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Vykdant uždavinius pagal atitinkamus ESBO Ministrų tarybos sprendimus1 ir vadovaujantis
ankstesnių renginių2 rekomendacijomis, 2011 m. gegužės 25 – 27 d. Vilniuje ESBO Strateginių
policijos reikalų padalinys (SPMU) organizuoja trijų dienų mokomąjį seminarą. Seminaras vyks
Lietuvos Respublikos Seime, jį remia Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
įstaiga. Šis renginys yra 2011 m. vasario 21 d. - kovo 4 d. nuotoliniu būdu vykusio seminaro tęsinys.
Šio mokomojo seminaro tikslas - pagerinti Rytų Europos teisėsaugos institucijų gebėjimus
atskleisti ir tirti seksualinį vaikų išnaudojimą internete, bei persekioti už tai baudžiamąja tvarka
stiprinant tarptautinį teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą. Seminaro metu dalyviai
nagrinės dabartines seksualinės prievartos prieš vaikus tendencijas, nustatys nacionalinių teisės aktų
spragas, dalinsis gerąja praktika aptinkant svetaines, kuriose talpinama prievartos prieš vaikus
medžiaga, ir nustatant nekentėjusius vaikus.
Regioniniame seminare dalyvaus nusikaltimų elektroninėje erdvėje ekspertai iš EUROPOLO,
Švedijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Seminaras vyks lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Numatomas
sinchroninis vertimas.

1

ESBO Ministrų tarybos sprendimas Nr. 15/06 Dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu (2006 m., Briuselis) ir
ESBO Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 9/07 Dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu internete (2007 m.,
Madridas)
2
Seminaras „Geresnis teisėsaugos reagavimas kovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu internete“ (2007 m.
rugsėjis); nuotolinis seminaras „Kova su seksualiniu vaikų išnaudojimui internete“ (2008 m. spalis); Tinklapis
apie seksualinį vaikų išnaudojimą ESBO „Policing on-line“ informacinėje sistemoje (2009 m. gruodis)

Projektas
DARBOTVARKĖ
GEGUŽĖS 25 D. (Pirma diena)
8.30 – 9:30

Dalyvių registracija
Sveikinimo žodis:
Arminas Lydeka

9:30 – 10:15

10:15 – 10:45
10:45 – 11:00

Edita Žiobienė

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto
pirmininkas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė

Tomas Vaitkevičius

Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras

Knut Dreyer

ESBO vyresnysis patarėjas policijos klausimais

Seminaro lektorių ir dalyvių prisistatymas
Kavos pertrauka

11:00 – 11:20

Europos Tarybos veikla kovojant su seksualiniu smurtu prieš vaikus
Tiina-Maria Levamo – Europos Taryba

11.20 – 12:30

Šalių atstovų pranešimai
(Baltarusija, Moldova, Rumunija, Rusijos Federacija, Ukraina – po 15 min.)

12:30 – 14:00

Pietūs

14:00 – 14:30

Baudžiamoji atsakomybė už seksualinę prievartą prieš vaikus internete
Lietuvos Respublikoje
Daiva Skorupskaitė - Lisauskienė – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

14:30 -15:00

Tyrimai dėl seksualinės prievartos prieš vaikus internete – Lietuvos patirtis
Auksė Krikštaponienė –Lietuvos kriminalinės policijos biuras

15:00-15:30

Psichologiniai seksualinės prievartos prieš vaikus aspektai
Neringa Grigutytė – Teisės institutas

15:30 – 16:30

EUROPOLAS ir programos „Dvyniai“ (darbinės medžiagos tyrimo programa)
vaidmuo užtikrinant tarptautinį bendradarbiavimą (apžvalga ir bylos)
Giuseppe Giliberti – EUROPOLAS

16:30 -16:45

Kavos pertrauka

16:45 – 17.30

Tarptautinis policijos bendradarbiavimas: Europos finansinė koalicija (EFK),
Specialioji virtuali pasaulinė grupė ir „Circamp“ projektas
Giuseppe Giliberti – EUROPOLAS

GEGUŽĖS 26 D. (Antra diena)
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 -12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16.00
16:00 – 16:15

Švedijos teisės aktai, koordinavimas ir bendradarbiavimas nacionaliniame ir
tarptautiniame lygmenyse
Björn Sellström – Švedijos nacionalinis tyrimų biuras
Švedijos iniciatyva dėl internetinių svetainių, kuriose platinama, medžiaga,
vaizduojanti prievartą prieš vaikus, blokavimo
Peter Björk – Švedijos nacionalinis tyrimų biuras (Švedija)
Kavos pertrauka
Švedijoje naudojama programinė įranga, skirta konfiskuotai medžiagai
rūšiuoti
Peter Björk – Švedijos nacionalinis tyrimų biuras
Pietūs
Asmenų, kurie internete platina vaizdus su smurtu prieš vaikus, atskleidimas
Švedijoje
Peter Björk – Švedijos nacionalinis tyrimų biuras
Prancūzijos žandarmerijos metodai dirbant nukaltimų prieš vaikus internete
srityje (įžanga)
Sylvain Beck – Prancūzijos žandarmerija
Kavos pertrauka

16:15 – 17:00

P2P (LogP2P) tinklo tyrimai – priemonės ir rezultatai
Sylvian Beck - Prancūzijos žandarmerija

17:00 – 17:30

Vaikų verbavimas: slapta internetinė kontrolė
Sylvain Beck - Prancūzijos žandarmerija
GEGUŽĖS 27 D. (Trečia diena)

09:00 -10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Finansiniai tyrimai: procedūros ir geroji praktika
Giuseppe Giliberti – EUROPOLAS
Kavos pertrauka
Finansiniai tyrimai: situacijos analizė
Giuseppe Giliberti – EUROPOLAS
Pietūs
Operacija „Venecijos karnavalas“: situacijos analizė, veikimo būdas, kliūtys ir
sunkumai
Giuseppe Giliberti – EUROPOLAS
Išvados
Seminaro uždarymas.
ESBO Strateginių policijos reikalų padalinio atstovas
________________

