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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje pateikiami svarbiausi Mykolo Romerio universiteto vykdytos mokslo programos „Nu-

sikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija“ 

antrosios krypties „Šiuolaikinė nusikaltimų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis bei procesinis užtik-

rinimas“ rezultatai: 

suformuluoti kriminalistikos mokslo plėtros Lietuvoje fundamentiniai pagrindai; 

parengti ir įgyvendinti taikomieji kriminalistikos, kaip nusikaltimų tyrimo funkcijas užtikrinančios 

disciplinos, pagrindai, rengiamos naujų nusikaltimų rūšių (ekonominių, ūkinių, finansinių, komercinių, 

bankininkystės ir kt.) tyrimo metodikos ir mokslinės praktinės rekomendacijos; 

pasiūlyta nusikaltimų tyrimo Lietuvoje šiuolaikinė prognostinė koncepcija (procesiniai, krimi-

nalistiniai ir organizaciniai aspektai); 

pateikti įstatymų projektai bei siūlymai tobulinti baudžiamojo proceso įstatymus, atliktos 

kitų projektų mokslinės ekspertizės, mokslinės praktinės rekomendacijos teisėsaugos institucijoms 

nusikaltimų tyrimo veiklai optimizuoti ir jos rezultatyvumui didinti, analitiniai apibendrinimai, parengtos 

mokslinės informacinės apžvalgos, disertacijos, praktinės metodinės rekomendacijos, išleisti vadovėliai; 

parengtos mokslinės, mokymo (studijų) ir praktinės specialiųjų žinių taikymo tiriant nusikalti-

mus programos ir metodinės rekomendacijos specialistams, rengiamiems Mykolo Romerio univer-

sitete, kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojams ir teisėsaugos institucijų darbuotojams. 

Atkreipiamas dėmesys, jog mokslo programa pradėta vykdyti vienomis, baigta kitomis sąlygo-

mis. Pabrėžiama būtinybė tęsti kompleksinius nusikalstamumo reiškinių tyrimus tarptautiniu lygmeniu. 

 
Ðiø dienø socialiniai pokyèiai Lietuvoje transformavo daugelá santykiø visuomenëje. Ekonomi-

kos, socialinio gyvenimo pokyèiai uþtikrina ne tik spartø rinkos ekonomikos kûrimà, visuomeniniø 
demokratiniø procesø átvirtinimà, bet sukelia ir tam tikrø disfunkcijø, taip pat ir þmogaus saugumo uþ-
tikrinimo srityje. 

Nors registruojamø nusikalstamø veikø skaièius Lietuvoje kito neþymiai, jø struktûra ir dinamika 
keièiasi. Keièiasi ir nusikaltimø padarymo bûdai, jie tampa vis labiau apgalvoti, kvalifikuotesni, nu-
sikaltimams padaryti vis daþniau naudojamos mokslinës techninës priemonës, ðaunamieji ginklai, 
sprogmenys. O nusikaltimø iðaiðkinimo lygis, nors ir stabilus ir netgi turi tendencijà didëti, nëra 
aukðtas [8]. 

Nemaþa nusikalstamumo dalis ágauna „versliðkumo“ pobûdá, kai pagrindiniu tikslu ir motyvu 
tampa pelnas. Jeigu nusikalstamoji veikla tam tikroje srityje tampa nepelninga, tai nusikalstamos 
grupuotës perkelia savo „verslà“ á kità sritá arba netgi á kitas ðalis. 
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Visais laikais valstybës struktûroms neuþtenka lankstumo ir sugebëjimo operatyviai reaguoti bei 
prisitaikyti prie naujø sàlygø. Galime konstatuoti, kad ir mûsø teisësaugos institucijos, nors jas ban-
doma reformuoti, nëra pasirengusios operatyviai ir adekvaèiai reaguoti á kriminogeninës situacijos 
pokyèius.Taigi valstybë ir jos institucijos kol kas negali uþtikrinti efektyvaus nusikaltimø, taip pat sun-
kiø, tyrimo. Tam trûksta lëðø, neparengti organizaciniai, prognostiniai nusikaltimø apskritai ir konkre-
èiø jø rûðiø tyrimo moksliniai modeliai, nepakankamai taikomi naujausi kriminalistikos metodai, yra 
dideliø kovos su nusikaltimais ástatymø rengimo spragø (baudþiamøjø, baudþiamojo proceso ir kt.). 
Pavienës organizacinës, daþnai kosmetinës priemonës (naujø kovos su nusikaltimais institucijø stei-
gimas, jø funkcijø perskirstymas ir pan.), taip pat konjunktûriniai ástatymø pakeitimai, mûsø poþiûriu, 
daro tik vienkartiná poveiká, todël nuolatinei sistemingai nusikaltimø kontrolei, jø iðaiðkinimø skaièiui 
didinti vargu ar tinka. 

Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto ir Teisës instituto 1994–1997 m. atliktas nusi-
kalstamumo Lietuvoje tyrimas pagal mokslo programà „Nusikalstamumas ir kriminalinë justicija“ buvo 
pirmas tokio pobûdþio mokslinis darbas nepriklausomoje Lietuvoje. Logiðka, kad toks tyrimas turëjo 
bûti tæsiamas, kad bûtø kaupiami ðie duomenys, kaip daroma, pavyzdþiui, Skandinavijos ðalyse, kad 
bûtø galima sëkmingai prognozuoti nusikalstamumo pokyèius ir numatyti pagrindines nusikalsta-
mumo prevencijos ir kontrolës kryptis, kurti ir tobulinti jø strategijà. Tæsiami moksliniai tyrimai 2000 m. 
tapo mokslo programos „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozë, kontrolës kryptys ir ðiuolai-
kinë kriminalistikos koncepcija“ pagrindu. Programa apëmë tris pagrindines tyrimø kryptis: krimino-
loginæ, kriminalistinæ procesinæ ir teisinæ organizacinæ. Ðios mokslo programos naujovë ir prana-
ðumas tas, kad kompleksiðkai tiriant minëtàjà problemà buvo siekiama integruoti ávairiø socialiniø 
mokslø þinias. 

Minëtos programos paskirtis buvo visapusiðkai ir objektyviai iðnagrinëti nusikaltimø tyrimo kon-
cepcijà, nuolat teikti Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir teisësaugos institucijoms moksliniais 
tyrimais pagrástas rekomendacijas dël tesinës sistemos reformos Lietuvoje spartinimo, kriminalinës 
justicijos efektyvinimo ir nusikaltimø tyrimo rezultatyvumo didinimo. 

Vykdant mokslo programos antràjà tyrimø kryptá, pavadintà „Ðiuolaikinë nusikaltimø tyrimo 
koncepcija ir jos kriminalistinis bei procesinis uþtikrinimas”, buvo iðskirtos trys tarpusavyje glaudþiai 
susijusios temos: 

− pirmoji tema – „Kriminalistikos mokslo teoriniø fundamentiniø koncepcijos aspektø plëtra 
Lietuvoje ir jos átaka nusikaltimø tyrimo ir kontrolës praktikai”; 

− antroji tema – „Baudþiamojo proceso ástatymo tobulinimo perspektyvos ir kryptys bei 
prognostinë reikðmë nusikaltimø tyrimo praktikai”; 

− trečioji tema – „Specialiø kriminalistiniø, procesiniø ir organizaciniø þiniø panaudojimo pro-
blemø tyrimas”. 

Programos antros krypties tikslai buvo: 
− parengti kriminalistikos, kaip taikomojo praktinio mokslo, plëtros Lietuvoje koncepcijà, derinti 

jà su Europos Sàjungos ðaliø kriminalistikos mokslo pagrindinëmis nuostatomis; 
− atsiþvelgiant á naujà kriminalistikos koncepcijà pertvarkyti kriminalistikos dëstymo procesà ir uþtik-

rinti paþangiø technologijø diegimà á studijø programas; 
− ágyvendinant teisinës reformos tikslus uþtikrinti nusikaltimø tyrimà ðiuolaikinëmis metodinë-

mis praktinëmis rekomendacijomis; 
− nustatyti nusikaltimø tyrimo Lietuvoje prognostiná organizaciná modelá; 
− toliau tirti baudþiamojo proceso ir kriminalistikos problemas siekiant realiai ádiegti mokslo ir 

technikos laimëjimus tiriant nusikaltimus, laiku reaguoti á pasikeitimus nusikalstamumo struktû-
roje ir jos raidos tendencijas. 

Analizuojant ðiuos tikslus tapo akivaizdu, kad pokyèiai visose gyvenimo srityse (ekonomikoje, 
politikoje, teisëje ir kt., Lietuvos dalyvavimas Europos Sàjungos ir NATO struktûrose, padidëjæs mûsø 
pilieèiø mobilumas ir kiti integraciniai ir globalizacijos reiðkiniai) sudaro naujas sàlygas ir teisësaugos 
institucijoms pateikia naujus iððûkius sprendþiant saugumo, þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos klau-
simus, kartu reikalauja naujai ávertinti teisësaugos ir teisëtvarkos institucijas, jø veiklos lygá, derinti jø 
veiklà su Europos ðaliø standartais. Kartu ir kriminalistikos mokslas privalo uþtikrinti minëtø struktûrø 
optimalià ir efektyvià veiklà. 

Kartu su kriminalistikos teorijos plëtros uþdaviniais bûtini permanentiniai taikomieji kriminalis-
tiniai tyrimai. Ypaè tai susijæ su naujomis nusikaltimø rûðimis. Vykstant Lietuvos teisës ir teisësaugos 
institucijø reformai iðkilo bûtinybë ðiuolaikiniais kriminalistiniais metodais, priemonëmis ir rekomen-
dacijomis uþtikrinti nusikaltimø tyrimo praktikà. Kriminalistikos tyrimo objektas yra tam tikri nusi-
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kalstamumo aspektai, taip pat ir tam tikri nusikaltimø padarymo dësningumai, jø aiðkinimo ir tyrimo 
procesai. Lietuvoje nusikaltimø tyrimo ir kontrolës procesas dar nëra gana kryptingas, todël 
darbo sànaudø ir lëðø panaudojimo poþiûriu yra brangus. Taèiau kriminologiniai kriminalistiniai ty-
rimai uþsienyje negali pakeisti tokiø tyrimø Lietuvoje, o nusikalstamumo prognozavimo kitose ða-
lyse iðvados negali bûti panaudotos analogiðkoms problemoms Lietuvoje spræsti. Mes galime pa-
naudoti tik kai kuriuos nusikalstamumo ir nusikaltimø tyrimo prognozavimo metodus. Taèiau 
kiekvienas nusikaltimø tyrimo ir prognozavimo tyrinëjimas bet kurioje ðalyje yra nepriklausomas, 
originalus mokslinis darbas, kuriame naudojami tos ðalies duomenys, kitø ðaliø duomenys gali bûti 
panaudoti tik lyginamajam tyrimui. Todël Lietuvoje nusikaltimø ir jø sisteminiø pokyèiø tyrimo 
analizës pagrindas gali bûti tik Lietuvos nusikalstamumo valstybinës registracijos, socialinës raidos 
rodikliai, baudþiamosios ir socialinës politikos bruoþai, nusikaltimø latentiðkumas ir jo pokyèiai 
bei baudþiamojo ciklo mokslininkø koncepcijos ðiose srityse. 

Mes ne kartà konstatavome, kad procesinë kriminalistinë ir organizacinë nusikaltimø tyrimo 
bûklë Lietuvoje labai sudëtinga dël daugelio prieþasèiø: dël kvalifikuotø darbuotojø trûkumo, ástatymø, 
reglamentuojanèiø tyrimo procesà, kaitos ir jø netobulumo, dël nevienodo aprûpinimo kriminalistine 
technika ir pan. Ðiuolaikinis kriminalistikos iðsivystymo lygis Lietuvoje, nors nebuvo bendros 
kriminalistikos taikymo koncepcijos, kinta ir akivaizdþiai rodo naujas paþangias tendencijas taikant 
kriminalistikos laimëjimus nusikaltimø tyrimø praktikoje [11]. Bet kartu bûtina paþymëti, kad ðis 
procesas nëra tolygus ir kryptingas, nes priimami sprendimai ne visada yra gerai pamatuoti ir 
moksliðkai pagrásti. Kriminalistikai, kaip taikomajam mokslui, didelæ átakà darë ir daro ne tik teisinë, 
bet ir institucinë teisësaugos sistemos reforma. 

Uþsienyje, ypaè iðsivysèiusiose ðalyse, nusikaltimø tyrimas plaèiai nagrinëjamas, atliekami ávai-
raus pobûdþio moksliniai tyrimai, spausdinama daug moksliniø straipsniø. Uþsienio mokslo laimëji-
mais nusikaltimø tyrimø srityje aktyviai domisi Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos teismo eks-
pertizës centro, Vilniaus universiteto Teisës fakulteto mokslininkai. Uþmezgus ryðius su Vokietijos, 
Olandijos, Ðvedijos, Lenkijos ir kitø ðaliø mokslininkais ir praktikais atsirado realios galimybës jø patirtá 
taikyti mûsø ðalyje. Viena ið tokiø patyrimo sklaidos formø tapo tradicinë Mykolo Romerio universiteto 
Kriminalistikos katedros organizuojama tarptautinë mokslinë praktinë konferencija „Kriminalistika ir tei-
smo ekspertizë: mokslas, studijos, praktika“, kurioje dalyvauja Europos ðaliø mokslininkai ir praktikai. 

Atliktø tyrimø rezultatai paskatino uþmegzti glaudesnius ryðius su uþsienio ðaliø partneriais ir pe-
reiti nuo „vartotojiðkos” uþsienio ðaliø patirties „konsumavimo“ á partnerystës ir mokslinio tiriamojo po-
bûdþio bendradarbiavimo lygá sprendþiant tarptautinius regioninius nusikaltimø tyrimo ir prevencijos 
klausimus. Vienu ið svarbiausiø ðiuolaikiniø uþdaviniø Lietuvos, taip pat ir kitø ðaliø teisësaugos institu-
cijoms tapo kova su organizuotu tarptautiniu nusikalstamumu, kuris, be savo tradiciniø srièiø (narkotikø, 
prostitucijos, pinigø ir prekiø klastojimo ir t. t.), vis aktyviau skverbiasi á legalaus pelningo verslo ðakas 
(transportà, energetikà, statybà, prekybà ir kt.). Aktyvi kova su tokiais reiðkiniais pirmiausia reikalauja 
uþtikrinti patikimà, visapusiðkà informacijà ne tik apie savo ðalies nusikalstamumà, su juo susijusius 
reiðkinius bei ekonominio ir socialinio gyvenimo sàlygas, bet ir gauti autentiðkà informacijà apie 
analogiðkus reiðkinius bei teisinës ir teisësaugos sistemø ypatumus kaimyninëse ðalyse. Siekiant ðiø 
tikslø gali bûti naudingi ávairaus lygio (dviðaliai, regioniniai arba netgi visos Europos) moksliniai tyrimai. 

Lietuvos ypatybës, perëjimas ið vienos teisinës sistemos á kità ir jø sukelti procesai bei ávairûs 
kiti veiksniai neleidþia mechaniðkai pritaikyti uþsienio praktikos bei nusikaltimø tyrimo patirties mûsø 
ðalyje. Todël reikëjo savø tyrimø. 

Pastaraisiais metais Lietuvos institucijose ir mokslo ástaigose, iðskyrus Mykolo Romerio universi-
tetà, moksliniai tyrimai nusikaltimø tyrimo kriminalistikos ir proceso efektyvumo srityje kompleksiðkai ir si-
stemiðkai nebuvo vykdomi, norminiai aktai, reguliuojantys nusikaltimø tyrimà, neretai buvo rengiami ir 
priimami neatsiþvelgiant á realià ðalies praktikà, poreikius bei perspektyvas ir moksliniø institucijø   
siûlymus. Mokslas, o kartu su juo ir nusikaltimø tyrimo bei kontrolës praktika ið esmës „ëjo“ paskui realø 
nusikalstamumà. 

Todël nebuvo pasirengta reaguoti á organizuoto nusikalstamumo iðpuolius ir naujas nusikaltëliø 
veiklos formas, á sukèiavimus ir kitus nusikaltimus komercijos, bankininkystës srityse, á daugelá ekono-
miniø nusikaltimø apskritai. Pastarøjø metø praktika rodo, kad susidûrëme su savotiðku „nusikalstamumo 
eksportu“ ir su didëjanèiu nacionaliniu nusikalstamumu Lietuvoje, taèiau vël nesame pasirengæ ne tik 
reaguoti ir kontroliuoti ðiuos procesus, bet ir nesuvokiame jø masto. 

Paþymëtina, kad ne tik teisësaugos institucijos tam nebuvo pasirengusios, bet nebuvo ir siû-
lymø dël ástatymø reformos ðiose srityse, nebuvo procesinio kriminalistinio pobûdþio rekomendacijø, 
kuriø ágyvendinimas uþtikrintø efektyvø ir ekonomiðkà nusikaltimø tyrimà arba á jas nebuvo atsiþvelgta. 
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Apibendrinant galima teigti, kad naujiems nusikalstamumo ðuoliams dël rinkos ekonomikos 
plëtros, eurointegraciniø procesø nebuvo tinkamai pasirengta, pavëluotai buvo pertvarkoma ástatymø, 
mokslo bazë, vëlavo kriminalinës justicijos institucijø reforma, nebuvo laiku rengiami kadrai, buvo esminiø 
trûkumø perspektyvioje mokslinëje, techninëje, informacinëje ir politinëje nusikaltimø tyrimo bei jø 
uþkardymo srityse. 

Vykdomos reformos nebuvo pakankamai moksliðkai pagrástos. Neturëjome bendros nusikal-
timø tyrimo koncepcijos, o pavienës tyrimo programos tik fragmentiðkai atspindëjo (ir ne visada adek-
vaèiai) susiklosèiusià padëtá. Dël þinybiniø kliûèiø ir interesø prieðtaros nebuvo ámanoma tirti bend-
rø, visai ðaliai aktualiø problemø. Tyrimà finansuodavo þinybos, neretai besiorientuojanèios á laukiamà 
rezultatà, palankø savo ribotiems interesams, jø þinioje buvo ir empirinë medþiaga, kuri kitø þinybø 
mokslininkams buvo sunkiai prieinama [3; 10]. 

Vykdant visø ðiø temø mokslinius tyrimus buvo svarbu atsiþvelgti tiek á ateities kriminalisti-
kos plëtros aspektus (kriminalistikos strategija) ir nusikalstamumo dinamikà (prognostinis aspektas), 
tiek á nusikaltimø tyrimo technikos bei kitø mokslø laimëjimus, kuriuos jau galima panaudoti ðiandien 
nusikaltimø tyrimo praktikoje. Labai svarbu uþtikrinti veiksmingà nusikaltimø tyrimà kriminalistinëmis 
priemonëmis, parengti perspektyvià kriminalistinæ taktikà ir metodikà. Be to, rengiant kriminalistines 
rekomendacijas reikia atsiþvelgti ir á pokyèius baudþiamuosiuose bei baudþiamojo proceso ástatymuo-
se. Tai irgi labai svarbu tobulinant taktikà, metodikà ir kuriant naujas metodikas. 

Bûtina ir toliau tirti baudþiamojo proceso realijas, modeliuoti optimalias jo formas, kad bau-
dþiamasis procesas taptø dar demokratiðkesnis, racionalesnis, skatintø efektyvø, greità ir rezultatyvø 
nusikaltimø tyrimà, geriau garantuotø asmenø, átrauktø á baudþiamojo proceso sritá, teises ir teisëtus 
interesus. 

Apibendrinant mokslo programos antros krypties tyrimus paþymëtini ðie rezultatai1:  
• suformuluoti kriminalistikos mokslo plëtros Lietuvoje fundamentiniai pagrindai; 
• parengti ir ágyvendinti taikomieji kriminalistikos, kaip nusikaltimø tyrimo funkcijas uþtikrinanèios 

disciplinos, pagrindai, rengiamos naujø nusikaltimø rûðiø (ekonominiø, ûkiniø, finansiniø, 
komerciniø, bankininkystës ir kt.) tyrimo metodikos ir mokslinës praktinës rekomendacijos [2; 
4; 6]; 

• pasiûlyta nusikaltimø tyrimo Lietuvoje ðiuolaikinë prognostinë koncepcija (procesiniai, 
kriminalistiniai ir organizaciniai aspektai) [9; 10]; 

• pateikti ástatymø projektai bei siûlymai tobulinti baudþiamojo proceso ástatymus, atliktos 
kitø parengtø projektø mokslinës ekspertizës, mokslinës praktinës rekomendacijos teisë-
saugos institucijoms nusikaltimø tyrimo veiklai optimizuoti ir jos rezultatyvumui didinti, analiti-
niai apibendrinimai, mokslinës informacinës apþvalgos, disertacijos, praktinës metodinës re-
komendacijos ir vadovëliai [3; 5]; 

• atlikta iðsami teisininkø bei pareigûnø rengimo teisësaugos institucijoms analizë, ypaè krimina-
listikos ir jai artimø disciplinø dëstymo kontekste [13; 14]; 

• parengtos mokslinës, mokymo (studijø) ir praktinës specialiøjø þiniø taikymo tiriant nusikalti-
mus programos ir metodinës rekomendacijos specialistams, rengiamiems Mykolo Rome-
rio universitete, kvalifikacijos këlimo kursø klausytojams ir teisësaugos institucijø darbuotojams 
[1; 7]; 

• parengtos ir apgintos ðeðios daktaro disertacijos2; 
• surengtos dvi tarptautinës mokslinës konferencijos „Kriminalistika ir teismo ekspertizë: moks-

las, studijos, praktika“. Remiantis jø medþiaga parengti du „Jurisprudencijos“ tomai (22 ir 
43.), iðspausdintas 81 straipsnis Lietuvos ir uþsienio ðaliø prestiþiniuose leidiniuose, 44 
straipsniai – uþsienio universitetø leidiniuose. 

                                                 

1 Žr.: Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija. Mokslo programa. 
Baigiamoji ataskaita. – Vilnius, 2004. T. 2. P. 485–1054. 

2 Juzukonis S. Nukentėjusiojo teisių apsauga baudžiamajame procese: daktaro disertacija. – Vilnius, 2002; Krikščiūnas R. 
Kriminalistikos metodų ir rekomendacijų panaudojimas civilinėje teisenoje: teoriniai ir metodiniai aspektai: daktaro disertacija. – 
Vilnius, 2002; Ryngevič R. Kriminalistinės lingvistikos teoriniai pagrindai ir jos metodų bei rekomendacijų taikymas teismo 
ekspertizėje: daktaro disertacija. – Vilnius, 2002; Kažemikaitienė E. Lietuvos Respublikos kriminalistinė informacinė sistema: 
dabartinė būklė ir naujas modelis: daktaro disertacija. – Vilnius, 2003; Matulienė S. Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika 
nusikaltimų tyrimo metodikoje: teorinių ir praktinių problemų šiuolaikinė interpretacija. – Vilnius, 2004; Latauskienė E. Nusi-
kaltimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, ikiteisminio tyrimo metodikų koncepcija: teorinis modelis ir 
kriminalistinės galimybės. – Vilnius, 2004. 
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Pagrindinës atliktø tyrimø iðvados 
 

1. Moderni kriminalistika turi bûti suprantama ne tik kaip baudþiamosios justicijos árankis, nuk-
reiptas á kaltumo árodymà, bet ir nukentëjusiojo, kitø proceso dalyviø teisëtø interesø apsaugos 
priemonë, o jos metodai taikomi laikantis rungtyniðkumo principo. Kriminalistikos mokslo plëtra Lietu-
voje kol kas nëra realiai susieta su teisës raida, teisës ir teisësaugos institucijø reforma. Kriminalistiniø 
institucijø reforma vykdoma neturint aiðkios strategijos, dubliuojant funkcijas, nekoordinuojant krimi-
nalistiniø institucijø veiklos, paliekant „reformavimàsi“ joms paèioms. 

2. Nepakankamai atsiþvelgiama á mokslininkø rekomendacijas dël kriminalistikos reformos 
Lietuvoje prioritetø: kriminalistikos modelio ir sistemos, kriminalistikos institucijø reformos, kriminal-
istikos studijø plëtros. Siekiant toliau plëtoti kriminalistikos mokslà, sieti mokslà ir studijas, ðiuolaikiniu 
lygiu kurti kriminalistinio tyrimo metodikas, tobulinti kriminalistikos þinias, uþtikrinti tinkamà pareigûnø 
kvalifikacijos këlimà, bûtina ákurti kriminalistikos moksliná tyrimo institutà, jo veiklà glaudþiai siejant su 
universitetais. 

3. Vykdant teisinës sistemos reformà bûtina tobulinti specialistø rengimo struktûrà, uþtikrinti 
aukðtos kvalifikacijos specialistø rengimà teisëtvarkos ir teisësaugos institucijoms, tarp jø ir specia-    
listø, turinèiø iðsamiø kriminalistiniø þiniø bei ágûdþiø ir galinèiø dirbti ávairiose kriminalistinëse eksper-
tinëse struktûrose. Tai daryti bûtina ir atsiþvelgiant á aukðtojo mokslo kvalifikacinius reikalavimus, su-
darant darnià, nuoseklià kriminalistikos ir teismo ekspertizës specialistø rengimo ir jø kvalifikacijos kë-
limo sistemà, atitinkanèià ðiuolaikiniø iðsivysèiusiø Europos ðaliø standartus ir uþtikrinanèià paþangiø 
technologijø ir patirties diegimà á teisësaugos veiklos sritis.  

4. Bûtina universali integruota kriminalistinë informacinë sistema, uþtikrinanti nusikaltimø tyrimo 
informaciná aprûpinimà, kaip subjektø, informaciniø fondø ir ryðiø tarp jø galutiniams nurodytos veik-
los tikslams bei uþdaviniams pasiekti visuma. Informaciná sistemos pagrindà sudarytø tarpusavyje 
susijæ automatizuoti duomenø bankai, apimantys kriminalistinës veiklos srièiø bei duomenø bazes. 
Lietuvos kriminalistinë informacinë sistema turi sàveikauti su kitø rûðiø informacinëmis sistemomis bei 
valstybiniais registrais tam, kad bûtø gauta ir tyrëjui pateikta reikiama informacija. Kuriant Lietuvos 
kriminalistinæ informacinæ sistemà turi bûti numatytas abipusis jos ryðys su Interpolo, Europolo ir 
Ðengeno bei kitomis tarptautinëmis kriminalistinio pobûdþio sistemomis. 

5. Ikiteisminio tyrimo reforma parodë, kad nusikalstamø veikø ir su jomis susijusiø kriminalis-
tiniø objektø tyrimas iðpleèia tradicinës kriminalistikos taikymo ribas. Baudþiamøjø ástatymø reforma 
(kardinali, revoliucinë pertvarka) sukëlë ávairaus pobûdþio problemø, ið esmës pakeitë nusikalstamø 
veikø tyrimà. Tai lëmë didþiulius pokyèius ir teisëtvarkos bei teisësaugos struktûrose. Ástatymuose, be 
atitinkamo mokslinio pagrindimo, remiantis tik vienos ar kitos valstybës susiklosèiusia praktika, 
nusistovëjæ teisës institutai buvo pakeisti naujais. Naujø ástatymø taikymo praktika turi bûti kruopðèiai 
iðanalizuota, atliktas monitoringas (labai kruopðti stebësena) siekiant kuo greièiau ávertinti naujà 
baudþiamàjá procesà sisteminiu poþiûriu, nuodugniai iðtirti kontraversiðkiausius teisinius institutus. 

6. Tarptautinis bendradarbiavimas nusikaltimø aiðkinimo ir tyrimo srityse yra ne tik naudingas, 
bet ir gyvybiðkai reikalingas visoms ðalims. Efektyvus bendradarbiavimas ðitoje srityse ámanomas tik 
þinant nusikalstamumo pasireiðkimo ypatumus mûsø kaimyninëse ðalyse, nusikaltimø aiðkinimo ir 
tyrimo praktikà. Atlikti tyrimai ir mokslo programos vykdytojø potencialas leidþia realiai pretenduoti á 
platesnæ kompleksinæ nusikalstamumo bei nusikaltimø aiðkinimo ir tyrimo tarptautinæ regioninæ pro-
gramà, atsiþvelgiant á Europos Sàjungos moksliniø tyrimø prioritetines kryptis1. 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The article presents the results of the second profile "A Contemporary Conception of Crime Investigation 
and its Criminalistic and Procedural Assurance" of the key scientific programme "Dynamics of Criminality in 
Lithuania, Prognosis, Control Aspects and Contemporary Conception of Criminalistics" which was 
implemented at Mykolas Romeris University. The results are as follows: 

• Formulated basics for the development of criminalistics science in Lithuania; 
• Prepared and implemented basics of the applied criminalistics as a discipline determining the 

functions of crime investigation, new types of crime (economic, financial, commercial, banking, etc.) 
investigation techniques and scientific-practical recommendations are being prepared; 

• Put forward a contemporary predictive conception of the crime investigation in Lithuania (procedural, 
criminalistic and organizational aspects); 

• Submitted projects of law and proposals to improve the law of criminal procedure, accomplished 
scientific expertises of the other prepared projects, fulfilled scientific practical recommendations for the 
law enforcement institutions to optimise the activity of crime investigation and to increase its results, 
analytical generalizations, scientific informational reviews, dissertations, practical methodical 
recommendations and textbooks are presented too. 

• Prepared scientific education (study) programmmes in addittion to practical programmes of special 
knowledge application to investigate crime for the specialists being trained at Mykolas Romeris 
University, as well as for those who are undergoing vocational training and law enforcement staff. 

Particular attention is paid to the fact that the initial conditions of the implementation of the scientific 
programme do not entirely correspond to the final conditions. There is an emphasized necessity to proceed with 
the integrated investigation of crime phenomena at the international level. 




