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S a n t r a u k a  

 

Nusikaltimų tyrėjai patys akivaizdžiai nemato to nusikalstamo įvykio, kurį jie tiria. Objektyvioji 

tiesa baudžiamosiose bylose nustatoma remiantis tų įvykių dalyvių paliktais pėdsakais. Išskirtinę 

vietą tarp visų pėdsakų užima kraujo pėdsakai, ypač nematomi, latentiniai kraujo pėdsakai. 

Straipsnyje pirmą kartą Lietuvos mokslo literatūroje pateikiama informacija apie galimybę iš-

ryškinti nematomus kraujo pėdsakus naudojant atitinkamus cheminius reagentus. 

Išdėstoma autorės siūloma nematomų kraujo pėdsakų klasifikacija į grupes pagal jų susidarymo 

būdą. Atskleidžiama, kokią informaciją kiekvienos grupės pėdsakai gali suteikti nusikaltimų tyrėjams. 

Straipsnio autorė pateikia kartu su kriminalistais praktikais atliktų eksperimentų, kurių tikslas 

buvo nustatyti luminolio veiksmingumą ryškinant nematomus kraujo pėdsakus, rezultatus. 

Straipsnis baigiamas praktinėmis rekomendacijomis ir siūlymais, skirtais nematomų kraujo 

pėdsakų naudojimui Lietuvos nusikaltimų tyrimo praktikoje. 

 

Kova su nusikalstamumu yra viena ið pagrindiniø valstybës funkcijø. Tos kovos sëkmë pri-
klauso nuo kvalifikuoto bylø tyrimo, tinkamo informacijos ir duomenø, bûtinø nusikaltimui iðaiðkinti, 
rinkimo, tyrimo ir naudojimo. 

„Tardymo ir teismo darbuotojai, tirdami ir nagrinëdami baudþiamàsias bylas, patys juk nemato 
to ávykio, kurá tiria ir nagrinëja, ávykusio anksèiau, dar iki iðkeliant baudþiamàjà bylà. Todël objektyvioji 
tiesa baudþiamosiose bylose, kaip ir ávairûs kiti praeities ávykiai, yra nustatomi remiantis tø ávykiø pa-
liktais atspindþiais“ [1, p. 41], tai yra pëdsakais. Duomenø apie tai, kad net senovëje tiesai nustatyti 
buvo pasitelkiami pëdsakai, galima rasti svarbiausiuose Europos istoriniuose teisynuose [2].  

Kokie pëdsakai pirmieji buvo naudoti tiriant nusikaltimus, tiksliø duomenø nëra, taèiau many-
tume, kad tai buvo kojø ir kraujo pëdsakai, nes bûtent ðie pëdsakai konkreèiai minimi senovës teisy-
nuose [3; 4; 5]. „Rusø tiesos“ („Русская Правда“) (XI a.) 2 str. nurodoma, kad sumuðtam iki kraujo ar 
kraujosruvø þmogui nereikia ieðkoti liudytojø, taèiau jeigu ant jo kûno nëra jokiø (su)muðimo pëdsakø, 
tada tegul atsiveda liudytojus [3, p. 110]. 

Taigi jau senovëje þmonës suprato iðskirtinæ kraujo pëdsakø reikðmæ nusikaltimø tyrimui, nes 
ðiø pëdsakø susidarymas yra susijæs iðimtinai su þmogaus kûno vientisumo paþeidimu. 

Þmonës, darantys nusikaltimus, stengiasi nepalikti nusikaltimo pëdsakø, o paliktus pëdsakus – 
sunaikinti ar uþmaskuoti. „Nusikaltimai daþniausiai daromi taip, kad nebûtø jokiø liudytojø. Nusikaltë-
liams daþnai pavyksta pasislëpti nuo matanèiø ar girdinèiø liudytojø, bet neámanoma iðvengti „neby-
liøjø liudytojø“, t. y. nepalikti ávairiø pëdsakø“ [1, p. 41]. Ðiø „nebyliøjø liudytojø“ paieðkai ir tyrimui 
ypatingà reikðmæ skyrë ir mokslinës kriminalistikos pradininkas H. Grossas. Savo veikale „Teismo 
tardytojo vadovas“ (Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik) jis raðë: bûtent 
apþiûrëdamas ávykio vietas ir vertindamas kraujo pëdsakus1 tardytojas gali parodyti savo stropumà, 

                                                 
1 Pirmas mokslinis veikalas, kuriame pateikti trasologinių kraujo pėdsakų tyrinėjimo rezultatai, buvo publikuotas jau 1895 m. 

Plačiau žr. [6]. 
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energijà ir jam bûdingà proto áþvalgumà, ir bûtent èia, ðioje tardytojo veiklos srityje, ðiø savybiø nebu-
vimas kelia grësmæ visos bylos tyrimui [7, p. 698].  

„Vieni ið didesniø kriminaliniø nusikaltimø yra þmogþudystës, sunkûs kûno suþalojimai ir kt. 
Ðiems nusikaltimams iðaiðkinti svarbø, daþnai lemiamà, vaidmená vaidina kraujo pëdsakai, tinkamas 
jø padëties apraðymas ir iðtyrimas. Pagal kraujo pëdsakus daþnai nustatoma, kurioje vietoje buvo 
pirmas smûgis, ar ið karto uþmuðtas, ar ëjo grumtynës su uþmuðëju, kuria kryptimi buvo neðamas 
slëpti lavonas ir kuria kryptimi pasiðalino nusikaltëlis, nes surasti kraujo pëdsakai, atitinkamai apra-
ðyti1 ir iðtirti, kartais iðaiðkina ir patá nusikaltimà. Kai kada vienas kraujo laðas, rastas ant átariamojo 
rûbø, iðduoda patá nusikaltimo vykdytojà ir teisme bûna svarbiu nebyliu liudytoju“2 [9, p. 142]. Taip 
prieð septyniasdeðimt metø, 1935 m., raðë pirmo ir iki ðiol vienintelio Lietuvoje kraujo pëdsakø tyrimui 
skirto mokslinio straipsnio autorius Antanas Vaitkevièius. 

Kraujo pëdsakai pagal jø kontrastà su pëdsakà priimanèio objekto pavirðiaus spalva skirstomi á: 
matomus, kada nebuvo imtasi jokiø priemoniø jiems sunaikinti. Ðiø pëdsakø paieðka nesudaro 

dideliø sunkumø, ji reikalauja tik dëmesingumo ir stropumo [10]. Ðie pëdsakai nesunkiai randami 
naudojant ávairius apðvietimo bûdus ir optinius metodus [11]; 

silpnai matomus ðiuos pëdsakus pagal jø susidarymo pobûdá galima skirstyti á dvi grupes: 
pirma grupë – tai krauju palikti pëdsakai atspaudai3; ir antra grupë – silpnai matomos kraujo dëmës, 
kurios susidaro, kada nusikaltëlis naikina, daþniausiai plaudamas, kraujo pëdsakus, taèiau jam tai ne 
visai gerai pavyksta. Ðiuos pëdsakus straipsnio autorë siûlytø vadinti „paslëptais“ kraujo pëdsakais. 
Juos sunku pastebëti vizualiai, todël jø paieðkai daþniausiai naudojami ultravioletiniai ir infraraudonieji 
spinduliai4; 

nematomus, kuriø negalima pastebëti vizualiai ir naudojant apðvietimo priemones. Ðiuos pëd-
sakus pagal jø susidarymo bûdà siûlyèiau skirstyti á dvi grupes. Pirmai grupei reikëtø priskirti pëdsa-
kus, kurie yra nematomi vien dël jø susidarymo specifiðkumo. Tai „nematomo“ kraujo5 palikti pëdsa-
kai atspindþiai, susidarantys „nematomu“ krauju iðtepto daikto statinio kontakto su lygiu pëdsakà 
priimanèio objekto pavirðiumi, kuris dël spaudimo ir absorbcijos gali priimti kraujo sluoksná, metu. Ðie 
pëdsakai, kaip ir kiti pëdsakai atspindþiai, didesniu ar maþesniu tikslumu atspindi pëdsakà paliekan-
èio objekto iðorinës sandaros poþymius. Kartais ðie pëdsakai net bûna tinkami juos palikusiam ob-
jektui identifikuoti. Kriminalistinëje praktikoje ðioje pëdsakø grupëje vyrauja kojø, daþniausiai avaly-
nës, ir rankø pëdsakai. Krauju paliktø nematomø pëdsakø atspindþiø vertingumas þymiai pranoksta 
kitomis medþiagomis: dulkëmis, prakaito ir riebalø miðiniu, paliktus pëdsakus atspindþius, nes ðiø 
pëdsakø susidarymà lemia tik trauminis suþalojimas, dël kurio buvo paþeistas kûno vientisumas. To-
kie pëdsakai susidaro tik esant kraujavimo ðaltiniui, tai yra jø atsitiktinis susidarymas, nesusijæs su to-
kio pobûdþio trauminiu suþalojimu, yra neámanomas. 

1925 m. rusø mokslininkas I. Jakimovas raðë: jeigu þmogþudystæ ávykdo patyræs nusikaltëlis, tai 
jis gerai þino, kokiu ákalèiu taps kraujo pëdsakai, jeigu jie bus rasti ant jo kûno, drabuþiø, avalynës ar 
ant jam priklausanèiø daiktø. Todël jis rûpestingai sunaikins ðiuos pëdsakus [13, p. 143].  

Taigi kitai grupei priskirtini nusikaltëlio sàmoningai sunaikinti pëdsakai. Tai bûtø vizualiai ne-
matomos netaisyklingos formos kraujo dëmës, kurios liko ant krauju suteptø ar aptaðkytø pavirðiø, 
pavyzdþiui, baldø, grindø ar avalynës, juos plaunant, valant ávairiais cheminiais metodais. Ðiuos pëd-
sakus siûlytume vadinti „sunaikintais“ kraujo pëdsakais. Jie suteikia informacijos apie kraujo pëdsakø 
naikinimo faktà. Kartais tiriant bylas ði informacija gali bûti labai vertinga, nes suteikia duomenø apie 
trauminio ávykio, kurio metu buvo paþeistas þmogaus kûno vientisumas, faktà; aukos buvimo vietà, 
kada aukai buvo paþeistas kûno vientisumas; aukos kûno veþimo faktà; pëdsakø lokalizavimà nuo 
aukos kûno perkëlimo; nurodo lavono laikymo vietà; asmenø, suinteresuotø aukos slëpimu, veiks-
mus. 
                                                 

1 Pagrindinis pėdsakų fiksavimo būdas yra jų aprašymas, tačiau net kriminalisto žinyne nėra kraujo pėdsakų: lašo ir purslo 
dėmių, formų paveikslų bei jų standartizuotų pavadinimų. Plačiau žr. [8]. 

2 Kaip rodo Lietuvos teismų praktika, šių pėdsakų teikiama informacija apie įvykio situaciją Lietuvos teisėjams nėra žinoma. 
Žr. Baudžiamoji byla Nr.10-2-030-90. Vilniaus apygardos teismas. 

3 Šie pėdsakai susidaro, kada ant pėdsaką sudarančio objekto kontakto paviršiaus yra nedidelis pėdsaką sudarančios 
medžiagos, šiuo konkrečiu atveju – kraujo sluoksnis. Dėl pėdsaką sudarančios medžiagos plono sluoksnio jis yra silpnai ma-
tomas.  

4 Šiuo būdu dažniausiai kraujo pėdsakai ieškomi ant drabužių. Plačiau žr. [12]. 
5 Kraujas susideda iš plazmos – bespalvio skysčio ir kraujo kūnelių. Kriminalistikai yra svarbiausi raudonieji kraujo kūneliai, 

kurie yra įspausto per vidurį disko formos. Vienas kraujo kūnelis yra vos vos pastebimos rožinės spalvos, kada raudonieji kraujo 
kūneliai guli vienas ant kito, kraujas įgauna matomą raudoną spalvą. Tai lemia juose esantis pigmentas hemoglobinas. Kada ant 
pėdsaką priimančio objekto pasilieka labai nedidelis pėdsaką sudarančios medžiagos kiekis, tai yra užsifiksavusį pėdsaką 
sudaro labai plonas kraujo sluoksnis, kuriame yra labai nedaug raudonųjų kraujo kūnelių, tai šis pėdsakas praktiškai yra 
nematomas.  
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Anot I. Jakimovo, nepaisant to, kad nusikaltëlis bando paslëpti nusikaltimo pëdsakus ávairiais 
bûdais naikindamas kraujo dëmes, nematomø pëdsakø paieðka nëra beviltiðkas reikalas ir daþnai 
duoda teigiamø rezultatø [13, p. 144]. 

Nematomiems kraujo pëdsakams iðryðkinti naudojami cheminiai reagentai1. Pirmosios chemi-
nës medþiagos, kurias naudojant galima iðryðkinti nematomus kraujo pëdsakus, buvo iðrastos XIX a. 
pradþioje [15]. Jos iðkart buvo pradëtos taikyti kriminalistinëje praktikoje, taèiau 1998 m. iðleistame 
„Kriminalistikos technikos pagrindø“ vadovëlyje net neuþsimenama apie tokiø pëdsakø radimo ir 
naudojimo nusikaltimams iðaiðkinti galimybæ [16]. 

Tenka konstatuoti, kad net XXI a. pradþioje nematomi kraujo pëdsakai nenaudojami Lietuvos 
nusikaltimø tyrimo praktikoje. Svarbiu postûmiu kovoje su nusikalstamumu turëjo tapti 2001 m., kada 
ið ðalies biudþeto nusikaltimø tyrëjams aprûpinti ávykio vietø apþiûroms bûtina kriminalistine technika 
buvo skirta 12 ml. litø. Uþ ðiuos pinigus buvo nupirkta 10 automobiliø ir juose buvo sukomplektuotos 
mobiliosios kriminalistikos laboratorijos. Tenka apgailestauti, kad net mobiliosios kriminalistinës labo-
ratorijos, kurios skirtos iðimtinai sunkiø ir labai sunkiø nusikaltimø ávykio vietø apþiûrai (BPK 92 str.) ir 
ávykio vietø tyrimui (BPK 205 str.) uþtikrinti, nëra aprûpintos cheminiais reagentais, reikalingais ne-
matomiems kraujo pëdsakams, kuriø svarba ir reikðmë nusikaltimø tyrimui2 jau senai niekam nekelia 
abejoniø, rasti ir uþfiksuoti3. 

Ðiuo metu pasaulinëje kriminalistinëje praktikoje nematomiems kraujo pëdsakams iðryðkinti 
naudojama daug ávairiø, besiskirianèiø savo savybëmis, naudojimo bûdu ir kaina cheminiø rea-
gentø/medþiagø: amidas juodasis, tetrametilbenzidinas, leukokristalinis violetas, luminolis, „vengrið-
kas raudonis“, ninhidrinas ir kiti. 

Kriminalistikos literatûroje daþniausiai apraðomi puikûs rezultatai, gaunami amidu juoduoju ryð-
kinant nematomus krauju paliktus pëdsakus atspindþius, todël ir straipsnio autorë tø smurtiniø nusi-
kaltimø ávykio vietø apþiûrose, kur pagal ávykio situacijà buvo galima spëti, kad ávykio vietoje turëtø 
bûti nematomø kraujo pëdsakø, jø paieðkai naudojo amidà juodàjá [18, 19, 20]. Remiantis ðia nelabai 
gausia ávykiø vietø apþiûrø praktika, galima teigti, kad straipsnio autorei nepavyko gauti tokiø puikiø 
rezultatø, ypaè ryðkinant avalynës pëdsakus, kokie yra apraðomi monografijose ir moksliniuose 
straipsniuose. Tenka konstatuoti, kad nurodytuose ðaltiniuose nëra apraðoma pati pëdsako ryðkinimo 
technologija, kurios paèios ið pirmo þvilgsnio nereikðmingiausios detalës turi didþiausià reikðmæ sëk-
mingam pëdsako iðryðkinimui. Ið uþsienio gaunamuose tam tikrø cheminiø medþiagø naudojimo ap-
raðymuose yra pateikiami arba labai abstraktûs jø naudojimo nurodymai, arba tø nurodymø realiomis 
ávykio vietos sàlygomis neámanoma ávykdyti. Ðiuo konkreèiu atveju turima omenyje pagal PHARE 
programà Kriminalistikos tyrimø centre gautus „Kraujo atspaudø cheminio perkëlimo nurodymus“. 
Ðio leidinio 5 puslapyje apraðoma amido juodojo panaudojimo technologija: „nudaþyti atspaudà, 
ámerkiant já á daþanti tirpalà maþdaug 1 minutei“ [21, p. 5]. Ádomu bûtø pamatyti, kaip ðio patarimo 
autoriai Anglijos specialistai4 tai atlieka ávykio vietose, kai spëjama, kad nematomi kraujo palikti 
pëdsakai gali bûti ant durø, stalvirðio arba ant grindø linoleumo. 

Manytume, jog siekiant, kad ðis palyginti nebrangus cheminis reagentas bûtø sëkmingai nau-
dojamas nematomø kraujo paliktø pëdsakø atspindþiams ryðkinti ávykio vietose, reikëtø atlikti ekspe-
rimentus ir parengti ðio reagento naudojimo ávykio vietoje metodikà. Ðiø eksperimentø5 metu turëtø 
bûti parengtos konkreèios rekomendacijos, kaip taikyti reagentà ant ávykio vietose daþniausiai pasi-
taikanèiø klasikiniø pavirðiø: daþytø mediniø grindø, keraminiø plyteliø, linoleumo bei laminuotøjø pa-
virðiø.  

                                                 
1 Juos naudojant galima rasti net kelerių metų senumo sunaikintus kraujo pėdsakus. Plačiau žr. [14]. 
2 Pasaulinė kriminalistikos istorija žino ne vieną atvejį, kada kaip tik nematomas kraujo pėdsakas tapo svarbiausiu įkalčiu, 

sudarančiu sąlygas nusikaltimų tyrėjams išaiškinti nusikaltimą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėlį. Plačiau žr. 
[17]. 

3 2004 m. gegužės 11 d. per Lietuvą vykusio traukinio Maskva–Kaliningradas incidento metu buvo sužeista Lietuvos 
valstybinės sienos apsaugos tarnybos jaunesnioji leitenantė N. Zablockaja. Jos krauju ant vagono sienos buvo užrašyti žodžiai. 
Įvykio aplinkybės leidžia manyti, kad įvykio vietoje buvo galima rasti ir nematomų kraujo pėdsakų. Apžiūrint šią įvykio vietą net 
nebuvo ieškota nematomų kraujo pėdsakų, nes mobiliosios kriminalistikos laboratorijos iki šiol neaprūpintos šių pėdsakų 
paieškai būtinomis medžiagomis. Galbūt taip buvo prarasta vienintelė galimybė išaiškinti šį nusikaltimą. 

4 2003 m. vykdant PHARE programą 3 Didžiosios Britanijos specialistai Kriminalistinių tyrimų centre Lietuvos specialistams 
buvo surengę dviejų dienų kraujo pėdsakų tyrimo įvykio vietoje kursus, tačiau tenka apgailestauti, kad šiuose kursuose ne tik 
kad nebuvo praktiškai parodyta nematomų kraujo pėdsakų ryškinimo technologija, tačiau net nebuvo užsiminta apie galimybę 
išryškinti nematomus kraujo pėdsakus.  

5 Šis pavyzdys dar kartą akivaizdžiai įrodo, koks klaidingas yra kai kurių pareigūnų požiūris į tai, kad Lietuvai nereikia 
Kriminalistikos instituto: mes viską jau „sukramtytą“ gausime iš užsienio. Tenka konstatuoti, kad „užsienis“ nelabai skuba tai 
daryti. 
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Lietuvoje yra susidariusi, mûsø poþiûriu, klaidinga nuomonë1, kad tyrinëjimams kriminalistikos 
technikos srityje, tai yra atskirø rûðiø pëdsakams iðryðkinti reikalingas priemones ir reagentus gali su-
kurti tik tokiø galingø valstybiø kaip Jungtinës Valstijos ar Didþioji Britanija specialistai. Tokius ásitiki-
nimus paneigiantis pavyzdys yra „vengriðko raudonio“ (hungar rot), reagento naudojamo nemato-
miems kraujo pëdsakams ávykio vietoje iðryðkinti, sukûrimas. XX a. devintajame deðimtmetyje du 
Vengrijos kriminalistai: serologë dr. Éva Ivády ir kriminalistas technikas Attila Lenártas, sukûrë receptà 
reagento, kuris, vokieèiø kriminalistø, atlikusiø ðio reagento iðsamius tyrimus, nuomone, yra vienas ið 
geriausiø iki ðiol sukurtø reagentø, naudojamø nematomiems kraujo paliktiems pëdsakams atspin-
dþiams ávykio vietose iðryðkinti (1–6 pav.) [22]. Ðio reagento privalumas yra tas, kad juo iðryðkintas 
pëdsakas gali bûti nukopijuotas ant daktiloskopinës plokðtelës.  

 
 

 
 

1 pav. Linoleumo pavirðiø apdorojus „vengriðku raudoniu“ iðryðkëjo  
silpnai matomas avalynës pëdsakas 

 
 

 
 

2 pav. Tas pats pëdsakas, dar kartà pakartotinai apdorotas  
„vengriðku raudoniu“ 

 
 

 
 

3 pav. Tas pats pëdsakas, uþfiksuotas ant baltos daktiloskopinës  
plokðtelës ir nufotografuotas esant ultravioletiniø spinduliø  

sukeltai liuminescencijai (pëdsako vaizdas pozityvinis) 
 

                                                 
1 Ši nuomonė yra išsakoma tik privačiuose pokalbiuose. Tenka apgailestauti, kad Lietuvos kriminalistai neturi savo perio-

dinio leidinio, kuriame galėtų viešai išdėstyti savo nuomonę ir požiūrį į įvairius klausimus.  
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4 pav. Lango stiklo ðukë, kuri buvo sutepta krauju 
ásibraunant á butà 

 

5 pav. 4-tame pav. pavaizduotos ðukës, apdorotos 
„vengriðku raudoniu“, vaizdas.  

Prie kraujo dëmës iðryðkëjo keletas pirðtø pëdsakø 
 

 
 

 
 

6 pav. Pirðtø pëdsakø, uþfiksuotø ant baltos daktiloskopinës plokðtelës ir nufotografuotø  
esant ultravioletiniø spinduliø sukeltai liuminescencijai, vaizdas (pëdsako vaizdas pozityvinis) 

 
 

Nuotraukos paimtos ið Velderio M. J. M. straipsnio „Kraujo pëdsakai. Paieðkø rezultatai panaudojus page-
rintà iðryðkinimo metodà“ (Blutspuren. Das Ergebnis einer Suche nach verbesserten Sicherungsmethoden), 
1997 m. paskelbto moksliniame þurnale „Kriminalistika“ (Kriminalistik). 

Kaip rodo ðis pavyzdys, praktikai, dirbantys ávykio vietose, geriau þino praktinius poreikius nei 
specialistai, atliekantys tik laboratorinius objektø tyrimus. Praktikai puikiai suvokia, kad tokie metodai, 
kuriems pritaikyti reikia pusë dienos kaitinti katilus, yra nepriimtini1.  

Galimybë atlikti eksperimentus siekiant átraukti nematomus kraujo pëdsakus á Lietuvos nusikal-
timø tyrimo praktikà, tai yra apþiûrint ávykio vietas, atsirado 2004 m., kai Vilniaus miesto vyriausiojo 
policijos komisariato Kriminalinës policijos Kriminalistikos tyrimø skyriui vykdant priemonæ „Pasiren-
gimas teikti specialisto iðvadas ir atlikti tyrimus“ skirta lëðø medþiagoms ásigyti. Straipsnio autorës siû-
lymu buvo ásigyti reagentai, skirti nematomiems kraujo pëdsakams iðryðkinti. 

Daugelyje moksliniø straipsniø nurodomas luminolio2 veiksmingumas3 ryðkinant nematomus 
kraujo pëdsakus [23]. Siekiant ásitikinti ðio reagento veiksmingumu, buvo patikrintas jo veikimas ant 
ávairiø pavirðiø: linoleumo, lakuoto medþio, gobeleno. Pavirðiai buvo sutepti skystu krauju. Sutepti li-
noleumo ir lakuoto medþio pavirðiai ið karto buvo nuplauti vandeniu nenaudojant plovimo priemoniø 

                                                 
1 Mobiliosios kriminalistikos laboratorijos buvo sukomplektuotos vadinamojo „akvariumo“, skirto rankų pėdsakams ryškinti 

cianoakrilato garuose, principui. Straipsnio autorei nepavyko nustatyti nė vieno šio įrenginio panudojimo įvykio vietoje fakto. 
2 1937 m. vokiečių mokslininkas W. Spechtas nustatė, kad luminolio tirpalo užpurškus ant dėmių, panašių į kraują, tos dė-

mės pradeda švytėti.  
3Kriminalistinę techniką gaminančios firmos siūlo įvairių cheminių reagentų, skirtų nematomiems kraujo pėdsakams išryš-

kinti, tačiau praktikoje, ypač lauko sąlygomis, tai yra įvykio vietų apžiūrose, ne visi firmų siūlomi reagentai yra realiai tokie veiks-
mingi, kaip nurodoma jų anotacijose, arba tokius pat rezultatus galima gauti taikant pigesnes, kas Lietuvos nusikaltimų tyrėjui 
yra labai svarbu, medžiagas ar paprastesnius taikymo požiūriu metodus. Todėl, mūsų nuomone, prieš perkant šalies kriminalis-
tinėms tarnyboms kokį nors reagentą turi būti atlikti jo veiksmingumo praktikoje tyrimai. 



 66 

iki vizualiai ðvaraus pavirðiaus. Kraujo pëdsakai ant gobeleno buvo iðvalyti vandeniu sudrëkintu sku-
durëliu. Sudrëkintai vietai iðdþiûvus, gobeleno pavirðiaus spalva vizualiai liko nepakitusi. Praëjus 1,5 
mën. ðie pavirðiai, ant kuriø vizualiai nesimatë jokiø sutepimø, buvo iðpurkðti luminolio tirpalu, po to 
patalpoje buvo uþtamsinti langai. Po keliø minuèiø tos vietos, kurios anksèiau buvo suteptos krauju, 
pradëjo ðvytëti1 gelsvai þalsva ðviesa. Po 1–2 minuèiø ðvytëjimas pradëjo silpnëti ir greitai visai ið-
nyko. Pavirðiai, pakartotinai apdoroti reagentu, vël pradëjo ðvytëti. Ðá ðvytëjimà galima nufotografuoti 
(7–8 pav.). 
 

 
 

7 pav. Patalpos, kurià iðpurðkus luminolio tirpalu, pradëjo ðvytëti  
nematomi kraujo pëdsakai, vaizdas 

 
 

 
 

8 pav. Kilimà iðpurðkus luminolio tirpalu pradëjo ðvytëti  
nematomos kraujo dëmelës 

 
 

Nuotraukos paimtos ið 2000 m. iðleistos T. Bevelo ir R. Gardnerio knygos „Kaujo pëdsakø tyrimas: ávadas 
á ávykio vietos rekonstrukcijà“ (Blodstain Pattern Analysis: wich an Introduction to Crime Scene Reconstruction).  
 

Platø luminolio naudojimà pasaulinëje kriminalistinëje praktikoje lemia keletas veiksniø: didelis 
jautrumas ir akivaizdumas, juo lengva apdoroti didelius pavirðiø plotus, nesudëtinga paruoðti, ne-
kenksmingas þmogaus sveikatai ir aplinkai, neturi neigiamo poveikio apdorojamiems pavirðiams (au-
diniams, baldams), nereikia papildomo ðviesos ðaltinio siekiant sukelti pëdsakø ðvytëjimà. 

                                                 
1 Švytėjimas atsiranda dėl energijos, išsiskiriančios vykstant cheminiams procesams, kuriuos lemia luminolio reakcija su 

hemoglobinu. Tai vadinama chemine liuminescencija. 
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Mûsø atlikti eksperimentai parodë, kad luminolis yra ta cheminë medþiaga, kuri jau dabar gali 
bûti sëkmingai taikoma apþiûrint smurtiniø nusikaltimø ávykiø vietas, kai neþinoma, kurioje patalpoje 
padarytas nusikaltimas, neaiðkus nuþudymo mechanizmas ar reikia rasti nuþudymo áranká, nustatyti 
transporto priemonæ, kuria buvo transportuota auka. 

Siekiant uþtikrinti ávykio vietø apþiûrø kokybæ, prieð pradedant naudoti luminolio tirpalà prakti-
koje, bûtina surengti pareigûnø, atliekanèiø ávykiø vietø apþiûras, mokymus. Kadangi ðis reagentas 
uþtikrina pëdsakø buvimo nustatymo akivaizdumà, turi bûti parengtos ðiø pëdsakø fotografavimo 
praktinës rekomendacijos. 

Naudojant luminolá nustatomi krauju sutepti pavirðiai, taèiau straipsnio autorei mokslinëje lite-
ratûroje nepavyko rasti informacijos, ar ant ðiø pavirðiø esantys kraujo pëdsakai tinkami tirti molekuli-
nës genetinës analizës metodu. Lietuvos ekspertinëse ástaigose turëtø bûti atlikti eksperimentai sie-
kiant nustatyti, ar ðie pëdsakai tinkami asmeniui identifikuoti molekulinës genetinës analizës metodu.  
 
 

Iðvados 
 

Objektyvioji tiesa baudþiamosiose bylose nustatoma remiantis tø ávykiø dalyviø paliktais pëd-
sakais. Iðskirtinæ vietà tarp visø pëdsakø uþima kraujo pëdsakai, ypaè nematomi kraujo pëdsakai. 

Nematomus kraujo pëdsakus pagal jø susidarymo bûdà siûlyèiau skirstyti á pëdsakus atspin-
dþius ir „sunaikintus“ pëdsakus. 

Nematomi kraujo pëdsakai sëkmingai naudojami daugelio pasaulio ðaliø nusikaltimø tyrimo 
praktikoje, taèiau Lietuvoje net XXI a. pradþioje ðie pëdsakai dar nenaudojami nusikaltimams tirti. 

Ðiuo metu pasaulinëje nusikaltimø tyrimo praktikoje naudojami labai ávairûs reagentai, skirti 
nematomiems kraujo pëdsakams iðryðkinti.  

Siekiant átraukti nematomus kraujo pëdsakus á Lietuvos nusikaltimø tyrimo praktikà, reikëtø at-
likti eksperimentus, kuriø tikslas bûtø nustatyti, kokie reagentai, atsiþvelgiant á jø veiksmingumà, nau-
dojimo paprastumà ir kainà, turëtø bûti naudojami Lietuvos kriminalistikos veikloje. Atliekant ðiuos 
eksperimentus turëtø dalyvauti ir teritoriniø policijos komisariatø kriminalistikos tarnybø pareigûnai. 

Atlikti tyrimai parodë luminolio tirpalo naudojimo ryðkinant nematomus kraujo pëdsakus veiks-
mingumà, todël jau artimiausiu metu mobiliàsias kriminalistines laboratorijas reikëtø aprûpinti ðiuo 
reagentu. 

Siekiant uþtikrinti ávykio vietø apþiûrø kokybæ, specialistus kriminalistus, dirbanèius su mobilio-
siomis kriminalistikos laboratorijomis, reikëtø mokyti praktiðkai naudoti luminolio tirpalà ávykio vietoje. 

Siekiant uþtikrinti nematomø kraujo pëdsakø, iðryðkëjusiø panaudojus luminolio tirpalà, uþfik-
savimo akivaizdumà, bûtina atlikti eksperimentus ir parengti konkreèias ðiø pëdsakø fotografavimo 
rekomendacijas. 

Lietuvos ekspertinëse ástaigose turëtø bûti atlikti eksperimentai siekiant nustatyti nematomø 
kraujo pëdsakø, iðryðkintø naudojant luminolá, tinkamumà tolesniems jø tyrimams molekulinës gene-
tinës analizës metodu. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Bekämpfung der Kriminalität ist eine der wichtigsten Aufgaben vom Staat. Das Erfolg hängt von qualifi-
zierter Fallermittlung: genauem Recherchieren, Untersuchung und Benutzung der für die Verbrechensaufklä-
rung nötigen Informationen. Die objektive Warheit in der Strafsache wird durch von diesen Ereignissen hinter-
lassene Spuren festgestellt. Sachkenntisse über die Benutzung der Spuren für die Verbrechensaufklärung, kann 
man schon in wichtigsten historischen Gesetzbüchern finden. Unserer Meinung nach, erste Spuren, die für 
Verbrechensermittlung benutzt wurden, waren Blutspuren. Schon vor vielen Jahren haben die Menschen be-
sondere Blutspurenbedeutung für Verbrechensaufklärung begriffen. 

Die Verbrecher greifen zu allen möglichken Mitteln die Spuren nicht hinterzulassen, und bemühen sich 
hinterlassene Spuren zu vernichten oder zu maskieren. Die Aufgabe des Ermittlers ist diese Spuren zu finden 
und zu versichern. 

Die Blutspuren nach dem Kontrast zu der Farbe der Spurenträgeroberfläche teilt man in sichtbare, 
schwach sichtbare und nicht sichtbare. Unter Blutspuren besondere Stelle nehmen unsichtbare Blutspuren. Un-
sichtbare Blutspuren kann man nach der Entstehungsart in zwei Gruppen teilen. Zur ersten Gruppe gehören 
die Spuren, die wegen ihrer Entstehung unsichtbar sind. Das waren mit dem „unsichtbaren“ Blut hinterlassene 
Spuren. In diesen Spuren wurden Merkmale der Spurenursachersoberfläche hinterlassen, deshalb benutzt man 
sie manchmal für die Identifikation. In der kriminalistischen Praxisherrschen in dieser Spurgruppe Fuss- und 
Handspuren. Diese Spuren sind für Ermittlung von besonderem Wert, weil sie nur nach der Körperverletzung 
entstehen, die von Blutspuren begleitet wird. 
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Zur anderen Gruppe gehören die vom Verbrecher absichtlich vernichtete Spuren. Das waren unsichtbare 
Blutflachen von unregelmäßiger Form, die nach dem Reinigen der blutbedeckten oder bespritzten Oberflächen 
(Fussboden, Möbel) bleiben. Diese Spuren teilen dem Ermittler wertvolle Informationen über Verbrechenvor-
gehensweise mit. 

Unsichtbare Spuren wurden in der litauischen Ermittlungspraxis bis jetzt nicht benutzt. 
Zur Zeit werden für Untersuchung der unsichtbaren Blutspuren bei der Verbrechensaufklärungspraxis 

verschiedene chemische Reagente benutzt. Die Artikelautorin hat in Zusammenarbeit mit den Kriminaltechni-
kern Experimente durchgeführt, um chemische Reagente, die man am Tatort erfolgreich benutzen kann festzu-
stellen. Durch Experimente wurde festgestellt, dass Luminol bei der Sichtbarmachung der unsichtbaren Blut-
spuren besonders gut einzuwenden ist. Es warden weitere Untersuchungen durchgeführt um Anwendbarkeit 
anderer Reagenten festzustellen. Die Ergebnisse werden in darauffolgenden Berichten veröffentlicht. 

Im Anschluss werden konkrete Vorschläge für die unsichtbare Blutspurenverwendung bei der Verbre-
chensaufklärung in Litauen ermittelt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




