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PAZYMA
DEL GRANT ARTIIUR GOCIIIN SKUNDO
pRrEs LTETUVOS GWENTOJU GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRTMO CENTRT
2018-0242 Nr. 4D-201 7/1 -l 558
Vilnius

I. SKUNDO ESME
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo Grant Arthur Gochin (toliau citatose ir
Parei5kejas), atstovaujamo advokato Roko Rudzinsko, skund4 del Lietuvos
tekste vadinama
gyventojq genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau citatose ir tekste vadinama Centras)
pareigunq galimo biurokatizrno, nagrin€jant jo 2017 -03'06 pmSym4 (toliau citatose ir tekste
vadinama - Pra5ymas).

-

-

2. Skunde nurodyta:
2.1. ,,2017 m. kovo men. keipemes [...] [Seimo kontrolieriq] su raitu, kuriuo praieme
lvertinti Centro vadovis [Tereses Birute Burauskaites; toliau citatose ir tekste vadinama - Vadove]
veiksmus, o 1pad, vieSai formuojam4 nuomong del Holokausto nusikaltimo s4vokos aiSkinimo.
PraSyme nurod6me, kad Centro pateikiamas oficialus ai5kinimas prieStarauja 1945 m. Niurnbergo
tribunolo statuto 6 str. ir Jungtiniq tautq teisei. Praiymas [...] perduotas Centrui" (Sios ir kiq citatq
kalba netaisyta).
,,Vadove savo ruoZtu pateike atsakym4. teisinius argumentus del ydingo Holokausto
nusikaltimo sqvokos ai3kinimo 2017 -04-10 raSte [Nr. l4R-32; toliau citatose ir tekste vadinama
Atsakymasl atsiliepiama argumentu, kad visiSkai objektyvus istorijos faktq ai5kinimas nera
galimas, bei pateikiamas 6 lapus apimantis, nesusistemintas, istoriografiniq Saltiniq sEa5as. Apie
PareiSkeio i5keltus klausimus neuZsimenama n e iodZio."
2.2. ,,Y ertinant susiklosdiusias aplinkybes, matyti, kad Centras vengia dialogo su Lietuvos
piliediais, manomai, siekdamas apginti i5 esmes yding4 genocido nusikaltimo dallviq teisiniq
santykiq ai5kinim4. Istorijos faktq interpretavimas dia yra antraeilis dalykas. Noretume pabreZti, kad
Centras lira biudZetine istaiga, kurios veikla nagrindjamu atvej t oaieidZia Zmoeaus teises ir laisves
vie5oio administravimo sritvie- o tiksliau vieSojo administravimo istatyme nusta!rt4":
2.2.1. ,,a) Objektyrumo principa, kuris rei5kia, kad administracinio sprendimo priemimas ir
kiti oficialls vie5ojo administravimo subjekto veiksmai turi btiti ne5ali5ki ir objekfi[s":
,,Centro pateikiamas istoriniq aplinkybiq interpretavimas ir aiikinimas yra neobjektpus.
Centro pateikiamas genocido nusikaltimo dalyviq elgesio vertinimas (pvz., iivadose del J. Noreikos
ir K. Sbirpos veiklos II pasaulinio karo metais; tolia:u citatose ir tekste vadinama I5vados) yra
neobjektyvus ir teisiskai ydingas"; ,,Centro Atsakymas, kad ,,visi Isvadq teiginiai yra paremti
Saltiniais prie kiekvieno teiginio", yra neobjektyvus"; , Centras i5 esm6s neatsako i uZduotus
klausimus, o Parei5k€jo Praiym4 vertina kaip nereikSming4. Atsakyme Vadove, nurodo, kad,jei
Parei5kejas nepasitiki Centro istorikq pateiktomis i5vadomis jis gali keiptis ikitas Lietuvos mokslo
mokymo itaigas". Nurodyi teiginiai suponuoj a, kad Centras atsisako objektyviai vertinti
Parei5kejo keipim4si, o kalbama juk apie veiklos metodus institucijos, teikiandios ofrcialias
istorines iSvadas";
2.2.2. ,,b) Issarnurno princip4, kuris rei5ki4 kad vieSojo administravimo subjektas ipra5ym4
ar skund4 turi atsakl.ti aiSkiai ir argumentuotai, nurodydamas visas pra5ymo ar skundo nagrinejimui
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I

-

-
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itakos turejusias aplinkybes
praSymo ar skundo turini":

ir

konkredias teises aktq nuostatas, kuriomis remesi vertindamas

i

Parei5kejo kreipim4si del ydingo genocido nusikaltimo s4vokos
argumentq, objektyviai pagrindZiandiq Centro pozicij4.
Manome, kad tokie Centro veiksmai paZeidi:ia ne tik Parei5kejo teisg gauti objektyvtl ir iSsamq
atsakym4 i5 oficialius istorijos tyrimus atliekandios institucijos, bet taip pat prteidLia visuomends
interesus gauti objektyvi4 informacij4 bei genocido nusikaltimo s4vokos ai5kinim4, toki, koks jis
apibreZiamas 1948-12-09 Konvencijos ,,Del kelio uZkirtimo genocido nusikaltimui ir nubaudimo uZ
2 ir 3 straipsniuose."
,,Centras, atsakydamas

ai5kinimo, nepateike jokiq teisiniq

ji

3. Parei5kejas pra5o Seimo kontrolieriq: ,,I5tirti Centro

irjo Vadovis

veiksmus, susijusius su
Parei5kejo Pra5ymo del Holokausto s4vokos aiSkinimo nagrinejimu, ipareigoti Centr4 pateikti
objektyvq ir istatymo reikalavimus atitinkanti atsakym4."

TYRIMAS IR ISVADOS
4. IS kartu su skundu pateiktq dokumentq nustaq/ta:
4.1. Praiyme, akcenhrojant, kad,,Lietuvoje yra ignoruojami ir i5kaipomi istoriniai ivykiai,
susijg su gyventojq genocidu. Ypad apmaudu, kad tai daroma vie5ai, institucijq, formuojandiq
gywentojq paZiuras, todel praSau i5tirti Centro ir jos Vadoves veiksmus. Savo praiym4 grindZiu
Zemiau iSdestytais argumentais", paiymdta:
4.1.1. ,,Lietuvos gyventojq genocido ir rezistencijos tyrimo centro istatymo [toliau citatose
ir tekste vadinama fstatymas] 2 str. numato, kad Centras yra valstybes istaig4 tirianti visas
genocido bei kiq nusikaltimq Zrnoni5kumui ir karo nusikaltimq aprai5kas, [...] inicij uoj anti
genocido organizatoriq ir rykdl'tojq teisini ivertinim4. {statymo 4 str. numato, kad vienas i5 Centro
istorines tiesos ir teisingumo atkfirimas [...]. Centro funkcija yra 20 a. genocido
uZdaviniq
Lietuvoje tyrimas ir objektyvios informacijos, susijusios su lietuviq ir Zydq tautybes asmenq
naikinimu. pateikimas visuomenei.
Manau, kad Vadove savo funkcijas vykdo ydingai, nepagristai persvarsto istorinius faktus,
vieSai prieinamus
susijusius su Holokausto irykiais, subiektwiai intemretuoia iSlikusius
Nurodlti veiksmai susijq
as
tucr oms
teikia neo
k-um
usuomenel u
su 2 istorin6mis i5vadomis, analizuojandiomis J. Noreikos ir K. Sklrpo s dallvavim4 Zydq tautos
genocide Il-ojo pasaulinio karo metu. I5vadas Cenhas parenge 2016 m."
4.1.2. ,,Ddl J. Noreikos i5vados" [toliau citatose ir tekste vadinama - I5vada-l]:
4.1.2.1. ,,Genocido tyrimq centro paZymoj e nustatlta [...], kad iki naciq okupacijos 1941 m.
birZeli Jonas Noreika tamavo Lietuvos kariuomen€s teisme, turejo kapitono laipsni. 1941-08-03
J. Noreika paskiriamas Siauliq apskrities virSininku- Nurode, kad yra islikgs 1941-08-22

-

-

ir

Noreikos pasirasyas isakymas [...], a&esuotas siauliq apskrities virSaidiams ir miesq
burmistrams, skelbiantis, kad nuo rugpjldio 25 iki 29 Siauliq apskrities Zydai turi buti perkelti I
i.agald5 get4, o jq palikto turto apra5ai pristat5rti apskrities vir5ininkui. Nurode, kad yra iSlikEs
tq+f-OS-lO i. Noi.it o. pasiraSytas isakymas, adresuotas Siauliq apskrities virSaiiiams ir miestq
burmistrams, nurodantis likviduoti zydq kilnojam4ji turt4 tokia warka: ,,dalis turto saugoma iki
atskiro nurodymo, dali turto numatyta skirti mokykloms, valsdiams, pastams, prieglaudoms,
ligoninems ir kitoms lstaigoms; dali turto i5dalinti nuo karo nukentejusiems asmenims ir parduoti jf
i5 varZytiniq". Pinigai tuejo bUti pristatjiti [ <J. Noreikos vadovaujamos> apskrities valdybos kas4."
Ii vadose Vadovd
us vad ina rciiais" tuo srr{welni ndama akm ll
tus sak
dokumentu turhi , tuo padiu J. Noreikos vaidmeni rykdant Zydq izoliavimo ir turto administravimo

J.

klausimus";

4.1.2.2. ,,Istoilkai Siauliq apskrityj e veike 3 getai. Du i5 jq lkurti Siauliq mieste,
1g4l-07 -23 Siauliq apskrities vir5ininko isakymu ijuos buvo perkelti Siauliq mieste ir apskrityje
gywenE Zydq tautybei asmenys. Trediasii buvo Zagares getas. Suformuotas prisipildZius Siauliq
Siauliq apskrities viriininko Jono Noreikos 1941-08-22
getams. I ji Zmones buvo
-perkeliami
kaip kiti
isakymu. PaZymetina, kad Zagares getas nebuvo reformuotas i koncentracijos stovykl4,

3

Siauliq getai. 1941-10-02 i.agaft1e miesto parke buvo su5audl.ti 2236 asmenys (633 vyrai, 1107
moterys ir 496 vaikai). Noreika dirbo civilineje istaigoje, tadiau 5i istaiga tamavo naciq tikslams:
organizavo Zmoniq perk6lim4 i i,agards get4, jq turto konfiskavim4 ir pardavim4. 1941-09-10
J. Noreikos isakyme del konfiskuoto Zydq turto administravimo minim4 kad turtas bus skiriamas
ivairioms socialines paskirties istaigoms (mokykloms ir kt.), taip pat nuo karo nukentejusiems
Zmonems.

Istoriniai dokumentai liudiia prie5ineai. Turtas ir i5 jo gautos leSos buvo naudojamas naciq
karines pramones reikmems. Jono Noreikos apskrityje yra Zinomas ir pavie5intas 1941-11-05
Siauliq apskrities valdybos nurodymas apylinkiq ir miestq merams pinigus, gautus i5 Zydq turto
pardavimo, iki lapkridio 15 d, imoketi i Gebietskommissar sqskait4 Reich Credit Banke Siauliuose.
Centras savo i5vadoie apie Sias aolinkvbes ir dokumentus nutyli. Pasi sakydama d6l
J. Noreikos talkininkavimo naciq reZimui, Vadov6 iSvadoje nurodo, kad ,,istoriografijoje Zydq
izoliavimas ir masines Zudynds nera vertinamos kaip du tapatfis dalykai", ,,Zydq suvarymas i gehrs
[...] teike naciams galimybg pereiti prie Zydq Zudymo, t. y., juos sunaikinti kaip nepageidaujam4
rasq", tadiau nera Ziniq apie tai, kad J. Noreika buvo susijgs su Zydq masiniq Zudyniq organizavimu
ar vykdymu.
Toks istoriniq irykiq ai5kinimas i5keipia objektyvi4 ties4 ir parodo nesugebejim4
susitaikli su Holokausto fvykiais. N6ra suDrantama. kuriuo laiko momentu Lietuvos
kdant Holo allsta nradetas ertr ntr ats ietai nu o nltst kaltimo
IStono srafi ioi e" talkininkavimas
gal
ir ne tie patys, bet veiksmai nukreipti i vien4 tiksl4. Geq formavimo
Zmoniiai? Nors vaidmenys
ir Zydq turto nusavinimo negalima vertinti atsietai nuo masiniq Zudyniq - tai nusikaltimo, vadinamo
Holokaustas, dalis";
4.1.2.3. ,,2015 m. spalio m6nesio iSvadoje Centras nurodo, kad ,,Zinios apie J. Noreikos
veikl4 po sukilimo, t. y., 1941 m. birZelio pabaigoje ir liepos menes[, gan fragmentiSkos, <tadiau>
apibendrinant galima teigti, kad 1941 m. liepos men. kpt. Jon4 Noreik4 siejo tamybiniai rySiai su
dvejomis istaigomis - TelSiq LAF organizacija ir Plunges komendantflra."
,,Atkreiptinas demesys, kad J. Noreikai kenta Se5elis del nurodymo Zudyti. duoto Plungeje
iki i o oaskwimo
1941-07 -13. J. Noreikai dirbant naciu isteistoie Plunses komendantiiroie t.
Siauliu apskrities vir5ininku.
Nepaisant nustat),tq aplinkybiq, kad Noreika siejamas su organizacijomis, Zinomai
rykdZiusiomis Zydq tautos naikinim4 Siauliq kra5te (1941 birZelie-liepos men.), Centras iSvadoje
konstatuoj4 kad ,,Reikia pastebeti, kad jis tokiq funkcijq negalejo atlikti, nes [...] J. Noreika savo
ruoZtu buvo ne policines struktrlros, o civilines istaigos darbuotojas ir jos vadovas". Ndra
Skinim konstatuo
US be a ildom
ran
kodel Centro Vadove
/
komendanttiros
b[riams,
Zudyti
LAF
kad J. Noreika 1941 m. liepos men. negalejo duoti isakymo
kurierns jisai priklause";
4.7.2.4. ,,Cenfras ISvadoje- I nurodo, kad nuo pat 1941 m. birZelio men. J. Noreika isihauk6
i akry.via antinacistinq veikl4. Tai pawirtinandi u arsumentu ir irodvmu i5vado ie nera oateikta.
lnu Lietuvai. susiiusiu su oas orieSinimu komunistu valdZiai. Centras taiD Dat
J. Noreikos nu
nenustate. J. Noreika karo tribunolo buvo nuteistas mirties bausme pagal Rusijos SFSR BK 58
str. I d. (Terynes i5davimas). Del Sios veikos reabilituotas 1991 m. Lietuvos Auk5diausio Teismo
sprendimu. UZ ka suteiktas pirmojo laipsnio apdovanoiimas. neZinoma. I5vadoje-l taip pat
nenurodoma."
4.1.3. ,,Del K. Skirpos iSvados" [toliau citatose ir tekste vadinama -.I5vada-2]:
4.1.3.1. ,,Ginama Centro kalba buvo i5destyta ir i5vadoje del K. Skirpos veiklos. Centras
Skirpa isleido pranesim4, skirt4 pavergtos Lietuvos
iSvadoje nurodo, kad 1941-03-19
tautiediams. Jo 6-ajame punkte raSoma: ,,Jau dabar ,,painformuokite" Zydus, kad jr1 likimas aiSkus,
todel, kas gali, tegu jau Siandien nesdinasi is Lietuvos, kad nebuq bereikalingq aukq. Lemiamu
momentu jq turt4 perimkite i savo rankas, kad niekas veltui neZr1tq."
I5vadoje Centras keliskart pabrelia, kad K. Skirpa Zydq klausim4 sille sprEsti iSvarymu.
PaZymetina, kad Centras nutvli aplinkvbe apie 1941-O3-24 dokumente ,,Lietuvai I5laisvinti
Nurodymai" Berlyne duodamus tokius nurodymus: ,,Labai svarbu 5ia proga nusikratlti ir nuo Zydq.
[...] Juo jq daugiau Sia proga i5 Lien-rvos pasi5alins, tuo bus v6liau lengviau baigti nuo Zydq

f.

4

nusikratyti"; Centras taio pat nutvli 1940-1941 m. dokumenta, K. Skirpos keipim4si I Lietuvos
Zydus, pavadint4 ,,Del svetingumo Zydams at5aukimo", kuriame skelbiama, kad 14 a. Vytauto
DidZiojo suteikta prieglobsdio teise Zydq tautai yra atSaukiama, ir nurodoma, kad Zydai nepalikg
Lietuvos karhr su sovietq sqjungos kariais bus atiduodami karo lauko teismui; iStremiami i5 Zemiq
su turto konfiskavimu; arba grieZtai baudZiami vietoje, jei turt4 savo bandytq gadinti. Zydams
nurodoma neturdti jokiq iliuzijq, kadangi jiems vietos Lietuvoje nebera";
4.1.3.2. ,,Istori5kai, f. Skirpa, diplomatas, pasitraukgs i5 okupuotos Lietuvos, 194G-1941 m.
glweno Berlyne. Ten planavo Lietuvos iSlaisvinim4 i5 sovietq priespaudos. DidZiausias Zinomas
K. Skirpos nuopelnas Lietuvai )rra Lietuvos aktyvistq fronto (LAF) organizacijos suktirimas.
f. Skirpa buvo organizacijos steigejas, vadovas ir pagrindinis propagandos variklis. Organizacijos
tikslas (realus) buvo ribotos Lietuvos nepriklausomyb6s atktirimas nacistines Vokietijos sud6tyje,
veiksmai - talkininkavimas naciq kariams iSvejant sovietq valdiiq l94l m. birieli, tam panaudojant
uiverbuotus ir koordinuotus Lietuviq kariSkius ir civilius - LAF b[rius. [...]. Nuo 1940 iki 1943 m.
K Skirpa ra5tu komunikavo su diplomatinio rango asmenimis visoje Europoje. Detaliis komunikatai
apie LAF verbavimo ir smogimo taktikas bei pasirengim4 talkininkauti naciq kariams iSvarant
sovietq pajegas buvo Zinomai siundiami padiam Hitleriui ir jo sekretoriui. [...]. Apie ealima
orooasandos itaka Centras i5vados neoateikia , tadiau cituoja istorik4
K. Skimos anti
L. Truskq, teigianti, kad ,,LAF atsi5aukimai buvo viena i5 prieZasdiq, kodel 1941 m. vasar4 dalis
lietuviq prisidejo prie naciq nusikalstamq isakymq vykdymo". Detaliau i5vadoje Centras Sio
aspekto nenasrineia ir nesueikSmina, apibendrinamai nurodo, kad ,,K. Skirpos vadovauj amos LAF
organizacijos veikloje btta ir antisemitizmo aprai5kq".
,,Centro iSvadoje LAF antisemitine oropaganda ir ios itaka yra su5velninama. dokumentu
turini aiSkinant atsietai nuo Zvdu senocido ir turto sobstymo. prasideiusio S kimos wriausybes
eZastinis rv5vs. kad Zydq iSvarymas ir turto
vadovavimo metu I5vadoie vra oamir5tamas
nurodymuose ir keipimuose, kurie buvo
K.
Skirpos
vienas
i5
LLV
tikslq,
nubreZq
atemimas buvo
ideologiniai LLV pamatai."
4.1.4. ,Del Vadoves vie5q pasisakymq" -,,Nurodlti Vadovds veiksmai yra irykiq, susijusiq
su Holokaustu, persvarstymas, Zeidiiantis Zydq tautybes Lietuvos piliedius. Toks elsesvs perZensia
laisves ribas. todel Sios ir panaiios apraiSkos reikalauja i5skirtinio
EZTT nubreZtas
demesio":
4.1.4.1. ,Netrukus po K. Skirpos i5vados publikavimo intemete, viesame pasisakyme Siuo
klausimu, Yadove Lietuvos iiniose nruode, kad: ,,Turime suvokti, kad ir K. Skirpa kalbejo savo
gynrenamojo laikotarpio kalba ir kalbejo taip, kad jo Zod1iai butq suprantami to meto Zmonems. Tad
jo grieZtoti komentarai netuetq btiti absoliutinami" t...1. Ji pabreZe, jog K. Skirpos veikl4 tyrinejE
mokslininkai jokiq antisemitiniq veiksmq joje neradg. Tas Zmogus tikrai nera nusikaltelis, kuri
der€tq nustumti i istorijos paraStes" . ,,Vertinant I5vados-2 teiginius ir Vadovds kalbq, panaSu, kad
tel p inius ddl K. S kim os antlsemrtines veiklos
Vadove visuomenei nateikia Zinomai mel asln
prie5taraui andius i5vado ie cituoi
istoriko L. Trusko nuomonei"
4.1.4.2. ,,Po l5vados-l publikavimo Vadove pasisake uZsienio Ziniasklaidoje. Paklausta,
,,kodel pagrindine tyrimo institucija savo leidZiamuose knygose ir leidiniuose labai maiai arba
nieko nekalba apie tamsi4iq mi5ko broliq pusg ir ar Centras negaleq padarlti daugiau i5lyginant

pusiausvyr4", atsake: ,,Mes bandome, tadiau susiduriame su itakingu konservatlwiq jegq
pasiprie5inimu. Yra kelios aktlvios organizacijos ginandios partizanq atminimq ir jie su mumis
susisiekia, kai tik pabreZiame maZiau palankius aspektus..I5 Siq Zmoniq aS dzLZnai gaunu laiikus. Ir
jie turi itakingq draugq tarp politikq ir aukSq pareigfinq. Sie Zmones bando paveikti publikuojamus
istorikq darbus. Lapkriti artejant rinkimams darosi vis sunkiau i5judinti klausim4 del labiau
subalansuoto mtisq Siuolaikines istorijos paveikslo";
4. 1 .4.3. ,,Aktyviq piliediq grupei pateikus praiym4 savivaldybei del J. Noreikos garbes
lentos nukabinimo Vilniuje, Centras savo socialinio tinklalapio ,,Facebook" paskyroje 2015-11'16
paskelbe toki atsiliepim4: ,,Lietuvos patriotq niekinim4 organizuoja kaimynai i5 R1tq. Jiems tatkina
ne tik kai kurie Zydai, bet ir pakankamai daug lietuviq: jq pavardes suraSytos po praSymais atimti
ordinq, nuimti lent4, SmeiZikiskais straipsniais spaudoje... Vieni tai daro s4moningai, kiti - i5
kvailumo."
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4.1.5.,,Teisinis genocido ai5kinimas":
4.1.5.1. ,,Prie Sio nusikaltimo teisinio iwirtinimo prisidejo ,,Niumbergo tarptautinio karinio
tribunolo statutas". Jame buvo apibreZtos nusikalstamos veikos ir suformuoti tarptautines teises
principai, kurie 1946 m. Jungtiniq Tautq Generalines Asamblejos rezoliucijoje buvo visuotinai
pripaZinti. Taip pat labai svarbus dokumentas buvo 1948-12-09 konvencija,,Del kelio uZkirtimo
genocido nusikaltimui ir nubaudimo uZ ji", Lietuva 1na Sios konvencijos dal1we. Pagal 1945 m.
Niumbergo tribunolo statuto 6 str., nusikaltimus ZmogiSkumui apima: Zudymas, naikinimas,
ikalinimas, tremtis ar kitas neZmogi5kas elgesys prie5 civilinp grupq prieS karE ar karo metu'
Vadovai, organizatoriai, kurstytojai ir padejejai, dallvavg bendro plano ar s4mokslo sudaryme ar
iglruendinime, nukreipto padary.ti bet kuri i5 aukSdiau pamin0tq nusikaltimq, yra atsakingi uZ visus
veiksmus, padarytus bet kuriq asmenq siekiant igywendinti toki plan4. Lietuvos baudZiamasis
kodeksas taip pat pasmerkia asmenis, kurie organizavo, vadovavo ar dalyvavo juos Zudant,
kankinant, Zalojant, trikdant jq protini yystymEsi, deportuojant, kitaip sudarant tokias g1'venimo
s4lygas, kadjos leme visqjq ar dalies Ztiti (99 str.).
Jungtiniq Tautq Tarptautines teises Komisija (TTK) yra pasisakiusi, kad,,atskiros genocido
nusikalstamos veikos padia savo prigimtimi ).ra sqmoningi, tydiniai ar valingi veiksmai, kuriq
asmuo papmstai negali padaryti nesuvokdamas, kad jie greidiausiai sukels atitinkamas pasekmes.
Tai ne tokia rii5is veikq, kurios gal6tq ivykti atsitiktinai arba net kaip neatsargumo rezultatas."
,,TTK pateikia tokf tikslo ai5kinim4: ,,plano ar politikos detaliq Zinojimo mastas, tam, kad
i"ykdyt,+ genocido nusikaltim4, keidiasi priklausomai nuo nusikaltelio padeties vyriausybineje
hierarchijoje ar karineje strukturoje. Tai nerei5kia, kad pavaldinys, kuris i5 tikrqjq atlieka plan4 ar
potitik4 negali bfiti laikomas atsakingu uZ genocido nusikaltimq tiesiog todel, kad jis netur€jo to
paties laipsnio informacijos apie planq ar politik4 kaip jo vir5ininkas. Genocido nusikaltimas
reikalauja Ziniq apie galutini tiksl4, o ne Ziniq apie kiekvien4 genocido politikos ar plano detalE.
Laikoma, kad pavaldinys Zino savo viriininkq ketinimus, kai jis gauna nurodymus padaryti
uZ&austus veiksmus prie5 asmenis, kurie priklauso tam tikrai grupei."
,,Vertinant auk5diau i5desryn:s teises aktus ir Centro i5vadas, konstatuotina, kad Centras,
formuodamas valstybes politik4 istoriniq tyrimu srifiie ir nustatydamas tokiu ttrimq metodikas ir
krwtis. paZeidZia LR BK 99 str.. Niumber so tribunolo statuto 6 str. ir J unstiniu Tautu suformuotus
nclDus
enocido nusikaltimo sudeties ai5kinimo
yra valstybind fstaiga, kuri, aflikdama istorinius
centras
4.1.5.2. ,,Rezistencijos tgimq
tlrimus ir viesindama oficialias iSvadas, formuoja piliediq ir institucijq nuomong apie Holokausto ir
Lietuviq tautos genocido ivykius. Pateikiama nuomond turi btiti objekt,'vi. AukSdiau nurodytos
gal- ruos
lSnOruOta
I5vados byloja, kad Vadove istorinius faktus ai5kina
neDatogius faktus ir irodvmus, nevertina sav anoriSko pri sideiimo orie senocido kaip nusikaltimo
ZmoeiSkumui. Centro Vadove advokatauja dalyvavusiems (talkinusiems) Zydq tautos genocide,
spaudoje pateikdama istoriniams dokumentams prie5taraujandius teiginius, kuriq
I5vadose
neargumentuoja, taip pat spekuliuoja sunkiai irodomais faktais (t. y., galejo / negalejo, inojo /
nezinojo) ir pabreztinai sureiksmina aspektus, kuriandius teigiam4 asmenybes ivaizdi. Toks
istoriniq irykiq aiSkinimas ir interpretavimas yra istorijos i5kraipymas ir genocido neigimas,
klaidinantis visuomeng, perZengiantis ZodZio laisves ribas ir skatinantis radikalias nacionalizmo

ir

apraiSkas."

4.2. Seimo kontrolierius, 2017-03-15 raitu Nr. 4D-2017/1-30E/3D-744 persi$sdamas
PareiS kdj o Praiymq Centrui, paiymijo'.
4.2.1. ,JS PraSymo turinio nustaq.ta, kad Parei5kejas skundZiasi d61 centro veiklos,
susijusios su Isvadq apie J. Noreikos ir K. skirpos veiklq, pateikimu. Prasyme nurodoma, kad
centras iSkaipo istorinius irykius ir tai daro vie5ai, formuodamas gyventojq paZiuras. Taigi, ginias
tarp Pareiikijo ir Centro yra del faktiniq aplinkybi5, susijusirl su skunde nurodylais asmenimis
ir jq veiklos vertinimu, toilil lis ginias sprgstinas te-isme. Paiym,Etina, kad Parei5kejas skunde
n"rutodo, kaip Centro I5vados apie J. Noreikos ir K. Skirpos veikl4 paZeidZia PareiSkejo teises ir
laisves vie5ojo administravimo srityje. [...] Seimo kontrolieriai tiria parei5kejq skundus del
pareigtinq piktnaudZiavimo, biurokratizmo ar kitaip paZeidZiamq Zmogaus teisiq ir laisviq vieSojo
idministrarrimo srityje ir netiria gindq del teises vieSojo administravimo srityje, kaip ir netiria

6

giniq dil faktini7 aplinkybi4 nustaEmo, netiria istoriniry aplinkybity. Atkreiptinas demesys, kad
gindai del teises vie5ojo administravimo srityj e sprgstini administraciniame teisme [...]. Todel
Parei5kejas del Centro veiksmq ir priimtq sprendimq turi teisg per vien4 m6nesi nuo skundZiamo
teises akto paskelbimo arba individualaus teises akto ar praneSimo apie veiksm4 (atsisakym4 atlikti

veiksmus) iteikimo dienos keiptis ! administracinf teism4 ir skqsti Centro sprendim4 taip pat
skunde teismui nurodtti visas Zinomas aplinkybes ir argumentus, kurie nurodomi Siame skunde,
tokiu budu ginti savo teises ir teisetus interesus 1...1. lvertinus tai, kas iidislyta, bei lai, kad Seimo
kontrolieriaus kompetencijai ndra prkkirta lirli ginius dil teisds, nustatindti jaklines (istorines)
aplinlEbes, skundas Seimo konlrolieriaus nenagfinitinas. [..] jeigu Centro veiksmai ar
sprendimai Zemina PareiSkejo garbE ir orum4 ir neatitinka tikroves, Parei5kejas turi teisg teismine
tvarka reikalauti paneigti paskleistus duomenis, Zeminandius jo garbg ir orum4 ir neatitinkandius
tikrov€s. Todel Parei5kejas d€l I5vadq, susijusiq su J. Noreikos ir K. Skirpos veikla, jei Centro
I5vados, Parei5kdjo manymu, Zemina jo garbg ir orumq ir neatitinka tikoves, turi teisg kreiptis i
bendrosios kompetencijos teism4 ir ginti savo galimai paZeistas teises ir teisetus interesus. Centro
Vadoves veiklos vertinimas, sprendimai del atsakomybes ir poveikio taikymo (netaikymo) yra
susijg su darbo teisiniais santykiais ir yra Ministro Pirmininko ir Seimo kompetencija, kadangi
Centro Vadovg, Ministro Pirmininko teikimu, skiria ir atleidZia Seimas [...]. PaZymetina, kad Seimo
kontrolieriai netiria skundq, susijusiq su darbo teisiniais santykiais [...]."
4.2.2. ,,[...] prie Pra5ymo ya prideta Centro 2015-07-02 ra5to Nr. 13R-200 kopija (t. y.,
daugiau nei prie5 vienerius metus pateiktas Centro atsakymas PareiSkejui). Skunde nera duomenq
bei i5 turinio nera ai5ku, ar Parei5kejas yra ra5tu kreipgsis (ir kada konlrediai, jei kreipesi) i Centr4
del Siame skunde nurod).tq aplinkybiq, ar buvo gautas atsakymas i5 Centro. Atkeiptinas demesys,
kad skundams Seimo kontrolieriui paduoti nustatomas vieneriq metq terminas nuo skundZiamq
veiksmq padarymo ar skundZiamo sprendimo pri6mimo [...]. Skundai, paduoti praejus Siam
terminui, paprastai netiriami. AtsiZvelgiant i tai, kad nera duomenq, ar Parei5kejas del Siame skunde
nurodytq aplinkybiq kreipesi i Centr4, ir ndra Zinoma oficiali Centro pozicija del Siame Pra5yme
nurodltq aplinkybiq, tikslinga tarpininkaujant keiptis i Centr4, kuris i5nagrinetq skund4 ir pateiktq
oficiali4 pozicij4 Praiymo klausimais."
4.2.3. ,,[...] informuoju Parei5kej6 kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriq istatymo 17 straipsnio I dalies 3 ir 6 punktais, pagal kuriuos Seimo kontrolierius priima
sprendim4 atsisaklti nagrineti skund4 kai skunde nurodytq aplinkybiq tyrimas nepriklauso Seimo
kontrolieriaus kompetencijai, ir padaro iSvadq, kad skund4 nagrineti tikslinga kitoje institucijoje ar
jo
istaigoje, atsisakau tirti skund4, nes skundas pirmiausia nagrinetinas Centre, o nesutinkant su
atsakymu - teisme."
4.2.4. ,,{vertings problemos svarbq Parei5kejui ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriq fstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, praiau Cenfio - pagal kompetencijq ivertinti
Praiyme nurodytas aplinkybes bei pateikti Pareiikdjui motyvuolq atsakymq 1...)."
4.2.5. ,,1...1paaiSkejus naujoms aplinkybems, del kuriq gali buti paZeista Jiisq teise i gera
viesqji administr avim4 (pavyzdliui, institucijai (pareigtnams) nustatyta tvarka nepateikus atsakymo
keipim4si raitu, nepagr[stai ar nemotyr,:otai atsisakant sprgsti rlpim4 klausim4 ar pateikti
paaiskinimus, papildom4 informacijq dokumentus, nenurodant priimto sprendimo apskundimo
lvarkos ir pan.), turite teisg, nurodgs Sias naujas aplinkybes (taip pat pateikgs papildomus turindius
reik5mes dokumentus), kreiptis i Seimo kontrolieriq pakartotinai."
4.3. Cenlras PareiSkijui pdteikA tukio turinio Atsakymq:
4.3.1. ,,Praiyme pateikti argumentai yra kitikuotini del Siq aplinkybiq.
PareiSkejas teigia: ,,Ra5au Jums siekdamas pastebeti, kad Lietuvoje yra ignoruojami ir
i5kraipomi istoriniai ivykiai, susijg su gyventojq genocidu."
Prane5ame, kad Zydq genocido Lietuvoje (1941-1944 m.) istorija tiriama jau daugiau kaip
desimti metq. Lietuvos tyrinetojq atliktq fundamentaliq istoriniq tgimq medZiaga skelbiama
monografrjose, ivairiose kitose publikacijose (Centro leidiniq s4raSas pridedamas)."
4.3.2. ,,Nera pagristi konkrediais argumentais Parei5kejo teiginiai: Centro Vadove savo
funkcijas rykdo ydingai, nepagdstai persvarsto istorinius faktus, susijusius su Holokausto ivykiais,
subjekt),viai interpretuoja i5likusius ir viesai prieinamus dokumenfus, visuomenei ir institucijoms
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pateikia neobjektywias iSvadas. Parei5kejas Siuos savo teiginius kildina i5 Centro istorikq
visapusi5kais ir nuodugniais tyrimais pagristrl istoriniq paZym4, analizuojandiq J. Noreikos ir
K. Skirpos veikl4 Il-ojo pasaulinio karo metais. PabreZiame, kad Siose paZymose [I5vadoje-l ir
I5vadoje-21 visi teiginiai yra parernti Saltiniais, nurodytais prie kiekvieno teiginio."
4.3.3. ,,Del Pra5yme cituojamq Vadoves vie5qjq pasisakymq pastabq neturetume, jeigu
neb[q jai priskirta citata i5 2015-11-16 ,,Facebook" paskyros. Sis tekstas su Vadove nebuvo
suderintas, jo autore Centre jau nebedirba."
411 ,.Btitina pabreZti, kad Centras nera vienintele istaiga Lietuvoje, tyrinejarti XX
.
amZiaus Lieruvos istorijq. S[ laikotarpi taip pat tyrineja Lietuvos istorijos instituto, Vilniaus
r.rniversiteto, kitq Lietuvos aukStqjq mokyk.tq istorikai. Jeigu Parei5kejas nepasitiki Centro istorikq
pateiktomis iSvadomis, jis gali kreiptis ikitas Lietuvos mokslo ir mokymo fstaigas."
4.3.5. ,,Be to, PareiSkejui galime priminti ZodZius i5 2009-04-02 Europos Parlamento
rezoliucijos del Europos sqZines ir totalitarizmo: ,,istorikai sutink4 kad istoriniq faktq neimanoma
interpretuoti visi5kai objektyviai ir kad visi5kai objektlvaus istorinio jq perteikimo nera"; ,,nd viena
politine institucija ar politine partija neturi iSskirtines teises interpretuoti istorij4, ir Sios institucijos
ar partijos negali teigti, kadjos interpretuoja objektyviai". Manome, kad Sie ZodZiai yra taikytini ne
tik Centrui, bet ir Parei5k6jui."

5. Seimo kontrolierius, atsiZvelggs

i

pirmiau nurodytas aplinkybes, keipesi

i

Centr4,

pra5ydamas:

5.1. kartotinai, laikanth konstitucinio principo -,,Valdlios istaigos tarnauja bnonims",
vieiojo administravimo objektyvumo ir iisamumo princip4 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybis
2015-08-26 nularimu Nr. 93 patvirtint4 Asmen4 praiym4 nagrinijimo ir i4 aptaruavimo vie1ojo
administravimo subjektuose laisyklig (toliau citatose ir tekste vadinama Pra5ymq nagrinejimo
taisykles) reikalavimq, iinagrindti Praiymq pagal Centro kompetenciiq ir Praiymo turini, pateikti
kopiiq) visus jo iikebus
PareiSkdjui aiihq ir atgumentuotq atsakymq (Seimo kontrolieriui
klausimus, argumentus, ptoblemas ir kt, nurodant visas Praiymo nagrinijimui itakos turijusias
aplinkybes ir konkreiias tekis akt4 nuostatas, kuriomb remtasi verlinanl Praiymo turini, karnt
pateikiant motywohrs paaiSkinimus del Centro pozicijos kiekvienu Parei5kejo i5keltu klausimu, del
Sioje pa:Zymoje pacihrotq PareiSkejo nurodomq aplinkybiq:
5.1.1. 4.1,.2.14.1.2.4 papunkdiuose -,,I5vadose Vadove min6tus isakymus vadina ,,raitais",
hlo suSvelnindama isakmq dokumentq turini"; ,,1941-09-10 J. Noreikos fsakyme del konfiskuoto
Zydq turto administravimo minimq kad turtas bus skiriamas ivairioms socialines paskirties
istaigoms (mokykloms ir kt.), taip pat nuo karo nukentejusiems Zmonems. Istoriniai dokumentai
liudija prie5ingai. [...]. Centras savo iSvadoje apie Sias aplinkybes ir dokumentus nutyli"; ,,Nera
suprantam4 kuriuo laiko momentu Lietuvos ,,istoriografijoje" talkininkavimas vykdant Holokaust4
pradetas vertinti atsietai nuo nusikaltimo inorujai?"; ,,Nera suprantama, kodel Centro Vadove,
ignoruodama irodymus, be papildomq paaiSkinimq konstatuoja, kad J. Noreika 1941 m. liepos m6n.
negalejo duoti isakymo zudyri LAF / komendantiiros biiriams, kuriems jisai priklause"; ,,centras
I5vadoje-1 nurodo, kad nuo pat 1941 m. birZelio men. J. Noreika isitrauke i aktryi4 antinacistinq
pateikta.
pawirtinandiq argumentq
veikl4.
irodymq I5vadojeJ. Noreikos nuopelnq Lietuvai, susijusiq su pasiprie5inimu komunistq valdliai, Centras taip pat
nenustate"; ,,tJZ k4 suteiktas pirmojo laipsnio apdovanoj imas, neZinom4 iSvadoje taip pat

-

i

-

Tai

ir

l

nera

nenurodoma";

5.1.2. 4.1.3.14.1.3.2 papunkdiuose -,,PaZymetina, kad Centras nutyli aplinkybq apie
1941-03-24 dokumente ,,Lietuvai I5laisvinti Nurodymai" [...] duodamus tokius nurodymus: ,,Labai
svarbu Sia proga nusikratlti ir nuo Zydq. [...] Juo jq daugiau Sia proga i5 Lietuvos pasiSalins, tuo bus
veliau lengviau baigti nuo zydq nusikratyti"; ,,centms taip pat nutyli 1940-1941 m. dokument4
[...]..; ,,Apie galim4 K. skirpos antisemitines propagandos itak4 centras i5vados nepateikia, tadiau
cituoja istorik4 L. Trusk4, teigianti, kad,,LAF atsi5aukimai buvo viena i5 prieZasdiq, kodel 1941 m.
vasar4 dalis lietuviq prisidejo prie naciq nusikalstamq isakymr+ vykdymo". Detaliau i5vadoje
Centras Sio aspekto nenagrineja ir nesureik5mina"; ,,Centro i5vadoje LAF antisemitin6 propaganda
ir jos itaka yra suSvelninama, dokumentq turini ai5kinant atsietai nuo Zydq genocido ir turto
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grobstymo, prasidejusio Skirpos lyriausybes vadovavimo metu. ISvadoje yra pamir5tamas
prieZastinis rySys, kad Zydq iSvarymas ir turto atemimas buvo vienas iS LLV tikslq";
5.1.3. 4.1.4 papunktyje ,,Toks [Vadoves] elgesys perZengia EZT'[ nubreZtas savirai5kos
laisves ribas";
5.1.4. 4.1.4.1 papunktyje ,,Ji pabreZe, jog K. Skirpos veikl4 tyrinejg mokslininkai jokiq
antisemitiniq veiksmq joje neradg. [...] Vadove visuomenei pateikia Zinomai melagingus teiginius
del K. Skirpos antisemitines veiklos, prieStaraujandius i5vadoje cituoj amai istoriko L. Trusko
nuomonei";
5.1.5. 4.1.5.1-4.1.5.2 papunkdiuose -,,Centras, formuodamas valstybes politik4 istoriniq
tyrimq srityje ir nustatydamas tokiq tyrimq metodikas ir kry?tis, paieidLia LR BK 99 str.,
Niumbergo tribunolo statuto 6 str. ir Jungtiniq Tautq suformuotus genocido nusikaltimo sudeties
ai5kinimo principus"; ,,Vadove istorinius faktus ai5kina kryptingai, juos persvarsto, ignoruoja
nepatogius faktus ir irodymus, nevertina savanoriSko prisid6jimo prie genocido kaip nusikaltimo
Zmogi5kumui"; ,,Vadove advokatauja dallvawsiems (talkinusiems) Zydq tautos genocide, I5vadose
ir spaudoje pateikdama istoriniams dokumentams prie5taraujandius teiginius, kuriq neargumentuoja,

-

-

taip pat spekuliuoja sunkiai irodomais faktais (t. y., galejo

/

negat6jo, linojo

I

neZinojo) ir

pabreZtinai sureikSmina aspektus, kuriandius teigiam4 asmenybes ivaizdi";
5.2. pateikti motyvuotus paai5kinimus, kodel Atsakyme nebuvo Centro paai5kinimq del visq
Pra5yme nurodltq aplinkybiq, klausimq, problemq, Parei5kdjo argumentq ir 11.

6. Seimo kontroliq istaiga papildomai gavo Lietuvos Respublikos Seimo Zmogaus teisiq
komiteto 2017-11-30 ra5tu Nr. 3-2017 -10824 persiqst4 Parei5kejo skund4 Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiediui, kuriame [paZymejus, jog Vadove Atsakyme akcentuoja,
kad ,,visi5kai objektpr.rs istorijos fakq ai5kinimas nera galimas", kad ,,Karnr su glaustu atsakymu
pateikiamas ilgas, 6 lapus apimantis, nesusisternintas istoriniq Saltiniq (knygq ir publikacijq)
s4raSas" nurodlta:
6.1 . ,J'{orime atkeipti J[sq demesi, kad Parei5k€jo [Praiyme] keliama problema yra ne
istoriniq irykiq interpretavimas, o jq dalyviq elgesio traktavimas pagal tarptautiniuose teis6s
aktuose nustaq/tus principus. Lietuva yra dalyrd 1948-12-09 pungtinig Taut4J honvencijos ,,Dil
kelio uikirtimo genocido nusikaltimui ir nubaudimo ui ji" ltoliat citatose ir tekste vadinama Konvencija], kurios 2-4 straipsniai numato, kad: Gsnocidu laikoma veikla, kuria siekiama visi5kai
ar i5 dalies sunaikinti koki4 nors nacionaling, etning, rasing ar religing grupg, biitent: tos grupes
nariq Zudymas; [...) tyiinis sudarymas tai grupei tokiq gnenimo sqlyg4, kuriomis apgalvotai
siekiama fiziikai sunaikinti jq vkq ar jos dali, 2 str. C); Baustina veika yra: a) genocidas f...1 c)
tiesioginis ir vieias kurstymas vykdyti genocidq; [...] e) bendrininkavimas uykdant genocidq.
Asmenys, vykdantys genocid4 ar koki4 nors kit4 3 straipsnyje nurodlt4 veik4, yra baudZiami
nepaisant to, ar jie yra pagal konstitucij4 atsakingi valstybes vadovai, pareigtinai ar privatfis
asmenys (4 str.)."
,,Lietuva yra dalyve sutarties del 1945 m. Niurnbergo tribunolo statuto [toliau citatose ir
tekste vadinama - Statutas] paMrtinimo, kurio 6 straipsnyje yra pateikiamas analogi5kas genocido
nusikaltimo ir jo dallviq teisinis vertinimas. Statuto 8 straipsnis papildomai nurodo, jog ,,faktas,
kad kaltinamasis veike sutinkamai su Vyriausyb€s ar jo virSininko isakymu, neturi atleisti jo nuo
atsakomyb6s, bet itai gali btiti atsiZvelgiama svarstant bausmes suSvelninimo klausim4, jei
Tribunolas nusprEs, kad to reikalauja teisingumas."
Teismq praktikoje Konvencijos nuostatos ai5kinamos taip: ,jeigu bendrininkas Zinojo arba
turejo Zinoti apie vykdltojo turim4 tikst4 sunaikinti dali grupes, tai jis bus kaitinamas kaip
bendrininkas genocido veikoje, nors pats iI neturejo genocidinio ketinimo" (Jungtiniq Tauq
BaudZiamasis Tribunolas Ruandoje, Bylos Nr. ICTR-96-4, par. 540-541)."
6.2. ,,Centrus Iivadose del K Skirpos ir J. Noreikos veiklos Antrojo pasaulinio karo
metah iSkreipia tarptdufineje tuisdje pripaiistamq genocido nusikaltimo dalyviq sqvokq":
6.2.1. ,,Centas oJicialiose l|vadose asmenis vertina tik tiesioginiu genocido vykdytojo
aspektu ir genocido dalyvi4 ratq aKkina siaurai, t. y., nuslalinija tiklai, ar asmuo iaudi ar
nelaudi iydq taulybis asmenis. Ir 5i4 pozicij4 ai5kiai pabreZia.
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Centras ignoruoja likusias baustinas veikas, o tiksliau: a) sudarym4 gyvenimo sqlygq,
kuriomis apgalvotai siekiama fizi5kai sunaikinti vis4 Zmoniq grupg arjos dali; b) tiesiogini ir vieS4
kurstym4 vykdyti genocid4; c) bendrininkavim4 vykdant genocid4. Siais teisiniais aspefuais
Centras asmenry elgesio nevertina, nors nurodytos veikos taip pat apima genocido nusikaltimo
s4vok4, nusta[tq Konvencij oj e";
,,I5vadoje- 1 del J. Noreikos isakymo suformuoti Zydq get4 Siauliuose ir lsakymq del
,Siauliq 6.2.2.
apskities Zydq turto nusavinimo yra teigiama, kad,,istoriografijoje zydq izoliavimas ir
masinds Zudynes nera vertinamos kaip du tapatiis dalykai". Centras nurodo, kad,,Zydq suvarymas i
getus [...] teike naciams galimybE pereiti prie Zydq Zudymo, t. y., juos sunaikinti kaip
nepageidaujam4 rasg", tadiau nera Ziniq apie tai, kad J. Noreika buvo susijgs su Zydq masiniq
Zudyniq organizavimu ar vykdymu". Cenhas I5vadoje- I ignoruoja auk5diau minetus nusikalstamus
J. Noreikos isakymus ir jo veiklos nevertina prisidijimo prie iStdr1 tautos genocido aspehtu ir
bendrininkavimo aspektu vykdant genocidq Siauliry apskrityje (Konvencijos 2 C str.,3 str.)";
6.2.3. ,,I5vadoje-2 Centras nepateikia K. Skirpos antisemitinds propagandos vertinimo,
apsiriboja istoriko L. Trusko citata, teigiandi4 kad ,,LAF atsiSaukimai buvo viena iS prieZasdiq,
kodel l94l m. vzrsar4 dalis lietuviq prisidejo prie naciq nusikalstamq isakym,+ rykdymo", tadiau
I5vadoje-2 Sio aspekto nenagrineja ir tik apibendrinamai nurodo, kad ,,K. Skirpos vadovaujamos
LAF organizacijos veikloje blta ir antisemitizmo apraiSkq". K. Skirpos veikla nira vertinama
Konvencijos 3 C str. aspektu ,,tiesioginb ir vieias kurslymas vykdyti genocidq", Konvencijos 2 C
str., 3 E str. aspehtu ,,prisiddjimas ir bendrininkavimas vykdant genocidq";
6.2.4. ,,Objekqniai vertinant lSvadas del asmenybiq veiklos, matyti, kad Vadove istorinius
faktus ai5kina kryptingai, nepasisako del nepatogiq faktq ir irodymq, nevertina prisidejimo prie
genocido, bendrininkavimo ir genocido kurstymo kaip nusikalstamq veikq prieS Zmogi5kum4.
Pagal Siuo metu paskelbtas ir Zinomas l5vadas, Centras genocido nusikaltimo dalyviais laiko
tik tiesioginius organizatorius ir rykdyojus. Tokiu bldu formuodamas valstybes politik4 istoriniq
tyrimq srityje ir skelbdamas atitinkamas tyrimq iSvadas, Centras paieidiia genocido nusikaltimo
sudities vertinimo kriterijw, suformuotus Statute ir Konvencijoje. Siaurinamas genocido
nusikaltimo s4vokos ai5kinimas prieStarauja Statutui ir Konvencijai.
Tokiu btidu, teikdama oficialias istorines i5vadas, biudZetine istaiga paieidZia Lietuvos
valstybes isipareigojimus Konvencijos partneriams, pagal JT teisE";
6.2.5. ,,Centras yra valstybine [staiga, kuri, atlikdama istorinius tyrimus ir vieSindama
iSvadas, formuoja valstybes poncijq, piliediq ir institucijtl nuomong apie Lietuviq ir Zydq tautos
genocid4. Istoriniq dallwiq elgesio vertinimas turi biiti objektyvtts ir pagristas principais, numatytais
istatymuose ir tarptautinese sutartyse.
Nurodyi Vadoves veiksmai pa ivykiq, susijusitl su Holokaustu, persvarstymas ir genocido
neigimas. Toks elgesys paleidiia Lietuvos isipareigojimus pagal Konvencij 4 ft periengia ELTT
nubreZtas savirai5kos laisves ribas."
6.3. Parei5kejas, manydamas, kad,,problema yra opi ir reikalaujanti iSskirtinio Seimo
demesio", praSo:,,1. Sudaryti grupg i5tirti Vadoves veiksmus del genocido nusikaltimo s4vokos
ai5kinimo, iskaitant, bet neapsiribojant genocido sEvokos interpretavimu, pateiktu I5vadose";,,2.
Nustadius paZeidimus, ipareigoti Centrq parengti ir savo le5omis pavieSinti iSvadas del J. Noreikos
ir K. Skirpos veiklos Antrojo pasaulinio karo metais, kuriose 5iq asmenq veikla bltq objekryviai
ivertinta pagal Konvencijos 2 C str., 3 E straipsniq nuostatas"; ,,3. Imtis priemoniq siekiant, kad
ateityje, aiskinant genocido s4vok4 oficialiai, nusikaltimas irjo dallwiai b[q apibreZiami taip, kaip
tai numaqta tarytautinese sutartyse."
Seimo kontrolierius, atsiZvelggs i Sios paZymos 6 paragrafe nurodltas aplinkybes
papildomai kreipesi i:
7.1. Cenlq, pra5ydamas motyvuotai paai5kinti: 1) ar Centras, darydamas I5vad4-1, vertino
asmens elgesi pagal Konvencijos 2 straipsnio c punkt4 (,,tydinis sudarymas tai grupei tokiq
gyvenimo sqlygq, kuriomis apgalvotai siekiama fiziSkai sunaikinti j4 vis4 ar jos dali") ir 3 straipsnio
kiekvien4 punkt4; jeigu taip - pateikti tai patvirtinandius dokumentus, jeigu ne - paaiskinti
prieiastis; 2) ar Centras, darydamas I5vadq-2, vertino asmens elgesf pagal Konvencijos 2 straipsnio
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sudarymas tai grupei tokiq gyvenimo s4lygq, kuriomis apgalvotai siekiama
fiziSkai sunaikinti j4 vis4 ar jos dali") ir 3 straipsnio c ir e punktus (,,tiesioginis ir vie5as kurstymas
vykdyti genocid4", ,,bendrininkavimas vykdant genocid4"); jeigu taip - pateikti tai patvirtinandius
dokumentus, jeigu ne - paaiSkinti prieZastis; 3) ar Centras, darydamas I5vadas, atsiZvelge i Statuto 6
ir 8 straipsniq nuostatas (del genocido nusikaltimo ir jo dalyviq, tarp jq, ir veikusiq ,,sutinkamai su
Vyriausyb6s ar jo virSininko isakymu", teisinio vertinimo); jeigu taip - pateikti tai patvirtinandius
paai5kinti prieZastis; 4) ar Centras, darydamas I5vadas, atsiZvelgd i
dokumentus, jeigu ne
Jungtiniq Tautq BaudZiamojo Tribunolo praktik4 ai5kinant Konvencijos nuostatas (,ieigu
bendrininl<as Zinojo arba turejo Zinoti apie vykdyojo turim4 tiksl4 sunaikinti dali grup€s, tai jis bus
kaitinamas kaip bendrininkas genocido veikoje, nors pats ir neturejo genocidinio ketinimo";
Jungtiniq Tauq BaudZiamasis Tribunolas Ruandoje, Bylos Nr. ICTR-96-4, par. 54G-541)"), jeigu
taip - pateikti tai patvirtirandius dokumentus, jeigu ne - paai5kinti prieZastis; 5) ar i5 tiesq ,,Centras
oficialiose I5vadose asmenis vertina tik tiesioginiu genocido vykdfojo aspektu ir genocido dalyviq
rat4 aiSkina siaurai, t. y., nustatineja tiktai, ar asmuo Saude ar neSaudd Zydq tautybes asmenis,
,,iSkreipia tarptautineje teiseje pripaZistam4 genocido nusikaltimo dalyviq s4vok4", ,,Centras
igrroruoja likusias baustinas veikas, o tiksliau: a) sudarym4 gywenimo s4lygq, kuriomis apgalvotai
siekiama fizi5kai sunaikinti vis4 Zmoniq grupg ar jos dali; b) tiesiogini ir vie54 kurstyma rykdyti
genocid4; c) bendrininkavim4 rykdant genocid4. Siais teisiniais aspektais Centras asmenq elgesio
nevertina", ,,istorinius faktus ai5kina kryptingai, nepasisako del nepatogiq faktq ir irodymq,
nevertina prisidejimo prie genocido, bendrininkavimo ir genocido kurstymo kaip nusikalstamq
veikq prie5 Zrnogi5kum4", ,,Centras genocido nusikaltimo dalyviais laiko tik tiesioginiu5
organizatorius ir vykdfojus"; jeigu taip - nurodyti prieZastis, jeigu ne - pateikli tai patvirtinandius
paryzdZius bei dokumentus; pateikti 1) motl'vuot4 nuomonQ, ar Centras darydamas I5vadas
tinkamai taike Konvencijos reikalavimus, laikesi ,,genocido nusikaltimo suddties vertinimo
kdterijq, sufomruotq Statute ir Konvencijoje", mory'\,'uotus sitilymus, kaip galetq blti iSsprgstas
kilgs gindas del ISvadq, kokiq priemoniq del to galeq / turetq imtis Centras, ir pan.;
pra5ydamas pateikti motyvuot4 nuomong, ar Centras,
7.2. Teisingumo ministerijq
darydamas I5vadas, turdjo taikyi Konvencijos, Statuto nuostatas, atsiZvelgti Jungtiniq Tautq
BaudZiamojo Tribunolo [toliau citatose ir tekste vadinama Tribunolas] praktik4; jeigu taip
pasillyti Siuo atveju aktuali4 konkrediq bylq praktik4, jeigu ne - nurodyti prieZastis; motyluotai
paaiSkinti, kaip galetq / twetq buti sprendZiamas kilgs gindas del ISvadq, gal.imo Konvencijos
nuostat4 nesilaikymo, kokia valstybes institucija fios) del to galetq / turetq imtis priemoniq'

c punkt4 (,,tydinis

-

-

i

-

Tyrimui
8. I5 Vadoves Seimo

ko

re ikimingos

-

faktinis aplinkybis

lieriui pateiktos inform aciios. oaai5kini mu nustat\rta

8.1. Del ISvados-1:

8.1.1. ,,Centras, tirdamas Jono Noreikos veikl4 remesi visais jam pasiekiamais informacijos
Saltiniais ir j4 vedno pagal Konvencijos bei Statuto nuostatas ir Tribunolo praktik4, ai5kinandi4
minetas Konvencijos nuostatas. Tai akivaizdiiai matyti i5 2017 -04-04 Centro pateiktos paZymos
[I5vados-l], kurioje neapsiribota vien konstatavimu, kad Jonas Noreika nebuvo tiesioginis
genocido rykdytojas - neiaude Zmoniq, bet rasoma ir apie kit4 jo veik4 (Zydq izoliavim4), kuri ir
buvo vertinama pagal Parei5kejo nurodltas Konvencijos ir Tribunolo suformuotas nuostatas";
8.1.2. Centras l5vadoje-1 ,pabrei,b, kad pagal turimus duomenis J. Noreika nera tiesiogiai
dall.vavgs Zydq masinese naikinimo operacijose ne todel, kad Centras ,,asmenis vertina tik
tiesioginiu genocido rykdlojo aspektu", kaip neteisingai teigiama PareiSkdjo skunde, bet todel,
kad surinkti duomenys paneigia Plunges komendant[roje dirbusio A. Pakalni5kio prisiminimus. es4
J. Noreika lira buvgs tiesioginis Zydq masinio naikinimo operacijq dalyvis."
I5vadoje-1 ,,ra!oma: ,Atlikti J. Noreikos veiklos vokiediq okupacijos laikotarpiu tyrimai
leidZia teigti, kad ji negali bilti vertinama vienareikimiikai. [...]. Apibendrinant galima teigti, kad
vokieiiq okupacijos laikotarpiu Jonas Noreika nera dalyvavqs Zydq masinese naikinimo
operacijose TelSiq ir Siauliq apskritys e. Tatiau okupacinei naci4 valdiiai

ii,

kaip ir kitus lietuviy
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civilinis administracijos pareigiinus, paryko itraukti
tvarkymq!'

i

su iydrl izoliavimu susijusiq reikalg

,,Si pastab4 iSrySkinta oficialiame Centro raSte, akivaizdZiai paneigia PareiSkejo kaltinimus,
neva,,Centras oficialiose I5vadose asmenis vertina tik tiesioginiu genocido lykdltojo aspektu ir
genocido ratq aiSkina siaurai, t. y., nustatineja tiktai, ar asmuo Saude ar ne5aude Zydq tautybes
asmenis";
8.1.3. Centras I5vadoje-l ,,atkeipe demesi, kad yra rastas 1941-08-22 Siauliq apskrities
vir5ininko J. Noreikos pasira5ltas raStas ,,Visiems Siauliq apskrities valsdiq vir5aidiams ir antraeiliq
miestq burmistrams", kuriame prane5ama apie Siauliq apygardos komisaro isaky-e iSkelti Zydus ir
pusiau Zydus i5 valsdiq ir miesteliq bei apgyvendinti juos viename rajone gete, ir kuriame
nurodoma, kad irydai nuo rugpjtdio 25 rki 29 d. turi biiti perkelti i Zagares miest4. PaZymedamas 5i
fakt4 Centras norejo pabreZti, kad 5i J. Noreikos veika gali patekti i Konvencijos ir Tribunolo
apibreZtas nusikalstamas veikas, tadiau, atsiZvelgdamas visuotinai pripaZistam4 nekaltumo
prezumpcijos princip4 bei turimus duomenis, Centras negalejo teigti, kad J. Noreika,,tydia sudare
tokias gyvenimo s4lygas, kuriomis buvo apgalvotai siekiama fiziSkai sunaikinti" zydus ar jq dali,
,,tiesiogiai ir vieSai kurste genocid4", ,,ben&ininkavo vykdant genocid4" ar vykde kitas veikas,
numatytas Konvorcijos 2 ir 3 str. ar Statute. Centras pagal savo kompetencij4 negalejo nustatfli, ar
J. Noreika tikrai pasira5e 5i ra5t4 ir ar jis ,,Zinojo, ar tur6jo Zinoti apie vykdytojo tiksl4 sunaikinti
dali grupes", kaip nurodoma Tribunolo praktikoje. Centras savo paZymoje nurode Siuo poZiiiriu
svarbi4 aplinkybg, t. y., kad J, Noreika nebuvo patikimas naciams Zmogus: del vokiedirl civilines
valdZios isalq,mq nerykdymo ir naciq valdZiai nepalankiq straipsniq 1943-02-23, J. Noreika buvo
atleistas i5 Siauliq apskrities virsininko pareigq ir lkalintas Siauliq kalejime, o veliau i5veZtas i
Stuthofo koncentracijos storykl4 Vokietijoje";
8.1.4. ,,R.aiydamas paiymq apie J. Noreikq Centras atsii,velgC (nors to ir neminijo f,..1
Noreikq
iki iiol nira
[Ifvadoje-1), kad LR Aukiiiausiasis teismas yra reabilitavgs
panaikings jo reabilitacijos" ;
8.1 .5. Vadoves nuomone, ,,Visa 5i I5vadoje- 1 [...] iSsamiai ir pladiai iSdestytr+ Jono Noreikos
veiklos aplinkybiq visuma patvirtin4 kad Centras, tirdamas Jono Noreikos veikl4 ir teikdamas savo
laikesi genocido nusikaltimo sudeties
iSvadas, tinkamai taike Konvencijos reikalavimus
vertinimo kritedjq, suformuotq Konvencijoje, Statute ir Tribunolo praktikoje."
8.2. Del I5vados-2:
8.2.1 . ,,Centras, tirdamas Kazio Skirpos veikl4, remesi visais jam pasiekiamais informacijos
Saltiniais ir j4 vertino pagal Konvencijos bei Statuto nuostatas
[...] Tribunolo praktik4
ai5kinandi4 mindtas Konvencijos nuostatas. Tai akivaizdZiai matyti i5 2017 -04-04 Centro paZymos
[I5vada-2], kurioje atkeipiamas demesys K. Skirpos veik4, kuri ir buvo vertinam a pagal
Pareilkejo nurodytas Konvencijos ir Tribunolo suformuotas nuostatas: ,,K. Skirpos ir Berlyno LAF
veikloje antisemitizmas buvo i5keltas politini lygmeni ir tai galejo paskatinti dali Lietuvos
gyventojq isitraukti i Holokaust4";
8.2.2. I5vadoje-2 ,,i5rySkinta Kazio Skirpos veika pawirtina, kad Centras j4 vertino
atsiZvelgdamas ! Konvencijos nuostatas ir Tribunolo taikom4 praktik4, ir akivaizdliu paneigia
Pareilkejo kaltinimus, neva ,,Centras oficialiose I5vadose asmenis vertina tik tiesioginiu genocido
vykdytojo aspektu ir genocido rat4 ai5kina siaurai, t. y., nustatineja tiktai, ar asmuo Saude ar
neSaude Zydq tautyb6s asmenis".
PaZymedamas tq fakt4 Centras norejo pabrehi, kad 5i K. Skirpos veika gali patekti i
Konvencijos ir Tribunolo apibreZtas nusikalstamas veikas, tadiau, atsiZvelgdamas I visuotinai
pripaZistam4 nekaltumo prezumpcijos principq ir turimus duomenis, Centras negalejo teigti, kad
f . Sffirpa ,,tydia sudare tokias gyvenimo s4lygas, kuriomis buvo apgalvotai siekiama fiziSkai
sunaikinti j4 vis4 ar jos dali", ,,tiesiogiai ir vieSai kurste genocid4", ,,bendrininkavo rykdant
genocid4" ar vykde kitas veikas, numat)'tzrs Konvencijos 2 ir 3 str.";
8.2.3. ,,Pagal turim4 informacij4 ir savo kompetencij4 Centras taip pat negalejo teigti, kad
Skirpa ,,Linojo ar turejo Zinoti apie rykdytojo tiksl4 sunaikinti dali grupes", kaip nurodoma
Tribunolo praktikoje. Centras savo paZymoje nurode Siuo poZiiiriu svarbias aplinkybes:
iSanalizaws Berlyno LAF organizacijos parengtuose tekstuose sutinkamus antisernitinius teiginius,
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galima tvirtinti, kad jos nariai ,,Zydq problemq" sitile sprgsti ne genocido, o i5varymo i5 Lietuvos
biidu, taip pat paZymejo, kad karo i3vakarese Berlyno LAF nariai neturejo jokios informacijos apie
tai, kad naciai planuoja visiSkai i5Zud1.ti Zydus, o pats K. Skirpa nebuvo naciams patikimas Zmogus
Laikinajai Vyriausybei paskelbus atkuriant Lietuvos nepriklausomybq gestapas Kaziui Skirpai
skyre namq are5tq";
8.2.4. ,,Raiydamas paiymq apie K. Skirpq Centras atsiivelgi ir i Salutines aplinkybes,
kuriq nepaminejo [...) [Ifvadoje-2] del galimq panaSiq nusikalstamq veikq, apibreZtq
Konvencijoje ir Statute, itariamo Lietuvos laikinosios lyriausybes vadovo Juozo BrazaidioSkirpa veikla 1974 metais buvo i5samiai
Ambrazevidiaus, Sias pareigas peremusio are5tavus
tirta JAV Kongrese ir JAV Imigracijos ir natiiralizacrjos tamyboje, ir J. Ambrazevidius-Braz aitis
buvo visi5kai i5teisintas. Pats K. Skirpa paskutinius savo 30 gyvenimo metq praleido JAV (mire
1979 m.) nesulaukgs jokiq kaltinimq i5 JAV administracijos ar teis6saugos, kuri, kaip jau mineta,
aktyviai ie5kojo genocido nusikaltimus rykdZiusiq asmenq ir fyre Lietuvos laikinosios VyTiausybes
veikl4";
8.2.5. Vadoves nuomone,,,Visa 5i [...] [I5vadoje-2] i5samiai ir pladiai iSdestytq Kazio
Skirpos veiklos aplinkybiq visuma patvirtina, kad Centras, tirdamas K. Skirpos veiklq ir teikdamas
savo i5vadas, tinkamai taike Konvencijos reikalavimus ir laikesi genocido nusikaltimo sud0ties
Tribunolo
vertinimo kriterijq, suformuotq Konvencijoje, Niumbergo tribunolo statute
praktikoje";
8.2.6. ,tagal Istatymq Centras Jiksuoja genocido ir Lietuvos gtventojy persekiojimo
teikia mediiagq apie konkreiius genocido vykdytojas valstybis teisisaugos
fdktus
institucijoms, taiiau pats neskelbia galulinio lekinio verdikto. Jei PareiSkejas mano turis
pakankamai duomenq, irodandiq nusikalstamE Jono Noreikos ar Kazio Skirpos veikl4, gali del jq
veiklos keiptis i teisingum4 vykdandias teisesaugos institucijas."
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I5 Teisinzumo ministeriios

eriui pateiktos informaciios. paaiSkinimu

Seimo

nustatr.ta

9 1 ,,t...1 Teisingumo ministerija neturi kompetencijos vertinti ir (ar) teikti teising nuomong
d€l [...] Centro atliktq konkrediq tyrimo i5vadq turinio. [...]. Kita vertus, aptariamuoju aspektu kyla
bendro pobiidZio klausimas, ar, vadovaujantis Centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
Seimo 1997-11-11 nutarimu Nr. VI[-505, Centras apskritai yra igaliotas teikti teisinio pobtdZio
iSvadas, kwiuose buq pateiktas tam tikrq aplinkybiq ar Zmoniq atliktq veiksmq (neveikimo) teisinis
ivertinimas. Man).tina kad, vadovauj antis ank5diau nurodytais Centro nuostatais, Centrss, tirdamas
(tyrimo metu naudodamas visq turimq moksling, inlormacing ir analiting mediiagq) genocido bei
karo nusikaltim4 aprai5kas, teikiamose tyrimo
nusikaltimy bnoniikumui
(ar) imoni4 veiksm4 @lgesio) istorinio
iivadose turilq apsiriboli tam tikrq aplinkybit1
galitr1 tik ,,[,,.J iniciiuoti visapusiikq
pagrindui,
centras
poreikiui
ir
pobildzio ivertinimu. Esant
genocido ir okupacijos pailariniry [...]" ir (ar) .[..J genocido organizatoriq ir vykdytojry teisini

ir

kit4

ir

ivertinimq 1...1;'

kad deleguotq teises ai5kinim4 (kai teises akt4 aiSkina igalioti subjektai)
9.2.
'Paiymetina,
Lietuvos Respubliko.le atlieka bendrosios kompetencijos bei specializuoti teismai. Siame kontekste
atkeiptinas demesys Lietuvos Respublikos teismq istatymo (toliau Teismq [statymas) 33
straipinio 4 dalies nuostat4, pagal kuri4 teismai, priimdami sprendimus atitinkamq kategorijq
byloie, yra saistomi savo padiq ir auk5tesnes instancijos teismq sukurtq teises ai5kinimo taisykliq,
suformuluotq analogiSkose ar i5 esmes pana5iose bylose. Tuo tarpu, vadovaujantis Teismq istatymo
23 straipsnio nuostatomis, vienod4 bendrosios kompetencijos teismq praktik4 ai5kinant ir taikant
(toliau - LAT), kuris Siuo
istatymus ir kitus teises aktus formuoja Lietuvos Auk5diausiasis Teismas
septyniq teisejq
pat
ir
isplestiniq
trijq
taip
iikslu: t) sketbia skyriq plenariniq sesijq nutartis,
kolegijq nutartis, del kuriq paskelbimo pritare dauguma atitinkamo skyriaus teisejq. { LAT
biulelinyje paskelbtose nutartyse esandius istatymq ir kiq teises aktq taikyrno i5ai5kinimus
atsiZvelgia tiismai, valstybes ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos padius
ir kitus teises aktus ir
istatymus ir kitus teises aktus; 2) analizuoja teismq praktik4 taikant istatymus
ieikia rekomendacinius iSaijkinimus; 3) konsultuoja teisejus istatymq ir kiq teises aktq aiSkinimo ir

i

-
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taikymo klausimais. Kartu, vadovaudamasis Europos Sqjungos teisminiq institucijq i5ai5kinimais,
LAT analizuoja ir apibendrina bendrosios kompetencijos teismq praktik4 taikant Europos Sqlungos
teisds normas ir teikia rekomendacijas d6l Lietuvos bendrosios kompetencijos teismq ir Europos
S4jungos teisminiq institucijq ben&adarbiavimo uZtikrinant vienodq Europos S4jungos teises aktrl
aiSkinim4 ir taikym4 Lietuvos Respublikoje.
AtsiZvelgiant ! tai, aptariamu aspektu paZymetina, kad genocido nusikaltimo sudetis ir Sios
sudeties objektyvieji ir subjektlwieji poZymiai Lietuvos Respublikos teismuose turehl biiti
ai5kinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso (toliau - BK) 99 straipsnio,
kuriame pateikta genocido nusikaltimo samprata, nuostatomis. Kartu genocido nusikaltimo sudeties
poZymiq nustatymo ir ai5kinimo procese taip pat turetq bfiti remiamasi ir 2012-06-29 Lietuvos
Auk5diausiojo Teismo Teises tyrimq ir apibendrinimo departamento parengta ,,Teismq praktikos
nusikaltimq Zmoni5kumui ir karo nusikaltimq baudZiamosiose bylose apLvalga (BK 99, 100 ir 102
straipsniai)", kurioje pateiktas i5samus genocido ir kiq nusikaltimq ZmoniSkumui poZymiq
papildomas i5ai5kinimas.

Kartu Sioje LAT atliktoje teismq praktikos apZvalgoje paiymeta, kad ,,nusikaltimq
Zmoni5kumui ir karo nusikaltimq samprata bei baudZiamosios atsakomybes uZ juos principai
suformuluoti tarptautin6je teiseje", tadia:u Siame kontekste aktual s ,,f...f tarptautinis teisis aktai
Lietuvos teisije ndra taikomi tiesiogiai 1...1*, todel, ,,igyvendinant Lietuvos tarptautinius
isipareigojimus, pagal tarptautines teis€s akq reikalavimus draudZiamos veikos kriminalizuotos
irvirtinant atitinkamas BK nusikaltimq sudetis. Siekiant uZtikrinti tinkam4 Lietuvos tarptautiniq
jos
isipareigojimq vykdym4 ir nuoseklq bei numatom4 tokiq baudZiamosios teises normq taikym4,
tuetq buti aiSkinamos atsiZvelgiant i nusikaltimq Zmoni5kumui ir karo nusikaltimq poZymiq
reikSmE, taip pat baudZiamosios atsakomybds principq turini pagal tarptautines teises aktq nuostatas

ir tarptautiniq teismq praktik4."
Tyrimui reikimingi tarptautiniai teisis aktai, Lietuvos Respablikos istalymai bei kiti
teisis aklai
lO. Jungtiniq Taut4 Organizacijos 1948-12-09 Konvencijos del kelio uZkirtimo genocido
nusikaltimui ir baudimo ui ji (Lien;vos Respublikai isigaliojo 1996-05-01) (Konvencija):
10.1. straipsms
,,Susitariandiosios Salys patvirtina, kad genocidas, nesvarbu, ar jis
vykdomas taikos ar karo metu, ga nusikaltimas pagal tarptautinq teisg, ir isipareigoja uZkirsti jam
keli4 ir uZ ji bausti";
10.2. 2 straipsnrs -,,Sioje Konvencijoje genocidu laikoma toliau i5vardyta veika, kuria
siekiama visiSkai ar i5 dalies sunaikinti koki4 nors nacionaling, etning, rasing ar religinq grupg,
biitent: a) tos grupes nariq Zudymas; b) rimtq fiziniq ar psichikos suZalojimq darymas tos grupes
nariams; c) tydinis sudarymas tai grupei tokiq glwenimo s4lygq, kuriomis apgalvotai siekiama
fiziSkai sunaikinti j4 vis4 ar jos dali; d) priemoniq, kuriomis siekiama riboti tai grupei priklausandiq
Zmoniq gimstamum4 panaudojimas; e) prievartinis vienos tokios grupes vaikq perdavimas kitai";
10.3. 3 straipsms -,,Baustina 5i veika: a) genocidas; b) susitarimas vykd)'ti genocid4; c)
viesas kurstymas vykdyti genocid4; d) pasikesinimas vykdl.ti genocid4; e)
tiesioginis
bendrininkavimas vykdanl genocid4";
10.4.4 straipsnis -,,Asmenys, vykdantys genocid4 ar koki4 nors kit4 3 straipsnyj e nurodlt4
veikq, yra baudZiami nepaisant to, ar jie lra pagal konstitucij4 atsakingi valstybes vadovai,
pareigunai ar privahls asmenYs";
10.5. 6 straipsnis
,*A.smenys, kaltinami genocidu ar kokios nors kitos 3 straipsnyje
nurodytos veikos darymu, turi btti teisiami tos valstybes, kurios teritorijoje ta veika ivykdya
kompitentingo teismo arba tokio tarptautinio baudZiamojo teismo, kuris turi jurisdikcij4 toms
j jurisdikcij 4';
S usitariandiosioms Salims, kurios pripaZista o
10.6. 9 straipsnis - ,,susitariandiqiq Sa[q gindai del Sios Konvencijos aiSkinimo, taikymo ar
vykdymo, iskaitant gindus del kurios nors valstyb€s atsakomybes uZ genocid4 ar kuri4 nors kit4
3 straipsnyje nurodyt4 veik4, perduodami nagrineti Tarptautiniam Teisingumo Teismui bet kurios
gindo Salies pra5ymu."

I

-

ir

-
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11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos
imondms."

5 straipsnis - ,,1...). ValdZios istaigos larnauja

gnentojq genocido ir rezistencijos tyrimo centro istatymo ({statymas):
dalis ,,[...] yra valstybes fstaiga, tirianti visas genocido bei kiq
12.7. 2 straipsnio
nusikaltimq ZmoniSkumui ir karo nusikaltimq apraiSkas, Lietuvos gyventojq persekiojim4 okupacijq
metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasiprie5inimo okupacijoms procesus, inicijuojanti
genocido organizatoriq
vykdl,tojq teisini ivertinim4. Centras koordinuoja kitq institucijq
vykdomus Siuo istatymu apibreZtos srities tlrimo darbus. [...]";
12.2. 4 straipsnis -,,Centro uZdaviniai - istorines tiesos ir teisingumo atkfirimas, okupaciniq
12. Lietuvos

I

-

ir

reZimq 1939-1990 metais rykdyto Lietuvos gyventojq fizinio bei dvasinio genocido ir
pasiprieSinimo Siems reZimams tyrimas, laisves kovotojq ir genocido aukq atminimo iamZinimas,
okupacijos padariniq teisinio ivertinimo inicijavimas. Centras taip pat tiria 1920-1939 m. Vilniaus
kra5te okupacinio reZimo rykdyt4 politik4 bei pasiprieSinimo jai procesus";
12.3. 5 straipsnis - Centras, atlikdamas jam pavestus uZdavinius: 1) formuoja Siuo istatymu
apibreZtos srities tyrimq valstybing politik4: nustato tyrimq kryptis ir metodik4, formuluoja darbo
problematikq, sudaro ilgalaikes bei tmmpalaikes genocido ir rezistencijos tyrimo programas ir jas
realizuoja, koordinuoja visq kiq institucijq vykdomus Sios srities tyrimus; 2) renka, kaupia,
sisternina ir apibendrina medZiag4 apie okupaciniq reZimq ivykdytus nusikaltimus, atskleidZia
nusikalstam4 totalitariniq reZimq esmg, genocido bei kiq nusikaltimq ZmoniSkumui ir karo
nusikaltimq rykdymo sistemq; 3) renka, analizuoja ir apibendrina medZiag4 apie pasiprie5inim4
laisves kolrl
okupaciniams reZimams, pogrindiniq organizacijq veiklq partizanq judejim4
apie
Lietuvos
medZiag4,
leidZia
leidinius
informacing,
analiting
dalyvius;4) skelbia moksling,
glwentojq genocid4 ir pasiprie5inim4 okupaciniams reZimams, rengia mokslines konferencijas,
dalyvauja kitq institucijq ir valstybiq organizuojamose programose; [...] l7) inicijuoja visapusi5k4
genocido ir okupacijos padariniq teisini ivertinim4, taip pat genocid4 ir Lietuvos gyventojq
persekiojim4 vykdZiusiq organizacijq bei Zinybq pripaZinim4 nusikalstamomis; 18) fiksuoja
genocido ir Lietuvos gyventojq persekiojimo faktus ir teikia medZiag4 apie konkredius genocido
vykdl.tojus valstybes teisesaugos institucijoms; bendradarbiauja su Siomis instirucijomis,
deleguodamas savo atstovus darbo grupes, vykdandias tyrim4 ir turindias ikiteisminio tyrimo
teisg; gali blti parei5keju teismuose del genocido bei kitq nusikaltimq ZmoniSkumui ir karo

ir

i

nusikaltimq; [...] ";
12.4. 6 straipsms - ,,4. Centrui vadovauja generalinis direktorius. S1 Ministro Pirmininko
teikimu skiria ir atleidZia Seimas. [...] 7. UZ savo veikl4 Centras atsiskaito Seimui ir Vyriausybei. 8.
Centro kompetencijq strukttir4 ir funlcijas nustato Centro nuostatai. Siuos nuostatus Vyriausyb6s
teikimu tvirtina Seimas. [... ]."
13. Vieioj o administravimo istatyno :

13.1. 3 straipsnis
,,Vie5ojo administra vlmo subjektai savo veikloje vadovaujasi Siais
principais: 1) istatymo virienybds. Sis principas rei5kia, kad vie3ojo administravimo subjektq
igaliojimai atlikti vie54ji administr avim4 turi blti nustaQrti teises aktuose, o veikla tr.ri atitikti Siame
istatyme i5 destvtus teisinius asrindus. Administraciniai aktai susijg su asmenq teisiq ir pareigq
rei5kia, kad
igyvendinimu, visais atvejais turi buti pagris ti istatymais; 2) objektyvumo. Sis principas
administracinio sprendimo priemimas ir kiti oficialls vieSojo administravimo subiekto veiksmai turi
Ski ir ob
b[ti n
;1...1 13) iisamu mo. Sis principas reiikia, kad vieiojo administavimo
subjektas i proiymq ar skundq turi alsakyti aiikiai ir argumenluolai, nurodydamas visas praiyno
ar skundo nagrinijimui itakos turdjusias aplinkybes ir konkreiias leisis aktq nuostalds, kuriomis
rimisi vertindamas praiymo ar skundo turinf';
13.2. 14 straipsnis - ,,1 . Asmenq pra5ymus vieSojo administravimo subjektai nagrineja
pagal Vyriausybds pawirtintas taisykJes. [...]."
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g/ventojlt genocido

ir

I

nutarimu Nr. VIII-505 patvirtintuose Lietuvos
Nuostatai)
rezistencijos tyrimo centro nuostatuose ltoliau vadinama

14. Lietuvos Respublikos Seimo 1997-1 1-l

-

reglamentuota:

14.1.. ,,2. Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos gyventojq
genocido ir rezistencijos tyrimo centro istatymu, kitais istatymais, Respublikos Prezidento
deketais, Seimo ir Vlriausybes nutarimais bei Siais nuostatais."
14.2. ,,6. Centras atlieka Sias funkcijas: [...] 8) tiria archywing medLiag4 ir teikia informaciia
uridini
bei fiziniams asmenims apie okupacijq laikotarpiu iuwsius, dingusius be Zinios,
persekiotus, nukentejusius nuo 1939-1990 metq okupacijq Lietuvos gywentojus ir karius savanorius
bei laisves kovq dalyvius; [...]."
75. Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintose Asmen4
praiymy nagrindjimo ir jq aptarnavimo vieiojo administravimo subjehuose taisyHes (PraSymq
nagrin6jimo taisyk.les; redakcija, galiojusi iki 2017 -11 -23) nurodyta:
15.1. ,,8. Asmenq pra5ymai nagrinejami pagal institucijos kompetenct4. Jeigu institucija,
kuriai pateiktas pmsymas, nefgaliota sprgsti jame i5destytg klausimq, ji ne v6liau kaip per 5 darbo
dienas nuo praiymo uZregistravimo institucijoje i5siundia praSymQ Lietuvos Respublikos
kompetentingai institucijai, kartu prane5a apie tai asmeniui, paaiSkina jo pra5ymo persiuntimo
prieZastis."
15.2. ,,47 . Atsakymai parengiami atsiZvelgiant i praSymo turini: [...] 47.4. i keipimqsi.
kuriame iSdestoma asmens nuostata tam tikru klausimu, prane5ama apie institucijos veiklos
pagerejim4 ar tr[kumus ir pateikiami pasi[lymai, kaip juos i5taislai, atkreipiamas demesys I tam
tikr4 padeti, praneSama apie valstybes tarnautoj tt pikrnaudZiavim4 ar neteisetus veiksmus,
nesusijusius su konkretaus asmens teisetq interesq fu teisiq paZeidimu, ar kitoki asmens keipim4si
atsakoma laisva forma."

Tyrimui reikiminga teismq praklika
16. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas, piimtas byloje
Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 -,,Konstitucine nuostata, kad valdZios istaigos tamauja
Zmonems, konstitucinis atviros visuomenes imperatyvas, konstitucine valstybes tamybos samprata
suponuoja tai, kad valstybes tamyba turi buti atvir4 prieinama Zmondms, kuriq reikalus ji warko.
Mineta, kad valstybes, kaip visos visuomends organizacijos, paskirtis, taigi ir valstybes tamybos
paskirtis, - uZtikdnti Zmogaus teises ir laisves, garantuoti vieS4ii interes4. [...].
Valstybis tarnyba luri veikti paklusdama tik Konstitucijai b teisei. Kiekviena valstybes ar
savivaldybes institucija, per kuriq vykdomos valstyb€s funkcijos, kiekvienas valstybes tamautojas
turi paisl.ti teis€tumo reikalavimq. Valstybes tamautojai turi nepiktnaudZiauti jiems nustatytomis
galiomis, nepa2eisti teises aktq reikalavimll. Konstitucinis Teismas 2000'0G30 nutarime
konstatavo, kail valstybis institucijos, pareigfrnai turi saugoti, ginti imogaus teises ir laisves;
ypai svarbu, kad, vykdydami jiems patikitas funkcijas, iie parys nepaiektq imogaus leisiq ir
laisviq [...]. Konstitucinis Teismas 2OO4-O'7 -01 nutarime ir 2004-11-05 iSvadoje konstatavo, kad
Konstitucijoje yra itvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdi,ios atsdkomybi visuomenei teisinds vatstybis principas, kuris itvirtintas Konstitucijoje nustaiius, kad valdiios istaigos
tarnauja bnondms, kail pitieiiai luri tebg [...] apskqsti jq sprendimus, garantal'us piliediams
gatimybg ginti savo teises teisme, peticijos teisg, taip pat teisds akluose reglamentavus pilieii4
praiymry ir skundq nagrinijimo proced rq ir kt. [...]."
17. Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo 15 straipsnyje nustat)'ta,
kad vienod4 administraciniq teismq praktik4 aiSkinant ir taikant istatymus bei kitus teis6s aktus
formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, I Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo sprendimuose ir nutartyse pateikiamus istatymq ir kitq teises aktl+ taikymo i5ai5kinimus
atsiZvelgia valstybes ir kitos institucijos, kiti asmenys, taikydami tuos padius [statymus ir kitus
teises aktus. Lietuvos lyriausiojo administracinio teismo prallika:
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-

17.1. 2012-03-01 nutartis administracineje byloje Nr. A502-1605/2012) ,,1...f Lietuvos
Respublikos Konslilucija itvirlina atsakingo valdymo (gero administravimo) principq (Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo I 999-05 -11, 2004-12-13 nutarimai, 2004- 1 1-05 livada). Yienas
i3 gero administravimo principq yra konstitucini nuoslala, kad visos valdiios istaigos tarnauja
imonims (Lietuvos vyriausiojo adminishacinio teismo 2005-05-31 nutartis administracineje byloje
Nr. At0-655/2005). vAI I straipsnyje, apibreZiandiame aptariamo istatymo paskirti, nustatyta, jog
Sis istatymas sudaro prielaidas igyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostat4, kad visos
valdZios istaigos tarnauja Zmonems; nustato vie5ojo administravimo principus, vie5ojo
administravimo sritis, vieSojo administravimo subjektq sistem4 ir administracines proced[ros
organizavimo pagrindus; garantuoja asmenq teisQ apskqsti vieSojo administravimo subjektq
veiksmus, neveikim4 ar administracinius sprendimus, taip pat teisg i istatymais pagrfst4 ir objektyvrl
asmenq pra5ymq, skundq ir prane5imq nagrinejim4; itvirtina kitas asmenq ir vieSojo administravimo
subjektq teises ir pareigas vie5ojo administravimo srityje. VA{ 3 shaipsnyje nurodyta, kad vieSojo
administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi istatymo vir5enybes, objektlvumo,
proporcingumo, nepiktnaudZiavimo valdZia, efekt]ryumo, subsidiarumo ir kitais Sioje istatymo
normoje i5vardytais principais. Tai reiikia, jog kiekviena vieiojo administravimo institucija 7ra
saistoma bendrqjq, be kita ko, konstituciniq teisis principq (teisinis valslybis, valdZios istaigos
larnauja itnonims, teisis virienybis, draudimo diskriminuoti, asmenq lygtbis priei istatymq,
proporcingumo
kL) bei gero administravimo, alsakingo valdymo principty (teisitumo,
objektyvumo, nepiknaudiiavimo valdi,ia, skaidrumo kt.) ;
l'1.2. 2013-03-05 nutartis administracineje byloje Nr. A556-439/2013
,triimant
sprendimq dil konkretaus praiymo (at kitokio pobildiio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio
dokumento formos) turi bilti veikinma paisanl pagrindiniame ialies blalyme - Konstiacijoje
itvirtinto, atkartojamo ir VAl, principo, kad valdiios istaigos tarnauja imonims."

ir

i

-

Tyrimo iivados
18. Apibendrinus nustatytas bei pirmiau nurodytas aplinkybes (paZymos 1-9 paragrafai) ir
atsiZvelgus i teisini reglamentavim4 bei teismq praktik4 @aZymos I 0-17 paragrafai), konstatuotina:
18.1. Centras yra valstybes fstaiga, kuri, siekdama atkurti istoring ties4 ir teisingumq,
formuoja lstatymu apibriitos srities tyrimry (visq genocido bei kitq nusikaltimq Zmoni5kumui ir
karo nusikaltimq apmiSkas, Lietuvos gyventojq persekiojim4 okupacijq metais, taip pat ginkluoto
neginkluoto pasiprie5inimo okupacijoms procesus) vaktybing politikq (lstatymas; paZymos
12.1-12.3 punktai), inicijuoja genocido organizalorit1 ir vykdytojq teisini ivertinimq, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Islalymu, kitais istatymais, Seimo ir Vyriausybds nutarimais
bei Nuostatais (Nuostatai; paZynos i4.1 punktas), teikia informacij4 juridiniams bei frziniams
asmenims apie okupacijq laikotarpiu Zuvusius, dingusius be Zinios, persekiotus, nukentejusius nuo
1939-1990 metq okupacijq Lietuvos gyventojus ir karius savanorius bei laisves kolq dalyvius
Qlluo statai; paZymos 14.2 punktas);
18.2. Parei5kejas skundZiasi Seimo kontrolieriui tuo, kad Centras (Vadove) paZeide jo teises
viesojo administravimo srityje, nagrinedama Seimo kontrolieriaus persiqst4 jo Praiym4 @raSant

t

Centro pagdl kompelencijq ivertinti Praiyme nurodytas aplinkybes bei pateikti Parei5kijui
molyvuotq atsakymq"; paZymos 4.2.4 papunktis), nesilaike vie5ojo administravimo objektyvr:mo ir
ilsamumo principq reikalavimq, todel netinkamai ji i5nagrinejo (pateike teises aktq reikalavimq
neatirinkanti Atsakymq, t. y.,,,Apie PareiSkejo i5kelnts klausimus neuZsimenama ne Zodzio", ,,i5
esmds neatsako ! uZduotus klausimus", ,,nepateike jokiq teisiniq argumentq, objektlviai
pagrindZiandiq Centro pozicij4"; paZymos 2 paragrafas) ir praSo Seimo kontrolieriq ,,ipareigoti
Centr4 pateikti objektTvrl ir istatymo reikalavimus atitinkanti atsakym4";
18.3. Li.t ror Respublikos Seimo Zmogaus teisiq komiteto Seimo kontrolieriui persiqstame
Parei5kejo skunde papildomai paZymima, kad Centras I3vadose ,,i5kreipia tarptautineje teiseje
pripa:zistam4 genocido nusikaltimo dallwiq sqvok4" , ,,pazeidzia genocido nusikaltimo sudeties
vertinimo kriterijus, suformuotus Statute ir Konvencijoje", asmenq veikl4 vertina ne pagal visus
Konvencijoje numatytus teisinius aspektus (paimos 6.2 punl<tas).
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PaZymetin4 kad PareiSkejo persiqstame skunde pateikti pra5ymai Seimui (,,Sudaryti grupg
iStirti Vadoves veiksmus del genocido nusikaltimo s4vokos aiSkinimo, iskaitant, bet neapsiribojant
genocido s4vokos interpretavimu, pateiktu i5vadose",
kt.; paimos 6.3 punktas) Seimo
kontrolieriaus Sio tyrimo metu nebus nagrinejami, nes, kaip jau buvo pirmiau paai5kinta Parei5kejui,
,,Seimo kontrolieriaus kompetencijai nera priskirta tirti gindus del teises, nustatineti faktines
(istorines) aplinkybes", ,,Cenuo Vadov6s veiklos vertinimas, sprendimai del atsakomyb6s ir
poveikio taikymo (netaikymo) yra susijg su darbo teisiniais santykiais ir yra Ministro Pirmininko ir
Seimo kompetencija, kadangi Centro Vadovg, Ministro Pirmininko teikimu, skiria ir atleidiia
Seimas" (pzLZymos 4.2. 1 papunktis);
18.4. vadovaujantis teisiniu reglamentavimu ir teismq praktika Praiymas turijo biiti
nagrinijamas laikanlb (Centras Sio tvrimo metu nenurodd kito .D vz, sDE c ialaus teises akto. kuriuo
taiko
vadovau asl na
asmen
us arba kuriuo remiantis am ne
naerineiimo taisykli u reikalavimai):
18.4.1. Konstitucinio atsakingo valdymo (gero administravimo) principo, kad ,,ValdZios
[staigos tamauja Zmonems", Konstitucinio Teismo ir kitq teismq praktikos - valstybes tarnyba turi
veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei, valstybes institucijos, saistomos bendrqjq teis6s
principq (teisines valstybes, valdZios istaigos tamauja Zmon6ms, teises vir5enybes, draudimo
diskriminuoti, asmenq lygybes prie5 istatym4, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo,
atsakingo valdymo principq (teis6tumo, objektl'vumo, nepiktnaudZiavimo valdZia, skaidrumo), turi
saugoti, ginti Zmogaus teises ir laisves, patys jq nepaZeisti, priimant sprendimq dil Praiymo veikti
paisant Konstitucijoje itvirtinto, atkartojamo ir VA!, principo, kad valdZios ptaigos tarnauja
Zmonims (paZymos 1 I, 16 ir17 patugafal);
18.4.2. VAI reikalavimq pagal istatymo virienybds, objektyvumo (reiikianiio, kad
oJicialfrs vieiojo administravimo subjekto veiksmai turi bfrti neialiiki ir objeklyviis), iisamumo
(reiikianlio, kail i praiymq at skundq turi b li alsakyta ai"ikiai ir argun enluoldi, nurodanl visas
praiymo ar skundo nagrinljimui itakos turijusias aplinkybes ir konkreiias tebis aktq nuostatas,
kuriomis remtasi verlinant prSymo ar skundo turin) princip4 reikalavimus (paZymos 13

ir

-

paragrafas)

;

18.4.3. Pra5ymq nagrinejimo taisykliq reikalavimq - pagal Centro kompetencij4 ir
atsiZvelgus i Pra5ymo turini $a4nnos 15 paragrafas);
18.5. Seimo kontrolierius, Sio tyrimo pradZioje, atsiZvelggs iParei5kejo skunde nurodltas
aplinkybes ir teises aktq, reglamentuojandiq praSymq nagrinejimo tvark4, reikalavimus, keipesi i
Centr4:

principo -,,Valdiios
principry bei
ir
iisamumo
administravimo
objektyvumo
istaigos larnauja inondms", vieiojo
Praiym4 nagrindjimo taisyhlitl reikalavimq, iinagrinitas Praiymas pagal Centro kompelenciiq ir
Praiymo turini, PareiSkijui pateiklas aiikus ir argumentuotas atsakymas (Seimo kontrolieriui kopija) i visus jo iikeltus klausimus' atgumentus, problemas ir kt., nurodanl vbas Pralymo
nagrinijimui itakos turijusias aplinkybes ir konkreiias teises aktq nuoslatas, kuriomis remtasi
vertinant Praiymo turini, kartu pateikiant motywotus paai5kinimus del Centro pozicijos kiekvienu
Parei5kejo iSkeltu klausimu, del Sioje paZymoje pacituotrf Parei5kejo nurodomq aplinkybiq (Seimo
kontrolieriaus keipimesi I Centr4 buvo iSskirtos Parei5kejo PraSyme nurodytos aplinkybes, del
kuriq Atsakyme turejo btiti pateikti Centro paai5kinimai) (paZymos 5.1 punktas);
18.5.2. bei pra5ydamas pateikti motpuotus paai5kinim$, kodAl A&akyme nebuvo Centro
paaiikinim4 ddl vistl Praiyme nurodyt4 aplinkybi4, klausim4, problemq, Pareiikijo atgumentq
ir kt fftaiymos 5.2 punktas);
18.6. Seimo kontrolierius, atsiZvelgqs i gaut4 skundo turinio papildymo ra5t4, kartotinai
keipesi i Centr4, pra5ydamas moty!.uotai paai5kinti Parei5kejo nurodomas aptinkybes, tarp jll: ar
centras, darydamas I5vad4-1, vertino asmens elgesi pagal Konvencijos 2 straipsnio c punkt4 ir
3 straipsnio kiekvienq punkt4, ar Centras, darydamas I5vad4-2, vertino asmens elgesi pagal
Konvencijos 2 straipsnio c punkt4 ir 3 straipsnio c ir e punktus, ar centras, darydamas I5vadas,
atsiZvelge i Statuto 6 ir 8 straipsniq nuostatas, ar Centras, darydamas ISvadas, atsiZvelge i Tribunolo
praktikq aiSkinant Konvencijos nuostatas, ir kt. (paZymos 7.1 punktas).
18.5.1. tarpininkaudamas, kad btitr+ kartotinai, laikantis konstitucinio
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Seimo kontrolierius taip pat keipesi i Teisingumo ministerij4, kad gautq kompetentingos
institucijos motylrot4 nuomong del to, ar Cenffas, darydamas I5vadas, turejo taikyi Konvencijos.
Statuto nuostatas, atsiZvelgti i Tribunolo praktik4 @arZymos 7.2 punktas). Teisingumo ministerija
paZymejo, jog ,,LAT atliktoje teismq praktikos apZvalgoje pairy\bta, kad ,,nusikaltimq
imoniikumui ir koro nusikaltimq samprata bei baudZiamosios atsakomybis uZ juos principai
suformuluoti tarpta ineje kiseje", taiiau iiame kontekste ahualik ,,tarPtau nes rcises aldai
Lietuvos teiseje nira laikomi tiesiogiar", be to, ministerijos nuomone, Cenlras, ttrdamas (tyrimo
metu naudodamas visq turimq mol<sling, informacing ir analiting mediiagq) genocido bei kitry
karo nusikaltim4 apraiikas, teikiamose tyrimo iivadose turdtt!
nusikaltimq Zmoniikumui
apsiriboti tam tikr4 aplinkybiq ir (ar) imoniry veiksmq (elgesio) istorinio pobildtio iverlinimu,
esant poreikiui ir pagrindui, Centras galitq tik ,,inicijuoti visapusiik4 genocido ir okupaciios
padariniy" ir (ar) ,,genocido organizatori7 ir vykdytojrq teisini ivertinimq " (paZymos 7.2 punktas ir

ir

9 paragrafas);

nagrinijamu atveju Centras:
8.7.1. neatsiZvelge i Seimo kontrolieriaus tarpininkavim4 ir, laikydamasis konstitucinio
principo ,,ValdZios istaigos tamauja Zmonems", vieSojo administravimo objektpr.rmo ir i5samumo
principq bei teises akq reikalavimq, kartotinai neiinagrindjo Proiymo pagal Centro kompetencijq
ir Praiymo turini, nepateikl Pareiikijui aiikaus ir argumentuoto atsakymo visus jo iikeltus
klausimus, argumentus, problemas ir kt., nurodaat visas Pra5ymo nagrinej imui ftakos turej usias
aplinkybes ir konkredias teises aktrl nuostatas, kuriomis remtasi vertinant Pra5ymo turini, kartu
pateikiant motyvuotus paaiSkinimus del Centro pozicijos kiekvienu Parei5k6jo iSkeltu klausimu, del
18.5.1
Sioje pa}ymoje pacituotq Parei5kejo nurodomq aplinkybiq; paZymos 5.1 punktas
papunktis);
18.7.2. 1io tyrimo metu nepateiki motyyuolq paaiikinim4 pagal Seimo kontrolieriaus
praiymq, kodil AtsalEme nebuvo Centro atsakym4 ildl visq Praiyme nurodyt4 aplinkybiq'
klausimq, problemq, Pareilkdjo argumentq irkt. (paZymos 5.2 punktas ir 18.5.2 papunktis);
18.7.3. pateike atsakym4 | Seimo kontrolieriaus keipim4si d6l klausimq, keliamq Seimo
persiqstoje Parei5kejo skundo dalyje (paZymos 7.1 punktas ir 18.6 punktas), t. y., paai5kino, kaip
rengdami I5vadas laikesi Konvencijos, Statuto reikalavimq, atsiZvelge i Tribunolo praktik4. Centro
nuomone, jis ,,tinkamai taike Konvencijos reikalavimus ir laikesi genocido nusikaltimo sudeties
vertinimo kriterijq, suformuoq Konvencijoje, Niurnbergo tribunolo statute ir Tribunolo praktikoje"
(paZymos 8.1.5 ir 8.2.5 papunllis) (kaip jau buvo min6ta pirmiau, Seimo kontrolierius pagal
lstatymq jam suteikt4 kompetencij4 nera igaliotas pawirtinti ar paneigti 5i4 nuomong, teisinis
I5vadose nurodyos veikos vertinimas priskirtinas teismq kompetencijai; paZymos 8.2.6 papunktis,
18.3 punktas);
18.7.4. pastebetina, kad Cennas Sio tyrimo metu:
18.7.4.1. pripaZino, jog rengdamas I5vadas atsiZvelge kai kurias aplinkybes, kuriq
nenurod6 Ilvadose (paZymos 8.1.4 ir 8.2.4 papunktis), taigS, nesilaiki veiklos skaidrumo principo
reikalavim4;
18.7.4.2. Seimo kontrolieriui pakomentavo kai kuriuos Parei5kejo argumentus (paZymos
6.2.1,8.1.2,8.2.2 ir 8.2.3 papunkdiai), tadiau Siq paaiSkinimq nepateike Parei5kejui.
18.7.

1

i

ir

i

19. Apibendrinus pirmiau nurodytas i5vadas, konstatuotina, kad Centras, nagrinddamas
Prasym4, nesilaike istatymq ir kiq teises aktq, reglamentuojandiq asmenq prasymq nagrinejimo
tvark4, principq ir kiq reikalavimq, neuZtikrino Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio
nuostatos, jog visos valdZios istaigos tamauja zmonems, karnr ir Pareiskejo teis6s i ger4 vieS4ii
administravim4, tinkamo f gyvendinimo.
Taigi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierirl istatymo 22 straipsnio
I dalimi, darytina ijvada, kad Parei5kejo skundas del Centro pareigtinq veiklos (neveikimo)
p r ip ai,intinas pagris tu.
20.

Kartu Seimo kontrolierius atkreipia Vadovds dimesi i tai, kad
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20.1. 2016-2018 metais Seimo kontrolierius i5nagrinejo 4 skundus del Centro veiklos,
nustate asmenq pra5ymq nagrinejimo lvarkos paZeidimus (Nr. 4D-2015/7-7678, Nr. 4D-201611750, Nr. 4D-201'l11-1471ir Nr. 4D-2017l1-1558) bei:
20. 1.1 . atkreipe Centro demesi i nepagrist4 vilkinim4 pateikti asmenims informacij4
(dokumentus), konstatavo, kad Centro vadovq ir darbuotojty poiidris i Centro funkcijos - teikti
asmenims informacijq - vykdymq, valslybis tdrnautojq veiklos etikos taisykli4 reikalavimy
laikymqst, vidaus administravimo organizavimq nelaikylinas tinkamu konstitucinio valdiios
istaigos tarnavimo irnonems principo ignendinimu, pasikartojus situacijai, manytina, butq
tikslinga apie tai informuoti institucijas, kurioms atskaitingas Centras (2016-02-25 paiyma
Nr. 4D-2015l1-1618);
20.1.2. kartotinai konstatavo, kad Centras paviluolai paleikd atsakymq i asmens
kreipimqsi, nepagristai nepaleiki alsakymo i kitq asmens kreipimqsi ir pan, rekomendavo Centrui
,,imtis teisiniq bei organizaciniq priemoniq, kad ateityje btitq uZtikrinamas tinkamas visq asmenq
pra5ymq nagrinejimas ir atsakymai parei5kejams b[tq teikiami laiku", tadiau Centras neinJormavo
Seimo kontrolieriaus apie Sios rekomendacijos nagrinijimo rezuhatus (2016-08-24 palyma
Nr. 4D-2016l1-750) irkt. ;
20.2. atsiLvelgiatt i pirmiau nurodytas aplinkybes, susijusias su asmenq skundq del Cenho
veiklos nagrinejimo rezultatais, bei i Sio skundo tpimo rezultatus (Centro Atsakymas neatitinka
teises aktq reikalavimq, Centras neatsiZvelge i Seimo kontrolieriaus tarpininkavim4 ir nepateike
Parei5kejui teises aktq reikalavimus atitinkandio kartotinio atsakymo), yra pagrindas konstatuoti,
kad Centro veikloje, nagrinejant asmenq pra5ymus, iZvelgtini teises aktrl reikalavimq netinkamo
rykdymo sistemi5kumo poZymiai, todel, Seimo kontrolieriaus nuomone, papildomai brlq tikslinga
organizuoti Centro veiklos, nagrinejant asmenq praSymus, skundus, aptarimq dalyvaujant Seimo
kontrolieriui, Vadovei ir kitiems atsakingiems Centro ir Seimo konholieriq fstaigos darbuotojams;
20.3. Centro Nuostatuose, kitaip nei kitq valstybes institucijq, formuojandiq valstybds
politik4 tam tikrose srityse, kas priskirta ir Centrui (pzLZymos 18.1 punktas), nuostatuose (pvz.,
Aplinkos ministerijos nuostatq 9.11 p., Socialines apsaugos ir darbo ministerijos nuostatq 6.27 p.,
Teisingumo ministerijos nuostatq 8.32 p.), nera konkrediai nurodyta, kad Centras pagal
kompetencij4 nagrineja asmenq skundus, prane5imus ir pra3ymus. Tai galimai turi itakos
netinkamam Centro darbuotojq poZilriui i asmenq pra5ymq, praneSimq, skundq nagrinejim4.
Seimo kontrolieriaus nuomone, bnq tikslinga papildyti Nuostatus, nustatant, kad Centras
pagal kompetencij4 nagrineja asmenq pra5ymus, prane5imus, skundus.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

21. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos
1 dalies I

Respublikos

punktu, nusprendZia Parei5kejo skund4 del

Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio
Centro pareigiinq veiksmq (neveikimo) pripaZinti pagristu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
22.
dalies 1, 8

\

ir

adoyatdarnasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio I
punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:
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22.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei - inicijuoti Lietuvos g)'ventojrl genocido ir
rezistencijos tyrimq centro nuostatq papildym+ nustatant, kad Centras pagal kompetencij4 nagrineja
asmenq pra5ymus, praneSimus, skundus;
22.2. Lietuvos gtventoj4 genocido

ir rezistencijos tyrimo cenlro direlctotiui:

22.2.1. kartotinai - laikantis konstitucinio principo ,,ValdZios istaigos tarnauja Zmonems",
vie5ojo administravimo objektpr:mo ir i5samumo principq bei Pra5ymq nagrinejimo taisykliq
reikalavimq - ilnagrineti PraSym4 pagal Cenho kompetencij4 ir Pra5ymo turini, pateikti Parei5kejui
kopij4) visus jo iskeltus klausimus,
aiskq ir argumentuot4 atsakym4 (Seimo kontrolieriui

-

i
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argumentus'problemasirkt.,nurodantvisasPra5ymonagrinejimuiitakosturEusiasaplinkybesir
Pra5ymo turin[, kTtu pateikiant
konkredias teises aktq nuostutas, ku.io.is remiasi,".ti*nt
iSkeltu klausimu' del Sioje
motwuotus paaiSkinimus Oef C"ntio pozicijos kiekvienu Parei5kejo
paZymoje pu"it oq Parei5kejo nurodomq aplinkybiq;
priemoniq Centras emesi'-kad ateityje
22.2.2. informrtori, xoriq t.isinitl bei organizaciniq
parei5kejams buq
buq ;ik-ir-;; tinkamas ,iiq ur,,"nq prasy:mq nagrinejimas ir atsakymai
teikiami laiku.

Lic'uuos Respublikos
Apie rekomendaciiq nagrindiimo'!z!lt:!^ Prl$Yt1me praneiti
j0
tvatka' L y'' ne vdliau kaip per
Seimo iintrotieritt Brlatymi ZiTmips"lo 3 dalyie nustalyla
dientl nuo rekomendaciios gavimo dienos'

Seimo kontrolierius

Augustinas Normantas

