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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje pristatomas vienas iš procesinių prievartos priemonių realizavimo metodų – kontro-

liuojamasis gabenimas. Teisinėje literatūroje apie šį neviešo pobūdžio baudžiamojo persekiojimo me-

todą nekalbama, todėl darbo autorės išnagrinėjo kontroliuojamojo gabenimo teisinius klausimus, anali-

zavo jo taikymo ypatumus. 

Operatyvinės veiklos veiksmai ir metodai baudžiamajame procese įpareigoja kriminalistikos 

mokslo atstovus parengti jų atlikimo ir fiksavimo kriminalistinius taktinius būdus, rekomendacijas ir 

technines priemones. Šiame straipsnyje kontroliuojamasis gabenimas pristatomas kaip efektyvus nu-

sikalstamų veikų tyrimo metodas, numatomi jo tikslai, rūšys, realizavimo etapai. 

 
 

Ávadas 
 

Lietuva dël savo geografinës ir geopolitinës padëties laikoma tranzitine valstybe. Nuo 2004 m. 
geguþës 1 d. mûsø valstybë buvo priimta á Europos Sàjungà. Vienas ið strateginiø uþdaviniø Lietuvai, 
kaip Europos Sàjungos narei, yra iðoriniø sienø su Rusija ir Baltarusija saugumo uþtikrinimas, todël 
valstybës sienø apsauga ir kontrabandos kontrolë buvo pradëta koordinuoti ne tik nacionaliniu lygiu, 
bet ir derinama su kitomis Europos Sàjungos valstybëmis. 

Teisësaugos institucijos, siekdamos nustatyti asmenis, susijusius su neteisëtu narkotiniø, 
psichotropiniø, nuodingøjø bei radioaktyviø medþiagø, ðaunamøjø ginklø ir ðaudmenø, pinigø, kultû-
ros vertybiø gabenimu, Lietuvos Respublikos sutarèiø nustatyta tvarka gali taikyti kontroliuojamojo 
gabenimo metodà. Taikant ðá metodà leidþiama neteisëtai gabenamas arba átariamas, kad neteisëtai 
gabenamos, minëtø objektø siuntas áveþti á Lietuvos Respublikos muitø teritorijà, iðveþti ið jos arba 
gabenti per jà tranzitu, kai muitinë bei kitos teisësaugos institucijos apie tai þino ir kontroliuoja. 

Iðanalizuoti teisës aktai parodë, kad ðis teisësaugos institucijø taikomas metodas apibûdintas 
vienodai, taèiau tarptautiniø teisës aktø vertimas á lietuviø kalbà nëra suvienodintas, todël ðis metodas 
ávardytas skirtingais terminais, o tai gali iðkraipyti jo taikymo esmæ. 
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Kontroliuojamojo gabenimo teisinis reguliavimas 
 

Operatyvinës veiklos veiksmai ir metodai baudþiamajame procese ápareigoja kriminalistikos 
mokslo atstovus parengti jø atlikimo ir fiksavimo kriminalistinius taktinius bûdus, rekomendacijas ir te-
chnines priemones. Taèiau mes neiðvengiamai susidursime su operatyvinës veiklos pagrindiniais 
principais kaip vieðojo intereso apsaugos, konspiracijos, konfidencialumo, vieðø ir slaptø priemoniø 
bei metodø derinimo bei jø ágyvendinimo problemomis. 

Vieni ið svarbiausiø teisës aktø, reglamentuojanèiø kontroliuojamojo gabenimo metodà, yra 
tarptautiniai aktai (konvencijos, sutartys). Jungtiniø Tautø Organizacijos 1988 m. konvencijos „Dël ko-
vos su neteisëta narkotiniø priemoniø ir psichotropiniø medþiagø apyvartà“ 1 straipsnyje pasakyta, 
kad „kontroliuojamasis tiekimas – metodas, kuris leidþia iðveþti, perveþti arba áveþti á vienos ar keliø 
ðaliø teritorijà neteisëtas arba kelianèias átarimà narkotiniø priemoniø ir psichotropiniø medþiagø, taip 
pat medþiagø, nurodytø Konvencijos prieduose arba jas pakeièianèiø medþiagø partijas, þinant ir at-
liekant prieþiûrà kompetentingiems organams, siekiant iðaiðkinti asmenis, dalyvaujanèius nusikalti-
muose“ [1].  

2000 m. gruodþio 13 d. Italijoje, Palermo mieste, buvo pasiraðyta Jungtiniø Tautø konvencija 
prieð tarptautiná organizuotà nusikalstamumà [2]. Ðioje Lietuvos ratifikuotoje konvencijoje kaip spe-
cialûs tyrimo metodai nurodyti: kontroliuojamojo pristatymo metodas, elektroninis stebëjimas ar 
kitokie stebëjimo metodai, operacijos panaudojant slaptus agentus. Ðios konvencijos 2 straipsnyje ðis 
metodas apibûdinamas kaip „kontroliuojamojo pristatymo metodas, kurá taikant neteisëtai gabe-
namas ar átariamas, kad ðios neteisëtai gabenamos, prekiø siuntas leidþiama iðveþti ið, gabenti tran-
zitu per ar áveþti á vienos ar keliø valstybiø teritorijà, kai jø kompetentingos valdþios institucijos tai þino 
ir priþiûri, siekdamos iðtirti nusikaltimà ir nustatyti asmenis, susijusius su nusikaltimo padarymu“. 

Konvencijos „Dël muitinës administracijø tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo“, kuri pa-
rengta vadovaujantis Europos Sàjungos sutarties K.3 straipsniu, 22 straipsnyje kalbama apie kontro-
liuojamàjá gabenimà, kad kiekviena valstybë narë ásipareigoja kitos valstybës praðymu uþtikrinti, kad 
jos teritorijoje gali bûti leidþiama vykdyti kontroliuojamuosius gabenimus, kai tiriami nusikaltimai, ku-
riuos padarius taikoma ekstradicija [3]. 

Konvencijos „Dël Europos Sàjungos valstybiø nariø savitarpio pagalbos baudþiamosiose by-
lose“, kurià pagal Europos Sàjungos sutarties 34 straipsná patvirtino Taryba, 12 straipsnyje kalbama 
apie kontroliuojamàjá gabenimà [4]. Analogiðkai apie kontroliuojamàjá gabenimà teigiama Europos 
konvencijos „Dël savitarpio pagalbos baudþiamosiose bylose antrojo papildomo protokolo“ 18 
straipsnyje [5]. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir Gruzijos Respublikos Vyriausybës susitarimo „Dël ben-
dradarbiavimo kovojant su muitinës ástatymø paþeidimais“ 1 straipsnyje pasakyta, kad „kontroliuo-
jamasis pristatymas – metodas, kurá taikant leidþiama neteisëtas arba átariamas narkotiniø priemo-
niø, psichotropiniø medþiagø arba jas pakeièianèiø medþiagø siuntas iðveþti ið Ðaliø teritorijø, perveþti 
per jas tranzitu arba á jas áveþti, Ðaliø kompetentingoms valstybinëms institucijoms þinant ir priþiûrint, 
siekiant nustatyti asmenis, susijusius su neteisëta narkotiniø priemoniø ir psichotropiniø medþiagø 
apyvarta“ [6]. 

Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ástatymo (toliau – LR OVÁ) 3 straipsnyje pasakyta, 
kad „kontroliuojamasis gabenimas – sankcionuoti veiksmai, kuriø metu leidþiama áveþti á Lietuvos 
Respublikos teritorijà, perveþti per jà arba iðveþti ið jos neteisëtai gabenamas ar kelianèias átarimà 
prekes bei kitokius objektus, kontroliuojant operatyvinës veiklos subjektui, siekiant iðaiðkinti nusi-
kalstamas veikas, jas rengianèius, daranèius ar padariusius asmenis“ [7].  

Iðanalizavus ðiuos teisës aktus, matyti, kad juose vienodai apibrëþtas ðis teisësaugos institucijø 
taikomas metodas, taèiau tarptautiniø aktø vertimas á lietuviø kalbà nëra suvienodintas, todël ðis me-
todas ávardytas skirtingais terminais – „kontroliuojamasis tiekimas“, „kontroliuojamasis pristaty-
mas“ ir „kontroliuojamasis gabenimas“, o tai gali iðkraipyti ðio metodo esmæ. Mûsø manymu, ter-
minas „kontroliuojamasis gabenimas“ tiksliausiai apibûdina ðá metodà, nes þodþio „gabenimas“ 
semantinë prasmë yra „krovinio neðimas, veþimas“, tuo tarpu „tiekimas“ suprantamas kaip „aprûpi-
nimas, gaminimas, darymas, taisymas“, o „pristatymas“ – „atgabenimas, nugabento daikto pateiki-
mas“ [8]. 

Kontroliuojamojo gabenimo metodas taikomas bendradarbiaujant uþsienio ðalims tarptauti-
niu lygiu. Jos, prireikus taikyti ðá specialø metodà, sudaro dviðales ar daugiaðales sutartis arba susita-
rimus. Jei sutartis arba susitarimas nëra sudaryti, sprendimai tarptautiniu lygiu taikyti tokius specialius 
tyrimo metodus priimami atsiþvelgiant á kiekvienà atskirà atvejá ir, prireikus, atsiþvelgiama á finansinius 
susitarimus ir sutarties sàlygas, á suinteresuotø valstybiø (konvencijos ðaliø), vykdomà jurisdikcijà. To-
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kios sutartys ar susitarimai sudaromi bei ágyvendinami nuosekliai laikantis valstybiø suverenios lygy-
bës principo ir vykdomi nenukrypstamai laikantis tø sutarèiø ar susitarimø sàlygø. Sprendimai taikyti 
kontroliuojamojo pristatymo metodà tarptautiniu lygiu gali suinteresuotø valstybiø (konvencijos ðaliø) 
sutikimu apimti tokius metodus kaip: prekiø susekimas ir leidimas jas gabenti nepakeistas arba jø pa-
ëmimas ar visø ar dalies pakeitimas kitomis. 

Taikant Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 158 straipsnyje 
numatytà procesinæ prievartos priemonæ „Savo tapatybës neatskleidþianèiø ikiteisminio tyrimo 
pareigûnø veiksmai“ galima atlikti dviejø rûðiø veiksmus:  

1) slapta patekti á gyvenamàsias patalpas, transporto priemones ir apþiûrëti ðiuos objektus, lai-
kinai paimti bei apþiûrëti dokumentus, paimti tyrimui medþiagas, þaliavas ir produkcijos pavyzdþius 
bei kitus objektus, neskelbiant apie jø paëmimà, atlikti kontroliná1 gabenimà, uþmegzti ryðius su as-
menimis, tapusiais nusikalstamos veikos tyrimo objektais, ir pan.;  

2) atlikti nusikalstamà veikà imituojanèius veiksmus.  
Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekse nëra apibrëþta kontroliuojamojo gabe-

nimo sàvoka, todël reikia vadovautis sàvokomis, kurios apibrëþtos anksèiau nurodytuose tarptauti-
niuose teisës aktuose ir Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ástatymo 3 straipsnyje pateiktu 
kontroliuojamojo gabenimo apibrëþimu. 

Tokia susiklosèiusi kontroliuojamojo gabenimo teisinio reguliavimo situacija lemia tai, kad mes 
apie kontroliuojamàjá gabenimà kalbame tik kaip apie procesinës prievartos priemonës realizavimo 
metodà. Taèiau kontroliuojamojo gabenimo reglamentacija yra bûtina baudþiamajame procese, nes 
tai padaryti ápareigoja tarptautiniai teisës aktai ir nauja procesiniø prievartos priemoniø koncepcija 
Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekse. 

 

Kontroliuojamojo gabenimo taikymo galimybës atskleidþiant ir  
tiriant nusikalstamas veikas 

 

Kontroliuojamasis gabenimas, kaip procesinës prievartos priemonës metodas, taikomas 
kontrabandos bylose. Taèiau tokio gabenimo atvejai Lietuvoje tiriant kontrabandà yra pavieniai. Jie 
buvo atlikti daugiausia dël narkotiniø ir psichotropiniø medþiagø kontrabandos. Ikiteisminiuose tyri-
muose dël cigareèiø kontrabandos atliekant procesinius veiksmus, pagal LR BPK 158 straipsná2 ne-
buvo atliktas në vienas tabako ir jo gaminiø (cigareèiø) kontroliuojamasis gabenimas.  

Bûtina atkreipti dëmesá á tai, kad iki to momento, kol nëra pradëtas ikiteisminis tyrimas, kontro-
liuojamasis gabenimas vykdomas remiantis LR OVÁ 13 straipsnyje „Kontroliuojamasis gabenimas“ 
reikalavimais ir kurá sankcionuoja LR generalinis prokuroras ar jo ágaliotas generalinio prokuroro pa-
vaduotojas arba apygardø prokuratûrø vyriausieji prokurorai pagal operatyvinës veiklos subjekto va-
dovo ar jo ágalioto vadovo pavaduotojo motyvuotà teikimà. Pradëjus ikiteisminá tyrimà ir iðkilus bûti-
nybei atlikti kontroliuojamàjá gabenimà, jis vykdomas pagal LR BPK 158 straipsná „Savo tapatybės ne-
atskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai“. Tokie veiksmai leidþiami tik ikiteisminio tyrimo 
teisëjo nutartimi gavus prokuroro praðymà.  

Mûsø manymu, kontroliuojamasis gabenimas yra efektyvus nusikalstamø veikø tyrimo meto-
das, kuriuo galima kontroliuoti kontrabandos subjektø sulaikymo eigà, apsisaugoti nuo prieðlaikinio 
liudytojø atskleidimo, kontrabandos dalyko sunaikinimo ir kt. Pagrindiniai jo tikslai:  

1) nustatyti ir sulaikyti kontrabandos subjektus;  
2) demaskuoti ir iðskaidyti organizuotas grupes arba nusikalstamus susivienijimus, uþsiiman-

èius kontrabanda;  
3) pagerinti tyrimo kokybæ, iðaiðkinti dar neþinomus, aukðtesnio lygio kontrabandos subjektus 

(pavyzdþiui, organizatorius);  
4) gauti papildomø duomenø, bûtinø greitam ir iðsamiam nusikalstamos veikos ikiteisminiam 

tyrimui;  

                                                 

1 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 158 str. komentare minimas „kontrolinis gabenimas“, o kituose 
norminiuose aktuose – kontroliuojamasis gabenimas. Mūsų nuomone „kontroliuojamasis“ yra platesnė sąvoka, nes kontroliuoti 
reiškia – tikrinti, laikyti ką nors savo rankose, lemti kieno nors veiksmus (žr.: Tarptautinių žodžių žodynas / Sudarytojai A. 
Bendorienė, V. Bogušienė, E. Dagytė ir kt. Vilnius, 2004. P. 399). Tuo tarpu žodis „kontrolinis“ reiškia „tikrinamasis, leidžiantis 
įsitikinti, palyginti“ (Ten pat. P. 399). 

2 Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro 2003 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. I–90 patvirtintose rekomendacijose „Dėl 
operatyvinės veiklos įstatymo ir baudžiamojo proceso kodekso 154, 158, 159 ir 160 straipsnių taikymo pradėjus ikiteisminį 
tyrimą“ yra nurodyta, kad atliekant kontroliuojamąjį gabenimą reikia vadovautis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodekso 158 straipsniu „Savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai“.  
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5) gauti árodomosios reikðmës duomenis apie átariamøjø sàmoningà nusikalstamà veiklà;  
6) nustatyti kontrabandos gabenimo bûdus ir saugojimo vietas;  
7) aptikti papildomà kontrabandà; 
8) patvirtinti galutiná kontrabandiniø prekiø vartotojà (uþsakovà).  
Lietuvoje taikyti kontroliuojamàjá gabenimà gali:  
1) atliekant procesinius veiksmus, kai priimta atitinkama teisëjo ar teismo nutartis (pagal LR 

BPK): a) ikiteisminio tyrimo ástaigø pareigûnai ir b) kiti asmenys1. 
2) atliekant operatyvinius veiksmus, juos sankcionavus (pagal LR OVÁ): a) operatyvinës veik-

los subjektai ir b) operatyvinës veiklos subjektai kartu su operatyvinës veiklos slaptaisiais 
dalyviais (pavyzdþiui, kai atliekamas kompleksas operatyviniø veiksmø – kontroliuojamasis 
gabenimas ir nusikalstamos veikos imitacijos modelis).  

Mûsø nuomone, iðskirti kontroliuojamojo gabenimo subjektus, vykdanèius tiek procesinius 
(ikiteisminio tyrimo), tiek operatyvinius veiksmus, bûtina.  

Remiantis minëtais norminiais aktais Lietuvoje galimos ðios kontroliuojamojo gabenimo rû-
ðys:  

1) kontroliuojamasis gabenimas, átraukiant bendradarbiaujanèius kontrabandos subjektus. 
Já galima atlikti kai: a) kontrabandos subjektas sutinka bendradarbiauti, pristatant kontra-
bandos dalykà á paskirties vietà sulaikius pasienyje; b) kontrabandos subjektas, nustatytas 
kito tyrimo metu, sutinka bendradarbiauti pristatant kontrabandos dalykà á paskirties vietà; 
c) pats ikiteisminio tyrimo pareigûnas, kiti asmenys (pagal LR OVÁ operatyvinës veiklos 
subjektai ar slaptieji operatyvinës veiklos dalyviai) atlieka kontroliuojamàjá gabenimà arba 
lydi paþeidëjà (kontrabandos subjektà). 

2) neakivaizdi palyda – tai kontroliuojamasis gabenimas, kai kontrabandos dalykà toliau lei-
dþiama gabenti á paskirties vietà priþiûrint teisësaugos institucijø pareigûnams ir nedalyvau-
jant bendradarbiaujanèiam asmeniui, kai: a) kontrabandos dalykà aptinka muitinio patikri-
nimo metu apie tai neþinant kontrabandos subjektui; b) transportuotojas gali þinoti arba ne-
þinoti apie kontrabandà. 

3) praleidimas – kai kontrabandos dalykas gabenamas per ðalá tranzitu á kità ðalá arba á paskir-
ties vietà ðalies viduje; atliekant tarptautiná kontroliuojamàjá gabenimà arba turint iðankstiniø 
duomenø apie tokio krovinio tikslø gabenimo laikà, paskirties vietà ir kt., kurá gali inicijuoti 
operatyvinës veiklos subjektas; arba tai gali bûti sulaikymo arba tyrimo uþsienyje rezultatas. 

Kontroliuojamasis gabenimas galimas per sausumos sienos kirtimo punktus; oro (keleiviai arba 
águla; oru gabenami kroviniai) ir jûrø uostus (keleiviai arba águla, jûriniø konteineriø importas (ekspor-
tas); transporto priemoniø importas (eksportas); tarptautiniu paðtu. 

Autorës siûlo iðskirti kontroliuojamojo gabenimo realizavimo etapus:  
1) kontrabandos sulaikymas, neatidëliotinø tyrimo veiksmø atlikimas arba (ir) ikiteisminio ty-

rimo tyrëjø, operatyviniø darbuotojø bendradarbiavimas siekiant atlikti kontroliuojamàjá ga-
benimà;  

2) kontrabandos subjekto sutikimas bendradarbiauti2;  
3) kontrabandos paskirties vietos, kitø objektyviosios pusës duomenø nustatymas;  
4) átariamøjø grupës nustatymas, duomenø apie juos surinkimas;  
5) pasirengimas kontroliuojamajam gabenimui, veiksmø „sankcionavimas“;  
6) kontroliuojamojo gabenimo vykdymas;  
7) átariamøjø sulaikymas su ákalèiais. 
Pareigûnas, sulaikæs kontrabandà, turi greitai priimti sprendimà dël kontroliuojamojo gabenimo 

metodo taikymo, kadangi laikas yra vienas ið svarbiausiø veiksniø, leidþianèiø sëkmingai taikyti ðá ty-
rimo metodà. Nemaþai laiko atima procesiniø (ir neprocesiniø) veiksmø atlikimas, teisminiø nutarèiø, 
leidþianèiø atlikti kontroliuojamàjá gabenimà ir kitus, ðio metodo sëkmingam taikymui uþtikrinti bûti-
nus, procesinius veiksmus (telekomunikacijø tinklais perduodamos informacijos kontrolæ ir áraðø da-
rymà, slaptà sekimà ir kt.), gavimas. Bûtina numatyti – ðio taikyto metodo naudà tolesniam tyrimui 
(teisinë perspektyva): a) numatyti ikiteisminio tyrimo tikslus; b) sekimo galimybes (surinkti ir iðanali-
zuoti duomenis apie kontrabandos subjektus, jø gyvenamàsias, lankymosi ir darbo vietas; c) kontro-
liuojamo gabenimo marðrutà; krovinio pristatymo vietà; d) galimus kontrabandos organizatoriø kont-

                                                 

1 Asmenys, kurie nėra ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai, kontroliuojamąjį gabenimą gali atlikti tik ypatingais atvejais, 
jeigu ikiteisminio tyrimo metu nėra kitų galimybių nustatyti nusikaltimus darančius asmenis. 

2 Šio etapo gali ir nebūti, kai kontrabandos subjektas nesutinka bendradarbiauti arba jam nežinoma apie kontrabandos 
sulaikymą. 
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raveiksmus ir pan.; e) sutelkti pareigûnø pajëgas (kontroliuojamojo gabenimo specialistus, technikus, 
sekimo padalinio pareigûnus, ikiteisminio tyrimo tyrëjus ir kt.); f) pasirûpinti transporto ir technikos 
priemonëmis ir kt. 

Ðis metodas gali bûti taikomas tik tais atvejais, kai be jo negalima pasiekti reikiamø baudþia-
mojo proceso tikslø. Jo taikymas turi bûti nedelsiant nutrauktas, kai tai tampa nereikalinga ikiteismi-
niam tyrimui. Asmeniui (asmenims), kuriems buvo taikytas kontroliuojamasis gabenimas jiems neþi-
nant, baigus já taikyti turi bûti praneðta apie tai. Praneðti bûtina iðkart, kai tik ámanoma tai padaryti ne-
pakenkiant ikiteisminio tyrimo sëkmei (LR BPK 161 str. 1 d.). Praneðime asmeniui nurodoma tik tai, 
kad ikiteisminio tyrimo metu jo atþvilgiu buvo taikyta procesinë prievartos priemonë pagal LR BPK 
158 straipsná, kurios metu buvo atliktas kontroliuojamasis gabenimas. 

Duomenys, gauti atliekant kontroliuojamàjá gabenimà, gali bûti panaudoti: 
1) ikiteisminio tyrimo tyrëjø darbe, siekiant greitai ir iðsamiai iðtirti nusikalstamas veikas; 
2) sprendþiant LR OVÁ 5 straipsnyje numatytus uþdavinius. 
Pagal LR OVÁ, atliekant kontroliuojamàjá gabenimà, gautà informacijà tyrëjas gali panaudoti 

kaip operatyvinæ informacijà tiriant nusikalstamas veikas. Ðia informacija ikiteisminio tyrimo tyrëjas 
gali pagal tam tikrus susitarimus keistis su kitomis valstybëmis, institucijomis, tarnybomis ir kt. Taèiau 
tokia informacija negali bûti pagrindas pradëti ikiteisminá tyrimà, atlikti tam tikrus ikiteisminio tyrimo 
veiksmus ir procesinës prievartos priemones. Jà bûtina áteisinti pagal LR BPK reikalavimus.  

 
 

Iðvados 
 

Kontroliuojamojo gabenimo teisinë reglamentacija bûtina baudþiamajame procese, nes tai pa-
daryti ápareigoja tarptautiniai teisës aktai ir nauja procesiniø prievartos priemoniø koncepcija Lietuvos 
Respublikos baudþiamojo proceso kodekse. 

Dël skirtingos semantinës kontroliuojamojo gabenimo sàvokos reikðmës kontroliuojamojo ga-
benimo, kaip procesinës prievartos priemonës, realizavimo metodas gali bûti suvokiamas skirtingai. 
Bûtina suvienodinti ðio metodo sàvokà visuose Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose.  

Ðis metodas taikomas, kai ikiteisminio tyrimo pareigûnas priima sprendimà taikyti procesinæ 
prievartos priemonæ, numatytà pagal Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 158 
straipsná, ir yra bûtinybë atlikti kontroliuojamàjá gabenimà. 

Pagal LR BPK 158 straipsná, atliekant kontroliuojamàjá gabenimà, gauti ir uþfiksuoti faktiniai 
duomenys turi árodomàjà reikðmæ ir gali bûti pripaþinti árodymais teisme. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

Lithuania is considering as transit state because of its geographical and geopolitical positiona. Our state 
became the member of Europe Union on the 1st May‘ 2004. One of strategic purpose of Lithuania as member 
of Europe Union is ensure of outside borders with Russia and Byelorussia security. Because of that security of 
state borders and control of smuggling were started to coordinate not only on state level, but either regularize 
with others Europe Union states. 

The research represents the one of method of compulsory measure implementation – controlled delivery. 
This unadvertised method of prosecution isn‘t considered in juridical literature, because of those authors of 
article analysed the legal questions concerning the controlled delivery, and special features of its 
implementation. 

The analysis of legal grounds showed, that this method implementing by law enforcement institutions is 
characterised, but translation of international law statutes in Lithuanian language isn‘t uniformed, that 
determines different terms of this method, it can deform the essence of method. 

Squad actions and methods incorporated in penal procedure oblige the representatives of criminalistic 
science to prepare criminalistics tactical methods, recommendations and technical measures.  

Controlled delivery is effective method of criminal actions investigation, by that we can control detention 
process of subjects of smuggling, secure from untimely disclosure of witnesses, destruction of smuggling object 
and others. The main purposes of it:  

1) establish, detain smuggling subjects;  
2) destroy and resolve organised groups or criminal alliances occupied  smuggling;  
3) improve the quality of investigation by establishing unknown and often high rate subjects of smuggling  

                (for example, organizer);  
4) receive additional information for quick and comprehensive pre-trial investigation of criminal action;  
5) receive the evidential facts, that illegal action was committed purposely;  
6) establish transporting methods and storages of smuggling objects;  
7) detect the additional smuggling objects; 
8) confirm the end consumer of smuggling goods (customer). 
During controlled delivery that implemented according Lithuanian Operative actions law investigator all 

received information can use as operative information for crime investigation. Suchan informationa pre-trial 
investigator can exchange with another states or institutions according certain contracts. But suchan 
information can‘t be the ground for pre-trial investigation start, for certain actions of pre-trial investigation and 
compulsory measures implementation.  

During controlled delivery that implemented according the Penal Code of Lithuania, article 158, 
received and fixated information is evidential and can be accepted as evidences in court. 
 
 
 

 

 




