.
Nenoriu nė girdėti apie buvusius bendramokslius, nei apie pačią mokyklą. Aišku, buvo tikrai puikių
mokytojų, kurie drausdavo ir bausdavo skriaudėjus, ir mane guosdavo”
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•

Nežinomas asmuo Facebook interneto svetainėje sukūrė paskyrą
“...mokinių paslaptys”, kurioje pradėjo viešinti su asmenine vaiko patirtimi
susijusią informaciją, o prie paskyros prisijungę kiti mokyklos mokiniai,
sužinoję apie tam tikrus faktus – komentuoti juos ir tyčiotis. Patyčios
persikėlė ir į mokyklą, kur vaikas pradėjo sulaukti žodinių įžeidžių replikų,
sukėlusių jai dideles dvasines kančias bei, nenorą lankyti mokyklą.
•
Mokyklos Vaiko gerovės komisija pozicija - incidentas įvyko ne
ugdymo įstaigos teritorijoje, ne per pamokas, buvo nežinomi
besityčiojantys asmenys; niekas nesikreipė pagalbos ir kt.

•Vaikai, patiriantys smurtą ar patyčias (taip pat ir elektronines), ne visada
išdrįsta kreiptis pagalbos pas mokytojus ar pagalbos mokiniui specialistą
•Nepakankamas mokytojo ir pagalbą mokiniui teikiančių specialistų
bendradarbiavimas
•Vengimas apie smurto atvejus informuoti kompetentingas institucijas
(savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių, policijos komisariatą ir pan.)
•Nekompetentingas smurto ar patyčių atvejo sprendimas
•Ne laiku organizuotas (neužtikrintas) pagalbos teikimas incidente
dalyvavusiems mokiniams

Dažniausiai žalingo turinio (vaizdo ir kt.), patyčias sukeliančios
medžiagos platinimui pasirenkami užsienio valstybėse registruoti
tinklalapiai, todėl šių tinklalapių įkūrėjo (valdytojo) atsakomybė už
nepilnamečių vystymuisi žalingos viešosios informacijos skelbimą ir (ar)
kitos medžiagos viešinimą nesietina su Lietuvos jurisdikcija.
Interneto tinklalapyje patalpinta informacija yra saugoma ne
Lietuvos jurisdikcijoje esančiose tarnybinėse stotyse, todėl prieiga prie
šios informacijos gali būti panaikinama tik tam tikrais atvejais, tik
bendradarbiaujant Lietuvos ir šalies, kurios tarnybinėje stotyje yra
saugoma ši informacija, kompetentingoms institucijoms ir pareigūnams.
Net ir atlikus žalingo turinio medžiagos vertinimą ir pripažinus, jog
medžiagą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kaip neigiamą poveikį
vaikams darančią informaciją, tolimesni tokios informacijos kontrolė
praktiškai negalima.

Lietuvos Respublikos veikiantys operatoriai turi užtikrinti galimybes
blokuoti neskelbtiną informaciją, esančią išimtinai jų tarnybinėse stotyse
(serveriuose), nutraukiant prieigą prie tokios informacijos arba uždarant
interneto svetaines, kuriose talpinama neteisėto turinio informaciją (interneto
svetainių prieglobos paslaugų teikimo atveju).
Techninės priemonės blokuoti užsienio šalių tinklalapius ar atskiras jų dalis
yra internetinių adresų URL (Uniform Resource Locator) filtravimas sudarant
“juodąjį” URL sąrašą (blacklist), tačiau ši priemonė nėra efektyvi. Galima naudoti
specialiąją įrangą, tačiau ir ji negarantuoja interneto svetainėse esančios
informacijos nutraukimo.
Informacija apie tinklalapį buvo perduota JAV “karštajai linijai”, tačiau buvo
gautas atsakymas, jog pornografijos platinimas JAV nėra draudžiamas, o RRT
kreipiantis į informacijos prieglobos paslaugų teikėją Secured Private Network,
Inc., dėl svetainės uždarymo, net nebuvo gautas atsakymas.

Net ir atlikus internete paskleistos informacijos vertinimą (pavyzdžiui, nustačius, jog platinama
pornografinė medžiaga ir kt.),negalima tolimesnė tokios informacijos kontrolė, netgi baudžiamosios
atsakomybės taikymas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 straipsnis nustato baudžiamąja
atsakomybę už disponavimą pornografine medžiaga).
Atsakovų vaikas mokykloje dalijo mokiniams, taip pat ir ieškovų vaikui, internetinį adresą
www.<....>.com ir siūlė jį pasižiūrėti. Šiame jo nurodytame internetiniame puslapyje, iliustruojant
pornografinio turinio vaizdine medžiaga, rašomi nepadorūs, užgaulūs ir žeminantys keiksmažodžiai,
necenzūriniais žodžiais vadinamas ne tik ieškovų vaiką, bet taip atsiliepiama ir apie juos pačius, t. y. visą
vaiko šeimą. Puslapio turinys nėra priimtinas moralės požiūriu, ypač nepilnamečiams vaikams (LAT
civilinė byla Nr. 3K-3-81/2013 ).
Kiekvienas fizinis asmuo įgyja civilinį teisnumą nuo gimimo momento (CK 2.1 straipsnis, 2.2
straipsnio 1 dalis). Taigi, vaikas nuo jo gimimo turi teisę, kad nebūtų skleidžiami duomenys, žeminantys
garbę ir orumą. Draudimas žeminti vaiko garbę ir orumą yra įtvirtintas ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 16 straipsnyje taip pat nustatyta,
kad vaikas neturi patirti neteisėto kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad garbė ir orumas pagal CK 2.24
straipsnį ginami nustačius tokių faktų visumą: 1) žinių (faktų ir duomenų) paskleidimą, 2) faktą, kad
žinios yra apie ieškovą, 3) paskleistų žinių neatitiktį tikrovei ir (4) faktą, kad žinios žemina asmens garbę
ir orumą.
Teismas priteisė ieškovams neturtinę žalą.

»

»

Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą
asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki vienerių metų“ (154 straipsnis „Šmeižimas“).
Tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų, baudžiamas bauda arba laisvės
apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų“ (155 straipsnis „Įžeidimas“).

Už minėtuose straipsniuose numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio
asmens skundas ar jo teisėtų atstovų pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

Visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, kad siekiant nepažeisti asmens teisių,
apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama:
filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir
paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio,
pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose

Civilinio kodekso 2.22 straipsnio 1 dalis nurodo, kad fizinio asmens nuotrauka (jos dalis),
portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat
asmuo gali būti fotografuojamas, filmuojamas tik jo sutikimu.
Tik pats asmuo, o jei jis yra nepilnametis – tai jo tėvai (įtėviai, globėjai) gali spręsti dėl sutikimo
naudoti asmens atvaizdą. Nepilnamečio vaiko įstatyminių atstovų diskrecija duoti tokį sutikimą ir jo
paskirtis, tikslai yra ribojami vaiko interesų apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
2011 m. gegužės mėn. 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2011).
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 6 straipsnio 5
ir 4 punktai nustato, kad draudžiama neigiamų socialinių reiškinių kontekste pateikti nepilnamečių
nuotraukos ar filmuota medžiaga apie juos, jei pagal tai galima nustatyti nepilnamečių asmens tapatybę;
piktnaudžiaujant nepilnamečių pasitikėjimu ir nepatyrimu, neigiamų socialinių reiškinių kontekste
pateikiamos nepilnamečių nuomonės ir vertinimai.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Plačioji g. 10, Vilnius
el. p. egidijus.meilus@lrs.lt

