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S a n t r a u k a  
 

Straipsnio autoriai kiek anksčiau jau yra apibūdinę baudžiamojo persekiojimo raidą nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki Teisinės sistemos reformos metmenų (naujos redak-
cijos) patvirtinimo, t. y. iki 1998 metų vidurio [1]. Vėlesnis laikotarpis ne mažiau dinamiškas, 
svarbus ir todėl nagrinėtinas, nes sparčiai kito ir baudžiamojo persekiojimo teisinis-procesinis 
reglamentavimas, ir institucijų praktinės veiklos situacija, nemažai naujo atskleidė baudžia-
mojo proceso mokslinės veiklos rezultatai. Analizuojamu laikotarpiu baudžiamojo proceso ko-
deksas patyrė tiek pakeitimų ir papildymų, kad iš jo sovietmečio turinio ir netgi „dvasios“ nieko 
nebeišliko, o naujo kodekso projekto kūrimas ir vėl užsitęsė. Todėl straipsnyje toliau nagrinė-
jamos svarbiausios baudžiamojo procesinio įstatymo pataisos, jų įtaka organizuojant ir vyk-
dant ikiteisminį tyrimą, tiesioginė tyrimo institucijų, prokuratūros reorganizacija, struktūrų 
kaita, praktinės veiklos rezultatai. Nuosekliai nagrinėjamas naujojo Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo proceso kodekso (toliau sutrumpintai – BPK) projekto svarstymas, priėmimas, įgy-
vendinimas ir su tuo susiję probleminiai klausimai. Straipsnio pabaigoje išdėstomos atitinka-
mos išvados.  

Ikiteisminis (parengtinis) tyrimas kiekvienoje valstybėje užima svarbią vietą baudžiama-
jame procese. Nuo jo pradėjimo spartos, visų leistinų tyrimo būdų bei priemonių naudojimo, jo 
teisėtumo ir kokybiškumo dažniausiai priklauso ir teisminių proceso stadijų bei apskritai bau-
džiamojo proceso paskirties įgyvendinimas. Nuo 1993 m. gruodžio 14 d. Teisinės sistemos re-
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formos metmenų Lietuvos Respublikos Seime patvirtinimo vyko jų nuostatų įgyvendinimas, 
tačiau reformavimas išryškino ne tik pranašumus, bet ir trūkumus.  

Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VIII–810 „Dėl teisinės 
sistemos reformos metmenų ir jų įgyvendinimo“ pritarė naujos redakcijos metmenims [2]. Jų 
įvade buvo patvirtinta ir mūsų anksčiau išdėstyta išvada apie teisinės sistemos reformos 
įgyvendinimo netolygumą bei trūkumus, pavyzdžiui: kad teismų reforma pažengė kur kas toliau 
nei prokuratūros, ypač policijos, vidaus reikalų ministerijos ir jos įstaigų reforma. Kuo gi ski-
riasi nagrinėjamo klausimo kontekste naujos redakcijos Metmenys nuo patvirtintųjų 1993 
metais? Analizuodami bei lygindami jų turinį matome, kad naujoje redakcijoje minima nebe kvo-
tos procesinė forma, o ikiteisminis tyrimas. Anksčiau kvotą buvo planuojama pradėti kvotos 
įstaigos vadovo įsakymu, prokuroro nurodymu arba kvotos įstaigos pareigūno iniciatyva, o 
Metmenų II skyriaus 2 straipsnyje nustatoma, kad tik prokuroras, vykdydamas baudžiamąjį 
persekiojimą, turi teisę priimti sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir kiekvienu atveju 
nuspręs, kokius tyrimo veiksmus toje byloje reikia atlikti ir kas tuos veiksmus atliks. Naujuose 
Metmenyse nebeišliko nuorodų apie tai, kad nustatęs liudytojus arba nukentėjusiuosius pa-
reigūnas pagal proceso taisykles jų neapklausia, o tik pasižymi tokių asmenų duomenis ir žinių 
turinį, taip pat neliko anksčiau formuluotos perspektyvos apie prokuratūrų vietą, t. y. prie ati-
tinkamų teismų, o jų veiklą reglamentuos bei statusą apibrėš Teismų ir prokuratūros įstaty-
mas. Yra ir daugiau skirtumų, tačiau juos bus galima detalizuoti apibūdinant vėliau parengtą 
ir svarstyti pateiktą BPK projektą. 
 
 

Diskusijos dël ikiteisminio tyrimo vietos teisësaugos  
institucijø sistemoje 

 
Patvirtinus naujos redakcijos Teisinës sistemos reformos metmenis, nepraëjus në 

metams buvo paskelbtas naujojo BPK projektas (toliau – projektas), iðspausdintas leidinyje 
„Teisës problemos“ [3, p. 41–173]. Projektà lydinèiame straipsnyje M. Kazlauskas ir G. 
Goda raðë, kad kodekso projektà parengë Vilniaus universiteto Teisës fakulteto Kriminalisti-
kos ir baudþiamojo proceso katedra: doc. M. Kazlauskas (darbo grupës vadovas), doc. G. 
Goda (darbo grupës vadovo pavaduotojas), doc. P. Kuconis ir doc. J. Rinkevièius, taip pat 
dalyvavo Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo teisëjas J. Riepðas. Straipsnio autoriai teigë, kad 
projektas buvo rengiamas atsiþvelgiant á principinæ reikðmæ turinèias Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos nuostatas, 1950 metø Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos 
konvencijà, Europos Tarybos Ministrø Komiteto rekomendacijas kriminalinës justicijos ir 
baudþiamojo proceso klausimais, atsisakant „procesinës prabangos“ elementø, ávedant 
naujo modelio sumariná procesà, naudojant Vakarø Europos baudþiamojo proceso ástaty-
muose sukauptà ir ðimtametes tradicijas turinèià patirtá, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Seimo 1998 m. birþelio 25 d. nutarimu patvirtintø Teisinës sistemos reformos metmenø 
(nauja redakcija) skirsniu „Baudþiamasis procesas“ [4, p. 5–18]. Apie kai kuriuos paskelbto 
projekto institutus – prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigûno, ikiteisminio tyrimo teisëjo pro-
cesinæ padëtá; ikiteisminio tyrimo pradþià, procesinës prievartos priemones, árodymus, as-
mens teisiø garantijas ir kt. ið karto prasidëjo diskusijos þiniasklaidoje. 

S. Liutkevièius atkreipë dëmesá á tai, kad, prieðingai M. Kazlausko ir G. Godos teigi-
niams, projekto nuostatos akivaizdþiai prieðtarauja Konstitucijos 118 straipsniui, nes projekto 
rengëjai atsisakë parengtinio tardymo, tardytojo sàvokø, iðplëtë Konstitucijoje apibrëþtas 
prokuroro galias. Be to, jis siûlë civilinio ieðkovo pripaþinimo, kai kuriø procesiniø prievartos 
priemoniø taikymo teisæ suteikti ir ikiteisminio tyrimo pareigûnui [5]. K. Stungys kritiðkai ver-
tino projekte suformuluotà naujà árodymø, árodinëjimo ir árodymø ávertinimo sampratà, nes iki 
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tol átvirtintos árodymø ir árodinëjimo proceso nuostatos yra racionalios ir patvirtintos istorine 
baudþiamojo proceso praktika [6; 7, p. 22–25]. Ðio straipsnio autorius, pripaþindamas pro-
jekto pranaðumus, tvirtino, kad panaikinus tardytojo pareigybæ, labai susiaurinus ikiteisminio 
tyrimo pareigûno savarankiðkumà bei atsakomybæ, vyraujant vien prokurorui, ikiteisminiame 
tyrime gali susidaryti situacija, kuri jau egzistavo sovietmeèiu iki 1963 metø, ir tai sukels be-
reikalingà procesiniø veiksmø derinimà, neveiklumà, vilkinimà. Be to, ið projekto aiðku, kad 
panaudoti specialiàsias þinias, ypaè skirti ekspertizes, bus daug sunkiau. Draudþiant atlikti 
patikrinamuosius procesinius veiksmus, be faktinio pagrindo bus pradedama daug tyrimø, 
kurie vëliau bus nutraukti, taigi reikës plësti tyrëjø etatus, o tai procesà padarys daug bran-
gesná. Buvo siûloma atlikti ðio tyrimo modelio teisinæ, ekonominæ, finansinæ ar panaðià 
kompleksinæ ekspertizæ [8 ]. 

R. Burda neigiamai atsiliepë apie ikiteisminio tyrimo teisëjo pareigybës ávedimà, nes jo 
funkcijà gali atlikti teisëjai, siûlë nusikalstamos veikos iðaiðkinimà pavesti policijai, o nusta-
èius átariamàjá, bylà perduoti prokurorui, labiau apibrëþti ikiteisminio tyrimo ástaigos parei-
gûno teises, pareigas ir atsakomybæ [9, p. 21–24]. Daug racionaliø pastabø ir siûlymø dël 
projekto buvo pateikta konferencijose, ávairiuose pasitarimuose, kuriuose dalyvavo ir darbo 
grupës BPK projektui rengti nariai, bet, deja, daugeliui kertiniø probleminiø klausimø tuomet 
nebuvo skirta reikiamo dëmesio, ir vëliau jie vis tiek iðkilo ágyvendinant naujàjá BPK. 
 
 

Tardymas Lietuvoje 1999–2000 metais 
 

Lietuvoje lygiagreèiai ágyvendinant naujøjø Metmenø nuostatas, rengiantis ikiteisminio 
tyrimo reformai ir siekiant, kad parengtinis tardymas bûtø atliekamas operatyviau bei koky-
biðkiau, baudþiamosios bylos greièiau patektø á teismà, pagerëtø valdymo ir kontrolës funk-
cijos, nuo 1999 m. spalio 1 d. buvo pradëtas kvotos ir tardymo padaliniø valdymo eksperi-
mentas Vilniaus m. vyriausiajame policijos komisariate ir jo teritoriniuose policijos komisa-
riatuose, Vilniaus, Kaiðiadoriø, Ðalèininkø, Këdainiø, Kretingos, Maþeikiø rajonø policijos 
komisariatuose. Ðiuo pagrindu buvo parengti Vidaus reikalø ministro ásakymai dël minëtø vy-
riausiojo policijos komisariato ir kitø komisariatø etatø pakeitimø bei tardymo padaliniø va-
dovø paskyrimo komisariatø vadovø pavaduotojais. Nustatyta, kad tardymo padaliniø virði-
ninkai komisariatø vadovø pavaduotojai vadovauja tardytojams bei kvotëjams atliekant ty-
rimà baudþiamosiose bylose baudþiamojo proceso ástatymo nustatyta tvarka. Esant porei-
kiui, komisariato vadovo ásakymu kvotëjus teisës aktø nustatyta tvarka leista perkelti á tar-
dymo padaliná, Tardymo departamento direktoriaus ásakymu suteikiant jiems tardytojo ága-
liojimus. 

Kai kurie praktiniai darbuotojai apie tai atsiliepë teigiamai, nes bylø perdavimas ið vie-
nos á kità tarnybà ugdë neatsakingumà, neprofesionalumà, menkino kolektyvinio darbo re-
zultatus [10, p. 1, 4]. 

2000 m. pabaigoje prasidëjo Tardymo departamento prie VRM reorganizavimas, átrau-
kiant já á Policijos departamento prie VRM nusikaltimø tyrimo tarnybas. Taip buvo siekiama 
iðvengti kvotos ir parengtinio tardymo tarnybø funkcijø dubliavimo ir sudaryti sàlygas laips-
niðkai pereiti prie bendros ikiteisminio nusikaltimø tyrimo institucijos. Atsiþvelgiant á tai, buvo 
parengti ir vidaus reikalø ministro 2000 m. gruodþio 19 d. ásakymu Nr. 473 patvirtinti Tar-
dymo departamento prie VRM laikinieji nuostatai. Vidaus reikalø ministro 2000 m. gruodþio 
29 d. ásakymu Nr. 462 Tardymo departamento prie VRM direktorius Stanislovas Liutkevièius 
(vadovavæs departamentui nuo 1999 m. kovo 26 d.) paskirtas Policijos departamento prie 
VRM generalinio komisaro pavaduotoju. Tardymo departamentui prie VRM skirtos lëðos 
numatytos 2001 m. Policijos departamento prie VRM biudþete. 

Remiantis nuostatais, Tardymo departamentà sudarë 4 skyriai. Tardymo skyriuje buvo 
atliekamas sudëtingø, didelës darbo apimties reikalaujanèiø baudþiamøjø bylø dël nusikal-
timø nuosavybei, finansams, ûkininkavimo tvarkai bei organizuotø grupiø padarytø nusikal-
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timø bylø parengtinis tardymas. Specialistø skyriaus darbuotojai privalëjo atlikti revizijas, tei-
kti tardytojams specialisto iðvadas, konsultuoti tardytojus klausimais, kuriems reikëjo spe-
cialiø ekonominiø þiniø, taip pat kaip specialistai dalyvavo atliekant tardymo veiksmus. Kvo-
tos ir tardymo kontrolës skyrius kontroliavo teritoriniø tardymo padaliniø darbà, teikë jiems 
metodinæ pagalbà, atliko patikrinimus ir teikë siûlymus, kaip ðalinti trûkumus ir geriau orga-
nizuoti darbà, nagrinëjo skundus, pareiðkimus ir praðymus dël baudþiamøjø bylø tyrimo. Or-
ganizacinis skyrius rengë teisës aktø projektus, áskaitant Tardymo departamento ir jo terito-
riniø padaliniø pareigûnø priëmimo á tarnybà ir atleidimo ið jos, kvalifikaciniø kategorijø su-
teikimo dokumentus, organizavo pareigûnø mokymà. Tardymo departamento teritoriniai 
kvotos ir tardymo padaliniai – tai teritoriniu principu veikianèios valdybos, skyriai ir poskyriai 
prie policijos komisariatø. Tardymo valdybos buvo prie Vilniaus, Kauno ir Klaipëdos miestø 
vyriausiøjø policijos komisariatø. Prie Ðiauliø miesto, Panevëþio miesto, Vilniaus rajono, 
Kauno rajono, Ðiauliø rajono, Panevëþio rajono, Alytaus rajono, Marijampolës rajono polici-
jos komisariatø buvo tardymo skyriai, o prie kitø rajonø policijos komisariatø – tardymo po-
skyriai. Ðiuose padaliniuose buvo atliekama kvota ir parengtinis tardymas vidaus reikalø tar-
dytojams pavestose tirti baudþiamosiose bylose. Be to, ásteigti Specializuotas tardymo sky-
rius prie Policijos departamento Transporto policijos valdybos, kuris tyrë nusikaltimus, pada-
rytus geleþinkelio, vandens ir oro transporte, Tardymo skyrius prie Valstybës sienos apsau-
gos tarnybos, kuris atliko kvotà ir parengtiná tardymà Valstybës sienos apsaugos tarnybai 
priskirtose bylose, ir Tardymo skyrius prie Mokesèiø policijos departamento, kuris atliko 
kvotà ir parengtiná tardymà Mokesèiø policijos departamentui priskirtose tirti baudþiamo-
siose bylose. 

Tardymo departamentui vadovavo direktorius, kurá skirti ir atleisti turëjo teisæ Vidaus 
reikalø ministras Policijos generalinio komisaro teikimu. Tardymo departamento direktorius 
tuo paèiu metu buvo ir Policijos generalinio komisaro pavaduotoju. Tardymo departamento 
direktoriaus pavaduotojus direktoriaus teikimu turëjo teisæ skirti ir atleisti Vidaus reikalø mi-
nistras. Tardymo departamento struktûriniams padaliniams vadovavo virðininkai. Parengtiná 
tardymà Tardymo departamente ir struktûriniuose padaliniuose atliko ypaè svarbiø bylø vy-
resnieji tardytojai, vyresnieji tardytojai ir tardytojai. Teritoriniø kvotos ir tardymo padaliniø prie 
policijos ástaigø vadovus turëjo teisæ skirti ir atleisti Policijos generalinis komisaras teritorinës 
policijos ástaigos vadovo teikimu, suderinæs su Tardymo departamento direktoriumi. Tar-
dymo padaliniø prie teritoriniø ir specializuotø policijos ástaigø pareigûnus turëjo teisæ skirti ir 
atleisti Policijos generalinis komisaras policijos ástaigø vadovø siûlymu. Ðiø pareigûnø sky-
rimo teisæ Policijos generalinis komisaras galëjo perduoti Tardymo departamento direktoriui. 

Tardymo departamento nuostatø 8 punktas numatë ðiuos pagrindinius Tardymo de-
partamento uþdavinius:  

1) uþtikrinti kontroliná-metodiná vadovavimà kvotos ir tardymo padaliniams; 
2) uþtikrinti visapusiðkà ir objektyvø baudþiamøjø bylø iðtyrimà, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos baudþiamojo proceso kodekso reikalavimais; 
3) pagal savo kompetencijà uþtikrinti personalo parinkimà bei ugdymà. 
Tardymo departamentas, vykdydamas jam pavestus uþdavinius, atliko ðias funkcijas 

(9 Nuostatø punktas): 
1) organizavo kvotà ir parengtiná tardymà kvotos ir tardymo padaliniuose, tiriant bau-

dþiamàsias bylas; 
2) kontroliavo kvotos ir tardymo padaliniø darbà ir teikë jiems praktinæ-metodinæ pa-

galbà; 
3) analizavo ir apibendrino nusikalstamumo bûklæ, kvotos ir parengtinio tardymo prak-

tikà, kvotos ir tardymo padaliniø darbo organizavimà, teikë pasiûlymus kvotëjø ir 
tardytojø darbui gerinti; 

4) pagal savo kompetencijà organizavo bendradarbiavimà su kitais teisësaugos 
institutais, kitomis atitinkamomis Lietuvos Respublikos bei uþsienio ðaliø instituci-
jomis; 
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5) vadovavo parenkant, paskirstant, rengiant ir ugdant personalà visuose kvotos ir tar-
dymo padaliniuose, organizavo pareigûnø kvalifikacijos këlimo darbà; 

6) dalyvavo rengiant ir ágyvendinant nusikaltimø bei teisës paþeidimø prevencijos prie-
mones; 

7) teikë pasiûlymus dël ástatymø tobulinimo, dalyvavo rengiant teisës aktø projektus; 
8) pagal savo kompetencijà nagrinëjo fiziniø ir juridiniø asmenø pasiûlymus, pareiðki-

mus bei skundus dël parengtinio tardymo, dalyvavo nagrinëjant skundus bei pa-
reiðkimus (gavæ Vidaus reikalø ministro, Policijos generalinio komisaro ágaliojimà) 
teisme. 

Tardymo departamento vidaus kontrolë, iðskyrus procesinæ veiklà, buvo atliekama pa-
gal Policijos generalinio komisaro nustatytà tvarkà. Prokurorai savo nutarimais uþ paþeidi-
mus atliekant parengtiná tardymà baudþiamosiose bylose galëjo kelti tardytojams drausmi-
nes bylas, kurias Tardymo departamentas privalëjo iðnagrinëti, imtis priemoniø trûkumams 
paðalinti bei skirti nusiþengusiam pareigûnui nuobaudà. Teritoriniø ir specializuotø tardymo 
padaliniø pareigûnams ir tarnautojams pagal savo kompetencijà poskyriø vadovai galëjo 
skirti pastabas, skyriø vadovai – pastabas ir papeikimus, valdybø vadovai – pastabas, papei-
kimus, grieþtus papeikimus, Tardymo departamento direktorius – visas Tarnybos vidaus rei-
kalø sistemoje statuto bei Valstybës tarnybos ástatymo numatytas nuobaudas. 

Nagrinëjant duomenis apie teisësaugos institucijø darbuotojus, nusikalstamumo bûklæ 
ir baudþiamojo persekiojimo veiksmingumà 1999–2002 metais (þr. 1 ir 2 lenteles), esminiø 
pokyèiø neuþfiksuota. Neþymiai maþëjant policijos pareigûnø, nusikalstamumo, jo iðaiðki-
namumo ir bylø tyrimo pagrindiniai rodikliai ið pirmo þvilgsnio labiau nepasikeitë. Seminare 
„Naujas Baudþiamojo proceso kodeksas: ikiteisminio tyrimo praktinio organizavimo aspektai 
ir átaka teisinës sistemos reformai“, kuris ávyko Policijos departamente 2002 m. gruodþio 2 
d., Generalinio komisaro pavaduotojas S. Liutkevièius informavo, kad 1999 metais á tardytojo 
pareigas ðalyje priimti 152 asmenys, atleisti 142, 2000 metais – atitinkamai 109 ir 107, 2001 
metais – 100 ir 113, o per 2002 metø vienuolika mënesiø priimti 125 tardytojai, atleisti – 98 
pareigûnai. Taigi vien per ketverius metus perëjo dirbti kitur 328 tardytojai. Tai reiðkia, kad 
juos pakeitë maþiau patyræ ir prastesná iðsilavinimà turintys asmenys. Buvo konstatuota, kad 
2002 m. gruodþio 1 d. tardytojais dirbo tik 56,3 proc. asmenø, turinèiø aukðtàjá teisiná iðsila-
vinimà. 

Be vidaus reikalø sistemos tardymo padaliniø ir prokuratûros, tardymà baudþiamo-
siose bylose ðiuo laikotarpiu dar atliko reorganizuota Specialiøjø tyrimø tarnyba (toliau – 
STT). Siekiant padidinti ðios tarnybos veiklos savarankiðkumà ir efektyvumà bei iðplësti jos 
galimybes kovojant su korupcija aukðèiausios valdþios srityje, buvo nuspræsta paðalinti jà ið 
vykdomosios valdþios pavaldumo ir reorganizuoti á institucijà, atskaitingà tik Lietuvos Res-
publikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui. Toks ástatymas, priimtas 2000 m. ge-
guþës 2 d., sudarë sàlygas sustiprinti antikorupcinæ STT veiklà. Ðis ástatymas leido STT ko-
ordinuoti nacionalinës kovos su korupcija programos rengimà, ágyvendinimà bei savaran-
kiðkai tirti korupcines ir su ja susijusias nusikalstamas veikas, taip pat korupciniø faktø at-
skleidimà ne tik þemesniuose, bet ir aukðèiausiuose valdþios sluoksniuose, kovos su korup-
cija prevenciniø priemoniø bei bûdø sistemos sukûrimà, siekiant kompleksiðkai paðalinti bei 
neutralizuoti korupcijà bei sàlygas, aukðtos kvalifikacijos specialistø kovai su korupcija ren-
gimà ir kt. Nauja ir neáprasta Lietuvoje buvo ir ðios tarnybos statute átvirtinta pareiginiø laips-
niø – agentø sistema. STT struktûroje 2002 metais veikë informacijos rinkimo, kaupimo, ana-
lizës ir numatymo, operatyvinës veiklos ir kontrolës, nusikaltimø tyrimo, taip pat kiti aptar-
naujantys padaliniai. Tarnybos skyriai, be Vilniaus, buvo ir didþiuosiuose miestuose: Kaune, 
Klaipëdoje, Ðiauliuose ir Panevëþyje. Nuo 1998 m. iki 2002 m. STT iðaiðkino 730 nusikaltimø. 
STT tirtose ir teismui perduotose bylose kaltinamaisiais pagal ávairius Lietuvos Respublikos 
baudþiamojo kodekso straipsnius buvo patraukti 475 asmenys [11]. 
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1  l e n t e l ë .  Duomenys apie nusikalstamumo bûklæ ir baudþiamojo persekiojimo 
veiksmingumà Lietuvoje 1999–2002 metais 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1999 148 755 77 106 219 41,0% 25 160 43 539 18 014 71,97 29,78 26,00 15 310 19 672 

2000 164 738 82 370 235 40,4% 25 046 61 298 18 136 81,19 24,02 15,84 15 592 20 680 

2001 166 189 79 265 228 42,5% 26 662 62 632 20 126 86,27 27,72 18,68 17 650 20 915 

2002 153 386 72 646 209 46,5% 25 754 54 510 18 845 79,46 27,47 18,77 16 690 19 890 

Tardymo 
departa-
mento 

prie VRM 
duome-
nys ir 
Nusi-

kalstamu-
mo pre-
vencijos 
Lietuvoje 

centro 
duome-

nys 

 
 

2  l e n t e l ë .  Duomenys apie teisësaugos institucijø darbuotojus 1999–2003 metais 
 

Metai 
Policijos 

etatai  

VRM 
sistemos 
tardytojai  

Prokuratûros 
pareigûnai 

Bendras teisëjø 
skaièius Advokatai Ðaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 

1999 18 069 718 794 503 603 

2000 17 562 755 820 599 724 

2001 16 663 713 855 631 867 

2002 16 095 696 869 654 921 

2003 14 930 717 867 670 995 

Tardymo ir Policijos 
departamentø prie VRM 

duomenys, Nusikalstamumo 
prevencijos Lietuvoje centro 

duomenys 

 
 

2002 m. balandþio 1 d. ásigaliojo Lietuvos Respublikos finansiniø nusikaltimø tyrimo 
tarnybos ástatymas. Pagal ðá ástatymà Mokesèiø policijos departamentas prie Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalø ministerijos pertvarkytas á Finansiniø nusikaltimø tyrimo tarnybà. Nu-
statytos naujos, labiau valstybës finansø apsaugai orientuotos ðios tarnybos funkcijos, ið-
spræsta mokesèiø administravimo sistemos institucijø revizijø ir kvotos funkcijø dubliavimo 
problema, nustatyti specialûs, t. y. skirti tiesiogiai valstybës finansø apsaugos funkcijai vyk-
dyti, tarnybos pareigûnø ágaliojimai. 2002 m. geguþës 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybë priëmë nutarimà Nr. 747 „Dël institucijos, atsakingos uþ bendradarbiavimà su Europos 
kovos su sukèiavimu tarnyba (OLAF), paskyrimo“, pagal kurá Finansiniø nusikaltimø tyrimo 
tarnyba paskirta atsakinga uþ bendradarbiavimà su Europos kovos su sukèiavimu tarnyba 
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(OLAF). 2002 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priëmus nutarimà Nr. 1023 
„Dël Revizijø departamento prie Finansø ministerijos steigëjo funkcijø vykdymo pavedimo ir 
reorganizavimo“ Vidaus reikalø ministro ásakymu buvæs Revizijø departamentas prie Finansø 
ministerijos buvo prijungtas prie Finansiniø nusikaltimø tyrimo tarnybos – ði perëmë jo vyk-
dytas funkcijas. 

Ðiame etape buvo padaryta gana daug esminiø BPK pakeitimø ir papildymø, susijusiø 
su baudþiamojo persekiojimo tobulinimu, kurie, siejant su visomis ankstesnëmis pataisomis, 
ið senojo sovietmeèio kodekso nieko esminio nepaliko, ypaè po 2001 m. rugsëjo 11 d. ásta-
tymo Nr. IX¢500 [12], kuomet buvo pakoreguotos uþsilikusios konceptualios normos, api-
brëþianèios baudþiamojo proceso uþdavinius, principus, ir kitos bendrosios nuostatos. Buvo 
padaryti pakeitimai, suteikiantys galimybæ atlikti daug tardymo veiksmø baudþiamosios by-
los këlimo stadijoje; teisëjui suteikta teisë apklausti asmenis parengtinio tardymo stadijoje; 
patobulintas procesiniø prievartos priemoniø, sumarinio proceso, laikino nuosavybës teisiø 
apribojimo taikymas; iðplëstos proceso dalyviø teisës apskundþiant pareigûnø veiksmus bei 
sprendimus ir kt. Po ðiø pakeitimø sklido kalbos, kad naujojo BPK kurti nebereikia [13]. Ta-
èiau taip neávyko, nes 2002 m. kovo 14 d. priimtu ástatymu Nr. IX–785 buvo patvirtintas nau-
jasis Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodeksas [14]. 

Jeigu palyginsime priimto naujojo BPK turiná su Metmenø (1998 m.) nuostatomis, ir èia 
pastebësime kai kuriuos neatitikimus: buvo atsisakyta prokuroro teisës visuomet tik jam 
priimti sprendimà, kokius veiksmus reikia atlikti iðkart, vos nustaèius veikos faktà, neliko su-
marinio proceso, taip pat nebuvo apibrëþti ir nepilnameèiø bylø proceso ypatumai ir kt. 

Akivaizdu, kad priimtojo BPK normos prieðtaravo tuometinei Konstitucijos 118 straips-
nio formuluotei: „… kvotos organø veiklà kontroliuoja prokurorai; parengtiná tardymà atlieka 
tardytojai…“, taigi Lietuvos Respublikos Seime buvo pradëta ðio konstitucinio straipsnio kei-
timo procedûra, ir 2003 m. kovo 20 d. ástatymu Nr. IX–1379 nuo tø paèiø metø balandþio 21 
d., t. y. likus deðimèiai dienø iki anksèiau priimtøjø baudþiamøjø ástatymø ásigaliojimo, Kons-
titucijoje buvo átvirtinta nuostata, kad ikiteisminá tyrimà organizuoja ir jam vadovauja, valsty-
biná kaltinimà baudþiamosiose bylose palaiko prokuroras, kuris, vykdydamas savo funkcijas, 
yra nepriklausomas ir klauso tik ástatymo [15]. 
 
 

Ikiteisminis tyrimas ásigaliojus naujiems baudþiamojo proceso ir kitiems 
ástatymams 

 
Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsëjo 26 d. ástatymu 

Nr. VIII–1968, Baudþiamojo proceso kodekso ir Bausmiø vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 
m. birþelio 27 d. ástatymu Nr. IX–994, ásigaliojimo ir ágyvendinimo tvarkos 2002 m. spalio 29 
d. ástatymas Nr. IX–1162 apibrëþë visø nurodytø kodeksø ásigaliojimà nuo 2003 m. geguþës 
1 d. Kartu ðis ástatymas numatë tam tikras pereinamojo etapo iðimtis ir atskirø normø tai-
kymo nuoseklumà [16]. 

2003 m. balandþio 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos prokuratûros ástatymo 
pakeitimo ástatymas, kuris prokuratûros ástatymà iðdëstë nauja redakcija [17]. Ðis ástatymas 
átvirtino tokias prokuroro funkcijas: 

1. Prokuratûra yra valstybës institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, 
ðiame ástatyme arba kituose ástatymuose nustatytas funkcijas. Prokuratûra padeda uþtikrinti 
teisëtumà ir teismui vykdyti teisingumà. 

2. Prokuratûra ástatymø nustatytais pagrindais ir tvarka: 
1) organizuoja ikiteisminá tyrimà ir jam vadovauja; 
2) atlieka ikiteisminá tyrimà arba atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus; 
3) kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigûnø veiklà baudþiamajame procese; 
4) palaiko valstybiná kaltinimà baudþiamosiose bylose; 
5) kontroliuoja nuosprendþiø pateikimà vykdyti ir jø vykdymà; 
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6) koordinuoja ikiteisminio tyrimo ástaigø veiksmus tiriant nusikalstamas veikas; 
7) gina vieðàjá interesà; 
8) pagal kompetencijà nagrinëja asmenø praðymus, pareiðkimus ir skundus; 
9) dalyvauja rengiant ir ágyvendinant nacionalines ir tarptautines nusikalstamø veikø 

prevencijos programas; 
10) dalyvauja teisëkûros procese; 
11) atlieka kitas ástatymø nustatytas funkcijas. Ástatymo 16 straipsnyje taip pat nuro-

doma, kad prokurorams ir ikiteisminio tyrimo pareigûnams generalinio prokuroro 
patvirtintos rekomendacijos ir kiti teisës norminiai aktai, formuojantys ikiteisminio 
tyrimo, valstybinio kaltinimo ir nuosprendþiø vykdymo kontrolës praktikà, yra pri-
valomi. Taigi ir èia matome nesilaikymà Metmenyse átvirtintos nuostatos apie tei-
smø ir prokuratûros statuso reglamentavimà vienu ástatymu. 

Rengiantis praktiðkai ágyvendinti naujuosius kodeksus, buvo atliktos atitinkamø Vidaus 
reikalø ministerijai pavaldþiø policijos ir kitø struktûriniø padaliniø reorganizacijos. 

2002 m. spalio 31 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro ásakymu Nr. 570 „Dël tipi-
niø aukðtesnës ir þemesnës pakopos policijos komisariatø struktûrø schemø patvirtinimo“ 
buvo numatyta iki 2003 m. geguþës 1 d. tardymo ir kvotos padalinius integruoti á ikiteisminá 
tyrimà atliekanèius kriminalinës policijos bei vieðosios policijos padalinius. Ðia schema kri-
minalinës policijos padaliniai ápareigojami vykdyti nusikaltimø tyrimo, kriminalistiniø tyrimø, 
operatyvinës veiklos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo funkcijas. Reikia pasakyti, kad 
pradedant reformuoti, buvo siûlomi ir kiti struktûriniø padaliniø reorganizavimo variantai, t. y. 
ákurti atskirà ikiteisminio tyrimo tarnybà, tiesiogiai pavaldþià vidaus reikalø ministrui, o ne po-
licijai, kriminalinës policijos biurà reorganizuoti á Lietuvos ikiteisminio tyrimo biurà, kurio va-
dovas bûtø policijos generalinio komisaro pavaduotoju, o teritoriniuose policijos komisaria-
tuose turëtø iðlikti atskiri ikiteisminio tyrimo ir kriminalinës tarnybos padaliniai. Vis dëlto 2003 
m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë priëmë nutarimà Nr. 120, kuriuo nutarë re-
organizuoti iki 2003 m. geguþës 1 d. Policijos departamentà ir Tardymo departamentà su-
jungimo bûdu á ikiteisminio tyrimo ástaigà – Policijos departamentà prie vidaus reikalø mi-
nisterijos [18]. Ðiuo pagrindu Lietuvos Policijos generalinis komisaras 2003 m. balandþio 2 
d. priëmë ásakymà Nr. V–120 „Dël policijos departamento prie Vidaus reikalø ministerijos 
struktûros patvirtinimo“, kuriuo Valdymo tarnybos struktûroje buvo ásteigta Ikiteisminio ty-
rimo organizavimo ir koordinavimo valdyba su Veiklos kontrolës bei Veiklos analizës ir me-
todikos skyriais. Ðios valdybos uþdaviniai apibrëþti 2003 m. balandþio 18 d. Policijos gene-
ralinio komisaro ásakymu Nr. V–183 patvirtintais Policijos departamento prie Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalø ministerijos valdymo tarnybos nuostatais (9.2 str.). 

Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir koordinavimo valdybos Veiklos kontrolës skyrius: 
1) pagal savo kompetencijà organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja policijos ástaigø 

veiklà nusikalstamø veikø prevencijos, atskleidimo, ikiteisminio tyrimo bei krimina-
listiniø ekspertiziø atlikimo srityse, nuo teisësaugos institucijø ir teismo besislaps-
tanèiø, be þinios dingusiø asmenø ir kitø asmenø paieðkà ir ekstradicijà (nuteistøjø 
perdavimà), taip pat neatpaþintø lavonø, neþinomø ligoniø ir vaikø asmens tapaty-
bës nustatymà; 

2) koordinuoja policijos ástaigø ikiteisminio tyrimo padaliniø darbà, teisës aktø nusta-
tyta tvarka organizuoja ir koordinuoja policijos ástaigø operatyvinæ veiklà; 

3) pagal kompetencijà organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Seimo patvir-
tintø nacionaliniø, Lietuvos Respublikos Vyriausybës nusikalstamø veikø prevenci-
jos, atskleidimo bei ikiteisminio tyrimo srities programø ágyvendinimà policijos ástai-
gose, dalyvauja rengiant programø projektus; 

4) pagal savo kompetencijà organizuoja bendradarbiavimà su Lietuvos Respublikos 
teisësaugos ir teisëtvarkos institucijomis, taip pat su atitinkamomis uþsienio ðaliø 
institucijomis; 

5) dalyvauja atliekant policijos ástaigø kompleksinius patikrinimus; 
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6) pagal savo kompetencijà nagrinëja fiziniø ir juridiniø asmenø pareiðkimus, skundus, 
praðymus, pasiûlymus; 

7) pagal kompetencijà atlieka tarnybinius patikrinimus, teikia siûlymus dël drausminio 
poveikio priemoniø taikymo. 

Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir koordinavimo valdybos Veiklos analizës ir metodi-
kos skyrius: 

1) renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis apie nusikalstamø veikø preven-
cijos, atskleidimo, operatyvinës veiklos ir ikiteisminio tyrimo praktikà, ikiteisminio 
tyrimo ástaigø veiklà (darbo organizavimo, darbo krûviø, darbo rezultatø ir kiti klau-
simai); 

2) analizës iðvadø pagrindu teikia siûlymus policijos ástaigø operatyvinës veiklos ir iki-
teisminio tyrimo darbui gerinti; 

3) teikia siûlymus dël operatyvinæ veiklà ir ikiteisminá tyrimà reglamentuojanèiø ásta-
tymø ir kitø teisës aktø rengimo ir tobulinimo, dalyvauja rengiant naujus ir tobulinant 
galiojanèius teisës aktus; analizuoja rengiamø bei galiojanèiø teisës aktø galimus 
ðalutinius neigiamus poveikius ir kriminogeninius padarinius; 

4) teikia praktinæ ir metodinæ pagalbà policijos ástaigoms nusikalstamø veikø prevenci-
jos, atskleidimo, operatyvinës veiklos bei ikiteisminio tyrimo klausimais, kaupia me-
todinæ literatûrà ir teikia pasiûlymus dël aprûpinimo ja policijos ástaigø ikiteisminio 
tyrimo padalinius; 

5) teikia pasiûlymus dël policijos ástaigø ikiteisminio tyrimo pareigûnø kvalifikacijos kë-
limo ir skatinimo jà kelti; 

6) dalyvauja organizuojant policijos ástaigø ikiteisminio tyrimo padaliniø pareigûnø 
kvalifikaciniø kategorijø suteikimo (patvirtinimo) egzaminus [èia ir toliau – Policijos 
departamento norminiai aktai, 19]. 

2003 m. gruodþio 22 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro ásakymu Nr. V–732 
„Dël Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. balandþio 16 d. ásakymo Nr. V–175 
„Dël Lietuvos kriminalinës policijos biuro nuostatø ir struktûros schemos patvirtinimo“ pakei-
timo“ (nauja redakcija) nustatë tokià ðio biuro struktûrà: 
 
 

LIETUVOS KRIMINALINËS POLICIJOS BIURO STRUKTÛROS SCHEMA 
 

Lietuvos kriminalinës policijos biuro virðininkas 
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Generalinis komisaras 2003 m. geguþës 16 d. ásakymu Nr. V–270 „Dël policijos de-
partamento prie vidaus reikalø ministerijos struktûriniø padaliniø, teritoriniø policijos ástaigø, 
policijos profesinio ugdymo bei specializuotø policijos ástaigø veiklos organizavimo“ 2.3. 
straipsniu pavedë policijos generalinio komisaro pavaduotojui (Stanislovui Liutkevièiui) ku-
ruoti, koordinuoti ir atsakyti uþ ðiø policijos sistemos ástaigø, padaliniø veiklà bei policijos 
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veiklos sritis: Policijos departamento Valdymo tarnybos Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir 
koordinavimo valdybos; Lietuvos kriminalinës policijos biuro; Lietuvos policijos kriminalisti-
niø tyrimø centro; Lietuvos policijos operatyvinës veiklos tarnybos, Lietuvos policijos liudy-
tojø ir nukentëjusiøjø apsaugos tarnybos bei policijos greitojo reagavimo rinktinës „Aras“ – 
ástaigø administravimo klausimais; pagal kompetencijà – teritoriniø policijos ástaigø krimina-
linës policijos ir kitø padaliniø, atliekanèiø ikiteisminá tyrimà. Patvirtinti pareigybiø sàraðai. 
Ápareigota daryti ikiteisminá tyrimà ðalyje ir buvo numatytos 5 424 pareigybës, kuriose dirba 
buvæ tardytojai, kvotëjai bei kriminalinës ir vieðosios policijos pareigûnai [20]. 

Atitinkami ástatymø pakeitimai dël parengtinio tardymo ir kvotos reorganizavimo á iki-
teisminá tyrimà buvo priimti ir dël kitø institucijø veiklos: 2003 m. balandþio 3 d. Finansiniø 
nusikaltimø tyrimo tarnybos ástatymo 7 ir 20 straipsniø pakeitimo ástatymas [21], Valstybës 
sienos apsaugos tarnybos ástatymo 2, 6, 20 ir 21 straipsniø pakeitimo ástatymas [22], kitø. 

2003 m. balandþio 24 d. teisingumo ir vidaus reikalø ministro ásakymu Nr. 123/1 V–141 
sudarytos dvi tarpþinybinës darbo grupës uþtikrinti, kad teisësaugos institucijos ir teismai 
galëtø sklandþiai ágyvendinti Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso ir Lietuvos Res-
publikos baudþiamojo proceso kodekso nuostatas. Darbo grupëms pavesta rinkti informa-
cijà apie minëtø kodeksø taikymà praktikoje, analizuoti jà, apibendrinti ir teikti pasiûlymus 
(prireikus atitinkamø teisës aktø projektus). BPK ágyvendinimui vertinti paskirti generalinio 
prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis (grupës vadovas), Stanislovas Liutkevièius – Poli-
cijos departamento prie VRM generalinio komisaro pavaduotojas ir Kæstutis Tubis, Lietuvos 
kriminalinës policijos biuro Nusikaltimø tyrimo tarnybos vyresnysis komisaras.  

Prieð pat naujojo BPK ásigaliojimà staiga buvo pakeista per keturiasdeðimt jo  straips-
niø [23]. Padaryti daugelis straipsniø pakeitimø ir Baudþiamajame kodekse. 

Kaip teigë Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas V. Greièius, kodeksuose buvo 
daug spragø ir klaidø. Jo nuomone, taip atsitiko dël ávairiø prieþasèiø: kodeksø rengimo 
darbo grupës buvo sudarytos seniai, taèiau jø sudëtis nuolat keitësi ir tai trikdë jø veiklà; 
trûko dialogo paèiose darbo grupëse; teisës teoretikai ne visada ásiklausydavo á didelæ 
darbo patirtá turinèiø praktikø nuomonæ; buvo skubama ir ypaè baigiantis Lietuvos Respubli-
kos Seimo kadencijai, nors kodeksas nebuvo pakankamai gerai parengtas; kai kurie trûku-
mai buvo tokie aiðkûs, kad nutarta sudaryti darbo grupæ, kuri turëjo iðanalizuoti jau priimtus 
kodeksus ir parengti iðsamius siûlymus, kaip tuos trûkumus paðalinti; á apie 50 proc. siûlymø 
Lietuvos Respublikos Seimas vëlesnëse Baudþiamojo proceso kodekso pataisose atsi-
þvelgë, bet liko neatsiþvelgta á nemaþai problemø, kurios ateityje turëtø sukelti nereikalingø 
trukdþiø [24]. 

BPK 165 straipsnis ikiteisminio tyrimo ástaigos statusà nustatë ne tik jau mûsø anks-
èiau apibûdintoms policijai, Valstybës sienos apsaugos tarnybai, Specialiøjø tyrimø tarnybai, 
Finansiniø nusikaltimø tyrimo tarnybai, bet ir karo policijai, Valstybës saugumo departa-
mentui, Muitinës departamentui, Prieðgaisrinës apsaugos ir gelbëjimo departamentui. Iki-
teisminá tyrimà taip turi teisæ atlikti kapitonai jûros laivø, iðvykusiø á tolimà plaukiojimà – dël 
laivo águlos nariø ir keleiviø nusikalstamø veikø, padarytø tolimojo plaukiojimo metu, ir Kalë-
jimø departamento pareigûnai, areðtiniø, kardomojo kalinimo ir pataisos ástaigø direktoriai 
arba jø ágalioti pareigûnai dël ðiose ástaigose padarytø nusikalstamø veikø. Padidëjus iki-
teisminá tyrimà atliekanèiø subjektø skaièiui, policija ir toliau iðlieka pagrindine ir visuotine 
ikiteisminio tyrimo ástaiga, todël jos veiklos veiksmingumas ðiame straipsnyje daugiausia 
nagrinëjamas. 

Analizuojant naujausius kriminologinius duomenis matyti, kad per 2003 metus polici-
joje pradëta ikiteisminiø tyrimø 51 proc. daugiau negu per 2002 metus. Atrodytø, kad padi-
dëjo nusikalstamumas, taèiau kriminogeninë padëtis ðalyje faktiðkai taip staigiai pasikeisti 
negalëjo. Ðià prielaidà patvirtina tai, kad vëliau daug pradëtø tyrimø buvo nutraukta. Ðtai 
vien per 2003 m. geguþæ–gruodá nutraukti 24 509 tyrimai, t. y. apie 30 procentø. Taip ávyko 
dël to, kad paðalinus baudþiamosios bylos këlimo stadijà, remiantis BPK 168 straipsniu atsi-
sakyti pradëti ikiteisminá tyrimà galima tik tuomet, kai nurodyti faktai apie nusikalstamà veikà 
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akivaizdþiai neteisingi. Taigi ástatymas primygtinai ápareigoja ikiteisminá tyrimà pradëti ið 
karto gavus pareiðkimà arba praneðimà, nes pirminei informacijai tikrinti neskirtas nei termi-
nas, nei galimybë atlikti tam tikrus procesinius veiksmus. Be to, BPK 3 straipsnyje nurodytos 
aplinkybës, dël kuriø baudþiamasis procesas negali bûti pradëtas, taèiau nëra numatytos 
procedûros, kurios leistø nepradëti ikiteisminio tyrimo ir ðiais atvejais, todël dabar dël jø pra-
dedamas ikiteisminis tyrimas ir vëliau bylos nutraukiamos. Nëra gerai, kai sprendimà pradëti 
tyrimà priima tik ástaigos vadovas (jo ágaliotas pareigûnas), prokuroras, o ne ikiteisminio ty-
rimo pareigûnas. Daugeliu atvejø iðaiðkinant nusikalstamà veikà nukenèia spartumas, dina-
miðkumas. Procesinës formos kontekste, ypaè pradiniame etape, kuris daugiausia nulemia 
tyrimo efektyvumà, procesas yra labai amorfiðkas. Padaugëjus tyrëjø (kaip jau buvo minëta 
anksèiau, teisë daryti ikiteisminá tyrimà suteikta 5 424 pareigûnams, o tirti nusikalstamas vei-
kas ápareigojami 3 724 tyrëjai), darbo krûviai, deja, nesumaþëjo, darbo efektyvumas nepage-
rëjo, nes á teismà perduota tik 2,1 proc. bylø daugiau negu ankstesniais metais, nors tuomet 
pareigûnø, tirianèiø nusikalstamas veikas, buvo keliskart maþiau. Ikiteisminio tyrimo parei-
gûnai ið pat pradþiø priversti pradëti procesiná ikiteisminá tyrimà, atlieka daugelá procesiniø 
veiksmø, nepaisant kuriø tyrimai vis tiek nutraukiami. Atrodo, nebloga buvo ankstesnë pro-
cesinë tvarka, kai padarius BPK 2001 m. rugsëjo 11 d. pakeitimus, bylos këlimo stadijoje 
buvo leista atlikti daugelá tyrimo veiksmø ir kaip jø rezultatas daryti tyrimà buvo atsisakoma 
kuo anksèiau, ir ávykis pagrástai nebuvo registruojamas kaip nusikaltimas. 

Policijos departamento 2003 m. pabaigoje atliktu tyrimu-pareigûnø apklausa anketa-
vimo bûdu paaiðkëjo ðie naujaisiais baudþiamaisiais ástatymais ir kitais norminiais aktais 
ávestos ikiteisminio tyrimo tvarkos vertinimai: 50,5 proc. teigë, kad darbo efektyvumas suma-
þëjo; 76 proc. nurodë, kad darbo krûviai padidëjo, ið jø 38 proc. mano, kad krûvis padidëjo 
pastebimai; 88 proc. respondentø manë, kad iki ikiteisminio tyrimo pradþios tikslinga nu-
matyti tam tikrø procesiniø veiksmø atlikimo galimybæ (objektø tyrimà, specialisto iðvados 
gavimà, liudytojø apklausà) [25, p. 49–76]. 

Taip pat lieka neiðspræstas tyrimo subjektø sàveikos ir veiklos organizavimo klausimas. 
BPK 2 straipsnis ápareigoja prokurorà ir ikiteisminio tyrimo ástaigas pagal kompetencijà imtis 
ástatyme numatytø priemoniø, kad per trumpiausià laikà bûtø atliktas tyrimas ir atskleista nu-
sikalstama veika. BPK nëra normos, reglamentuojanèios ikiteisminio tyrimo ástaigos arba jos 
padalinio vadovo ágaliojimus, vadovaujant tyrëjams ir kontroliuojant, kaip ðie planuoja ir at-
lieka tyrimà. Savo ruoþtu prokuroras organizuoja ikiteisminá tyrimà, jam vadovauja (164 str. 1 
d.) ir privalo kontroliuoti, kaip tyrimas vyksta (170 str. 2 d.). Toks baudþiamàjá persekiojimà 
vykdanèiø pareigûnø procesiniø funkcijø reglamentavimas sukelia tam tikrà susirûpinimà, 
nes pasigendama konkretaus ikiteisminio tyrimo ástaigos arba jos padalinio vadovo, proku-
roro ir tyrëjo santykiø apibrëþtumo. Tiesa, BPK 18 straipsnis nustato, kad ikiteisminio tyrimo 
pareigûnas ástaigos vadovo arba jos padalinio vadovo pavedimu atlieka ikiteisminio tyrimo 
veiksmus: siekia nustatyti nusikalstamà veikà padariusá asmená ir ðios veikos aplinkybes, ta-
èiau matyti bûtinas konkretesnis nurodytø santykiø reglamentavimas, nes ne visuomet ga-
lima pasikliauti vien pareigûnø asmeniniu poþiûriu, atsakingumu, aktyvumu ir kitomis savy-
bëmis. Galbût tam tiktø anksèiau galiojusio BPK, pavyzdþiui, 48–1 straipsnio, formuluoèiø 
transformacija. Mûsø nuomone, èia sunku iðsiversti atitinkamø rekomendacijø kûrimu, nes 
jau ir esamos daugelis labai iðtæstos, stokoja konkretumo ir ið esmës daþniausiai kartoja 
ástatymo normas. Kita vertus, anksèiau arba vëliau tam tikra veiklos patirtis ir teisës normø 
taikymas bus apibendrinta ir teismø praktika.  

Atskiro straipsnio tema galëtø bûti klausimas, ar pakankamai pagrástas yra sprendimas 
(ypaè policijoje) sujungti pareigûnø kasdienëje veikloje operatyvinës veiklos, procesines 
baudþiamàsias ir administracines funkcijas. Manytina, kad visiðkai pateisinamas policijos 
veiklos visapusiðkumas þemesniu lygmeniu, pavyzdþiui, patruliuojantis pareigûnas turëtø 
vienodai sëkmingai spræsti vieðosios tvarkos, eismo saugumo uþtikrinimo, tam tikrø pa-
slaugø þmonëms teikimo ir kitas funkcijas, taèiau kriminalinëje þvalgyboje, pradedant ir vyk-
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dant baudþiamàjá persekiojimà, jau bûtinas funkcijø atskyrimas praktinës veiklos specializa-
cija ir daug aukðtesnio iðsimokslinimo, lygmuo.  

Deja, maþai pasiteisino ir pagreitinto proceso ágyvendinimo lûkesèiai. Ðios procesinës 
formos taikymas stringa labiausiai dël gana riboto 5 dienø termino ir iðtæsto proceso nagri-
nëjimo trijose institucijose: ikiteisminio tyrimo ástaigoje, prokuratûroje ir teisme. Kita vertus, 
nëra suderinti BPK 426 straipsnio 2 dalyje ir 427 straipsnio 1 dalyje iðdëstyti reikalavimai, 
nes vienoje nurodoma, kad prokuroras teismui gali nepateikti jokios ikiteisminio tyrimo me-
dþiagos, o antroje, apibûdinanèioje prokuroro pareiðkimo turiná, jau iðpleèiamas pateikiamø 
duomenø kiekis. Neiðvengiamai daug laiko skiriama medþiagai – nuosprendþiø kopijoms, 
charakteristikoms, paþymoms rinkti. Pagreitintas procesas tampa sunkiai ámanomas, kai nu-
sikalstama veika fiksuojama ne jos padarymo dienà o vëliau, taigi nustatyto termino trukmë 
dar sutrumpëja. Mûsø nuomone, yra svarstytina, ar nevertëtø pailginti pagreitinto proceso 
taikymo terminà arba visai jo nelaikyti pagrindiniu kriterijumi, o átarimui pareikðti naudotis 
paðto paslaugomis. Prisimenant bendrosios teisës tradicijos ðaliø praktikà, galbût verta átei-
sinti situacijà, kai sprendimà teisme ið pradþiø reikëtø priimti tik dël asmens kaltumo (nekal-
tumo), o konkreèios bausmës skyrimà atidëti iki tada, kai teismui bus pateikta ir asmená cha-
rakterizuojanti medþiaga. 

Atskira problema reikëtø laikyti ir privataus kaltinimo proceso reglamentavimo spragas, 
kurios jau plaèiai þinomos ir pareikalavo netgi Konstitucinio Teismo sprendimo [26]. Þinome, 
kad privataus kaltinimo bylose skundà paduoda ir kaltinimà teisme palaiko nukentëjusysis, 
taèiau tik tais atvejais, kai nustatytas nusikalstamà veikà padaræs asmuo. Jeigu asmuo ne-
nustatytas, teismas tokiø bylø nenagrinëja, o policija negali priimti pareiðkimo, nes ikiteismi-
nis tyrimas neatliekamas. Daþnai pasitaiko praneðimø dël traukiniø langø dauþymo, auto-
mobiliø apgadinimo ir kt. Ðiais atvejais daþniausiai átariamo asmens ið karto nustatyti nepa-
vyksta, taèiau bûtina iðvykti á ávykio vietà, atlikti objektø tyrimà, apklausti liudytojus. Deja, 
BPK tai nenumatyta. Praktiniame darbe pradedamas ikiteisminis tyrimas remiantis panaðiais 
BK straipsniais, pavyzdþiui, 284 straipsniu, nors tokiu bûdu iðkreipiama situacija. Matyti, tiks-
linga BPK papildyti nuostata, kad nenustaèius kaltininko, tokiais atvejais bûtinas ikiteisminis 
tyrimas. 

Tikslintina, kad straipsnio rengimo spaudai metu, 2004 m. liepos 8 d. ástatymu Nr. IX–
2336 (Valstybës þinios, 2004 07 24. Nr. 115–4276) pastarosios problemos teisinio regla-
mentavimo prasme jau sprendþiamos, nes priëmus atitinkamø BPK straipsniø pataisas, me-
dþiagos rengimas pagreitintame procese pailgintas iki 10 dienø, o privataus kaltinimo bylø 
procese ikiteisminis tyrimas atliekamas bendra tvarka, jeigu nusikalstamos veikos padarymu 
átariamas asmuo nëra þinomas. 

Iðryðkëjo ir kitø BPK reglamentavimo trûkumø ir spragø, trukdanèiø veiksmingai vyk-
dyti nusikalstamumo kontrolæ, pavyzdþiui, dël pripaþinimo civiliniu ieðkovu tvarkos, nëra jo-
kiø pagrástø argumentø, kurie neleistø ðià procedûrà taikyti paèiam tyrëjui, nes, kaip þinome, 
tam tikros turtinës vertybës greit „dingsta“, perraðomos kitø asmenø vardu. Taigi prokuroro 
civiliniu ieðkovu pripaþinimo procesinë tvarka tampa itin formali ir iðkreipta. Probleminiais 
laikytini taip pat anonimiðkumo taikymas liudytojams (kai jie yra pareigûnai), informacijos 
sunaikinimo, daiktø ir dokumentø iðreikalavimo ir poëmio, procesinës ir operatyvinës veiklos 
santykio, diskrecijos ikiteisminiame tyrime, nukentëjusiojo ir kitø proceso dalyviø teisiø uþtik-
rinimo bei kiti klausimai.  

Pastaraisiais klausimais buvo daug diskutuota Lietuvos Respublikos Seimo Teisës ir 
teisëtvarkos komiteto organizuotame pasitarime, kuriame dalyvavo ávairaus lygio prokurorai 
ir ikiteisminio tyrimo ástaigø atsakingi darbuotojai [25]. Èia buvo daug dëmesio skirta ir iki-
teisminio tyrimo pareigûnø kvalifikacijos klausimams. Nustatyta, kad tyrëjais bûti neskatina 
nei ðià funkcijà atliekanèiø pareigûnø darbo apmokëjimas, materialinis-organizacinis aprûpi-
nimas, karjera, nei kitos garantijos, todël nemaþai pareigûnø, turinèiø aukðtàjá universitetiná 
iðsilavinimà, dirba patruliais arba uþima kitas, þemesnes nei tyrëjo atsakingas policines pa-
reigas, o ir esami tyrëjai pereina á prokuratûrà, Finansiniø nusikaltimø tyrimo tarnybà, Valsty-
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bës sienos apsaugos tarnybà ir kitur. Nemaþai tyrëjais paskirtø pareigûnø anksèiau vykdë tik 
operatyvinæ arba kitokià policinæ funkcijà, kuri nebuvo susijusi su procesine veikla, todël 
jiems prisitaikyti taip pat nelengva. Ið dabar dirbanèiøjø tyrëjais turi iðsilavinimà: universitetiná 
teisiná – 42,81 proc.; universitetiná neteisiná – 16,15 proc.; aukðtesnájá neteisiná – 13,66 proc.; 
turi tik viduriná – 7,22 proc. atsakiusiøjø [24]. Neskatina tobulëti ir Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës patvirtintas suvienodintø pareigybiø sàraðas, numatantis teisæ dirbti tyrëju ir B ka-
tegorijos pareigûnus, t. y. asmenis, kuriems nëra bûtinas aukðtasis universitetinis iðsimoksli-
nimas [27]. 

Nagrinëjant ðio laikotarpio minëtà problematikà, laikytini reikðmingais ir baudþiamo-
sios procesinës mokslinës minties apibendrinimai: apgintos daktaro disertacijos – Ryðardas 
Burda „Nusikaltimai ekonomikai: sampratos modeliavimas ir ðiuolaikinë tyrimo metodikos 
koncepcija“, 2000 m. [28]; Alvydas Barkauskas – „Nusikaltimo tyrimo versijø ðiuolaikinë 
koncepcija ir jos plëtros kryptys“, 2000 m. [29]; Antanas Rudzinskas – „Nusikalstama veikla 
padarytos þalos atlyginimo materialiniai ir procesiniai teisiniai aspektai“, 2001 m. [30]; Artû-
ras Panomariovas – „Vieðai neskelbiama informacija (paslaptis) baudþiamajame procese“, 
2002 m. [31]; Saulius Juzukonis – „Nukentëjusiojo teisiø apsauga baudþiamajame procese“, 
2002 m. [32]; Rima Aþubalytë – „Diskrecinis baudþiamasis persekiojimas: teoriniai pagrin-
dai, taikymo problemos ir perspektyvos Lietuvoje“, 2000 m. [33]; Hendryk Malevski – mo-
nografija „Ávykio vietos apþiûra“, 1999 m. [34], kitos aktualesnës mokslinës publikacijos [35, 
p. 17–27; 36, p. 718; 37, p. 34–43; 38, p. 64–75; 39, p. 97–102; 40, p. 42–53; 41]. 
 
 

Iðvados 
 

Apibendrinant baudþiamojo persekiojimo raidà nuo Lietuvos Respublikos nepriklau-
somybës atkûrimo, ðá laikotarpá galima iðskaidyti á tam tikrus etapus ir sukonkretinti tam tik-
romis iðvadomis:  

I. Nuo 1990 m. kovo 11 d. iki Teisinës sistemos reformos metmenø (1993 m.) patvirti-
nimo. Tai atsiribojimo nuo TSRS teisinës-struktûrinës sistemos, baudþiamosios procesinës 
formos tobulinimo, diskusijø, nuomoniø apie baudþiamojo persekiojimo reorganizavimà ávai-
rovës etapas; 

II. 1993 m. birþelio mën. – 1998 m. Praktiniø procesinës veiklos problemø iðryðkinimo, 
teisinio reglamentavimo tobulinimo ir organizaciniø instituciniø pertvarkymø etapas, taèiau 
nesilaikant Teisinës sistemos reformos metmenimis (1993 m.) ir jø ágyvendinimo programa 
nustatyto nuoseklumo; 

III. 1999 m. – 2003 balandþio mën. Skubama kuriant ir priimant baudþiamuosius 
kodeksus, nepagrástai ignoruojamos kitos nuomonës (teisinëje literatûroje, þiniasklaidoje, 
pasitarimuose, disertacijose ir kituose moksliniuose tiriamuosiuose darbuose, pavyzdþiui, 
kriminalinës justicijos tobulinimo programoje). Tuo paèiu laikotarpiu praktiniø teisiniø institu-
cijø iniciatyva buvo priimta nemaþai reikðmingø BPK papildymø ir pakeitimø, instituciniø pe-
rtvarkymø, kurie sukûrë geras prielaidas efektyvesniam baudþiamajam persekiojimui organi-
zuoti; 

IV. 2003 m. geguþës mën., prognozuotina, kad ir ilgesniam laikui – padarytø klaidø ir 
tam tikrø spragø taisymo teisinio baudþiamojo persekiojimo reglamentavimo srityje ir prakti-
nës veiklos sklandesnio organizavimo tobulinimo etapas. 
 

♦♦♦ 
 

LITERATÛRA 
 

1. Ancelis P., Grigolovičienė D. Baudžiamojo persekiojimo raida atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
iki Teisinės sistemos reformos metmenų (naujos redakcijos) patvirtinimo // Jurisprudencija. 2004. 
Nr. 61(53). 

 58 



2. Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. VIII–810 „Dėl teisinės sistemos 
reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ // Valstybės žinos. 1998. Nr. 61–1736. 

3. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (projektas) // Teisės problemos. 1999. Nr. 
3. 

4. Kazlauskas M., Goda G. Naujo baudžiamojo proceso kodekso projektas: kūrimo prielaidos, struk-
tūra, naujovės // Teisės problemos. 1999. Nr. 3. 

5. Įstatymas rašomas gyvenimui. Baudžiamojo proceso kodekso projektą komentuoja praktikas. S. 
Liutkevičiaus pokalbis su žurnalistu L. Jokšu // Kauno diena. 1999 m. gruodžio 14 d. 

6. Stungys K. Nauja įrodymo samprata BPK projekte // Lietuvos aidas. 1999 m. gruodžio 21 d. Nr. 
249. 

7. Stungys K. Įrodymų samprata baudžiamojo proceso kodekso projekte // Jurisprudencija. 2000. T. 
16(8). 

8. Ancelis P. Baudžiamojo persekiojimo problemos // Sargyba. 2001 m. gegužės 31 d. Nr. 22(433). 
9. Burda R. Diskusiniai naujos ikiteisminio nusikaltimų tyrimo koncepcijos klausimai // Justitia. 2001. 

Nr. 1.  
10. Kandzežauskas J. Eksperimentas pribrendo seniai: pokalbis su tardymo valdybos prie Vilniaus 

VPK viršininku // Sargyba. 2000 m. vasario 24 d. 
11. http://www.stt.lt?lang=lt&menu-id=1 (2004-07-11). 
12. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. IX–

500 // Valstybės žinios. 2001. Nr. 82–2830. 
13. Ekspertų, konsultantų, specialistų, piliečių, visuomeninių organizacijų, valstybės institucijų, Seimo 

narių pasiūlymai, pataisos, pastabos dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
projekto (IXPp959). Lietuvos apeliacinis teismas, Teisės institutas. 

14. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 
įstatymas Nr. IX–785 // Valstybės žinios. 2002. Nr. 37–1341. Atitaisytas: Valstybės žinios. 2002. 
Nr. 46. 

15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios. 2003 
m. balandžio 2 d. Nr. 32. 

16. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII–
1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX–785, ir Baus-
mių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX–994, įsigaliojimo ir įgyven-
dinimo tvarkos įstatymas Nr. IX–1162 // Valstybės žinios. 2002. Nr. 112–4970. 

17. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios. 2003. Nr. 
42–1959.  

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 120 „Dėl policijos 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Tardymo departamento prie Vidaus reikalų minis-
terijos reorganizavimo“ // Valstybės žinios. 2003. Nr. 11–417. 

19. http://www.policija.lt/įsakymai/index.php?sk=0&rub-id=2&irub-id=6 (2004-07-11). 
20. Policijos veikla įsigaliojus naujiems kodeksams // Sargyba. 2003 m. birželio 26 d. Nr. 24(539). 
21. Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 7 ir 20 straipsnių pakeitimo 

įstatymas Nr. IX–1460 // Valstybės žinios. 2002. Nr. 38–1705. 
22. Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo 2, 6, 20 ir 21 straipsnių 

pakeitimo įstatymas Nr. IX–1420 // Valstybės žinios. 2003. Nr. 38–1665. 
23. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. 

IX–785, 21, 48, 50, 52, 127, 142, 143, 151, 158, 161, 163, 165, 212, 217, 232, 233, 234, 237, 244, 
254, 255, 266, 276, 287, 303, 318, 319, 322, 326, 327, 329, 332, 342, 351, 353, 362, 375, 380, 
397, 421, 440,458, 459 straipsnių pakeitimo bei kodekso papildymo 362 1 straipsniu įstatymas Nr. 
IX–1496 // Valstybės žinios. 2003. Nr. 38–1734. 

24. Nauji kodeksai stringa dėl klaidų ir spragų. A. Lekavičiaus interviu su V. Greičiumi // Lietuvos ry-
tas. 2003 m. gegužės 20 d. 

25. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos problemos. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitete 2004 m. sausio 28 d. įvykusių diskusijų stenograma. Priedai. Policijos de-
partamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštas dėl ikiteisminio tyrimo. 

26. http://www.lrkt.lt/ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo neišnagrinėtų prašymų (bylų) sąra-
šas. Nr. 47 (2004 07 11). 

27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 684 „Dėl Ministro Pirmi-
ninko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, 
ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigy-
bių sąrašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004. Nr. 100–3709. 

 59



28. Burda R. Nusikaltimai ekonomikai: sampratos modeliavimas ir šiuolaikinė tyrimo metodikos 
koncepcija. 2000. 

29. Barkauskas A. Nusikaltimo tyrimo versijų šiuolaikinė koncepcija ir jos plėtros kryptys. 2000. 
30. Rudzinskas A. Nusikalstama veikla padarytos žalos atlyginimo materialiniai ir procesiniai teisiniai 

aspektai. 2001. 
31.  Panomariovas A. Viešai neskelbiama informacija (paslaptis) baudžiamajame procese. 2002. 
32. Juzukonis S. Nukentėjusiojo teisių apsauga baudžiamajame procese 2002. 
33. Ažubalytė R. Diskrecinis baudžiamasis persekiojimas: teoriniai pagrindai, taikymo problemos ir 

perspektyvos Lietuvoje. 2000. 
34. Malevski H. Įvykio vietos apžiūra. 1999.  
35. Goda G. Procesinių prievartos priemonių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 

projekte samprata, klasifikacija ir turinys // Teisė: mokslo darbai. 2000. Nr. 35. 
36. Goda G. Kaltinamojo teisė duoti klausimus kaltinimo liudytojams kaip žmogaus teisė // Teisė: 

mokslo darbai. 2000. Nr. 36. 
37. Goda G. Agento provokatoriaus veikla ir žmogaus teisė į sąžiningą procesą // Teisė: mokslo dar-

bai. 2000. Nr. 37. 
38. Kazlauskas M. Naujo Baudžiamojo proceso kodekso koncepcija ir sistema // Teisė: mokslo dar-

bai. 2000. Nr. 37. 
39. Rinkevičius J. Specialiųjų žinių samprata ir teismo ekspertų kompetencija // Teisė: mokslo darbai. 

2000. Nr. 37. 
40. Goda G. Nekaltumo prezumpcija: įtvirtinimas Lietuvos teisėje ir kai kurie turinio aspektai. // Teisė: 

mokslo darbai. 2002. Nr. 44. 
41. Autorių kolektyvas. Nusikaltimų aukų socialinė situacija ir teisinė apsauga Lietuvoje. – Vilnius, 

1999. 
 
 

♦♦♦ 
 

The Pre-Trial Investigation after the Ratification of the Minutes of the Legislative  
Framework Reform 

 
Assoc. Prof. Dr. Petras Ancelis 

Danguolė Grigolovičienė 
 

Mykolas Romeris University 
 
 

Keywords: criminal process, criminal prosecution, procedural, pre-trial investigation, inquiry, 
investigator/interrogator, legislative framework reform, process (development). 
 

SUMMARY 
 

The authors of the article presented the development of criminal prosecution after the 
restoration of independence of the Republic of Lithuania until the ratification of the Minutes of the 
Legislative Framework Reform (new edition) in June, 1998. The subsequent period was no less 
dynamic and significant, which demanded further substantial studies to be conducted. This period 
saw various changes in the legal – process regulation of criminal prosecution as well as was marked 
by variety of amendments of practical activities of institutions responsible for the implementation of 
criminal prosecution. In addition, the results of scientific activities of criminal prosecution executed a 
direct influence upon the development of the criminal procedure system. The Code of Criminal 
Procedure (further – CCP) was shifted, adding new changes and annexes, thus, the original content 
and „spirit“ of the „Soviet“ version of the CCP had totally been transformed, whereas drafting a new 
Code had prolonged. Thus, the following report analyses the subsequent key amendments of the Law 
on Criminal Prosecution, their influence of organization and implementation of the pre-trial 
investigation, the reorganization of investigation institutions and public procurators, changes of 
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structure, the results of practical activities. The new Draft Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Lithuania and other related issues saw consistent consideration, enactment, and 
implementation.  

The whole reform period of the pre-trial investigation from the restoration of independence of 
the Republic of Lithuania until the present day is analysed into the following periods that are 
substantiated by certain criteria and conclusions: 

1. Since March 11, 1990 until the ratification of the Minutes of the Legislative Framework 
Reform. This period was marked by the demarcation from the Soviet Union legal-structural 
system, the improvement of the criminal process, discussions and opinions concerning the 
reorganization of criminal prosecution. 

2. Since June, 1993 until 1998. The period was marked by laying emphasis on the practical 
implementation of the procedural activities, the improvement of legal regulations, the 
reorganization of institutions without pursuance on the Minutes of the Legislative 
Framework Reform. 

3. Since 1999 until April 2003. The period when new Codes of Criminal Procedure were 
drafted and adopted hastily, unreasonably ignoring the opinion of others (legal literature, 
mass media, opinion expressed in debates, scientific researches and other sources). At the 
same time, due to effective initiative of practical legal institutions, significant amendments 
and annexes to the CCP were adopted and reorganizations of legal institutions were 
performed which formed the background to organize a more effectual criminal prosecution. 

4. Since May 2003 and forecasting the future perspectives. The period marked by correction of 
inaccuracies and other gaps made in the regulation of legal criminal prosecution and 
improvement of a more fluent organization of practical activities.  
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