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S a n t r a u k a  
 

Policija, lyginant su kitomis teisėsaugos institucijomis, šiuo metu Lietuvoje yra gau-
siausia ir turi plačiausią teritorinių ir specializuotų įstaigų tinklą. Policijos veikla labai įvairi. 
Policijos įstaigos yra operatyvinės veiklos subjektai, vykdantys nusikalstamų veikų ir admi-
nistracinių teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, eismo saugumo priežiūrą, dalyvaujantys už-
tikrinant visuomenės saugumą ir viešąją tvarką ir kt. Jos steigimo ir veiklos teisinis reglamen-
tavimas turi tiesioginę įtaką policijai iškeltų uždavinių bei priskirtų funkcijų sėkmei. Policijos 
veiklos teisinio reglamentavimo analizė straipsnyje atliekama tiriant Policijos veiklos įstatymo 
turinį vadovaujantis metodologinėmis analitinės jurisprudencijos nuostatomis, remiamasi tei-
smų praktika, policijos veiklos įstatymo nuostatos lyginamos su kitų panašių įstatymų nuo-
statomis. Straipsnyje taip pat analizuojamos teisinės sąvokos, kuriomis įvardijamos pagrin-
dinės policijos saugomos vertybės („visuomenės saugumas“, „viešoji tvarka“), taip pat polici-
jos vietą valstybės institucijų sistemoje apibūdinančios sąvokos („valstybės saugumas“, „na-
cionalinis saugumas“). Straipsnyje nagrinėjamos policijos veiklos kontrolės teisinės galimybės, 
jos santykis su vykdomosios valdžios institucijomis. 
 
 

Pastaruoju metu daug diskutuojama apie teisësaugos institucijas, jø veiklà (ikiteisminá 
tyrimà, operatyvinæ veiklà, prevenciniø, prievartos priemoniø ir ðaunamojo ginklo panaudo-
jimà ir kt.). Prielaidø diskutuoti ðia tema yra. Ðiø prielaidø atsiradimas gali bûti siejamas su 
objektyviai egzistuojanèiomis problemomis teisësaugoje, kurios, negana to, ágauna sisteminá 
pobûdá. Dël teisësaugos institucijø vadovø skyrimo ir atskaitingumo, teisësaugos institucijø 
iðorinës kontrolës sistemos nebuvimo (kiekvienoje teisësaugos institucijoje tai reglamen-
tuojama skirtingai) teisësaugos institucijø darbo rezultatai neretai politizuojami, ikiteisminiai 
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tyrimai nutraukiami, o operatyviniai tyrimai vyksta pernelyg ilgai ir nerezultatyviai. Þemas 
efektyvumas tiriant rezonansines (ypaè korupcines) nusikalstamas veikas sukelia visuome-
nës ir politikø pasipiktinimà. Kaip ðiø procesø padarinys – menkëja teisësaugos institucijø 
autoritetas, maþëja biudþetinis finansavimas, kurio trûkumas gali sukelti tikras spragas pas-
tarøjø veikloje. Prie santykinai nedidelio teisësaugos institucijø veiklos efektyvumo prieþasèiø 
priskirtinas ir jø steigimo bei veiklos teisinio reguliavimo eklektiðkumas. Dalis já lemianèiø 
prieþasèiø sietinos su tuo, kad daugelis Lietuvos teisësaugos institucijø veikia pagal atskirus 
specialiai joms skirtus ástatymus. Ðiø ástatymø ir jø poástatyminiø aktø tarpusavio santykis ne-
retai skatina teisës normø konkurencijà. Diskusijà skatina ir naujausiø laikø iððûkiai teisë-
saugai: tarptautinio terorizmo pavojus, tarptautinio organizuoto nusikalstamumo stiprëjimas, 
integracija á Europos Sàjungos teisës ir teisësaugos sistemà. Vienas ið galimø bûdø didinti 
teisësaugos institucijø veiklos efektyvumà – jø steigimo ir veiklos teisinio reguliavimo optimi-
zavimas. Jis sietinas su teisiniø spragø, kolizijø ðalinimu.  

Policija yra pagrindinë jëga, palaikanti teisëtvarkà ir uþtikrinanti vidiná valstybës, visuo-
menës ir asmens saugumà. Todël turi bûti siekiama, kad jos veiklos teisinis reglamentavi-
mas bûtø kiek galima tobulesnis. Lietuvoje daug kalbama ir apie policijos socialinæ paskirtá. 
Reikia sutikti su A. Vaiðvila, kad „kalbëti apie policijos socialinæ paskirtá ðalia valstybinës val-
dþios paskirties – tai fantazuoti, kelti policijai tokius uþdavinius, kuriø ji negali atlikti praktið-
kai, nes praktikoje ji priversta elgtis ne pagal demokratinæ doktrinà, o pagal galiojantá ásta-
tymà. Ir jeigu ðiame ástatyme yra realizuota demokratinë doktrina, tai policija – socialinë pa-
slauga, jei ne – tai praraja (susvetimëjimas) tarp demokratinës doktrinos ir praktiðkai vei-
kianèios policijos neiðvengiama“ [1, p. 593]. Taigi net teisës filosofine prasme pozityviosios 
teisës aktø kokybë, jø teisinis preciziðkumas tampa viena ið atitikimo demokratinës doktrinos 
ir teisinës valstybës siekio principo reikalavimams garantijø. Teisinio reglamentavimo aið-
kumo poreiká ne kartà pabrëþë ir Konstitucinis Teismas: „Vienas ið esminiø Konstitucijoje 
átvirtinto teisinës valstybës principo elementø yra teisinis tikrumas ir teisinis aiðkumas: teisi-
nis reguliavimas privalo bûti aiðkus ir darnus, teisës normos turi bûti formuluojamos tiksliai, 
jose negali bûti dviprasmybiø“ [2]. 

Lietuvos Respublikoje vyksta labai intensyvi teisëkûra. Tûkstanèiai norminio pobûdþio 
teisës aktø priimti be aiðkesnio planavimo ir sistemos, todël juos taikant, kyla teisës normø 
tarpusavio konkurencija ir kolizijø. Panaði padëtis yra daugelyje posovietiniø ðaliø, kurios 
buvo priverstos per trumpà laikà susikurti savità ir veiksmingà teisinæ sistemà. Teisës normø 
konkurencijos ir kolizijos sukeltø teisiniø ginèø sprendimas apsunkina visø valstybës institu-
cijø, áskaitant ir teisësaugos institucijas, veiklà. Tokia padëtis susiklostë dar ir dël to, kad 
Lietuvoje savø ástatymø ir kitø teisës aktø kûrimas buvo pradëtas ne nuo konstituciniø ásta-
tymø ir pagrindiniø kodeksø, tuo tarpu 2000 metø duomenimis, Lietuvoje galiojo 2202 ásta-
tymai [3]. Labai sunku tokiame kiekyje teisës aktø, kurie veikia vienu metu ir nesudaro aið-
kios sistemos, sukurti ir priimti naujà teisës aktà, kuris neprieðtarautø në vienam ið minëtø 
nacionalinës teisës aktø, tarptautinëms sutartims (Lietuvos Respublikoje jø ratifikuota apie 
500) ir Europos Sàjungos teisei. 

Teisësaugos institucijø steigimà ir veiklà ðiuo metu reglamentuoja ástatymai ir poásta-
tyminio pobûdþio teisës aktai. Juos galima suskirstyti á teisës aktus, tiesiogiai reglamentuo-
janèius teisësaugos institucijø veiklà, ir bendro pobûdþio teisës aktus (fundamentinës reikð-
mës ástatymus, turinèius tiesioginës átakos visø valstybës institucijø veiklai). Reikia konsta-
tuoti, kad teisësaugos institucijø steigimui ir veiklai reglamentuoti specialiai skirti ástatymai, 
kuriø dalis yra priimti visiðkai neseniai, veikia atskirai, tarsi absorbuodami kiekvienà ið teisë-
saugos institucijø. Daugelio ið ðiø ástatymø parengimas ir priëmimas sietinas su paèiø teisë-
saugos institucijø, jø vadovø siekimu „ásitvirtinti” ástatymuose, pagrásti savo uþdaviniø ir funk-
cijø reikðmingumà.  

Policija valstybëje yra valstybës valdþios ir visuomenës sankirtoje. Tai pabrëþiama ir 
tarptautiniuose dokumentuose. Antai Parlamentinës asamblëjos deklaracijos dël policijos 
690 (1979) rezoliucijoje, priimtoje 1979 metø geguþës 8 dienà Parlamentinëje Asamblëjoje, 
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pabrëþiamas pagrindinis policijos vaidmuo garantuojant tvarkà ir saugumà visuomenëje, vi-
sose valstybëse narëse, kad daþnai policininkams tenka ginti ir apsaugoti þmogaus teises ir 
laisves pavojingomis sàlygomis, taèiau neretai ðias uþduotis sunku atlikti todël, kad dar nëra 
tiksliai nustatytø policijos elgesio taisykliø. Policijos pareigûnas yra dalis vieðosios tvarkos ir 
saugumo sistemos, kuri pagrásta ástatymais ir skirta tvarkai palaikyti bei ástatymams taikyti [4, 
p. 48]. 

Pagrindinis policijos veiklà reglamentuojantis teisës aktas yra Policijos veiklos ástaty-
mas. Ðiuo ástatymu imamasi nustatyti 13 policijos veiklos pagrindø: jos paskirtá; veiklos prin-
cipus; teisinius pagrindus; policijos uþdavinius; organizacinæ struktûrà; bendradarbiavimo su 
gyventojais, visuomeninëmis organizacijomis, savivaldybiø bei kitomis institucijomis pagrin-
dus; policijos pareigûnø ágaliojimus; jø teises; pareigas; atsakomybæ; prievartos naudojimo 
teisëtumo sàlygas; policijos ástaigø finansavimo ðaltinius; ðio finansavimo formas.  

 Analizuotini Policijos veiklos ástatyme ávardyti jos uþdaviniai, nes policijos, kaip ir kitø 
teisësaugos institucijø, uþdaviniai reprezentuoja institucijos paskirtá ir jos taikomosios veiklos 
pagrindines kryptis. Be to, ið jø iðvedamas ðiø institucijø funkcijø sàraðas, tiesiogiai susijæs 
su institucijos tikslø realizavimu. Apie policijos tikslus (reprezentuojanèius policijai keliamus 
uþdavinius) bei policijos veiklos teisiná reglamentavimà kalbama ir Europos policijos etikos 
kodekse, kuriame nurodomi pagrindiniai policijos tikslai demokratinëje visuomenëje, valdo-
moje teisës virðenybës principu: „uþtikrinti visuomeninæ rimtá ir teisësaugà; saugoti ir gerbti 
pagrindines asmens teises ir laisves, átvirtintas Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø 
apsaugos konvencijoje; uþkardyti nusikaltimus ir kovoti su nusikalstamumu; atskleisti nusi-
kaltimus; teikti pagalbà ir paslaugas visuomenei. Policijos veikla turi bûti vykdoma laikantis 
vidaus bei valstybës patvirtintø tarptautiniø teisës normø reikalavimø. Teisës aktai, regla-
mentuojantys policijos veiklà, turi bûti aiðkûs, tikslûs ir prieinami kiekvienam asmeniui; pri-
reikus turi bûti papildomi aiðkiais norminiais dokumentais. Policijos personalas turi paklusti 
teisës aktø reikalavimams kaip ir kiti asmenys; vienintelës ðio principo iðimtys gali bûti patei-
sinamos tik tada, kai siekiama uþtikrinti policijos uþdaviniø vykdymà demokratinëje visuo-
menëje“ [5]. Pagal funkcijas, priskiriamas institucijai, galima spræsti apie teisës normas, ku-
rias ji turi taikyti (kokios teisës ðakos normos, materialinës ar procesinës). Pirmasis ástatymo 
5 straipsnyje minimø uþdaviniø yra þmogaus teisiø ir laisviø apsauga. Reikia sutikti su S. 
Katuoka, kad „ðiuolaikinëje visuomenëje klasikinë policijos veiklos funkcija – þmogaus teisiø 
apsauga“ [6]. Galima teigti, kad ástatymø leidëjo valia ðis policijos uþdavinys laikomas svar-
biausiu ir ið esmës apimanèiu kitus policijos uþdavinius. Èia pat paminëtinas ir Konstitucijos 
18 straipsnis, skelbiantis, kad: „Þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës“ [7]. Tai reiðkia, 
kad þmogaus teisës – konstituciðkai átvirtintos, prigimtinës vertybës, kuriø apsaugos mecha-
nizmui ágyvendinti pajungta visa valstybës institucijø sistema. Savo ruoþtu policija, turëdama 
didþiausià savo ástaigø tinklà ðalyje ir disponuojanti labai dideliu ávairios informacijos (taip 
pat ir operatyvinës) kiekiu, turi geriausias galimybes uþtikrinti minëtos konstitucinës nuosta-
tos (ir svarbiausio savo uþdavinio) ágyvendinimà, ir atvirkðèiai – apriboti ir paþeidinëti þmo-
gaus teises. 

Kiti policijos uþdaviniai (tokie kaip neatidëliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji 
bûtina dël jø fizinio ar psichinio bejëgiðkumo, taip pat asmenims, nukentëjusiems nuo nusi-
kalstamø veikø, kitø teisës paþeidimø, stichiniø nelaimiø ar panaðiø veiksniø; nusikalstamø 
veikø ir kitø teisës paþeidimø prevencija; nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþeidimø atsklei-
dimas ir tyrimas; saugaus eismo prieþiûra), iðskyrus nusikalstamø veikø ir kitø teisës paþei-
dimø atskleidimà ir tyrimà, pagal savo pobûdá ið esmës yra iðvestiniai ið pirmojo policijos uþ-
davinio ir laikytini uþdaviniais, kuriuos ágyvendinant vykdoma policijos administracinë veikla.  

Policijos veiklos ástatymo 2 straipsnyje pateikiamos pagrindinës (ið viso penkios) ðio 
ástatymo sàvokos. Viena ið svarbiausiø ástatymo sàvokø yra policijos sàvoka. Policija apibrë-
þiama kaip asmens, visuomenës saugumà bei vieðàjà tvarkà uþtikrinanti policijos ástaigø ir 
pareigûnø visuma. Pastebëtina, kad ðioje sàvokoje iðskiriamas „asmens saugumas“, „vi-
suomenës saugumas“ ir „vieðoji tvarka“. Ið sàvokos iðplaukia policijos uþdavinys – vieðosios 
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tvarkos ir visuomenës saugumo uþtikrinimas. Ðis uþdavinys pagal savo svarbà ir apimtá toli 
lenkia daugelio kitø teisësaugos institucijø uþdavinius ir gali bûti tiesiogiai kildinamas ið 
Konstitucijos. Konstitucijos 94 straipsnio 1 punkte átvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës funkcijos. Konstitucijos 94 straipsnio 1 punkte pasakyta, kad „Vyriausybë tvarko 
kraðto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos nelieèiamybæ, garantuoja valstybës 
saugumà ir vieðàjà tvarkà“ [7]. „Visuomenës saugumo“ sàvoka Konstitucijoje pavartota 26 
straipsnio 4 dalyje: „Þmogaus laisvë iðpaþinti ir skleisti religijà arba tikëjimà negali bûti 
apribota kitaip, kaip tik ástatymu ir tik tada, kai bûtina garantuoti visuomenës saugumà, 
vieðàjà tvarkà, þmoniø sveikatà ir dorovæ, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir 
laisves“ [7]. „Valstybës saugumo“ sàvokà galime rasti Konstitucijos 32 straipsnio 2 dalyje: 
„Ðios teisës negali bûti varþomos kitaip, kaip tik ástatymu ir jeigu tai bûtina valstybës 
saugumui, þmoniø sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumà“ [7]. Tai tarsi leistø 
manyti, kad ðios sàvokos vartojamos kaip sinonimai. Taèiau Konstitucijos 36 straipsnio 2 
dalyje abi minëtos sàvokos vartojamos kartu ir pateikiamos kaip alternatyvos: „Ði teisë 
negali bûti ribojama kitaip, kaip tik ástatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybës ar 
visuomenës saugumà, vieðàjà tvarkà, þmoniø sveikatà ar dorovæ arba kitø asmenø teises ir 
laisves“ [7]. Taigi svarbu yra iðsiaiðkinti „vieðosios tvarkos“, „valstybës saugumo“ ir 
„visuomenës saugumo“1 sàvokø turiná, jø tarpusavio santyká ir Vyriausybës, Vidaus reikalø 
ministerijos, policijos, kitø teisësaugos institucijø vaidmená uþtikrinant minëtø vertybiø 
apsaugà. Konstitucinis Teismas savo 2001 m. liepos 12 d. nutarime yra konstatavæs labai 
svarbø teiginá, kad „Konstitucijos normø ir principø negalima aiðkinti remiantis ástatymø 
leidëjo ir kitø teisëkûros subjektø priimtais aktais, nes taip bûtø paneigta Konstitucijos virðe-
nybë teisës sistemoje“ [8]. Tokiu bûdu teisëtumas iðkeliamas virð tikslingumo, ir ástatymø 
leidëjo arba poástatyminës teisëkûros subjektø sumanymai negali bûti kriterijumi aiðkinantis 
Konstitucijoje átvirtintø sàvokø turiná. Vadinasi, ir rengiant teisës aktø projektus bei taikant 
ávairius galiojanèius teisës aktus, pirmiausia turi bûti atsiþvelgiama á Konstitucijos nuostatas ir 
Konstitucinio Teismo jurisprudencijà. Aiðkinant ástatymuose vartojamas konstitucines sàvo-
kas, taip pat turi bûti vadovaujamasi bendrosiomis teisës normø aiðkinimo taisyklëmis. Klai-
dinga bûtø tokias sàvokas interpretuoti ne Konstitucijos, o ástatymø ir poástatyminio pobû-
dþio teisës aktø kontekste. Nuoseklus sàvokø vartojimas aiðkiai þinant jø turiná leidþia ið-
vengti ástatymø ir Konstitucijos bei tarp ástatymø ir poástatyminiø teisës aktø prieðtaravimø ir 
pasiekti, kad visi minëti teisës aktai sudarytø sistemà. Tai galima gerai iliustruoti konkreèiu 
vieðosios tvarkos sàvokos vartojimo pavyzdþiu. Kaip jau minëta, Konstitucijoje yra nuostata, 
kad Vyriausybë garantuoja valstybës saugumà ir vieðàjà tvarkà. Tai galima suprasti kaip ið-
imtinæ kolegialios institucijos – Vyriausybës – kompetencijà, kurià ji turi realizuoti tik in cor-
pore. Ði nuostata patvirtinta ir Vyriausybës ástatyme, kurio 22 straipsnio 1 punkte pakartotas 
Konstitucijos 94 straipsnio 1 punktu turinys. Vidaus reikalø ministerijos nuostatuose nëra 
numatyta vieðosios tvarkos uþtikrinimo funkcija, tuo tarpu jà randame tarp pagrindiniø poli-
cijos uþdaviniø ir „policijos“ sàvokoje. Iðeina, kad policija tai atlieka vietoj Vyriausybës. Sa-
vaime suprantama, kad Vyriausybë, kaip institucija, negali tiesiogiai garantuoti vieðosios 
tvarkos, tai turi padaryti jai pavaldþios vykdomosios valdþios institucijos, o ðio proceso stra-
tegines kryptis turi nustatyti ir koordinuoti Vyriausybë arba vienas ið jos nariø. Pagal vykdo-
mosios valdþios institucijø tarpusavio hierarchijà Policijos departamentas yra ástaiga prie Vi-
daus reikalø ministerijos. Policijos generalinis komisaras pavaldus vienam ið Vyriausybës 
nariø – vidaus reikalø ministrui. Atrodytø, kad problema iðspræsta – Vyriausybë per vidaus 
reikalø ministrà (kuris yra pavaldus Ministrui Pirmininkui) tarsi gali turëti átakos vieðosios 
tvarkos garantavimui. Tai netiesiogiai patvirtina ir Konstitucinis Teismas, kuris savo 1999 m. 
lapkrièio 23 d. nutarime konstatavo, kad „valstybës valdymo srityje ástatymu ar kitu teisës 
aktu subjektui galima nustatyti teisæ duoti pavedimus kitam subjektui tada, kai tarp jø yra 
pavaldumo santykiai“ [9], o 1999 m. birþelio 3 d. nutarime pabrëþë, kad „Ministerijos yra 

                                                 
1 Šiame straipsnyje dėl jo ribotos apimties apsiribota tik „viešosios tvarkos“ sąvokos kai kurių aspektų analize. 
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specialios kompetencijos valstybës valdymo institucijos. Jas steigiant ar panaikinant sie-
kiama organizuoti valdymà ávairiose srityse. Ministerija vykdo ástatymø ir kitø teisës aktø jai 
pavestos srities valstybës valdymo funkcijas ir ðioje srityje ágyvendina valstybës politikà“ 
[10]. Taèiau Policijos generalinio komisaro pavaldumas vidaus reikalø ministrui tik formaliai 
átvirtintas Policijos veiklos ástatyme. Kaip problemà derëtø ávardyti tai, kad nëra ðio paval-
dumo realizavimo teisiniø prielaidø ir procedûrø. Policijos generalinio komisaro pavaldumas 
vidaus reikalø ministrui èia pat siejamas su jo atskaitingumu Respublikos Prezidentui. Pas-
tebëtina, kad visoje ðioje pavaldumo – atskaitingumo grandinëje vël nëra paminëta Vyriau-
sybë, tuo tarpu ji Policijos veiklos ástatyme ápareigojama dalyvauti Policijos generalinio ko-
misaro paskyrimo procedûroje. Visa aptariama Policijos veiklos ástatymo 12 straipsnio 7 da-
lies nuostata skamba taip: „Policijos generaliná komisarà vidaus reikalø ministro siûlymu ir 
Vyriausybës teikimu penkeriø metø kadencijai skiria ir atleidþia Respublikos Prezidentas. 
Policijos generalinis komisaras yra tiesiogiai pavaldus vidaus reikalø ministrui bei atskaitin-
gas Respublikos Prezidentui“ [11]. Matome, kad Vyriausybë ðioje procedûroje atlieka tarpi-
ninko vaidmená. Kita vertus, Vyriausybë turi diskrecijos teisæ neteikti Respublikos Prezidentui 
ministro siûlomos Policijos generalinio komisaro kandidatûros (nors Policijos veiklos ásta-
tyme tokia procedûra tiesiogiai neaptarta, kaip nedetalizuota ir ðio valstybës pareigûno at-
leidimo ar nuobaudos jam skyrimo procedûra). Taigi Vyriausybës átaka vieðosios tvarkos uþ-
tikrinimo procesui gali bûti realizuojama tik per vidaus reikalø ministrà. Pagal Policijos veik-
los ástatymo 7 straipsnio nuostatas vidaus reikalø ministras negali duoti tiesioginiø pavedimø 
jam tiesiogiai pavaldþiam Policijos generaliniam komisarui. Ðiame ástatymo straipsnyje, ku-
riame aptariama vidaus reikalø ministro kompetencija policijos veiklos srityje, nëra numatyta 
ministro teisë duoti pavedimus Policijos generaliniam komisarui, tuo tarpu vieðojoje teisëje 
galioja principas „galima tik tas ir taip, kas ir kaip tiesiogiai leidþiama“. Be to, ástatyme nu-
statyta, kad vidaus reikalø ministras „rekomenduoja policijos generaliniam komisarui panai-
kinti jo ar jam pavaldþiø ástaigø priimtus teisës aktus, jeigu ðie, ministro nuomone, prieðta-
rauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ástatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinëms 
sutartims, kitiems teisës aktams“ [11]. Matome, kad net tokie ministro siûlymai yra tik reko-
mendacinio pobûdþio ir gali bûti traktuojami kaip keitimasis nuomonëmis. Tokiu bûdu Vy-
riausybei lieka bandyti uþtikrinti vieðàjà tvarkà priimant policijos veiklà reglamentuojanèius 
poástatyminius norminio pobûdþio teisës aktus. Taèiau Vyriausybës diskrecija ðioje srityje 
apribota ástatymø leidëjo tiesioginiais pavedimais. Tokiu bûdu darytina iðvada, kad policijai 
pavesta Vyriausybës konstitucinë vieðosios tvarkos uþtikrinimo funkcija, kurios ágyvendini-
mui Vyriausybë negali daryti didesnës átakos. Tokia situacija taisytina – bûtina atitinkamai 
papildyti Vidaus reikalø ministerijos nuostatus ir Policijos veiklos ástatymà. Vidaus reikalø mi-
nisterijos nuostatø 5 punktà bûtina papildyti ministerijos uþdaviniais vieðosios tvarkos uþtik-
rinimo srityje, kurie galëtø bûti tokie patys kaip jos uþdaviniai visuomenës saugumo srityje: 
„formuoti valstybës politikos vieðosios tvarkos valstybës politikos ágyvendinimo strategijà ir 
organizuoti jos ágyvendinimà“. Taip pat siûlytina Policijos veiklos ástatymo 7 straipsná papil-
dyti nauju punktu, nustatanèiu vidaus reikalø ministrui teisæ duoti pavedimus Policijos gene-
raliniam komisarui. Tai bûtø loginë Policijos veiklos ástatymo 12 straipsnio 4 dalis, kurioje, be 
kita ko, nustatyta, kad Policijos generalinis komisaras „tiesiogiai pavaldus vidaus reikalø mi-
nistrui“ [11], tàsa. Manytina, kad toks teisinis reguliavimas labiau atitiktø Konstitucijos 94 
straipsnio 1 punkto, 96 straipsnio 2 dalies ir 98 straipsnio 1 dalies nuostatas. 

Nepriimtina atrodo ir situacija, kai randame atskirø to paties ástatymo normø tam tikrø 
prieðtaravimø. Antai Policijos veiklos ástatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte tarp pagrindiniø 
policijos uþdaviniø paminëtas vieðosios tvarkos ir visuomenës saugumo uþtikrinimas nemi-
nint asmens saugumo. Tai yra ástatymo 2 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto 
nuostatø neatitikimas.  

Ástatymai sudaryti ið teisës normø, átvirtinanèiø tam tikras sàvokas ir todël leidþianèiø 
poástatyminës teisëkûros subjektams jas vartoti ir taikyti. Átvirtintos ástatymuose ðios sàvokos 
ið moksliniø, teoriniø apibrëþimø virsta formaliai apibrëþtomis ir visiems privalomomis elge-
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sio taisyklëmis, kuriø vykdymas garantuojamas valstybës prievarta, tai yra teisës normomis. 
Neteisingas jø supratimas, juo labiau ðiuo neteisingu supratimu paremtas netinkamas reali-
zavimas gali sukelti rimtø teisiniø padariniø. Kaip teisingai yra pabrëþæs A. Pumputis, „Vyk-
dant nevykusias teisës normas, policijai kyla pavojus labiau susikompromituoti visuomenës 
akyse negu institucijai, kuri priëmë tà normà, nes asmenys, kuriø atþvilgiu taikomos teisës 
normos, paprastai nesidomi jø atsiradimo ðaltiniais“ [12]. 

Sugráþkime prie policijos sàvokos. Policijos veiklos ástatymo 2 straipsnio 2 dalyje pa-
teikta policijos ástaigos sàvoka: „Policijos ástaiga – ðio bei kitø ástatymø nustatyta tvarka 
ásteigtas juridinis asmuo, vykdantis ástatymais, steigimo bei kitais teisës aktais jam pavestus 
policijos uþdavinius“ [11]. Ðios sàvokos loginë struktûra ir turinys leidþia nustatyti, kad api-
brëþiant policijos ástaigà, vartojamos ir vieðosios, ir privatinës teisës sàvokos. Apie tai galima 
spræsti perskaièius, kad pagrindinis policijos ástaigos poþymis yra tas, kad ji turi bûti juridinis 
asmuo. Nesant papildomø komentarø akivaizdu, kad tai juridinis asmuo, apraðytas Civilinio 
kodekso antrosios knygos II dalyje. Toliau sàvokoje ðiam juridiniam asmeniui numatoma 
prievolë vykdyti policijos uþdavinius. Vargu ar galima teigti, kad tai pakankamai iðsami poli-
cijos ástaigos sàvoka, turint galvoje, kad jau nagrinëtoje policijos sàvokoje ji turi lemiamà 
reikðmæ (policija – tai policijos ástaigø visuma). Ástatymo 11 straipsnyje kalbama apie polici-
jos sistemà, kurià pagal ðio straipsnio nuostatas sudaro Policijos departamentas prie Lietu-
vos Respublikos vidaus reikalø ministerijos ir trijø rûðiø policijos ástaigos. Todël, matyt, rei-
këtø ir policijos sàvokoje kalbëti apie policijos ástaigø sistemà. Pastebëtina, kad policija neá-
vardijama kaip institucija arba kaip valdþios ástaiga, tuo tarpu Konstitucijos 5 straipsnio 3 
dalyje minimos valdþios ástaigos. Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies kontekstas yra labai 
svarbus nustatant policijos ástaigø paskirtá – tarnauti þmonëms. Dël to policijos sàvokos ne-
apibrëþtumas tarnavimo þmonëms ir þmogaus teisiø apsaugos kontekste kelia abejoniø 
skaitant Policijos veiklos ástatymo straipsnius (3 str. Policijos veiklos teisiniai pagrindai, 4 str. 
Policijos veiklos principai, 5 str. Policijos uþdaviniai ir kt.), kuriuose kalbama ne apie valdþios 
ástaigà, o apie kaþkokià amorfiðkà ástaigø ir pareigûnø visumà. Tokiu atveju kiek nublanksta 
ir labai paþangus, pirmasis ir svarbiausias policijos uþdavinys – þmogaus teisiø ir laisviø ap-
sauga, nes jis, pasirodo, keliamas ne valdþios ástaigai (Konstitucijos 5 str. 3 d.), o policijos 
ástaigoms ir pareigûnams. Policijos veiklos ástatymo 8 straipsnio pavadinimas „Policijos 
bendradarbiavimas su kitomis valstybës, savivaldybiø institucijomis ir visuomene“ [11] jau 
savaime (pagal savo vidinæ logikà) reiðkia, kad policijà ástatymø leidëjas tarsi laiko institucija. 
Kita vertus, minëtos konstitucinës valdþios ástaigø tarnavimo þmonëms prasme tokiomis 
ástaigomis laikytinos visos policijos ástaigos. Tai, kad policija turi priklausyti valstybës institu-
cijø kategorijai, pripaþástama ir Europos policijos profsàjungos Europos policininkø charti-
joje: „Tam, kad policija galëtø prisitaikyti prie visuomenës ir geriau paþinti jos pilieèius, bû-
tina, kad policijos veikla bûtø centralizuota. Tai yra bûtina, kad visuomenë galëtø prisidëti 
prie nusikalstamumo prevencijos programø kûrimo, o policija galëtø eiti savo pareigas þino-
dama, kad jos integracija á visuomenæ yra svarbiausia. Policijos institucija turi bûti pavaldi 
vykdomosioms jëgoms, o jos veikla kontroliuojama ástatymus leidþianèiø institucijø, kaip 
numatyta kiekvienos ðalies Konstitucijoje“ [13]. Policijos veiklos ástatyme policija tarsi su-
skaidoma á atskiras ástaigas ir net atskirus pareigûnus. Vadovaujantis prielaida, kad kiek-
viena visumos dalis turi savyje visus visumos poþymius, iðeitø, kad net kiekvienas pareigû-
nas yra policija. Galima konstatuoti, kad ástatyme pateiktas policijos apibrëþimas nëra iðsa-
mus ir aiðkus. Galima pateikti analogiðkø pavyzdþiø. Naujai priimtame Muitinës veiklos ásta-
tyme Lietuvos Respublikos muitinë ávardyta kaip „muitinës ástaigø, atsakingø uþ muitø teisës 
aktø ágyvendinimà, visuma“ [14]. Kita vertus, ástatymo leidëjas nenori priskirti policijà valsty-
bës institucijoms. Galima sutikti su A. Vaiðvila, kad „bandymas neigti policijos priklauso-
mybæ valdþios sistemai liudija, jog susiduriame su klasikinio liberalizmo màstysena, kuri val-
dþià ið esmës tapatina su totalitarinës valstybës valdþia, á jà þiûri kaip á kaþkà tautai ið prigim-
ties svetimà, pavojingà“ [15]. Tam tikru pereinamuoju laikotarpiu ið totalitarizmo á demokra-
tijà tai yra dësninga. Policijoje dar matoma milicija, su kuri daþnam asocijavosi tam tikros 

 67



valstybës prievartos (áskaitant ir politiná pagrindà bei slopinant nacionalinio iðsivadavimo ju-
dëjimà) potencialia galimybe. Taèiau tokie stereotipai dabar jau nebeturi pagrindo. Nëra rei-
kalo bijoti policijos. Kita vertus, jos tapatinimas su valdþia yra neiðvengiamas. Policija yra 
vykdomosios valdþios dalis, áskaitant nacionalinio saugumo sistemos dalá. Tai patvirtina ir 
Nacionalinio saugumo pagrindø ástatymo priedëlio 19 skyrius: „Pagrindinë policijos, kaip 
nacionalinio saugumo sistemos sudedamosios dalies, paskirtis – uþtikrinti asmens ir visuo-
menës saugumà, þmogaus teises ir laisves, palaikyti vieðàjà tvarkà, kovoti su nusikalstamo-
mis veikomis. Policijos funkcijas nustato ástatymas“ [16]. Matyt, bûtø racionalu ávardyti poli-
cijà kaip teisësaugos institucijà. Kita vertus, toks sprendimas gali sukelti kitø teisës normø 
tarpusavio konkurencijos problemø. Átvirtinus nuostatà, kad policija yra valstybës institucija, 
taptø nevisiðkai aiðkus jos, kaip institucijos, santykis su Policijos departamentu, kuris taip 
pat yra valstybës institucija. Be to, Policijos generalinis komisaras tokiu atveju taptø dviejø 
ástaigø vadovu vienu metu. Reikia pripaþinti, kad tokiø pavyzdþiø jau yra. Generalinis proku-
roras vadovauja prokuratûrai, kuri taip pat laikoma institucija, ir Generalinei prokuratûrai. To-
kia teisinë situacija – dviprasmiðka. Policija, prokuratûra, muitinë, kariuomenë – tai bendri-
nës sàvokos, praktiðkai visame civilizuotame pasaulyje suprantamos maþdaug vienodai. 
Teismas irgi patenka á ðiø bendriniø institucijø sàraðà, taèiau nëra tokios valstybës instituci-
jos – teismas. Yra konkretûs teismai, sudarantys teismø sistemà, ir tai yra vienas ið teismø 
nepriklausomumà ir neðaliðkumà uþtikrinanèiø veiksniø. Todël siûlytina Policijos veiklos 
ástatyme átvirtintoje policijos sàvokoje vietoje þodþio „visuma“ áraðyti þodá „sistema“, taip pat 
atsisakyti ávardyti policijos sàvokoje pareigûnus. Po tokios korekcijos policija bûtø apibrë-
þiama kaip asmens, visuomenës saugumà bei vieðàjà tvarkà uþtikrinanti policijos ástaigø si-
stema. 

Policijos pareigûno sàvoka pateikta policijos veiklos ástatymo 2 straipsnio 3 dalyje yra 
gana aiðki. Siekiant sistemiðkumo ir tikslumo, ðià sàvokà reikëtø suderinti su statutinio vals-
tybës tarnautojo sàvoka, pateikta Valstybës tarnybos ástatymo 2 straipsnio 6 dalyje, bei vi-
daus tarnybos sistemos pareigûno sàvoka, átvirtinta Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 4 
dalyje. Apskritai derëtø atkreipti dëmesá á rimtà poreiká iðtirti Policijos veiklos ástatymo, Vidaus 
tarnybos statuto ir Valstybës tarnybos ástatymo tarpusavio santyká. Kelia problemø ðiø ásta-
tymø normø tarpusavio konkurencija ir kolizijos, todël neretai bûtina nustatyti, kuris ástaty-
mas turi bûti taikomas kuriuo nors konkreèiu ginèijamu atveju. Tarkime, policijos pareigûno 
statuso sàvokoje pateiktoje Policijos veiklos ástatymo 2 straipsnio 5 dalyje yra nuostata: „Po-
licijos pareigûno statusas – ðio ir kitø ástatymø apibrëþtø tarnybiniø teisiø ir pareigø visuma, 
nustatyta teisës aktuose <...>“ [11]. Toliau sàvokoje pateikiama nuoroda „<...> reglamen-
tuojanèiuose policijos pareigûno priëmimà ir atleidimà ið tarnybos, jo teises ir pareigas, at-
sakomybæ, darbo uþmokestá, socialines bei kitas garantijas“ [11]. Taigi nurodoma á Vidaus 
tarnybos statutà, Valstybës tarnybos ástatymà, Darbo kodeksà ir dar daugybæ poástatyminiø 
teisës aktø. Valstybës tarnybos ástatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Ðis Ástatymas 
be iðlygø taikomas valstybës tarnautojams, iðskyrus statutinius valstybës tarnautojus“ [17]. 
Ði ástatymo nuostata aiðkintina siejant su to paties ástatymo 2 straipsnio 2 dalimi, kurioje 
pateikta valstybës tarnautojo sàvoka. Todël galima teigti, kad ðis ástatymas taikomas fizi-
niams asmenims, einantiems pareigas valstybës tarnyboje ir atliekantiems Valstybës tar-
nybos ástatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytà vieðojo administravimo veiklà. Paþymëtina, 
kad Valstybës tarnybos ástatymo taikymo objekto susiaurinimas sietinas su ástatymø lei-
dëjo valia, kuri pasireiðkia valstybës tarnybos susiejimu su teisiniais santykiais, atsiran-
danèiais dël veiklos, kurià atlieka valstybës tarnautojai tam tikrose vieðojo administravimo 
srityse, visuma. Valstybës tarnybos sàvoka koreliuoja su valstybinës tarnybos sàvoka, 
esanèia Vieðø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatyme. Pagal pastarojo 
ástatymo taikymo sritá galima spræsti apie tai, kad visi valstybei tarnaujantys asmenys, gau-
nantys darbo uþmokestá ið valstybës biudþeto ir kitø valstybës pinigø fondø, laikytini vals-
tybës tarnautojais plaèiàja prasme (t. y. jais reikia laikyti ne tik valstybës tarnautojus, kaip 
jie suprantami Valstybës tarnybos ástatyme, taèiau ir valstybës politikus, teisëjus, valstybës 
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pareigûnus, profesinës karo tarnybos karius ir kt.). Valstybës tarnybos ástatyme valstybës 
tarnybos institutas susiaurinamas, nustatant tokiu bûdu iðskirtai valstybës tarnautojø gru-
pei specialias teisines ir socialines tarnybos sàlygas, siejant jø tarnybà su vieðojo admi-
nistravimo veikla bei vieðøjø interesø valstybëje uþtikrinimu. Atariamoje straipsnio dalyje 
padaryta iðlyga dël statutiniø valstybës tarnautojø, kuriø sàvoka pateikta 2 straipsnio 6 da-
lyje. Ðiø tarnautojø tarnybà reglamentuoja ástatymo patvirtinti statutai ir Diplomatinës tar-
nybos ástatymas. Toliau Valstybës tarnybos ástatymo 4 straipsnio 2 dalyje iðplëtojama ið-
lyga dël statutiniø valstybës tarnautojø: „Statutiniams valstybës tarnautojams ðio Ástatymo 
nuostatos taikomos tiek, kiek jø statuso nereglamentuoja statutai ar Diplomatinës tarnybos 
ástatymas, iðskyrus ðio Ástatymo nustatytà darbo apmokëjimo tvarkà“ [17]. Ðioje dalyje ið-
pleèiama 4 straipsnio 1 dalyje padaryta iðlyga dël statutiniø valstybës tarnautojø. Ði iðlyga 
atskleidþiama dviem aspektais: 1. nurodoma, kad Valstybës tarnybos ástatymo nuostatos vis 
dëlto gali bûti taikomos statutiniams valstybës tarnautojams, kiek jø statuso nereglamen-
tuoja statutai ar Diplomatinës tarnybos ástatymas. 2. statutiniams valstybës tarnautojams tai-
koma komentuojamo ástatymo nustatyta darbo apmokëjimo tvarka. Tikslias Valstybës tarny-
bos ástatymo taikymo statutiniams valstybës tarnautojams ribas kiekvienu konkreèiu atveju 
galima nustatyti tik lyginant jo nuostatas su kurio nors konkretaus statuto (mûsø aptariamu 
atveju – Vidaus tarnybos statuto) ar Diplomatinës tarnybos ástatymo nuostatomis. Ðià ásta-
tymo nuostatà reikia suprasti taip, kad statutai ir Diplomatinës tarnybos ástatymas yra spe-
cialûs ástatymai statutiniø valstybës tarnautojø priëmimo á valstybës tarnybà, tarnybos atli-
kimo, atsakomybës ir kitø su jø tarnybos ypatumais susijusiø sàlygø atþvilgiu ir, kilus Valsty-
bës tarnybos ástatymo ir ástatymu patvirtinto statuto ar Diplomatinës tarnybos ástatymo koli-
zijai, turi bûti taikomos pastarøjø normos. Jeigu minëti dokumentai nereglamentuoja vieno 
arba kito su statutiniø valstybës tarnautojø statusu susijusio klausimo, turi bûti taikomas 
Valstybës tarnybos ástatymas. Tokia ástatymø leidëjo valia nustatyta ástatymø taikymo sà-
veika leidþia iðvengti teisinio vakuumo statutiniø valstybës tarnautojø tarnybos teisinio reg-
lamentavimo srityje ir kartu ið anksto nustato galimø teisiniø kolizijø sprendimo tvarkà (tiesa, 
gana painià). Mûsø nuomone, bûtina suderinti ir aiðkiau nustatyti Policijos veiklos ástatymo 
santyká su Vidaus tarnybos statutu, kitais vidaus tarnybos sistemai priklausanèiø Vidaus rei-
kalø ministerijos valdymo srities vidaus reikalø statutiniø ástaigø steigimà ir veiklà reglamen-
tuojanèiais ástatymais, taip pat su Valstybës tarnybos ástatymu ir Darbo kodeksu. 
 

Iðvados 
 

Remiantis dabar galiojanèiais teisës aktais, darytinos ðios iðvados: 
1. Policijai yra pavesta Vyriausybës konstitucinë vieðosios tvarkos uþtikrinimo funkcija, 

kurios ágyvendinimui Vyriausybë negali daryti didesnës átakos. Tokia situacija taisytina. Bû-
tina atitinkamai papildyti Vidaus reikalø ministerijos nuostatus ir Policijos veiklos ástatymà. 
Vidaus reikalø ministerijos nuostatø 5 punktà bûtina papildyti ministerijos uþdaviniais vieðo-
sios tvarkos uþtikrinimo srityje, kurie galëtø bûti tokie patys kaip jos uþdaviniai visuomenës 
saugumo srityje: „formuoti valstybës politikos vieðosios tvarkos valstybës politikos ágyvendi-
nimo strategijà ir organizuoti jos ágyvendinimà“. 

2. Siûlytina papildyti Policijos veiklos ástatymo 7 straipsná nauju punktu, nustatanèiu vi-
daus reikalø ministrui teisæ duoti pavedimus Policijos generaliniam komisarui. Toks teisinis 
reguliavimas labiau atitiktø Konstitucijos 94 straipsnio 1 punkto, 96 straipsnio 2 dalies ir 98 
straipsnio 1 dalies nuostatas. 

3. Siûlytina Policijos veiklos ástatyme átvirtintoje policijos sàvokoje vietoje þodþio „vi-
suma“ áraðyti þodá „sistema“, taip pat atsisakyti ávardyti policijos sàvokoje pareigûnus. Po to-
kios korekcijos policija bûtø apibrëþiama kaip asmens, visuomenës saugumà bei vieðàjà 
tvarkà uþtikrinanti policijos ástaigø sistema. 

4. Bûtina suderinti ir aiðkiau nustatyti Policijos veiklos ástatymo santyká su Vidaus tar-
nybos statutu, kitais vidaus tarnybos sistemai priklausanèiø Vidaus reikalø ministerijos val-
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dymo srities vidaus reikalø statutiniø ástaigø steigimà ir veiklà reglamentuojanèiais ástaty-
mais, taip pat su Valstybës tarnybos ástatymu ir Darbo kodeksu. 
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SUMMARY 
 

The Police if compared with other law enforcement authorities is the most numerous and has 
the widest network of territorial and specialised agencies. Activities of the Police vary greatly. Police 
institutions are subjects of the operative activities, they carry out prevention and investigation of 
criminal offences and infringements of administrative law, supervise traffic safety, participate in 
ensuring public safety and public order, etc. Legal regulation of its establishment and activities has 
direct effect on the success of objectives and functions assigned to the Police. Article contains 
analysis of legal regulation of police activities, which is done by examining the contents of the Law on 
Police Activities, basing on methodological approach of analytical jurisprudence, and court practice. 
Provisions of the Law on Police Activities are compared with provisions of other related legislation. 
Article also contains analysis of legal notions, which are used to identify the main values protected by 
the police (“public safety”, “public order”), as well as notions used to define the position of the Police 
in the system of public institutions (“state security”, “national security”). Moreover, legal possibilities 
of controlling the police activities, its relationship with executive institutions is analysed in the article. 

In article concludes practical recommendations for improvement of the Law on Police 
Activities seeking to align its provisions with those of other relevant legislation. 
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