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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje konceptualiu lygiu nagrinėjami pagrindiniai policijos veiklos kontrolės komponentai, 

jos samprata, kontrolės turinys bei pateikiama subjektų, įgaliotų vykdyti policijos veiklos kontrolę, 

sistema. Valstybėje ir visuomenėje vykstantys politiniai, socialiniai  ekonominiai, informaciniai techno-

loginiai procesai reikalauja, kad policija ir jos institucijos peraugtų į aukštesnį teikiamų socialinių pa-

slaugų kokybiškumo lygį. Tai galima pasiekti darniai funkcionuojančiu policijos veiklos kontrolės mecha-

nizmu.  

Straipsnyje keliama kontrolės, kaip vieno iš teisėtumo užtikrinimo policijos veikloje būdų, pro-

blema. Kontrolės reikšmę policijos veikloje lemia keletas aplinkybių: pirma, policija savo veikla apima pla-

čiausią visuomenės saugumo užtikrinimo infrastruktūrą (t.y. žmogaus teisių ir laisvių apsauga, viešo-

sios tvarkos palaikymas, įvairių teisės pažeidimų prevencija ir pan.), antra, policijos institucijos ir pa-

reigūnai, įgyvendindami valdingo pobūdžio įgaliojimus, įgyvendina teisės taikomąją veiklą, trečia, polici-

jos institucijos ir pareigūnai turi plačius įgaliojimus taikyti administracinio poveikio priemones visuo-

menės nariams. Įvardytos aplinkybės autoriui straipsnyje leidžia kelti ir tyrinėti hipotezę dėl bendro 

policijos veiklos kontrolės mechanizmo kūrimo, užtikrinančio efektyvų tiek policijos teikiamų socialinių 

teisinių paslaugų lygį, tiek visos policijos sistemos funkcionavimą. 

 

Ávadas 
 

Pastaruoju metu policijos vykdomø uþdaviniø ir funkcijø (karu ir teikiamø socialiniø paslaugø) 
teisëtas patikrinimas, arba kontrolë, laikomas vienu ið pagrindiniø policijos veiklos teisëtumo uþtikri-
nimø bûdø.  

Policijos institucijø ir pareigûnø veiksmø teisëtumo kontrolæ reikia suprasti kaip tikrinimà, ar po-
licijos institucijø ir jos pareigûnø veiksmai (neveikimas) atitinka Konstitucijos, ástatymø bei kitø teisës 
aktø reikalavimus. Valstybë teisës norminiais aktais grieþtai apibrëþia savo institucijø veiklos ribas, 
formas bei metodus. Policijos veiklos paskirtis – tarnauti þmogui bei uþtikrinti asmens, visuomenës 
saugumà bei vieðàjà tvarkà – átvirtina aukðèiausià galià turinèiuose teisës dokumentuose [1; 2]. Ágy-
vendindama ðià paskirtá policija vykdo administracinæ prieþiûrà, teisës paþeidimø ir kitø nusikalstamø 
veikø prevencijà, ágyvendina su tuo susijusias valstybines programas, operatyvinæ veiklà, taiko admi-
nistracinæ prievartà. Visi ðie policijos veiksmai tiesiogiai arba netiesiogiai susijæ su þmogaus teisëmis ir 
jø apsauga, vadinasi, ir su policijos veiksmø teisëtumo kontrole. 
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Policijos veiksmø teisëtumo kontrolës esmë yra ta, jog valstybë ir jos ágaliotos institucijos bei 
visuomenë ir jos nariai, naudodami organizacines teisines priemones, tikrina, ar policijos institucijos ir 
pareigûno veiksmuose nebuvo padaryta nukrypimø nuo teisës aktuose átvirtintø reikalavimø. Kontro-
liuojama gali bûti ávairiais aspektais, t.y. kompetencijos, þinybingumo, atliekamø funkcijø ar kt. Vyk-
dant policijos veiklos kontrolæ tiesiogiai atsakoma á klausimà: ar konkretus policijos institucijos bei pa-
reigûno veiksmas (t.y. taikomos ávairios administracinës ir baudþiamosios procesinës prievartos 
priemonës, vykdomos prevencinës akcijos, priimami sprendimai tiriamoje byloje ir pan.) neprieðta-
rauja Konstitucijai, ástatymams ir kitiems teisës aktams. 

Manytina, kad ðiø studijø aspektai nëra iðsamiai iðnagrinëti, o tai atlikti vien tik vadybinëmis ar 
teisinëmis priemonëmis vargu ar galima dël problemø antplûdþio. Viena ið tokiø nagrinėtinų problemų 
– policijos veiklos kontrolës turinys ir jo neapibrëþtumo problema. Vienareikðmio atsakymo á iðkeltà ty-
rimo klausimà nerasime, nes policijos veiklos kontrolës probleminæ padëtá lemia socialinës, ekonomi-
nës, vadybinës, teisinës ir politinës prieþastys. Antai J. Widacki teigia, kad policijos vykdomø reformø 
sëkmes ar nesëkmes parodo gyventojø poþiûris á policijà [3, p. 245]. Panagrinëjæ Lietuvos visuome-
nës pasitikëjimo policija raidà matome, kad pasitikëjimas policija per pastaruosius keletà metø svy-
ruoja nuo 30 iki 40 proc. [4], tuo tarpu Èekijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Vokietijoje ir kitose Europos 
Sàjungos valstybëse policija pasitiki 60–70 proc. visuomenës [5, p. 45]. Viena ið prieþasèiø, lemianèiø 
neigiamas policijos veiklos tendencijas, reikëtø laikyti nefunkcionalià policijos veiklos kontrolæ. Èia 
aptinkamas ir pabrëþiamas tyrimo objektas, t.y. ávairiø veiksniø skatinama policijos veiklos kontrolë si-
ekiant palyginti policijos veiklos rezultatus su teisës aktuose átvirtintais policijos uþdaviniais bei iðsiaið-
kinti prieþastis ir sàlygas, dël kuriø nustatyti uþdaviniai nebuvo pasiekti. Ðiuo atveju kontrolë yra tarsi 
gráþtamasis ryðys, padedantis atskleisti pagrindines policijos veiklos praktines problemas ir trûkumus 
bei imtis priemoniø siekiant juos paðalinti. 

Tyrimo tikslas – ávertinus teisinius ir vadybinius kontrolës aspektus atskleisti policijos veiklos 
kontrolës turinio ir jo neapibrëþtumo santyká teoriniu bei praktiniu lygiu. Iðkelta tyrimo problema ir ty-
rimo tikslas suskaido nagrinëjamà temà á atskirus klausimus, leidþianèius atkleisti kontrolës sampratà 
teisiniu ir vadybiniu poþiûriais, apibrëþti policijos veiklos turiná siekiant patikrinti policijos veiklos koky-
bës pokyèius, pateikti policijos veiklos kontrolës subjektø sistemà ir jos átakà policijos veiklos kontro-
lës turinio neapibrëþtumo gairëms.  
 
 

1. Policijos veiklos kontrolës sàvokos 
 

Neatsitiktinai policijos veiklos kontrolės terminas siejamas su kontrolės termino turiniu [6, p. 
520]. Plaèiàja prasme kontrolë suprantama kaip stebëjimas, tikrinimas ir prieþiûra, taisykliø (etalono) 
ir veiksmo rezultato santykio ávertinimas. Kitaip tariant, tai pasirinkto objekto stebëjimo ir tikrinimo si-
stema, kurios tikslas – paðalinti nukrypimus nuo nustatytø parametrø.  

Mokslinëje literatûroje kontrolės terminas suprantamas ir nagrinëjamas ávairiais aspektais: 
pirma, kontrolë kaip socialinis reiðkinys [7, p.109], antra, kontrolë kaip teisëtumo principo uþtikrinimo 
garantas [8], trečia, kontrolë kaip tam tikras veiklos metodas [9, p. 64], ketvirta, kontrolë kaip valdymo 
funkcija [10]. Kaip matyti, kontrolë yra funkcija, ágyvendinama pagal tam tikras taisykles, uþduotis ar 
standartus siekiant norimø rezultatø. Vadinasi, kontrolë tarnauja veiksmø teisingumui nustatyti. Visið-
kai nesvarbu, su kokia þmogiðkosios veiklos sritimi tai bûtø susijæ – valstybës gyvenimu, visuomene, 
ðeima, grupe þmoniø ar atskiru individu, – visur, kur þmogus privalo veikti ne pagal savo valià, norà ar 
uþgaidà, o pagal nustatytas taisykles, neiðvengiamai kyla atliktø ar atliekamø veiksmø kontrolës klau-
simas. 

Policijos veiklos kontrolës terminas ir jo turinys kintant visuomenës formai kito ekvivalentiðkai. 
Praëjusiame ðimtmetyje, ypaè XX a. 5–9 deðimtmetyje, postkomunistinëse valstybëse policijos (buvu-
sios milicijos) kontrolë buvo nagrinëjama atsiþvelgiant á teisëtumo uþtikrinimà, nes policija buvo lai-
koma jëgos struktûra, turinti palaikyti valstybës nustatytà tvarkà. Minëtu laikotarpiu policijos veikla ap-
siribojo baudþiamuoju persekiojimu, o ne socialiniø (prevenciniø) paslaugø teikimu. Anot A. Vaiðvilos 
[11, p. 158–165], policija (milicija) laikoma tarsi valdþios árankis, kuriuo uþtikrinamas besàlygiðkas gy-
ventojø paklusimas valdþios reikalavimams. Dësninga, jog policijos veiklos kontrolë rëmësi vienu pa-
grindiniu kriterijumi, t. y. policijos uþdaviniai ir atliekami veiksmai turi bûti vykdomi grieþtai normi-
niuose aktuose nustatyta tvarka.  

Pastaràjá deðimtmetá keitësi poþiûris á policijos veiklos kontrolæ. Policijos veiklos kontrolë tampa 
kaip normalus policijos sistemos funkcionavimo ir policijos teikiamø socialiniø (teisiniø) paslaugø ko-
kybës ir teisëtumo uþtikrinimo garantas. Praëjusiame ðimtmetyje dëmesys buvo kreipiamas tik á vals-
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tybinæ policijos veiksmø teisëtumo kontrolæ, o ðiuo metu pabrëþiama vieðoji (visuomeninë) policijos 
veiklos kontrolë. Kontrolës metu kontrolës subjektai nustato, ar policija savo veikla pasiekia norimà 
tikslà, kokiais bûdais jis siekiamas ir buvo pasiektas, ar ágyvendinant policijos uþdavinius ir vykdant 
administracinæ veiklà buvo laikomasi teisëtumo, profesionalumo, kompetentingumo, vieðumo ir kitø 
principø. Policijos veiklos kontrolës metu turi bûti pateiktas socialinis, teisinis, vadybinis, ekonominis 
policijos veiklos ávertinimas. 

Ðiuolaikinës policijos, jos institucijø ir pareigûnø veiklos tikslas nukreiptas á þmogaus teisiø nuo 
neteisëto kësinimosi saugà bei visuomenës saugumo uþtikrinimà. Ágyvendindamas ðá tikslà policijos 
pareigûnas privalo veikti iðmanydamas teisës ir kitas socialines normas (dorovës, moralës reikalavi-
mus, tradicijas, bendruomeniø paproèius ir pan.). Kaip matyti, policiniai teisiniai santykiai labai painûs 
ir priklauso nuo daugelio aplinkybiø. Anot A. Laurinavièiaus, visa tai suponuoja policijos pareigûnø 
diskrecinës valdþios poreiká, o kartu ir jos kontrolës problemà [12, p. 275]. Paþymëtina, jog policijos 
veiklos kontrolë nëra vien kaip teisinë problema, o turëtø bûti analizuojama daug plaèiau – kaip so-
cialinë problema.  

Policijos veiklos kontrolė suprantama kaip policijos institucijø ir policijos pareigûnø atliekamø 
veiksmø (vykdomø tarnybiniø uþdaviniø ir funkcijø) stebëjimo ir tikrinimo sistema turint tikslà paðalinti 
nukrypimus nuo nustatytø tikslø. Policijos veiklos kontrolës metu, atskleidþiant nukrypimus nuo atlie-
kamø veiksmø ir jø prieþastis, nustatomi policijos institucijø ir policijos pareigûnø veiklos tobulinimo, 
nukrypimø ir kliûèiø áveikimo bûdai. Pasak D. M. Ovsianko, vieðojo administravimo subjektø, taip pat ir 
policijos, veiklos kontrolæ gali atlikti tik tam tikros ágaliotos valstybës institucijos (pvz., ástatymø lei-
dþiamosios, pagal pavaldumà – vykdomosios ar teisminës valdþios) arba visuomenë ir jos organiza-
cijos [13]. Minëti kontrolës subjektai organizacinëmis teisinëmis priemonëmis ir bûdais aiðkinasi, ar 
nebuvo kokiø nors policijos institucijø ir policijos pareigûnø veiklos teisëtumo paþeidimø. Jeigu aptin-
kami kokie nors teisëtumo paþeidimai, minëti kontrolës subjektai laiku juos paðalina, atkuria paþeistas 
teises, kaltus asmenis patraukia teisinën atsakomybën, imasi priemoniø, kad bûtø uþkirstas kelias ki-
tiems teisëtumo ar tarnybiniams paþeidimams.  

Efektyvi policijos veiklos kontrolë leidþia vertinti, kaip policijos institucijos ir policijos pareigûnai 
laikosi ástatymuose bei kituose teisës aktuose átvirtintø reikalavimø, kiek yra veiksmingos policijos 
naudojamos veiklos priemonës ir metodai visuomenës saugumo srityje. Policijos veiklos kontrolës 
metu gauta informacija padeda ágyvendinti policijos reformos uþdavinius, sukaupti iðteklius, tobulinti 
policijos institucijø organizacinæ sistemà, nustatyti policijos pareigûnø profesionalumà, kovoti su tei-
sës paþeidimais policijos tarnyboje. 

Policijos veiklos kontrolë yra juridiðkai reglamentuota veikla, todël ji nefunkcionuoja chaotiðkai, 
o pagrásta tam tikromis pagrindinëmis nuostatomis, direktyvomis, kurios paprastai vadinamos princi-
pais. Policijos veiklos kontrolë turëtø bûti vykdoma remiantis ðiais principais:  

pirma, pastovumu ir sistemingumu (policijos veiklos kontrolë turi bûti vykdoma nuolat ir siste-
mingai – kiekvienà dienà tikrinamas policijos ágyvendinamø uþdaviniø ir funkcijø kokybiðkumas);  

antra, universalumu (kontrolë turi apimti ávairias policijos veiklos sritis, t. y. ikiteisminio tyrimo, 
naudojamos prievartos, prevencinës veiklos kontrolæ ir pan.); 

trečia, operatyvumu, veiksmingumu ir rezultatyvumu (pasitelkus policijos veiklos kontrolæ ga-
lima nedelsiant iðaiðkinti policijos institucijø ar policijos pareigûnø padarytus teisëtumo paþeidimus, 
juos sukelianèias sàlygas bei prieþastis ir imtis priemoniø jiems paðalinti, o kaltiems pareigûnams tai-
kyti teisinio poveikio priemones); 

ketvirta, vieðumu (policijos veiklos kontrolës metu nustatyti trûkumai, teisës normø paþeidimai, 
surinkta patikrinimo medþiaga turi bûti svarstomi vieðai, atkreipiant visuomenës dëmesá. Tai padëtø 
veiksmingiau kovoti su trûkumais, teisëtumo paþeidimais policijos institucijø (pareigûnø) veikloje ir 
kartu uþkirsti kelià tokiems paþeidimams. 

Remiantis moksline literatûra ir iðanalizuotais teisës aktais, reglamentuojanèiais kontrolës ágy-
vendinimo mechanizmà policijos atþvilgiu, galima iðskirti keletà policijos veiklos kontrolës rûðiø: (a) 
valstybinę, kurià ágyvendina ástatymø leidþiamosios, vykdomosios ir teisminës valdþios institucijos 
(pvz., Seimo kontrolieriai, administraciniø ginèø komisijos, Administraciniai teismai ir pan.), (b) viešąją 
(visuomeninę), kurià vykdo ávairios visuomeninës organizacijos, profesinës sàjungos ar net pavieniai 
asmenys (pvz., pateikdami skundus ar pareiðkimus dël neteisëtø policijos pareigûnø veiksmø), (c) iš-
orinę, kurià vykdo subjektai, nepriklausantys kontroliuojamo objekto valdymo sistemai (pvz., Seimo 
kontrolieriai, Valstybës kontrolë ir pan.), (d) vidinę, kurià atlieka subjektai pagal savo kompetencijà ir 
savo paèiø kuruojamoje valdymo ðakoje (pvz., Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vi-
daus reikalø ministerijos Vidaus tyrimo valdyba arba Vidaus reikalø ministerijos Generalinio inspekto-
riaus skyrius kontroliuoja pavaldþiø administraciniø struktûriniø padaliniø bei ástaigø veiklà). 
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Iðnagrinëjus kontrolës ir policijos veiklos kontrolës sampratø santyká galima teigti, jog policijos 
veiklos kontrolė – tai policijos institucijų ir policijos pareigūnų atliekamų veiksmų (vykdomų (tarnybinių) 
uždavinių ir funkcijų) stebėjimo ir vykdymo tikrinimo sistema, nustatanti nukrypimus nuo atliekamų 
veiksmų (teisėtumo pažeidimus) ir jų priežastis, turint tikslą pašalinti šiuos nukrypimus, atkurti pažeistas 
teises, o kaltus pareigūnus patraukti teisinėn atsakomybėn. Tenka konstatuoti, jog policijos veiklos 
kontrolës sampratos analizei svarbià reikðmæ turi tikslus policijos veiklos turinio ir jo kontûrø nustaty-
mas bei apibrëþimas. 
 
 

2. Struktûriniai policijos veiklos kontrolës turinio parametrai 
 

Ðiuolaikinë vieðojo administravimo teorija reikalauja, kad kiekviena vieðojo administravimo ins-
titucija ir jos veikla turi atitikti aiðkiai apibrëþtà misijà bendrame valstybës valdymo mechanizme. Kiek-
vienos vieðojo administravimo institucijos paskirtis ir kompetencija nustatoma ástatymais bei kitais tei-
sës aktais. Policijos misijà valstybëje nustato Policijos veiklos ástatymo 5 straipsnis, kuriame átvirtinti 
pagrindiniai policijos uþdaviniai ir kiti teisës aktai [2; p.14]. Policijos misija – saugoti ir gerbti asmens 
teises ir laisves, uþtikrinti vieðàjà tvarkà ir visuomenës saugumà, pagal kompetencijà kurti saugià ap-
linkà, bendradarbiaujant su visuomene ir atsiskaitant jai, efektyviai ir racionaliai naudojant turimus 
þmogiðkuosius, finansinius bei materialinius iðteklius ágyvendinti veiksmingà nusikalstamø veikø ir kitø 
teisës paþeidimø kontrolës ir prevencijos politikà. Kaip matyti, á policijos misijà valstybëje imta þiûrëti 
ðiek tiek kitaip – kaip á tam tikrà valstybës valdþios paslaugà visuomenei [15, p. 167–172]. Vadinasi, 
turi kisti ir pats policijos veiklos organizavimo, ágyvendinimo ir vykdymo bei kontrolës turinys. A. Raipa 
pabrëþia, kad vieðojo sektoriaus modernizavimas reikalauja globaliø pokyèiø vieðøjø organizacijø 
sampratoje: á veiklos rezultatus orientuota administracinë elgsena turi pakeisti á taisykles ir reguliavi-
mus orientuotà elgsenà [16, p. 18]. Galima teigti, jog policijos veikla turi bûti orientuota ne á tam tikrø 
formaliø taisykliø, uþduoèiø vykdymà, o nukreipta á aiðkiai apibrëþtø tikslø, rezultatø siekimà.  

Á rezultatus orientuota policijos veikla sudaro prielaidas naujai paþvelgti á policijos veiklos kont-
rolës mechanizmà, ieðkoti atsakymø sprendþiant uþdavinius, susijusius su kontrolës mechanizmo 
funkcionavimu, kuriant optimalø policijos veiklos kontrolës modelá. Ágyvendinant policijos veiklos kont-
rolæ siekiama ðiø uþdaviniø: 

� uþtikrinti ástatymø ir kitø teisës aktø ágyvendinimà policijos veikloje; 
� atskleisti nukrypimus nuo nustatytø policijos veiklos tikslø bei laiku teikti pasiûlymus siekiant 

pataisyti esamà padëtá; 
� didinti policijos veiklos efektyvumà ir tobulinti policijos organizacinæ struktûrà atitinkamai 

parenkant personalà bei maþinant policijos veiklos biurokratizmà; 
� uþtikrinti efektyvesná turimø iðtekliø (þmogiðkøjø, materialiniø, finansiniø, organizaciniø, 

technologiniø) panaudojimà; 
� imtis priemoniø siekiant uþkirsti kelià policijos veiklos teisëtumo paþeidimams ir juos paðalinti, 

nustatyti prieþastis ir sàlygas, sukelianèias tokius teisëtumo paþeidimus; 
� imtis priemoniø, kad kaltiems policijos pareigûnams uþ teisëtumo paþeidimus bûtø taikomos 

teisinës atsakomybës priemonës.  
Remdamasis kontrole kontroliuojantis subjektas iðsiaiðkina, ar policijos institucijø (pareigûnø) 

veikla atitinka teisës aktuose nustatytø teisës normø reikalavimus. Ðiuo poþiûriu pasitelkus policijos 
veiklos kontrolę siekiama uþtikrinti, kad policijos institucijos ir policijos pareigûnai grieþtai ir nenu-
krypstamai vykdytø ástatymus ir kitus teisës aktus bei laikytøsi tarnybinës drausmës. Visa tai sudaro 
prielaidas diskutuoti apie policijos veiklos kontrolës turiná ir jo elementø ávairovæ.  

Teisinëje literatûroje nëra bendros nuomonës dël policijos veiklos kontrolës turinio ir jo ele-
mentø. Ðtai A. P. Guliajevas paþymi, kad policijos veiklos kontrolës turiná sudaro tokie elementai kaip 
objektyvios ir patikimos informacijos, kaip teisëtumo laikosi policijos institucijos gavimas, turimos in-
formacijos analizë ir vertinimas, reakcija á nukrypimus nuo nustatytø specialiø reikalavimø bei taisykliø 
[9, p. 7]. J. Jagelskij nuomone [10, p. 9], kontrolës funkcijos policijos institucijø ir policijos pareigûnø 
atþvilgiu turinys apima: pirma, tam tikros specialios policijos veiklos stebësenà; antra, policijos veiklos 
vertinimà bei analizæ (siekiant gauti informacijà apie policijos ágyvendinamus uþdavinius bendrai arba 
apie atskirus policijos veiklos fragmentus bei nustatyti galimus nukrypimus nuo pagrindiniø veiksmø, 
numatytø tikslø, standartø, parametrø ar pan.); trečia, galimø nukrypimø nuo specialiose taisyklëse 
nustatytø reikalavimø prieþasèiø diagnozæ; ketvirta, pasiûlymø, kurie neleistø atsirasti naujiems nukry-
pimams nuo specialiose taisyklëse nustatytø reikalavimø ateityje, pateikimà. 
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Metodologiniu poþiûriu per policijos veiklos kontrolës turiná galima iðsiaiðkinti policijos veiklos 
kontrolës mechanizmà. Policijos veiklos kontrolës mechanizmas apima ávairiø procedûrø sistemà, 
padedanèià kontrolës subjektui ágyvendinti kontrolës funkcijas. Kontrolës tikslø pasiekimà, jos efekty-
vumà lemia daugelis veiksniø: tinkamo kontrolës objekto pasirinkimas, kontrolës subjektø kompeten-
tingumas, kontrolës operatyvumas ir pan. Vieðojo administravimo teorija iðskiria keletà veiksmø, api-
manèiø kontrolës mechanizmà, kuriuo galima: 

� gauti reikiamà informacijà apie institucijos (pareigûnø) veiklà, atskirus jos veiksmus;  
� iðsiaiðkinti nukrypimus nuo nustatytos vykdymo tvarkos ir institucijai numatytø tikslø;  
� iðsiaiðkinanti prieþastis ir sàlygas, lëmusias nukrypimus; 
� tobulinti institucijos veiklos vykdymo tvarkà, atkurti paþeistas teises ar teisëtus interesus bei 

nubausti kaltus asmenis. 
Savaime suprantama, adekvatus kontrolës mechanizmas gali bûti naudojamas vykdant polici-

jos veiklos kontrolæ. Taèiau tokiu atveju galima susidurti su kai kuriomis problemomis.  
Pirma, siekiant objektyviai ávertinti policijos veiklos kokybæ reikia disponuoti tam tikra informa-

cija apie tam tikrà policijos veiklà, policijos pareigûnø atliekamus veiksmus, susidariusià padëtá. Ðiuo 
atveju atsiranda praktinio pobûdþio keblumø dël informacijos disponavimo, nes informacijos neapi-
brëþtumas sukelia dviprasmiðkø vertinimø. Pavyzdþiui, natûraliai keliamas klausimas siekiant ávertinti 
policijos veiklos, uþtikrinant visuomenës saugumà ir vieðàjà tvarkà, kokybæ. Ádomu bûtø surasti krite-
rijø, pagal kurá bûtø galima disponuoti informacija apie ðià policijos veiklà. Panaðiai galima kalbëti ir 
apie kitø policijos veiklos srièiø ágyvendinimo kokybës vertinimà, pavyzdþiui, nusikalstamø veikø ir kitø 
teisës paþeidimø prevencijos ágyvendinimas ir pan. 

Antra, ekonominiai ir vadybiniai policijos veiklos trûkumai keièia prieþasèiø ir sàlygø, atsiradusiø 
tikrinant policijos pareigûnø veiklà, vertinimà. Turbût ne paslaptis, kad dirbtinai sukurta policijos val-
dymo struktûra nëra pasverta ekonominiais ir vadybiniais principais. Pavyzdþiui, policijos apylinkës 
inspektoriø veikla nukreipiama visai kitoms policijos funkcijoms vykdyti, o ne toms, kurios deklaruotos 
teisës dokumentuose. Neatsitiktinai vietos gyventojai net nepaþásta savo apylinkës policijos parei-
gûno, nes didþiàjà savo veiklos dalá ðis skiria ikiteisminiam tyrimui [17]. Kaip matyti, ðios ir kitos pro-
blemos kol kas lieka atviros ir reikalauja iðsamiø tyrimø.  

Vertinant vieðojo administravimo institucijø veiklà vadovaujamasi daugeliu metodø, kurie pa-
prastai yra skirstomi á mokslinius (statistinis, istorinis, sisteminis ir kt.) ir praktinius (veiklos stebësena, 
bendravimas su gyventojais, þiniasklaidos teikiamos informacijos analizë ir pan.). Ðie metodai turi bûti 
taikomi bei tarpusavyje derinami kalbant ir apie policijos veiklos vertinimà. Kaip þinoma, policijos 
veikla vertinama pagal tai, kiek yra suraðyta administraciniø teisës paþeidimø protokolø, kiek asmenø 
yra nubausta administracinëmis nuobaudomis, kiek policijos aptarnaujamoje teritorijoje yra padaryta 
nusikalstamø veikø, kiek jø iðtirta ir pan. Viena vertus, tai labai svarbi informacija, taèiau daugelis þino, 
kad dalis nusikalstamumo yra latentinio pobûdþio, be to, ir ástatymø pakeitimas (veikø priskyrimas 
prie kriminaliniø nusikaltimø, ar jø dekriminalizavimas) daro átakà statistiniams rodikliams. Visa tai su-
daro prielaidas manipuliuoti statistika ir iðkreipti tikràjà padëtá. Vienas pagrindiniø policijos uþdaviniø – 
nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø prevencija – taip pat turëtø bûti vertinamas tam tikrais kri-
terijais, nors prevencija ir netvarkos ðalinimas kiekybiniais rodikliais nepamatuojami [18].  

Kad policijos veiklos kontrolë bûtø veiksminga, pasiektø savo tikslus, bûtina nustatyti aiðkius, 
tiksliai apibrëþtus policijos veiklos tikslus bei numatyti kriterijus, kuriais remdamiesi galëtume vertinti 
atlikto darbo kokybæ, nustatyti prieþastis, lëmusias ávairius nukrypimus. Kontrolë privalo bûti nuosekli 
bei nuolatinë, tam kad laiku bûtø galima pastebëti nukrypimus ar tam tikras veiklos spragas ir jas pa-
ðalinti. Tarp veiklos vykdymo ir kontrolës privalo turi bûti nuolatinis gráþtamasis ryðys, uþtikrinantis 
normalø policijos sistemos funkcionavimà.  
 
 

3. Subjektinë policijos veiklos kontrolës stratifikacija 
 

Kad policijos veiklos kontrolës bûtø ágyvendinama optimaliai, objektyviai ir rezultatyviai, tiks-
linga vadovautis principu, jog kontrolæ gali vykdyti tik kompetentingi subjektai, tarpusavyje pasiskirstæ 
kontrolës kryptis bei kontroliuojamus objektus. Subjektai, turintys ágaliojimus kontroliuoti policijos 
veiklà, privalo sudaryti bendrà sistemà, kurioje aiðkiai paskirstyta kompetencija, aiðkiai nurodytos 
kontrolës formos, metodai bei ribos. Esant funkcionuojanèiai policijos veiklos kontrolës sistemai ga-
lima kalbëti apie kontrolës visapusiðkumà.  

Literatûroje nëra vienos nuomonës dël policijos veiklos kontrolës subjektø sistemos. Pagal val-
dþiø padalijimo principà valstybinæ kontrolæ ágyvendina ástatymø leidþiamosios, vykdomosios ir tei-
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sminës valdþios institucijos. Visuomeninæ kontrolæ bei prieþiûrà gali vykdyti ávairios nevyriausybinës 
organizacijos, profesinës sàjungos, politinës partijos, taip pat atskiri asmenys, pateikdami skundus 
dël policijos institucijos ar policijos pareigûno veiksmais paþeistø subjektiniø teisiø ir teisëtø interesø.  

Iðnagrinëjus ávairius teisës aktus, reglamentuojanèius policijos veiklos valstybinæ kontrolæ, ke-
liama prielaida (hipotezë), jog policijos veiklos valstybinë kontrolë, priklausomai nuo kontrolës sub-
jektø turimø kontroliniø ágaliojimø apimties, gali bûti skirstoma á dvi grupes: 

1. Išorinė policijos veiklos kontrolė, t. y. tokia kontrolë, kurià vykdo subjektai, nepriklausantys 
kontroliuojamo objekto administruojamos valdymo ðakos sistemai. Iðorinë policijos institucijø (parei-
gûnø) veiksmø kontrolë gali bûti skirstoma á: 

a) prezidentinæ policijos kontrolæ, t.y. kontrolæ, kurià vykdo Respublikos Prezidentas policijos 
subjektø atþvilgiu; 

b) ástatymø leidþiamosios valdþios (arba parlamentinæ) policijos kontrolæ, t. y. kontrolæ, kurià 
vykdo Seimas policijos subjektø atþvilgiu; 

c) ástatymø vykdomosios valdþios policijos kontrolæ, t.y. kontrolæ, kurià vykdo Vyriausybë ir jos 
ágaliotos institucijos policijos subjektø atþvilgiu; 

d) teisminës valdþios policijos kontrolæ, t. y. kontrolæ, kurià vykdo teismai (teisëjai) policijos 
veiklos srityje. 

2. Vidinė policijos veiklos kontrolė, t. y. tokia kontrolë, kurià vykdo policijos organizacijos ága-
liota institucija (struktûrinis padalinys) pagal savo kompetencijà (pvz., Policijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos Vidaus tyrimø valdyba kontroliuoja policijos ástaigø 
bei administraciniø struktûriniø padaliniø veiklà). Anot P. M. Whisenando ir kitø autoriø [19], vidinë 
policijos institucijø (pareigûnø) veiksmø teisëtumo kontrolë apibrëþiama kaip policijos institucijø (pa-
reigûnø) savikontrolë arba kaip tam tikras teisinis vidaus auditas. Ið to iðeina, kad vidinë policijos 
veiklos kontrolë yra priemonë iðvengti didesniø teisiniø padariniø, kuriuos sukelia iðorinës kontrolës 
rezultatai. 

Autoriaus iðskirtos policijos veiklos valstybinës kontrolës rûðys liudija gana grieþtà policijos ins-
titucijø (pareigûnø) veiklos teisëtumo prieþiûrà, todël tikslinga iðsamiau apþvelgti kai kurias policijos 
kontrolës subjektø kontrolines kompetencijas policijos institucijø (pareigûnø) atþvilgiu.  

 
3.1. Prezidentinë policijos veiklos kontrolë 

 
Respublikos Prezidento kontroliniai ágaliojimai policijos veiklos subjektø atþvilgiu yra numatyti ir 

suteikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Respublikos Prezidentas yra valstybës vadovas [1, 77 
str.], Konstitucijos, þmogaus teisiø ir laisviø, ágyvendinamø vieðojo administravimo srityje, garantas. 
Vadinasi, kalbëti reikia apie konstitucinius Respublikos Prezidento kontrolinius ágaliojimus policijos, 
kaip vieðojo administravimo subjekto, atþvilgiu.  

Respublikos Prezidento kontrolë policijos subjektø atþvilgiu gali bûti ágyvendinama dviem for-
momis:  

pirma, Respublikos Prezidentui tiesiogiai vykdant kontrolës funkcijas, numatytas Konstitucijoje. 
Konstitucija suteikia Respublikos Prezidentui plaèius kontrolinius ágaliojimus, tiesiogiai susijusius su 
vykdomosios valdþios, taip pat ir policijos, organizavimu ir funkcionavimu. Tai pasireiðkia per asmenø 
parinkimà á aukðèiausio rango valstybës pareigûnø (vadovø) postus valstybinëje organizacijoje. 
Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktas deklaruoja Respublikos Prezidento teisæ nustatyta tvarka skirti 
ir atleisti ástatymø numatytus valstybës pareigûnus [1]. Minëta konstitucinë norma inkorporuojama á 
Lietuvos Respublikos policijos veiklos ástatymo 12 straipsnio 4 dalá, kuri numato, jog policijos gene-
ralinį komisarą vidaus reikalø ministro siûlymu ir Vyriausybës teikimu penkeriø metø kadencijai skiria ir 
atleidžia Respublikos Prezidentas [2]. Kaip matyti, Respublikos Prezidentui paliekama diskrecinë teisë 
parinkti tinkamà kandidatà vadovauti policijos organizacinei sistemai. Be to, Respublikos Prezidentas, 
skirdamas policijos generaliná komisarà á pareigas, privalo atsiþvelgti á ðiam kandidatui keliamus spe-
cialius reikalavimus, t. y. jie átvirtinti Policijos veiklos ástatymo 12 straipsnio 5 dalyje. Verta atsiþvelgti ir 
á kità ástatymø nustatytà normà, numatanèià, jog policijos generalinis komisaras yra atskaitingas Res-
publikos Prezidentui [2]. Tai rodo policijos vadovo atsakomybæ dël policijos administruojamos srities 
ágyvendinimo ir Respublikos Prezidento pareigà vykdyti policijos veiklos kontrolæ; 

antra, Respublikos Prezidento kontrolë per atitinkamas administracines struktûras, t. y. per 
Respublikos Prezidento atstovus (politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojus, visuomeni-
nius ir kitus patarëjus, konsultantus). Respublikos Prezidentas per skiriamus atstovus kontroliuoja, 
kaip policijos institucijos (pareigûnai) vykdo ástatymus, Respublikos Prezidento dekretus ir kitus teisës 
aktus, kaip ágyvendina Respublikos Prezidento pavedimus, nurodymus ir pan.  
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Kaip matyti, Respublikos Prezidento kontroliniai ágaliojimai policijos subjektø atþvilgiu yra ne-
maþi ir svarbûs, nes suteiktais konstituciniais kontroliniais ágaliojimais Respublikos Prezidentas uþtik-
rina teisëtà policijos funkcionavimà. 
 

3.2. Parlamentinë policijos veiklos kontrolë 
 

Mokslinëje literatûroje parlamentinë (arba ástatymø leidþiamosios valdþios) kontrolë vadinama 
politine kontrole [10, p. 373]. Jà atliekant tikrinama, kaip laikomasi tam tikros valstybës institucijos 
ástatymø leidþiamosios valdþios nustatytø socialiniø (politiniø) normø. Parlamentinæ kontrolæ policijos 
veiklos subjektø atþvilgiu vykdo Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) per sudaromas arba 
steigiamas kontrolës institucijas (t.y. Seimo komitetus, Seimo komisijas ir Seimo kontrolieriaus 
ástaigà). Seimo sudaromø ar steigiamø kontrolës institucijø paskirtis apibrëþta Seimo statute [20], t. y. 
minëtos institucijos, atlikdamos parlamentinæ kontrolæ, turi teisæ iðklausyti ministerijø ir kitø valstybës 
institucijø informacijas bei praneðimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos ástatymai ir kiti Seimo 
priimti aktai, savo iniciatyva arba Seimo pavedimu atlikti atskirø problemø parlamentiná tyrimà, pateikti 
Seimui savo iðvadas ir pan.  

Kontroliuojant policijos veiklà, ypatingi ágaliojimai suteikti Seimo Teisës ir teisëtvarkos komitetui, 
kuris atlieka keletà funkcijø, tiesiogiai susijusiø su policijos veikla. Pavyzdþiui, Seimo statuto 67 
straipsnio 9 ir 10 punktai numato, kad Teisës ir teisëtvarkos komitetas atlieka teisësaugos institucijø, 
iðskyrus teismus, veiklos parlamentinæ kontrolæ, rengia su tuo susijusias iðvadas bei siûlymus, taip 
pat rengia ir teikia Seimui iðvadas bei rekomendacijas dël Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalø mi-
nisterijos, prokuratûros ir kitø teisësaugos institucijø veiklos [20; 21]. Kaip matyti, Teisës ir teisëtvar-
kos komitetui suteikta teisë tiesiogiai vykdyti policijos veiklos parlamentinæ kontrolæ.  

Svarbus vaidmuo policijos veiklos parlamentinës kontrolës vykdymo srityje tenka Seimo ope-
ratyvinës veiklos parlamentinës kontrolës komisijai (toliau – Komisija) [20; 22; 23], atsakingai uþ ope-
ratyvinës veiklos parlamentinæ prieþiûrà. Kaip þinoma, policija yra operatyvinës veiklos subjektas [22], 
o policijos pareigûnams suteikta teisë atlikti operatyvinius veiksmus ir operatyviná tyrimà, taikyti ope-
ratyvines veiklos priemones, operatyvinius metodus ir pan. Vadinasi, bûtina iðorinë kontrolë siekiant 
patikrinti policijos atliekamos operatyvinës veiklos teisëtumà. Ágyvendindama ðià veiklà Komisija:  

a) kontroliuoja konstituciniø teisiø ir laisviø apsaugà policijai vykdant operatyvinæ veiklà; 
b) priþiûri, ar policijos veikla atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir ástatymus, nagrinëja 

policijos finansiniø iðtekliø naudojimo veiksmingumà ir racionalumà; 
c) tiria ðiurkðèius Operatyvinës veiklos ástatymo paþeidimo bei policijai nustatytø veiklos ribø 

perþengimo atvejus ir analizuoja policijos atliekamos operatyvinës veiklos pagrástumà bei 
tikslingumà. 

Vykdydama policijos atliekamos operatyvinës veiklos parlamentinæ kontrolæ, Komisija turi teisæ 
kviesti á posëdþius policijos pareigûnus, juos iðklausyti ir reikalauti ið policijos pareigûnø, kad bûtø 
pateikti þodiniai arba raðytiniai paaiðkinimai dël Operatyvinës veiklos ástatymo bei kitø teisës aktø rei-
kalavimø nevykdymo arba paþeidimo. Be to, Komisija gali atkreipti policijos pareigûnø dëmesá á ásta-
tymø nesilaikymà bei kitus paþeidimus ir reikalauti paðalinti nustatytus trûkumus, perduoti tyrimo me-
dþiagà teisësaugos institucijoms, taip pat praðyti, kad bûtø atliktas tarnybinis patikrinimas ir spren-
dþiamas klausimas dël atsakomybës, siûlyti skirti tarnybines nuobaudas netinkamai pareigas einan-
tiems policijos pareigûnams arba sustabdyti jø veiklà, kol bus priimtas sprendimas dël tyrimo rezul-
tatø. 

Svarbus vaidmuo atliekant policijos veiklos parlamentinæ kontrolæ tenka Seimo kontrolieriams 
[24], kurie tiria pareiðkëjø (fiziniø ir juridiniø asmenø) skundus dël policijos pareigûnø piktnaudþia-
vimo, biurokratizmo ar kitaip paþeidþiamø þmogaus teisiø ir laisviø policijos veiklos srityje. Nagrinë-
damas skundà Seimo kontrolierius turi teisæ kreiptis á policijos pareigûnà, kurio veikla nagrinëjama, 
praðydamas ðá pasiaiðkinti per nustatytà terminà. Jeigu pasiaiðkinimas nepateikiamas, Seimo kontro-
lierius turi teisæ kreiptis á aukðtesnájá policijos pareigûnà (kolegialià institucijà) ir ðis privalo uþtikrinti, 
kad pasiaiðkinimas bûtø pateiktas arba pats paaiðkinti per Seimo kontrolieriaus nustatytà terminà. Dël 
atliekamo tyrimo apimties iðsamiau nenagrinësime Seimo kontrolieriø tiriamø skundø dël policijos pa-
reigûnø piktnaudþiavimo, biurokratizmo ar kitaip paþeidþiamø þmogaus teisiø ir laisviø praktiniø pa-
vyzdþiø. Juos pateiksime vëlesniuose tyrimuose. 

Apibendrinant galima teigti, kad Seimas vykdo bendrà policijos veiklos kontrolæ, todël ði kont-
rolë yra universali, nuolatinë ir nepertraukiama. Ið to iðeina, kad parlamentinæ policijos veiklos sub-
jektø kontrolæ gali vykdyti atskiras Seimo narys, Seimo nariø grupë, Seimo komitetai ir komisijos bei ir 
Seimas kaip kolegiali valstybinës valdþios institucija.  
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3.3. Vyriausybinë policijos veiklos kontrolë  
 
Vyriausybës ir kitø vykdomosios valdþios institucijø vykdoma policijos veiklos kontrolë pasireið-

kia atitinkamai pagal savo kompetencijà priþiûrint pavaldþias policines institucijas, kaip jos laikosi 
ástatymø, Vyriausybës nutarimø ir kitø teisës aktø kasdien organizuodamos visuomenës saugumo uþ-
tikrinimo ir vieðosios tvarkos palaikymo srities tvarkymà. Pagal tai vyriausybinė policijos veiklos kont-
rolė gali būti:  

1) bendra kontrolė, apimanti visà kompleksà priemoniø, susijusiø su policijos veikla, kurià 
vykdo bendros kompetencijos vykdomosios valdþios subjektas, t. y. Vyriausybë;  

2) žinybinė kontrolė, kurià vykdo ðakinës kompetencijos vieðojo administravimo subjektas jam 
pavaldþiø institucijø (pareigûnø) atþvilgiu. Ðiuo atveju tai Vidaus reikalø ministerijos vyk-
doma policijos subjekto (t.y. Policijos departamento prie VRM) kontrolë.  

Vyriausybës vykdoma policijos kontrolinë veikla ypatinga tuo, kad Vyriausybë per vidaus rei-
kalø ministrà koordinuoja, kaip Vidaus reikalø ministerija ir ástaigos prie ðios ministerijos (Policijos de-
partamente prie VRM) ágyvendina ástatymus, Vyriausybës nutarimus ir kitus teisës aktus visuomenës 
saugumo uþtikrinimo ir vieðosios tvarkos palaikymo srityje.  

Kita Vyriausybës kontrolinë funkcija ta, kad Vyriausybë atsakinga uþ policijos kadrø komplekta-
vimà. Pavyzdþiui, Vyriausybë teikia Respublikos Prezidentui policijos generalinio komisaro kandida-
tûrà dël jo skyrimo á pareigas [2]. Svarbus Vyriausybës kontrolinis ágaliojimas yra susijæs su Policijos 
departamento prie Vidaus reikalø ministerijos ir jo vadovo leidþiamø teisës aktø teisëtumo prieþiûra. 
Vyriausybës ástatymo 34 straipsnyje teigiama, kad Vyriausybë turi teisæ panaikinti ástaigø prie ministe-
rijø (ðiuo atveju Policijos departamento prie VRM) teisës aktus, jeigu ðie prieðtarauja Konstitucijai, 
tarptautinëms sutartims, ástatymams ir kitiems Seimo priimtiems teisës aktams, Respublikos Prezi-
dento dekretams, Vyriausybës nutarimams arba Ministro Pirmininko potvarkiams [25]. 

Þinybinæ policijos veiklos kontrolæ atlieka Vidaus reikalø ministerija, kuriai pavaldaus Policijos 
departamento kontrolæ vykdo ministras ir kiti ministerijos pareigûnai per ðios ástaigos vadovà. Paþy-
mëtina, jog þinybinës kontrolës procese sprendþiami visi pagrindiniai kontroliuojamos ástaigos klau-
simai (valdymo metodai, kadrø parinkimas ir t. t.), operatyviai naudojamos priemonës nustatytiems 
trûkumams ðalinti ir pan.  

Teisë kontroliuoti policijos veiklà suteikta vidaus reikalø ministrui, kuris koordinuoja ir kontro-
liuoja Policijos departamento prie Vidaus reikalø ministerijos veiklà per policijos generaliná komisarà 
[2; 25]. Daþniausiai vidaus reikalø ministro vykdoma kontrolinë veikla susijusi su policijos veiklos tei-
sëtumo prieþiûra. Pavyzdþiui, vidaus reikalø ministrui suteikta teisë rekomenduoti policijos generali-
niam komisarui panaikinti jo ar jam pavaldþiø policijos ástaigø priimtus teisës aktus, jeigu ðie prieðta-
rauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ástatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinëms sutartims, 
Vyriausybës nutarimams ir kitiems teisës aktams. Kita vertus, vidaus reikalø ministras yra atsakingos 
uþ policijos kadrø komplektavimà. Ðiuo atveju kontrolë vykdoma siûlant Respublikos Prezidentui á pa-
reigas skirti policijos generaliná komisarà. Policijos veiklos ástatymo 12 straipsnyje 4 punkte numatyta, 
jog policijos generalinis komisaras tiesiogiai yra pavaldus vidaus reikalø ministrui [2]. Vadinasi, poli-
cijos generalinis komisaras privalo kasmet vidaus reikalø ministrui teikti policijos veiklos, strateginiø 
programø ir planø ágyvendinimo ir pan. ataskaitas. 

Kaip matyti, vyriausybinë policijos veiklos kontrolë yra labai ávairi ir kartu skirtinga, nes apima 
ne tik pavaldþiø, bet ir nesusijusiø pavaldumo santykiais policijos institucijø administruojamos veiklos 
kontrolæ, kai tikrinama tiek visa kontroliuojamo objekto veikla, tiek konkreti jos sritis ar tam tikros val-
dymo funkcijos ágyvendinimas. 
 

3.4. Teisminë policijos veiklos kontrolë 
 
Teisminës policijos veiklos kontrolës turinys susideda ið trijø elementø: pirma, teisinio verti-

nimo, ar policijos institucijos (pareigûnai) savo veikloje nepaþeidþia ástatymø ir kitø teisës aktø, pilie-
èiø, ámoniø, ástaigø, organizacijø teisiø ir teisëtø interesø, antra, sàlygø ir aplinkybiø, kurios gali sukelti 
teisëtumo paþeidimus, nustatymo, trečia, teisinio poveikio ir teisinës atsakomybës priemoniø taikymo 
kaltiems policijos pareigûnams, padariusiems teisëtumo paþeidimus.  

Iðnagrinëjus teisinæ literatûrà matyti [2; 26], kad teisminë policijos veiklos kontrolë gali bûti 
dvejopa: pirma, tiesioginė teisminė kontrolė, t. y. tokia kontrolë, kai teismas nagrinëja asmenø skun-
dus (reikalavimus, protestus) dël policijos subjektø priimtø teisës aktø ir atliekamø veiksmø (nevei-
kimo) teisëtumo, antra, netiesioginė teismo kontrolė, t.y. tokia kontrolë, kai teismas nagrinëja kitø ka-
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tegorijø bylas (civilines, baudþiamàsias), kuriose bendrai sprendþiamas policijos institucijos ar polici-
jos pareigûno veiklos teisëtumo klausimas. 

Kaip matyti, vienais atvejais teismas, nagrinëdamas konkreèias tam tikrø kategorijø bylas, nu-
stato neteisëtus policijos institucijø (pareigûnø) veiksmus ir jø priimtus valdymo sprendimus ir reika-
lauja, kad jie bûtø paðalinti, kitais atvejais – teismas pripaþásta policijos priimtus valdymo sprendimus 
(valdymo aktus) negaliojanèiais ir pan. Teisminës policijos veiklos kontrolës ágyvendinimas priklauso 
nuo teisminës valdþios kompetencijos. Ðia prasme teisminæ policijos veiklos kontrolæ gali atlikti: 

pirma, bendros kompetencijos teismai (apylinkës teismai, apygardos teismai, Lietuvos apelia-
cinis teismas, Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas). 

antra, specializuoti teismai (apygardø administraciniai teismai ir Lietuvos vyriausiasis administ-
racinis teismas). 

Bendros kompetencijos teismø atliekama policijos veiklos kontrolë turi tam tikrø iðskirtinumø. 
Pagrindinë bendros kompetencijos teismø uþduotis vykdant policijos veiklos kontrolæ susijusi su civi-
liniø, baudþiamøjø ir tam tikrais atvejais administraciniø teisës paþeidimø bylø nagrinëjimu. Kitaip ta-
riant, bendros kompetencijos teismai nagrinëja bylas dël policijos pareigûnø neteisëtø veiksmø pat-
raukiant juos baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën. Pavyzdþiui, policijos parei-
gûnø padarytos tokios nusikalstamos veikos kaip kyðininkavimas, piktnaudþiavimas, tarnybos pa-
reigø neatlikimas ar pan. yra baudþiamosios atsakomybës pagrindas, arba dël þalos, padarytos poli-
cijos pareigûno, þalos padarymo momentu ëjusio savo tarnybines pareigas, civilinëje byloje atsakovu 
trauktina policijos institucija, kuri savo ruoþtu ágauna regresinio (atgræþtinio) reikalavimo teisæ ið atitin-
kamø pareigûnø iðieðkoti nustatyto dydþio sumas [27]. Panaðiai bendros kompetencijos teismai nag-
rinëja administraciniø teisës paþeidimø bylas, pagal kurias administracinën atsakomybën traukiami 
policijos pareigûnai. Minëtø bylø ypatumas tas, jog kontrolinë funkcija atliekama vertinant policijos 
pareigûnø atsakomybës uþ pavestø valdymo funkcijø tinkamà ágyvendinimà [28].  

Specializuotø teismø vykdoma policijos veiklos teisminë kontrolë susijusi su administraciniø 
ginèø dël teisës vieðojo ar vidaus administravimo srityje sprendimu. Administraciniai teismai nustato, 
ar konkreèiu atveju nebuvo paþeistas ástatymas ar kitas teisës aktas, ar policijos subjektas nevirðijo 
kompetencijos ir pan. Administraciniø teismø vykdoma policijos veiklos kontrolë pasireiðkia nagrinë-
jant asmenø (fiziniø ir juridiniø) skundus (praðymus) dël policijos subjektø priimtø administraciniø aktø 
ir dël policijos subjektø veiksmø ar neveikimo (t.y. pareigø nevykdymo). Kaip matyti, administraciniai 
teismai vykdo policijos institucijø (pareigûnø), ágyvendinanèiø visuomenës saugumo uþtikrinimo ir 
vieðosios tvarkos palaikymo funkcijas, veiklos teisëtumo kontrolæ. Specializuotø teismø kompetencija 
vykdant policijos veiklos kontrolæ reglamentuota Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos 
ástatymo antrame skirsnyje [29]. Jame numatyta, jog administraciniai teismai tikrina policijos atlie-
kamø veiksmø teisëtumà, policijos subjektø atsisakymo atlikti ar vilkinimo atlikti jø kompetencijai pri-
skirtus veiksmus teisëtumà ir pagrástumà, nagrinëja administracines bylas dël turtinës ir neturtinës 
(moralinës) þalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisëtais policijos institucijos (parei-
gûno) veiksmais ar neveikimu, atlyginimo, taip pat dël nutarimo administracinio teisës paþeidimo by-
loje apskundimo.  

Kaip matyti, bendros kompetencijos ir specializuoti teismai vykdo iðorinæ policijos institucijø ir 
policijos pareigûnø bei jø atliekamø veiksmø teisëtumo kontrolæ, kuri turi tam tikras specifines formas 
ir jø vykdymo ypatumus. Apibendrinant galima teigti, kad tiek prezidentinë, tiek parlamentinë, tiek vy-
riausybinë, tiek teisminë policijos veiklos kontrolë yra iðorinës policijos kontrolës formos. Anksèiau ið-
vardyti subjektai, vykdantys iðorinæ policijos veiklos kontrolæ, priima sprendimus, kurie daugiau yra 
susijæ su policijos veiklos strategija, valstybës politika policijos atþvilgiu, norminiø aktø, reglamentuo-
janèiø policijos veiklà, rengimu bei priëmimu. 
 

3.5. Policijos veiklos vidaus kontrolë 
 
Policijos veiklos ástatymo 10 straipsnio 2 punkte átvirtinta nuostata, reglamentuojanti policijos 

veiklos vidaus kontrolës teisinius pagrindus. Remiantis ðia nuostata galima teigti, jog policijos ástaigø 
vidaus kontrolës tvarkà nustato policijos generalinis komisaras [2]. Vadinasi, policijos veiklos vidaus 
kontrolës ágyvendinimas paliktas policijos generalinio komisaro diskrecijai. Iðnagrinëjus ir apibendri-
nus Lietuvos policijos organizacijos struktûrà ir policijos generalinio komisaro teisës aktus, regla-
mentuojanèius policijos vidaus kontrolës tvarkà, bûtø galima iðskirti dvi policijos veiklos vidaus kont-
rolës formas: 1) vidaus tyrimus, kuriuos atlieka Policijos departamento prie Vidaus reikalø ministerijos 
Vidaus tyrimø skyrius (valdyba) (toliau – Vidaus tyrimø skyrius); 2) vidaus auditą, kurá atlieka Policijos 
departamento prie Vidaus reikalø ministerijos Vidaus audito skyrius (toliau – Vidaus audito skyrius). 
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Bûtent ðiomis policijos veiklos vidaus kontrolës formomis galima uþtikrinti optimalø policijos organi-
zacijos funkcionavimà. 

Policijos veiklos vidaus tyrimai ir vidaus auditas – tai policijos veiklos vidaus kontrolës sistemos 
dalys. Vidaus tyrëjams ir auditoriams vykdant nepriklausomà, objektyvià tyrimo, vertinimo ir konsulta-
vimo veiklà siekiama uþtikrinti policijos ástaigø veiklos gerinimà. Policijos veiklos vidaus tyrimai ir vi-
daus auditas, kaip vidaus kontrolës formos, tarpusavyje glaudþiai susijusios, maþiau skiriasi savo pa-
skirtimi, turiniu bei vykdymo tvarka.  

Policijos veiklos vidaus tyrimų paskirtis – padëti policijos generaliniam komisarui organizuoti ir 
ágyvendinti policijos ástaigø pareigûnø ir valstybës tarnautojø tarnybiniø nusiþengimø, teisës, etikos 
paþeidimø tyrimà ir prevencijà, formuoti korupcijos prevencijos strategijà, maþinti biurokratizmà poli-
cijos sistemoje. Kaip minëta, ðià paskirtá ágyvendina Vidaus tyrimø skyrius, kurio pareigûnai yra kom-
petentingi atlikti tyrimus dël policijos pareigûnø neteisëtø veiksmø, kontroliuoti, kaip policijos ástai-
gose atliekami tarnybiniai patikrinimai dël tarnybiniø nusiþengimø ir policijos pareigûno vardo diskre-
ditavimo, rengti ásakymø dël tarnybiniø nuobaudø skyrimo policijos pareigûnams projektus ir pan. 
[30].  

Policijos veiklos vidaus audito paskirtis – sistemingai ir visapusiðkai vertinant rizikos valdymà ir 
vidaus kontrolæ padëti ágyvendinti Policijos departamento ir ðalies policijos ástaigø veiklos tikslus sie-
kiant nustatyti, ar policijos ástaigos savo veikloje laikosi teisës aktø reikalavimø, patarti policijos ástaigø 
vadovams, kaip maþinti rizikos veiksniø átakà policijos ástaigø veiklai, vertinti policijos ástaigø strategi-
niø arba kitø veiklos planø, programø vykdymà bei valstybës ir savivaldybës turto naudojimà ekono-
miðkumo, efektyvumo ir rezultatyvumo poþiûriais. Ðià paskirtá ágyvendina Vidaus audito skyrius, kurio 
pareigûnai kontroliuoja, kad policijos veikla atitiktø ástatymø, Vyriausybës nutarimø, vidaus taisykliø ir 
kitus teisës aktø reikalavimus, tikrina ir vertina, ar policijos ástaigø veikla atitinka jø tikslus ir uþdavi-
nius, policijos ástaigose esamø informaciniø sistemø, materialiniø ir finansiniø iðtekliø naudojimo 
veiksmingumà, finansiniø ataskaitø duomenis, organizacinës struktûros optimalumà ir pan. [31]. Kaip 
matyti, policijos veiklos vidaus tyrimø ir vidaus audito organizavimo ypatumas yra tas, kad ðios vidaus 
kontrolës formos veikia nepriklausomai nuo kitø Policijos departamento prie Vidaus reikalø ministeri-
jos struktûriniø padaliniø. Vidaus tyrimø skyriaus ir Vidaus audito skyriaus nepriklausomumà rodo tai, 
kad ðiø skyriø vadovai yra tiesiogiai pavaldûs ir atskaitingi policijos generaliniam komisarui.  

Paþymëtina, kad policijos veiklos vidaus kontrolës formos turëtø bûti nuolat derinamos, nes tik 
tuomet galima tikëtis, kad policijos organizacinë sistema bus iðlaikyta tam tikros aplinkos bûsenos ir 
galës veiksmingai funkcionuoti. Taèiau analizuojant policijos veiklos vidaus kontrolës mechanizmà 
matyti, kad jis yra daugiau centralizuoto pobûdþio. Teisë vykdyti policijos veiklos vidaus kontrolæ ne-
tiesiogiai suteikta ir policijos generaliniam komisarui, kuris priþiûri vadovaujamø policijos ástaigø 
veiklà, skiria teritoriniø policijos ástaigø vadovus á pareigas ir pan. Manytina, kad policijos veiklos 
efektyvumui ir policijos veiklos kontrolës efektyvumui didinti kai kurios kontrolinës funkcijos turëtø bûti 
decentralizuotos. Teritoriniø policijos ástaigø vadovams galima bûtø suteikti didesnius ágaliojimus 
kontroliuojant jiems pavaldþiø policijos ástaigø veiklà ir tie ágaliojimai turëtø bûti aiðkiai átvirtinti teisës 
norminiuose aktuose. 

Apibendrinant galima teigti, kad policijos veiklos vidaus kontrolë apima policijos valdymo eko-
nomiðkumo, efektyvumo, veiksmingumo sisteminæ analizæ bei pasiûlymø, kaip ðiuos kriterijus gerinti, 
rengimà. Ðiuo atveju turëtø bûti sukurti specialûs policijos veiklos vidaus kontrolës metodai, plaèiai 
taikoma sisteminë analizë, remiamasi kokybiniais bei kiekybiniais tinkamai apdorojamais duomenimis 
ir pasirûpinta jø iðvadø bei rekomendacijø patikimumu ir tikslingumu.  

Atlikti policijos kontrolës valstybiniø subjektø poveikio tyrimai liudija iðorinës policijos veiklos 
kontrolës átakà policijos veiklos turiniui. Tuo galima paaiðkinti gana grieþtà valstybës pozicijà policijos 
atþvilgiu ir policijos uþimamà vietà visuomenës saugumo uþtikrinimo ir vieðosios tvarkos palaikymo 
sistemoje. Visa tai apibendrina A. Urmonas [32, p. 13–24]. Jis siûlo policijos veiklos ágaliojimø kont-
rolæ priskirti vidaus reikalø ministrui (valstybës politika policijos atþvilgiu), Policijos departamentui (po-
licijos veiklos strategija), teritoriniams policijos komisariatams ir nuovadoms (policijos funkcinë 
veikla), savivaldos institucijoms (policijos veiklos auditorius, socialinis uþsakovas, socialinë partne-
rystë), pilietinëms bendruomenëms (socialinë partnerystë). Kita vertus, svarbus vaidmuo policijos 
kontrolës sistemoje tenka policijos veiklos visuomeninei kontrolei, kuri yra gráþtamojo ryðio tarp poli-
cijos veiklos ir jos tiesioginiø paslaugø vartotojø – visuomenës – forma. Policijos veiklos visuomeninë 
kontrolë rodo valstybës demokratiðkumo lygá, kiek visuomenei yra suteikiama galiø tiesiogiai daryti 
átakà policijos veiklai. Ðios problemos moksliðkumas sukelia rimtà pagrindà tolesniems empiriniams 
tyrimams.  
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Iðvados 
 
1. Policijos veiklos kontrolës turinio ir jo neapibrëþtumo santyká lemia socialiniø politiniø, socia-

liniø ekonominiø, socialiniø teisiniø ir socialiniø technologiniø veiksniø visuma, daranti átakà policijos 
statuso ir policijos organizacijos (sistemos) kaitai visuomenës saugumo infrastruktûroje. Tuo paaiðki-
nama policijos veiklos misija ir vizija visuomenës socialiniø pokyèiø kontekste. 

2. Policijos veiklos kontrolës sampratos turinys siejamas su policijos kontrolës turiniu. Vadinasi, 
apibrëþiant policijos veiklos kontrolæ reikia pasitelkti vadybos (vieðojo administravimo) ir policijos tei-
sës teorijà, pagal kurià policijos veiklos kontrolė apibrėžiama kaip policijos institucijų ir policijos parei-
gūnų atliekamų veiksmų (vykdomų (tarnybinių) uždavinių ir funkcijų) stebėjimo ir vykdymo tikrinimo si-
stema nustatant nukrypimus nuo atliekamų veiksmų (teisėtumo pažeidimus) ir jų priežastis turint tikslą 
pašalinti šiuos nukrypimus, atkurti pažeistas teises, o kaltus pareigūnus patraukti teisinėn atsakomy-
bėn.  

3. Galima iðskirti dvi policijos veiklos kontrolës sistemos posistemes – valstybinæ ir visuomeninæ 
policijos veiklos kontrolæ, kurios vaidina svarbø vaidmená policijos veiklos teisëtumo uþtikrinimo pro-
cese. Paþymëtina valstybinë policijos kontrolë ir ðià kontrolæ vykdanèiø subjektø kompetencija.  

4. Valstybinæ policijos veiklos kontrolæ (prezidentinæ, parlamentinæ, vyriausybinæ, teisminæ, vi-
daus) ágyvendinantys subjektai turëtø sudaryti nuoseklià, bendrà ir efektyvià sistemà, kurioje bûtø aið-
kus tiek funkcinis, tiek dalykinis policijos veiklà kontroliuojanèiø subjektø kompetencijos pasiskirsty-
mas. Tai leistø iðvengti kontroliniø funkcijø ágyvendinimo dubliavimosi bei vakuumo policijos kontrolës 
srityje. 

5. Policijos veiklos kontrolë sudaro policijos veiklos teisëtumo kontrolës pagrindà, o policijos 
veiklos teisëtumo kontrolæ vykdanèiø valstybiniø subjektø sistemos efektyvø veiksmingumà lemia pa-
grindiniø þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos garantavimo lygis. Specialiø policijos kontrolës metodø, 
policijos veiklos kokybiniø ir kiekybiniø vertinimo kriterijø, policijos veiklos strateginiø nuostatø ágy-
vendinimo kriterijø nustatymas leistø sukurti funkcionalø policijos kontrolës mechanizmà ir jo ágyven-
dinimo procedûras.  
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The article includes analysis of conception of police actions, control content and submits the system of 
subjects authorized to implement the control of police actions. Political, social–economical, informative–
technological processes running in the state and in society require the police and its institutions to grow into 
another higher level of quality of rendered social services. Such a purpose could be reached through a balanced 
mechanism of control of police actions.  

The article raises an issue of control as of one of methods ensuring legality of police actions and a 
problem of control content of police actions and indetermination of such a content. Subject of the research: 
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control of police actions impelled by various factors in order to compare the results of police actions with the 
goals of police stated in legal acts and to ascertain the reasons and conditions for non–implementation of 
stated goals. In that case control is a feedback helping to reveal the basic practical problems and imperfections 
of police actions and to take necessary measures in order to eliminate such problems. Goals of the research: to 
reveal the ration of control content of police actions and indetermination of such a content in theoretical and 
practical level after evaluation of legal and managemental aspects of control.  

Significance of control of police actions is conditioned by several factors: firstly, police covers the largest 
infrastructure of security of public safety by its actions (i.e. security of human rights and liberty, security of 
public order, prevention of breaches of various rights, etc.), secondly, police institutions and officers implement 
applied law actions by realizing the authorities of managing nature, thirdly, police institutions and officers have 
broad authorizations to apply measures of administrative effect in respect of society members. The above 
mentioned factors enable the author to raise and to analyze in his article the hypothesis of development of 
united control mechanism of police actions which will ensure both the effective level of social–legal services 
rendered by the police and functioning of overall police system.  

The author defines the control of police actions as a system of supervision and inspection of 
implementation of actions (performance of official tasks and functions) performed by police institutions and 
officers by identifying the deviations from performed actions (infringements of legality) and reasons in order to 
eliminate such deviations, to restore the breached rights and to prosecute guilty officers.  

The article includes comprehensive discussions concerning the system of subjects authorized to 
implement the control of police actions and the competence of such subjects in the field of control of police 
actions. The author analyzes the types of control of state police and distinguishes presidential, parliamentary, 
governmental, justiciary and internal control. It is considered that the most effective method of implementation 
of police control is to coordinate constantly the equal forms of external and internal control of police actions.  

The author concludes that the ratio of control content of police actions and of indetermination of 
control content is conditioned by combination of social–political, social–economical, social–juridical and 
social–technological factors influencing the alternation of police status and police organization (system) in the 
infrastructure of public security. That explains the mission and the vision of police actions in the context of 
public social changes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


