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S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje nagrinėjama visuomenėje ir akademiniuose sluoksniuose nuolat gvildenama 
problema – žmogaus teisių apsauga reglamentuojant operatyvinę veiklą. Iki šiol Lietuvoje at-
likti tik pavieniai tyrimai, dažniausiai susiję su atskirų operatyvinės veiklos įstatymų priėmimu 
ir nagrinėjantys žmogaus konstitucinių teisių bei laisvių apsaugą operatyvinėje veikloje. Atkū-
rus nepriklausomybę, Lietuvoje buvo priimti trys operatyvinės veiklos įstatymai, kuriuos auto-
rius straipsnyje nagrinėja lyginamosios analizės metodu žmogaus teisių apsaugos kontekste. 
 
 

Áþanga 
 

Individo subjektinës teisës realizavimas gali paliesti kito asmens teises ir teisëtus inte-
resus. Kadaise filosofai teigë, kad buvo laikai, kai kiekvieno laisvë susidurdavo su kitø lais-
vëmis, o tai vesdavo prie karo visø prieð visus. Tai ir privertë þmones sukurti valstybæ, kad 
bûtø paþaboti þmogaus áproèiai, kad kiekvieno asmens laisvë bûtø suderinama su kitø as-
menø laisve. Tokio reguliavimo poreikis sukûrë kai kuriuos þmogaus ir pilieèio teisiø apribo-
jimus. Apribojimais pasiekiamas kilnus tikslas – socialinë santarvë, t. y. þmoniø bendro gy-
venimo tam tikroje teritorijoje siekiant bendrø tikslø, pirmiausia – kuo aukðtesnio individua-
laus vystymosi lygio, siekimas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pabrëþë, kad „atviros, teisingos, darnios 
pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës siekis suponuoja kiekvieno þmogaus ir visos vi-
suomenës saugumà nuo nusikalstamø kësinimøsi. Uþtikrinti toká saugumà yra viena ið vals-
tybës priedermiø ir vienas ið prioritetiniø uþdaviniø. Tai bûtina, nes nusikalstamumas paþei-
dþia svarbiausias asmens teises ir laisves, saugias gyvenimo sàlygas, neigiamai veikia vi-
suomenës gerovæ, valstybës ekonominio, kultûrinio, politinio gyvenimo pagrindus. Plintant 
nusikalstamumui, ypaè organizuotam, korupcijai, griaunamas pasitikëjimas valstybës val-
dþia, ástatymais, didëja nepagarba jiems, nustatytai tvarkai. Todël valstybë yra priversta imtis 
ávairiø teisëtø priemoniø, leidþianèiø kontroliuoti nusikalstamumà. 
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Valstybës kovoje su ávairiø formø nusikalstamumu taiko ávairius specialius tyrimo me-
todus. Jø pobûdá, formas nulemia atskirø nusikaltimø kategorijø pavojingumas, sudëtingu-
mas, paplitimas. Kurti tokias specialias priemones, metodus ir tai naudoti atskleidþiant nusi-
kaltimus, nustatant kaltininkus yra pateisinama ir bûtina, nes kai kuriø nusikaltimø áprastais 
tyrimo bûdais, metodais daþnai bûna neámanoma atskleisti arba tai padaryti labai sunku. 
Paprastai tai yra patys sunkiausi, gerai organizuoti ar labai latentiðki nusikaltimai, keliantys 
realø pavojø daugelio þmoniø, visuomenës ar net valstybës saugumui“ [8]. 

Operatyvinë veikla – viena ið tø specifiniø teisiniø valstybës kovos su nusikalstamumu 
priemoniø (formø), kurios pobûdis, tikslai ir jø siekimo bûdai negali neapriboti tam tikrø 
konstituciniø þmogaus teisiø. 

Problemos, susijusios su operatyviniø veiksmø ágyvendinimu, buvo gana sudëtingos 
ne todël, kad teisësaugos institucijos neturëjo reikalingos specialiosios ir kitos technikos, 
profesionaliai parengtos agentûros, pakankamai aukðtos kvalifikacijos pareigûnø – visa tai 
buvo ir iki operatyvinës veiklos teisinio sureguliavimo ástatymu. Trûko tik vieno – teisinio ðios 
veiklos reguliavimo, kad operatyviniø padaliniø darbuotojai neprisidengdami slaptumo þy-
momis galëtø legaliai ágyvendinti savo ágaliojimus atskleisdami ir tirdami nusikaltimus, nesi-
baimindami, kad perþengæ „leistinumo ribà“ konfliktuos su ástatymu, uþ tai atsakydami 
drausmine ar net baudþiamàja tvarka. Operatyvinës veiklos teisinio reguliavimo nebuvimas 
vedë prie to, kad nei operatyviniø padaliniø vadovai, nei prokurorai, nei juo labiau teismai 
negalëjo operatyvinës veiklos rezultatø ávertinti kaip árodymø. Todël operatyvinës veiklos re-
zultatams buvo reikalingas „legalizavimas“1. 

Operatyvinës veiklos teisinis reguliavimas taip pat turi ypatingà reikðmæ saugant þmo-
niø konstitucines garantijas, teises bei laisves, nes jø uþtikrinimà daugiausia lemia jø teisinis 
reguliavimas. Todël valstybëje turi bûti sukurtas teisinis mechanizmas tai apsaugoti. Jeigu 
asmuo nesupras galimybiø apsaugoti savo teises ir teisëtus interesus, tai liks tik tuðèia dek-
laracija.  

Europos þmogaus teisiø teismo praktika rodo, kad slapti nusikaltimø, nusikaltëliø ið-
aiðkinimo metodai patys savaime neprieðtarauja Konvencijos 8 straipsniui. Teismas 1978 m. 
rugsëjo 6 d. sprendime byloje Klass ir kiti prieð Vokietijà (Cour Eur. D. H., arret Klass et aut-
res du 6 septembre 1978, série A n° 28) pabrëþë, kad slaptos priemonës naudojimas nëra 
nesuderinamas su Konvencijos nuostatomis, nes bûtent dël neskubëjimo praneðti priemonë 
tampa veiksminga. 

Europos þmogaus teisiø teismo praktika taip pat rodo, kad Konvencijoje numatytø tei-
siø ir laisviø suvarþymas, apribojimas yra pateisinamas, jei laikomasi nustatytø reikalavimø. 
Pirma, tokie suvarþymai, apribojimai turi bûti numatyti ástatyme, kai jie bûtini demokratinës 
visuomenës interesams apsaugoti. Antra, toks ástatymas turi nustatyti detalias garantijas ir 
apsaugà nuo galimo piktnaudþiavimo. Teismas pabrëþë, kad vidaus teisë turi bûti precizið-
kai aiðki ir individams aiðkiai suprantama, kokioms aplinkybëms ir sàlygoms esant pareigû-
nai gali jiems taikyti slaptas priemones. 

Todël viena pagrindinë konstituciniø þmogaus teisiø uþtikrinimo garantija yra aiðkus 
operatyvinës veiklos sureguliavimas ástatymu. 

Pirmà kartà operatyvinë veikla atkûrus nepriklausomybæ átvirtinta 1990 m. gruodþio 11 
d. Policijos ástatyme [1], kurio 20 straipsnis buvo skirtas operatyvinei veiklai. Operatyvinë 
veikla suvokiama kaip „nevieðo pobûdþio nusikaltimø prevencijos ir iðaiðkinimo veiksmai, 
kurie naudojami rinkti informacijai apie rengiamus ir padarytus nusikaltimus“. 

Ðiame straipsnyje galima rasti tam tikrø ðiandien iðskiriamø operatyvinës veiklos 
bruoþø: 

– operatyvinë veikla vykdoma tik kriminaliniø ir su valstybës saugumu susijusiø objektø 
atþvilgiu ([...] vykdoma tik kovos su kriminaliniais nusikaltimais bei jø prevencijos 
tikslais [...]); 

                                                 
1 Taip tarybinėje operatyvinės veiklos mokykloje buvo suprantamas informacijos, gautos operatyviniais veiks-

mais, įteisinimas. 
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– operatyvinæ veiklà vykdo tik jos subjektai, t. y. atitinkami specialius ágaliojimus turin-
tys tam tikrø valstybiniø institucijø padaliniai ([...] yra operatyviniø policijos tarnybø 
iðimtinë teisë); 

– operatyvinë veikla yra vieða ir slapta, þvalgybinio pobûdþio veikla ([...] nevieðo pobû-
dþio nusikaltimø prevencijos ir iðaiðkinimo veiksmai, kurie naudojami rinkti informa-
cijai apie rengiamus ir padarytus nusikaltimus). 

Taèiau tokio reglamentavimo nepakako nei operatyviniø padaliniø darbuotojams ágy-
vendinant savo tiesioginá darbà, nei uþtikrinant þmogaus teises. 

To laiko chaotiðkas reguliavimas pasireiðkë net Vyriausybës teisës aktais suteikiant 
teisæ vykdyti operatyvinæ veiklà sprendþiant konkreèias problemas. Pavyzdþiui, 1992 m. 
kovo 20 d. Vyriausybës nutarimu „Dël operatyvinës veiklos organizavimo muitiniø (muitinës 
postø) teritorijoje bei pasienio ruoþe“ [9] nustatoma, kad muitiniø (muitinës postø) teritorijos 
bei pasienio ruoþo operatyviná aptarnavimà uþtikrina Nacionalinio saugumo tarnybos ir Vi-
daus reikalø ministerijos ágalioti pareigûnai. 

Iki pirmojo operatyvinës veiklos ástatymo priëmimo operatyvinës veiklos teisinis regu-
liavimas buvo „þinybinio“ pobûdþio. Visai tarybinei operatyvinës veiklos mokyklai bûdinga 
tai, kad operatyvinæ veiklà reglamentavo poástatyminiai, þinybiniai norminiai aktai. Tik Lietu-
vos TSRS baudþiamojo proceso kodeksas numatë, kad „kvotos organui pavedama imtis 
reikiamø operatyviniø ir paieðkos priemoniø, kad bûtø iðaiðkinti nusikaltimo poþymiai ir nusi-
kaltimà padaræ asmenys [...]“ [11, p. 45]. Toks reglamentavimas iðliko iki pirmojo operatyvi-
nës veiklos ástatymo priëmimo ir buvo bûdingas net veiksmams, apribojantiems konstituci-
nes þmogaus teises, kà tiesiogiai numatë to laiko teisës aktai. Jau minëtame Policijos ásta-
tyme buvo numatyta, kad „operatyvinës veiklos priemones, metodus, bûdus ir jø taikymo 
tvarkà reglamentuoja specialûs Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos ir Prokuratû-
ros parengti bei Vyriausybës patvirtinti norminiai aktai. Operatyvinës veiklos priemoniø ir 
bûdø panaudojimà kiekvienu konkreèiu atveju sankcionuoja prokuroras, jeigu tai numatyta 
aukðèiau iðvardintuose teisës aktuose [...]“ [1]. Minëtas Vyriausybës nutarimas ápareigojo 
Nacionalinio saugumo tarnybà ir Vidaus reikalø ministerijà kartu su Kraðto apsaugos minis-
terija ir Lietuvos Respublikos muitinës departamentu, remiantis galiojanèiais ástatymais ir ki-
tais normatyviniais aktais per 2 savaites parengti „[...] pagrindines veiklos kryptis ir tvarkà 
(numatant galimybæ prireikus operatyviam darbui pasitelkti teritoriniø policijos komisariatø 
pajëgas)“ [9].  

Pirmojo operatyvinës veiklos ástatymo [2] priëmimas ágavo ne tik teisinæ, bet ir socia-
linæ ir politinæ reikðmæ – tai buvo reikðmingas þingsnis teisinës valstybës link, þingsnis, kuris 
kartu buvo pirmas garantas uþtikrinant þmogaus ir pilieèiø konstitucines teises. 

Ðis ástatymas nebuvo tobulas juridinës technikos poþiûriu (operatyvinës veiklos ásta-
tymo priëmimà lydëjo tà paèià dienà priimtas Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 
nutarimas „Dël operatyvinës veiklos ástatymo ásigaliojimo“ [3], kuriame nustatomi operatyvi-
nës veiklos subjektai ir pateikiamos ástatyme vartojamos sàvokos), prieðtaravo Konstitucijos 
nuostatoms (1992 m. spalio 25 d. referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija 
numatë galimus þmogaus teisiø apribojimus tik teismo sprendimu, kai ástatyme átvirtintus 
tam tikrus veiksmus sankcionavo generalinis prokuroras ar já pavaduojantis asmuo). Ðis 
ástatymas galiojo iki 1997 metø naujos redakcijos operatyvinës veiklos ástatymo [4] prië-
mimo. Naujuoju ástatymu buvo siekiama ðiø tikslø: pirma, galiojantis 1992 m. Operatyvinës 
veiklos ástatymas kai kuriais aspektais prieðtaravo Konstitucijos ir Europos þmogaus teisiø ir 
pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos reikalavimams, todël naujuoju ástatymu buvo sie-
kiama panaikinti ðiuos prieðtaravimus. Antra, tai naujø operatyvinës veiklos veiksmø áteisini-
mas, kuriais operatyvinës veiklos subjektai galëtø efektyviau kontroliuoti nusikalstamø susi-
vienijimø nariø veiklà. Tai ápareigojimas deklaruoti asmens ir (arba) ðeimos nariø turtà ir pa-
jamas; ápareigojimas notarams ir bankams teikti informacijà apie sudarytus civilinius sando-
rius arba atliktas finansines operacijas; laikinas nuosavybës teisiø apribojimas. Trečia, buvo 
siekiama nustatyti operatyvinës veiklos subjektø parlamentinës kontrolës mechanizmà. 
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Reikia pripaþinti, kad pirmojo operatyvinës veiklos ástatymo praktinis ágyvendinimas 
padëjo átvirtinti operatyvinës veiklos ágyvendinimo principus ir sàlygas, praktikoje patikrino 
metodus ir priemones, paðalino operatyviniø padaliniø darbuotojø ástatymø paþeidimus, 
átvirtino operatyvinës veiklos prieþiûrà ir kontrolæ. 
 
 

I. Operatyvinës veiklos ástatymo raida átvirtinant operatyviniø veiksmø ir 
operatyvinio tyrimo pagrindus 

 
Kaip jau buvo minëta, vidaus teisë turi preciziðkai aiðkiai sureguliuoti, kokiomis aplin-

kybëmis ir sàlygomis esant gali bûti taikomos specialiosios tyrimo priemonës. 
Pirmajame Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ástatyme numatytas pagrindas 

operatyviniams veiksmams pradëti buvo „[...] pirminë informacija apie ruoðiamà arba ávyk-
dytà nusikaltimà, nusikalstamà veiklà ar neteisëtas pajamas“ [2]. Neteisëtos pajamos buvo 
suprantamos kaip „pajamos, gautos nusikalstamu bûdu, uþsiimant draudþiamu verslu, taip 
pat pajamos, uþ kurias privalëjo bûti sumokëti mokesèiai“ [3]. 

Naujos redakcijos operatyvinës veiklos ástatymu siaurinamas operatyviniø veiksmø 
pagrindas: „[...] pirminë informacija apie rengiamà arba padarytà valstybiná ar kità sunkø 
nusikaltimà, nusikaltimà rengusá arba padariusá asmená, asmens priklausymà nusikalstamam 
susivienijimui, taip pat kitø valstybiø specialiøjø tarnybø veiklà“ [4]. 

Galiojantis operatyvinës veiklos ástatymas [6] numato, kad operatyviniø veiksmø atli-
kimo pagrindas yra informacija apie operatyvinës veiklos objektus. Tai „rengiamos, daromos 
ar padarytos nusikalstamos veikos, jas rengiantys, darantys ar padaræ asmenys, ðiø asmenø 
aktyvûs veiksmai neutralizuojant operatyvinæ veiklà arba áterpiant nusikalstamø struktûrø na-
rius á teisësaugos, kraðto apsaugos ar kitas valstybës valdþios ir valdymo institucijas, kitø 
valstybiø specialiøjø tarnybø veikla, kiti su valstybës saugumu susijæ asmenys ir ávykiai“. 

Galiojanèiame ástatyme atsisakoma nuostatos apriboti operatyviniø veiksmø pagrindus 
informacija apie valstybinius ar kitus sunkius nusikaltimus, nes ir kitø nusikaltimø sudëtin-
gumas, paplitimas ir paslëpta forma (pvz., kiðenvagystës) verèia numatyti adekvaèias prie-
mones, kurios be operatyviniø veiksmø sunkiai ásivaizduojamos. Be to, anksèiau galiojusio 
operatyvinës veiklos ástatymo praktika parodë, kad minëta nuostata buvo „apeinama“, vyk-
dant operatyvinius veiksmus „[...] nusikaltimà rengusio arba padariusio asmens atþvilgiu“. 
Taip pat prapleèiamas operatyvinës veiklos objektas (kartu ir operatyviniø veiksmø pagrin-
dai) átraukiant su valstybës saugumu susijusius asmenis bei ávykius. Toks operatyvinës 
veiklos objekto praplëtimas (kartu ir operatyviniø veiksmø pagrindø), mûsø nuomone, susi-
jæs su suvokiant operatyvinës veiklos, kaip vidaus þvalgybinës veiklos, apimanèios ir kontr-
þvalgybinæ veiklà, bûtinà gauti renkant informacijà apie grësmes konstitucinei santvarkai, jos 
nepriklausomybei, ekonominiam saugumui, valstybës gynybinës galios uþtikrinimui ar ki-
tiems svarbiems nacionalinio saugumo interesams, suvokimu. Daugeliu atveju tai gali bûti 
tik neigiami reiðkiniai, galintys nulemti konkretaus nusikaltimo ir atskirø nusikaltimo rûðiø da-
rymà.  

Pagrindinë operatyvinës veiklos organizacinë taktinë forma yra operatyvinis tyrimas. Ir 
pirmajame, ir vëlesniuose operatyvinës veiklos ástatymuose pabrëþiamas operatyvinio tyrimo 
iðskirtinumas – galimybë atlikti motyvuotos teismo nutarties ar sankcijos reikalaujanèius 
veiksmus. Pirmajame operatyvinës veiklos ástatyme operatyvinis tyrimas suprantamas kaip 
organizacinë taktinë operatyvinës veiklos forma, apimanti prasiskverbianèio pobûdþio ope-
ratyvinius veiksmus. Operatyvinis ástatymo numatytas nusikalstamø veikø tyrimas atlieka-
mas: kai nenustatyti jas ávykdæ asmenys; kai yra pirminë patikrinta informacija apie asmens 
padarytà nusikalstamà veiklà [2]. 

Taip pat pateikiama laiko prasme ankstesnës operatyvinës veiklos taktinës formos – 
operatyvinës paieðkos samprata – generalinio prokuroro arba já pavaduojanèio asmens 
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sankcijos nereikalaujanti veiksmø visuma pirminei informacijai apie nusikaltimà ir nusikals-
tamà veiklà gauti, patikrinti ir realizuoti [2]. 

1997 metø redakcijos operatyvinës veiklos ástatyme operatyvinis tyrimas suprantamas 
kaip organizacinë taktinë operatyvinës veiklos forma, apimanti ir operatyvinius veiksmus. 
Operatyvinis tyrimas atliekamas tada, kai nenustatytas nusikalstamà veikà rengæs arba pa-
daræs asmuo; yra pirminë patikrinta informacija apie asmens nusikalstamà veiklà; yra pir-
minë patikrinta informacija apie asmens priklausymà nusikalstamam susivienijimui; yra 
duomenø apie kitø valstybiø specialiøjø tarnybø veiklà; pasislepia kaltinamasis, teisiamasis 
arba nuteistasis [4]. 

Esant operatyvinio tyrimo pagrindui, ir operatyvinës veiklos subjektai, gavæ numatytà 
sankcijà, turi teisæ: kontroliuoti paðto siuntas ir elektros ryðius; slaptai kontroliuoti asmens 
susiraðinëjimà, telegrafo ir kitus praneðimus, klausytis telefoniniø pokalbiø ir daryti jø áraðus; 
taikyti nusikalstamà veikà imituojantá elgesio modelá; naudoti specialiàjà technikà; slapta ap-
þiûrëti gyvenamàsias patalpas. 

Taip pat numatoma, kad operatyvinë paieðka – sankcijos nereikalaujanti operatyviniø 
veiksmø visuma pirminei informacijai apie nusikaltimà gauti, patikrinti ir realizuoti. 

2002 metø redakcijos Operatyvinës veiklos ástatyme operatyviniam tyrimui dël jo spe-
cifiðkumo skiriamas atskiras skirsnis, kuriame, be operatyvinio tyrimo pagrindø, labai aiðkiai 
iðdëstomi visi motyvuotos teismo nutarties ar prokuroro sankcijos reikalaujantys veiksmai. 
Operatyvinis tyrimas suprantamas kaip organizacinë taktinë operatyvinës veiklos forma, 
apimanti operatyvinius veiksmus, áskaitant ir tuos, kuriems atlikti reikia motyvuotos teismo 
nutarties arba prokuroro sankcijos.  

Operatyvinis tyrimas atliekamas tada, kai: 
1) nusikalstamos veikos poþymiai nëra nustatyti, bet turima informacijos apie ren-

giamà, daromà ar padarytà labai sunkø ar sunkø nusikaltimà arba apie apysunkius 
nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 131 straips-
nyje, 145 straipsnio 2 dalyje, 146 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 150 straipsnio 1 dalyje, 
151 straipsnio 2 dalyje, 162 straipsnyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 
dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 198 
straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 214 ir 215 straipsniuose, 225 straipsnio 
2 dalyje, 227 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, 240 straipsnyje, 253 
straipsnio 1 dalyje, 256 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 2 dalyje, 301 straipsnio 2 
dalyje, 302 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba apie nusikaltimà 
rengiantá, darantá ar padariusá asmená; 

2) yra informacijos apie kitø valstybiø specialiøjø tarnybø veiklà; 
3) pasislepia átariamasis, kaltinamasis arba nuteistasis; 
4) dingsta be þinios asmuo; 
5) vykdoma asmenø apsauga nuo nusikalstamo poveikio; 
6) vykdoma valstybës paslapèiø apsauga; 
7) turima informacijos apie veikas, kelianèias grësmæ valstybës konstitucinei santvar-

kai, jos nepriklausomybei, ekonominiam saugumui, valstybës gynybinës galios uþ-
tikrinimui ar kitiems svarbiems nacionalinio saugumo interesams [6]. 

Paþymëtina, kad kartu su operatyviniø veiksmø pagrindais buvo pleèiamas ir operaty-
vinio tyrimo pagrindø sàraðas. Be atskirø kriminaliniø veikø, operatyvinio tyrimo galimybë 
suteikiama tirti tam tikrus þmogui, visuomenei, valstybei pavojingus reiðkinius, apsaugoti 
tam tikrus reþimus. Operatyvinës veiklos ástatymo pakeitimo projekte bandomas praplësti 
tokiø reiðkiniø sàraðas, nes operatyvinio tyrimo pagrindu, kol kas reaguojant á kitø valstybiø 
skaudþià patirtá, numatoma informacija apie teroristinę veiklą [14]. 

Operatyvinës veiklos mokslininkø nuomone, operatyvinis tyrimas gali bûti pradedamas 
tik turint uþtektinai duomenø, liudijanèiø asmens ar grupës asmenø nusikalstamà veiklà. 
Taip pat bûtinas ir kitas reikalavimas – negalëjimas uþkardyti ir iðsiaiðkinti rengiamø, daromø 
ar padarytø nusikaltimø kitais bûdais, kaip tik atliekant operatyviná tyrimà. Galiojanèios re-
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dakcijos ástatymas pirmà kartà ástatyme átvirtino antràjá reikalavimà – já galima perkelti kaip 
reikalavimà atlikti operatyvinius veiksmus tik tais atvejais, kai kitais būdais neįmanoma ar su-
dėtinga apginti asmens, visuomenės ir valstybės interesus [6], nes operatyvinis tyrimas ap-
ima ir operatyvinius veiksmus. 

Taèiau galiojanèio ástatymo analizë rodo, kad riba tarp operatyviniø veiksmø pagrindo 
ir operatyvinio tyrimo pagrindø yra labai neaiðkiai apibrëþta. Pirmuosiuose operatyvinës 
veiklos ástatymuose buvo átvirtinta nuostata, kad operatyvinis tyrimas galimas tik esant pirmi-
nei patikrintai informacijai1 [2; 4]. Operatyvinio tyrimo iðskirtinumas nulemia tokios „ribos“ 
bûtinybæ. Ðiuo metu praktikoje ðis reikalavimas kompensuojamas procedûriniais aspektais, 
nes operatyvinis tyrimas pradedamas motyvuotu nutarimu, kuriame iðdëstomi motyvai, pa-
grásti duomenys, o ðá nutarimà tvirtina operatyvinio padalinio vadovas. Mûsø nuomone, ga-
liojanèiame operatyvinës veiklos ástatyme bûtinos tam tikros korekcijos ðiuo klausimu. 

Tokiø korekcijø bûtinumà lemia ir tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisës 
aktais, operatyvinio tyrimo atlikimas gali sukelti tam tikrø teisiniø padariniø. Valstybës ir tar-
nybos paslapèiø ástatyme [7] numatyta, kad leidimas dirbti ar susipaþinti su valstybës pa-
slaptá sudaranèia informacija asmenims neiðduodamas, jeigu asmens atþvilgiu atliekamas 
operatyvinis tyrimas. 2002 metø Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarime Nr. 93 „Dël in-
formacijos apie asmená, siekiantá eiti arba einantá pareigas valstybës ar savivaldybës ástai-
goje, pateikimo tvarkos patvirtinimo“, nustatanèio tokios informacijos pateikimo tvarkà, nu-
matoma, kad vertinant asmens patikimumà, pateikiama informacija apie tikrinamojo asmens 
atþvilgiu atliekamà operatyviná tyrimà.  

Paþymëtina, kad galiojanèiame operatyvinës veiklos ástatyme pirmà kartà átvirtinama 
svarbi konstitucinë garantija – pabaigus operatyviná tyrimà, jei operatyvinë informacija apie 
operatyvinës veiklos objektà nepasitvirtino, apie privatø asmens gyvenimà surinkta informa-
cija per 3 mënesius turi bûti sunaikinta.  

 
 

II. Operatyvinës veiklos ástatymo raida átvirtinant motyvuotos teismo nutarties 
ar prokuroro sankcijos reikalaujanèius operatyvinius veiksmus 

 
Jau pirmame Operatyvinës veiklos ástatyme operatyvinës veiklos subjektams sutei-

kiama teisë, sankcionavus Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui arba já pavaduo-
janèiam asmeniui, slaptai apþiûrëti patalpas bei specialiosiomis priemonëmis kontroliuoti 
paðto siuntas ir elektros ryðius [2]. Analizuodami ðio ástatymo normas, reglamentuojanèias 
sankcijos reikalaujanèius veiksmus, galime rasti nemaþai netikslumø. Pirma, kaip teisë ope-
ratyvinës veiklos subjektams numatyta slapta apþiûrëti patalpas, tuo tarpu to paties ástatymo 
8 straipsnyje ðios teisës turinys susiaurinamas tik slapta gyvenamosios patalpos apþiûra. 
Antra, ryðki sàvokø problema. Ástatyme numatyta operatyvinës veiklos subjektø teisë specia-
liomis priemonėmis kontroliuoti pašto siuntas ir elektros ryšius kitame ástatymo straipsnyje 
ávardijama kaip prasiskverbiančio pobūdžio operatyviniai veiksmai. Lydimajame teisës akte 
specialia technika laikoma elektroniniø ir techniniø prasiskverbianèio pobûdþio priemoniø vi-
suma, skirta gauti informacijà Lietuvos Respublikoje gyvenanèiø asmenø atþvilgiu, kuriai pa-
naudoti reikia generalinio prokuroro arba já pavaduojanèio asmens sankcijos [3]. Trečia, 
mûsø nuomone, pati didþiausia pirmojo operatyvinës veiklos ástatymo problema ta, kad 
sankcionavimo tvarka jau tuo metu neatitiko Konstitucijos normø. 

Naujos redakcijos operatyvinës veiklos ástatymas numatë, kad slapto asmens susiraði-
nëjimo, telegrafo ir kitø praneðimø kontrolæ, paðto siuntø ir elektros ryðiø kontrolæ, slaptà te-
lefoniniø pokalbiø klausymàsi, specialios technikos naudojimà, slaptà gyvenamosios patal-
pos apþiûrà sankcionuoja Lietuvos Respublikos apygardø teismø pirmininkai ir ðiø teismø 
                                                 

1 Operatyvinės veiklos teorijoje nėra vienos nuomonės, kada pirminė operatyvinės informacija laikytina pa-
tikrinta. Plačiąja prasme tokia ji tampa tada, kai pirminės žvalgybos metu gauta informacija patvirtinama kitais 
operatyvinės veiklos metodais ir priemonėmis. 
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baudþiamøjø bylø skyriø pirmininkai pagal generalinio prokuroro arba jo ágalioto generalinio 
prokuroro pavaduotojo motyvuotà teikimà [4]. Tokiu bûdu panaikinami ankstesnio ástatymo 
prieðtaravimai Konstitucijos ir Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos kon-
vencijos nuostatoms.  

Praktika iðryðkino, mûsø nuomone, kai kurias kitas problemas. Pirma, gramatinë mi-
nëtos normos analizë prasilenkë su to laiko praktika. Ástatymas „reikalavo“ apygardø teismø 
pirmininkø ir ðiø teismø baudþiamøjø bylø skyriø pirmininkø sankcijos. Antra, „paveldima“ 
nuostata, kad tik gyvenamøjø patalpø slaptai apþiûrai reikalinga sankcija. Trečia, iðlieka spe-
cialios technikos sampratos problema. Specialios technikos sàvoka veiksmø turinio prasme 
prapleèiama ir suprantama kaip „[...] techninës priemonës, skirtos elektros ryðiø, telegrafo ir 
kitiems praneðimams kontroliuoti, telefoniniams pokalbiams klausytis bei jø áraðams daryti, 
taip pat stacionariai gyvenamøjø, administraciniø ir kitokiø patalpø bei transporto priemoniø 
garso ir vaizdo kontrolei, ir kurioms panaudoti reikia sankcijos“. Neakivaizdiniø studijø ir 
kvalifikacijos këlimo metu analizuojant specialiàjà technikà, skirtà administracinëms ir kito-
kioms patalpoms bei transporto priemonëms kontroliuoti garsu ir vaizdu, daugelis praktiniø 
operatyviniø darbuotojø tik intuityviai modeliuojant konkreèias praktines situacijas gebëdavo 
atskirti specialiàjà technikà nuo operatyvinës technikos, nors logiðkai to paaiðkinti negalëjo, 
pavyzdþiui, diktofono naudojimas kaip specialiosios technikos ir operatyvinës technikos. 

Galiojantis operatyvinis veiklos ástatymas labai aiðkiai ir tiksliai nurodo, kad operatyvi-
nës veiklos subjektai, esant numatytiems operatyvinio tyrimo pagrindams, gavæ nustatytà 
sankcijà, turi teisæ: slapta kontroliuoti paðto siuntas, dokumentø siuntas, paðto perlaidas bei 
jø dokumentus; specialia tvarka naudoti technines priemones ir gauti informacijà ið teleko-
munikacijø operatoriø ir telekomunikacijø paslaugø teikëjø; slaptai patekti á gyvenamàsias ir 
negyvenamàsias patalpas, transporto priemones bei jas apþiûrëti, laikinai paimti ir apþiûrëti 
dokumentus, imti tyrimui medþiagø, þaliavø ir produkcijos pavyzdþiø bei kitø objektø nes-
kelbdami apie jø paëmimà; naudoti nusikalstamos veikos imitacijos modelá; atlikti kontro-
liuojamàjá gabenimà [6]. 

Galiojanèiu operatyvinës veiklos ástatymu, mûsø nuomone, buvo iðspræsta nemaþai 
problemø.  

Pirma, aiðkiai atskiriamas techniniø priemoniø naudojimas pagal naudojimo tvarkà. 
Techninių priemonių naudojimas specialia tvarka – teismo sankcionuotas techniniø priemo-
niø naudojimas operatyvinëje veikloje kontroliuojant ar fiksuojant asmenø pokalbius, kitoká 
susiþinojimà ar veiksmus, kai në vienam pokalbio, kitokio susiþinojimo ar veiksmø dalyviui 
apie tokià kontrolæ nëra þinoma ir tai vykdoma ástatymø nustatyta tvarka apribojant þmogaus 
privataus gyvenimo nelieèiamumà.  

Antra, prapleèiamas sankcionavimo reikalaujanèiø slaptos apþiûros objektø sàraðas, 
taip pat su apþiûra susijusiø veiksmø sàraðas – slaptai patekti į gyvenamąsias ir negyvena-
mąsias patalpas, transporto priemones bei jas apžiūrėti.  

Trečia, prapleèiamas sankcionuojamø veiksmø sàraðas. Pirma, tai prie sankcionuo-
jamø veiksmø priskiriami laikinas dokumentų paėmimas ir apžiūra, medžiagų, žaliavų ir pro-
dukcijos pavyzdžių bei kitų objektų paėmimas tirti neskelbiant apie jų paėmimą. Pirmieji ope-
ratyvinës veiklos ástatymai tokius veiksmus numatë kaip operatyvinës veiklos subjektø tei-
ses, realizuojamas Vyriausybës nustatyta tvarka ([...] imti medžiagas, dokumentus, žaliavas ir 
produkcijos pavyzdžius bei kitus objektus tyrimui, neskelbiant apie jų paėmimą [2]; [...] imti 
tyrimui medžiagų, žaliavų ir produkcijos pavyzdžius bei kitus objektus, neskelbiant apie jų pa-
ėmimą [4]). Antra, ástatyme átvirtinama, kad operatyviniam tyrimui reikalingà konkreèià in-
formacijà apie buvusius telekomunikacijø ávykius ið telekomunikacijø operatoriø ir telekomu-
nikacijø paslaugø teikëjø operatyvinës veiklos subjektai turi teisæ gauti motyvuota apylinkës 
teismo teisëjo nutartimi, priimta pagal operatyvinës veiklos subjektø vadovø ar jø ágaliotø va-
dovø pavaduotojø motyvuotus teikimus [6].  

Ketvirta, taisoma operatyvinës veiklos praktikoje iðryðkëjusi problema dël galimybës 
atlikti sankcionuotus veiksmus neatidëliotinø situacijø atvejais, kai nedelsiant reikia imtis 
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skubiø priemoniø. Sudëtinga ankstesnë sankcionavimo procedûra tokiais atvejais buvo 
rimta nusikaltimø prevencijos problema. Todël operatyviniø padaliniø pareigûnams, siekiant 
iðvengti sunkiø padariniø, nelikdavo nieko kita kaip tik paþeisti operatyvinës veiklos ástatymo 
nuostatas ir vykdyti nesankcionuotus veiksmus. Ástatyme numatoma, kad neatidëliotinais at-
vejais, kai kyla pavojus þmogaus gyvybei, sveikatai, nuosavybei, visuomenës ar valstybës 
saugumui, leidþiama atlikti paðto siuntø, dokumentø siuntø, paðto perlaidø bei jø dokumentø 
slaptà kontrolæ, techniniø priemoniø naudojimà specialiàja tvarka, slaptà patekimà á gyve-
namàsias ir negyvenamàsias patalpas, transporto priemones, taip pat jø apþiûrà, laikinà do-
kumentø paëmimà ir apþiûrà, medþiagø, þaliavø ir produkcijos pavyzdþiø bei kitø objektø 
paëmimà tirti neskelbiant apie jø paëmimà veiksmus remiantis generalinio prokuroro ar jo 
ágalioto generalinio prokuroro pavaduotojo arba apygardø prokuratûrø vyriausiøjø prokurorø 
ar jø ágaliotø vyriausiøjø prokurorø pavaduotojø motyvuotu  nutarimu [6].  

Penkta, gana aiðkiai detalizuojama sankcionavimo tvarka.  
Paþymëtina, kad nuo pirmojo operatyvinës veiklos ástatymo ásigaliojimo beveik nesi-

keitë sankcionuojamø veiksmø terminai (orderis techninëms operatyvinëms priemonëms 
panaudoti iðduodamas ne ilgesniam kaip 90 parų laikotarpiui, kas 15 parų pratęsiant orderio 
galiojimą [2]; slapto asmens susiraðinëjimo, telegrafo ir kitø praneðimø kontrolë, paðto si-
untø ir elektros ryðiø kontrolë, slaptas telefoniniø pokalbiø klausymasis, specialiosios techni-
kos naudojimas sankcionuojamas ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui. Ðiam laikotar-
piui praëjus, jis gali būti pratęstas [4]; paðto siuntø, dokumentø siuntø, paðto perlaidø bei jø 
dokumentø slapta kontrolë, techniniø priemoniø naudojimas specialiàja tvarka sankcionuo-
jami ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Ðis laikotarpis gali būti pratęstas [6]), taèiau tik 
galiojanèios redakcijos ástatymas numato, kad slaptas patekimas á gyvenamàsias ir negyve-
namàsias patalpas, transporto priemones, jø apþiûra, laikinas dokumentø, medþiagø, þa-
liavø, produkcijos pavyzdþiø bei kitø objektø paëmimas sankcionuojami ne ilgesniam kaip 3 
mėnesių laikotarpiui. Ðis laikotarpis gali būti pratęstas. Operatyvinës veiklos ástatymø raida 
rodo, kad minëtø veiksmø atlikimo terminø pratæsimø skaièius nebuvo ribojamas. Tokia 
praktika sukëlë tam tikras diskusijas ir artimiausiu metu gali bûti keièiama [12]. Apibrëþtumo 
principas reikalauja, kad bûtø nustatomos tikslios ir protingos laiko ribos, kuriø metu gali 
bûti ribojamos þmogaus teisës. Operatyviniø veiksmø termino apribojimas gali kelti kitø pro-
blemø. Tam tikriems nusikalstamiems veiksmams tirti ir iðaiðkinti neretai reikia metø metus 
atlikti operatyvinius sankcijos reikalaujanèius veiksmus. Manytume, kad þmogaus teisiø ap-
saugos mechanizmà reikëtø  numatyti ne ribojant terminus, bet nustatant institucines sau-
gos galimybes.  

Mûsø nuomone, galiojanèiame ástatyme iðryðkëja dar maþai Lietuvoje svarstoma pro-
blema, susijusi su ástatymo 3 straipsnio 9 dalyje numatyta iðimtimi leidþianèia bendràja 
tvarka taikyti techniniø priemoniø naudojimà operatyvinëje veikloje kontroliuojant ar fiksuo-
jant asmenø pokalbius, kitoká susiþinojimà ar veiksmus, kai në vienam pokalbio, kitokio susi-
þinojimo ar veiksmø dalyviui apie tokià kontrolæ nëra þinoma, kai jos naudojamos operatyvi-
nës veiklos subjektø patalpose ir transporto priemonëse tø paèiø subjektø iniciatyva saugu-
mui bei imunitetui uþtikrinti, iðskyrus patalpas, naudojamas ámoniø, ástaigø ir organizacijø, 
ásteigtø kaip operatyvinæ veiklà uþtikrinanèiø ir jai palankias sàlygas sudaranèiø, taip pat po-
kalbiø telefonu kontrolæ. Daugelyje valstybiø (pvz., JAV) diskutuojamas klausimas susijæs su 
darbuotojo ir valstybës tarnautojo, pareigûno teisës á privatumà ribomis darbo vietoje ir 
elektroniniø stebëjimo priemoniø naudojimu. 
 
 

III. Operatyvinës veiklos kontrolë ir prieþiûra 
 

Operatyvinës veiklos reglamentavimo raida, visuomenëje vykstantys socialiniai bei po-
litiniai procesai rodo, kad operatyvinës veiklos teisinis reguliavimas – labai „jautri“ teisinio 
reguliavimo sritis. Valstybei, kurios pareiga yra uþtikrinti atskirø individø teises ir laisves, ne 
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visada pavyksta vienu metu suderinti asmens bei visuomenës interesus. Dël ðios prieþasties 
valstybë, nenorëdama paþeisti asmeniui garantuotø teisiø ar laisviø bei paèios visuomenës 
interesø pusiausvyros, yra priversta ieðkoti bûdø, kaip suderinti asmens ir visuomenës inte-
resus. Vienas ið tokiø interesø derinimo bûdø ir yra asmens teisiø bei laisviø ribojimas prii-
mant netradicines specialiàsias tyrimo priemones. Þmogaus teisës gali bûti ribojamos, sie-
kiant apsaugoti kitø asmenø teises, visuomenës bei valstybës interesus. Valstybës ir tarny-
bos paslapèiø ástatymo [7] analizë rodo, kad dauguma su operatyvine veikla susijusios in-
formacijos pripaþástama áslaptinta informacija. Toks teisinio reguliavimo bûdas glaudþiai su-
sijæs su ypatingu visuomenës poþiûriu ir masinëje sàmonëje asocijuojasi su socialiniø normø 
þmogaus teisiø ir laisviø srityje paþeidimu. 

Todël operatyvinës veiklos kontrolæ ir prieþiûrà galima suvokti kaip þmogaus teisiø ap-
saugos instrumentà. Jau pirmuosiuose operatyvinës veiklos ástatymuose atskiruose straips-
niuose átvirtinama operatyvinës veiklos teisëtumo kontrolë – operatyvinës veiklos teisëtumà 
kontroliuoja Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras arba já pavaduojantis asmuo [2]; 
[...] arba jo ágaliotas vienas generalinio prokuroro pavaduotojas [4] – bei parlamentinë prie-
þiûra, kuri apsiribojo statistinëmis ataskaitomis apie sankcijos reikalaujanèiø veiksmø pareið-
kimø (teikimø) skaièiø, atmestø, patenkintø ir pratæstø pareiðkimø (teikimø) skaièiø [2; 4].  

Galiojanèiame operatyvinës veiklos ástatyme atskirame skirsnyje (Operatyvinės veiklos 
kontrolė, koordinavimas ir priežiūra) labai detaliai reglamentuojama kontrolë, kurià galima 
skirstyti á vidaus, prokuratûros ir vyriausybës, bei parlamentinæ prieþiûrà [6]. Pabrëþtina, kad 
galiojantis ástatymas numato specialios sudaryti Operatyvinës veiklos parlamentinæ komisijà, 
kuri yra nuolatinë, ir aiðkiai detalizuoja ðios komisijos uþdavinius, teises, komisijos nariø ir 
pasitelktø asmenø pareigas, komisijos priimamus sprendimus. 

Ástatyme fiksuojama labai svarbi teisinë slaptøjø operatyvinës veiklos dalyviø apsaugos 
garantija – draudimas komisijai susipaþinti su operatyvinës veiklos slaptøjø dalyviø tapatybæ 
nustatanèiais duomenimis bei detalia informacija apie ðiø dalyviø kiekybinæ ir personalinæ 
sudëtá. Kitame straipsnyje pabrëþiama, kad operatyvinës veiklos slaptieji dalyviai bei infor-
macija apie juos yra operatyvinës veiklos subjektø vidaus kontrolės objektas. 
 

IV. Kitø operatyvinës veiklos ástatymo nuostatø raida  
saugant þmogaus teises 

 
Kai kurie autoriai teigia, kad principai turi bûti tiesiogiai suformuluoti, deklaruoti arba 

juos turi bûti ámanoma logiðkai iðvesti ið kitø tiesiogiai suformuluotø principø. Tik ðitaip trak-
tuojami teisës principai gali atitikti pirminæ, visuotinai pripaþintà þodþio principas reikðmæ 
[12, p. 208]. Yra ir nuomonë, kad principai gali bûti iðlukðtenami ið „konkreèiø“ teisës normø 
turinio jas apibendrinus [13, p. 124–126]. Galiojantis operatyvinës veiklos ástatymas pirmas 
tiesiogiai átvirtino operatyvinës veiklos principus. 

Vienas átvirtintø bendrøjø operatyvinës veiklos principø – þmogaus teisiø bei laisviø uþ-
tikrinimo principas. Ðio principo turinys gana iðsamiai atskleistas ástatymo 6 straipsnyje 
(„Þmogaus ir pilieèiø teisiø bei laisviø apsauga vykdant operatyvinæ veiklà“). Jame nurodyta, 
kad: 

– operatyvinës veiklos metu negali bûti paþeistos þmogaus ir pilieèiø teisës bei laisvës. 
Atskiri ðiø teisiø ir laisviø apribojimai yra laikini ir gali bûti taikomi tik ástatymø nusta-
tyta tvarka, siekiant apginti kito asmens teises ir laisves, nuosavybæ, visuomenës ir 
valstybës saugumà.  

Kitame ástatymo straipsnyje átvirtintas glaudþiai su minëta nuostata susijæs reikalavi-
mas, kad operatyviniai veiksmai atliekami [...] tais atvejais, kai kitais bûdais neámanoma ar 
sudëtinga apginti asmens, visuomenës ir valstybës interesus. 

– operatyvinë veikla vykdoma neatsiþvelgiant á asmenø lytá, rasæ, tautybæ, kalbà, kilmæ, 
socialinæ padëtá, tikëjimà, ásitikinimus ar paþiûras.  

– draudþiama taikyti operatyvinæ veiklà Respublikos Prezidentui.  
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Pirmà kartà imunitetas operatyvinës veiklos ástatyme átvirtintas 1997 metø Operatyvinës 
veiklos ástatyme, numatant, kad negalima taikyti specialiosios technikos, gyvenamosios pa-
talpos slaptos apþiûros, susiraðinëjimo, telegrafo ir kitø praneðimø slaptos kontrolës prieð 
Lietuvos Respublikos Prezidentà, Seimo narius ir Vyriausybës narius [2]. Vëliau imunitetà tu-
rinèiø asmenø sàraðas siaurinamas neleidþiant taikyti specialiosios technikos, gyvenamosios 
patalpos slaptos apþiûros, susiraðinëjimo, telegrafo ir kitø praneðimø slaptos kontrolës prieð 
Lietuvos Respublikos Prezidentà bei prapleèiamas sankcijos reikalaujanèiø veiksmø sàraðas 
bendru draudimu vykdyti operatyvinæ veiklà prieð Respublikos Prezidentà. 

– atlikdami operatyvinius veiksmus, operatyvinës veiklos subjektø pareigûnai turi atsi-
þvelgti á nusikalstamø këslø pavojingumà asmeniui, visuomenei ir valstybei.  

Ið ðio reikalavimo galima iðlukðtenti „proporcingumo“ operatyvinëje veikloje principà. 
– operatyvinës veiklos subjektams draudþiama provokuoti asmenis daryti nusikalsta-

mas veikas. Provokacija – tai spaudimas, aktyvus skatinimas arba kurstymas daryti 
nusikalstamà veikà apribojant asmens veiksmø pasirinkimo laisvæ, jei dël to asmuo 
padaro arba kësinasi padaryti nusikalstamà veikà, kurios prieð tai neketino daryti. 

Ankstesnës redakcijos ástatymuose buvo átvirtinta operatyvinës veiklos subjektø pa-
reiga ginti asmenis nuo provokacijos – prieð jø valià daromo aktyvaus spaudimo atlikti (pa-
daryti) nusikalstamà veiklà [2; 4]. Reikia pripaþinti, kad nei prieð tai galiojæ, nei dabar galio-
jantys ástatymai aiðkios provokacijos sampratos nepateikia. Teismø praktikoje kol kas taip 
pat nëra reikiamo aiðkumo. Todël, mûsø nuomone, ðiuo klausimu bûtina vykdyti kryptingus 
tyrimus, aprobuoti uþsienio valstybiø patirtá, 

– tais atvejais, kai paþeistos þmogaus ir pilieèiø teisës bei laisvës, operatyvinës veiklos 
subjektai teisës aktø nustatyta tvarka privalo atkurti paþeistas teises ir atlyginti þalà, 

– negali bûti perduota arba atskleista operatyvinës veiklos metu gauta áslaptinta 
informacija, taip pat duomenys apie þmogaus asmeniná ir ðeiminá gyvenimà, garbæ ir 
orumà þeminantys duomenys, iðskyrus perdavimà bendradarbiaujant operatyvinës 
veiklos subjektams ir atvejus, numatytus ástatymo 17 straipsnyje, 

– pabaigus operatyviná tyrimà, jei operatyvinë informacija apie operatyvinës veiklos 
objektà nepasitvirtino, apie privatø asmens gyvenimà surinkta informacija per 3 më-
nesius turi bûti sunaikinta. Prieð 1 mënesá iki minëtos sankcionuotais veiksmais su-
rinktos informacijos sunaikinimo apie tai praneðama operatyvinius veiksmus san-
kcionavusiam pareigûnui, 

– asmuo, manantis, kad operatyvinës veiklos subjektø veiksmai paþeidë jo teises ir 
laisves, gali apskøsti ðiuos veiksmus operatyvinës veiklos subjekto vadovui, prokuro-
rui arba teismui. 

 
 

Iðvados 
 

Nusikalstamumas paþeidþia svarbiausias asmens teises bei laisves, neigiamai veikia 
visuomenës bei valstybës pagrindus. Todël valstybës socialinë ir ekonominë branda, de-
mokratijos lygis nulemia vienà ið valstybës priedermiø – uþtikrinti kiekvieno þmogaus ir visos 
visuomenës saugumà nuo nusikalstamø kësinimøsi. Asmens teisës bei laisvës nëra absoliuti 
ir nekintama kategorija. Valstybë esant tam tikroms sàlygoms priversta riboti vieno þmogaus 
teises siekdama apsaugoti kitø asmenø teises, visuomenës bei valstybës teisëtus interesus. 
Operatyvinë veikla – viena specifiniø teisiniø þmogaus, visuomenës bei valstybës apsaugos 
priemoniø, kurios pobûdis pasiþymi tam tikrø þmogaus teisiø bei laisviø apribojimais. Toks 
teisiø ir laisviø ribojimas turi bûti teisëtas, proporcingas ir pagrástas. 

Operatyvinës veiklos teisinis reguliavimas – labai „jauna“ teisinio reguliavimo sritis. 
Operatyvinës veiklos ástatymo raidos analizë rodo, kad nueitas ilgas kelias saugant þmo-
gaus teises. Prieð atkuriant nepriklausomybæ operatyvinë veikla buvo nevieðo pobûdþio, su-
reguliuota slaptais þinybiniais norminiais aktais, su ja galëjo susipaþinti tik ribotas visuome-
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nës nariø skaièius. Todël operatyvinës veiklos sureguliavimas ástatymu – viena pagrindiniø 
þmogaus teisiø bei laisviø apsaugos garantijø. 

Operatyvinës veiklos ástatymo raidà pirmiausia nulëmë þmogaus teisiø apsauga, vals-
tybës interesø ir þmogaus teisiø bei laisviø pusiausvyros ieðkojimas. Teisinio reguliavimo 
raida buvo keièiamos ástatymo nuostatos, siekiant, kad jos atitiktø teisinës valstybës princi-
pus, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Konvencijø nuostatas, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo bei Europos þmogaus teisiø teismo jurisprudencijoje formuluojamà 
þmogaus teisiø apsaugos doktrinà. Kartu operatyvinës veiklos ástatymo raida rodo tenden-
cijas, kad vardan þmogaus teisiø, visuomenës bei valstybës interesø apsaugos operatyvinës 
veiklos, kaip adekvataus instrumento, galimybës pleèiamos reaguojant á besikeièiantá nusi-
kalstamumà, visuomenës bei valstybës raidà, naujø grësmiø ir kitø veiksniø atsiradimà. 
 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The article deals with the problem of protection of human rights and freedoms from the 
perspective of operational activities, which is very widely examined, in public as well as in scientific 
research. 

For now there had been only few individual cases conditioned by various laws of operational 
activities and associated with the limitation of constitutional rights.  

After the reestablishment of Lithuanian Independence, there have been 3 versions of the Law 
of Operational Activities passed, which are examined in the article by the method of comparative 
analysis from the point of view of human rights. 

Crime not only breaks the most essential human rights, but also has a negative influence on the 
society as well as on the nation. That is why the social and economical maturity and the level of 
democracy are the conditions for one of the main obligations of the country, which is to prevent 
crime. The human rights are not an absolute and unalterable category. Under certain conditions the 
state might be forced to restrict the rights of one human being in order to protect the others and the 
legal state interests. Operational activities are one of the specific means for the state, human and 
society security, which, however restricts some rights of people. But this restriction must be legal, 
proportional and legitimate. 

The regulation of the operational activities is quite a new field of study of legal regulation. The 
analysis of the development of the Law of Operational Activities demonstrates that the protection of 
human rights increases. This might be caused by the fact that before the Independence, the 
operational activities were unadvertised and regulated by secret departmental standard acts. Only 
certain number of members of the society could have been introduced to it.  

Accordingly, the Law of Operational Activities is one of the basic supports of human rights. 
The development of the Law of Operational Activities is conditioned by the protection the 

human rights and the need to find a balance between it and the state interests.  
During the development of the legal regulation, some parts of the Law were changed in order to 

fulfil the main principles of a legal state, the Constitution of the Republic of Lithuania and 
Conventions, as well as the doctrine of the Human rights provided in the jurisprudence of the 
Constitutional Court and the European Court of Human Rights. At the same time the development 
of the Law of Operational Activities provide that from the human rights, social and state interest 
protection, the field of operational activities as an alternative instrument is due to explicate to 
reacting to the change of crime, the development of society and country, the appearance of new 
threats and other factors. 
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