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S a n t r a u k a  

 

Nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, ikiteisminio tyrimo sėkmė daugiausiai priklauso nuo specialių žinių
1
 

taikymo operatyvumo, informatyvumo ir nusikaltimų tyrėjų kūrybiškumo. 

Šiame straipsnyje kalbama apie šių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo efektyvumo garantą – specialių žinių taikymo 

kriminalistinius aspektus ir ikiteisminio tyrimo aktualijas. 

Straipsnyje analizuojama ir vertinama nusikaltimų tyrėjų veikla, susijusi su specifiniu specialių žinių panaudojimu arba jų 

ignoravimu ar nesugebėjimu jas kūrybiškai integruoti į nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, ikiteisminio tyrimo 

procesą. 

Straipsnyje pateikiamos šiuolaikiškos kriminalistikos mokslo techninės galimybės ir perspektyvos, lemiančios operatyvų ir 

visapusišką nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis, atskleidimą ir ištyrimą. 

 

 

Įvadas 
 
Nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medņiagomis, ikiteisminio 

tyrimo pradņia – įvairiomis nusikaltimo aplinkybėmis aptiktos, uņfiksuotos ir paimtos narkoti-
nės ir psichotropinės medņiagos arba kiti kriminalistikos objektai, tiesiogiai susiję su ńiomis 
medņiagomis. 

Nusikaltimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medņiagomis bei su jomis susijusių objektų (narkotinės medņiagos, objektai, turintys narko-
tinių medņiagų likučių, kiti biologinės kilmės pėdsakai) tyrimo specifika ta, kad būtinos tiek 
kriminalistinės-techninės (daktiloskopinės, trasologinės, fonoskopinės, vaizdo fiksavimo, 
dokumentotyros), tiek chemijos, farmacijos, medicinos, psichologijos, psichiatrijos, botanikos 
mokslų ņinios. Specialių ņinių spektras platus, todėl jas taikyti būtina sistemińkai, siekiant 
surasti, apsaugoti, paimti, ińtirti visus bylai reikńmingus, įrodomąją vertę turinčius objektus 
bei ińvengti atliekamo darbo dubliavimosi bei klaidų, daromų dėl pavėluoto, netinkamo 
specialių ņinių panaudojimo. 

                                                 
1
 Specialios ņinios – tai gilios mokslo, technikos, meno, amato ar bet kurios kitos ņmogas veiklos srities ņinios, 

įgytos ińsilavinimo, specialaus studijavimo arba profesinės veiklos dėka, naudojamos įrodymams arba kitai 
informacijai, būtinai nusikaltimui ińtirti, gauti. Ińsamiau apie specialiąsias ņinias: Juńkevičiūtė J. Specialių ņinių pa-
naudojimas tiriant nusikaltimus: būklė ir perspektyvos. Daktaro disertacija. – Vilnius, 1998. 
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Nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis medņiagomis, ikiteisminio tyrimo metu 
naudojamos specialios ņinios yra kūrybińkai integruojamos kriminalistikoje. Galima ińskirti 
tokias specialių ņinių grupes, sėkmingai adaptuotas nusikaltimų atskleidimo ir tyrimo pro-
cese: chemijos-farmakologijos ir botanikos [1]; medicinos [2]; psichiatrijos [3]; psichologijos 
[4]; narkologijos [5] ir kriminalistikos [6]. 

Ńių nusikaltimų kriminalistinis tyrimas pradedamas specialiu aptiktų ir paimtų narkotinių 
ar psichotropinių medņiagų tyrimu, kurio pagrindinis uņdavinys – nustatyti aptiktų krimi-
nalistinių objektų rūńinę (grupinę) priklausomybę, o tam tikrais atvejais – ińspręsti identifika-
cijos klausimus. 

Toks narkotinių medņiagų tyrimas atliekamas taikant specialias ņinias, kurių neturi ir 
negali turėti ńių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo tyrėjas (Lietuvos Respublikos baudņiamojo 
proceso kodekso – toliau LR BPK 18 str.). Tačiau reikia sutikti su R. Burdos teiginiu, jog 
„bylos tyrimas susijęs ne tik su tyrimo veiksmais, bet ir su techninių priemonių panaudojimu, 
tyrimo planavimu, darbo organizavimu. Todėl tyrėjo bei ekspertinių įstaigų atstovo bendra-
darbiavimas yra sudedamoji kriminalistinės taktikos dalis, kadangi, kokias ir kaip panaudoti 
technines priemones, sprendņia ne tik specialistas, ekspertas, pakviestas į tyrimo veiksmą, 
bet ir tyrėjas, vadovaujantis veiksmo atlikimui. Todėl jis privalo ņinoti techninių priemonių ga-
limybes, jų panaudojimo taisykles, mokėti pats jomis naudotis ir ņinoti, kada jos gali padėti 
surasti įrodymus, juos paimti, ińsaugoti ir ińtirti“ [7, p. 6–9]. 

Apskritai specialiosios ņinios tiek kriminalistinėje, tiek baudņiamojo proceso literatūroje 
ińdėstytos įvairiapusińkai [8], todėl ńiame darbe nebus analizuojami specialių ņinių panau-
dojimo nusikaltimų atskleidimo ir tyrimo procese bendrieji ir teoriniai pagrindai. 

 
 

1. Lietuvos Respublikos ekspertinės įstaigos, kuriose tiriant nusikaltimus, 
susijusius su narkotinėmis ar psichotropinėmis medņiagomis, taikomos 

specialios ņinios 
 
Kaip ņinoma, specialių ņinių taikymas atskleidņiant ir tiriant nusikaltimus yra baudņia-

mojo proceso dalyvių1 (prokuroro, teisėjo, teismo, gynėjo, eksperto ir specialisto) preroga-
tyva, pasireińkianti tam tikromis jų panaudojimo formomis [9, p. 102–109]. Nusikaltimų, su-
sijusių su narkotinėmis medņiagomis, ikiteisminiame tyrime vyrauja tokios specialių ņinių tai-
kymo formos – specialisto išvados ir teismo ekspertizės [10, p. 159–161]. 

Analizuojant ńios nusikaltimų kategorijos ikiteisminio tyrimo kriminalistinius, taktinius 
ypatumus, buvo atlikta Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialistų, tirian-
čių narkotines medņiagas, apklausa, kurios tikslas buvo ińsiaińkinti tiriamų narkotinių ir psi-
chotropinių medņiagų bei kitų kriminalistikos objektų, susijusių su ńiais nusikaltimais, įvai-
rovę; specialių ņinių (chemijos) panaudojimo kriminalistinius aspektus ir specialistų vaidmenį 
ńių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo metu. Anketų analizė atskleidė, kad specialisto, dirbančio 
su narkotinėmis ar psichotropinėmis medņiagomis, vaidmuo apsiriboja dalyvavimu viename 
tyrimo veiksme (apņiūroje), teikiamomis konsultacijomis ńios kategorijos nusikaltimų tyrė-
jams. Buvo siekiama ińsiaińkinti, kas kenkia jų darbo efektyvumui ir nańumui. Respondentai 
nurodė tokias prieņastis: a) techninio aprūpinimo trūkumus; b) didelį darbo krūvį ir pan. 

Ekspertinės institucijos, dalyvaujančios nusikaltimų tyrimo ikiteisminiame ir teisminiame 
procese bei atliekančios specialius tyrimus, susijusius su narkotinėmis medņiagomis, yra 
ńios: Lietuvos teismo ekspertizės centras; Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų 
centras (toliau – KTC) ir jo padaliniai; Muitinės departamento prie Lietuvos Respubli-
kos finansų ministerijos Muitinės laboratorija; Lietuvos Respublikos teismo medicinos 
instituto (toliau – TMI) toksikologijos laboratorija, Valstybinė teismo psichiatrijos ir 

                                                 
1
 Prokuroras inicijuoja teismo ekspertizę, o teisėjas ar teismas ją skiria neatsiņvelgdami į tai, ar ńie baudņia-

mojo proceso subjektai turi elementarių reikiamos mokslo srities ņinių. Įrodymai ikiteisminiame ir teisminiame pro-
cese yra tik rańytiniai teismo ekspertizės akto ir specialisto ińvados dokumentai, patvirtinantys arba paneigiantys 
tiriamų nusikaltimų faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą. 
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narkologijos tarnyba ir Lietuvos didņiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Ńiaulių ir 
Panevėņio) priklausomybės ligų centrai. 

 
 
1  l e n t e l ė . Lietuvos Respublikos ekspertinės įstaigos ir jų atlikti specialūs tyrimai,  

susiję su narkotinėmis medņiagomis 

 
Metai 1998 1999 2000 2001 2002 

Ekspertinė įstaiga 
     

Teismo medicinos instituto toksikologijos 
laboratorija 

994 1518 1376 1502 1534 

Vilniaus m. priklausomybės ligų centras 631 815 841 1298 1405 

Teismo ekspertizių centro Cheminių ir biologinių 
ekspertizių skyrius 

  47 66 118 

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 
Medņiagų ir gaminių tyrimų skyrius  

1195 1684 1879 1910 1765 

Muitinės laboratorija Nuo 1998 iki 2002 m. laboratorijoje buvo atlikti 
35 narkotinių ar psichotropinių medņiagų objektų 
tyrimai. 17 atsakymų buvo teigiami. 

Uņregistruotų nusikaltimų, susijusių su 
narkotinėmis ir psichotropinėmis medņiagomis, 
skaičius 

620 696 926 1039 937 

 
 
Iń pateiktų duomenų matyti, kad ne tik didėjo (ińskyrus 2002 m.) bendras nusikaltimų, 

susijusių su narkotinėmis medņiagomis, skaičius, bet ir padaugėjo įvairių kriminalistinių ob-
jektų (tiek pačių narkotinių medņiagų, tiek objektų, patvirtinančių ryńį su jomis) tyrimų skai-
čius. Pastarieji duomenys turėjo neigiamos įtakos ńių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo krimina-
listinės taktikos ir metodikos įgyvendinimui, kadangi ikiteisminio tyrimo tyrėjų paskirti spe-
cialūs narkotinių medņiagų tyrimai buvo atliekami ne per nustatytą laiką (15 d.). 

Kiekviena minėtųjų ekspertinių įstaigų savo veikla ir specialių tyrimų rezultatais daro 
įtaką atitinkamų įrodinėtinų nusikaltimo aplinkybių paieńkai, faktinių duomenų konstatavimo ir 
kriminalistinių versijų ińkėlimo bei tikrinimo procesams, kaip antai: 

1. Teismo medicinos instituto (toliau – TMI) toksikologijos laboratorija ir jos padali-
niai tiria biologinius mėginius, kuriuose yra narkotinių ir psichotropinių medņiagų bei jų deri-
nių, daņniausiai – ńlapimą, rečiau – kraują ir pavieniais atvejais – rankų, veido nuoplovas bei 
seiles. Ńio instituto toksikologijos laboratorijos ataskaitoje paņymima, kad „nuo 1992 iki 2001 
metų TMI toksikologijos laboratorijose ińtirta per 12,5 tūkstančio biologinių mėginių, ińtirtų 
mėginių kiekis per ńiuos metus padidėjo beveik 4,5 karto, t. y. nuo 448 iki 1951 mėginio. 
<…> Ińtirtuose mėginiuose daņniausiai buvo randama opiatų, benzodiazepinų, amfetamino 
grupės narkotinių ir psichotropinių medņiagų“ [11]. 

2. Didņiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Ńiaulių ir Panevėņio) pri-
klausomybės ligų centrai atlieka medicininę apņiūrą, siekdami nustatyti narkotinio apsvai-
gimo faktus [12]. Tačiau nenorėtume sutikti su teiginiu, kad „<…> medicininės apņiūros 
tikslas – ińsiaińkinti ir uņregistruoti visas aplinkybes, sukėlusias incidentą, dėl kurio prireikė 
ńios apņiūros, taip pat nustatyti visą asmens funkcinę, t. y. somatinę būseną“ [13, p. 30]. Ńios 
srities specialistai negali aińkintis įvykio (nusikalstamos veikos) aplinkybių, tai – ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų pareiga. 

Ńiuo metu cheminius narkotikų tyrimus atlieka 5 Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų 
centro medņiagų ir gaminių laboratorijos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėņio ir Ma-
rijampolės. Tačiau vienintelėje Vilniaus laboratorijoje atliekami visų rūńių narkotinių ir psi-
chotropinių medņiagų cheminiai tyrimai. Kitose keturiose laboratorijose tiriamos tik augalinės 
kilmės narkotinės medņiagos. 

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro (toliau – KTC) narkotinių ir psichotropinių 
medņiagų tyrimo laboratorijos specialistai jau 4 metus dalyvauja Jungtinių Tautų organi-
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zuojamoje kokybės uņtikrinimo programoje. 2002 m. KTC aktyviai dalyvavo vykdant PHARE 
projektą (PHARE projekto ńalis koordinatorė ir ekspertinė įstaiga – Didņiosios Britanijos kri-
minalistinių tyrimų tarnyba), skirtą ińplėsti Lietuvos policijos KTC tyrimų galimybes, Dvynių 
sutartį, kurios pagrindinis tikslas yra apmokyti laboratorijos personalą dirbti su Didņiosios 
Britanijos kriminalistinių tyrimų tarnybos turima ir iń ńios valstybės planuojama įsigyti tiriamąja 
įranga, įdiegti kokybės valdymo sistemą. Tiek ńios ńalies koordinatorės, tiek PHARE 
projekto, tiek pačių KTC specialistų pastangomis Kriminalistinių tyrimų centras tampa ńiuo-
laikine akredituota kriminalistinių tyrimų įstaiga, turinčia kokybės valdymo sistemą, kurios ty-
rimų ińvados bus pripaņintos ir kitose Europos Sąjungos ńalyse. 

Pastaruosiuose kriminalistiniuose centruose atliekamų specialių cheminių tyrimų ofi-
cialūs objektai daņniausiai yra augalinės kilmės narkotinės medņiagos, amfetaminai, „Eks-
tazi“ ir įvairūs kriminalistiniai objektai, tiesiogiai susiję su narkotinėmis medņiagomis, t. y. 
ńvirkńtai, įvairių formų skysčių talpos; buities prietaisai, ant kurių būna likę neteisėtos narko-
tinių medņiagų apyvartos pėdsakų, rečiau – tam tikrų ņmogaus kūno dalių nuoplovos, dra-
buņiai. 

Specialiųjų tyrimų objektai surenkami atliekant ikiteisminio tyrimo arba procesinės 
prievartos veiksmus: apņiūras (įvykio vietos, asmens), kratas, poėmius, paimant lyginamojo 
tyrimo pavyzdņių. 

 

2. Specialių ņinių taikymo kriminalistiniai aspektai 
 
Aptiktų ir paimtų medņiagų kriminalistinis įvertinimas ir ńių medņiagų priskyrimas civili-

nėje apyvartoje uņdraustoms konkrečioms narkotinėms ar psichotropinėmis kategorijoms – 
būtinas baudņiamojo persekiojimo teisinis pagrindas. 

LR BPK numatytos trys specialių ņinių taikymo formos: 
 ekspertizė (208–211 str.); 
 specialisto ińvada (90 str.); 
 specialisto dalyvavimas atliekant tyrimo veiksmus (180 str.). 
Atsiņvelgiant į tai, kad teismo ekspertizių ir specialisto ińvadų, kaip specialių ņinių pa-

naudojimo formų, tiriant ńiuos nusikaltimus kriminalistinės taktikos klausimai jau buvo anali-
zuojami [10, p. 159–161], ńiame darbe dėmesys bus sutelkiamas ties kitais specialių ņinių 
panaudojimo ypatumais bei formomis. 

Viena iń teisėsaugos pareigūnų bendradarbiavimo formų – specialisto dalyvavimas at-
liekant ikiteisminio tyrimo ar procesinės prievartos veiksmus (apņiūras, kratas, apklausas ir 
pan.). Ńi teisėsaugos pareigūnų bendradarbiavimo forma daņnai keičiama kitu specialių ņinių 
taikymo būdu – atitinkamos mokslo srities specialistų teikiamomis konsultacijomis. Minėtos 
konsultacijos ikiteisminio tyrimo metu: a) sutaupo laiko ńių nusikaltimų tyrimui planuoti, ińkelti 
bei tikrinti versijas; b) suteikia reikiamų neatidėliotinų ņinių, susijusių su neteisėta narkotinių 
medņiagų apyvarta. Taip racionaliai, efektyviai panaudojami kriminalistinės technikos būdai 
bei metodai, skirti nusikaltimams atskleisti ir ińtirti. 

Ńių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo empirinė analizė1 leidņia konstatuoti, kad tokių spe-
cialistų kaip narkologo ar psichiatro konsultacijos reikalingos bendraujant su sulaikytuoju 
(apklausos, parodymų patikrinimas vietoje), nustatant jo fizinę ir psichinę būklę iki narkolo-
ginės ekspertizės paskyrimo. Ńių specialistų teikiamų klausimų ar konsultacijų turinį sudaro 
ņinios, padedančios pagal tam tikrus poņymius (pvz., ińsiplėtę akių vyzdņiai, nerińli kalba, 
isterinis juokas, nekoordinuoti judesiai ir t. t.) nustatyti narkotinių medņiagų sukeltą apsvai-
gimą. Minėtų poņymių kompleksas leidņia preliminariai nustatyti, kokios grupės narkotines 
medņiagas sulaikytasis asmuo yra vartojęs, prognozuoti jo tolimesnį elgesį bei numatyti ty-
rėjo veiksmus. Mūsų manymu, ikiteisminio tyrimo tyrėjas, atskleidņiantis ir tiriantis nusikalti-
mus, susijusius su narkotinėmis medņiagomis, privalo ińmanyti ir naudotis tokio pobūdņio 
informacija. Tai pagerintų darbo kokybę, sumaņintų galimų tiek procesinių, tiek kriminalisti-

                                                 
1
 Empirinė analizė atlikta pagal 130 baudņiamųjų bylų, ińkeltų 1998–2001m., tyrimo duomenis. Ńis tyrimas 

buvo atliekamas didņiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Ńiauliuose, Panevėņyje, Alytuje. 
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nių-taktinių klaidų atsiradimo galimybes, leistų atskirti narkotikų sukeltą apsvaigimą nuo ligos 
simptomų, kurie gali būti sąmoningai imituojami. 

Ńių specialių ņinių panaudojimą neprocesine forma – teikiant konsultacijas sąlygińkai 
galima būtų suskirstyti į tokias grupes: 

 Specialistų teikiamos konsultacijos ikiteisminio tyrimo ar procesinės prievartos 
veiksmo eigos metu; 

 Specialistų teikiamos konsultacijos planuojant ikiteisminio tyrimo ar procesinės prie-
vartos veiksmus, vertinant jo rezultatus, jei tam reikalingos specialisto turimos spe-
cialiosios ņinios; 

 Specialistai ńių nusikaltimų tyrėjams suteikia pagalbą vykstant įrodymų vertinimo 
procesui. 

Įvykio vietos apžiūra yra vienas informatyviausių tyrimo veiksmų. Jos metu gaunamos 
kriminalistinės informacijos apie padarytą nusikaltimą, susijusį su narkotinėmis medņiagomis, 
kiekis ir įrodomąją vertę turinčių objektų gausa lemia platų specialių, kriminalistinių-techninių, 
kitų mokslo sričių ņinių taikymą. Tačiau specialistai, kaip liudija atlikta specialistų apklausa1, 
ńio tyrimo veiksmo metu dalyvauja retai. Specialistas kviečiamas dalyvauti ńiame tyrimo 
veiksme ir suteikti ńių nusikaltimų tyrėjams įvairiapusę informaciją tik iki 10 kartų per metus. 
Bet aptikus pogrindines sintetinių narkotinių medņiagų laboratorijas, jų apņiūrose bei kratose 
visada dalyvauja chemijos specialistai, kadangi tokių laboratorijų narkotinių medņiagų 
gamybos įranga sudėtinga ir elementariųjų kriminalistikos ņinių nepakanka. Taigi reikalinga 
specialisto, turinčio tam tikros mokslo srities ņinių, pagalba. 

KTC specialistai kaip vieną iń darbo trūkumų nurodė tinkamo narkotinių medņiagų ap-
tikimo, paėmimo, pakavimo ir saugojimo priemonių bei būdų stoką. Nesant ńių priemonių 
atliekant įvykio vietos tyrimą (LR BPK 205 str.) naudojamos pagalbinės priemonės – narkoti-
nių ar psichotropinių medņiagų pirminio patikrinimo reakcijos testai, pavyzdņiui, „Narko–2“, 
NIK. Tai testų rinkiniai, leidņiantys specialistui įvykio vietos apņiūros metu ar atliekant kitą ty-
rimo veiksmą greitai nustatyti, ar rastos medņiagos yra narkotinės, kokios jos, kaip elgtis jas 
paimant, fiksuojant, pakuojant bei saugant. 

Apņiūrint ir tiriant gyvus arba mirusius asmenis, įtariamus narkotinių ar psichotropinių 
medņiagų vartojimu, ińskirtinį vaidmenį vaidina teismo medicinos ir narkologijos specialistai. 
Ńių ņinovų dėka tiksliai nustatomos faktinės nusikaltimo aplinkybės, patvirtinančios tiesiogi-
nes asmens sąsajas su narkotinėmis medņiagomis. Tačiau tam tikrais atvejais atlikti asmens, 
vartojančio narkotines ar psichotropines medņiagas, apņiūrą gali ir ikiteisminio tyrimo 
pareigūnas (LR BPK 143 str.). Mūsų manymu, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ńį procesinės 
prievartos veiksmą galėtų atlikti tik turėdamas pakankamai specialių ņinių apie narkotikų 
vartojimo pėdsakų formavimosi vietas ant ņmogaus kūno ir tik operatyviam konkrečiam iki-
teisminio tyrimo uņdaviniui įgyvendinti ar kriminalistinei versijai apie tiriamą nusikaltimą pa-
tvirtinti [14, p. 148–158]. 

Kitas labai svarbus ńių nusikaltimų atskleidimo ir ińtyrimo kriminalistinis aspektas – nu-
sikaltimų, susijusių su narkotinėmis ar psichotropinėmis medņiagomis, tyrimo proceso dalyvių 
apklausos. „Asmenys, darantys ńiuos nusikaltimus, yra specifiniai mūsų bendruomenės 
nariai – narkomanai, nusikaltimo ińaińkinimui daro įtaką jų tarpusavio elgesio taisyklės: as-
menys atsisako duoti parodymus arba pateikia melagingus, keičia parodymų turinį, daro 
poveikį liudytojams, verčia juos duoti neteisingus parodymus“ [15, p. 538]. Taigi visińkai 
pritariant ńiam teiginiui galima konstatuoti, kad tiek asmenų, vartojančių narkotines medņia-
gas, tiek kitų asmenų, susijusių su analizuojamais nusikaltimais, apklausa yra vienas sudė-
tingiausių ikiteisminio tyrimo veiksmų. Ńių apklausų kriminalistiniai-taktiniai, psichologiniai 
aspektai labiausiai priklauso nuo apklausiamojo asmens sąsajų su narkotinėmis medņiago-
mis. 

Psichologijos, psichiatrijos ir narkologijos (ińskirtiniais atvejais – chemijos) ņinių integ-
racija į apklausos taktikos procesą – didelė parama apklausą vykdančiam pareigūnui. Ńių 
nusikaltimų ikiteisminio tyrimo (apklausų) kriminalistinė analizė leidņia tvirtinti, kad ńių mokslų 

                                                 
1
 Buvo atlikta Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro ir jo padalinių specialistų, tiriančių narkotines me-

dņiagas, apklausa. 



 116 

ņinios apklausos eigoje taikomos minimaliai, o apie tokių mokslo sričių specialistų 
dalyvavimą apklausose negalima nė kalbėti. Tuo tarpu ikiteisminio tyrimo pareigūnai ap-
klausų metu susiduria su papildomomis apklausiamojo fizinės ir psichinės būklės proble-
momis, viena iń jų – apsvaigimo nuo narkotikų ir abstinencijos poņymių imitacija, kurios pa-
grindinis tikslas – trukdyti ikiteisminio tyrimo pareigūnams atskleisti ir tirti su narkotikais su-
sijusius nusikaltimus. 

Kitas labai svarbus asmens, vartojančio narkotines medņiagas, kriminalistinės taktikos 
aspektas – laiku atskleista informacija apie tai, kokias konkrečias medņiagas jis vartoja. To-
kių asmenų apklausa, parodymų patikrinimas vietoje, krata atliekama arba jau turint narkoti-
nių medņiagų tyrimų rezultatus, nurodančius, kokių narkotikų grupei jie priklauso, arba prień 
atliekant specialius medņiagų tyrimus. Tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju ikiteisminio tyrimo ir 
procesinės prievartos veiksmų kriminalistinės taktikos ypatumai bus skirtingi, tačiau iki-
teisminio tyrimo pareigūnui pirmuoju atveju ńiuos veiksmus atlikti yra lengviau, nes jis turi 
įrodomosios informacijos apie apklausiamojo tiesiogines sąsajas su narkotinėmis medņia-
gomis, o antruoju atveju – tik tokio santykio buvimo prielaidą. Pastaroji gali būti patikrinta 
pagal tam tikrus akivaizdņius poņymius, būdingus pavartojus vienos ar kitos medņiagos. Apie 
tai nemaņai kalbama įvairiuose ńaltiniuose [16]. 

Norėtume paņymėti ir tai, kad atliekant apklausas ir nustatant vieną iń esminių mo-
mentų – nusikaltimo aplinkybes, susijusias su sintetinių narkotikų gamyba, apklausos takti-
kos ypatumai būna tiesiogiai susiję su specialių ņinių taikymo procesine forma: chemijos 
specialisto dalyvavimu jose. Jeigu to nepavyksta įgyvendinti, nusikaltimo tyrėjui rekomen-
duojama rengiantis apklausai ińsamiai konsultuotis su specialistu. 2000–2001 m. ńiuos nusi-
kaltimus tiriantys Lietuvos pareigūnai, ypač tie, kurie atlieka sintetinių narkotikų gamybos 
ikiteisminius tyrimus, apklausdami asmenis, gaminusius sintetinius narkotikus, nesinaudojo 
chemijos specialistų pagalba. Tokiose apklausose klausimus tyrėjas formulavo remdamasis 
įvykio vietos apņiūros metu chemiko surańytais narkotikų gamybos proceso aprańymais1. 

Specialisto konsultacijos visada rekomenduojamos ir rengiantis kratai. Neteisėtas dis-
ponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medņiagomis apima visą nusikalstamų veiksmų 
grupę: nuo ńių medņiagų gamybos iki jų realizavimo. Tai savo ruoņtu lemia ir kratos objektų 
paieńkos taktinius ypatumus. Chemijos specialisto konsultacijos yra reikńmingos ruońiantis 
daryti kratą pas narkotines medņiagas gaminančius ir jas vartojančius asmenis, tuo tarpu 
ruońiantis daryti kratas pas jas gabenančius ir platinančius asmenis – psichologų ir 
kriminalistinės dokumentotyros specialistų konsultacijos. 

Būtina paminėti ir tai, kad ne visais atvejais įmanoma tiesiogiai pasikonsultuoti su spe-
cialistais-ekspertais. Mūsų (tiksliau – Lietuvos teismo ekspertizės centro) specialistai, su-
prasdami ir norėdami palengvinti kasdieninį ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbą, yra ińleidę 
metodinių leidinių, skirtų teisėsaugos pareigūnams, naudojantiems specialiąsias ņinias, su-
sijusias su narkotinėmis medņiagomis [17]. 

Atsiņvelgdami į minėtus specialių ņinių taikymo kriminalistinius aspektus siūlytume: 
- Ńių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo tyrėjams aktyviau bendradarbiauti su įvairių sričių 

specialistais, domėtis specialių ņinių taikymo galimybėmis ir kūrybińkai naudotis ńių mokslų 
laimėjimais, sprendņiant ńių nusikaltimų atskleidimo ir ińtyrimo klausimus; 

- Uņtikrinti tokių specialistų kaip chemikų, narkologų dalyvavimą, atliekant sintetinių 
narkotikų nelegalių laboratorijų tyrimus ir asmenų apklausas. 

 

3. Specialių su narkotikais susijusių ņinių taikymo atliekant ikiteisminius 
tyrimus perspektyvos 

 
Neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medņiagų apyvartos ikiteisminis tyrimas atlie-

kamas tiriant nusikalstamas veikas ne tik ńalies teritorijoje, bet ir uņ jos ribų, kitaip tariant, ti-
riant organizuotų tarptautinių nusikalstamų grupuočių nusikaltimus. Tokiam tarpvalstybinių 
teisėsaugos institucijų ikiteisminiam tyrimui atlikti būtinos specialiosios chemijos mokslo ņi-

                                                 
1
 Baudņiamosios bylos Nr. 20-1-227-00; 10-9-013-01; 10-9-019-01; 02-1-013-00. 
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nios. Anksčiau ekspertams reikėdavo nustatyti priklausomybės konkrečiai narkotinių ar psi-
chotropinių medņiagų grupei faktus, o ńiuo metu teisėsaugos pareigūnus vis daņniau domina 
narkotinių medņiagų lyginamieji-identifikaciniai tyrimai, kurių metu siekiama ińsiaińkinti ńių 
medņiagų gabenimo, transportavimo ir realizavimo kelius iń vienos valstybės į kitą, taip pat 
ińtirti įvairius kriminalistinius objektus, turinčius tiesioginių ryńių su vis populiarėjančių 
sintetinių narkotikų gamyba. 1995 m. Europos Sąjungoje buvo pradėtas LOGO projektas. Ńio 
projekto esmė – pagal atspaudų pieńinius ant narkotikų (amfetamino) tablečių ir jų cheminę 
sudėtį nustatyti ńių narkotikų kilmę ir atsekti Europos Sąjungoje egzistuojančių organizuotų 
nusikalstamų grupuočių tinklų ryńius [1]. 

Lietuvai rengiantis tapti Europos Sąjungos nare keliami ypatingi reikalavimai. Europos 
Sąjungos kovos su narkotikais 2000–2004 m. strategijoje atkreipiamas dėmesys į komplek-
sinių narkomanijos prevencijos programų – PHARE projektų įgyvendinimą, t. y. į narkotinių ir 
psichotropinių medņiagų pirmtakų, sintetinių narkotikų kontrolę. Vienas iń ńių projektų yra 
narkotinių medņiagų PROFILIAVIMAS. Ńios narkotinių medņiagų cheminio tyrimo technolo-
gijos atsiradimas Lietuvoje yra perspektyvus dalykas, kadangi čia kasmet aptinkama nele-
galių sintetinių narkotikų gamybos laboratorijų1. 

PROFILIAVIMAS – narkotinės medņiagos profilio nustatymas bei priskyrimas vienai ar 
kitai rūńinei grupei [18, p. 7]. Dar kitaip, tai yra strateginių ir taktinių ņinių apie narkotinių me-
dņiagų chemines ir fizines charakteristikas ir jų formas ńaltinis [19, p. 103]. O pats profilis – 
priemaińų kiekis narkotinėje medņiagoje, padedantis nustatyti visą medņiagų grupę ar kilmės 
ńaltinį [18, p. 9–11]. 

Profiliavimas, kaip vienas iń specialių ņinių taikymo metodų, atsirado kartu su narkotinių 
medņiagų rinkoje paplitusiais sintetiniais, pusiau sintetinės kilmės narkotikais. 

1988 m. Tarptautinė kriminalistikos laboratorija Ńvedijoje pirmoji ėmė taikyti amfeta-
mino kilmės ńaltinio nustatymo pagal jo uņterńtumą metodą. Ńioje laboratorijoje ńiuo metu 
per metus atliekama apie 2000 amfetamino mėginių tyrimų, duomenų bazėje sukaupta dau-
giau kaip 20000 pavyzdņių. 

1992 m. Vakarų Europoje ińplitus sintetinių narkotikų rinkai, profiliavimo metodai pra-
dėti taikyti Lenkijoje. 1993 m. Lenkijoje buvo įkurta Centrinė kriminalistikos laboratorija prie 
Vidaus reikalų ministerijos. Buvo sukurtos dvi duomenų apie sintetinius narkotikus bazės – 
analitinė ir praktinė (skirta policijos pareigūnams). Ńiuo metu laboratorijoje yra sukaupta per 
3,5 tūkstančio narkotinių medņiagų pavyzdņių, jie padalinti į 60 grupių. Ńvedijoje dirbanti la-
boratorija įgaliota atlikti Vakarų Europoje aptiktų amfetaminų profiliavimą, Rytų Europoje tai 
pavesta Lenkijos centrinei kriminalistikos laboratorijai. 

Ńiose ńalyse amfetaminai profiliuojami vienu metodu, todėl suradus ir paėmus iń nele-
galios apyvartos amfetaminų, įmanoma ińaińkinti jų pagaminimo būdą, atsiradimo nelegalioje 
narkotikų rinkoje ńaltinį. 

Kodėl kalbama apie sintetinių, pusiau sintetinių narkotinių medņiagų profiliavimą? Au-
galinės kilmės narkotines medņiagas profiliuoti galima remiantis tais pačiais profiliavimo 
principais – nustatant priemaińų kiekį tiriamoje organinėje medņiagoje ir taip formuojant pro-
filį. Tačiau specialistai paņymi, kad susiduriama su kai kuriais sunkumais. Pirmasis – augali-
nės kilmės medņiagų panańumas, tai apsunkina medņiagas tiksliai ińskirstyti į grupes. Antra-
sis sunkumas – augalinės kilmės medņiagoje vykstantys cheminiai procesai, kuriuos lemia 
aplinka, laikymo sąlygos, kiti veiksniai. Dėl to tampa sunkiau gauti vienareikńmius tyrimo re-
zultatus, reikia papildomų ińlaidų tyrimams, negarantuojamas galutinio atsakymo tikslumas. 
Sintetinių, pusiau sintetinių narkotinių medņiagų profiliavimas remiasi ńių medņiagų gamybos 
technologijų, gamyboje naudojamų pirmtakų (prekursorių), kitokių medņiagų panańumu. 

Profiliuojant sintetinės kilmės narkotines medņiagas siekiama: 
 Nustatyti sintezės metodus, būdingus skirtingiems Europos Sąjungos valstybių re-

gionams, taip nustatant narkotinės medņiagos kilmės ńaltinį; 
 Nustatyti sintezės metodų modifikaciją, lemiančią priemaińų kiekį galutiniame pro-

dukte. 

                                                 
1
 Nuo 1999 iki 2003 m. Lietuvoje (dauguma – Kauno apskrityje) jau aptiktos ir ińaińkintos 8 sintetinių narkotikų 

(daugiausia – amfetamino) pogrindinės laboratorijos. 
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Mūsų teisėsaugos pareigūnai, siekdami gerinti bendradarbiavimą su uņsienio valsty-
bėmis kovojant su nelegalia narkotikų apyvarta, bei prisijungti kuriant bendrą Europos teisė-
saugos ir kontrolės institucijų sulaikytų narkotinių ir psichotropinių medņiagų ir jų I kategorijos 
pirmtakų duomenų bazę ir naudoti ją nusikaltimų tyrimo ir prevencijos tikslams, tačiau 
neturėdami techninių galimybių savarankińkai atlikti narkotinių medņiagų profiliavimą nuo 
2001 m. bendradarbiauja su Lenkijos centrinės kriminalistinės laboratorijos chemijos spe-
cialistais [20]. 

Kriminalistiniai objektai, skirti profiliuoti, turi atitikti nustatytus teisinius ir organizacinius 
tarpvalstybinius reikalavimus. KTC ir Muitinės laboratorijos specialistams atlikus tyrimus ir 
nustačius, kad atsiųsta tirti medņiaga yra amfetaminas ir jo kiekis yra pakankamas tolesniam 
tyrimui (daugiau negu 200 g., paimtų ńalies viduje, arba daugiau negu 5 g., paimti kontra-
bandos atvejais), apie tai per 10 dienų rańtu turi informuoti Policijos departamento prie Lie-
tuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalsta-
mumo tyrimo tarnybos Narkotikų kontrolės valdybą (toliau – Narkotikų kontrolės valdyba). 
Profiliavimui atlikti būtina turėti vieną gramą sintetinės narkotinės medņiagos ir apie paimtus 
narkotikus turi būti paņymėta narkotinių ir psichotropinių medņiagų ekspertizės akte arba 
specialisto ińvadoje. Visa medņiaga turi būti specialiai įpakuota (kietas plastikinis paketas, 
neperńlampamas vokas). Taip pat turi būti teisińkai sutvarkyti tokio kriminalistinio objekto 
transportavimo į Lenkijos Respubliką dokumentai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos leidimas ińveņti narkotines medņiagas; pa-
sienio tarnybos postų, per kuriuos bus veņamas mėginys, informavimas; Lenkijos Respubli-
kos vyriausiojo farmacijos inspektoriaus ińduotas importo sertifikatas, leidņiantis įveņti mėginį 
į Lenkijos teritoriją. 

Rezultatai Narkotikų kontrolės valdybai turi būti pateikti per 7 dienas. Nuo 2001 m. 
Lietuvos pareigūnai į kaimyninę valstybę ińsiuntė 8 amfetamino mėginius, jų visų atsakymai 
neigiami. Tai reińkia, kad tokios cheminės struktūros amfetamino, kaip aptinkama mūsų 
valstybėje, kitose Europos Sąjungos valstybėse dar nebuvo rasta. Ńiuo metu narkotinių me-
dņiagų profiliavimo rezultatų įrodomoji reikńmė suprantama tik siaurąja prasme – jis skirtas 
tik operatyvinės veiklos subjektams – operatyvinei informacijai patvirtinti. Gauta informacija 
gali būti naudojama, pavyzdņiui, sintetinių narkotikų platintojų ir ńias medņiagas vartojančių 
asmenų tarpusavio ryńiams nustatyti; sintetinių narkotinių medņiagų platinimo tinklui aptikti; 
ńių medņiagų gaminimo, gabenimo keliams nustatyti. 

Profiliavimo svarba neginčijama, todėl ateityje Lietuva turėtų pasinaudoti kaimyninės 
Lenkijos ekspertų patirtimi, perimti turimus profiliavimo, kaip specialių ņinių panaudojimo, 
būdus bei metodus ir įsigyti narkotinėms medņiagoms profiliuoti reikalingą techninę įrangą ir 
taip padidinti kovos su sintetiniais narkotikais efektyvumą. 

Kita labai svarbi specialių ņinių taikymo sritis – odorologiniai biodetektoriai ir in-
strumentinė odorologija. Kaip ņinoma, „kriminalistinė odorologija – tai kriminalistikos 
technikos ńaka, tirianti kvapų pėdsakų surinkimo, konservavimo ir tyrimo metodus, taip pat 
technines priemones kvapų pėdsakų pirminio ńaltinio tapatumui nustatyti“ [21, p. 253–258]. 

Kvapo pėdsakai nusikaltimų tyrimo praktikoje jau gana seniai naudojami persekiojant ir 
ieńkant nusikaltėlių pavogtų daiktų, siekiant nustatyti jų priklausomybę. Iń pradņių kvapo 
pėdsakai buvo naudojami tik operatyvinėje veikloje, bet plėtojantis mokslui, atsirandant 
ńiuolaikinėms kvapų nustatymo ir konservavimo priemonėms, atsirado galimybės kvapo in-
dividualumą panaudoti identifikaciniams laboratoriniams tyrimams atlikti. 

Tai ypač aktualu tiriant nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis medņiagomis, kadangi 
ne tik ņmogus, kaip individualus kvapo sukėlėjas, sąveikaudamas su objektais palieka savo 
kvapo pėdsakus, bet ir narkotinė medņiaga dėl augalinės, sintetinės, pusiau sintetinės kilmės 
palieka savo kvapo pėdsakus su ja sąveikavusių objektų pavirńiuje. Tai leidņia aptikti 
narkotinės medņiagos buvimo vietą. Dar 1954 m. Vokietijoje pirmą kartą arbatos ir kavos 
kontrabandai nustatyti buvo panaudoti teisėsaugos institucijų tarnybiniai ńunys. Ńiuo metu 
Lietuvos muitinės postuose yra naudojami specialiai apmokyti tarnybiniai ńunys, atliekantys 
biodetektoriaus funkcijas, ińvystytų uoslės savybių dėka galintys aptikti gerai uņmaskuotas 
narkotinių medņiagų slėptuves. 
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Lietuvos kinologų teigimu, ńuns veislė narkotinių medņiagų aptikimui įtakos neturi, 
svarbiausia – ńuns asmeninės savybės. Tačiau labiausiai tinka maņos laikos, ńpicai, nedideli 
rotveileriai, spanieliai, foksterjerai, nors tradicińkai daņniausiai dresuojami aviganiai. Antai 
Rusijoje buvo atlikti bandymai su vilkais, siekiant nustatyti, ar juos pasitelkiant bus įmanoma 
aptikti narkotinių medņiagų. Toks ņingsnis motyvuotas tuo, kad vilkai savo fizinių savybių 
dėka yra ińtvermingesni, atsparesni ligoms, turi geresnę uoslę. Vienintelis trūkumas – įgimtas 
vilkų bandos jausmas, apsunkinantis jų dresavimą [23, p. 315–324]. 

Lietuvoje tarnybiniai ńunys yra naudojami muitinės postuose, kontroliuojant intensyvų 
sienos kirtimą. Ńunų atliekamas biodetekcinis darbas ir jo efektyvumas yra ribotas, pavyz-
dņiui, 2002 m. iń 14 atvejų, susijusių su įtariama narkotinių medņiagų kontrabanda, tiktai 3 
rezultatyvūs. 2001 m. iń 12 atvejų, susijusių su rastomis ir paimtomis kontrabandinėmis nar-
kotinėmis medņiagomis, 6, t. y. 50 proc. sulaikymų, susijusių su narkotinių medņiagų kon-
trabanda, aptiko tarnybiniai ńunys. Ńis argumentas pakankamai ińkalbingas, tačiau viena iń 
ńių specialių ņinių panaudojimo problemų yra mokytų ńunų darbo specifika (ligos, grieņtas 
darbo grafikas). 

Egzistuojančių sintetinių narkotikų įvairovė ir naujų, anksčiau neņinomų kūrimas – pa-
lanki galimybė ńių medņiagų gamintojams ir platintojams uņkariauti nelegalią narkotinių ar 
psichotropinių medņiagų rinką. Chemijos specialistai, pakeisdami sudėtinius sintetinių nar-
kotikų komponentus, sukuria naujas ńių medņiagų rūńis, neįtrauktas į galiojančius tarptauti-
nius ir nacionalinius ńalių kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medņiagų sąrańus. Ńie 
teiginiai tik dar kartą įrodo, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir atitinkamos mokslo srities 
specialistai turi laiku bendradarbiauti ir dalytis pačia naujausia informacija, susijusia su ne-
teisėta narkotinių arba psichotropinių medņiagų apyvarta. 
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Ińvados 
 
1. Atsiņvelgiant į naujausius mokslo bei technikos laimėjimus, nusikaltimų, susijusių su 

narkotinėmis medņiagomis, plitimą, daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama naujausių tech-
nologijų bei mokslo laimėjimų diegimui ikiteisminio tyrimo institucijų darbe – tai pagerintų 
ikiteisminio tyrimo kokybę. Specialių ņinių, susijusių su narkotinėmis medņiagomis, taikymo 
perspektyvos Lietuvoje sietinos su įvairiais Europos Sąjungos projektais, duomenų apie 
neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medņiagų apyvartą informacinėmis bazėmis. 

2. Nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medņiagomis, ikiteisminio 
tyrimo pareigūnai tik formaliai ir pavirńutinińkai naudojasi įvairių specialistų paslaugomis. 
Socialinių, medicinos, psichologijos, psichiatrijos bei narkologijos mokslų ņinios atskleidņiant 
ir tiriant ńiuos nusikaltimus lieka nepanaudotos. 

3. Tiriant nusikaltimus, susijusius su neteisėtu narkotinių medņiagų disponavimu, dėl 
egzistuojančių narkotinių ir psichotropinių medņiagų įvairovės bei vis naujų kūrimo ateityje 
neabejotinai prireiks specialių ņinių (pvz., chemijos, farmakologijos, medicinos, botanikos, 
informacinių technologijų). 
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SUMMARY 

 
In the article disclosing and investigation of crimes with illegal circulations of narcotics are 

discussed. It is stated that there are questions which decision is impossible without use of special 

knowledge. In the work questions of usage forms and some criminalities aspects of special knowledge 

are analyzed. 
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Opportunities to use special knowledge of medicine, narcology and their value carrying out a 

pre-judicial investigation of interrogation are estimated, using the materials of the survey, carried out 

in the biggest towns of Lithuania. 

The author of the article notes that inspectors of these crimes always invite on performance 

actions of investigation the experts of chemistry, medicine. 

Prospects of research of the criminalities objects related to drugs, their opportunities in 

Lithuania are also mentioned. Those are the profiling of synthetic drugs and usage of dogs. 

One of basic conclusions is, that in future a variety of already existing drugs and development 

of new – earlier unknown ones, will demand the use of special knowledge of botany, chemistry, 

computer technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


