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Pagrindinės sąvokos: 
Probacija – baudžiamosios atsakomybės realizavimo forma, teismo sprendimu taikoma nusi-
kalstamas veikas padariusiems asmenims kaip sąlyginė alternatyva paskirtos bausmės atli-
kimui ir pasireiškianti nuteistųjų elgesio kontrole, priežiūra ir socialinių–pedagoginių priemonių 
taikymu. 
Probacijos tarnyba – viena iš bausmių vykdymo sistemos institucijų, realizuojanti probaciją. 
Parolis – tai teisės institutas, kurį realizuojant nuteistas už nusikalstamą veiką asmuo yra 
paleidžiamas iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos prieš sueinant bausmės atlikimo 
terminui. 
Keywords:  
Probation sevice – an institution of punishment enforcement realizing probation. 
Probation – is a form of realization of criminal responsibilyti that under the judgement of 
court is applied to offenders as a conditional alternative to inflicted penalty and that reveals 
itself in control, supervision of behavior of convicts and in application of social-pedagogic 
measures to them. 
Parole – is an institute of law realizing which a convicted person is released from imprison-
ment before the end of a sentence. 
 

S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje nagrinėjama užsienio valstybių – Jungtinių Amerikos Valstijų, Anglijos, 
Velso, Škotijos, Švedijos, Vengrijos, Čekijos, Japonijos, Indijos probacijos tarnybų vieta ir 
vaidmuo bausmių vykdymo sistemoje, probacijos tarnybų darbuotojų funkcijos ir veiklos turi-
nys, personalo atrankos ir rengimo aspektai. Siekiama atskleisti kiekvienos šalies individualią 
patirtį šioje srityje, atsižvelgiant į tų valstybių baudžiamuosius, bausmių vykdymo įstatymus, 
teisminę praktiką, užsienio mokslininkų ir kitų autorių nuomones bei veikalus. Atsiribojus nuo 
bendrų teorinių samprotavimų apie probacijos tarnybos svarbą, analizės būdu pateikti siūly-
mai, kaip tikslingiau panaudoti užsienio valstybių probacijos tarnybų patirtį dirbant su asme-
nimis, nuteistais laisvės atėmimui alternatyviomis bausmėmis. 
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Temos aktualumas 
 

Nesubalansuotas Lietuvos baudþiamoji ir bausmiø vykdymo politikas lëmë, kad ðalyje 
ákalinimo ástaigos ðiuo metu yra perpildytos. Esant tokiai padëèiai, pagrindinis laisvës atë-
mimo bausmës vykdytojø tikslas – paveikti sociume nepritapusá asmená taip, kad ðis pa-
keistø savo poþiûrá á bendruomenës pripaþástamas ir saugomas vertybes, – tampa nerealus. 
Taigi prieðtaraujama pasirinktam tikslui – lyg ir norëtøsi, kad asmuo gyventø vadovaudama-
sis bendruomenës „raðytomis“ taisyklëmis, taèiau jis atskiriamas nuo tos bendruomenës ir 
uþdaromas tokiø paèiø, bendruomeniniø taisykliø nepripaþástanèiø, þmoniø draugijoje, tikin-
tis, kad nuteistas laisvës atëmimu asmuo pakeis savo paþiûras visuomenei naudinga linkme. 

Keièiant susiklosèiusià padëtá, geresniø rezultatø reikëtø siekti dirbant paþangiausiais ir 
perspektyviausiais uþsienio valstybiø penitenciniø sistemø ir jø darbuotojø darbo metodais. 
Probacijos (angl. probation – iðbandymas) tarnyba – viena ið bausmiø vykdymo sistemos 
institucijø, kurios efektyvumà lemia profesionali ðios tarnybos darbuotojø veikla. 

Pagrindinis ðio straipsnio tikslas – iðanalizuoti uþsienio valstybiø probacijos tarnybø 
veiklà, ypatumus, pabrëþiant pranaðumus, kuriuos bûtø ámanoma pritaikyti Lietuvos baus-
miø vykdymo sistemos darbe. 

Tyrimo objektas – uþsienio valstybiø probacijos tarnybø organizavimas ir veikla. 
Tyrimo uþdaviniai: 
– iðanalizuoti uþsienio ðaliø probacijos tarnybø vietà ir vaidmená bausmiø vykdymo 

sistemoje; 
– apþvelgti uþsienio ðaliø probacijos tarnybø darbuotojø funkcijas ir veiklos turiná; 
– apibûdinti uþsienio valstybiø probacijos tarnybø personalui keliamus kriterijus; 
– iðanalizuoti uþsienio valstybiø probacijos tarnybos veiklos efektyvumà lemianèius 

veiksnius ir priemones.  
Straipsnyje taikomi apraðomasis, lyginamasis, loginis-analitinis metodai. 

 
 

1. Uþsienio ðaliø probacijos tarnybø vieta ir vaidmuo bausmiø  
vykdymo sistemoje 

 
Daugumoje Europos, Amerikos ðaliø, kai kuriose Azijos ir Afrikos valstybëse sukurtos 

specializuotos institucijos, taikanèios ávairias alternatyvias ákalinimui bausmes. Tai – proba-
cijos tarnybos.  

Probacijos tarnyba – valstybinë, policijai ir kalëjimams nepavaldi institucija, kurios pa-
vadinimas kilæs ið vienos labiausiai uþsienyje paplitusiø alternatyvios bausmës rûðiø – pro-
bacijos. Probacijos tarnyba buvo ákurta JAV pirmoje XIX a. pusëje dviejø tuo metu taikytø 
bausmiø rûðiø – lygtinio nuteisimo ir bausmës vykdymo atidëjimo – pagrindu [1]. 

Uþsienyje diskutuojama apie tai, kieno jurisdikcijoje turi bûti alternatyviø ákalinimui 
bausmiø vykdymo tarnyba: teismo, socialinës apsaugos institucijø, kalëjimø administracijos 
ar ji turëtø bûti absoliuèiai nepriklausoma sistema? Kokia turi bûti jos vidinë struktûra? 

Kiekviena valstybë sprendþia ðá klausimà, atsiþvelgdama á savo tradicijas bei galimy-
bes. Anglijoje ir Velse probacijos tarnyba sukurta teritoriniu principu, yra savarankiðka, ta-
èiau dirba glaudþiai bendradarbiaudama su kalëjimø þinybomis. Kaip numatyta ðiø ðaliø 
ástatymuose, probacijos tarnyba pavaldi nepriklausomam vietiniam komitetui, susidedan-
èiam ið taikos teisëjø ir visuomenës pagarbà pelniusiø pilieèiø [2].  

Ðkotijoje dalá alternatyviø bausmiø taiko ir kai kuriuos vieðuosius darbus organizuoja 
vietinës socialinës rûpybos institucijos, kurios pavaldþios vietiniams valdþios atstovams [3].  

Ðvedijoje kalëjimø administracija ir probacijos tarnyba sudaro vienà þinybà – naciona-
linæ administracijà [4].  

Japonijoje probacijos tarnyba priklauso Teisingumo ministerijai [5].  
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Indijos Biharo valstijoje probacijos tarnybos darbuotojai pavaldûs kalëjimø þinyboms, 
taèiau vykdo asmenø, atliekanèiø bausmæ neizoliavus nuo visuomenës, prieþiûros funkcijas 
[6].  

Vengrijoje probacijos tarnybos darbuotojai, kontroliuojantys suaugusius asmenis, nu-
teistus alternatyviomis ákalinimui bausmëmis, pavaldûs teismui [7].  

1980–1990 m. kai kuriose JAV valstijose probacijos ir parolio (angl. „parole“ – lygtinis 
paleidimas nepasibaigus bausmës atlikimo laikui) tarnybos bei kalëjimø þinybos buvo su-
jungtos á vienà sistemà. Probacijos tarnybai atstovauja Paramos teikimo bausmës atlikimui 
visuomenëje skyrius [8].  

Èekijoje, átraukus á bausmiø vykdymo kodeksà alternatyvià ákalinimui bausmæ ir vi-
suomenei naudingus darbus, buvo sukurta speciali tarnyba, kurios darbuotojai yra profesio-
nalûs ir kvalifikuoti teismo tarnautojai [9]. 

Galima teigti, kad, nepaisant ávairiø ðaliø skirtingø bausmiø vykdymo sistemos struk-
tûrø, kiekvienoje tø ðaliø sukurta specializuota tarnyba, vykdanti alternatyvias ákalinimui 
bausmes. Daþniausiai tokia institucija yra probacijos tarnyba, kurios veikla ið esmës atitinka 
Kalëjimø departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pataisos inspek-
cijø veiklà. Bûtent ðis struktûrinis padalinys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmiø 
vykdymà reglamentuojanèiais ástatymais, vykdo bausmes ir kitas baudþiamàsias teisines 
prievartos priemones nuteistojo neizoliuojant nuo visuomenës (vieðøjø teisiø atëmimà, teisës 
dirbti tam tikrà darbà ar uþsiimti tam tikra veikla atëmimà, vieðøjø darbø organizavimà, lais-
vës apribojimà (kontroliuoti nuteistàjá padeda policija) bei lygtinai paleistø ir lygtinai atleistø 
asmenø prieþiûrà). Taèiau esminis Lietuvos pataisos inspekcijø skirtumas nuo uþsienio pro-
bacijos tarnybø yra ðiø tarnybø darbuotojø vykdomos funkcijos, veiklos organizavimas, 
darbo metodai ir bûdai, personalo aprûpinimas, darbo krûvis, savanoriø, visuomeniniø (ne-
vyriausybiniø) organizacijø atstovø dalyvavimas nuteistøjø resocializacijos procese. 
 
 

2. Probacijos tarnybos darbuotojø funkcijos ir  
veiklos turinys 

 
Uþsienio ðalyse prasidëjus probacijos tarnybø veiklai, ðiø tarnybø darbuotojø pagrin-

dinë funkcija buvo asmenø, paliktø atlikti bausmæ visuomenëje, stebëjimas.  
Tobulinant alternatyviø ákalinimui bausmiø sistemà, daþniau taikant minëtas bausmes, 

keitësi ir probacijos tarnybø funkcijos ir darbuotojø pareigos. Ðiuo metu yra susiformavusios 
dvi pagrindinës funkcijos, kurias lëmë bausmiø skyrimo tikslai: nuteistøjø ugdymas ir toles-
nës jø nusikalstamos veikos uþkardymas.  

Probacijos tarnybø funkcijas galima sàlyginai pavadinti ikiteisminëmis ir poteisminë-
mis. Kiekviena ið jø dar gali bûti suskirstyta á antraeiles funkcijas [10]. 

Ikiteisminë funkcija probacijos tarnybos darbuotojø atliekama nusikalstamos veikos ty-
rimo metu, kai ir ikiteisminio tyrimo pareigûnas atlieka bûtiniausius tyrimo veiksmus. Poteis-
minë funkcija vykdoma ásigaliojus teismo nuosprendþiui ir perëmus nuteistàjá probacijos tar-
nybos prieþiûron.  

Vykdant ikiteisminæ funkcijà, renkama informacija apie teisës paþeidëjà. Tokia infor-
macija padeda teismui parinkti ir paskirti efektyviausià konkreèiam asmeniui bausmës rûðá 
(laisvës atëmimà arba alternatyvià ákalinimui bausmæ), atsiþvelgus á nusikaltusio asmens to-
lesnio elgesio prognozæ ir resocializacijos tikimybæ.  

Ði funkcija, dar vadinama „socialiniu teisiamojo asmenybës tyrimu“, yra svarbi ir 
reikðminga ne tik teismui (tyrimo ir teismo posëdþio metu ne visada turima iðsami informa-
cija apie nusikaltusá asmená), bet ir paèiam probacijos tarnybos darbuotojui (gaunama visa-
pusiðka informacija apie bûsimà priþiûrimàjá jo resocializacijos programai sudaryti ir vykdyti, 
t.y. poteisminei funkcijai atlikti). Jei nusikaltusiam asmeniui teismas skiria laisvës atëmimà, 
duomenys apie já tampa ugdomojo poveikio programos pagrindu.  
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Ikiteisminë funkcija suskirstyta á antraeiles funkcijas: socialiná asmenybës tyrimà, pre-
liminaraus socialinio praneðimo apie teisës paþeidëjà sudarymà, dalyvavimà teismo posë-
dþiuose.  

Asmenybës socialinis tyrimas atliekamas keturiais pagrindiniais etapais.  
Pirmajame etape ið policijos gaunami duomenys apie visus oficialiai registruotus 

ankstesnius teisës paþeidëjo teistumus. 
Antrajame etape, bendraujant su teisës paþeidëju, parengiama jo „socialinë charakte-

ristika“, t. y. jo biografija, gyvenimo sàlygos, lëmusios jo asmenybës formavimàsi.  
Treèiajame etape atliekamas teisës paþeidëjo fiziologinis tyrimas, nustatoma jo fizinë ir 

psichinë bûklë.  
Ketvirtajame etape tikrinami ir tikslinami duomenys apie teisës paþeidëjà, iðsiaiðki-

nama, kaip já apibûdina asmenys, su kuriais jis gyveno ir dirbo. 
Taigi socialinis teisës paþeidëjo asmenybës tyrimas yra specifinë kriminologinë ir so-

cialinio psichologinio pobûdþio veikla, bûdinga tik probacijos tarnybai, neturinèiai nieko 
bendra su árodymø paieðka ir vertinimu, teisës paþeidëjo kaltës nustatymu, nes tai atlieka 
ikiteisminio tyrimo pareigûnai.  

Atlikdamas socialiná asmenybës tyrimà, probacijos tarnybos darbuotojas ne tik turi tu-
rëti psichologijos ir pedagogikos þiniø, bet ir asmeniniø savybiø, kadangi privalo bendrauti 
su ávairiomis asmenybëmis, tai yra teisës paþeidëju, jo artimaisiais, giminaièiais, kolegomis, 
draugais, bet ir sukelti kliento pasitikëjimà.  

Tam, kad profesionaliai bûtø atliktas socialinis asmenybës tyrimas, yra parengta daug 
pokalbio taktikos rekomendacijø. Pokalbio su teisës paþeidëju sëkmë labai priklauso nuo to, 
kokià nuomonæ teisës paþeidëjas susidarys apie probacijos tarnybos darbuotojà. Teigiamà 
nuomonæ suformuoja darbuotojo sugebëjimas uþmegzti pokalbá bei tinkamai bendrauti: jo 
balso tembras, veido iðraiðka, manieros, ásigilinimas á paðnekovo problemas. Darbuotojas 
turi mokëti suprasti teisës paþeidëjà ne tik kaip pareigûnas, bet ir kaip þmogus. Jis turi bûti 
kantrus, taktiðkas ir geranoriðkas.  

Taèiau socialinis asmenybës tyrimas neretai bûna neefektyvus dël daugelio grynai or-
ganizaciniø sunkumø: darbuotojø uþimtumo, nepakankamo jø profesinio pasirengimo, dël 
nenustatytø normatyviniø tyrimo terminø.  

Nepaisant to, ðis teisës paþeidëjo asmenybës socialinis–kriminologinis tyrimas yra 
daþnai naudojamas praktiniame probacijos tarnybos pareigûnø darbe.  

Teksaso valstijoje (JAV) nuo 1990 m. iki 2000 m. probacijos tarnybos darbuotojø at-
liktø asmenybës socialiniø tyrimø skaièius padidëjo nuo 4635 iki 103 405 (2,131) procentø 
[11]. To meto ástatymai ápareigojo probacijos tarnybos darbuotojus, dirbanèius su priþiûri-
maisiais, atlikti toká tyrimà [12]. Bet reikia turëti omenyje, kad Teksasas iðsiskiria ið daugelio 
JAV valstijø savo grieþta bausmiø vykdymo sistema. Teksasas – viena ið 23 valstijø, kur 
grieþèiausia bausmë ne tik skiriama, bet ir vykdoma. Nepaisant to, buvo nustatyta, kad pa-
didëjo probacijos tarnybos pareigûnø priþiûrimø teisës paþeidëjø, kuriems teismo spren-
dimu buvo skirtos alternatyvios ákalinimui bausmës. 1992 m. priþiûrimøjø skaièius, palyginti 
su 1990 m., padidëjo 20 proc., o per deðimt metø (nuo 1990 m. iki 2000 m.) 64 proc. [13].  

Socialinis asmenybës tyrimas baigiamas preliminaraus socialinio praneðimo paraðymu 
[14]. Praneðimo tikslas, specialistø nuomone, yra atsakyti á klausimà, ar nuteistojo buvimas 
visuomenëje, priþiûrint probacijos tarnybos darbuotojams, gali padëti jam pasitaisyti, ar jo 
paleidimas nekels pavojaus visuomenei?  

Todël praneðime turëtø bûti analizuojamos ðios pagrindinës problemos:  
1. Nusikaltusio asmens elgesio motyvacijos vertinimas. 
2. Ar terminuoto laisvës atëmimo bausmës skyrimas padës nusikaltusiam asmeniui 

pakeisti jo elgesio motyvacijà? 
3. Ar visuomenei bus naudinga, jei nusikaltëliui bus skirta alternatyvi ákalinimui bau-

smë? 
4. Ar paèiam nusikaltusiam asmeniui bus naudinga teismo skiriama bausmës rûðis?  
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Be to, JTO Tipinëse minimaliose taisyklëse dël elgesio su nuteistais neákalintais asme-
nimis taisyklëse (Tokijo taisyklëse) rekomenduojama atsiþvelgti ir á nusikalstamos veikos au-
kos, jos artimøjø ir giminaièiø interesus (15, p. 1.4), skiriant bausmæ, nesusijusià su termi-
nuotu laisvës atëmimu. 

Praneðimas turi atitikti ðiuos reikalavimus:  
1. Padëti teismui priimti teisingà nuosprendá. 
2. Padëti probacijos tarnybos darbuotojui nuteistojo resocializacijos procese;  
3. Informacijos sisteminimas tolesniems moksliniams tyrinëjimams.  
Kitas praneðimo tikslas yra nusikaltusio asmens, kaip asmenybës, paþinimas, jo pro-

blemø, poreikiø ir elgesio iðaiðkinimas, veiksniø, lëmusiø nusikalstamos veikos padarymà, 
nustatymas bei skirtingø individualaus darbo su konkreèiu nusikaltusiu asmeniu programø 
siûlymas. 

Praneðime turi bûti iðsami informacija apie padarytà nusikalstamà veikà, ankstesni nu-
sikaltusio asmens veiklos faktai (jei jø yra), nusikalstamos veikos aukos poþiûris á nusikaltusá 
asmená ir jo padarytà veikà, detali ðio asmens biografija, jo medicininio tyrimo iðvada, duo-
menys apie ðeimà ir draugus, nusikaltusio asmens gyvenimo sàlygø ir gyventojø poþiûrio á 
padarytà nusikalstamà veikà apraðymas. Praneðimas baigiamas rekomendacija teismui dël 
galimo nuosprendþio. Rekomendacijos vykdymas nëra privalomas teismui, nes, objektyviai 
iðanalizavæs gautà medþiagà, tik jis pats priims teisingà sprendimà – skirti nusikaltusiajam 
laisvës atëmimà ar alternatyvià jai bausmæ.  

Probacijos tarnybos darbuotojo, kaip teismo proceso dalyvio, pareigos vykdant iki-
teismines funkcijas yra dalyvauti teismo posëdþiuose, teikti paaiðkinimus dël preliminaraus 
socialinio praneðimo. Probacijos tarnybos darbuotojas, patvirtinæs praneðime paraðytas ið-
vadas, faktiðkai imasi atsakomybës uþ teisiamàjá tuo atveju, jei jam bus skirta alternatyvi lais-
vës atëmimui bausmë. 

Kaip jau minëta, antroji pagrindinë probacijos tarnybos darbuotojø funkcija yra po-
teisminë. Kiekvienas probacijos tarnybos darbuotojas priþiûri ir dirba su asmeniu, kuriam 
skirta alternatyvi ákalinimui bausmë, pagal minëtame socialiniame praneðime pasiûlytà spe-
cialià individualià resocializacijos programà. Taigi galima konstatuoti, kad, esant abipusiam 
teismo ir probacijos tarnybos bendradarbiavimui, ðiø institucijø funkcijø perimamumui ir tar-
pusavio ryðiui, kvalifikuotas ir sàþiningas vienos (ikiteisminës) funkcijos ávykdymas lemia ki-
tos funkcijos (poteisminës) kokybæ ir efektyvumà.  

Pagrindinë probacijos tarnybos darbuotojo uþduotis ðiame etape – siekti socialiai ir 
psichologiðkai paveikti teisës paþeidëjo asmenybæ, sumaþinti jo jauèiamà átampà, baimæ, 
nusivylimà, agresyvumà, nepasitenkinimà. Individualûs pokalbiai ávairiomis temomis, lanky-
mas namuose, áprastinës jo aplinkos, draugø ir ðeimos nariø paþinimas padës ne tik paèiam 
darbuotojui geriau suprasti priþiûrimàjá, bet ir pasiekti visus resocializacijos procesui kelia-
mus uþdavinius.  

Tinkamai pasirengæs nusikaltusio asmens prieþiûros procesui probacijos tarnybos 
darbuotojas turi stengtis paþinti visas savo globotinio gyvenimo puses, stebëti jo fizinæ, 
psichinæ ir moralinæ bûklæ, kontroliuoti jo laisvalaiká, aiðkintis jo profesinius polinkius, þiniø ir 
iðsilavinimo siekimà. Nuteistojo prieþiûra ir jo resocializacija grindþiama probacijos tarnybos 
darbuotojo ir nusikaltusiojo pasitikëjimu, nes darbuotojas ne tik nuolat stebi globotinio pa-
taisos procesà, bet ir, esant poreikiui ir galimybëms, já kontroliuoja bei koreguoja.  

Bûtina efektyvaus bausmës vykdymo sàlyga probacijos tarnybos darbuotojui yra po-
zityvaus nuteistojo poþiûrio á vykdomà su juo darbà suformavimas. Jis lemia nusikaltusio 
asmens savanoriðkà ir motyvuotà dalyvavimà resocializacijos programoje, keliamø jam tikslø 
pasiekimà.  

Probacijos tarnybos darbuotojø antraeilës funkcijos ðiame etape yra bendravimas su 
nusikaltusiuoju, ávairiø ataskaitø apie priþiûrimàjá raðymas ir teikimas teismui bei probacijos 
tarnybai. Paskutinës antraeilës funkcijos atlikimas, tai yra praneðimø ir ataskaitø raðymas, 
uþima didþiausià tarnybos laiko dalá.  
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Siekdami, kad ugdomasis poveikis nuteistiesiems bûtø efektyvus, dar 1950 m. Ameri-
kos specialistai ádiegë ðias poveikio nuteistiesiems metodikas [16]:  

1. „Manupalative techniques“ („manipuliacinë technika“), kurios tikslas – sukurti tei-
giamus pokyèius priþiûrimojo aplinkoje, bûtent: pakeisti jo gyvenimo ir buities sàlygas, pa-
tobulinti jo darbo, profesijos, veiklos rûðies ágûdþius, pagerinti materialinæ gerovæ, taip pat 
sudaryti sàlygas, kad bûtø nutraukti ryðiai su asocialia aplinka, suteikta pagalba sprendþiant 
ðeimos konfliktus ar kuriant ðeimà. 

2. „Executive technique“ („vykdomoji technika“), kurios tikslas – ávairiø visuomeniniø 
organizacijø pasitelkimas. Kai kur JAV panaðios organizacijos atlikdavo nuo 73 iki 98 proc. 
probacijos tarnybos darbuotojø darbo, teikdami ávairaus pobûdþio pagalbà nuteistiesiems 
resocializacijos procese.  

3. „Guidance technique“ („vadovavimo technika“). Jos tikslas – pozityvus poveikis pri-
þiûrimajam ir jo elgsenos, màstymo ir gyvenimo kontrolë atliekama bendraujant, konsultuo-
jant ir teikiant ávairaus pobûdþio patarimus, paremtus pedagogikos, psichologijos, savojo 
gyvenimiðkojo patyrimo þiniomis bei ágûdþiais. 

4. „Counselling techniques“ („konsultavimo technika“). Ði metodika – tai priþiûrimojo 
konsultavimas psichoanalizës bûdu. Probacijos tarnybos darbuotojas privalo gerai iðmanyti 
psichiatrijos ir psichoterapijos pagrindus.  

Be individualios ugdomosios veiklos, probacijos tarnybos darbuotojai aktyviai taiko 
grupinio darbo ir poveikio nuteistiesiems metodus.  

Ðefildo (Anglija) probacijos tarnyba organizuoja darbà su moterimis, nuteistomis ávai-
riomis alternatyviomis laisvës atëmimui bausmëmis, pagal grupinio poveikio programà [16]. 
Susitikimai vyksta kartà per savaitæ nuo 10 val. ryto iki 15 val. dienos. Programos dalyvëms 
numatyti pietûs, kurie apmokami ið biudþetiniø probacijos tarnybos lëðø, be to, kompen-
suojamos kelionës iðlaidos. Moterys, turinèios vaikø iki 5 metø, tam, kad nepraleistø uþsië-
mimø, gali atsivesti juos ir palikti vietinës socialinës tarnybos darbuotojø prieþiûrai. Progra-
moje numatytos paskaitos, pokalbiai, diskusijos. Susitikimø metu aptariamos ir analizuoja-
mos tokios problemos: nusikalstamumas (ypaè moterø), narkomanija, alkoholizmas, rûky-
mas, ðeimos konfliktai, prievarta ðeimoje, prievarta prieð vaikus, rasinë diskriminacija, dar-
bas ir iðsilavinimas. Vyksta ðvieèiamieji bei psichologinio pobûdþio pokalbiai apie sveikatos 
apsaugà, geros fizinës formos ir iðvaizdos palaikymà, savigarbà ir pasitikëjimà savimi. Pro-
gramoje yra numatyta ir kultûrinë programa. Kartà per dvi savaites apsilankoma teatruose, 
muziejuose, parodose ir kituose renginiuose.  

Pagal ðià programà dirbama deðimt mënesiø. Programos dalyviø lankomumas kontro-
liuojamas, pavyzdþiui, susirgus bûtina pristatyti gydytojo paþymà.  

Uþsiëmimø metu draudþiama vartoti narkotikø ir alkoholiniø gërimø, rûkyti, turëti 
ginklø, þaisti azartinius loðimus, naudoti prievartà ar nepagarbiai elgtis vieniems su kitais.  

Apie visus nustatytø taisykliø paþeidimus programos vadovas informuoja probacijos 
tarnybos darbuotojà, tiesiogiai priþiûrintá nuteistàjà. Piktybiniai, daþni paþeidimai yra pagrin-
das teikti teismui praðymà dël bûtinumo perþiûrëti priþiûrimajam skirtà nuosprendá dël 
bausmës rûðies pakeitimo.  

Ðvedijoje, Norèiopingo mieste, straipsnio autorius dalyvavo probacijos tarnybos dar-
buotojo susitikime su savo prieþiûrimais nuteistaisiais, atliekanèiais ávairias alternatyvias lais-
vës atëmimui bausmes – vieðuosius darbus, probacijà, lygtinæ pataisà. Tokio pobûdþio susi-
tikimai vyksta kartà per savaitæ, neformalioje aplinkoje. Probacijos tarnybos darbuotojø or-
ganizuotø pietø metu ðnekamasi ávairiausiomis temomis – apie darbà, mokymàsi, ðeimos 
naujienas, politikà. Pokalbiø metu aiðkinamasi, kokia kiekvieno priþiûrimojo psichinë bei mo-
ralinë savijauta. Ðiø susitikimø metu formuojami kolektyvinio bendravimo ágûdþiai. Baigiantis 
susitikimui apsilankoma baseine. Kiekvienà vasarà priþiûrimøjø asmenø grupë, vadovaujama 
probacijos tarnybos darbuotojo, vyksta á savaitës trukmës ekskursijas ar þygius.  

Vykdydamas poteisminæ funkcijà, probacijos tarnybos darbuotojas atlieka ne tik nu-
teistojo ugdomàjá darbà, bet, kaip pareigûnas, privalo realizuoti ir kontroliuoti paskirtos 
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bausmës vykdymà. Pareigûnas, veikdamas valstybës vardu, vadovaudamasis ástatymais, 
privalo, esant reikalui, taikyti priþiûrimajam sulaikomàsias priemones, teisiø apribojimus, su-
sijusius su viena ar kita bausmës rûðimi. Be to, pareigûnas kontroliuoja ir priþiûri, kaip nu-
teistasis vykdo savo pareigas, nuolat ástatymo numatytais terminais rengia ataskaitas vado-
vybei ir teismui, kaip vykdoma bausmë, konkretaus nuteistojo pataisos ypatumus ir laipsná, 
lygtiná paleidimà, neatlikus skirto bausmës laiko, ar alternatyvios bausmës pakeitimà laisvës 
atëmimu, jei priþiûrimasis nevykdo nustatytø sàlygø.  

Galima teigti, kad probacijos tarnybos poteisminë funkcija (socialinio darbo taip pat) 
turi du glaudþiai susijusius socialinio ir teisinio pobûdþio tikslus – gràþinti visuomenei ástaty-
mams paklûstantá pilietá bei vykdyti teisës taikymo funkcijà.  

Pastaruoju metu kai kuriose ðalyse (Ðvedijoje, Anglijoje ir Velse) probacijos tarnyba 
pradëjo vykdyti ir treèiàjà funkcijà – dirbti su þmonëmis, laikomais tardymo izoliatoriuose 
arba atliekanèiais laisvës atëmimo bausmæ panaðiose tokio pobûdþio ástaigose [17]. 

Probacijos tarnybos darbuotojai atlieka tokiø átariamøjø ar kaltinamøjø socialiná tyrimà, 
nepaisant, kad ðiø izoliavimas yra susijæs su itin sunkiais nusikaltimais, uþ kuriø padarymà 
baudþiama laisvës atëmimu. Probacijos tarnyba traktuoja ðiuos asmenis kaip savo potencia-
lius priþiûrimuosius, siekdama surasti argumentø, pateisinanèiø tokiø asmenø palikimà vi-
suomenëje. 

Ðvedijos probacijos tarnybos darbuotojø poþiûris á darbà su kalëjimuose esanèiais 
asmenimis panaðus [18]. Atsiþvelgdami á tai, kad pagal ástatymus kiekvienas nuteistasis (ið-
skyrus piktybiðkai paþeidinëjanèius reþimà ar padariusius naujas nusikalstamas veikas) lyg-
tinai anksèiau, nei numatyta, paleidþiamas po to, kai atlieka du treèdalius paskirtos bausmës 
laiko, probacijos tarnybos darbuotojai faktiðkai pradeda darbà su bûsimais priþiûrimaisiais 
jau kalëjime. Taip pasiekiamas ugdomojo poveikio nuteistajam tæstinumas: darbas su nu-
teistuoju pradedamas dar kalëjime ir tæsiamas uþ jo ribø, vykdant prieþiûrà ir kontrolæ. 

Londono Brikstono kalëjime bendromis kalëjimo personalo ir probacijos tarnybos per-
sonalo pastangomis vykdomas grupinis darbas su nuteistaisiais, kurio tikslas – nuteistøjø 
pataisa, keièiant jø paþiûras, ásitikinimus, motyvacijà, orientuojantis á neprieðtaraujantá ásta-
tymams gyvenimo bûdà, socialiniø ágûdþiø formavimas, ávairios pagalbos, susijusios su ið-
silavinimo ar darbo problemomis, nuteistiesiems teikimas [2]. 

Uþsiëmimai su grupe vyksta dvi savaites kiekvienà dienà po penkias valandas. Yra 
numatyta pietø pertrauka.  

Uþsiëmimø, kuriuos veda kalëjimo, probacijos tarnybos darbuotojai, nevyriausybiniø 
organizacijø atstovai, pakviesti aukðtøjø mokyklø dëstytojai, metu organizuojamos paskai-
tos, pokalbiai, grupiniai þaidimai, diskusijos aktualiais nuteistiesiems klausimais, analizuo-
jamos ávairios psichologinio pobûdþio problemos, ðnekama tokiomis temomis kaip „Koks 
að?“, „Mes visi nusikaltëliai“, „Mano gyvenimo linija“. „Smegenø ðturmo“ metodais individu-
aliø ir kolektyviniø þaidimø metu, sprendþiant ávairius testus ir uþduotis, ákalintieji skatinami 
suvokti, kad jiems bûtina keisti savo gyvenimà, jausti atgailà ir uþuojautà savo aukai, suvokti 
narkotikø ir alkoholio þalà. 
 

3. Probacijos tarnybos personalas 
 

Anksèiau iðdëstyta probacijos tarnybos funkcijø ir darbuotojø darbo turinio analizë lei-
dþia daryti iðvadà, kad alternatyviø bausmiø vykdymo lygis ir efektyvumas labai priklauso 
nuo reikalavimø, keliamø probacijos tarnybos darbuotojams, darbuotojø profesinio pasiren-
gimo lygio, aprûpinimo.  

Darbuotojams skiriamos labai sudëtingos uþduotys, tuo pat metu jiems keliami labai 
aukðti reikalavimai: aukðtasis iðsilavinimas, asmeninis tinkamumas ir t. t. Probacijos tarnybos 
darbuotojui keliami reikalavimai gali bûti suskirstyti á tris grupes [19]:  

1. Formalûs poþymiai – amþius, lytis, iðsilavinimo lygis, bazinis iðsilavinimas.  
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Ástatymai nenumato personalui amþiaus cenzo. Renkantis darbuotojus, pirmenybë tei-
kiama asmenims, ne jaunesniems kaip trisdeðimties metø, turintiems pakankamà gyvenimo 
patirtá.  

Dirbti su atskiromis nepilnameèiø ar moterø grupëmis priimamos moterys, nors daþ-
niausiai pirmenybë teikiama vyrams.  

Teoretikai reikalauja, kad darbuotojai turëtø baziná humanitariná iðsilavinimà – juridiná, 
pedagoginá, psichologiná, nors dauguma tarnautojø turi viduriná iðsilavinimà ir specialøjá 
profesiná parengimà, gautà specializuotose mokymo ástaigose.  

2. Þinios, sugebëjimai ir ágûdþiai. Jie bûtini kiekvienam probacijos tarnybos darbuoto-
jui, atliekant savo tiesiogines pareigas. 

Probacijos tarnybos darbuotojai savo darbe turëtø remtis jurisprudencijos, sociologi-
jos, pedagogikos ir socialinës psichologijos, medicinos þiniomis.  

Probacijos tarnybos darbuotojui bûtini bendravimo su ávairiais þmonëmis ágûdþiai, su-
gebëjimas teisingai ávertinti ir analizuoti situacijà, aplinkà, þmogaus poelgius ir veiksmus, 
mokëjimas daryti teisingas iðvadas ir prognozes. Bûtina mokëti aiðkiai dëstyti savo mintis 
þodþiu ir raðtu, siekti naujø þiniø, nuolat tobulinti savo kvalifikacijà. 

3. Asmenybës charakteristikos – tai þmogaus savybiø visuma, pavyzdþiui, uþuojauta, 
humaniðkumas, emocionalumas, reiklumas sau ir þmonëms, komunikabilumas ir kt. 

Asmenybës ypatumai iðsiaiðkinami pokalbio su kandidatu, pretenduojanèiu á konkre-
èias pareigas, metu arba pagal testavimo ir anketavimo rezultatus.  

Kadangi probacijos tarnyba yra valstybinë þinyba, savo darbuotojams, turintiems ávai-
riø socialiniø ir teisiniø garantijø, mokanti gana didelius atlyginimus, darbas joje, kaip ir kalë-
jimø ástaigoje, laikomas jei ne prestiþiniu, tai bent jau pageidaujamu ir vertinamu. Todël kon-
kursas probacijos tarnybos darbuotojo pareigoms eiti yra populiarus – vidutiniðkai 10 kandi-
datø pretenduoja á vienà darbo vietà (Anglijoje).  

Kaip ir á kalinimo ástaigà, á probacijos tarnybà darbuotojai priimami konkurso bûdu 
bandomajam laikotarpiui, vertinant, ar kandidatas atitinka anksèiau iðvardytus reikalavimus. 
Bandomojo laikotarpio metu naujai priimtas darbuotojas iðeina pirminio parengimo darbui 
mokymo kursà, kurio trukmë 2–4 savaitës. Pradëjæs dirbti, naujasis darbuotojas gali pats ási-
tikinti, kaip jam sekasi atlikti pavestas pareigas, o probacijos tarnyba turi galimybæ nustatyti 
jo tinkamumà ðiam darbui.  

Darbuotojai, darbu árodæ savo tinkamumà dirbti bei bûti paaukðtinti (nuo þemutinës 
grandies darbuotojo, vykdanèio tiesioginæ prieþiûrà, iki konsultanto, grupës vadovo, sky-
riaus, poskyrio ar centrinës þinybos vadovo), siunèiami kelti kvalifikacijà probacijos tarnybos 
profesinio rengimo centre. Profesinis parengimas nenumato aukðtojo iðsilavinimo, taèiau jo 
siekimas ir ágijimas universitetuose ir koledþuose visokeriopai skatinamas.  

Darbuotojø kvalifikacijai kelti reguliariai organizuojami seminarai, kuriø metu yra apta-
riami praktinio darbo klausimai, analizuojamos praktiniame darbe kylanèios problemos, da-
lijamasi patirtimi. Seminarø dalyviai aptaria darbo su nuteistaisiais ávairioms laisvës atëmimui 
alternatyvioms bausmëms grupëmis metodus ir bûdus: þaidimus, kuriø metu priþiûrimieji 
susipaþásta vienas su kitu, psichologinio poveikio rûkoriams metodikà, darbo su linkusiais á 
narkomanijà, alkoholizmà, bûdus ir kt. Seminaro metu rodoma ávairios tematikos vaizdinë 
medþiaga, pavyzdþiui, pieðiniai, schemos ir lentelës, akivaizdþiai ir netradiciðkai iliustruojan-
tys ir árodantys narkotikø ir alkoholio þalà. Psichologijos þiniø pagrindu parengta medþiaga 
turi stiprø emociná ir psichologiná poveiká nuteistiesiems.  
 

Iðvados 
 

Kalëjimø departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pataisos 
inspekcijø (toliau – pataisos inspekcijos) veikla atitinka uþsienio probacijos tarnybø veiklà – 
jos vykdo alternatyvias laisvës atëmimui bausmes. Taèiau, manytume, kad ateityje tobuli-
nant pataisos inspekcijø veiklà bei siekiant sumaþinti ákalinimo ástaigø perpildymà, reikëtø 
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pataisos inspekcijoms pavesti atlikti ikiteisminá socialiná teisës paþeidëjo asmenybës tyrimà, 
kurio ataskaita bûtø pateikiama teismui prieð ðiam priimant apkaltinamàjá nuosprendá, o tai 
uþsienio valstybëse sàlygoja alternatyviø laisvës atëmimui bausmiø taikymo pirmenybæ. 

Minëtas pasiûlymas yra daugiau diskusinio pobûdþio, kadangi pasikeitus pataisos 
inspekcijø statusui prireiktø spræsti personalo aprûpinimo problemas:  

– atsiþvelgiant á pataisos inspekcijø vykdomà funkcijø ávairovæ ir sudëtingumà bei aki-
vaizdø personalo trûkumà1, reikëtø padidinti personalo skaièiø, pritraukiant 
visuomeniniø organizacijø narius;  

– atsiþvelgus á uþsienio valstybiø patirtá, personalui rengti, jo kvalifikacijai kelti bûtina or-
ganizuoti specializuotà mokymà pagal paþangiausias poveikio nuteistiesiems meto-
dikas;  

– bûtina reguliariai rengti mokslines, metodines ir praktines konferencijas, seminarus 
aktualiais teoriniais ir praktiniais alternatyviø laisvës atëmimui bausmiø vykdymo 
klausimais. 

Visa tai vertinant teigtina, kad atsiras tam tikrø organizaciniø–teisiniø pataisos inspek-
cijø veiklos pokyèiø, todël tai reikëtø taikyti projektu, eksperimentu. 
 
 

♦♦♦ 
 

LITERATÛRA 
 

1. Hough M., Hamai K., Ville R., Harris R., Zvekic U. Probation Round the World / A comparative 
study. – London & New York, 1995. 

2. Целмс Г. Статья. Уроки английского: Пробация – пока перевода не знаем. Сборник публика-
ций – права человека (498). 2002. 

3. http: // www.britanica.com. 
4. Bosf. Svenson. Criminal Justice Systems in Sweden. – Gőteborg, 1995. 
5. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. – Москва, 1991. 
6. Стерн В. Альтернативы тюремному заключению в развивающихся странах. – Renal Reform 

International, 1999. 
7. http: // www.socium.org.ru 
8. Крылова Н. Е., Серебрякова А. В. Уголовное право современных зарубежных стран. – 

1997. 
9. http: // www.penalreform.org 

10. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное пособие / Под ред. и с пре-
дисл. И. Д. Козочкина. – Москва: Омега–Л, Институт международного права и экономики им. 
А. С. Грибоедова, 2003. 

11. http: // www.lindesmith.org 
12. Власов И. С. Уголовное право США. – Mосква: Юрид. Лит., 2001. 
13. Сергевнин В. США и Канада: новое в развитии пенитенциарных систем // Преступление и 

наказание. 2002. 
14. Жданов Ю. Н., Лаговская Е. С. Европейское уголовное право: перспективы развития. – 

Междунар. отношения, 2000. 
15. 1990 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 45/110, kuria patvirtintos Jungti-

nių Tautų standartinės minimalios su laisvės atėmimu nesusijusių priemonių taisyklės (Tokijo tai-
syklės). http: // www.lrs.lt 

16. Davis J. On the Prisoners Develjpment Group. – Brixton Prison Probation Department, 2000. 
17. Жидкова О. А., Крашенинниковa  Н. А. История государства и права зарубежных  стран: 

Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Часть 2. – Москва, 1998. 
18. http://www.kvv.se/ 
19. Keмпac M. и др. Учебный центр персонала пенитенциарных учреждений. – Москва, 1999. 
                                                 

1 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Pataisos inspekcijų skyriaus 
duomenimis, vienam pataisos inspekcijos pareigūnui vidutiniškai tenka vykdyti 110 nuteistųjų elgesio kontrolę, jų 
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SUMMARY 
 

The article “Activity of foreign probation services” analyses the peculiarities of work activity of 
foreign probation services (probation services – public institutions, not subordinated to police and 
prisons, and the name of which comes from alternative kinds of punishment, i.e. probation), 
emphasizes qualities that might be applied in the work of Lithuanian system of punishment 
enforcement while applying alternatives to custodial penalty. It analyses the place and role of 
probation services in the punishment enforcement system, the functions and content of activity of the 
probation service staff, their selection and training aspects and practical experience in different 
foreign countries, such as USA, England, Wales, Scotland, Sweden, Hungary, Szechia, Japan and 
India. Dissociating itself from common theoretical reasoning about significance of the service it 
reveals individual experience of every country in the sphere on the ground of penal and of punishment 
enforcement laws, of legal practice and opinions and works of foreign scientists and other authors. 
The article reveals the content of the activity of probation services at pre-trial and post-conviction 
periods in connection with resocialization of inmates which is not implemented by the correctional 
inspections – the analogue of foreign probation services subordinated to Prison Department at 
Ministry of Justice of the Republic of Lithuania. It also analyses social research of the personality of 
an offender done by foreign probation services, i.e. four main stages of the research. The article 
reviews the content and the significance of social report on an offender, the selection and 
presentation of the material. The article also reviews modern methods used directly in practical work 
by foreign specialists (eg. “Manupalative techniques”, “Executive technique”, “Guidance technique”, 
“Counselling techniques”). Besides individual educational activity it reviews the methods of inmates’ 
work in groups that are actively used by the workers of probation services. It analyses the tasks and 
demands for the workers of foreign probation services: educational attainments, personal and 
professional suitability and etc., also deals with in–service training. It also analyses factors and means 
that decide the effectiveness of the activity of foreign probation services. Descriptive, comparative and 
logical-analytic methods, permitting to formulate concrete suggestions of what should be done in 
order the activity of correctional inspections subordinated to the Prison Department at Ministry of 
Justice of the Republic of Lithuania gained character of resocialization work, that is for rather a long 
time being realized in foreign countries and gives positive results, have been used in the article. Thus 
the article analyses factors and means that decide the effectiveness of the activity of foreign probation 
services. In the way of analysis the suggestions are presented how to use more expediently the 
experience of foreign probation services in work with offenders, grounding the pre–trial social person’s 
research and the necessity of legalization of drawing up and presenting the pre–trial report for trial, 
for more effective results. 
 
 

 
 


