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2018-07-01 gautas paklausimas:  

-Žurnalistų, kritikuojančių Ukrainos valdžią, padėtis; 

-Teismų sistema Ukrainoje: teisės į teisingą teismą įgyvendinimas (advokatai, teismų procesai, 

nešališkumas, valdžios daroma įtaka teismams).  

  

1. Žurnalistų, kritikuojančių Ukrainos valdžią, padėtis 

 

Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdybos ataskaitoje
1
, 

atspindinčioje žmogaus teisių padėtį Ukrainoje nuo 2018 m. vasario 16 d. iki gegužės 15 d., apie 

saviraiškos laisvę ir žiniasklaidos laisvę rašoma: 

,, 76. Per šį ataskaitinį laikotarpį išaugo fizinių išpuolių prieš žiniasklaidos darbuotojus ir kitų incidentų, 

trukdančių jų veiklai, skaičius.2 Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdyba (Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR) dokumentavo 12 atvejų3, susijusių su 

žodžio ir (arba) žiniasklaidos laisvės pažeidimais: dviejų incidentų kaltininkais buvo įvardyta policija4; trijų 

incidentų aukos pareiškė, kad jos buvo užpultos ir (arba) spaudžiamos ekstremistinių dešiniųjų grupių 

narių5; o dar šešiais atvejais, kurių kaltininkai nebuvo identifikuoti, aukomis tapo žurnalistai, tyrę 

įtarimus dėl korupcijos regioniniu ar nacionaliniu mastu.6 

                                                           
1
 Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdyba, Ataskaita apie žmogaus teisių padėtį Ukrainoje, 2018 

m. vasario 16 d. – gegužės 15 d., 20 psl. 
(https://www.ecoi.net/en/file/local/1435856/1930_1529565421_reportukrainefev-may2018-en-1.pdf) 
2
 Nuo 2018 m. sausio iki kovo mėn. NVO „Masinės informacijos institutas“ užfiksavo 71 atvejį, kai buvo pažeista žodžio 

laisvė, tuo tarpu 2017 m. per tą patį laikotarpį buvo užfiksuoti 52 tokie atvejai. https://bit.ly/2rPv3TT; 
https://bit.ly/2wYkXp1. Nacionalinė žurnalistų sąjunga Ukrainoje užfiksavo 21 atvejį fizinių išpuolių prieš žurnalistus 
(14 vyrų ir 7 moterų) per 2018 m. sausio-kovo mėn, tai trimis incidentais daugiau nei 2017 m. https://bit.ly/2Kym5kK. 
3
 Vienuolika iš šių atvejų buvo incidentai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį. 

4
 2018 m. kovo 3 d. buvo fiziškai užpulti ir (arba) persekiojami trys žurnalistai, kai policija išardė protesto stovyklą, 

kurią politinės opozicijos grupė buvo įkūrusi prie Ukrainos parlamento. JT Žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje 
(Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, HRMMU) 2018 m. gegužės 3 d., gegužės 10 d., gegužės 11 d. interviu. 
Kovo 29 dieną žurnalistas iš Severodonecko keletą valandų buvo sulaikytas policijos kontrolės punkte netoli 
Sloviansko, tariamai todėl, kad jo vardas buvo įtrauktas į „neteisėtų ginkluotų grupių narių“ duomenų bazę Donecko 
srityje. Žurnalistas teigė, kad tokios priemonės yra „būda daryti spaudimą nepriklausomiems žurnalistams, 
išreiškiantiems kritines nuomones“. HRMMU 2018 m. balandžio 26 d. interviu. 
5
 2018 m. kovo 12 d. dešiniosios organizacijos „Karpatska Sich“ nariai užpuolė žurnalistą iš Užgorodo ir jam grasino. 

Kovo 28 d. – balandžio 4 d. kraštutinės dešiniosios grupuotės „Bratstvo“ nariai pasistatė palapines prieš ZIK televizijos 
kanalo Kijevo biurą ir persekiojo dvi į darbą einančias žurnalistes. Gegužės 9 d. Nacionalinio korpuso nariai susibūrė 
priešais „Inter“ televizijos kanalo patalpas Kijeve ir metė į pastatą Molotovo kokteilį. 
6
 Šie incidentai įvyko Charkove (2), Kijeve (1), Odesoje (1), Ovidiopolyje (1) ir Rivne (1). 
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 77. Dar keturiais atvejais OHCHR susirūpinimą kelia priemonių, taikomų reaguojant į publikacijas ar kitą 

žurnalistinę veiklą, proporcingumas ir būtinybė; vienas žurnalistas buvo areštuotas ir apkaltintas 

valstybės išdavyste, dvi žurnalistės buvo deportuotos,7 o vienam asmeniui buvo pareikšti kaltinimai 

pažeidus Ukrainos teritorinį vientisumą dėl jo pakartotinai paskelbtų socialinės žiniasklaidos pranešimų.8 

 78. OHCHR toliau sekė nuo 2015 m. iki 2018 m. įvykusių atvejų tyrimus ir išreiškė didelį susirūpinimą dėl 

jų veiksmingumo ir skaidrumo. Policija nepadarė jokios pažangos 2016 m. liepos mėn. Kijeve nužudyto 

žinomo Ukrainos žurnalisto Pavelo Šeremeto žmogžudystės tyrime. Dviejų ekstremistinės dešiniosios 

grupuotės C14 narių teismo procesas dėl žurnalisto Olesiaus Buzynos nužudymo (2015 m. balandžio 

mėn.) prasidėjo 2018 m. vasario 9 d., tačiau iki gegužės 15 d. buvo surengti tik trys teismo posėdžiai. 

OHCHR vis dar lieka susirūpinęs, kad nebuvo padaryta pažangos vykdant baudžiamąjį tyrimą prieš 

„Myrotvorets“ svetainę.9 Nerimą kelia ir tokia aplinkybė, kad kai kurie Ukrainos žurnalistų asmeniniai 

duomenys (kai kuriais atvejais su pasų kopijomis), anksčiau skelbti „Myrotvorets“, buvo perkelti į panašią 

„Parazyt centre“ svetainę.10 

Prieš metus tarptautinė žurnalistų teises ginanti organizacija ,,Žurnalistų gynimo 

komitetas“ (Committee to Protect Journalists, CPJ) išleido ataskaitą apie baltarusių kilmės 

Ukrainos žurnalistą Pavelo Šeremeto, kuris 2016 m. vasarą buvo susprogdintas automobilyje, 

mirties aplinkybių tyrimą. Pavelas Šeremetas ataskaitoje vadinamas ,,reto kalibro“ žurnalistu, 

,,iškilia figūra“. Jis buvo dirbęs Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje. Pasak ,,Žurnalistų gynimo 

komiteto“,  nepaisant grasinimų per savo karjerą jis nebijojo kritikuoti valdžios ir už tai buvo 

apdovanotas tarptautiniu spaudos laisvės apdovanojimu 1998 m. ,,Žurnalistų gynimo komitetas“ 

įtariamaisiais šioje byloje laiko Ukrainos valdžią ar su ja susijusias grupes, radikalius nacionalistus. 

Motyvais nužudyti žurnalistą įvardija norą nutildyti įtakingą balsą”, kontroliuoti žiniasklaidą per 

baimę, kerštą už kritikavimą už tai, kad Ukraina negebėjo įgyvendinti pažadėtų reformų po 2014 m. 

protestų. Organizacija įrodymus vadina ,,aplinkybiniais“: valstybės pareigūnų remti fiziniai 

išpuoliai prieš žurnalistus dar prieš įvykstant Šeremeto žmogžudystei; saugumo kameros nufilmuota 

medžiaga, kurioje matyti buvęs saugumietis prie Šeremeto buto durų tą naktį, kai nenustatyti 

asmenys padėjo sprogmenį;  Ukrainska Pravda auganti kritika valdžios  adresu.”
11

 

Žemiau pateikiamos ištraukos iš ataskaitos: 

„Pradžioje buvo vilties, kad Šeremeto žmogžudystė bus greitai išaiškinta. Šis atvejis buvo esminis 

reformuotos, pro-vakarietiškos Ukrainos vyriausybės išbandymas, ir prezidentas Petras Porošenko 2016 

m. liepos mėn. padarytame pareiškime pažadėjo asmeniškai prižiūrėti „skaidrų tyrimą“. Jis teigė, kad 

nebus gailima jokių išteklių, ir skyrė šią užduotį šalies aukščiausiems tyrimo pareigūnams. „Garbės 

reikalas imtis visų priemonių, kad šis nusikaltimas būtų kuo greičiau išaiškintas“, – sakė P. Porošenko. Bet 

praėjus beveik metams po Šeremeto žūties atrodo, kad tyrimas įstrigo. Kritikai kaltina valdžios 

institucijas nekompetencija, aplaidumu ar sabotažu, arba visais trimis iš karto. Niekas viešai 

neidentifikavo dviejų įtariamųjų, kuriuos saugumo kameros nufilmavo dedančius sprogmenį. Svarbiausi 

vaizdo įrašų įrodymai iškilo į paviršių tik po to, kai juos paskelbė žurnalistai; aukščiausieji policijos ir 

                                                           
7
 Gegužės 9 d. Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) deportavo dvi Rusijos Federacijos televizijos kanalų „Pervyi kanal“ ir 

„Rossiya“ žurnalistes. Gegužės 15 d. Kijeve SBU sulaikė „RIA Novosti“ (Rusijos Federacijos naujienų agentūros) 
Ukrainos biuro vadovą, apkaltiną jį valstybės išdavyste. 
8
 Kovo 2 d. Odesos tardymo izoliatoriuje OHCHR kalbėjosi su sulaikytuoju, kuriam buvo pareikšti kaltinimai pažeidus 

Ukrainos teritorinį vientisumą dėl jo pakartotinai paskelbtų socialinės žiniasklaidos pranešimų. 
9
 Žr. OHCHR 2017 m. lapkričio 16 d. - 2018 m. vasario 15 d. ataskaitos 87 punktą. 

10
 2014 m. pabaigoje įkurtas „Parazyt centre“ teigia esąs nepriklausomas interneto portalas, kuriame surenkamos 

politikų „visų rūšių melagystės“, taip pat teigia, kad jo tikslas yra „žiniasklaidos ir žurnalistų, kurie meluoja 
ukrainiečiams Rusijos oligarchų remiamuose leidiniuose, higiena“. 
11

 ,,Žurnalistų gynimo komitetas“, Nevykdomas teisingumas: Ukraina neišlaikė išbandymo Pavelo Šeremeto nužudymu, 
,,Žurnalistų gynimo komitetas“, 12 psl. (https://cpj.org/reports/Ukraine-EnglishVersion_July13.pdf) 

https://cpj.org/reports/Ukraine-EnglishVersion_July13.pdf
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saugumo tarnybų pareigūnai apkaltino vieni kitus sunaikinus vaizdo įrašų įrodymus; potencialūs 

liudytojai ir Šeremeto kolegos teigia, kad tyrėjai jų išsamiai neapklausė; nacionalinės policijos viršininkas, 

kuriam pirmajam buvo pavesta vadovauti tyrimui, atsistatydino. Šeremetas ir jo kolegos iš „Ukrainska 

pravda“, matyt, buvo stebimi daugelį mėnesių iki jo mirties, tačiau neaišku, kas ir kodėl jį stebėjo. Be to, 

gegužės 24 d. vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas, kuris prižiūri nacionalinę policiją, teigė, kad 

tyrimą atliekantis pareigūnas padarė „klaidą“, todėl būtina iš naujo išnagrinėti visus įrodymus. Avakovas 

neįvardino pareigūno. 

<…> 

Šiomis aplinkybėmis, tokio žinomo žmogaus nužudymas sukėlė didelį atgarsį Ukrainos spaudos korpuse. 

Nepriklausomi žurnalistai sako, kad jie ir toliau nagrinėja jautrias temas – korupciją, piktnaudžiavimą 

tarnybine padėtimi, karą rytuose, tačiau daro tai jausdami pavojų. „Ukrainska pravda“ vyriausioji 

redaktorė Sevgil Musajeva-Borovik ,,Žurnalistų gynimo komitetui“ sakė: „ Nuo tada [Šeremeto mirties] 

baiminuosi dėl savo kolegų saugumo. Po šios žmogžudystės norisi būti atsargiam. Nežinau, kiek ilgai šis 

jausmas tęsis“. Rusijos žurnalistas Jevgenijus Kiseliovas, pelnęs Tarptautinį spaudos laisvės 

apdovanojimą, pridūrė: „Žurnalistas gali būti nužudytas kaip pamoka kitiems. Jie sako: 

„Nepersistenkite““12  

 

2018 m birželio mėn. ESBO žiniasklaidos laisvės pasiuntinys Harlemas Desiras įspėjo 

Ukrainos vadžią laišku dėl Generalinės prokuratūros atstovės spaudai feisbuke paviešinto žurnalistų 

sąrašo, tarp kurių žurnalistės Myroslavos Gongadzės, nacionalinės žurnalistų sąjungos pirmininko 

Serhiy Tomilenko ir buvusio  Odesos regiono gubernatoriaus Michailo Saakašvilio, kuris kritikuoja 

Petro Porošenko vyriausybę, pavardės: 

„Žurnalistų sąrašo paviešinimas, kaltinant juos išdavyte, yra nepriimtinas ir pavojingas. Tai gali turėti 

rimtų pasekmių žurnalistų saugumui“, – rašė Desiras. „Primygtinai raginu valdžios institucijas įsikišti ir 

sustabdyti tokią praktiką, ypač tą, kurios imasi valdžios pareigūnai, atsižvelgiant į dabartinę jautrią ir 

sudėtingą aplinką Ukrainoje.“13 

 

2018 m. birželio 3 d. buvo pranešta, kad policija atliko reidą išdavyste kaltinamo 

žurnalisto, įgijusio Rusijos ir atsisakiusio Ukrainos pilietybės, bute. ESBO atstovas šiuo klausimu 

išreiškė susirūpinimą: 

 „ESBO atstovas žiniasklaidos laisvei išreiškė „rimtą susirūpinimą“ dėl reido, ir paragino Ukrainos valdžios 

institucijas „susilaikyti nuo nebūtinų apribojimų taikymo užsienio žurnalistų darbui. Kova su propaganda 

neturi pažeisti tarptautinių standartų ir tapti neproporcingu kišimusi į žiniasklaidos veiklą.14 

Ukrainos valdžios kaltinamam Rusijos užsakomaisiais straipsniais žurnalistui gresia 15 m. laisvės 

atėmimo bausmė. 
15

 

                                                           
12

 ,,Žurnalistų gynimo komitetas“. Nevykdomas teisingumas: Ukraina neišlaikė išbandymo Pavelo Šeremeto nužudymu, 
,,Žurnalistų gynimo komitetas“, 6 psl. (https://cpj.org/reports/Ukraine-EnglishVersion_July13.pdf) 
13

 RFE/RL – „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“. ESBO pasiuntinys perspėja Ukrainą dėl žurnalistų kaltinimo 
išdavyste, 2018 m. birželio 5 d. (https://www.ecoi.net/en/document/1434326.html) 
14

 RFE/RL – „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“. Apiplėštas Ukrainoje laikomo Rusijos žurnalisto būstas, 2018 
m. birželio 4 d. (https://www.ecoi.net/en/document/1434312.html) 
15

 RFE/RL – „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“. Ukrainoje įkalintas žurnalistas prašo Putino pagalbos; atsisako 
Ukrainos pilietybės, 2018 m. birželio 1 d. (https://www.ecoi.net/en/document/1434129.html (atidaryta 2018 m. 
liepos 12 d.) 

https://cpj.org/reports/Ukraine-EnglishVersion_July13.pdf
https://www.ecoi.net/en/source/11420.html
https://www.ecoi.net/en/document/1434326.html
https://www.ecoi.net/en/document/1434312.html
https://www.ecoi.net/en/document/1434129.html
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Human Rights Watch 2018 m. kovo mėn. 31 d. rašė, kad Ukrainos aktyvistai ir 

žurnalistai, kovojantys su korupcija šalyje, turės paviešinti savo pajamas nepaisant to, kad jie nėra 

remiami iš mokesčių mokėtojų pinigų ir neina valstybinių pareigų, arba jiems grės dvejų metų 

laisvės atėmimo bausmė: 

 „Nuo to laiko šis absurdiškas ir akivaizdžiai represinis reikalavimas susilaukė daug kritikos. Tarptautiniai 

donorai keletą kartų išreiškė pasipiktinimą: Venecijos komisija, Europos Tarybos aukščiausiasis 

konsultacinis organas konstituciniais klausimais, ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras neseniai paskelbė rekomendacijas panaikinti šią 

priemonę. Netgi P. Porošenko viešai pripažino, kad reikalavimas buvo „mūsų įprasta klaida“. 

Nepaisant to, vyriausybė dėl šio įstatymo nieko nesiėmė. Jis darys tiesioginį poveikį tūkstančiams žmonių 

ir gali turėti slopinančios įtakos pastangoms kovoti su korupcija. Aktyvistai ir žurnalistai turės rinktis tarp 

kovos su korupcija darbų atsisakymo, jų teises į saviraiškos laisvę pažeidžiančių reikalavimų laikymosi, 

arba iki dvejų metų laisvės atėmimo.“16 

 

2018 m. balandžio mėn. ,,Reporteriai be sienų“ pranešė: 

,,„Reporteriai be sienų“ (RSF) ragina Ukrainos prokurorus laikytis teismo nutarties ir grąžinti pasą 

azerbaidžaniečių kilmės olandų žurnalistui FIKRET HUSEYNLI, kuris iki šiol negalėjo išvykti iš Ukrainos ir 

grįžti į Nyderlandus dėl Azerbaidžano ekstradicijos prašymo. [...] Kijevo apygardos teismas balandžio 2 d. 

nusprendė, kad Huseynli judėjimui neturėtų būti taikomi jokie tolimesni apribojimai, ir kad jam turėtų 

būti grąžintas pasas, kurį prokuroras Serhejus Ostapetsas konfiskavo prieš pat posėdį. [...] Vasario 13 d. 

Kijevo apeliacinis teismas atmetė tarptautinį jo arešto orderį, tačiau Ukrainos prokuratūra nesėkmingai 

bandė jį vėl sulaikyti.“17 

  

  2. Teismų sistema Ukrainoje: teisės į teisingą teismą įgyvendinimas (advokatai, 

teismų procesai, nešališkumas, valdžios daroma įtaka teismams).  

Europos Tarybos Valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) apie padėtį Ukrainoje 

išleido 2017 m. birželio mėn. ataskaitą po to, kai apsilankė Ukrainoje 2016 m. gruodžio mėn. 

Žemiau pateikiama citatų apie teismų sistemą santrauka iš šios ataskaitos:  

 „<...> nuo pat „Orumo revoliucijos“, su tarptautine parama, įskaitant iki šiol aktyviai procese 

dalyvaujančios Europos Tarybos paramą, buvo pradėtos reikšmingos teisinės reformos. <...>. Būtina 

atlikti tolesnius teisės aktų pakeitimus. <...> Nepaisant didelių pastangų vykdyti reformas, padėjusias 

sukurti naują teisinę teismų sistemą, pradėtų priemonių veiksmingumas dar turės būti įrodytas 

praktiškai. Daugelį metų teismai buvo laikomi silpnais, politizuotais ir korumpuotais, juose dominavo 

stipri prokuratūros, vadovaujamos politinio pasitikėjimo pareigūno, įtaka. Dėl to piliečių pasitikėjimas 

teisėjais yra ypač mažas. GRECO vertinimo komandos (GRECO Evaluation Team, GET) vietoje atliktos 

apklausos patvirtino šį įspūdį; keletas pašnekovų pažymėjo, kad trūksta praktinių veiksmingų sankcijų už 

teisėjų neteisėtą elgesį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, suprantamas sprendimas atlikti visų pareigas 

einančių teisėjų kvalifikacinį vertinimą, įskaitant patikrinimą prieš suteikiant jiems šias pareigas visam 

gyvenimui, siekiant užtikrinti, kad teisėjai turėtų jų darbui reikalingus profesinius gebėjimus ir 

sąžiningumą (procedūra buvo pradėta 2016 m. vasario mėn.), papildomai prie patikrinimo procedūrų, 
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 HRW – Human Rights Watch. Ukrainos antikorupcinės kampanijos dalyviai patenka į kalėjimą, 2018 m. kovo 31 d. 
https://www.ecoi.net/en/document/1428243.html (atidaryta 2018 m. liepos 12 d.) 
17

 RSF – „Reporteriai be sienų“. Azerbaidžaniečių kilmės olandų žurnalistas lieka įstrigęs Ukrainoje nepaisant nutarties, 
2018 m. balandžio 6 d. https://www.ecoi.net/en/document/1428668.html (atidaryta 2018 m. liepos 12 d.) 

https://www.ecoi.net/en/document/1428243.html
https://www.ecoi.net/en/document/1428668.html
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inicijuotų po „Orumo revoliucijos“ pagal Ukrainos pasitikėjimo teismų sistema atkūrimo įstatymą ir 

Vyriausybės valymo liustracijos įstatymą). Tokios drastiškos priemonės taip pat kelia susirūpinimą ir dėl 

praktinių priežasčių. Vizito metu dvidešimtyje teismų jau nebuvo teisėjų, o daugelyje kitų jų labai trūko: 

2016 m. atsistatydino apie 1 500 teisėjų. Keletas pašnekovų teigė, kad daugelis šių teisėjų norėjo išvengti 

kvalifikacijos vertinimo, taip pat elektroninio ir viešo jų turto deklaravimo, kuris buvo pradėtas 2016 m. 

rugsėjo mėn. Tačiau valdžios institucijos pabrėžia, kad šių atsistatydinimų priežastys 2016 m. nebuvo 

išnagrinėtos, ir kad viena iš teisėjus atsistatydinti paskatinusių priežasčių buvo ta, kad jie nenorėjo 

prarasti iki gyvos galvos skiriamos rentos, kurios panaikinimą valstybė periodiškai svarstė. <...> 

 Praktikoje, teisėjų nepriklausomumas atrodo labai trapus. GET surinkta informacija akivaizdžiai rodo, 

kad teismų darbui įtaką daro politikai ir iki šiol dažnas prokurorų spaudimas teisėjams neišteisinti 

kaltinamųjų. Be to, GET susidaro įspūdis, kad dabartinė nestabili profesinė teisėjų padėtis daro jų 

nepriklausomumą ypač pažeidžiamą. <...> GET nori atkreipti dėmesį į vieną konkrečią grėsmę teisėjų 

nepriklausomumui, o būtent, prokurorų taikomas tam tikrų baudžiamųjų veikų inkriminavimas 

teisėjams, ypač „Teisėjo atliekamas žinomai neteisingas nuosprendžio, sprendimo, nutarties ar įsakymo 

priėmimas“ (BK 375 straipsnis), kaip spaudimo teisėjams priemonė. Šiuo požiūriu remiamasi Europos 

Tarybos standartais, kurie aiškiai nurodo, kad „įstatymų aiškinimas, faktų vertinimas ar įrodymų 

svarstymas, teisėjų atliekamas sprendžiant bylas, neturėtų užtraukti baudžiamosios atsakomybės, 

išskyrus tyčinius atvejus“. Nors BK 375 straipsnis, pagal įstatymo raidę, apsiriboja „žinomai neteisingas“ 

sprendimais, keletas GET pašnekovų pareiškė, kad prokurorai piktnaudžiauja šia nuostata, taikydami ją 

teisėjams, kad galėtų daryti įtaką jų sprendimų priėmimui; ir priešingai, BK 376 straipsnis, kuris draudžia 

kištis į teisminių institucijų veiklą, praktiškai yra mažai naudojamas. Remiantis 2016 m. teisėjų apklausa, 

5,5 proc. visų teisėjų (ir 6,6 proc. pirmosios instancijos teismų teisėjų) teigė, kad prokurorai jiems grasino 

dėl atsisakymo priimti „būtiną sprendimą“; beveik 3,0 proc. nurodė, kad jiems buvo pareikšti kaltinimai 

arba pradėtos bylos pagal BK 375 straipsnį; panašus respondentų skaičius nurodė, kad jų atveju buvo 

taikomos kitos BK nuostatos. <...> GRECO rekomenduoja panaikinti baudžiamąją veiką „Teisėjo 

atliekamas žinomai neteisingas nuosprendžio, sprendimo, nutarties ar įsakymo priėmimas“ (Baudžiamojo 

kodekso 375 straipsnį) ir (arba) bent jau kitaip užtikrinti, kad pagal šį ir kitus straipsnius būtų 

kriminalizuojamos tik tyčinės teisingumo klaidos, ir kad teisėsaugos institucijos nepiktnaudžiautų šiomis 

nuostatomis, siekdamos daryti nederamą įtaką ir spaudimą teisėjams. 

Be to, didelį GET susirūpinimą sukėlė teisėjų pasakojimai apie tinkamų saugumo priemonių nebuvimą. Jie 

paminėjo išpuolius su padegimais ir gaisrais teismo rūmuose, kur nebuvo net tik policijos, bet ir vandens, 

teisėjo nužudymą ir nusikaltėlių grasinimus. GET pažymi, kad tokie atvejai, net jei jie pavieniai, kelia 

didelę grėsmę ne tik teisėjų fiziniam neliečiamumui, bet ir jų nepriklausomumui ir nešališkumui, todėl jie 

tampa pažeidžiami išoriniam spaudimui ir korupcijai. “ 

Kalbėdamas apie rengimąsi kurti specializuotus antikorupcinius teismus GET aiškino, 

kad, nors Europos Tarybos narėms tai nėra būdinga praktika, tačiau Ukrainos kontekste tokie 

teismai reikalingi, todėl kad aukštų pareigūnų korupcinių nusikaltimų tyrimas visada strigo teismų 

lygmenyje: teismai nebuvo pasirengę tokioms užduotims, teisėjams trūko specifinių žinių, jie 

jautėsi pažeidžiami susiklosčiusioje politinėje ir profesinėje aplinkoje. GET pastebėjo, kad stambias 

korupcines bylas turi nagrinėti specialūs teisėjai dėl tokių bylų sudėtingumo. 

GRECO ataskaitoje iš esmės palankiai vertinama ir nauja teisėjų skyrimo sistema, 

tačiau, kol nėra matyti, kaip ji įgyvendinama praktikoje, susilaikoma nuo išvadų. Kelia rūpestį 

einančių pareigas teisėjų kvalifikacijos vertinimas, kuris sukuria galimybę atrinkti valdžiai 

palankius teisėjus, todėl teisėjai nenoriai imasi politiškai jautrių bylų. Be to, po Maidano protestų 

įsigaliojo liustracijos įstatymas. 

GRECO ataskaitoje rašoma ir apie bylų skyrimo teisėjams sistemą: 
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„Bylas teismuose nagrinėja atskiri teisėjai, arba, procesinių įstatymų numatytais atvejais, teisėjų kolegija, 

taip pat dalyvaujant prisiekusiesiems. <...> Teisėjo / teisėjų paskyrimą nagrinėti konkrečią bylą vykdo 

automatizuota bylų valdymo sistema proceso teisėje nustatyta tvarka. Bylų paskirstymo kriterijai yra 

teisėjų specializacija, kiekvieno teisėjo darbo krūvis, draudimas dalyvauti peržiūrint bylą tam teisėjui, 

kuris dalyvavo priimant atitinkamą teismo sprendimą (išskyrus peržiūrėjimą dėl nustatytų naujų 

aplinkybių), teisėjų atostogos, laikinas nedarbingumas, komandiruotės ir kiti įstatymų numatyti atvejai, 

kai teisėjas negali vykdyti teisingumo arba dalyvauti byloje. Automatizuota sistema nenaudojama tik 

esant aplinkybėms, kurios objektyviai daro jos funkcionavimą neįmanomą <...> GET palankiai vertina 

automatinio bylų valdymo sistemos teisines nuostatas ir bylų paskirstymo tarp teisėjų kriterijus. Tačiau 

susirūpinimą kelia tai, kad išlieka manipuliavimo sistema rizika, kuri, atrodo, anksčiau kėlė didelių 

problemų. Pavyzdžiui, buvo konstatuota, kad vyriausiasis teisėjas gali daryti įtaką bylų paskirstymui, 

nustatydamas teisėjo specializacijos sritį, siūlydamas teisėjui pasiimti laikino nedarbingumo pažymą 

strategiškai svarbiu laiku ir kt. Kitas minėto manipuliavimo pavyzdys buvo ieškovo kelių identiškų ieškinių 

pateikimas, sumokant teismo mokesčius tik už skundą, kuris buvo paskirtas nagrinėti pageidaujamam 

teisėjui. GET taip pat kelia nerimą pastarojo meto įvykiai teismuose, įskaitant pirmiau paminėtą 

daugybės teisėjų pasitraukimą iš darbo, šiuo metu daugelyje teismų yra per mažai teisėjų. Akivaizdu, kad 

dėl to ypač sunku užtikrinti atsitiktinį bylų paskirstymą, pagrįstą objektyviais veiksniais (pvz., 

specializacija) ir užkirsti kelią manipuliavimui. <....>18 

 

JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdybos ataskaitoje, kuri 2018 m. birželio 20 

d. – po metų nuo atlikto aukščiau aprašyto GRECO vertinimo – pateikiama tokia informacija, kuri 

leidžia stebėti, ar buvo padaryta pažanga teisingumo vykdymo srityje: 

„V. Teisingumo administravimas 

54. OHCHR sekė teisminį procesą prieš asmenis, kaltinamus priklausymu ginkluotomis grupuotėmis ar 

ryšiais su jomis, arba nusikaltimais prieš Ukrainos nacionalinį saugumą, atkreipdamas dėmesį į 

sistemingus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimus ir į teismo nepriklausomumo pažeidimą. 

Nedaug tepasistūmėjo didelių bylų, susijusių su 2014 m. riaušėmis ir viešaisiais neramumais Maidane ir 

Odesoje, nagrinėjimas. Teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimai ir atskaitomybės nebuvimas ne tik 

neleidžia pasiekti teisingumo, bet ir pakerta visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis, taip pat 

mažina pastangas siekti taikos susitarimo ir susitaikymo. 

A. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą 

55. OHCHR užfiksavo 60 teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimų, iš kurių 15 įvyko per ataskaitinį 

laikotarpį. Dauguma pažeidimų buvo susiję su nesugebėjimu užtikrinti advokato paslaugų prieinamumo ir 

prisipažinimo iš sulaikytųjų išgavimo prievarta. Baudžiamųjų bylų, susijusių su konfliktais, nagrinėjimui 

dažnai būdingi dideli vėlavimai, dėl kurių taikomas ilgas sulaikymas. 

56. Dėl plačiai paplitusios baudžiamojo proceso kodekso 176 straipsnio 5 dalies taikymo praktikos 

atsakovai lieka sulaikyti, dažnai be išsamaus tyrimo, ar jų sulaikymas yra pagrįstas ir būtinas.“ 

JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdyba pastebėjo, kad septyniolika 2014 m. smurtinių Odesos 

įvykių dalyvių du tris metus yra ikiteisminiame sulaikyme. Mariupolio policijos skyrių užpuolę asmenys yra 

sulaikyti jau ketverius metus. Tuo tarpu kai kurioms kitoms kategorijoms asmenų ši praktika atrodytų 

netaikoma: tai savanorių batalionai ir saugumiečiai, kaltinami smurtinių nusikaltimų įvykdymu civilių 

atžvilgiu su kariniu konfliktu susijusiose bylose – teismo metu jie būna paleidžiami. Smurtinių protestuotojų 

                                                           
18

Europos Tarybos Valstybių prieš korupciją grupė (GRECO), KETVIRTASIS VERTINIMO TURAS. Korupcijos prevencija 
tarp parlamento narių. teisėjų ir prokurorų .UKRAINOS VERTINIMO ATASKAITA, 2017 m. rugpjūčio 8 d.  
(https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-/1680737207) 

https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-/1680737207


7 
 
ir policijos pareigūnų mirties atvejų tyrimo eigą (Maidano protestai ir Odesos susirėmimai tarp suvienytos 

Ukrainos rėmėjų ir palaikančiųjų federalizmą). Teigiama, kad nepasistūmėta į priekį tiriant bylas dėl jų 

sudėtingumo ir dėl negebėjimo išsaugoti įrodymus tuoj po įvykių, taip pat neužkirstas kelias pagrindiniams 

įtariamiesiems pabėgti iš šalies. 

JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdyba pažymėjo, kad ,,kai kuriose bylose teismo 

procesai išsitęsia dėl teismų personalo trūkumo, o tai iš dalies nulemta tebevykstančios teisminės reformos 

bei teisėjų skyrimo į postus iš naujo.  

Dėl teismų nepriklausomybės Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdyba pasisakė šitaip: 

 „60. Ypatingą susirūpinimą kelia kišimasis į teisminių institucijų darbą, ypač represiniai veiksmai, kurių 

imamasi, kai teismai priima sprendimus, laikomus „antiukrainietiškais“. OHCHR atidžiai stebi 

baudžiamuosius tyrimus, pradėtus prieš teisėjus po teismo sprendimų išlaisvinti asmenis, kurie nuo 

ikiteisminio sulaikymo buvo kaltinami terorizmu ar separatizmu. 

61. Ataskaitiniu laikotarpiu OHCHR gavo keturių Charkovo teismų teisėjų skundus, kuriems dėl jų 

profesinės veiklos iškeltos baudžiamosios bylos. <...> 

62. Aukštosios teisingumo tarybos duomenimis, 2017 m. teisėjams buvo iškelta 517 baudžiamųjų bylų, 

tačiau tik šešiose bylose buvo pareikšti kaltinimai. Aukštoji teisingumo taryba pažymėjo, kad pradėti 

tyrimai dėl įtarimų priėmus neteisingą sprendimą gali būti naudojamas darant teisėjams ilgalaikį 

spaudimą, kol vykdomi tokie tyrimai.“19 

 

Jamestown Foundation 2018 m. birželio mėn. 12 d. rašė, kad  Ukrainoje buvo priimtas 

seniai lauktas įstatymas įsteigti antikorupcijos teismą, kuris turėtų pradėti veikti po šešių mėn.  

Kartu pastebėta, kad ,,šalyje bijomasi, jog valdantysis elitas pabandys kontroliuoti teismą, nes toks 

įstatymas kelia pavojų tam tikriems asmeniniams interesams“.
20

 

 

Dėl kraštutinių dešiniųjų grupuočių vykdomo smurto Amnesty International pareiškė, 

kad: 

„Ukrainos valdžios institucijos nuolat nesugeba užkirsti kelio ir nubausti kraštutinių dešiniųjų grupuočių 

už smurtą, kuris bent jau nuo 2015 m. nuolat auga. Šio smurto ir smurto grėsmių aukos, įskaitant moteris 

ir LGBTI teisių gynėjus, kairiuosius politinius aktyvistus, romų šeimas ir kitus asmenis bei grupes, į kuriuos 

nusitaiko kraštutinių dešiniųjų grupuočių nariai, vis dar išlieka pažeidžiamos tolesniems išpuoliams, 

bauginimui ir priekabiavimui. Išskyrus retas išimtis, kaip 2017 m. birželio mėn. „Kyiv Pride”, smurto aukos 

išlieka neapsaugotos, ir nėra jokių požymių, kad būtų svarstomos išsamios apsaugos priemonės, jau 

nekalbant apie jų priėmimą. Be to, valdžios institucijų nuolatinis nesugebėjimas spręsti kraštutinių 

dešiniųjų grupuočių smurto problemos skatina jų narius planuoti ir įgyvendinti tolesnius išpuolius, žinant 

apie beveik visišką jų nebaudžiamumą už tokius veiksmus. Toks valdžios institucijų negebėjimas veikti 

išauga į akivaizdų tikslinių grupių ir asmenų teisių į saviraiškos laisvę ir taikius susirinkimus, taip pat 

teisės į laisvę ir saugumą nepaisymą. <...> Per pastaruosius 14 mėnesių Amnesty International 

užregistravo ne mažiau kaip 30 tokių kraštutinių dešiniųjų grupuočių narių išpuolių. Visais tokiais atvejais, 

                                                           
19

 OHCHR – JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdyba. Ataskaita apie žmogaus teisių padėtį Ukrainoje, 2018 m. 
vasario 16 d. – gegužės 15 d.; 2018 m. birželio 20 d. 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1435856/1930_1529565421_reportukrainefev-may2018-en-1.pdf (atidaryta 2018 
m. liepos 12 d.) 
20

 Jamestown Foundation. Ukrainos prezidentas ir parlamentas uždega žalią šviesą kovai su korupcija aukščiausiame 
lygyje; Eurasia Daily Monitor 15 tomas, 90 leidimas, 2018 m. birželio 12 d. 
https://www.ecoi.net/en/document/1435165.html (atidaryta 2018 m. liepos 12 d.) 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1435856/1930_1529565421_reportukrainefev-may2018-en-1.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/1435165.html
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išskyrus vieną, jų kaltininkai liko nenubausti už savo veiksmus. Tai paskatino juos planuoti ir vykdyti kitus 

išpuolius, priekabiauti ir bauginti numatytus taikinius internetu ir gyvai, ir matoma aiški šios problemos 

augimo tendencija. Pažymėtina, kad Ukrainos valdžios institucijų pasirinkta strategija yra tinkamo atsako 

į išpuolius prieš kairįjį sparną ir marginalizuotas bendruomenes stoka. Daugeliu atvejų kraštutinių 

dešiniųjų grupuočių nariai planuoja ir atlieka tokius išpuolius atvirai, dažnai giriasi savo smurtiniais 

veiksmais socialinėje žiniasklaidoje ir gyvai. Daugeliu atvejų jie per uždarus ir atvirus internetinius 

forumus ir kitais būdais iš anksto praneša apie savo planus prieš konkretų įvykį. Atsižvelgiant į tai, 

pakankamų ir veiksmingų prevencinių priemonių taikymas, taip pat ankstesnių išpuolių vykdytojų 

nustatymas ir patraukimas baudžiamojon atsakomybėn turėtų būti visiškai įgyvendinamas uždavinys 

Ukrainos teisėsaugos institucijoms. Tačiau, išskyrus keletą išimčių, taip nėra. Veiksminga „Kyiv Pride” 

apsauga 2017 ir 2016 m. buvo išimtis iš bendros taisyklės, kai LGBT nesuteikiama pakankamai veiksminga 

apsauga.21  

Nors šiame Amnesty International pareiškime teigiama, kad moterų ir seksualinių mažumų teises 

ginantiems aktyvistams ir toliau gresia būti užpultiems, bauginamiems, persekiojamiems, tą patį 

mėnesį kiek anksčiau Amnesty International buvo konstatavusi, kad moterų teises ginantiems 

aktyvistams nebekyla didelės žalos grėsmė: 

„Po kovo 8 d. išpuolių, sugadinusių Tarptautinės moters dienos renginius Ukrainoje, nebėra laikoma, kad 

Vitalina Koval ir kiti moterų ir LGBTI teisių gynėjai Ukrainoje susiduria su neišvengiama smurto grėsme. 

Vitalina Koval gavo tinkamą apsaugą viešoje akcijoje, kurią ji surengė kovo 31 d., ragindama kovoti prieš 

kraštutinių dešiniųjų grupuočių nebaudžiamumą Ukrainoje“.22 

 

2018 m. gegužės mėn. „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“ pranešė, kad išėjo 

Europos Tarybos ataskaita, kurioje rašoma, kad ,,nepaisant žymių pastangų Ukrainoje priimti 

Europos žmogaus teisių standartus, teisėsaugos institucijos šalyje ir toliau prastai elgiasi su 

įtariamaisiais“:  

 „Netinkamo elgesio problema vis dar egzistuoja ir yra sisteminio pobūdžio. <...> 

Ataskaitoje teigiama, kad pagrindinė vadinamojo „netinkamo policijos elgesio“ priežastis Ukrainoje yra 

„nusistovėjusi tyrimo praktika, pagal kurią reikalaujama įtariamojo prisipažinimo kaip pradinio taško" 

baudžiamajame tyrime. 

Teigiama, kad praktika pirmiausia išgauti įtariamųjų prisipažinimus, „dažnai išgaunant juos visais 

neteisėtais būdais“, policijoje yra „plačiai paplitusi ir palaikoma“, siekiant „pateikti geresnę tyrimų 

statistiką“. 

Po to, kai išgaunamas prisipažinimas, kaip teigiama ataskaitoje, „teismo procesuose dažnai priimami“ 

„nepriimtini įrodymai“, taip tęsiant teisių pažeidimus teisinėje sistemoje. 

                                                           
21

 AI – Amnesty International. Ukraina: Valdžios institucijų neveiklumas skatina kraštutinių dešiniųjų smurtą [EUR 
50/8434/2018], 2018 m. gegužės 16 d. 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1432750/1226_1526547295_eur5084342018english.pdf (atidaryta 2018 m. liepos 
12 d.) 
22

 AI – Amnesty International. Tolimesnė informacija apie skubius veiksmus: 57/18 [EUR 50/8312/2018], 2018 m. 
gegužęs 3 d. 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1431379/1226_1525413242_eur5083122018english.pdf (atidaryta 2018 m. liepos 
12 d.) 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1432750/1226_1526547295_eur5084342018english.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1431379/1226_1525413242_eur5083122018english.pdf
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Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad Ukrainos teisėje yra trūkumų, kurie prisideda prie blogo elgesio su 

įtariamaisiais, įskaitant „nepriklausomos veikiančios institucijos, atsakingos už policijos padarytų teisės 

pažeidimų tyrimą, nebuvimas“.23 

 

 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis 

apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, 

įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be 

to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra 

pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks 

politinis pareiškimas.24 

 

 

 

 

                                                           
23

 RFE/RL – „Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas“. Blogas policijos elgesys su įtariamaisiais Ukrainoje vis dar 
įprastas, ES ataskaita, 2018 m. gegužės 5 d. https://www.ecoi.net/en/document/1431854.html (atidaryta 2018 m. 
liepos 12 d.) 
24

 Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI0, April 2008, ARGO project 
JLS/2005/ARGO/GC/03) 

https://www.ecoi.net/en/document/1431854.html

