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ĮVADAS

Tiriamoji problema. Nė vienoje gyvenimo srityje žmogaus veikla neįsivaizduoja-
ma be organizavimo. Šis procesas neatsiejamas ir nuo kiekvienos institucijos veiklos. 
Organizavimas grindžiamas tam tikrų ryšių nustatymu, santykių kūrimu, priemonių 
panaudojimu, tam tikros veiklos turinio nustatymu siekiant efektyvių veiklos rezulta-
tų. Pagal savo prigimtį organizavimas priskiriamas vadybos sričiai ir dažniausiai na-
grinėjamas kaip vadybos kategorija1, kaip viena iš valdymo funkcijų2. Organizavimo 
koncepcija yra visų organizacijos darbuotojų suvienijimas bendriems tikslams pasiekti, 
tam tikros veiklos kūrimas, derinimas, sutvarkymas. Įvairios organizavimo sampratos3 
leidžia teigti, kad organizavimo tikslas – efektyviai reguliuoti tam tikrus vidinius ir iš-
orinius procesus. Organizavimas – tai besitęsiantis pokyčių ir modifikavimo procesas4. 
Svarbiausias organizavimo uždavinys yra nustatyti diferencijavimo ir koordinavimo 
pusiausvyrą, optimizuoti organizacijos veiklą, sudaryti prielaidas didinti šios veiklos 
efektyvumą parenkant optimalią valdymo struktūrą, tinkamiausius kompetentingus 
žmones, darbo formas ir metodus, numatant pakankamus išteklius ir kt.5 Todėl ga-
lima teigti, kad organizavimo procesas struktūrizuoja darbą ir sudaro darnią visumą. 
Smulkiau nagrinėdami organizavimo turinį, mokslininkai išskiria šiuos komponentus: 
tarpusavio veiksmų derinimą, paremtą asmeniniu susitarimu ir komunikavimu; darbo 
procedūrų standartizavimą, pagrįstą darbo procesą reglamentuojančiais dokumentais; 
kvalifikacijų ir normų standartizavimą, paremtą darbuotojų žinių ir įgūdžių lygio nu-
statymu6. 

Nusikalstamų veikų tyrimas – sudėtingas, daugiapakopis procesas, kuris neįma-
nomas be visų ikiteisminio tyrimo subjektų veiksmų suderinimo. Šiame procese kelių 
teisėsaugos institucijų pareigūnai sąveikauja tiek savo įstaigoje (vidiniai ryšiai), tiek ir 
su kitų įstaigų darbuotojais (išoriniai ryšiai). Be tokios sąveikos organizavimo nebūtų 
įmanoma reguliuoti nusikalstamų veikų tyrimo proceso, taigi, ir efektyviai ištirti nu-
sikalstamų veikų. Todėl labai svarbu, jog ikiteisminio tyrimo organizavimo procesas 
būtų pagrįstas šiuolaikinės vadybos nuostatomis. Šiandien pastebima, kad ikiteismi-
nio tyrimo subjektų procesinės funkcijos, jų atskyrimas, planavimas, pasidalijimas ir jų 

1  Stoškus S., Beržinskienė D. Vadyba. – Kaunas: Technologija, 2005, p. 120. 
2  Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Vadyba. – Kaunas, 1999, p. 9–10.
3  Daugelis mokslininkų organizavimą apibrėžia kaip tikslingą procesą siekiant optimizuoti organizacijos 

veiklą. Plačiau žr. Stoškus S., Beržinskienė D. Vadyba. – Kaunas: Technologija, 2005, p. 125. Taip pat žr. 
Makštutis A. Veiklos vadyba. Teorija ir praktika. Vilnius, 1999, p. 173. Taip pat žr. Martinkus B., Stoškus 
S., Beržinskienė D. Vadybos pagrindai. – VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2010, p. 98–99. Taip pat žr. 
Armstrong M., Stephens T. A. Handbook of Management and Leadership. A Guide to Managing for 
Results. – KOGAN PAGE, 2005, p. 33–35. 

4  Armstrong M., Stephens T. A. Handbook of Management and Leadership. A Guide to Managing for 
Results. – KOGAN PAGE, 2005, p. 33. 

5  Martinkus B., Stoškus S., Beržinskienė D. Vadybos pagrindai. – VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2010, 
p. 98. 

6  Stoškus S., Beržinskienė D. Vadyba. – Kaunas: Technologija, 2005, p. 132.
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kooperavimas yra efektyvaus ikiteisminio tyrimo organizavimo prielaida7. Efektyvaus 
ikiteisminio tyrimo organizavimo nuostatos svarbios ir įgyvendinant Lietuvos Respu-
blikos Konstitucinio Teismo nuostatas: baudžiamojo proceso teisinis reglamentavimas 
neturi sudaryti prielaidų vilkinti nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamųjų bylų nagri-
nėjimo, taip pat prielaidų baudžiamojo proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis 
ar kitomis teisėmis8. Tad bendrų pastangų sutelkimas (bendradarbiavimas), ikiteismi-
nio tyrimo subjektų įgaliojimų apibrėžtumas, jų koordinaciniai veiksmai, ikiteisminio 
tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos užtikrinimas ir kiti veiksniai sudaro 
galimybę ikiteisminio tyrimo subjektams kryptingai veikti ir siekti bendrų tikslų – grei-
tai, efektyviai, per kuo trumpesnį terminą ištirti nusikalstamas veikas9. Kita vertus, da-

7  Šatas M. Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno bendradarbiavimas tiriant sunkius nusikaltimus (dak-
taro disertacija). Socialiniai mokslai, teisė (01S). – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011, p. 55.

8  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas byloje Nr. 7/03-41/03-40/04-
46/04-5/05-7/05-17/05 dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies 
(2001 m. rugsėjo 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. 
redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 407 straips-
nio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 
2 ir 3 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 
straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl pa-
reiškėjo – Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
[žiūrėta 2011-04-03]. Prieiga internete: http://www.lrkt.lt/dokumen-tai/2006/n060116.htm.

9  Pastarųjų metų nusikalstamų veikų ištyrimo rodikliai svyruoja nesmarkiai, tačiau pastebimas atskirų 
kategorijų nusikalstamų veikų padidėjimas, tai savo ruožtu įpareigoja teisėsaugos institucijas ieškoti 
veiksmingesnių tyrimo būdų ir formų, užtikrinti ikiteisminio tyrimo subjektų sąveiką, stiprinti šių 
subjektų gebėjimus tirti atskirų kategorijų nusikalstamas veikas, efektyviau organizuoti nusikalstamų 
veikų tyrimo procesą. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos duomenimis, 2007 metais užregistruota 73 741 nusikalstama veika, iš jų ištirta 32 828 nusi-
kalstamos veikos, arba 44,5 procento; 2008 metais užregistruota 78 090 nusikalstamų veikų, iš jų ištirta 
34 131 nusikalstama veika, arba 43,7 procento; 2009 metais užregistruota 83 203 nusikalstamos veikos, 
iš jų ištirta 36 788 nusikalstamos veikos, arba 44,2 procento; 2010 metais užregistruota 77 669 nusi-
kalstamos veikos, iš jų ištirta 36 096 nusikalstamos veikos, arba 46,5 procento. Plačiau žr. Informatikos 
ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtą ataskaitą apie 
nusikalstamumą [žiūrėta 2011-03-28]. Prieiga internete: http://www.vrm.lt/fileadmin/Image_Archive/
IRD/Statisti-ka/index2.phtml?id=198&idStat=12&me-tai=2010&menuo=12&regionas=0&id3=1. Ta-
čiau statistiniai duomenys rodo, jog pastaraisiais metais daugėja atskirų kategorijų nusikalstamų veikų, 
nors pastebimas nežymus sunkių ir labai sunkių nusikaltimų mažėjimas. 2009 metais užregistruoti 4 
253 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, 2010 metais – atitinkamai 4 199 nusikaltimai. Plačiau žr. In-
formatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sunkių ir labai 
sunkių nusikalstamų veikų tyrimo analizę [žr. 2011-03-28]. Prieiga internete: http://www.vrm.lt/filea-
dmin/Image_Archive/IRD/Statistika/index2.phtml?id=198&idStat=12&metai=2010&menuo=12&reg
ionas=0&id3=2. Pastebimas nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotro-
pinėmis, nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, padidėjimas. Statistiniais duomenimis, 
2008 metais buvo užregistruotos 1 834 šios kategorijos nusikalstamos veikos, 2009 metais – 2 185, 2010 
metais – 2 198 nusikalstamos veikos. Plačiau žr. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalų ministerijos parengtą ataskaitą apie nusikalstamų veikų, susijusių su dispona-
vimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, ištyrimą 
[žiūrėta 2011-03-28]. Prieiga internete: http://www.vrm.lt/fileadmin/-Image_Archive/IRD/Statistika/
index2.phtml?id=198&idStat=12&metai=-2010&menuo=12&regionas=0&id3=5.
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bartiniu metu pastebima, kad kai kurių nusikalstamų veikų rūšių skaičius padidėjo10. 
Atsižvelgdamos į nusikalstamų veikų dinamiką, teisėsaugos institucijos, dirbančios nu-
sikalstamų veikų prevencijos ir ikiteisminio tyrimo srityse, 2011 m. ypač daug dėmesio 
turėtų skirti nusikalstamų veikų tyrimo tempui ir lygiui, ypač sunkių ir labai sunkių 
nusikalstamų veikų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, narkotikais, tyrimui ir 
prevencijai; baudžiamajam persekiojimui dėl seksualinio smurto prieš nepilnamečius, 
prekybos žmonėmis, nepilnamečių justicijos programos formavimui; nusikalstamų vei-
kų neapskaitomos ekonomikos srityje prevencijai ir tyrimui, akcentuojant nusikalsta-
mu būdu įgyto turto paiešką ir konfiskavimą; korupcijos rizikos valdymo stiprinimui; 
nusikaltimams aplinkai; viešosios tvarkos, eismo saugumo užtikrinimui11. Kita vertus, 
nors ir atskleidžiamas nusikalstamų veikų skaičius nemažas, Lietuvos Respublikos ge-
neralinės prokuratūros 2011 m. balandžio 22 d. rašte nurodyta, kad itin svarbi proble-
ma yra tyrėjų kvalifikacija12. Teismų sistemoje 2010 metais viena iš numatytų priori-
tetinių veiklos krypčių buvo sistemiškas teismų administracinio, organizacinio darbo 
tobulinimas, pagalbos teikimas teismams, kuriant kokybiškai naują teismų administra-
vimo kultūrą13. Efektyvios teismų veiklos kontekste aktualus išlieka tyrėjų kvalifikacijos 
klausimas, nes atliktų ikiteisminio tyrimo veiksmų kokybė lemia ir teisminio proceso 
rezultatus. Teisėjų taryba konstatavo, kad dabartiniu metu pastangos gerinti ikiteisminį 
tyrimą yra fragmentiškos, trumpalaikės ir iš esmės neefektyvios14. Todėl ikiteisminio 
tyrimo organizavimo proceso veiksmingumo didinimas šiuo metu tampa visų teisėsau-
gos institucijų veiklos prioritetu. 

Disertacijoje iškelta ikiteisminio tyrimo organizavimo veiksmingumo problema 
išryškinama šio proceso ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų, bendradarbiavimo, 
jų kvalifikacijos ir kompetencijos užtikrinimo galimybes analizuojant per baudžiamo-
jo proceso teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo sritis, kriminalistikos, vadybos ir 
edukologijos prizmę. 

10  Lyginant 2009 m. ir 2010 m., pagal atskiras veikų rūšis pastebimai išaugo šių nusikalstamų veikų skai-
čius: nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas (išaugo 184,6 proc.); nusikalstamos veikos 
vaikui ir šeimai (išaugo 71,8 proc.); elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui (išaugo 
38,2 proc.); kontrabanda (išaugo 29,7 proc.); išžaginimai (išaugo 29,6 proc.); seksualinis prievartavi-
mas (išaugo 20,7 proc.); neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimas (išaugo 18,4 
proc.); turto iššvaistymas (išaugo 15,8 proc.); sunkūs sveikatos sutrikdymai (išaugo 11,4 proc.); auto-
mobilių vagystės (išaugo 10,4 proc.). Plačiau žr. pažymą apie policijos įstaigų veiklą ir nusikalstamumą 
per 2010 metus [žiūrėta 2011-04-06]. Prieiga internete: http://www.policija.lt/index.php?id=2875. Taip 
pat žr. Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2010 metais ataskaitą [žiūrėta 2011-04-04]. Prieiga 
internete: http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Ataskaitos/tabid/413/Default.aspx. 

11  Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2010 metais ataskaita [žiūrėta 2011-04-04]. Prieiga interne-
te: http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Ataskaitos/tabid/413/Default.aspx. 

12  Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2011 m. balandžio 22 d. rašte Nr. 17.2.-8314 dėl tyrėjų 
kvalifikacijos tobulinimo nurodyta, kad tyrėjų kvalifikacija yra nepakankama ir būtina organizuoti įvai-
rius mokymus tyrėjų kvalifikacijai kelti. 

13  Nacionalinės teismų administracijos 2009 metų veiklos ataskaita [žiūrėta 2011-04-04]. Prieiga interne-
te: http://www.teismai.lt/dokumentai/NTA_teises_aktai/2009m.%20nta%20darbo%20ataskaita.pdf.

14  Teisėjų tarybos 2011 m. balandžio 27 d. raštas Nr. 36P-173-(7.1.10) Policijos departamentui prie Lietu-
vos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl tyrėjų kvalifikacijos.
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Disertacinio tyrimo aktualumas. 2003 m. programos „Nusikalstamumo Lietuvoje 
dinamika, prognozės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija“ ataskaitoje15 pa-
brėžta, kad naujas Baudžiamojo proceso kodeksas – nauji kriminalistikos taktikos uždavi-
niai. Siekiant efektyvaus, racionalaus, greito ir rezultatyvaus nusikalstamų veikų tyrimo16, 
būtina ir toliau tirti baudžiamojo proceso realijas, modeliuoti optimalias jo formas. Iš tiesų, 
įsigaliojus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui (toliau – Lietuvos Respu-
blikos BPK)17 ir praėjus aštuoneriems metams, iškilo būtinybė naujai pažvelgti į ikiteismi-
nio tyrimo organizavimo procesą ir jo reglamentavimą. Besikeičiančios teisės normos turi 
įtakos ir ikiteisminio tyrimo organizavimo procesui. Disertantės nuomone, dėl aktyvios 
teisės normų dinamikos tebeieškoma efektyvių ikiteisminio tyrimo organizavimo formų 
ir jų įgyvendinimo mechanizmo, nes per aštuonerius metus Lietuvos Respublikos BPK 
normos ne kartą buvo keičiamos ir pildomos18. Per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos ge-
neralinis prokuroras patvirtino keliolika rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo proceso. 
Be to, analizuojant pastarųjų metų policijos veiklos ataskaitas19, matyti, jog daugelis esmi-
nių policijos veiklos problemų buvo sietinos su personalo mažinimu ir didėjančiu krūviu 
dirbantiems pareigūnams, policijos finansavimo mažėjimu, nusikalstamų veikų skaičiaus 
didėjimu, pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo procesų stabdymu, nepakankamai greitu 
teisinės bazės tobulinimu. Šie pokyčiai sudaro prielaidas ieškoti optimalių formų ir būdų 
praktinio pritaikymo organizuojant ikiteisminį tyrimą. 

Siekiant peržiūrėti kriminalistikos taktikos vaidmenį ir svarbą nusikalstamų veikų 
tyrimo procese, svarbu išskirti pagrindines šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vys-
tymosi ir jos realizavimo kryptis, įvardyti pagrindines problemas, su kuriomis susidu-
riama organizuojant ikiteisminį tyrimą ir bendradarbiaujant šiame procese, įvertinti 
kompetencijų problematiką ikiteisminiame tyrime. Visa tai išanalizavus ir įvertinus 
tikslinga pateikti siūlymus, kaip patobulinti ikiteisminio tyrimo organizavimo procesą.

Pažymėtina, kad, įsigaliojus naujoms procesinėms normoms, kriminalistikos tak-
tikos uždaviniai pasikeitė. Be abejo, pagrindinis kriminalistikos taktikos specialistų 
uždavinys yra rengti rekomendacijas ir kurti taktinius būdus, kurie padėtų planingai 
tirti nusikalstamas veikas, kokybiškai ir racionaliai organizuoti ikiteisminį tyrimą bei 
efektyviai jį atlikti. Galima drąsiai teigti, kad šie kriminalistikos taktikos uždaviniai tapo 
ir šiuolaikinės kriminalistikos taktikos prioritetine problema. Tačiau iškilo būtinybė 

15  Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija. 
Mokslo programa. Baigiamoji ataskaita. – Vilnius, 2004. T. 2, p. 485–1054. 

16  Lietuvos Respublikos BPK 2 straipsnyje yra nustatyta prokuroro ir ikiteisminio tyrimo įstaigos pareiga 
pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atlik-
tas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. 

17  Lietuvos Respublikos BPK (Žin., 2002, Nr. 37-1341).
18  Nuo Lietuvos Respublikos BPK priėmimo pagrindinės šio įstatymo normos buvo keičiamos ir pildomos 

beveik dvidešimt kartų, t. y. 2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. birželio 19 d., 2003 m. rugsėjo 16 d., 2004 m. 
sausio 29 d., 2004 m. balandžio 27 d., 2004 m. liepos 8 d., 2004 m. liepos 24 d., 2004 m. lapkričio 9 d., 2005 
m. sausio 20 d., 2005 m. lapkričio 22 d., 2006 m. gruodžio 12 d., 2007 m. birželio 28 d., 2008 m. balandžio 
15 d., 2010 m. rugsėjo 21 d., 2010 m. gruodžio 2 d., 2010 m. gruodžio 16 d., 2010 m. gruodžio 23 d. 

19  Žr. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2009 metų veiklos ataskaitą [žiūrėta 2011-
04-10]. Prieiga internete: http://www.policija.lt/index.php?id=2875. Taip pat žr. pažymą apie policijos 
įstaigų veiklą ir nusikalstamumą per 2009 metus [žiūrėta 2011-04-10]. Prieiga internete: http://www.
policija.lt/index.php?id=2875.
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rengti ir naujas kriminalistikos rekomendacijas, susijusias su procesinių normų poky-
čiais, pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo organizavimo srityje. Tai nulėmė ne tik ikiteis-
minio tyrimo pareigūno, prokuroro vaidmenų pasikeitimas, bet ir ikiteisminio tyrimo 
teisėjo, kaip proceso dalyvio, atsiradimas. Ikiteisminio tyrimo organizavimą reglamen-
tuojančių normų turinys, ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų turinys ir tarpusavio 
bendradarbiavimo ypatumai, efektyvaus ikiteisminio tyrimo organizavimo proceso sie-
kiamybė iš esmės sudarė prielaidas peržiūrėti ikiteisminio tyrimo organizavimo pro-
cesą ir pateikti veiksmingus šio proceso optimizavimo būdus pasiūlant sukurti naują 
ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį20. 

Taikant Lietuvos Respublikos BPK normas susiduriama su begale spręstinų situa-
cijų, kurioms išsamiau išaiškinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu 
buvo patvirtintos įvairios rekomendacijos21, jos vėliau ne kartą buvo keičiamos, priimti 
kitų teisėsaugos institucijų žinybiniai teisės aktai, reglamentuojantys ikiteisminio tyri-
mo organizavimo klausimus. Daugybė priimtų teisės aktų, reglamentuojančių ikiteis-
minio tyrimo organizavimo klausimus, leidžia pagrįstai diskutuoti, ar rekomendacija, 
kaip teisės aktas, yra efektyvi ir korektiška. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne patei-
kiamos dvi žodžio „rekomendacija“ reikšmės: 1) palankus apibūdinimas, teikimas; 2) 
patarimas, siūlymas22. Tokia semantinė šio žodžio reikšmė rodo neimperatyvų reko-
mendacijų pobūdį. Tačiau rekomendacijų sąvoka, kuri pateikta Lietuvos Respublikos 
prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatuose23, nėra adekvati semantinei šio 
žodžio reikšmei. Minėtuose nuostatuose yra atvirkščiai – aiškinamai semantinei šio 
žodžio reikšmei pateiktas imperatyvus (privalomas) rekomendacijų pobūdis: baudžia-
mojo proceso rekomendacijos – generalinio prokuroro patvirtintas proceso veiklos or-
ganizavimo dokumentas24. Mūsų nuomone, rekomendacijų, kitų žinybinių teisės aktų, 
reglamentuojančių ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimus, kūrimas sudaro prie-
laidas diskusijai, ar šie teisės aktai dera vienas su kitu ir ar toks reglamentavimas yra 
pakankamas, kad būtų tinkamai organizuotas ikiteisminis tyrimas. 

20  Tarptautinių žodžių žodyne pateikiamos septynios žodžio „modelis“ reikšmės. Analizuodami ikiteis-
minio tyrimo organizavimo modelį, vartosime vieną šių reikšmių: šiame kontekste modelio reikšmė 
siejama su pavyzdžiu, pagal kurį gali veikti mašina, organizacija, pramonės įmonė ir pan. Plačiau žr. 
Tarptautinių žodžių žodynas. Sudarytoja V. Vaitkevičiūtė. – Vilnius: Žodynas, 2000. Taip pat žr. Jovaiša 
L. Enciklopedinis edukologijos žodynas. – Vilnius, 2007. Taip pat žr. Dabartinės lietuvių kalbos žody-
nas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 

21  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. I-47 „Dėl Ikiteismi-
nio tyrimo terminų kontrolės tvarkos ir rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 39-1805).

22  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.
23  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. I-8 „Dėl generalinio 

prokuroro 2003 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. I-108 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų 
kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-204).

24  Prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatuose pažymėta, kad baudžiamojo proceso rekomen-
dacijos – generalinio prokuroro patvirtintas proceso veiklos organizavimo dokumentas. Siekiant for-
muoti vienodą ikiteisminio tyrimo, valstybinio kaltinimo ir nuosprendžių vykdymo kontrolės praktiką, 
rekomendacijose nurodoma prokurorams ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams laikytis tam tikros tvar-
kos. Plačiau žr. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 11 d. įsakyme Nr. I-8 „Dėl 
generalinio prokuroro 2003 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. I-108 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir 
prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-204).
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Lietuvos Respublikos BPK reglamentuoja įvairius ikiteisminio tyrimo subjektų 
veiksmus, o tam, kad šie ikiteisminio tyrimo veiksmai būtų atlikti tinkamai ir efektyviai, 
būtina aiškiai ir apibrėžtai juos reglamentuoti. Lietuvos Respublikos BPK prokurorui 
suteikti platūs įgaliojimai, tačiau, paradoksalu, praktikoje galima įžvelgti ikiteisminio 
tyrimo pareigūno ir prokuroro kompetencijų konfliktą, o tyrimo rezultatai parodė, kad 
tyrėjas atlieka tik prokuroro kompetencijai priskirtinus ikiteisminio tyrimo veiksmus, 
prokuroro vardu rengia įvairius procesinių dokumentų projektus. Lietuvos Respublikos 
BPK ikiteisminio tyrimo organizavimo funkcija pavesta prokurorui. Pasikeitė ir ikiteis-
minio tyrimo pareigūno statusas. Ankstesniame Lietuvos Respublikos BPK ikiteisminio 
tyrimo pareigūnui buvo suteikti platūs įgaliojimai ir leista būti savarankiškam, dabar gi 
jis nėra pakankamai savarankiškas planuodamas ir organizuodamas darbą, nors vieni 
iš paskutinių Lietuvos Respublikos BPK normų pokyčių, pavyzdžiui, dėl švelniausių 
kardomųjų priemonių skyrimo, rodo, jog po truputį vis daugiau procesinio savaran-
kiškumo jau grąžinama ir ikiteisminio tyrimo pareigūnui. Mokslininkai ir praktikai 
daug diskutuoja, kaip pagerinti ikiteisminio tyrimo organizavimo procesą, ar efekty-
viai bendradarbiauja ikiteisminio tyrimo subjektai, ar pakankama ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų kompetencija, turinti užtikrinti kokybišką operatyvinių, ikiteisminio tyrimo 
veiksmų atlikimą ir efektyvų nusikalstamų veikų ištyrimą. Tad akivaizdu, kad dėl nau-
jojo ikiteisminio tyrimo organizavimo kyla nemažai spręstinų (neišspręstų) problemų, 
kurios, mūsų nuomone, turi būti sprendžiamos atlikus išsamią mokslinę analizę. 

Autorės atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad ikiteisminio tyrimo organizavimas – 
viena iš aktualiausių šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi krypčių, todėl iki-
teisminio tyrimo organizavimo tobulinimas reikalauja tyrimais paremtų sprendimų. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad šiuo metu ikiteisminio tyrimo organizavimas yra proble-
miškas. Formalus požiūris į tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo problemas, didelis 
tyrėjų darbo krūvis, prokurorui priskirtinų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas, ty-
rėjų kvalifikacijos problemos ir kiti opūs ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimai 
rodo, jog būtina imtis rimtų ir veiksmingų šių problemų sprendimo būdų.

Pasitelkdama šiuolaikinės vadybos principus, įvertindama baudžiamojo proceso 
normų turinį, autorė darbe nagrinėja ikiteisminio tyrimo organizavimo turinį: anali-
zuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio, taip pat jų ir prokurorų bendradarbia-
vimo klausimus, tyrinėja ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos 
sąsajas ir, atsižvelgdama į reglamentavimo ypatybes, konstruoja originalų ikiteisminio 
tyrimo organizavimo modelį, padėsiantį užtikrinti racionalesnę ikiteisminio tyrimo 
subjektų sąveiką ir optimizuoti nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo organizavimą. 
Atlikus disertacinį tyrimą buvo nustatyta labai įvairių ir praktikoje daugiausia proble-
mų keliančių ikiteisminio tyrimo organizavimo momentų, reikalaujančių kuo greičiau 
pateikti jų sprendimo būdus, teikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos BPK nuostatų 
pakeitimo, išsamiau reglamentuojant ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimus, taip 
pat reglamentuoti ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo procesą, jo formas, 
turinį ir ikiteisminio tyrimo subjektų atsakomybę. Kita vertus, optimizuojant ikiteis-
minio tyrimo organizavimą, nebūtinas vien tik mechaniškas naujų procesinių normų 
implikavimas. Kai kurie klausimai, pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo pareigūnų kompe-
tencijų užtikrinimas, gali būti sprendžiami kitaip – sudarant ir žinybiniu teisės aktu pa-
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tvirtinant ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencijų aprašą, kuriame būtų tiksliai ir 
aiškiai apibrėžta, kokios bendrosios, profesinės ir specialiosios kompetencijos būtinos 
ikiteisminio tyrimo pareigūnams. 

Pabrėžtina, kad turi būti stiprinama ne tik profesinė prokuroro, ikiteisminio tyrimo 
pareigūno ar ikiteisminio tyrimo teisėjo kompetencija. Šiuolaikinės vadybos principų 
taikymas organizuojant ikiteisminį tyrimą suponuoja prielaidą stiprinti šių ikiteisminio 
tyrimo subjektų vadybines ir darbo organizavimo kompetencijas, ugdyti komandinio 
darbo įgūdžius. Ikiteisminio tyrimo subjektų sąveikai svarbios komunikacinės, sociali-
nės, kognityvinės kompetencijos, kurios galėtų būti užtikrinamos tiek teisininkų rengi-
mo, tiek ir kvalifikacijos tobulinimo procesuose. 

Tyrimo atribojimas. Ikiteisminio tyrimo organizavimas – sudėtingas ir daugia-
lypis procesas, susidedantis iš įvairių procedūrų ir funkcinių ryšių, kuriuose dalyvauja 
visi ikiteisminio tyrimo subjektai. Disertaciniu tyrimu siekta ne nagrinėti ikiteisminio 
tyrimo įstaigų organizacinę struktūrą, o analizuoti procesus, vykstančius organizuojant 
ikiteisminį tyrimą, ir numatyti ikiteisminio tyrimo organizavimo efektyvinimo priemo-
nes. Ikiteisminio tyrimo organizavimas nagrinėjamas kriminalistikos taktikos konteks-
te sujungiant kitų mokslų (baudžiamojo proceso, vadybos, edukologijos, psichologijos) 
žinias. Todėl nagrinėjama ikiteisminio tyrimo organizavimo funkcija nėra tapatinama 
su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje25, Lietuvos Respublikos BPK26 ar kituose teisės 
aktuose27 apibrėžiama ikiteisminio tyrimo organizavimo funkcija, kurią atlieka pro-
kuroras. Efektyvų ikiteisminio tyrimo organizavimą lemia įvairūs išoriniai ir vidiniai 
veiksniai – baudžiamojo proceso normos, ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų ap-
imtys, jų bendradarbiavimo galimybės, ikiteisminio tyrimo planavimas, materialiniai 
finansiniai ištekliai, ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija ir kompetencija, moty-
vavimo sistema ir uždarbis, darbo sąlygos ir pan. Atlikus disertacinį tyrimą ir kons-
truojant ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį, buvo išskirti du elementai, kurie 
bus nagrinėjami kaip svarbiausios sudedamosios šio modelio grandys, lemiančios jo 
veiksmingumą – ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas28, ikiteisminio tyri-
mo subjektų kvalifikacija ir kompetencija. Efektyvus bendradarbiavimas organizuojant 
ir atliekant ikiteisminį tyrimą apima visų ikiteisminio tyrimo procese dalyvaujančių 

25  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ikiteisminį tyrimą organizuo-
ja ir jam vadovauja prokuroras. 

26  Lietuvos Respublikos BPK 164 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam 
vadovauja prokuroras. 

27  Plačiau žr. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 11 d. įsakyme Nr. I-8 „Dėl gen-
eralinio prokuroro 2003 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. I-108 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir 
prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-204).

28  2011 m. kovo 23 d. Mykolo Romerio universitete apginta disertacija, kurioje nagrinėjama tik dviejų 
ikiteisminio tyrimo subjektų – prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno – bendradarbiavimo tiriant 
sunkius nusikaltimus problematika. Plačiau žr. Šatas M. Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno 
bendradarbiavimas tiriant sunkius nusikaltimus (daktaro disertacija). Socialiniai mokslai, teisė (01S). – 
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. Skirtingai nuo minėtos disertacijos, šis disertacinis ty-
rimas leido įvertinti visų ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo situaciją. Be to, disertantės 
manymu, ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas svarbus tiriant ne tik sunkius nusikaltimus. 
Iš esmės bendradarbiaujama tiriant bet kurią nusikalstamą veiką, tačiau, atsižvelgiant į nusikalstamos 
veikos sunkumą, gali skirtis bendradarbiavimo būdai. 
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subjektų – ikiteisminio tyrimo pareigūnų (tyrėjų), specialistų (ekspertų), prokurorų, 
ikiteisminio tyrimo teisėjų – tarpusavio ryšius ir sąveiką, o užtikrinant nusikalstamų 
veikų tyrimo kokybę, turi būti tikslingai įvertinta ir visų ikiteisminio tyrimo subjektų 
kvalifikacija ir kompetencija. Atsižvelgiant į tai, jog didžiąją dalį ikiteisminių tyrimų 
atlieka policijos tyrėjai, disertaciniu tyrimu siekiama visapusiškai ir išsamiai išsiaiškinti 
ikiteisminio tyrimo organizavimo problemas policijos įstaigose.

Disertacinio tyrimo mokslinis naujumas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas yra konstatavęs, jog ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas objektyviai, kvalifi-
kuotai, nešališkai ir išsamiai, atliekant tyrimą turi būti surinkta tiek informacijos, kad 
jos pakaktų teisingai išspręsti baudžiamąją bylą teisme29. Todėl, realizuojant šią nuosta-
tą, svarbi ikiteisminio tyrimo organizavimo esmė: ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifi-
kacija ir kompetencija, šių subjektų sąveikos užtikrinimas, veiksmų suderinamumas. 

Ikiteisminio tyrimo organizavimo problemos buvo nagrinėtos dar anksčiau, iki 2003 
metų. 2003 metais įsigaliojus Lietuvos Respublikos BPK, kai kurie ikiteisminio tyrimo 
organizavimo procesiniai klausimai buvo nagrinėti fragmentiškai. Tačiau nebuvo kom-
pleksiškai (per baudžiamojo proceso, kriminalistikos, vadybos, edukologijos prizmę) na-
grinėta ikiteisminio tyrimo organizavimo problematika, nenagrinėtas šio proceso turi-
nys, priemonės, kurios padėtų efektyviau organizuoti ikiteisminį tyrimą, nebuvo pateiktas 
ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis. Tiesa, bendradarbiavimo, kaip ikiteisminio 
tyrimo organizavimo sudedamosios grandies, kai kurie aspektai jau tirti visiškai neseniai, 
pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro sąveika tiriant sunkius nusikalti-
mus30, tačiau visiškai nenagrinėtas kitų ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo 
turinys ir galimybės, todėl iki šiol yra daug spragų ikiteisminio tyrimo subjektams bendra-
darbiaujant, šis procesas nėra tinkamai reglamentuotas. Taip pat galima teigti, kad nėra 
tyrinėta ir ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija ir kompetencija, iki šiol nėra tiksliai 
apibrėžta, kokios kompetencijos būtinos ikiteisminio tyrimo pareigūnui (tyrėjui), jokia-
me teisės akte nėra reglamentuotas tyrėjo kompetencijų turinys.

Naujovišką autorės požiūrį į ikiteisminio tyrimo organizavimą lėmė ir siekimas na-
grinėti šį procesą ne tik per baudžiamojo proceso ar kriminalistikos, bet ir vadybos, eduko-
logijos mokslų prizmę. Disertacijoje naujai ir kompleksiškai, sujungiant kriminalistikos, 
baudžiamojo proceso, vadybos, edukologijos žinias, praėjus aštuoneriems metams, kai 

29  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas byloje Nr. 7/03-41/03-
40/04-46/04-5/05-7/05-17/05 dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 
4 dalies (2001 m. rugsėjo 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. 
rugsėjo 16 d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redak-
cijos), 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. re-
dakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 
14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai ir dėl pareiškėjo – Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai [žiūrėta 2011-04-03]. Prieiga internete: http://www.lrkt.lt/dokumentai/2006/
n060116.htm.

30  Plačiau žr. Šatas M. Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno bendradarbiavimas tiriant sunkius nu-
sikaltimus (daktaro disertacija). Socialiniai mokslai, teisė (01S). – Vilnius: Mykolo Romerio universite-
tas, 2011. 
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įsigaliojo Lietuvos Respublikos BPK, atlikus išsamų praktikos apibendrinimą, analizuoja-
ma, kaip Lietuvoje organizuojamas ikiteisminis tyrimas, kuris apima ikiteisminio tyrimo 
subjektų darbo organizavimą, dabartinę ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo 
situaciją, pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos ikiteisminio tyrimo subjektų kompe-
tencijai ir kvalifikacijai, problemoms, su kuriomis susiduria ikiteisminio tyrimo subjektai 
tirdami nusikalstamas veikas. Įvertindama šiuos veiksnius, remdamasi atliktais tyrimais, 
autorė siūlo naują, diversifikuotą31 ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį.

Disertacinio tyrimo objektas – ikiteisminio tyrimo organizavimas ir jo reglamen-
tavimas kriminalistikos taktikoje.

Disertacinio tyrimo dalykas – reikšminga teorinė ir praktinė įrodomoji medžia-
ga apie šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi kryptis, dabartinę ikiteisminio 
tyrimo organizavimo būklę, ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo, jų kvalifi-
kacijos ir kompetencijos užtikrinimo galimybes, naujus būdus, paieškos kryptis, pade-
dančias optimizuoti ikiteisminio tyrimo organizavimo procesą.

Tyrimo tikslas – atsižvelgiant į reglamentavimo ypatumus, nustačius pagrindines 
ikiteisminio tyrimo organizavimo problemas, pateikti naują optimizuotą ikiteisminio ty-
rimo organizavimo modelį ir jo įgyvendinimo mechanizmą kriminalistikos taktikoje.

Tyrimo uždaviniai. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai:
1.  Išanalizuoti šiuolaikinės kriminalistikos taktikos turinį ir nustatyti pagrindines 

kriminalistikos taktikos vystymosi kryptis.
2.  Iškelti pagrindines ikiteisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio, pareigūnų ir pro-

kurorų, taip pat prokurorų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų procesines-taktines 
bendradarbiavimo problemas ir pateikti jų sprendimo būdus.

3.  Įvertinti ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų turinį ir, nustačius ikiteismi-
nio tyrimo subjektų įgaliojimų konfliktą, teikti siūlymus dėl veiksmingesnio 
ikiteisminio tyrimo subjektų funkcijų realizavimo. 

4.  Išanalizuoti pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos ikiteisminio tyrimo su-
bjektų kvalifikacijai ir kompetencijai, ir numatyti pagrindines kryptis tobu-
linant ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikaciją ir formuojant kompetenciją, 
reikalingą tiriant nusikalstamas veikas. 

5.  Įvertinti ikiteisminio tyrimo organizavimo reglamentavimo ypatumus, pateikti 
šiuolaikinį, optimizuotą, naujosios vadybos principais paremtą ikiteisminio ty-
rimo organizavimo modelį. 

Ginamieji disertacijos teiginiai. 
1.  Ikiteisminio tyrimo organizavimas – viena iš svarbiausių šiuolaikinės krimina-

listikos taktikos vystymosi krypčių, užtikrinančių efektyvų nusikalstamų veikų 
tyrimą. 

2.  Dabartinis ikiteisminio tyrimo organizavimas yra nepakankamai reglamen-
tuotas ir turėtų būti tobulintinas ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų, šių 

31  Anglų k. diversification reiškia tam tikro objekto pokyčius, įvairovę. Plačiau žr. Longman Dictionary 
Contemporary English. Third Edition. Edinburgh Gate, Harlow, 2000. Tarptautinių žodžių žodyne žo-
dis „diversifikavimas“ aiškinamas kaip įvairi raida, įvairėjimas. Taip pat žr. Tarptautinių žodžių žody-
nas. Sudarytoja V. Vaitkevičiūtė. – Vilnius: Žodynas, 2000.
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subjektų bendradarbiavimo, jų kvalifikacijos ir kompetencijos srityse. Ikiteis-
minio tyrimo organizavimo procesas būtų veiksmingesnis, jeigu, nustačius ir 
reglamentavus pagrindinius elementus, būtų sukurtas optimizuotas ikiteismi-
nio tyrimo organizavimo modelis.

3.  Ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas atliekant ikiteisminį tyrimą 
būtų efektyvesnis tiksliai ir aiškiai apibrėžus bendradarbiavimą ir šią nuostatą 
įtvirtinus Lietuvos Respublikos BPK, o generalinio prokuroro leidžiamose re-
komendacijose įtvirtinus bendradarbiavimo formas ir turinį. 

4.  Ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų peržiūra, procesiškai apibrėžiant iki-
teisminio tyrimo padalinio vadovo įgaliojimus ir ikiteisminio tyrimo pareigū-
nui suteikiant daugiau savarankiškumo, padėtų išspręsti ikiteisminio tyrimo 
subjektų įgaliojimų konfliktą organizuojant ikiteisminį tyrimą. 

5.  Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos apibrėžtis ir kompetencijos turi-
nio nustatymas sudarant ikiteisminio tyrimo pareigūnų kompetencijų aprašą, 
leistų stiprinti ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendrąsias, profesines ir specia-
liąsias kompetencijas, užtikrinančias darnų veiklos organizavimą ir efektyvesnį 
nusikalstamų veikų tyrimą. 

Disertacinio tyrimo šaltiniai. Tyrimo pagrindą sudaro Lietuvos ir užsienio šalių 
autorių moksliniai straipsniai, monografijos, vadovėliai, disertacijos baudžiamojo pro-
ceso, kriminalistikos, vadybos, psichologijos, policijos administracinės veiklos ir kitose 
mokslo srityse, įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, ikiteisminio tyrimo įs-
taigų ataskaitos, apibendrinimai, žinybiniai teisės aktai, reglamentuojantys ikiteisminio 
tyrimo subjektų funkcijas, kompetencijos turinį, ikiteisminio tyrimo subjektų praktinė 
veikla ir jos apibendrinimas32.

Disertacinio tyrimo metodai. Disertacijoje panaudoti šie bendrieji teoriniai ir empi-
riniai tyrimo metodai: aprašomasis-lyginamasis, istorinis, sisteminė analizė, analitinis-kriti-
nis, palyginimas, indukcija, dedukcija, modeliavimas, dokumentų turinio analizė, anketinė 
apklausa (raštu ir telefonu), apibendrinimo ir matematinės statistikos tyrimo metodai33.

Disertacinio tyrimo teorinė ir praktinė reikšmė. Autorė, įvertindama dabartinę 
ikiteisminio tyrimo organizavimo būklę, nagrinėja teorinius ikiteisminio tyrimo organi-
zavimo dalykus, procesiniu, kriminalistiniu ir vadybiniu aspektu apibrėžia nusikalstamų 
veikų ikiteisminio tyrimo organizavimą, išskyrusi svarbiausius elementus, apibrėžia iki-
teisminio tyrimo organizavimo modelį, ikiteisminio tyrimo bendradarbiavimo taktiką, 
ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijas ir jų turinį. Šie teiginiai teoriškai 
reikšmingi atliekant ikiteisminio tyrimo organizavimo analizę ir apibendrinimą – tiksliai 
ir nedviprasmiškai interpretuojant ikiteisminio tyrimo organizavimo turinį.

Autorė, įvertindama dabartinę ikiteisminio tyrimo organizavimo problematiką, siūlo 
naują problemos sprendimą – pateikia ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį ir ne tik 
apibrėžia svarbiausius jo sudedamuosius elementus: ikiteisminio tyrimo subjektų bendra-
darbiavimą ir jų kvalifikaciją ir kompetenciją, bet ir pateikia siūlymus dėl jų reglamentavi-
mo bei praktinio įgyvendinimo. Šio modelio sukūrimas ir taikymas ateityje galėtų turėti ir 

32  Plačiau žr. disertacijos dalį „Tyrimų apžvalga“. 
33  Plačiau žr. disertacijos dalį „Disertacinio tyrimo metodologija“. 
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pritaikomąjį pobūdį, tai yra leistų optimizuoti ikiteisminio tyrimo organizavimo procesą: 
bendradarbiaujant efektyviau organizuoti darbą ikiteisminio tyrimo padaliniuose, išveng-
ti tyrėjų ir prokurorų įgaliojimų konflikto, sureguliuoti ikiteisminio tyrimo subjektų kva-
lifikacijos ir kompetencijų turinio nustatymo ir taikymo mechanizmą, pasižymintį būtinų 
kvalifikacinių reikalavimų nustatymu ir profesionalios veiklos viršenybe. Įvertinusi tyri-
mo rezultatus, disertantė siūlo optimizuoti ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavi-
mo procesą šias nuostatas įtvirtinant įstatymu. Atsižvelgdama į tai, kad praktikoje iki šiol 
neapibrėžtas ir nėra reglamentuotas ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijų 
turinys, autorė sudarė pavyzdinį ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijų 
aprašą, kuris leistų nustatyti vienodus ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) rengimo, 
veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo kriterijus, būtinus profesinėje veikloje. 

Tyrimo rezultatai buvo panaudoti autorei dalyvaujant įvairiose mokslinėse prak-
tinėse respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose ir skaitant pranešimus šia temati-
ka, rengiant metodinę medžiagą, skirtą teisėsaugos institucijų darbuotojų kvalifikacijai 
kelti, praktikams, dirbantiems nusikalstamų veikų tyrimo srityje. Tyrimo rezultatai 
buvo pristatyti ir įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, skirtose ne tik 
mokslininkams, bet ir praktikams, tiriantiems nusikalstamas veikas. Taip pat dalis ty-
rimo duomenų buvo panaudota 2010 metais Vokietijos Žemosios Saksonijos policijos 
akademijoje skaitant paskaitas ir diskutuojant apie ikiteisminio tyrimo organizavimo 
problemas. Dalis tyrimo rezultatų, susijusių su nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo 
būkle ir problemomis, buvo publikuota ir 2010 metais Mykolo Romerio universiteto iš-
leistoje kolektyvinėje monografijoje „Nusikalstamumo grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus 
saugumo vadybos technologijos“ (pagal prioritetinę Lietuvos mokslinių tyrimų kryptį 
vykdant mokslo programą „Nusikalstamumo grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus saugumo 
vadybos technologijos“), kurioje ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį autorė siūlo 
kaip priemonę, padėsiančią racionaliau ir efektyviau organizuoti ikiteisminį tyrimą.

Atlikta empirinio tyrimo duomenų analizė parodė būtinybę peržiūrėti visą ikiteismi-
nio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo procesą: būtina parengti ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų kompetencijų aprašą, kuriame būtų įvardytos esminės bendrosios, profesinės ir 
specialiosios kompetencijos, būtinos ikiteisminio tyrimo pareigūno darbe. Nustatytos iki-
teisminio tyrimo pareigūno kompetencijos ir jų turinys turėtų būti perteiktas ikiteisminio 
tyrimo pareigūno (tyrėjo) pareigybės aprašyme. Taip pat būtų aišku, kokių kompetencijų 
tyrėjas turi ir kokių jam dar reikia. Tai praktiškai padėtų atrinkti ikiteisminio tyrimo darbui 
perspektyvius ikiteisminio tyrimo pareigūnus, išlaikyti kompetentingus ir profesionalius ty-
rėjus, realizuoti vertikaliosios ir horizontaliosios karjeros principus ikiteisminiame tyrime, 
užtikrintų galimybę išsaugoti didelę patirtį turinčius ikiteisminio tyrimo pareigūnus. 

Atsižvelgdama į tyrimo rezultatus, autorė teisėsaugos institucijų mokymo įstai-
goms teikė siūlymus dėl turimų kvalifikacijos tobulinimo programų, skirtų ikiteisminio 
tyrimo pareigūnams, keitimo ir siekimo sukurti naujas, apimant opius praktinius kri-
minalistikos taktikos ir ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimus.

Disertacijos struktūra. Disertaciją sudaro įvadas, trys tiriamosios dalys, išvados ir 
pasiūlymai, šaltinių sąrašas, autorės mokslinių publikacijų sąrašas ir priedai.

Pirmoje dalyje „Ikiteisminio tyrimo organizavimas ir jo reglamentavimas“, ver-
tinant šiuolaikinės kriminalistikos taktikos turinį, diskutuojama apie kriminalistikos 
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taktikos ribas, išskiriamos pagrindinės šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi 
kryptys. Šioje dalyje atlikto tyrimo rezultatais grindžiama būtinybė nagrinėti ikiteismi-
nio tyrimo organizavimo procesą. Todėl šioje dalyje nagrinėjama ikiteisminio tyrimo 
organizavimo, kaip vienos iš svarbiausių šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymo-
si krypčių, būklė ir problemos bei pristatoma naujo optimizuoto ikiteisminio tyrimo 
organizavimo modelio teorinė koncepcija.

Antroje dalyje „Bendradarbiavimas organizuojant ir atliekant ikiteisminį tyrimą 
ir jo reglamentavimas“ analizuojama ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo 
taktikos reikšmė ir vieta kuriant teorinį modelį, pateikiama taktikos samprata, nagrinė-
jamos ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų apimtys, ikiteisminio tyrimo subjektų – 
ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio, 
prokurorų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų – bendradarbiavimo aktualijos: samprata, 
formos, bendradarbiavimo ypatumai, pagrindinės bendradarbiavimo problemos ir jų 
sprendimo būdai, pateikiami siūlymai dėl įgaliojimų ir bendradarbiavimo reglamenta-
vimo. Atsižvelgdama į empirinio tyrimo rezultatus, autorė siūlo plėsti ikiteisminio tyri-
mo pareigūno įgaliojimus, o ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo nuostatas 
įtvirtinti Lietuvos Respublikos BPK. 

Trečioje dalyje „Kompetencijos ir jų reikšmė ikiteisminiam tyrimui“ pristatoma 
kvalifikacijos ir kompetencijos sąsajos, nagrinėjama ikiteisminio tyrimo subjektų kva-
lifikacija, jų kompetencijų turinio reglamentavimas ir problematika. Analizuojami pa-
grindiniai veiksniai, darantys įtaką tyrėjo kvalifikacijai ir kompetencijai, įžvelgus tyrė-
jų ir prokurorų įgaliojimų konfliktą, diskutuojama apie prokuroro ir tyrėjo įgaliojimų 
konfliktą ikiteisminiame tyrime. Šioje dalyje autorė tiksliai nustato ir apibrėžia pagrin-
dines ikiteisminio tyrimo pareigūnui būtinas kompetencijas, taip pat pateikia siūly-
mus, kaip spręsti pagrindines problemas, susijusias su ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
kompetencijos turinio reglamentavimu, – autorė sukūrė pavyzdinį ikiteisminio tyrimo 
pareigūno (tyrėjo) kompetencijų aprašą, kuriame, pateikdama ikiteisminio tyrimo pa-
reigūnui reikalingų kompetencijų grupes, išdėsto šių kompetencijų turinį.

Tokia darbo struktūra pasirinkta neatsitiktinai. Tyrimo rezultatai parodė, kad iki-
teisminio tyrimo organizavimas – viena iš svarbiausių kriminalistikos taktikos krypčių, 
o organizuojant ikiteisminį tyrimą susiduriama su nemažai spręstinų klausimų dėl iki-
teisminio tyrimo subjektų įgaliojimų, bendradarbiavimo, šių subjektų kvalifikacijos ir 
kompetencijos. Autorė, atsižvelgdama į teorines ir praktines ikiteisminio tyrimo orga-
nizavimo problemas, įvertinusi ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų apimtis ir ben-
dradarbiavimą, ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos aktualijas, 
šiuos klausimus išskiria kaip svarbiausius sudedamuosius ikiteisminio tyrimo organiza-
vimo elementus ir konstruoja optimizuotą ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį.

Disertacijoje vartojamos pagrindinės sąvokos ir terminai. Baudžiamasis proce-
sas, kriminalistikos taktika, šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi kryptys, iki-
teisminis tyrimas, ikiteisminio tyrimo organizavimas, ikiteisminio tyrimo organizavimo 
modelis, bendradarbiavimo taktika, ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas, 
bendradarbiavimo proceso optimizavimas, bendradarbiavimo formos, kvalifikacija ir 
kompetencija, ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) bendrosios, profesinės ir specia-
liosios kompetencijos, ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijų aprašas. 
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TYRIMŲ APŽVALGA

Mokslinių darbų kriminalistikos taktikos ir ikiteisminio tyrimo organizavimo te-
momis Lietuvoje nėra gausu. Nagrinėjant kriminalistikos taktiką plačiąja prasme, ga-
lima teigti, kad yra parengta keletas disertacijų, kuriose nagrinėjami atskiri krimina-
listikos taktikos turinio komponentai, pavyzdžiui, nusikalstamų veikų tyrimo versijų 
svarba34, kriminalistikos metodų ir rekomendacijų panaudojimas civilinėje teisėje35, 
specialiųjų žinių svarba ir pritaikymas nusikalstamų veikų tyrimo procese36, įvykio vie-
tos apžiūros ypatumai37.

Nagrinėjant mokslo darbus, kuriuose analizuojami konkretūs ikiteisminio tyri-
mo organizavimo klausimai, pažymėtina, kad tokių darbų yra vos keletas. Aktualiausi 
mokslo darbai, siejami su ikiteisminio tyrimo organizavimo problemomis, buvo nagri-
nėti prof. P. Ancelio38, prof. S. Kuklianskio39. Aktualius tyrėjo (buv. tardytojo) paren-
gimo ir profesionalumo klausimus prieš keliolika metų užčiuopė ir prof. E. Palskys40. 
Priėmus Lietuvos Respublikos BPK, aktualūs ikiteisminio tyrimo organizavimo klausi-
mai nagrinėti knygoje „Baudžiamojo proceso optimizavimo ir spartinimo galimybės ir 
būdai“41. Dabartiniu metu tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo tiriant sunkius nusi-

34  Plačiau žr. Barkauskas A. Nusikaltimo tyrimo versijų šiuolaikinė koncepcija ir jos plėtros kryptys. Dak-
taro disertacija: socialiniai mokslai, teisė (01S). – Vilnius: LTU, 2000. Taip pat plačiau žr. Barkauskas A. 
Nusikaltimo tyrimo versijų teorijos realizavimo galimybės // Jurisprudencija, 2005. Nr. 65(57).

35  Plačiau žr. Krikščiūnas R. Kriminalistikos metodų panaudojimas civilinėje teisenoje: teoriniai ir meto-
diniai pagrindai. Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, teisė (01S). – Vilnius: LTU, 2002.

36  Plačiau žr. J. Juškevičiūtė. Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikaltimus: būklė ir perspektyvos. 
Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, teisė (01S). – Vilnius: LPA, 1998.

37  Plačiau žr. Malevski H. Įvykio vietos apžiūra. – Vilnius, 1999. Taip pat žr. Malevski H. Įvykio vietos 
apžiūra ir įvykio vietos tyrimas: naujos kriminalistinės koncepcijos modelis. Daktaro disertacija: socia-
liniai mokslai, teisė (6F). – Vilnius: LPA, 1997.

38  Plačiau žr. Ancelis P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Monografija. – Vilnius, 2007. Taip pat 
žr. Ancelis P. Ikiteisminio nusikalstamų veikų tyrimo procesinės ir organizacinės problemos (lygina-
mosios teisėtyros studija). Daktaro disertacija: socialiniai mokslai: teisė (6F). – Vilnius: LPA, 1996. Taip 
pat plačiau žr. Ancelis P. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmuo įrodinėjimo procese. Kriminalistika ir 
teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Mokslo darbų rinkinys. – Vilnius, 2007. Taip pat plačiau 
žr. Ancelis P. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo prielaidos ikiteisminio tyrimo įstaigose // Kri-
minalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2009. Taip pat plačiau žr. Ancelis 
P. Baudžiamojo proceso normų įtaka užtikrinant žmogaus ir visuomenės saugumą // Nusikalstamumo 
grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos. Kolektyvinė monografija. – Vilnius, 
2010. Taip pat žr. Ancelis P. Baudžiamojo proceso vystymosi tendencijos po 2003 m. Lietuvos Respubli-
kos baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimo // Jurisprudencija, 2008. Nr. 6 (108).

39  Plačiau žr. Kuklianskis S. Nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo pradmenys. – Vilnius, 1995.
40  Plačiau žr. Palskys E. Lietuvos kriminalistikos istorijos apybraižos. – Vilnius, 1995. Taip pat plačiau žr. 

Palskys E. Mokslinė teismo ekspertizė prieškario Lietuvoje. Kriminalinė justicija, – Vilnius, 1995, T. 4.
41  Jurka R., Jovaišas K., Kanapeckaitė J., Mišeikis Ž., Baliutavičius S. Baudžiamojo proceso optimizavimo 

ir spartinimo galimybės ir būdai. – Vilnius, 2004.
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kaltimus problemas tyrinėja M. Šatas42. Bene reikšmingiausias šių dienų mokslo darbas 
šioje srityje – kolektyvinė autorių monografija „Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus 
saugumas“, kurioje daugelis autorių – V. E. Kurapka43, E. Bilevičiūtė44, S. Matulienė45, 
L. Novikovienė46 ir kt. – analizuoja aktualius kriminalistikos ar baudžiamojo proceso 
klausimus, susijusius su teisėsaugos institucijų veiklos optimizavimu ar efektyvesniu 
nusikalstamų veikų tyrimu.

Paminėtini ir užsienio šalių mokslininkai, kurie analizavo tam tikrus ikiteisminio 
tyrimo organizavimo klausimus, būtent: R. S. Belkinas47, A. G. Filipovas48, I. Bulgako-
va49, H. Goldsteinas50, C. Filstadas ir bendraautoriai51, H. Häkkanenas ir bendraauto-
riai52, R. R. Robergas53, P. W. Greenwoodas ir J. Petersilia54, M. D. Lymanas55, J. W. 
Osteburgas56 ir kt. 

42  Plačiau žr. Šatas M. Bendradarbiavimo atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas samprata // Krimina-
listika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2009. Taip pat plačiau žr. Šatas M. Proku-
roro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendradarbiavimo ypatumai // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: 
mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2007. Taip pat plačiau žr. Šatas M. Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo 
pareigūno bendradarbiavimas tiriant sunkius nusikaltimus (daktaro disertacija). Socialiniai mokslai, teisė 
(01S). – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011.Taip pat žr. Šatas M. Kai kurios bendradarbiavimą 
apibūdinančių veiksnių raiškos problemos prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno santykiuose // Kri-
minalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2011. 

43  Plačiau žr. Kurapka V. E., Bilevičiūtė E., Matulienė S. Ekspertinių įstaigų Lietuvoje pertvarkymo gairės 
// Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumas. Kolektyvinė monografija. Vilnius, 2010. 

44  Bilevičiūtė E. Vagysčių iš butų ir žaibiškų vagysčių kriminalistinio tyrimo tobulinimo problemos // 
Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumas. Kolektyvinė monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio 
universitetas, 2010.

45  Matulienė S. Smurtinių nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo kryptys // Nusikalstamumo grėsmės ir 
žmogaus saugumas. Kolektyvinė monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010.

46  Novikovienė L., Paulauskas V. Kelių eismo įvykių dabartinė būklė Lietuvoje bei šių nusikalstamų veikų 
kriminalistinio tyrimo tobulinimo problemos // Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumas. Ko-
lektyvinė monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010.

47  Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – Москва, 2001.
48  Филиппов А. Г. Продолжение дисскусии (вновь o системе криминалистики). Вестник 

криминалистики. Выпуск 1 (13). – Москва, 2005.
49  Bulgakova I. Tardymo ikiteisminiame tyrime raida: Latvijos patirtis (Развитие следствия в 

досудебном производстве: опыт Латвии). Daktaro disertacija // Socialiniai mokslai, teisė (01S). 
– Mykolo Romerio universitetas, 2009. 

50  Goldstein H. Improving policing: A problem-oriented approach. Crime and Delinquency, 25. 1979.
51  Filstad C., Dean G., Fahsing I. A., Gottschalk P. Newcomers „Use of Colleagues as Role Models: Rese-

arch Propositions for Investigative Thinking Styles of Law Enforcement De-tectives“. / Research Article 
/ Knowledge and Process Management. Number 2, 2007.

52  Plačiau žr. Häkkanen H., Ask K., Kebbell M., Alison L., Granhag P. A. Police Officers‘ Views of Effective 
Interview Tactics with Suspects: The Effects of Weight of Case Evidence and Discomfort with Ambigui-
ty/ Cognitive Psychology N. 23, 2008 [žiūrėta 2010-09-28]. Prieiga internete: http://www3.inter-scien-
ce.wi ley.com /cgi-bin/fulltext/120748775/PDFSTART.

53  Roberg R. R. Police management and organizational behaviour: A contingency approch. St. Paul, MN:
West Publishing, 1979.

54  Greenwood P. W., Petersilia J. The Criminal Investigation Process. Volume I: Sumarry and Policy Implica-
tions. Santa Monica: Rand, 1975. Prieiga internete: http://www.rand.org/pubs/reports/2007/R1776.pdf.

55  Lyman M. D. Criminal Investigation: the Art and the Science. 6 th ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2011.
56  Osteburg J. W., Ward R. H. Criminal Investigation // A Method for Recontructing the Past – Anderson 

Publishing Co. Cincinnati, OH, 1992.
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Lietuvoje ir užsienio šalyse gausu edukologijos mokslo darbų bendrosiomis kvali-
fikacijos ir kompetencijos temomis. Šias aktualijas nagrinėja P. Jucevičienė ir B. Stani-
kūnienė57, T. Jovaiša ir O. Gurskienė58, J. L. Patry59, L. Ciolanas ir S. Nielsenas60 ir kt., 
išsamiai tyrinėjami įvairių profesijų atstovų (pedagogų, inžinierių, sveikatos priežiūros 
darbuotojų, socialinių darbuotojų ir kt.) kompetencijos klausimai, juos nagrinėjo F. E. 
Acaras61, D. Malinauskienė62, M. Žukauskienė63, V. Šveikauskas64, A. Mažionienė ir V. 
Žydžiūnaitė65, P. Bonnetas66, C. K. Lehoczkis67 ir kt. Pažymėtina, jog trūksta išsamių 
mokslinių tyrimų ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos srityje, iš 
esmės nenagrinėti ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos klausi-
mai. Pastaruoju metu E. Misiūnas, tyrinėdamas policijos pareigūnų teisinio statuso tu-
rinį, fragmentiškai skiria dėmesio pirminės grandies policijos pareigūnų kvalifikacinių 
gebėjimų analizei68, tačiau liko nenagrinėti ikiteisminio tyrimo pareigūno kompeten-
cijos turinio reglamentavimo klausimai. Todėl, įvertindama šią situaciją, autorė atliko 
tyrimus, kaip implikuoti ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos 
klausimus į ikiteisminio tyrimo organizavimą, ir nagrinėja tai kaip sudedamąsias iki-
teisminio tyrimo organizavimo modelio grandis (elementus).

Disertantė naujai per baudžiamojo proceso, kriminalistikos, vadybos, edukologijos 
prizmę nagrinėja ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų, bendradarbiavimo, kvalifika-
cijos ir kompetencijos klausimus ir pateikia optimizuotą ikiteisminio tyrimo organiza-
57  Plačiau žr. Jucevičienė P., Lepaitė D. Kompetencijos sampratos erdvė. Socialiniai mokslai. Nr. 1(22). 

Kauno technologijos universitetas, 2000. Taip pat žr. Jucevičienė P., Stanikūnienė B. The University 
Teacher‘s Educational Competence in the Context of Learning Paradigm. Socialiniai mokslai Nr. 1(38). 
Kauno technologijos universitetas, 2003.

58  Plačiau žr. Jovaiša T., Gurskienė O. Kvalifikacijų sistemos kūrimas ir diegimas Lietuvoje. Profesinės 
kvalifikacijos socialinio darbo raidoje. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, 2008.

59  Patry J. L. Happenstance and the Cognitive-Affective Personality System: Optimizing Change in Voca-
tional Education // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr. 19, 2010, p. 168–181.

60  Ciolan L., Nielsen S. From Teaching to Learning – and from Policy Cpoying Towards Policy Learning 
for Teachers // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 19, 2010, p. 34–49. 

61  Acar F. E. An Assessment of Social Studies Competency of Turkish Classroom Teachers. International 
Journal of Instruction, 2008. Vol. 1, No. 2 [žr. 2010-05-13]. Prieiga internete: <http://www.e-iji.net/do-
syalar/iji_2008_2_5.pdf>. 

62  Malinauskienė D. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos: diagnostinis aspektas // 
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 19, 2010, p. 102–114.

63  Žukauskienė M. Kineziterapeutų rengimas profesinei veiklai. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 
Nr. 19. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2010.

64  Šveikauskas V. Visuomenės sveikatos pagrindinių studijų programos studentų kompetenciją lemiančių 
gebėjimų ugdymo tendencijos. Medicina. Kauno medicinos universitetas, 2006, Nr. 42(3).

65  Mažionienė A., Žydžiūnaitė V. Slaugos specialistų kompetencijų tobulinimo strategija socialinės par-
tnerystės kontekste. Vadyba. Management, 2009. VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija, p. 81–85.

66  Bonnet P. Development of a competency‐based work‐integrated learning program to facilitate science, 
engineering and technology retention in South Africa as a developing country, 2009 [žiūrėta 2010-06-
25]. Prieiga internete: http://apjce.org/volume_10/apjce_10_2_65_74.pdf. 

67  Lehoczky C. K. European Enlargement: A Comparative View of Hungarian Labour Law. G. A. Berman 
and K. Pistor (Ed.s): Law and Governance in an Enlarged European Union. Hart Publishing, 2004, p. 
209–238.

68  Misiūnas E. Policijos pareigūnų teisinis statusas // Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01S). – 
Mykolo Romerio universitetas, p. 78–85. 
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vimo modelį. Todėl ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis kriminalistikos taktikoje 
yra nauja ir iki šiol nenagrinėta tema. 

Disertacinio tyrimo rezultatų aprobavimas. Autorės publikuoti mokslo straips-
niai ir darbai: 

1. Navickienė Ž. Tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo realijos ir gairės // Kri-
minalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 2009.

2.  Kovalenko, A., Saldžiūnas, V., Navickienė, Ž. Psichofiziologinio tyrimo poli-
grafu taikymas valstybės tarnyboje: taip arba ne (tarp laisvės ir stereotipų)) // Krimina-
listika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 2009.

3. Navickienė Ž. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos 
svarba ikiteisminio tyrimo procese // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 19. 
Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centras, 2010. 

4. Navickienė Ž. Investigators and prosecutor cooperation guidelines: investi-
gators‘ viewpoint // Socialinių mokslų studijos, Nr. 2. Mykolo Romerio universitetas, 
2010 (straipsnis anglų kalba).

5. Navickienė Ž. Nusikalstamų veikų tyrimo organizavimas: būklė ir problemos // 
Nusikalstamumo grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos. Ko-
lektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010.

6.  Navickienė, Ž. Discourse of competencies acquired in legal education // Ap-
plied research in health and social sciences: interface and interaction. Klaipeda: Klaipė-
dos valstybinė kolegija. 2011. 1(8). (straipsnis anglų kalba).

Disertantės pranešimai disertacijos tema mokslinėse konferencijose:
1. Navickienė Ž. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą: taikymo problemos 

(Mokslinė konferencija „Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vykdymo problemos“ 
(prof. E. Palskio 65-osioms metinėms paminėti). Mykolo Romerio universitetas, Vil-
nius, 2005 m. balandžio 8 d.).

2. Navickienė Ž. Svarbiausių kompetencijų problematika ikiteisminiame tyrime: 
tyrėjo požiūris (mokslinė konferencija „Teisėsaugos pareigūnų rengimo aktualijos“, My-
kolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, Kaunas, 2008 m. spalio 10 d.).

3. Navickienė Ž. Tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo realijos ir gairės (VI tarp-
tautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, 
studijos, praktika“. Lietuvos policijos mokykla, Trakai, 2009 m. spalio 16–17 d.).

4. Navickienė Ž. Tyrėjų kompetencijų formavimo diskursas (mokslinė praktinė 
konferencija „Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo procesiniai ir kriminalistiniai 
aspektai“. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, Kaunas, 2011 m. 
birželio 23 d.).

Disertacinis darbas 2011 m. balandžio 14 d. svarstytas Mykolo Romerio universite-
to Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedroje.
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DISERTACINIO TYRIMO METODOLOGIJA

Disertacinio tyrimo principai. Atliekant šį mokslinį tyrimą buvo vadovaujama-
si tokiais tyrimo principais: etiniais, teisiniais, filosofiniais ir procedūriniais69. Teisiniai 
principai susiję su tiriamųjų sauga ir tyrimo duomenų konfidencialumu. Buvo siekia-
ma tyrimą atlikti teisėtai, – tik gavus tyrime dalyvaujančiųjų sutikimą ir užtikrinant 
tyrimo duomenų slaptumą. Tyrimo filosofinių principų kontekste buvo laikomasi kar-
totinumo ir reikšmingumo principų. Reikšmingumo principas svarbus tuo, kad yra 
susijęs su disertantės pasirinktos temos aktualumu, temos moksliniu naujumu. Todėl 
šiuo principu siekiama gauti naujų žinių, reikšmingų ikiteisminio tyrimo organizavimo 
optimizavimui baudžiamojo proceso, kriminalistikos, vadybos, edukologijos konteks-
te. Kartotinumo principas svarbus tuo, kad šiuo principu siekiama tyrimo duomenų 
patikimumo70. Siekiant duomenų patikimumo ir laikantis sąžiningumo principo, buvo 
svarbu laikytis visų atlikimo procedūrų ir pateikti tokius duomenis, kokie yra gauti. 
Procedūriniai principai nulėmė temos moksliniam tyrimui pasirinkimą ir šios temos 
formulavimą. Atliekant tyrimą, buvo vadovaujamasi įvairiopų aiškinimų principu, ku-
ris padėjo gautus tyrimo rezultatus interpretuoti ir pateikti išvadas. 

Tyrimo etika. Tyrimo etikos koncepcija71 pagrįsta tiriamųjų (respondentų) sutiki-
mu dalyvauti šiame tyrime. Tyrimo dalyviams buvo paaiškinta, kad jų dalyvavimas ty-
rime yra savanoriškas, ir jeigu jie nesutinka, tyrime nedalyvauja. Tyrimo dalyviai turėjo 
galimybę išsiaiškinti jiems neaiškius ar nesuprantamus klausimus. Atliekant tyrimą taip 
pat buvo laikomasi anonimiškumo principo. Tyrimo dalyvių vardai, pavardės, įstaigos 
ir padaliniai, kuriuose jie dirba, ir kiti asmeniniai duomenys nebuvo fiksuojami. 

Disertacinio tyrimo metodai. Disertacijoje panaudoti šie bendrieji teoriniai ir empi-
riniai tyrimo metodai: aprašomasis-lyginamasis, istorinis, sisteminė analizė, analitinis-kriti-
nis, palyginimas, indukcija, dedukcija, modeliavimas, dokumentų turinio analizė, anketinė 
apklausa (raštu ir telefonu), apibendrinimo ir matematinės statistikos tyrimo metodai.

Atliekant disertacinį tyrimą naudoti teoriniai tyrimo metodai

Rašant disertaciją panaudoti šie bendrieji teoriniai tyrimo metodai: aprašomasis-
lyginamasis, istorinis, sisteminė analizė, analitinis-kritinis, palyginimas, indukcija, de-
dukcija, modeliavimas.

69  Mokslinėje literatūroje pateikiami teisiniai, etiniai, filosofiniai ir procedūriniai principai. Teisiniai prin-
cipai susiję su tiriamųjų sauga ir tyrimo duomenų konfidencialumu. Plačiau žr. Kardelis K. Mokslinių 
tyrimų metodologija. – Kaunas, 2002. 

70  Būtina tiksliai laikytis visų su tyrimo metodologija susijusių reikalavimų, o tyrimo metodikos aprašymą 
pateikti taip, kad ir kiti tyrėjai galėtų pakartoti tyrimą ir gauti panašių rezultatų. Plačiau žr. Kardelis 
K. Mokslinių tyrimų metodologija. – Kaunas, 2002. Taip pat žr. Shank G. D. Qualitative Research: A 
Personal Skills Approach. Second Edition. – PEARSON Merrill. Prentice Hall, 2006. 

71  Plačiau žr. Qualitative Research Practice. Edited by Seale C., Gobo G., Gubrium J. F., Silverman D. – 
SAGE Publication, 2005, p. 231–232. 
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Taikant aprašomąjį-lyginamąjį metodą, darbe aprašyti ir palyginti Lietuvos ir už-
sienio šalių mokslininkų teiginiai ir nuomonės dėl ikiteisminio tyrimo organizavimo, 
ikiteisminio tyrimo bendradarbiavimo, kvalifikacijų nustatymo, kompetencijų turinio. 
Taikant šį metodą, lygintos įstatymuose, kituose teisės aktuose ir anksčiau galiojusiame 
Lietuvos Respublikos BPK įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios ikiteisminio tyri-
mo organizavimo procesą. Tai leido nustatyti dabartines ikiteisminio tyrimo organiza-
vimo problemas ir reglamentavimo spragas, pasinaudojant užsienio šalių gerąja prakti-
ka, teikti siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo. 

Istoriniu tyrimo metodu siekiama gilintis, kaip tiriama problema kito per tam ti-
krą laiką. Šis metodas panaudotas atskleidžiant šiuolaikinės kriminalistikos taktikos 
vystymąsi, ikiteisminio tyrimo organizavimo vietą kriminalistikos taktikos kontekste, 
ankstesnio ir dabartinio ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo atliekant iki-
teisminį tyrimą ypatumus, ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų pokyčius.

Sisteminės analizės tyrimo metodu siekiama, sistemos elementus analizuojant išori-
niu ryšiu, nustatyti pažinimo proceso sąveikos su aplinka, kurioje jis vyksta, principus; iš 
daugelio pažinimo proceso elementų vidiniu ryšiu atskleisti svarbiausius, apibrėžiančius 
pažinimo procesą kaip sistemą; atskleisti pažinimo proceso, kaip vientiso reiškinio, vidinę 
struktūrą ir organizaciją72. Šiuo metodu naudojamasi atskleidžiant ikiteisminio tyrimo or-
ganizavimą kaip vieną iš kriminalistikos taktikos sudedamųjų dalių, o ikiteisminio tyrimo 
subjektų įgaliojimus, jų bendradarbiavimą, šių subjektų kvalifikaciją ir kompetencijas – 
kaip keturis pagrindinius kuriamo ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio elementus. 
Šis tyrimo metodas padeda ne tik išskaidyti ir analizuoti atskiras ikiteisminio tyrimo orga-
nizavimo proceso sudėtines dalis, bet ir įvertinti šių dalių (elementų) tarpusavio sąveiką. 
Sisteminės analizės tyrimo metodas taip pat panaudotas darant apibendrinimus.

Analitinis-kritinis tyrimo metodas reiškia būdus, kuriais sutelkiamos ir permąsto-
mos žinios. Šis metodas naudojamas norint įvertinti ikiteisminio tyrimo organizavimo 
turinį ir nustatyti jo sudedamųjų elementų veiksmingumą, atsižvelgiant į ikiteisminio 
tyrimo organizavimo teisinio reglamentavimo trūkumus, šalintinas spragas, siekiant 
efektyviau reglamentuoti ikiteisminio tyrimo organizavimą.

Palyginimas, kaip mąstymo operacija, grindžianti teiginius apie objektų, reiškinių 
panašumus ir skirtumus, disertacijoje panaudotas vertinant ikiteisminio tyrimo subjek-
tų įgaliojimų, bendradarbiavimo, kvalifikacijos, kompetencijos turinio reglamentavimo 
ypatumus esamame ir siūlomame ikiteisminio tyrimo organizavimo modelyje. 

Indukcija buvo naudojama analizuojant ikiteisminio tyrimo organizavimo turinį, 
ikiteisminio tyrimo organizavimo, subjektų bendradarbiavimo, kvalifikacijos, kompeten-
cijos sampratų, požymių ir turinio santykį, kuriant ikiteisminio tyrimo organizavimo mo-
delį, nustatant ir pagrindžiant jo sudedamąsias grandis, taip pat formuluojant išvadas.

Dedukcija kaip samprotavimas, kurio metu iš keleto teisingų teiginių (prielaidų) 
pagal logikos taisykles formuluojamas naujas teisingas teiginys, buvo panaudota ku-
riant ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį. Šiuo metodu, nagrinėjant ikiteisminio 
tyrimo organizavimo procesą ir kuriant ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį, buvo 
siekiama išskirti svarbiausius sudedamuosius elementus, formuluoti naujus teiginius. 

72  Plačiau žr. Teoriniai mokslinių tyrimų metodai ir principai [žiūrėta 2009-12-12]. Prieiga internete: 
http://www.su.lt/filemanager/download/682/2.Teoriniai%20tyrimo%20metodai.pdf.
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Modeliavimas73 kaip metodas padėjo konstruoti ikiteisminio tyrimo organizavimo 
modelį pagal sudedamąsias grandis – ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų, bendra-
darbiavimo, šių subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos turinį.

Atliekant disertacinį tyrimą naudoti empiriniai tyrimo metodai

Disertacijoje panaudoti šie empiriniai tyrimo metodai: dokumentų turinio analizė, 
anketinė apklausa (raštu ir telefonu), apibendrinimo ir matematinės statistikos tyrimo 
metodai.

Dokumentų analizės metodu74 siekta išanalizuoti įvairių teisės aktų, reglamentuo-
jančių ikiteisminio tyrimo organizavimo procesą, turinį. Šio metodo panaudojimas tiks-
lingas nagrinėjant skirtingo lygmens (įstatymų, kitų norminių teisės aktų) dokumentų, 
reglamentuojančių ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimus, sąveiką, jų kvalifikaciją ir 
kompetencijas, turinį. Taikant dokumentų turinio analizės metodą buvo nagrinėjamos 
baudžiamojo proceso kodekso normos, užsienio šalių baudžiamąjį procesą reglamen-
tuojančios normos, apibendrinama teismų praktika, Lietuvos Respublikos generalinio 
prokuroro įsakymais patvirtintų rekomendacijų nuostatos, žinybinių teisės aktų, regla-
mentuojančių ikiteisminio tyrimo atlikimo tvarką, organizavimo procesą, nuostatos. 
Taip pat analizuojamos teisėsaugos institucijų (policijos, prokuratūros, teismų) veiklos 
ataskaitos. Naudojant šį metodą, buvo nagrinėjamos ir teisėsaugos institucijų pareigū-
nų kvalifikacijos tobulinimo procesų ataskaitos.

Pirmame tyrimo etape pasirinktas šaltinių atrankos kriterijus pagal raktinius žo-
džius: kriminalistikos taktika, ikiteisminio tyrimo organizavimas, ikiteisminio tyrimo 
subjektų (prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, ikiteisminio tyrimo teisėjo) įgalio-
jimai, sąveika, bendradarbiavimas, kvalifikacijų aprašai, įgyjamos kompetencijos. Pagal 
šį atrankos kriterijų tyrimo metu atlikta įvairių teisės aktų, dokumentų, mokslo šalti-
nių, publikacijų paieška teisės aktų ir mokslo straipsnių duomenų bazėse. Nagrinėjant 
mokslo šaltinius, buvo ieškoma šaltinių, kuriuose analizuojamas ikiteisminio tyrimo 
organizavimo procesas, aktualūs ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo ypa-
tumai, šių subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos klausimai. 

Pagal raktinius žodžius atrinkti 142 šaltiniai, iš jų 5 teisės aktai ir 3 moksliniai straips-
niai buvo atmesti kaip netinkami. Tolesniam tyrimui reikšminga imtis – 134 šaltiniai: 

1) 38 galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai ir aktualios šių teisės aktų re-
dakcijos (2003–2011 m.), reglamentuojantys ikiteisminio tyrimo organizavimo proce-
są, ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo, jų kvalifikacijos ir kompetencijos 
klausimus (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai, Lietuvos Respubli-
kos generalinio prokuroro įsakymai, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymai 
ir pan.); 

2) 20 įvairių teisėsaugos institucijų veiklos ataskaitų; 

73  Modeliavimas – vieno objekto savybių pakartojimas kitame objekte (modelyje), norint geriau pažinti 
pirmąjį. Plačiau žr. Teoriniai mokslinių tyrimų metodai ir principai [žiūrėta 2011-04-03]. Prieiga inter-
nete: http://www.su.lt/filemanager/download/682/2.Teoriniai%20tyrimo%20metodai.pdf.

74  Plačiau žr. Bitinas B., Rupšienė L., Žydžiūnaitė V. Kokybinių tyrimų metodologija. – Klaipėda, 2008, p. 
225–235. 
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3) 50 įvairių ikiteisminio tyrimo padalinių ikiteisminio tyrimo pareigūnų (tyrėjų) 
pareigybių aprašymų;

4) 26 šalies pirminiai moksliniai straipsniai, disertacijos, monografijos, analizuo-
jantys atskirus ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimus.

Antrame šio tyrimo etape naudojamas duomenų analizės metodas – aprašomoji 
turinio analizė. Šio metodo esmė – nustatyti tyrimui svarbius prasminius vienetus, t. y. 
tam tikrų žodžių ir sąvokų buvimą tekste. Buvo išskirti tokie žodžiai ir sąvokos: krimi-
nalistikos taktika, ikiteisminio tyrimo organizavimas, bendradarbiavimas ikiteisminia-
me tyrime, ikiteisminio tyrimo subjektų – prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, 
ikiteisminio tyrimo teisėjo – įgaliojimai, kvalifikaciniai reikalavimai, kvalifikacija, kom-
petencija, kompetencijų nuostatai, kompetencijų aprašai. 

Mokslinės literatūros analize siekiama pagrįsti temos aktualumą ir naujumą, at-
skleisti kitose šalyse nagrinėjamos kriminalistikos taktikos vystymosi kryptis, turinį, 
ikiteisminio tyrimo organizavimo ypatumus, taip pat atskirus ikiteisminio tyrimo orga-
nizavimo klausimus. Dokumentų aprašomąja turinio analize siekiama išnagrinėti šalies 
ikiteisminio tyrimo organizavimo procesą reglamentuojančius teisės aktus, ikiteisminio 
tyrimo subjektų įgaliojimus, bendradarbiavimą apibrėžiančius teisės aktus, ikiteisminio 
tyrimo subjektų kvalifikaciją ir jų kompetencijos turinį nustatančius teisės aktus.

Apklausos metodu siekta išsiaiškinti praktines ikiteisminio tyrimo organizavimo 
problemas. Taikant šį metodą, nustatyta tikroji ikiteisminio tyrimo organizavimo si-
tuacija. Šis metodas padėjo nustatyti pagrindines šiuolaikinės kriminalistikos taktikos 
vystymosi kryptis, įvardyti praktinius ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimus: iki-
teisminio tyrimo subjektų įgaliojimų, bendradarbiavimo ypatumus, šių subjektų kvali-
fikacijos ir kompetencijos problemas.

Apibendrinimo ir matematinės statistikos tyrimo metodai panaudoti disertacijoje 
reziumuojant anketavimo rezultatus, darant apibendrinimus ir formuluojant išvadas. 
Autorė pateikia savo ankstesnės profesinės patirties ikiteisminio tyrimo padaliniuose api-
bendrinimą ir tai sieja su dabartine profesine patirtimi Lietuvos policijos mokykloje.

Pasirinkti skirtingi tyrimo metodai leidžia išryškinti du pagrindinius mokslinio 
tyrimo principus: giluminio nagrinėjimo ir objektyvumo, ir leidžia iš tikrųjų įvertinti 
praktinę ikiteisminio tyrimo organizavimo situaciją tyrėjo, specialisto, prokuroro ir tei-
sėjo požiūriu, panagrinėti ne tik ikiteisminio tyrimo pareigūno darbo organizavimo, bet 
ir kompetencijos problemas, pateikti jų sprendimo būdus.

Tyrimo patikimumo pagrindimas. Empirinio tyrimo patikimumas grindžiamas 
statistinių duomenų oficialumu. Siekiant užtikrinti empirinio tyrimo patikimumą, buvo 
atliekamos apklausos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje – apklausiami ikiteismi-
nio tyrimo pareigūnai, prokurorai ir tyrėjai, atliekantys ar atlikę ikiteisminio tyrimo 
teisėjo funkcijas. Empiriniam tyrimui buvo pasirinkti visi 10 šalies apskričių vyriausiųjų 
policijos komisariatų ir jiems priklausančių teritorinių policijos komisariatų ikiteismi-
nio tyrimo padaliniai, skirtingų miestų apylinkės prokuratūros ir apylinkės teismai. 

Anketa buvo parengta 2007 m. lapkričio mėn. Apklausa buvo atliekama nuo 
2008 m. sausio mėn. iki 2009 m. gegužės mėn. Anketos klausimynas buvo sudarytas 
atsižvelgiant į tuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos BPK redakciją. Planuojant 
tyrimą, buvo parengti du klausimynai: pirmasis – ikiteisminio tyrimo pareigūnams, 
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kitas – prokurorams ir teisėjams. Atsižvelgiant į tai, jog ikiteisminio tyrimo organiza-
vimas policijos įstaigose pripažinta kaip silpniausia ikiteisminio tyrimo organizavimo 
grandis, tyrimu siekta visapusiškai ir išsamiai išsiaiškinti ikiteisminio tyrimo organi-
zavimo problemas policijos įstaigose. Pateikiamų klausimų įvairumas leido išsamiai 
išanalizuoti dabartinę ikiteisminio tyrimo situaciją, įvertinti, kaip ikiteisminį tyrimą 
reglamentuojančios procesinės nuostatos veikia praktikoje. Klausimyne išskirtos šios 
pagrindinės dalys: 1) dalyvių demografiniai duomenys (išsilavinimas, amžius, patir-
tis); 2) klausimai, susiję su šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi kryptimis, 
mokymais kriminalistikos taktikos srityje, ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos 
ir kompetencijos problematika; 3) klausimai, kuriais siekiama išsiaiškinti teisėsaugos 
institucijų darbo problematiką; 4) klausimai, kuriais siekiama išsiaiškinti ikiteisminio 
tyrimo subjektų bendradarbiavimo situaciją ir problemas; ikiteisminio tyrimo organi-
zavimo įstaigose problematiką; 5) klausimai, kuriais siekiama nustatyti, ar yra ikiteismi-
nio tyrimo subjektų įgaliojimų konfliktų ikiteisminiame tyrime. Antrasis klausimynas 
buvo sudarytas prokurorams ir teisėjams. Šį klausimyną sudarė klausimai, susiję su iki-
teisminio tyrimo organizavimu: kriminalistikos taktikos vystymosi krypčių išskyrimu, 
ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo problematika75. 

Planuojant empirinį tyrimą, buvo svarbu nustatyti mažiausią imčių skaičių, kad 
būtų galima padaryti statistiškai reikšmingas išvadas. Nustatant tyrimo imtį, buvo atsi-
žvelgta į tai, jog imtis turi būti reprezentatyvi, kad pagal jos rezultatus būtų galima spręs-
ti apie visumą ir užtikrinti mažą imties paklaidą. Siekiant pakankamai reprezentatyvios 
tyrimo imties, buvo atsižvelgta į policijoje dirbančių visų ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
skaičių. Tyrimui atlikti buvo sudaryta 1100 anketų ikiteisminio tyrimo pareigūnams. 
Lietuvos policijos mokymo centre (dab. Lietuvos policijos mokykla), ikiteisminio tyri-
mo pareigūnams atvykus į kvalifikacijos tobulinimo kursus, buvo išdalinta 700 anketų. 
Visos 700 anketų buvo surinktos, tačiau 22 buvo sugadintos76, todėl tinkamos analizuoti 
buvo 678 anketos. Kita dalis anketų (400) buvo išsiųsta į įvairius šalies policijos įstaigų 
ikiteisminio tyrimo padalinius. Sugrąžintos 344 anketos, iš jų 9 buvo sugadintos, todėl 
tinkamos analizuoti buvo 335 anketos. Iš viso tinkamų analizuoti gauta 1013 anketų. 
Siekiant nustatyti objektyvią ikiteisminio tyrimo organizavimo situaciją, buvo apklausti 
prokurorai ir teisėjai77. Tyrimo metu buvo sudaryta ir išsiųsta 220 anketų: 110 anketų 
prokurorams ir 110 anketų teisėjams. Gautos 104 prokurorų ir 109 teisėjų anketos, iš jų 
211 anketų (102 prokurorų ir 109 teisėjų) buvo tinkamos analizuoti.

Apklausos rezultatams apskaičiuoti buvo panaudotas matematinės statistikos 
metodas (pagrindinių duomenų apdorojimo matematinės statistikos programų SPSS 
paketas). Rodikliai suskirstyti pagal procentinę išraišką. Statistinio tyrimo tikslumui 

75  Buvo atsižvelgta į 2008 metais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atliktą tyrimą, kuriuo 
buvo siekiama išanalizuoti kai kuriuos kriminalinės justicijos pareigūnų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo 
klausimus. 

76  Apibendrinus nustatyta pagrindinė anketų sugadinimo priežastis – ikiteisminio tyrimo pareigūnai iki-
teisminio tyrimo padaliniuose dirbo gana trumpą laiką (nuo kelių dienų iki kelių savaičių), todėl objek-
tyviai negali atsakyti į suformuluotus klausimus. 

77  Atsižvelgiant į tai, kad teismų sistemoje vykdoma rotacija ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijai atlikti, 
apklausiami buvo ne tik teisėjai, atliekantys ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, bet ir atlikę šią funk-
ciją anksčiau. 
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apskaičiuoti buvo imtas bendras ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų skaičius 
Lietuvoje (3500 pareigūnų ir 863 prokurorai) 2008 metais ir taikyta populiacijos ir im-
ties dydžio proporcinių santykių priklausomybė78 (Pagal šią proporciją apklausiant dau-
giau nei tūkstantį asmenų, kai populiacija (bendras galimų apklausos subjektų skaičius) 
yra daugiau nei 10 000, imties paklaida yra nekintanti ir sudaro apie 3 procentus). Ver-
tinant ikiteisminio tyrimo pareigūnų imtį (1013 anketų, populiacija – 3500), paklaida 
sudarė 1,82 procento, t. y. galima teigti, kad atsakymų patikimumas yra daugiau kaip 98 
procentai. Vertinant prokurorų imtį (102 anketos, populiacija – 863), paklaida sudarė 
7,28 procento, t. y. statistinis atsakymų patikimumas yra 93 procentai. Vertinant tei-
sėjų imtį (109 anketos, populiacija – 620), paklaida sudarė 9,2 procento, t. y. statistinis 
atsakymų patikimumas yra 92 procentai. Nurodyti dydžiai ir lemia tyrimo metu gautų 
rezultatų paklaidą.

Siekiant išsamumo ir objektyvumo, 2010 metų rugsėjo mėn. buvo atlikta įvairių ša-
lies miestų apylinkės prokuratūrų prokurorų apklausa telefonu (iš viso 50 prokurorų). 
Buvo užduodami tokie klausimai: 1) ar pritartumėte, kad Lietuvos Respublikos BPK 
nuostata, reglamentuojanti ikiteisminio tyrimo pabaigą, būtų keičiama ir ikiteisminio 
tyrimo pareigūnui būtų suteikta teisė surašyti kaltinamąjį aktą; 2) ar pritartumėte, kad 
Lietuvos Respublikos BPK nuostata, reglamentuojanti ikiteisminių tyrimų sujungimą ir 
išskyrimą, būtų keičiama ir teisė sujungti ar išskirti tyrimus būtų suteikta ikiteisminio 
tyrimo pareigūnui. 

Disertacinį tyrimą sudaro šios pakopos:
Pirma, disertacijoje panaudoti bendrieji teoriniai tyrimo metodai – aprašomasis-

lyginamasis, istorinis, sisteminė analizė, dedukcija – leido nagrinėti įvairias krimina-
listikos taktikos sampratas, vystymąsi ir turinį, nustatyti šiuolaikinės kriminalistikos 
taktikos vystymosi kryptis, išskirti pagrindinius ikiteisminio tyrimo organizavimo 
elementus, kuriais remiantis ir kuriamas ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis. 
Apklausos metodas padėjo išskirti ikiteisminio tyrimo organizavimą kaip svarbiausią 
kriminalistikos taktikos vystymosi kryptį.

Antra, naudojant dokumentų analizės ir apklausos metodus per baudžiamojo pro-
ceso, vadybos, edukologijos prizmę analizuojami praktiniai ikiteisminio tyrimo organi-
zavimo klausimai. Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo subjektų – prokurorų, ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų – bendradarbiavimą, šių subjektų kvali-
fikacijos ir kompetencijos turinio reglamentavimo ypatumus, buvo nustatytos praktinės 
šių ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų reglamentavimo, bendradarbiavimo proble-
mos, įvardyti šių subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos reglamentavimo trūkumai. 

Trečia, naudojant indukcijos, modeliavimo, palyginimo, analitinį-kritinį meto-
dą, sujungiant baudžiamojo proceso, vadybos, edukologijos mokslų žinias, remiantis 
kriminalistikos taktika formuojamas ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis, kons-
truojami pagrindiniai šio modelio elementai – ikiteisminio tyrimo subjektų bendra-
darbiavimas ir jų kvalifikacija ir kompetencija. Taip pat pateikiamas esamo ir siūlomo 
ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio turinys. 

Loginę tyrimo struktūrą nusako disertacinio tyrimo suformuluotam tikslui įgyven-
dinti iškeltų uždavinių realizavimo tvarka (žr. 1 pav.).
78  Designing, Conducting and Analysing Surveys and Questionnaires (ASQ) [žiūrėta 2008-07-20]. Priei-

ga internete: www.library.nhs.uk/nlhdocs/FOLIO13_choosing_a_sample.doc.
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I. IKITEISMINIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR  
JO REGLAMENTAVIMAS

1. Šiuolaikinės kriminalistikos taktikos  
turinys ir vystymosi kryptys

Kriminalistikos taktikos samprata ir turinys.
Kriminalistikos taktika – viena iš kriminalistikos mokslo dalių. Terminas „takti-

ka“ pirmiausia pradėtas vartoti karo terminijoje: karinė taktika tyrinėjo mūšio (karo) 
objektyvius dėsningumus bei kūrė kovos būdus, priemones ir formas, atitinkančias 
konkrečias aplinkybes siekiant tam tikrų tikslų. Bendrąja prasme kriminalistikos taktika 
suprantama kaip tam tikrų priemonių ir būdų visuma siekiant įgyvendinti konkrečius 
tikslus. Kriminalistikos priemonių, būdų ir metodų atsiradimas susijęs su ikiteisminio 
tyrimo, paieškos, ekspertine veikla. XVII amžiaus teisininkų darbuose randamos pir-
mosios rekomendacijos, susijusios su specialiųjų žinių panaudojimu tiriant nusikals-
tamas veikas. XVIII amžiuje pirmąkart buvo bandoma apibendrinti teisminę prakti-
ką79. Kriminalistikos taktikos terminą vienas pirmųjų pavartojo vokiečių teisininkas A. 
Veingardas80. Kriminalistikos taktika buvo suprantama gerokai siauriau nei dabartiniu 
metu: ji apėmė nurodymus, kaip sudaryti nusikalstamų veikų tyrimo planus. Anglosak-
sų teisinėje sistemoje aptinkamas kitas terminas – nusikalstamų veikų tyrimas (angl. 
criminal investigation). Šioje teisinėje sistemoje kriminalistikos taktiką apibrėžiantis 
terminas „nusikalstamų veikų tyrimas“ kildinamas iš Anglijos ir siejamas su specialiųjų 
kriminalinės policijos padalinių pareigūnų darbu Londone (angl. Bow Street Runners) 
ir Kriminalinės policijos biuro įkūrimu Londone 1842 metais81. JAV kriminalistikos 
taktikos vystymosi pradžia siejama su A. Pikertono įkurta Nacionaline detektyvų agen-
tūra ir Federalinio tyrimo biuro įkūrimu 1924 metais82.

Pažymėtina, kad skirtingu laikotarpiu kriminalistikos taktikos samprata kito. Kri-
minalistikos taktika buvo siejama su ikiteisminio tyrimo būdų sistema, suteikiančia ga-
limybę, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, kuo efektyviau ir kuo mažesnėmis 
sąnaudomis realizuoti moralinių ir procesinių teisių reikalavimus83. Nors šis kriminalis-
tikos taktikos apibrėžimas, palyginti su vėlesniais, nebuvo išsamus, tačiau ir vėliau buvo 
remtasi šiais teiginiais. Dar vėliau kriminalistikos taktika apibūdinama jau plačiau: „kri-
minalistikos taktikos sistemą sudaro ne tik taktiniai būdai, sukurti mokslo pagrindu, 
bet ir moksliniai teiginiai, kuriais remiantis kuriami taktiniai būdai ir kriminalistinės 

79  Ищенко Е. П., Образцов В. А. Криминалистика. – Москва, 2005, c. 26.
80  Boзгрин И. А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД. 1999, № 1, c. 6.
81  Lyman M. D. Criminal Investigation: the Art and the Science. 6 th ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2011, p. 7. 
82  Ten pat, p. 9.
83  Зицер Е. У. Предмет, метод и система криминалистики. – Москва, 1967, c. 32.
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rekomendacijos“84. Prof. H. Malevskis, nagrinėdamas kriminalistikos mokslo svarbą ir 
laimėjimus, atkreipė dėmesį į tai, kad skirtingose šalyse kriminalistika formavosi ne-
vienodai, o tai savo ruožtu skatino kriminalistikos mokyklų – germanų, romanų, an-
glosaksų ir rusų – atsiradimą85. Sarajevo teisės universiteto mokslininkai, nagrinėdami 
kriminalistikos taktikos raidą, išskyrė tris pagrindinius kriminalistikos modelius. Pagal 
pirmąjį, vadinamąjį vokiečių teisės modelį, kriminalistikos mokslas turi ilgą istoriją ir 
gilias tradicijas. Šis modelis susiformavo tokiose valstybėse kaip Vokietija, Rusija, Serbi-
ja, Bosnija ir Hercegovina. Pagal antrąjį modelį, pavyzdžiui, Italijoje, net nevartojamas 
terminas „kriminalistika“. Šiam mokslui apibūdinti vartojamas terminas „polizia scien-
tifica“, tai yra policijos mokslas, apimantis ir kitų mokslų metodus ir techniką siekiant 
ištirti nusikalstamą veiką86. Trečiasis modelis siejamas su anglosaksų teisine sistema ir 
daugiausia paplitęs JAV. Šie skirtingi kriminalistikos modeliai įvairiose valstybėse lėmė 
ir savitą kriminalistikos taktikos vystymąsi87. 

Beje, reikėtų pažymėti, kad kriminalistiką tyrinėjančiuose užsienio šalių moksli-
ninkų darbuose kriminalistikos, kaip mokslo, disciplina ne visada išskiriama į tas pačias 
dalis. Pavyzdžiui, Suomijos policijos kolegijos kriminalistikos kaip disciplinos turinį su-
daro nusikalstamų veikų prevencijos strategija, techninis tyrimas, teismo medicina ir 
taktinis nusikalstamų veikų tyrimas, kuris apima ir atskirų nusikalstamų veikų tyrimo 
metodiką88. Slovėnijoje kriminalistikos mokslui apibrėžti vartojama sąvoka „nusikals-
tamų veikų tyrimas“ (angl. criminal investigation), o į studijų programą įtrauktos to-
kios mokymo disciplinos kaip nusikalstamų veikų tyrimas, nusikalstamų veikų tyrimo 
strategija, nusikalstamų veikų tyrimo metodologija, kriminalistinių tyrimų pagrindai, 
tiriamoji psichologija89. Taktiniai nusikalstamų veikų tyrimo klausimai nagrinėjami 
kaip nusikalstamų veikų tyrimo disciplinos sudėtinė dalis. Todėl, nagrinėjant krimi-
nalistikos taktikos turinį, verta atkreipti dėmesį į konkrečioje valstybėje susiklosčiusį 
kriminalistikos mokyklos modelį.

Kriminalistikos taktikai būdinga tai, kad ji nuolat kinta. Be to, disertantės nuo-
mone, verta pažymėti, jog kriminalistikos taktikos vystymąsi lemia ir besikeičiančios 
baudžiamojo proceso normos. Todėl įsigaliojus Lietuvos Respublikos BPK, kriminalis-
tikos taktikos nuostatų peržiūra tapo ypač aktuali atsižvelgiant į pakitusias šio kodekso 
nuostatas. Be to, pasikeitus įstatymams, ne mažiau svarbus tapo ir teisėsaugos institu-
cijų veiklos efektyvumas. Taigi, apibrėžiant kriminalistikos taktiką kaip kriminalistikos 
mokslo dalį, būtina akcentuoti, kad jos tyrinėjimo objektas yra teismo, ikiteisminio ty-
rimo ar ekspertinės veiklos įgyvendinimo ir organizavimo dėsningumai siekiant sukurti 
84  Кузнецов А. А. Лекция „Понятие и система криминалистической тактики, ее роль в раскрытии 

и расследовании преступлений“. МВД РФ Омская высшая школа милиции. Омск, 1993, c. 5.
85  Malevski H. Pagrindinės kriminalistikos mokyklos ir šiuolaikinio kriminalistikos modelio formavima-

sis Lietuvoje // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2009, p. 94. 
86  Halilovic H., Bojanic N. Criminalistics scientia sui generis–arguments pro et contra [žiūrėta 2007-06-

24]. Prieiga internete: http://www.fpvv.uni-mb.si/conf2004/papres/halilovic.pdf.
87  Ten pat.
88  Senior Police Officer Training in Finland // Course Programme and Entry Requirements. – The Police 

College of Finland, Espoo, 1998.
89  Maver D. Criminal Investigation / Criminalistics in Slovenia: Origins, Development and Trends // Jour-

nal of Criminal / Justice and Security, 4, 2009, p. 506 [žiūrėta 2011-01-19]. Prieiga internete: http://
www.fvv.uni-mb.si/Varstvoslovje/articles/VS-2009-4-Maver.pdf.
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moksliškai pagrįstas rekomendacijas, būtinas efektyvesnei teisėsaugos institucijų veiklai. 
Mokslininkai, pabrėždami kriminalistikos ir jos atskirų dalių svarbą, akcentuoja teisė-
saugos institucijų veiklos optimizavimo poreikį, kuris gali būti užtikrinamas naujausių 
kriminalistikos ir teismo ekspertizės žinių „gimimu“90. Aktyviai diskutuojama dėl eks-
pertinių įstaigų veiklos efektyvumo ir vadybos priemonių parinkimo91, šių ekspertinių 
įstaigų pertvarkymo pateikiant įžvalgas dėl jų teigiamo optimizavimo poveikio92. Kaip 
jau minėta, ne visose užsienio šalyse vienodai vartojamas terminas „kriminalistikos tak-
tika“, tačiau turinio prasme išlieka tokie aktualūs klausimai kaip įvykio vietos apžiūra93, 
nusikalstamų veikų tyrimo organizavimas94. 

Pažymėtina, kad dabartiniu metu kriminalistikos taktika yra pagrindinė krimina-
listikos sistemos sritis. Tai grindžiama kriminalistikos taktikos santykiu su kitomis kri-
minalistikos sistemos dalimis – kriminalistikos technika ir kriminalistikos metodika. 
Kriminalistikos technikos pasiekimai pritaikomi atliekant atskirus tyrimo veiksmus, o 
atskirų nusikalstamų veikų rūšių tyrimo metodika grindžiama kriminalistikos taktikos 
teiginiais, t. y. tiriant atskirų rūšių nusikaltimus siekiama optimaliai organizuoti tokių 
nusikalstamų veikų tyrimą panaudojant kuo efektyvesnius taktinius būdus ir kombina-
cijas. Dabartiniu metu ypač daug dėmesio skiriama atskirų nusikalstamų veikų tyrimo 
metodikai: nusikalstamų veikų, padarytų keliose valstybėse, tarptautinį pobūdį turinčių 
nusikalstamų veikų95, organizuoto nusikalstamumo tyrimo metodikai96, aktualių nusi-
kalstamų veikų seksualinio apsisprendimo laisvei97, naujoms smurtinių nusikalstamų 
veikų ikiteisminio tyrimo kryptims98, vaikų pornografijos tyrimo metodikai99, vagys-
čių iš butų ir žaibiškų vagysčių kriminalistinio tyrimo tobulinimo problemoms100, kelių 
eismo įvykių mažinimo ir šių nusikalstamų veikų kriminalistinio tyrimo tobulinimo 

90  Gorbatkov A., Juodkaitė-Granskienė G. Kriminalistikos ir teismo ekspertizės santykio klausimu // Kri-
minalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2009, p. 41.

91  Juodkaitė-Granskienė G. Teisėsaugos institucijų naudojamos vadybos priemonės ir jų optimizavimo 
problemos Lietuvoje (Viešųjų ekspertinių tyrimų organizacijų pavyzdžiu) // Nusikalstamumo grėsmės 
ir žmogaus saugumas. Kolektyvinė monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 
499–513. 

92  Kurapka V. E., Bilevičiūtė E., Matulienė S. Ekspertinių įstaigų Lietuvoje pertvarkymo gairės // Nusikals-
tamumo grėsmės ir žmogaus saugumas. Kolektyvinė monografija. Vilnius, 2010, p. 461–473.

93  Reno J., Marcus D., Robinson L., Brennan N., Travis J. Crime Scene Investigation: A Guide for Law 
Inforcement. Research report. U.S. Department of Justice. 2000.

94  Handbook of Criminal Investigation. Edited by Newburn T., Wiliamson T., Wright A. Willan publis-
hing. 2007. 

95  Mullins S. Parallels Between Crime and Terrorism: A Social Psychological Perspective. Studies in Conf-
lict & Terrorism.Volume 32, Issue 9, 2009. 

96  Gottschalk P. Value configurations in organised crime. Policing & Society. Vol. 19, No. 1, 2009, p. 47–57.
97  Zimring F. E., Jennings W. G., Piquero A. R., Hays S. Investigating the Continuity of Sex Offending: 

Evidence from the Second Philadelphia Birth Cohort. Justice Quarterly. Volume 26. N. 1, 2009.
98  Matulienė S. Smurtinių nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo kryptys // Nusikalstamumo grėsmės ir 

žmogaus saugumas. Kolektyvinė monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 71–105. 
99  Jewkes Y., Andrews C. Policing the Filth: The Problems of Investigating Online Child Pornography in 

England and Wales. Policing & Society, Vol. 15, No. 1, 2005.
100  Bilevičiūtė E. Vagysčių iš butų ir žaibiškų vagysčių kriminalistinio tyrimo tobulinimo problemos // 
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problemoms101. Tai savo ruožtu leidžia taikyti ir naujus taktinius būdus bei rekomenda-
cijas.

Ne kartą diskutuota, kokia yra kriminalistikos taktikos vieta kriminalistikos siste-
moje. Taigi, kai kurie mokslininkai, pavyzdžiui, V. A. Obrazcovas, teigė, jog tinkamiau-
sia būtų dvinarė kriminalistikos sistema, kurią sudarytų bendroji ir ypatingoji dalis, o 
kriminalistikos taktikos turinį reikia vertinti kaip ypatingąją kriminalistikos dalį. Tačiau 
dar įdomesnė diskusija, konkrečiai susijusi su kriminalistikos taktikos turiniu: nusikals-
tamų veikų tyrimo organizavimą ir planavimą atskirti kaip savarankišką kriminalistikos 
sistemos dalį ir nevertinti kaip sudėtinės kriminalistikos taktikos dalies. Atskirų moks-
lininkų nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė: prof. R. S. Belkino nuomone, nusikalstamų 
veikų tyrimo organizavimą galima išskirti dviem lygmenimis: atskirų ikiteisminio tyri-
mo veiksmų organizavimą priskirti kriminalistikos taktikai, o nusikalstamų veikų tyri-
mo organizavimą bendrąja prasme – priskirti kriminalistikos metodikai. R. S. Belkinas 
teigia, kad tokio savarankiško kriminalistikos skyriaus kaip nusikalstamų veikų tyrimo 
organizavimas iš viso negali būti: tai neišvengiamai bus arba kriminalistikos taktikos, 
arba kriminalistikos metodikos klausimai. Autorės nuomone, ikiteisminio tyrimo orga-
nizavimas ir planavimas vis dėlto yra sudėtinis, visaapimantis procesas, turinio prasme 
tai yra kriminalistikos taktikos dalis. Tad ir mokymas apie versijas ir nusikalstamų vei-
kų tyrimo planavimas – kriminalistikos taktikos dalis. Autorės nuomone, tiek nusikals-
tamų veikų tyrimo organizavimas, tiek planavimas priskiriama kriminalistikos taktikai, 
nes pasižymi kriminalistikos taktikai būdingomis savybėmis (visuotinumas, nepriklau-
somybė nuo atskirų nusikalstamų veikų rūšių). Pagal nurodytus požymius kriminalisti-
kos taktikai priskiriami ir bendradarbiavimo tiriant nusikalstamas veikas, ir specialiųjų 
žinių panaudojimo klausimai. Prof. A. G. Filipovas teigia, kad šie kriterijai yra pernelyg 
platūs ir neapibrėžti, remiantis tokiais kriterijais galima į kriminalistikos taktiką įtrauk-
ti praktiškai ir visą kriminalistiką, išskyrus kriminalistikos metodiką102. Atsižvelgiant į 
šiuos teiginius, galima būtų pateikti keletą kontrargumentų. 

Pirma, autorė mano, kad kriminalistikos mokslo skyrių apimties proporcijos netu-
ri jokios esminės įtakos sprendžiant keliamus uždavinius. Plečiasi ne tik kriminalistikos 
taktikos, bet ir kriminalistikos technikos ar kriminalistikos metodikos turinys. Naujų 
nusikalstamų veikų atsiradimas ir suponuoja būtinybę kurti naujas atskirų nusikals-
tamų veikų rūšių tyrimo metodikas. Antra, niekaip negalima būtų sutikti su teiginiu, 
jog nusikalstamų veikų tyrimo planavimas ir organizavimas bei atskirų ikiteisminio 
tyrimo veiksmų taktika – du nesuderinami skirtingi klausimų kompleksai. Šias klausi-
mų grupes pirmiausia jungia subjektas – tyrėjas, prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisė-
jas ir teismas. Trečia, planuojant ir organizuojant darbą, siekiama atsakyti į klausimą, 
kaip efektyviai tai padaryti, kad nusikalstama veika būtų ištirta. Taigi, šį klausimą iš 
esmės sprendžia kriminalistikos taktika. Ketvirta, nusikalstamų veikų tyrimo plana-
vimo ir organizavimo teiginiai, tokie kaip bendradarbiavimas tarp subjektų, tiriančių 
nusikalstamą veiką, darbo organizavimas, tiesiogiai siejami su konkrečių ikiteisminio 
101  Novikovienė L., Paulauskas V. Kelių eismo įvykių dabartinė būklė Lietuvoje bei šių nusikalstamų veikų 

kriminalistinio tyrimo tobulinimo problemos // Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumas. Ko-
lektyvinė monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 169–209.

102  Филиппов А. Г. Продолжение дискусcии (вновь o системе криминалистики). Вестник кримина-
листики. Выпуск 1(13). – Москва, 2005, c. 25.
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tyrimo veiksmų atlikimo taktika rengiantis atlikti ir atliekant šiuos veiksmus, t. y. tiriant 
konkrečią nusikalstamą veiką. Todėl galbūt verta svarstyti ne dėl ikiteisminio tyrimo 
organizavimo, o dėl kriminalistikos taktikos ir kriminalistikos metodikos sujungimo, 
nes bet kuris kriminalistikos taktikos nagrinėjamas klausimas siejamas su konkrečios 
nusikalstamos veikos tyrimu, taigi, ir su kriminalistikos metodikos klausimais. 

 Nuomonių įvairovė atskiriems mokslininkams sudarė galimybę ne tik smulkiau 
panagrinėti kriminalistikos taktikos sudedamuosius elementus: nusikalstamų veikų ty-
rimo organizavimo, planavimo, mokymo apie versijas klausimus, bet ir plačiau paana-
lizuoti visą kriminalistikos sistemą, pateikti savo argumentus, į kuriuos atsižvelgdami 
minėtus klausimus priskiria vienai ar kitai kriminalistikos mokslo sistemos daliai. Dau-
guma mokslininkų vis dėlto laikosi tos pozicijos, jog ikiteisminio tyrimo organizavimas 
ir planavimas yra sudėtiniai kriminalistikos taktikos bendrosios dalies elementai. To-
dėl palaikytina ta nuomonė, kad dabartinė keturnarė kriminalistikos mokslo sistema 
visiškai apima bendrųjų, specialiųjų ir konkrečių uždavinių sprendimą ir nėra jokio 
būtinumo nei mažinti, nei didinti kriminalistikos sistemos skyrių skaičiaus. Pasak A. J. 
Golovino, bet koks bandymas keisti kriminalistikos struktūrą yra dirbtinis, o svarbiau-
sia – netikslingas103. Kita vertus, neneigsime, kad nusikalstamų veikų tyrimo organi-
zavimo pagrindai aktualūs ne tik kriminalistikos taktikai ar metodikai, bet ir krimina-
listikos technikai. Todėl pastaruoju metu mokslininkai, analizuodami kriminalistikos 
mokslo sistemą, grįžta prie diskusijos apie nusikalstamų veikų tyrimo organizavimą ir 
teigia, jog nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo klausimus nagrinėja ir kriminalis-
tikos taktika, ir technika, ir metodika. Todėl ikiteisminio tyrimo organizavimo teorija 
galėtų būti sudėtine bendrąja kriminalistikos dalimi104.

Plačiau analizuojant kriminalistikos taktikos vaidmenį nusikalstamų veikų įrodi-
nėjimo procese, atkreiptinas dėmesys į kriminalistikos ir baudžiamojo proceso santykį. 
Buvo diskutuojama, ar kriminalistika yra savarankiškas mokslas, ar baudžiamojo pro-
ceso mokslo dalis. Sarajevo teisės mokslininkai105, nagrinėdami kriminalistikos ir bau-
džiamojo proceso mokslų santykį, teigia, kad kriminalistika kaip mokslas glaudžiausiai 
siejamas su kriminologija, baudžiamuoju procesu ir kriminalistiniais tyrimais106. Nagri-
nėdami kriminalistikos ir kriminologijos mokslų sąsajas, jie pažymėjo, jog nusikalsta-
mų veikų tyrimo procese esminis klausimas „kodėl padaryta nusikalstama veika ir ko-
kiu būdu“ rodo šių mokslų bendrumą, tačiau į pirmąjį klausimą atsako kriminologija, 
analizuojanti nusikalstamų veikų padarymo priežastis, o į antrąjį atsako kriminalistika, 
analizuojanti nusikalstamų veikų padarymo būdus107. Esminis baudžiamojo proceso ir 
kriminalistikos uždavinys – greitai ir visapusiškai ištirti nusikalstamas veikas, nustatyti 
juos padariusius asmenis. Nagrinėjant šių mokslų santykį, galima sutikti nuomonę, kad 
kriminalistika kartais įvardijama kaip sudėtinė baudžiamojo proceso dalis (angl. sub-
sidiary discipline of criminal procedure). Tačiau smulkiau analizuojant kriminalistikos 

103  Головин А. Й. Криминалистическая систематика. – Москва, 2002, c. 7. 
104  Зеленский В. Д. K вопросу o месте организации расследования в криминалистике // Вестник 

криминалистики. Вып. 1(29). – Mосква, 2009, c. 25–26.
105  Halilovic H., Bojanic N. Criminalistics scientia sui generis–arguments pro et contra [žiūrėta 2007-06-

24]. Prieiga internete: http://www.fpvv.uni-mb.si/conf2004/papres/halilovic.pdf.
106  Ten pat.
107  Ten pat.
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ir baudžiamojo proceso santykį turinio prasme, matyti, kad kriminalistika apima daug 
platesnę sritį nei baudžiamojo proceso taisyklės. Taigi, du savarankiški teisės mokslai, 
atrodo, turi tą patį tikslą – ištirti nusikalstamas veikas. Tačiau baudžiamojo proceso 
normų taikymas dar nereiškia, kad nusikalstamos veikos bus ištirtos efektyviai. Bendrą 
nusikalstamų veikų tyrimo ir bylų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos 
BPK normos. Taip baudžiamojo proceso normos tarsi spraudžia kriminalistiką į tam 
tikrus rėmus. Kartais kuriamos kriminalistikos taktikos priemonės, būdai ir rekomen-
dacijos neprigyja praktikoje ar negali būti patobulintos todėl, kad galioja būtent tokios 
baudžiamojo proceso normos ir tik pakeitus tam tikrą procesinę normą galima būtų 
spręsti tam tikras kriminalistikos taktikos problemas. Todėl labai svarbu apibrėžti tas 
problemas, kurios kyla teisinėje praktikoje taikant konkrečią procesinę normą. Mat tei-
sinio reglamentavimo trūkumai sukelia tam tikrų keblumų kuriant ir taikant naujus 
metodus, būdus ir rekomendacijas. V. J. Šepitko, nagrinėdamas kriminalistikos dalyką 
ir prigimtį, pažymėjo, kad „kriminalistika – besivystantis mokslas, keičiasi jos ribos, 
įtakos sferos, atsiranda naujų krypčių ir teorijų“108. Besivystydama kaip mokslinių ži-
nių sritis, kriminalistikos taktika tapo sudėtinga ne tik teiginių, būdų, rekomendacijų 
sistema atliekant tyrimo veiksmus, bet ir apima ikiteisminio bei teisminio tyrimo or-
ganizavimą, planavimą, prevencinių priemonių parinkimą, organizacinių ir techninių 
priemonių įgyvendinimą. 

Nagrinėjant kriminalistikos taktiką, ne mažiau reikšmingas šios kriminalistikos 
dalies ir baudžiamojo proceso santykis. Vertinant kriminalistikos taktikos ir ikiteismi-
nio tyrimo santykį, būtina atkreipti dėmesį į kriminalistikos taktikos šaltinius. Autorė 
siūlo išskirti šiuos pagrindinius kriminalistikos taktikos šaltinius:

1. Baudžiamojo proceso įstatymo normos, reglamentuojančios bendrą bylų tyri-
mo ir teisminio nagrinėjimo tvarką, taip pat atskirų ikiteisminio tyrimo ir teismo veiks-
mų atlikimo tvarką. Kriminalistikos taktikos teiginiai turi būti grindžiami įstatymų 
normomis, kurios apibrėžia bendrąją minėtų veiksmų tvarką.

2. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir ištyrimo geroji patirtis.
3. Praktikoje padaromų klaidų apibendrinimai ir analizė.
4. Kitų kriminalistikos dalių: bendrosios teorijos, kriminalistikos technikos, me-

todikos – teiginiai.
5. Kitų mokslų teiginiai, tai yra baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės, kri-

minologijos, psichologijos, vadybos, logikos ir pan. 
Kaip jau minėta, kriminalistikos taktika ir baudžiamasis procesas – du vienas kitą 

papildantys ir vienas į kitą besiskverbiantys mokslai, kuriuos pirmiausia jungia bendras 
uždavinys – nusikalstamų veikų ištyrimas. Šį uždavinį kiekvienas šių mokslų įgyvendi-
na tik jam, tam mokslui, būdingomis priemonėmis. Antroji kriminalistikos taktiką ir 
baudžiamąjį procesą jungianti grandis – baudžiamojo proceso įstatymo normos. Ištirti 
nusikalstamą veiką vien tik vadovaujantis baudžiamojo proceso normomis, nepanau-
dojant kriminalistikos taktikos žinių ir apskritai kriminalistikos mokslo laimėjimų, būtų 
neįmanoma. Akivaizdu, kad nusikalstamų veikų tyrimo procese nepakanka taikyti vien 
tik proceso normas, reglamentuojančias bendrąją atliekamų veiksmų tvarką. Gali būti 
108  Шепитько В. Ю. Предмет и природа криминалистики: научные дискуссии и тенденции // Роль 

и значение деятельности Р. С. Белкина в становлении современной криминалистики. Матер. 
междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина). – Москва, 2002, c. 201.
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ir taip, kad baudžiamojo proceso normos pritaikytos, nepažeistos, tačiau pati nusikals-
tama veikla lieka neištirta. Todėl tiriant nusikalstamas veikas, būtina žinoti ne tik tai, ką 
galima atlikti konkrečiu atveju ir ko negalima, bet ir tai, kaip atlikti: kokius ikiteisminio 
tyrimo veiksmus atlikti pirmiau, o kokius – vėliau, kokius taktinius būdus pasirink-
ti, kaip planuoti tyrimą ir pan. Kriminalistikos taktika, nenukrypdama nuo procesinių 
normų, atsižvelgdama į baudžiamojo proceso mokslo teiginius, tik jai būdingomis prie-
monėmis kuria ikiteisminio tyrimo ir teismo veiksmų efektyvumą. Taigi, kriminalisti-
kos taktikos teiginiai formuluojami atsižvelgiant į procesinių normų pakeitimus. Tokie 
normų pokyčiai reikalauja peržiūrėti kai kurias kriminalistikos taktikos suformuluotas 
išvadas ir rekomendacijas, sukurti naujus taktinius būdus.

Šiuolaikinės kriminalistikos taktikos ribos gerokai išsiplėtė. Vystantis kriminalis-
tikos taktikai, jos ribos nuolat kito. Daugelis autorių, tyrinėjančių kriminalistikos vys-
tymosi kryptis ir šiuolaikines kriminalistikos taktikos problemas, pabrėžia, kad būtina 
„sistemiškai ir įvairiapusiškai tirti kriminalistikos taktiką kaip veiklą“109. Nagrinėjant 
kriminalistikos ir baudžiamojo proceso sąlyčio taškus, būtina atkreipti dėmesį į baudžia-
mojo proceso normų turinį. Suprantama, kad baudžiamojo proceso įstatymo turinio 
pasikeitimai lemia ir kriminalistikos taktikos turinio pokyčius. Akivaizdžių pavyzdžių 
galima pateikti analizuojant dabartinio baudžiamojo proceso normų ir kriminalistikos 
taktikos santykį. Pavyzdžiui, praktikoje neretai diskusijų objektu tampa ir ikiteisminio 
tyrimo organizavimo problemos. Ankstesnis baudžiamojo proceso įstatymas įtvirtino 
tyrėjo savarankiškumą tiriant baudžiamąsias bylas. Taktiniai būdai ir rekomendacijos 
buvo skirti tardytojui – kaip geriau organizuoti darbą. 2003 m. įsigaliojus naujam bau-
džiamojo proceso įstatymui, pasikeitė ir tyrėjo (buv. tardytojo) vaidmuo: ikiteisminį 
tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras. Iš pažiūros ši Lietuvos Respublikos 
BPK norma nėra dviprasmiška ir, atrodo, jos taikymas neturėtų kelti problemų. Ta-
čiau šios normos įgyvendinimas praktikoje sukėlė tam tikrų diskusijų ir dviprasmybių. 
Autorės atliktas empirinis tyrimas išryškino pagrindines ikiteisminio tyrimo organiza-
vimo problemas – ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų konfliktą, kai tyrėjas atlieka 
darbą už prokurorą (plačiau žr. III dalies 3 skyrių „Įgaliojimų konfliktai organizuojant 
ir atliekant ikiteisminį tyrimą“). 

Dabartinė kriminalistikos taktika jungia dvi santykinai savarankiškas klausimų 
grupes – bendrąją ir ypatingąją dalį, nors nuolat diskutuojama dėl kai kurių klausimų 
priskyrimo tam tikrai grupei110. Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo organizavimą krimina-
listikos taktikoje, vertėtų pažymėti, jog nuolat peržiūrimi, analizuojami ir kiti svarbūs 
kriminalistikos taktikos turinio aspektai. 

Pirma, kriminalistinių rekomendacijų svarba ir pritaikymas praktikoje. Tyrinėda-
mi šias problemas, kriminalistikos žinovai pastebėjo, kad viena iš kriminalistikos takti-
kos problemų yra ta, kad sukurtas rekomendacijas ne visada pavyksta pritaikyti prak-
tikoje111. Todėl jas kuriant svarbu atsižvelgti į dabartinio nusikalstamumo kokybinius 

109  Баев О. Я. Российская криминалистика начала ХХI в.: направления развития, современные про-
блемы // Вестник криминалистики. Вып. 1. M: Cпарк, 2000, c. 10. 

110  Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознателей. – Москва: Инфра-
H-Koнтакт, 2010, c. 237–238.

111  Бахин В. П. Криминалистика для криминалистов или практики? // Вестник криминалистики. 
Вып. 2. Москва, 2001, c. 59.
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pasikeitimus. Ir šiuo atveju kriminalistikos apibrėžime svarbu akcentuoti pagrindinę 
taikomąją kriminalistikos funkciją: nusikalstamų veikų atskleidimo praktinių poreikių 
įgyvendinimą. Kai kurie mokslininkai, susiedami kriminalistikos strategijos ir taktikos 
vystymosi perspektyvą su ikiteisminiu tyrimu, teigia, jog siekiant išspręsti kriminalis-
tikos taktikos problemas, tikslinga sukurti ir pritaikyti praktikoje vadinamąją „inte-
gracinę – modulinę taktiką ir strategiją“112. Nagrinėjamas tyrimo, kaltinimo ir gynybos 
integracinės – modulinės taktikos realizavimo mechanizmas užtikrina visapusišką ir 
adekvatų visos kriminalistikos, taip pat ir technikos, metodologijos, strategijos, me-
todikos vystymąsi bei sudaro galimybę įgyvendinti perspektyvias taktines priemones, 
leidžia pereiti prie išskirtinių priemonių reaguojant į situaciją. Kriminalistinių taktinių 
rekomendacijų skirstymas pagal įvairius kriterijus rodo, kad jos gali būti skirtos tiek 
atskiriems proceso dalyviams (tyrėjams, prokurorams, teisėjams), tiek konkrečiai situ-
acijai neatsižvelgiant į bylos aplinkybes113. 

Antra, kriminalistinių būdų svarba. Taktinių būdų klasifikavimas ir jų panaudoji-
mas plačiai aprašytas mokslinėje literatūroje114. Be bendrųjų sistemai būdingų požymių, 
išskiriami specifiniai taktinių būdų sistemos požymiai, tokie kaip tikslinė taktinių būdų 
sistemos paskirtis, pasirenkamumas, sistemos dinamiškumas, variantiškumas, algori-
tmiškumas115. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog labai svarbu yra taktinių būdų sistemos di-
namiškumas ir lankstumas, leidžiantis keisti taktinių būdų naudojimo eiliškumą ir taip 
užtikrinti procesinio veiksmo efektyvumą. Pažymėtina, kad taktinis būdas nėra privalo-
mas tyrėjui: taktinio būdo panaudojimas ar nepanaudojimas ir tinkamo būdo iš keleto 
pasirinkimas priklauso nuo konkrečios ikiteisminio tyrimo situacijos, kurią vertina pats 
tyrėjas116. I. Kertesas, nagrinėdamas kriminalistikos taktikos problemas, pažymėjo, kad 
taktika visada suteikia galimybę rinktis tarp dviejų ar daugiau variantų, neprieštaraujan-
čių baudžiamojo proceso normoms, pasirenkant vieną įvertinus visas bylos aplinkybes117. 
Lietuvos teisininkai, pavyzdžiui, R. Burda, R. Krikščiūnas118, taip pat plačiai nagrinėja tak-
tinių būdų reikšmę. Mūsų nuomone, norminiuose aktuose negali būti įtvirtinti visapusiš-
ki nurodymai, reglamentuojantys taktinių būdų realizavimo tvarką. 

Trečia, kriminalistinių situacijų svarba. Šiuo atveju svarbūs ne tik tyrimo situaci-
jų elementai, susiję su tiriama nusikalstama veika, bet ir subjektyvūs elementai, susiję 
112  Зорин Г. А. Интегративно–модульные аспекты криминалистической стратегии и тактики как 

отражение тенденций интеграции и дифференциации наук // Роль и значение деятельности Р. 
С. Белкина в становлении современной криминалистики. Матер. междунар. науч. конф. (к 80-
летию со дня рождения Р. С. Белкина). – Москва, 2002, c. 117. 

113  Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г, Расинская Е. Р. Криминалистика. – Москва, 2001, c. 
456.

114  Якушин С. Ю. Тактические приеми при расследованию преступлений. Издательство Казанского 
университета, 1983, c. 14. Taip pat žr. Krikščiūnas R. Procesinių veiksmų atlikimo taktinių būdų siste-
ma: požymiai ir samprata. Jurisprudencija. T. 65 (57). – Vilnius, 2005, p. 104. Taip pat žr. Krikščiūnas R. 
Kriminalistikos metodų panaudojimas civilinėje teisenoje: teoriniai ir metodiniai pagrindai. Daktaro 
disertacija: socialiniai mokslai, teisė (01S). – Vilnius: LTU, 2002.

115  Krikščiūnas R. Procesinių veiksmų atlikimo taktinių būdų sistema: požymiai ir samprata // Jurispru-
dencija. T. 65 (57). – Vilnius, 2005, p. 102–103.

116  Bacилъев А. Н. Следственная тактика. – Москва, 1976, c. 37.
117  Кертес И. Тактика и психологическее основы допроса. – Москва, 1965, c. 3.
118  Burda R. ir kt. Kriminalistikos taktikos ir metodikos konspektai. – Vilnius, 2002. Taip pat žr. Burda R. 

Kriminalistinė taktika. – Vilnius, 2001. 
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su tyrimą atliekančio subjekto asmenybe. Autorės manymu, kriminalistinės situacijos 
elementai, susiję su ikiteisminio tyrimo subjekto, pavyzdžiui, tyrėjo, asmenybe ir jo dar-
bo sąlygomis, yra labai svarbūs ir būtini tam, kad bylos būtų tiriamos profesionaliai ir 
kvalifikuotai. Todėl ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija, darbo patirtis, įgūdžiai 
neretai lemia, kad byla bus sėkmingai ištirta. Autorės nuomone, ikiteisminio tyrimo su-
bjektų žinios ir įgūdžiai, kuriuos jie geba pritaikyti tirdami nusikalstamas veikas – vie-
nas svarbiausių ikiteisminio tyrimo organizavimo sudedamųjų dalių, lemiančių ikiteis-
minio tyrimo rezultatus.

Ketvirta, taktinės operacijos ir kombinacijos. Taktinė kombinacija – tai taktinių 
būdų, kurie naudojami atliekant konkretų tyrimo veiksmą ir skirti siekiant vieno tikslo, 
visuma119. Pavyzdžiui, atliekant apklausą, gali būti naudojami taktiniai būdai, skirti psi-
chologiniam kontaktui nustatyti ir padedantys apklausiamajam prisiminti įvykio aplin-
kybes ir t. t. Kaip pažymi R. Burda, taktinė operacija svarbi tuo, kad ją sudaro procesinių 
ikiteisminio tyrimo, operatyvinių ir kitų veiksmų sistema, leidžianti efektyviai derinant 
ikiteisminio tyrimo subjektų veiksmus spręsti konkrečią užduotį nusikalstamų veikų 
tyrimo procese120. 

Penkta, nusikalstamų veikų tyrimo versijos. Pradiniame nusikalstamų veikų tyri-
mo etape ypač svarbus versijų iškėlimo ir tikrinimo etapas121. Dabartiniu metu plačiai 
diskutuojama apie versijų kėlimo ir tikrinimo, diegimo į informacines technologijas 
galimybė122.

Šešta, ikiteisminio tyrimo organizavimas ir bendradarbiavimas, kuris, mūsų at-
likto tyrimo duomenimis, yra viena svarbiausių šiuolaikinės kriminalistikos taktikos 
vystymosi krypčių. Tai vienas svarbiausių kriminalistikos taktikos turinio elementų, 
reikalaujančių išsamios peržiūros, atsižvelgiant į pakitusias baudžiamojo proceso nor-
mas, reglamentuojančias ikiteisminio tyrimo organizavimą. Daug diskusijų kelia gali-
mybė suteikti tyrėjui daugiau savarankiškumo123. Verta pabrėžti, kad ikiteisminio tyri-
mo organizavimo klausimai buvo aktualūs ir anksčiau ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose 
užsienio valstybėse. Pavyzdžiui, daugiau kaip prieš 30 metų JAV mokslininkai P. W. 
Greenwoodas ir J. Petersilia, nagrinėdami ikiteisminio tyrimo organizavimo efektyvi-
nimo galimybes, atliko tyrimą ir išskyrė svarbiausius ikiteisminio tyrimo organizavimo 
probleminius aspektus: tyrėjų ir prokurorų bendradarbiavimo problemos, tyrimo gru-
pių sudarymo ypatumai, tyrėjų kvalifikacijos klausimai124. Dabartiniu metu JAV ikiteis-
minio tyrimo organizavimo klausimai tebėra aktualūs. Pažymima, kad šis procesas to-

119  Коршунова О. Н., Степанова A. A. Kурс криминалистили. Том I . Caнкт-Петербург, 2004, c. 481.
120  Burda R. ir kt. Kriminalistikos taktikos ir metodikos konspektai. – Vilnius, 2002. 
121  Barkauskas A. Nusikaltimo tyrimo versijų šiuolaikinė koncepcija ir jos plėtros kryptys. Daktaro disert-

acija: socialiniai mokslai, teisė (01S). Vilnius: LTU, 2000.
122  Barkauskas A. Nusikaltimo tyrimo versijų teorijos realizavimo galimybės // Jurisprudencija. T. 65(57). – 

Vilnius, 2005, p. 38–39.
123  Зеленский В. Д. Следователь, как организатор расследования, и новый УПК РФ. (Роль и значе-

ние деятельности профессора Р. С. Белкина в становлении и развитии современной кримина-
листики. Матер. междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина). – Москва, 
2002, c. 123.

124  Greenwood P. W., Petersilia J. The Criminal Investigation Process. Volume I: Sumarry and Policy Impli-
cations. Santa Monica: Rand, 1975 [žiūrėta 2011-01-21]. Prieiga internete: http://www.rand.org/pubs-
/reports/2007/R1776.pdf.
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bulintinas, nes nėra efektyvus ir turi trūkumų125. JAV atlikto tyrimo metu nustatyta, jog 
daugiau negu pusė sunkių nusikalstamų veikų tiriama paviršutiniškai, apie pusę ikiteis-
minio tyrimo padalinių pajėgas panaudoja neefektyviai, todėl siūlomos nusikalstamų 
veikų tyrimo organizavimo tobulinimo kryptys siejamos su naujų vadybos konceptų 
įdiegimu: perskirstyti žmogiškuosius išteklius, stiprinti komandinio darbo galimybes, 
išryškinti atskirų policijos padalinių komunikavimo galimybes, organizuoti diskusijas 
taktiniams klausimams nagrinėti126. Ne mažiau svarbios šio proceso efektyvinimo galimy-
bės siejamos su analitinių ir eksperimentinių mokslinių tyrimų išvadų panaudojimu127. 
Štai prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno bendradarbiavimas yra laikomas vienu 
iš sudėtinių kriminalistikos taktikos bendrosios dalies elementų, tačiau, kaip pastebi 
M. Šatas, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro bendradarbiavimo klausimams 
neskiriama pakankamai dėmesio128. M. Šatas, nagrinėdamas šiuos klausimus, susitelkė 
ties dviejų ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo analize. Mūsų nuomone, 
bendradarbiavimas atliekant ikiteisminį tyrimą turėtų apimti visus pagrindinius iki-
teisminio tyrimo subjektus, o tai ir buvo mūsų tyrimo tikslas. 

Kaip jau minėta, nagrinėjant įvairias kriminalistikos taktikos problemas, pastebi-
mas būtinumas kriminalistikos taktikos klausimus nagrinėti kompleksiškai sujungiant 
įvairių mokslų sričių žinias. Dabartiniu metu jau nebeįmanoma ikiteisminio tyrimo 
veiksmų atlikti be kelių mokslo sričių žinių pritaikymo129. Mokslininkai teigia, kad iki-
teisminio tyrimo veiksmų atlikimas veiksmingas sujungiant įvairių mokslo sričių ži-
nias130. Mokslinėje literatūroje plačiai analizuojami ikiteisminio tyrimo veiksmai susie-
jant procesinius, kriminalistinius ir praktinius aspektus131. Autorės nuomone, tai labai 
svarbu, kadangi iki šiol daugelis ikiteisminio tyrimo veiksmų buvo nagrinėjami arba tik 
proceso požiūriu, arba kriminalistiniu aspektu. Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo veiks-
mų atlikimą kompleksiškai tiek procesiniu, tiek kriminalistiniu aspektu, sudaroma gali-
mybė išnagrinėti atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų turinį skiriant pagrindinį dėmesį 
ne tik teisiniam reglamentavimui, bet ir ikiteisminio tyrimo atlikimo kokybei. Užsienio 
šalių mokslininkų darbuose taip pat daug dėmesio skiriama ikiteisminio tyrimo veiks-
mų atlikimo kokybei132. Beje, pažymėtina, kad mokslininkai kriminalistai, analizuodami 
125  Gilbert J. N. Criminal investigation. Sixth edition. – Upper Saddle River, New Jersey, 2004, p. 552–553. 
126  Ten pat, p. 554. 
127  Ten pat, p. 564–565. 
128  Šatas M. Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendradarbiavimo ypatumai. Kriminalistika ir 

teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2007, p. 115.
129  Grigutytė N., Čėsnienė I., Karmaza E., Valiukevičiūtė J. Psichologinės rekomendacijos ikiteisminio ty-

rimo pareigūnams, dirbantiems su nepilnamečiais. – Vilnius, 2006. Taip pat žr. Соловъев А. Б. Про-
цессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствий. – 
Москва, 2002.

130  Burda R. Apklausa atliekant ikiteisminį tyrimą: problemų fiksavimo problemos. Kriminalistika ir teis-
mo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Mokslo darbų rinkinys. – Vilnius, 2007. 

131  Bučiūnas G., Gruodytė E. Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai // Mo-
kymo priemonė. – Vilnius, 2009. Taip pat plačiau žr. Burda R., Kuklianskis S. Apklausa ikiteisminio 
tyrimo metu. – Vilnius, 2007. 

132  Kassian S. M., Leo R. A., Meissner C. A., Richman K. D., Colwell L. H., Leach A. M., Fon D. Police 
Interwiewing and Interrogation: A Self-Report Survey of Police Practices and Beliefs. Law and Human 
Behaviour, volume 31, N. 4, 2007 [žiūrėta 2011-01-21]. Prieiga internete: http://www.springerlink.com/
content-/23638u3777622757/.
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atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, pastebi, jog konkretaus ikiteisminio tyri-
mo veiksmo atlikimo strategija gali būti labai skirtinga133.

Analizuojant šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi perspektyvas, verta 
pažymėti, jog kriminalistikos taktikos turinio analizė būtų veiksmingesnė ir tikslinga 
įkūrus Kriminalistikos institutą. Mokslininkai pabrėžia, kad „kriminalistikos mokslo 
plėtros klausimai turi tapti valstybės uždaviniu sprendžiant nusikalstamų veikų aiš-
kinimo, tyrimo ir prevencijos problemas, nes kriminalistika yra mokslo ir technikos 
naujovių bei šiuolaikinių technologijų diegimo į teisėsaugos ir teisėtvarkos veiklą įran-
kis“134. Nepakanka vien tik teisėsaugos įstaigų vykdomų taikomojo pobūdžio funkcijų 
analizuojant nusikalstamumo problemas ar rengiant metodines praktines rekomen-
dacijas. Teisėsaugos institucijų veikla nėra orientuota į mokslinius tyrimus, todėl, 
siekiant išspręsti nusikalstamų veikų tyrimo, prevencijos problemas, nepakanka vien 
tik teisėsaugos institucijų veiklos, nukreiptos į taikomąją sritį. Todėl iš esmės būtina 
nuosekliai, kryptingai įvardyti kriminalistikos mokslo plėtros problemas ir parengti 
kriminalistinę strategiją bei tobulinti kriminalistines technologijas. Šis žingsnis būtų 
svarbus ne tik kriminalistikos mokslo vystymuisi, bet ir teisėsaugos institucijų prakti-
niams darbuotojams, analizuojantiems nusikalstamumo tendencijas, tiriantiems nusi-
kalstamas veikas. Vertindami kriminalistikos plėtros problemas ir kalbėdami apie šio 
mokslo tendencijas ir perspektyvas, mokslininkai siūlo įkurti Kriminalistikos institutą 
kaip instituciją, vykdančią ne tik mokslinę, metodinę, bet ir informacinę, prognostinę 
funkciją, tai yra analizuojančią nusikalstamumo raidą, dinamiką, prognozę, vertinan-
čią, tobulinančią ir kuriančią atitinkamų nusikalstamų veikų tyrimo metodus135. Plačiau 
nagrinėdami galimus kriminalistikos instituto uždavinius, matome, kad jo funkcijos 
apimtų visų kriminalistikos mokslo dalių plėtrą. Siedami tokio instituto uždavinius ir 
šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi tendencijas, matome, kad itin aktualus 
klausimas – nusikalstamų veikų tyrimo mokslinių pagrindų formavimas, nusikalstamų 
veikų tyrimo proceso tobulinimas, pareigūnų kvalifikacijos kėlimas. Be abejo, tai būtų 
pagrindinė institucija, kuri susietų pažangiausius būdus ir metodus sprendžiant teo-
rinius ir praktinius aspektus nusikalstamų veikų tyrimo srityje, ištirtų ir susistemintų 
dabartinio nusikalstamų veikų tyrimo nepakankamo efektyvumo priežastis bei įvardytų 
pagrindinius efektyvaus nusikalstamų veikų tyrimo būdus, spręstų nusikalstamų veikų 
tyrimo aiškinimo ir užkardymo mokslinius, metodinius, didaktinius ir organizacinius 

133  Suomijos mokslininkai atliko tyrimą, respondentams pateikdami skirtingus įtariamojo nužudymu ap-
klausos taktikos teiginius. Šio tyrimo rezultatai patvirtino, kad, planuodami įtariamojo apklausą, tyrėjai 
analizuoja vadinamuosius „techninius įrodymus“ (angl. technical evidence) ir „netechninio pobūdžio 
įrodymus“ (angl. soft evidence) ir pasirenka skirtingą įtariamojo apklausos taktiką. Šiuo tyrimu įrodyta, 
jog skirtinga turima informacija lemia skirtingą apklausos tipą. Tyrėjai, rengdamiesi įtariamojo apklau-
sai, tam skiria mažiau dėmesio, kadangi byloje esantys surinkti įrodymai yra patvirtinti įvairių tyrimų 
rezultatais. Pagal antrąjį scenarijų, kai įtariamojo kaltė grindžiama liudytojų parodymais, tyrėjai nuo-
dugniau ruošiasi įtariamojo apklausai. Plačiau žr. Häkkanen H., Ask K., Kebbell M., Alison L., Granhag 
P. A. Police Officers‘ Views of Effective Interview Tactics with Suspects: The Effects of Weight of Case 
Evidence and Discomfort with Ambiguity/ Cognitive Psychology N. 23, 2008, p. 468 [žiūrėta 2009-04-
29]. Priega internete: http://www3.interscience.wiley.com/cgibin-/fulltext/120-748775/PDFSTART.

134  Kurapka V. E., Malevski H. Kriminalistikos mokslas Lietuvoje: ateities įžvalgos. Kriminalistika ir teismo 
ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Mokslo darbų rinkinys. – Vilnius, 2007, p. 56. 

135  Ten pat, p. 57. 
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klausimus136. Autorė pritaria šio instituto įkūrimo idėjai, nes šiuo metu nėra institucijos, 
jungiančios ir nagrinėjančios teorinius ir praktinius nusikalstamų veikų tyrimo aspek-
tus, sisteminiu požiūriu analizuojančios ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimus, 
nusikalstamų veikų tyrimo efektyvumo ir tobulinimo galimybes. 

Kaip jau minėta, dabartiniu metu iškyla būtinybė patikslinti kriminalistikos tak-
tikos esmę ir ribas, ryšį su kitomis mokslo sritimis: logika, teisės informatika ir pan. 
Šiandien sunku rasti aiškią takoskyrą tarp kriminalistikos taktikos ir nusikalstamų 
veikų tyrimo psichologijos, kuri integruoja žinias apie proceso dalyvius (liudytojus, 
nukentėjusiuosius, įtariamuosius arba kaltinamuosius), nusikalstamą veiką tiriančius 
pareigūnus, kitus atliekant tyrimą dalyvaujančius specialistus, analizuoja atskiras nusi-
kalstamų veikų tyrimo problemas psichologijos aspektu. Bet šie klausimai labai aktua-
lūs ir kriminalistikos taktikos požiūriu, tad nagrinėjant kriminalistikos taktikos turinį, 
neišvengiamai nagrinėjami ir psichologiniai turinio aspektai. Pavyzdžiui, D. Canteris 
ir D. Youngas, nagrinėdami geografinius pažeidėjo profilio ypatumus, analizuoja nusi-
kalstamų veikų tyrimo procesą, daug dėmesio skirdami tiek psichologiniams, tiek tak-
tiniams aspektams137. Be to, kriminalistikos taktikos ribų patikslinimas funkcionaliai 
susijęs ir su kitomis kriminalistikos mokslo dalimis – su kriminalistikos technika ir ats-
kirų nusikalstamų veikų rūšių tyrimo metodika. Kriminalistikos technika ir metodika 
turi įtakos kriminalistikos taktikos vystymuisi, o ši savo ruožtu veikia minėtas krimina-
listikos sistemos dalis. 

Šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi kryptys.
Nagrinėdami kriminalistikos taktikos raidą, skirtingi autoriai išskiria prioritetines 

kriminalistikos taktikos vystymosi kryptis. Nusikalstamų veikų tyrimo procese pabrė-
žiamas modeliavimo taikymo veiksmingumas. Modeliavimo metodas padeda išspręsti 
daugelį klausimų: padeda patikrinti ir įvertinti informaciją apie tiriamą įvykį, optimi-
zuoja pasirengimą ikiteisminio tyrimo veiksmui, planavimą, tampa universalia taktinio 
prognozavimo priemone, padeda tyrėjui efektyviau priimti sprendimus, padeda sukurti 
atskirų subjektų bendradarbiavimo sistemą ir t. t.138 Kriminalistikos žinyne modeliavi-
mas apibūdinamas kaip vienas iš kriminalistikos ir kovos su nusikalstamumu metodų139. 
Modeliavimo metodas buvo taikomas nusikalstamų veikų tyrimo procese modeliuojant 
įvykius, reiškinius, procesus ar objektų sistemas siekiant išsamiai juos ištirti. 

Autorės nuomone, plėtojama ir gynybos taktika. Būtent ši kriminalistikos taktikos 
vystymosi kryptis turi svarbią reikšmę kriminalistikos taktikos ir metodikos vystymuisi, 
„išvaduoti“ tyrimo procesą nuo kaltinimo akcentuacijos, o kartu pasiekti tikslą – nu-
statyti tiesą byloje įvertinus kaltinimo ir gynybos puses, taigi, iš esmės įgyvendinti run-
gimosi principą. Teisingai pastebėta, jog byla, perpildyta ikiteisminio tyrimo klaidų ir 
spragų, įrodymų sistemoje – tai „serganti“, negyvybinga, neturinti perspektyvos, advo-

136  Kurapka V. E., Bilevičiūtė E., Matulienė S. Ekspertinių įstaigų Lietuvoje pertvarkymo gairės // Nusikals-
tamumo grėsmės ir žmogaus saugumas. Kolektyvinė monografija. Vilnius, 2010, p. 473. 

137  Canter D., Youngs D. Principles of Geographical Offender Profiling // Psychology, crime and law [žiū-
rėta 2009-04-28]. Prieiga internete: http://www.amazon.co.uk/gp/reader/0754625494/ref=sib_dp_
pt#reader-page.

138  Вольчeцкая Т. С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной 
практике. Учебное пособие. – Калининград, 1997.

139  Криминалистика. Краткая энциклопедия. – Москва, 1993, c.43.
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kato laimikiu pasmerkta tapti byla140. Įvardijami tokie „sergantys bylos taškai“ kaip įta-
riamojo pareiškimas apie priverstinį kaltės pripažinimą, pareiškimai apie neleistinus 
būdus renkant ir fiksuojant bylai reikšmingą informaciją, pareiškimas apie specialisto 
išvados nepatikimumą ir pan. 

Be abejo, paminėtina ir kita vis plačiau analizuojama kriminalistikos taktikos sritis 
– klaidos. Atliekant ikiteisminį tyrimą padarytų klaidų analizė ir jų ištaisymas – vienas 
iš svarbių momentų, būtinų siekiant iki galo ištirti bylos aplinkybes, nepažeisti baudžia-
mojo proceso normų, priimti teisingą sprendimą byloje. Pažymėtina, kad kriminalisti-
nių klaidų priežastis – ne nepakankamas baudžiamosios teisės ar baudžiamojo proceso 
išmanymas, o menkas, nepakankamas tyrėjo, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo 
(teismo) profesinis pasirengimas141. Norint išvengti klaidų, mokslininkai ir siūlo sukurti 
tyrėjo veiksmų kaip tam tikrų algoritmų sistemą tipinėse ir netipinėse tyrimo situacijo-
se, kelti tyrėjo profesionalumo lygį, sukurti ar nustatyti taisykles tipinėms rizikingoms 
situacijoms142.

Nagrinėjant kriminalistikos taktikos vystymosi tendencijas, pažymėtina jos vys-
tymosi krypčių įvairovė. Todėl būtų sunku pateikti išsamų kriminalistikos taktikos 
vystymosi krypčių sąrašą – kriminalistikos taktikos vystymosi kryptys gali nuolat kisti. 
Logiška, nes kriminalistikos taktikos ribos nuolat kinta, be to, ir pats požiūris į krimina-
listikos taktikos esmę ir turinį ne kartą keitėsi. Apibendrinus galima pasakyti, kad kri-
minalistikos taktikos vystymosi kryptys, kaip ir pats turinys, nuolat kis. Mokslininkai, 
tyrinėdami kriminalistikos taktikos vystymosi tendencijas, išskiria pačias įvairiausias 
kriminalistikos taktikos vystymosi sritis: ikiteisminio tyrimo dalyvių koordinuoti veiks-
mai, atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo kokybė ir pan.143 Slovėnijos moksli-
ninkų tyrinėjamos šiuolaikinės kriminalistikos vystymosi kryptys siejamos su atskirų 
nusikalstamų veikų tyrimo metodika (pavyzdžiui, ekonominių nusikalstamų veikų, 
seksualinio vaikų išnaudojimo tyrimo ypatumais), o kriminalistikos taktikos srityje – 
atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų, pavyzdžiui, apklausa, efektyvumu144. Kaip ateities 
iššūkius šioje šalyje D. Maveris įvardija ir tokius klausimus kaip logikos vaidmuo ir 
kūrybiškumas nusikalstamų veikų tyrimo procese145. Anglosaksų teisinėje sistemoje iš-
skiriamos šios svarbiausios šiuolaikinės kriminalistikos taktikos (nusikalstamų veikų 
tyrimo) vystymosi kryptys146:

1. Policijos tyrėjų ir prokuratūros veiksmų koordinavimas.
2. Patrulių funkcijų plėtimas tiriant nusikalstamas veikas.

140  Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – Москва, 2001, c. 196.
141  Бурдaновa В. С. Следственные (криминалистические) ошибки // Вопросы совершенствовaния 

прокурорско-следственной деятельности: Сб. ст. СПб. 1996, c. 117. Taip pat žr. Зорин Г. А. Теоре-
тическиеосновы криминалистики. – Минск, 2000, c. 285. Taip pat žr. Белкин Р. С. Криминалисти-
ка: проблемы сегодняшнего дня. – Москва, 2001, c. 185–186.

142  Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – Москва, 2001, c. 185–186.
143  Ищенко Е. П., Топорков А. A. Криминалистика. – Москва, 2007, c. 330.
144  Maver D. Criminal Investigation / Criminalistics in Slovenia: Origins, Development and Trends // Jour-

nal of Criminal / Justice and Security, 4, 2009, p. 511 [žiūrėta 2011-01-19]. Prieiga internete: http://
www.fvv.uni-mb.si/Varstvoslovje/articles/VS-2009-4-Maver.pdf.

145  Ten pat, p. 510.
146  Lyman M. D. Criminal Investigation: the Art and the Science. 6 th ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2011, 

p. 13. 
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3. Latentinių pėdsakų paieška ir panaudojimas tiriant nusikalstamas veikas.
4. Bylų, kuriose nusikaltimas akivaizdus ir nereikalingas sudėtingas tyrimas, ir 

bylų, kuriose reikalingi specialiai parengti tyrėjai, nustatymas.
Kaip matyti, daug dėmesio skiriama tiek vidiniam (patrulių funkcijų plėtimas), tiek 

išoriniam (veiksmų koordinavimas su prokuratūra) nusikalstamų veikų tyrimo organi-
zavimo tobulinimui. Ne mažiau svarbi kryptis yra įvairių tyrimų panaudojimo galimy-
bių plėtimas nusikalstamų veikų tyrimo procese147. Apibendrinus skirtingų autorių pa-
teiktas šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi kryptis, galima būtų išskirti šias: 

1. Kriminalistikos taktikos dalyko teorinis patikslinimas, jos ribų ir ryšių su kito-
mis mokslo sričių žiniomis nustatymas. 

2. Nusikalstamų veikų dabartinės būklės analizė.
3. Proceso dalyvių elgesio ir veiklos analizė ir įvertinimas.
4. Ikiteisminio tyrimo organizavimo pagrindų analizės apibendrinimas.
5. Esamų mokslinių taktinių būdų ir rekomendacijų tobulinimas. 
6. Naujų mokslinių taktinių būdų ir rekomendacijų sukūrimas ir jų taikymas 

praktikoje siekiant efektyviau organizuoti ikiteisminį tyrimą. 
7. Kriminalistikos taktikos sferos išplėtimas panaudojant kitų mokslo sričių žinias.
8. Modeliavimo metodo taikymas atliekant atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus. 
9. Teisminio tyrimo taktikos sukūrimas.
10. Kriminalistinių taktinių rekomendacijų panaudojimas civilinėje, administraci-

nėje ir kt. teisės šakose.
11. Gynybos taktika.
12. Klaidų aptikimas, analizė, šalinimas. 
Kriminalistikos taktikos žinios ir ateityje plėsis, turės didesnę reikšmę ne tik krimi-

nalistinės teorijos sistemoje, bet ir darys įtaką tyrimo veiklos efektyvumui. Kriminalis-
tikos taktikos turinys, kaip kriminalistikos sistemos dalis, nuolat kinta, yra tikslinamas, 
konkretinamas. Kriminalistikos taktikos ribų tikslinimas ir toliau funkcionaliai susijęs 
su kriminalistikos technika ir atskirų nusikalstamų veikų rūšių tyrimo metodika. JAV 
mokslininkai vienareikšmiškai teigia, kad vienas iš nusikalstamų veikų tyrimo sėkmės 
garantų yra modernios kriminalistinės laboratorijos sukūrimas148. M. D. Lymanas pa-
brėžia, jog dabartiniu metu JAV, tiriant nusikalstamas veikas, ypač akcentuojamas įvai-
rių mokslų (archeologijos, geologijos, patologijos, toksikologijos, veterinarijos ir kt.) 
pritaikymas kriminalistikoje149. Šiuolaikinių kriminalistikos taktikos teorinių ir prakti-
nių problemų analizė rodo, kad pastaruoju metu itin aktualios kriminalistikos taktikos 
problemos yra ikiteisminio tyrimo organizavimo problemos, tyrėjo rengimo, kompe-
tencijos, specializacijos klausimai. Sudėtingame nusikalstamų veikų tyrimo procese ty-
rėjas vis dar yra vienas iš pagrindinių tyrimo subjektų, atliekančių ikiteisminį tyrimą, 
o nusikalstamų veikų padarymo būdai tampa vis sudėtingesni. Būtina atkreipti dėmesį 

147  Saferstein R. Forensic Science. An Introduction. – Second Edition. Prentice Hall, 2011. 
148  Saferstein R. Criminalistics: An Introduction To Forensic Science. 8 edition. New Jersey, 2003, p. 10. 
149  Lyman M. D. Criminal Investigation: the Art and the Science. 6 th ed. – New Jersey: Prentice Hall, 

2011.
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į profesinį pareigūnų parengimą, tai yra į būtinybę visapusiškai ir profesionaliai kelti 
policijos pareigūnų kvalifikaciją150.

Panagrinėkime ikiteisminio tyrimo pareigūnų nuomonę apie pagrindines krimina-
listikos taktikos vystymosi kryptis. Tyrėjai nurodė, kad svarbiausios kriminalistikos takti-
kos vystymosi kryptys turėtų būti esamų mokslinių taktinių būdų ir rekomendacijų sukū-
rimas ir jų taikymas praktikoje siekiant efektyviau organizuoti ikiteisminį tyrimą, taip pat 
ikiteisminio tyrimo organizavimo pagrindų analizė. Tyrėjų nuomone, teisminės taktikos 
sukūrimas, kriminalistinių taktinių rekomendacijų panaudojimas civilinėje, administra-
cinėje ir kt. teisės šakose nėra tokios svarbios kriminalistikos taktikos vystymosi kryptys 
(žr. 2 pav.). Darytina išvada, jog tyrėjams aktualiausios tos kriminalistikos taktikos vysty-
mosi kryptys, kurios tiesiogiai susijusios su nusikalstamų veikų tyrimu. Pažymėtina, kad 
prokurorų nuomonė šiuo klausimu labai panaši į tyrėjų. Prokurorai teigia, jog svarbiau-
sios šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi kryptys turėtų būti esamų mokslinių 
taktinių būdų ir rekomendacijų sukūrimas ir jų taikymas praktikoje siekiant efektyviau 
organizuoti ikiteisminį tyrimą ir kriminalistikos taktikos, kaip srities, išplėtimas panau-
dojant kitų mokslo sričių žinias. Teisėjų nuomone, pačios svarbiausios šiuolaikinės kri-
minalistikos taktikos vystymosi kryptys turėtų būti siejamos su teisminio tyrimo taktikos 
sukūrimu, kriminalistikos taktikos sričių išplėtimu panaudojant kitų mokslo sričių žinias, 
ikiteisminio tyrimo organizavimo pagrindų analizės apibendrinimu. Teisėjų nuomone, 
taip pat svarbi kriminalistikos taktikos vystymosi kryptis – kriminalistinių taktinių reko-
mendacijų panaudojimas civilinėje, administracinėje ir kitose teisės šakose. 

1.   Esamų mokslinių taktinių būdų ir rekomendacijų sukūrimas ir jų taikymas praktikoje siekiant 
efektyviau organizuoti ikiteisminį tyrimą.

2.  Ikiteisminio tyrimo organizavimo pagrindų analizės apibendrinimas.
3.   Kriminalistikos taktikos sričių išplėtimas panaudojant kitų mokslo sričių žinias.
4.  Proceso dalyvių elgesio ir veiklos analizė ir įvertinimas.
5.   Modeliavimo metodo taikymas atliekant atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus.
6.   Kriminalistikos taktikos dalyko teorinis patikslinimas, jos ribų ir ryšių su kitomis mokslo sričių 

žiniomis nustatymas.
7.  Teisminio tyrimo taktikos sukūrimas.
8.   Kriminalistinių taktinių rekomendacijų panaudojimas civilinėje, administracinėje ir kt. teisės 

šakose.
2 pav. Pagrindinės, svarbiausios šiuolaikinės kriminalistikos  

taktikos vystymosi kryptys (nurodyta eilės tvarka pagal svarbą).

150  Кавалиерис А. Некоторые проблемы использования и тактики специальнных действий. – Kri-
minalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2007, p. 145.
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Išnagrinėjus kriminalistikos taktikos raidą ir įvertinus nagrinėjamus kriminalisti-
kos taktikos turinio pokyčius, teiktini tam tikri apibendrinimai. Autorė įžvelgia ryškų 
kriminalistikos taktikos ribų plėtimąsi ir skverbimąsi į daugelį mokslų. Šiuolaikinės kri-
minalistikos taktikos teiginiai pagrįstai formuluojami remiantis kitų mokslų – baudžia-
mojo proceso, kriminologijos, vadybos, edukologijos, psichologijos – žiniomis. Api-
bendrindama šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi kryptis ir įvertindama jau 
anksčiau pateiktas mokslininkų įžvalgas, autorė pabrėžia kriminalistikos ir atskirų jos 
dalių svarbą, akcentuoja teisėsaugos institucijų veiklos optimizavimo poreikį. Tyrimo 
metu išryškėjusios aktualiausios kriminalistikos taktikos vystymosi kryptys siejamos 
su ikiteisminio tyrimo organizavimo procesu. Todėl, atsižvelgdami į svarbiausias šiuo-
laikinės kriminalistikos taktikos vystymosi kryptis, pagrįstai ir tikslingai nagrinėsime 
ikiteisminio tyrimo organizavimo būklę151, įvardysime pagrindines šio proceso proble-
mas ir, atsižvelgdami į teisinio reglamentavimo ypatybes, pateiksime sprendimo būdus 
dėl šio proceso optimizavimo. Pažymėtina, kad šiuolaikinės kriminalistikos taktikos 
vystymosi tendencijos nulemtos procesinių normų pokyčių, besiformuojančios ikiteis-
minio tyrimo praktikos, ikiteisminio tyrimo subjektų veiklos optimizavimo poreikio 
ir kitų veiksnių. Nustačius aktualiausią šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi 
kryptį – ikiteisminio tyrimo organizavimą – tikslinga atlikti gilesnę šio proceso turinio 
analizę, kuri, mūsų manymu, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklos optimi-
zavimo poreikį, leistų įvardyti aktualias šio proceso problemas ir, atsižvelgus į regla-
mentavimo ypatybes, numatyti būdus, kaip optimizuoti šį procesą, siekiant užtikrinti 
sklandesnį ir efektyvesnį nusikalstamų veikų tyrimą. 

2. Dabartinė ikiteisminio tyrimo organizavimo  
būklė ir problemos

Kuriant naująjį Lietuvos Respublikos BPK, buvo laikomasi nuostatos, kad „Lietu-
vai, kaip Europos valstybei, geriausiu pavyzdžiu gali būti Europos valstybių baudžiamo-
jo proceso įstatymai“152. Tačiau sėkmingą teisinę reformą lemia ne tik pačių įstatymų 
normų turinys, bet ir tai, kaip šios normos įgyvendinamos praktikoje. Todėl sėkmingas 
baudžiamojo proceso normų įgyvendinimas tapo Lietuvos teisėsaugos institucijų pri-
oritetine užduotimi. Vien tik naujų įstatymų sukūrimas neužtikrino efektyvaus normų 
įgyvendinimo mechanizmo. Dabar, praėjus keleriems metams nuo Lietuvos Respubli-
kos BPK įsigaliojimo, matyti, kad nepakankamas dėmesys buvo skiriamas institucinei 
teisėsaugos sistemos reformai ir veiklos organizavimo optimizavimui, todėl ir daugelis 
ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimų liko neišspręsti iki šiol. 

151  Šiam procesui apibrėžti autorė siūlo vartoti platesnę sąvoką „ikiteisminio tyrimo organizavimas“ krimi-
nalistikos taktikos kontekste ir netapatinti su ikiteisminio tyrimo organizavimu kaip Lietuvos Respubli-
kos BPK numatyta prokuroro funkcija.

152  Goda G. Baudžiamojo proceso raidos tendencijos Europoje // Teisės problemos. 1999, Nr. 3, p. 20.
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Nagrinėdami dabartinę situaciją, mokslininkai pastebėjo, kad „kriminalistikos 
mokslui didelę įtaką daro ne tik teisinė, bet ir institucinė teisėsaugos sistemos refor-
ma“153. Visapusiškai nagrinėjant dabartinę ikiteisminio tyrimo organizavimo būklę, aki-
vaizdu, jog pasigendama sisteminio ir kryptingo požiūrio į reformos pokyčius. Prof. V. 
E. Kurapka ir prof. H. Malevskis, analizuodami šiuolaikinę nusikalstamų veikų tyrimo 
koncepciją, pažymėjo, kad „naujų įstatymų praktika turi būti kruopščiai išanalizuota, 
atliktas monitoringas (labai kruopšti stebėsena) siekiant kuo greičiau įvertinti naują 
baudžiamąjį procesą sisteminiu požiūriu“154. Ikiteisminio tyrimo reforma iš esmės pakei-
tė nusikalstamų veikų ikiteisminį tyrimą, tačiau akivaizdu, kad tam nebuvo tinkamai 
pasirengta. Greita baudžiamojo proceso normų integracija praktikoje iš karto sukėlė 
praktinių šių normų taikymo problemų. Vien tik nuostatos, reglamentuojančios atsi-
sakymą pradėti ikiteisminį tyrimą, taikymas sukėlė daug dviprasmybių, kai per 2004 
metus šalies policijos įstaigose buvo užregistruota 93 419 pranešimų apie nusikalstamas 
veikas, o priimta daugiau nei 52 000 nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą155. Ne 
mažiau sunkumų kėlė ir daugelio kitų Lietuvos Respublikos BPK nuostatų taikymas 
(supaprastinto proceso nuostatų taikymas156, kardomųjų priemonių skyrimo klausimai, 
baudžiamojo proceso normų santykis su operatyvinės veiklos nuostatomis157, universa-
liojo ikiteisminio tyrimo pareigūno statuso atsiradimas ir pan.). Akivaizdu, kad Lie-
tuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymais patvirtintų rekomendacijų dėl šių 
normų taikymo nepakako. Kilo daug diskusijų dėl ikiteisminio tyrimo subjektų sava-
rankiškumo, įgaliojimų. Iškilo būtinybė peržiūrėti šių subjektų bendradarbiavimo pro-
cesą. Teisingai pastebėta, kad „praktika sunkiai priima gana naujovišką proceso dalyvių 
bendradarbiavimo modelį“158.

Ikiteisminio tyrimo organizavimo efektyvumui didžiausią įtaką daro baudžiamojo 
proceso normų turinys, vidiniai ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimai konkrečioje 
įstaigoje ar padalinyje, tyrėjo ir prokuroro, taip pat ikiteisminio tyrimo pareigūnų tar-
pusavio bendradarbiavimas ir jų veiksmų suderinamumas, ikiteisminio tyrimo subjektų 
kvalifikacija ir kompetencija, turimi materialiniai ir finansiniai ištekliai bei daugelis kitų 
veiksnių. Tad iškilo būtinybė šiuos elementus išgryninti, įvertinti kaip svarbiausius ir la-
biausiai veikiančius ikiteisminio tyrimo organizavimo procesą ir konstruoti efektyvų iki-
teisminio tyrimo organizavimo modelį, šiuos elementus susiejant tarpusavyje.

Kaip jau minėta, siekiant efektyviai organizuoti ikiteisminio tyrimo subjektų vei-
klą, būtinas ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis. Tad pagrindinis šio modelio 

153  Kurapka V. E., Malevski H. Šiuolaikinė nusikalstamų veikų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis bei 
procesinis užtikrinimas – dabarties mokslinis įdirbis ir ateities perspektyvos // Jurisprudencija. 2005, 
Nr. 65(57), p. 109.

154  Ten pat, p. 111.
155  Navickienė Ž. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą: taikymo problemos. Pranešimo medžiaga moks-

linėje konferencijoje „Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vykdymo problemos (prof. E. Palskio 65-
osioms metinėms paminėti). Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2005 m. balandžio 8 d.

156  Jurgaitis R. Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma // Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai. S 
(01), Mykolo Romerio universitetas, 2004. 

157  Panomariovas A. Žvalgybinė veikla ir žvalgybinės informacijos panaudojimas tiriant nusikalstamas 
veikas: de lege lata – de lege ferenda // Socialinių mokslų studijos, 2009, Nr. 4(4), p. 279–294. 

158  Jurka R., Jovaišas K., Kanapeckaitė J., Mišeikis Ž., Baliutavičius S. Baudžiamojo proceso optimizavimo 
ir spartinimo galimybės ir būdai. Vilnius, 2004, p. 11. 
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sukūrimo tikslas yra ikiteisminio tyrimo proceso optimizavimas. Diskutuojama, kaip 
jis turi būti reglamentuotas, kokie pagrindiniai elementai turėtų sudaryti šį tyrimo or-
ganizavimo modelį ir kaip veiksmingai jį taikyti praktikoje. Autorės manymu, efektyvų 
ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį turėtų sudaryti du pagrindiniai elementai: 
ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas ir šių subjektų kvalifikacija ir kompe-
tencija, o šio modelio jungiamąsias grandis sudarytų aiškus ir tikslus visų ikiteisminio 
tyrimo subjektų įgaliojimų reglamentavimas, prokuroro organizavimo, vadovavimo ir 
kontroliavimo funkcijų išgryninimas, veiksmingas ikiteisminio tyrimo subjektų ben-
dradarbiavimas, ikiteisminio tyrimo subjektų, atliekančių tyrimą, kvalifikacijos ir kom-
petencijos užtikrinimas. Be abejo, neneigsime, jog organizuojant ikiteisminį tyrimą, 
būtų aktualūs ir kiti elementai – finansiniai ištekliai, organizacinė struktūra, pavyzdžiui, 
dirbančiųjų skaičius, darbo krūvis ir pan., tačiau apibrėžiant mūsų tyrimo ribas, išskir-
sime ir nagrinėsime ikiteisminio tik tyrimo subjektų bendradarbiavimą, jų kvalifikaciją 
ir kompetenciją, kaip svarbiausius du šio modelio elementus. 

Taigi, autorė, analizuodama ikiteisminio tyrimo organizavimo būklę ir problemas, 
siekia ne tik teisiškai apibrėžti ikiteisminio tyrimo organizavimo sampratą, išskirti pa-
grindinius sudedamuosius efektyvaus ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio ele-
mentus, bet ir pateikti praktines savo idėjų įgyvendinimo gaires.

Organizavimas bendrąja prasme yra ko nors surengimas, sutvarkymas į vieną vi-
sumą ar sistemą159. „Organizavimas turi būti suprantamas kaip kurianti veikla, kurios 
produktas (rezultatas) yra kita veikla“160. Mokslinėje literatūroje organizavimas na-
grinėjamas kaip mokslas, kaip procesas, kaip savybė ir kaip vadybos funkcija. Orga-
nizavimas kaip mokslas yra žinių visuma apie kryptingos žmonių veiklos formavimo 
dėsningumus. Nagrinėjant kaip procesą, svarbu akcentuoti, jog organizavimas – tai 
tam tikros veiklos sutvarkymas, sujungimas, ko nors suderinimas, sukūrimas. „Orga-
nizavimas kaip savybė nusako organizaciją sudarančių elementų visumos bendrumą, 
pasižymintį griežta tvarka, aiškiais tarpusavio ryšiais, drausmingumu ir veiksmų sklan-
dumu“161. Organizavimas kaip vadybos funkcija suprantamas „darbo, valdžios ir ište-
klių paskirstymo tarp organizacijos narių ir jų suderinimo procesas, kuris leidžia jiems 
pasiekti organizacijos tikslus“162. Kiti autoriai, nagrinėdami organizavimą kaip vadybos 
funkciją, akcentuoja šio proceso efektyvumą siekiant numatytų tikslų163. Atsižvelgiant į 
šias organizavimo sampratas, galima būtų teigti, kad organizavimas – tam tikras tikslin-
gas suderintas procesas. Tad apie organizavimą galima kalbėti tokiomis kategorijomis 
kaip efektyvumas, stabilumas, nusistovėjęs funkcionavimas. Nagrinėjant organizavimo 
turinį, galima išskirti šiuos pagrindinius elementus: planų parengimas ir įgyvendini-
mas, veiklos funkcijų nustatymas, atsakomybės ribų nustatymas ir derinimas, teisių ir 
pareigų nustatymas, terminų nustatymas. Uždavinių, funkcijų, atsakomybės nustaty-
mas padeda įgyvendinti organizacijos koncepciją – suvienyti organizacijos darbuotojus 
bendriems tikslams pasiekti. Sujungiant šiuos elementus, siekiama optimizuoti organi-
159  Tarptautinių žodžių žodyne „organizavimas“ siejamas su veiklos sujungimu, sutvarkymu, planingumo 

teikimu. Žr. Tarptautinių žodžių žodynas. Trečiasis pataisytas leidimas. – Alma littera, 2004, p. 534. 
160  Kvedaravičius J. Organizacijų vystymosi vadyba. – Kaunas, 2006, p. 231.
161  Stoškus, S., Beržinskienė, D. Vadyba. – Kaunas, 2005, p. 120–121.
162  James A. F., Stoner R. Edward, Freeman Daniel R., Gilbert Jr. Vadyba. 2005, p. 11.
163  Stoškus S., Beržinskienė D., Vadyba. – Kaunas, 2005, p. 121.
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zavimo procesą, sudaryti prielaidas didinti veiklos efektyvumą. Organizavimo procesas 
struktūrizuoja darbą, kaip valdymo funkcija, formuoja darbinę struktūrą, tad pagrin-
dinis organizavimo tikslas – optimizuoti organizacijos (proceso) veiklą parenkant tin-
kamiausius žmones, darbo metodus, numatant pakankamus išteklius. „Organizacijos 
veiklos sėkmingumas priklauso nuo techninio darbų organizuotumo, funkcionavimo ir 
darbo specializacijos“164. Tad tinkamas darbo, veiklos organizavimas užtikrina efekty-
vius tam tikros veiklos rezultatus. 

Nagrinėjant organizavimo procesą, verta grįžti prie labai senos Demingo165 tezės: 
gerinant kokybę galima padidinti produktyvumą, ir pritaikyti jo suformuluotą nuola-
tinio gerinimo ciklą, dar vadinamą Demingo ratu. Išskiriami keturi pagrindiniai rato 
elementai: planavimas, vykdymas, tikrinimas, gerinimas. Šiuos elementus galima tiks-
lingai fokusuoti kalbant apie organizavimo proceso kokybę ir gerinimą, pagrindinius 
vadybos principus efektyviai taikyti ir organizuojant ikiteisminį tyrimą. 

2003 metais įsigaliojus Lietuvos Respublikos BPK, organizuojant ikiteisminį tyri-
mą, iškilo būtinybė nedelsiant peržiūrėti senąjį ikiteisminio tyrimo organizavimo mo-
delį ir, įvertinus naujų įstatymų normų turinį, konstruoti naują ikiteisminio tyrimo 
organizavimo modelį, paremtą ne tik baudžiamojo proceso, kriminalistikos, bet ir va-
dybos, edukologijos mokslų principais. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo organiza-
vimas – viena iš sudedamųjų policijos veiklos grandžių, todėl šis procesas neatsiejamas 
nuo struktūrinių policijos pokyčių ir veiklos modelio. 2003 m. Lietuvoje buvo reorga-
nizuoti ikiteisminio tyrimo ir kriminalinės policijos padaliniai, tačiau tai buvo labiau 
struktūriniai pokyčiai, pats policijos veiklos modelis nebuvo keičiamas. Kriminalinės ir 
viešosios policijos padalinių pareigūnai tapo universaliais tyrėjais neįvertinant viešosios 
policijos funkcijų. Nebuvo peržiūrėta ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacija, ne-
apibrėžtas jų kompetencijos turinys. 

Kalbant apie policijos kaip teisėsaugos institucijos struktūrinius pokyčius, pirmiau-
sia atkreiptinas dėmesys į policijos veiklos organizavimo modelį. Užsienio šalių praktika 
rodo, kad policija gali būti pavaldi Vidaus reikalų ministerijai (Lietuva, Vokietija, Pran-
cūzija), Teisingumo ministerijai (Olandija, Švedija) ar netgi būti savarankiška institucija 
kaip Japonijos policija166. Pasirinktas organizavimo modelis svarbus policijos funkcijoms 
įgyvendinti, taigi, ir konstruojant savitą ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį. 

Be abejo, tiek instituciniai teisėsaugos sistemos pokyčiai, tiek baudžiamųjų įsta-
tymų reforma padarė didelę įtaką ir baudžiamojo proceso, ir kriminalistikos mokslui. 
Paradoksalu, tačiau nebuvo įvertinta tai, kad susiklosčiusi praktika labiau formuoja 
naujojo Lietuvos Respublikos BPK normų taikymą nei galiojantis baudžiamojo proceso 
įstatymas veikia praktiką. Be to, nebuvo įvertinta ir tai, kad ikiteisminio tyrimo pareigū-
nai gana sunkiai keičia buvusius tyrimo įpročius. Organizavimo procesas ikiteisminio 
tyrimo įstaigose analizuojamas įvairiais aspektais, o dabartiniu metu vis plačiau nagri-

164  Kvedaravičius J. Organizacijų vystymosi vadyba. – Kaunas, 2006, p. 230.
165  Procesams valdyti taikomas Demingo ratas: planuok, daryk, tikrink, veik. Pagrindiniai organizacijos 

procesai tarnauja vartotojams, o juos remiantys procesai tarnauja pagrindiniams. Jei pagrindinis proce-
sas vyksta nerezultatyviai, neefektyviai, priežasčių reikia ieškoti ne tik jo vyksme, bet ir jį remiančiuose 
procesuose.

166  Katuoka S. Policija ir žmogaus teisės [žiūrėta 2011-02-14]. Prieiga internete http://www.etib.lt/
?s=leidiniai&item=13&lang=lt.
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nėjama, kaip policijos darbo organizavimo modelis veikia nusikalstamų veikų tyrimo 
procesą. Kartais vis dar pripažįstama, kad policijai tebėra būdingas militaristinis vado-
vavimo stilius. Didžiosios Britanijos mokslininkas R. Smithʼas, nagrinėdamas policijos 
vadovavimo stilių, teigia, jog policija tebenaudoja kvazimilitaristinį vadovavimo mo-
delį, kuris trukdo tiek vidinei, tiek išorinei komunikacijai167. Kiti mokslininkai, pavyz-
džiui, R. Patrickas, teigia, kad militaristinis policijos vadovavimo ir darbo organizavimo 
modelis asocijuojasi su dabar diskredituojamu kovos su nusikalstamumu modeliu168. D. 
Canteris pažymi, jog policijos vadovavimo ir organizavimo stilius – vienas iš apleistų, 
dėmesio stoka pasižyminčių diskusinių klausimų169. Jų manymu, policija, organizuo-
dama darbą, turi rinktis atviresnį vadybos stilių, kuris būdingas verslo įmonėms. Beje, 
pažymėtina, kad Lietuvoje ir užsienio valstybėse diskusijų šia tema būta ir anksčiau. 
Prieš trisdešimt metų R. R. Robergas argumentavo, kad policija turi rinktis atvirą ir or-
ganišką vadovavimo stilių ir darbo organizavimą170, o prof. A. Pumputis pažymėjo, jog 
būtina atsisakyti sovietinio policijos organizavimo modelio, pirmenybę teikiant profi-
laktinei bei socialinei policijos veiklai171.

Nagrinėdama JAV mokslinę literatūrą policijos organizavimo klausimais, autorė 
pastebi, kad apie policijos darbo organizavimo kaip modelio kūrimą ir kaip proceso pa-
gerinimą diskutuota jau prieš trisdešimt metų. Dar 1979 metais H. Goldsteinas, anali-
zuodamas policijos darbo organizavimą, atkreipė dėmesį į tai, jog būtina sukurti analitinį 
modelį, per kurį policijos pareigūnai gali nustatyti problemas ir efektyviai į jas reaguoti 172. 
Vėliau, išplėtojus šio modelio koncepciją, policijos organizavimo modelis pavadintas „į 
problemas orientuotu modeliu“173. Šis modelis įvardytas kaip problemų sprendimo kon-
tūrai, pagal kuriuos reaguojama į specifines problemas, ir apima keturis etapus:

1. Problemų atpažinimas (angl. Scanning). Policijos pareigūnas turi atpažinti tar-
pusavyje susijusias problemas tam, kad suprastų, koks elgesys ir sąlygos reikalauja tie-
sioginio dėmesio.

2. Problemų analizė (angl. Analysis). Nustačius problemas, analizuojamos sąly-
gos, kuriomis jos atsirado. Šio proceso metu nustatoma, kas apima kilusią problemą ir 
kokiomis aplinkybėmis tai atsitiko.

3. Reagavimas į problemą (angl. Response). Šio etapo metu nustatomi efektyvūs 
būdai, kurie padeda spręsti iškilusias problemas.

167  Smith R. Entrepreneurship, Police Leadership, and the Investigation of Crime in Changing Times, Jour-
nal of Investigative Psychology and Offender Profiling. 2008, Nr. 5, p. 211 [žiūrėta 2009-04-27]. Prieiga 
internete: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122268495/PDFSTART.

168  Patrick R. An evaluation of the use of performance management in the police service in England and 
Wales. Unpublished PhD thesis, University of Birmingham. 2008. 

169  Canter D. Editorial – offender profiling and investigative psychology. Journal of Investigative Psychol-
ogy, 2004, 1(I).

170  Roberg R. R. Police management and organizational behaviour: A contingency approch. MN:West 
Publishing. St. Paul, 1979.

171  Pumputis A. Policijos ir visuomenės tarpusavio santykio prielaidos // Kriminalinė justicija. Mokslo 
darbai. Vilnius, 1996, p. 45. 

172  Goldstein, H. Improving policing: A problem–oriented approach. Crime and Delinquency. 1979, p. 25. 
173  Rojek J. A Decade of Excellence in Problem–Oriented Policing: Characteristics of the Goldstein Award 

Winners Police Quarterly. 2003 [žiūrėta 2009-05-09]. Prieiga internete: http://pqx.sagepub.com/cgi/
content/ab-stract/6/4/492.
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4. Vertinimas (angl. Assessment). Šio etapo metu policijos pareigūnas privalo 
įvertinti savo veiksmų efektyvumą, peržiūrėti rodiklius, kurie leidžia pamatuoti proble-
mų būklę. Tokia „revanalizė“ suteikia ateities veiksmų kryptį. 

Anot H. Goldsteino, yra išskiriami trys inovacijų lygiai: organizacinis, programi-
nis ir techninis. Organizacinės inovacijos siejamos su vidiniais (angl. Inter) ir išoriniais 
(angl. Intra) organizaciniais ryšiais ir struktūromis, kitaip tariant, policijos organizavi-
mo modelio restruktūrizavimu (pakeitimu). Programinis lygis apima inovacijas apdoro-
jant duomenis, pavyzdžiui, tiriant konkrečią nusikalstamą veiką, o techninės inovacijos 
siūlo specifinius metodus, kurie padeda greičiau, kokybiškiau, panaudojant technines 
galimybes, išspręsti įvairius klausimus, taip pat ir ištirti nusikaltimus. JAV mokslininkai 
D. Weisburdas ir E. Johnas, analizuodami dabartines policijos inovacijas, pažymi, kad 
tradicinis policijos modelis jau yra atgyvena. Tradicinį policijos modelį jie apibūdina 
kaip policijos veiklą, kai apie policiją galima kalbėti kaip apie įstaigą, „kontroliuojančią 
teisę“. Šiam tradiciniam policijos modeliui būdinga tai, kad policijai leistini visi įrankiai 
ir būdai174. Anot minėtų mokslininkų, dabartinės inovacijos keičia tradicinį policijos 
modelį. Tradicinis policijos modelis turi tendenciją plėstis į priekį dviem kryptimis: at-
spindėdamas požiūrių įvairovę ir susitelkimo lygį. Grafiškai jis gali būti išreikštas taip: 

3 pav. Policijos strategijų dimensijos

Pagal šią schemą (žr. 3 pav.) ir patvirtintus tyrimo rezultatus teigtina, kad kuo di-
desnis policijos ir visuomenės bendradarbiavimo lygis, tuo mažesnė gyventojų baimė ir 
didesnis pasitikėjimas policija. 

174  Weisburd D., Eck John E. What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear The ANNALS of 
the American Academy of Political and Social Science, 2004 [žiūrėta 2009-05-09]. Prieiga internete: 
http://ann.sa-gepub.com/cgi/content/abstract/593/1/42.
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Pritaikant H. Goldsteino inovacijų lygius Lietuvos policijos veikloje, matyti, jog 
programinės ir techninės galimybės labiau pažengusios nei organizacinės175. Analizuo-
jant dabartinę Lietuvos teisėsaugos institucijų, taip pat ir policijos struktūrinius poky-
čius, pastebimas jų funkcijų dubliavimasis. Ši problema pastebėta dar anksčiau, iki nau-
jojo Lietuvos Respublikos BPK įsigaliojimo. Prof. S. Katuoka, nagrinėdamas policijos 
kaip institucijos sampratą, atkreipė dėmesį į tai, kad nustatant teisėsaugos institucijų 
funkcijas būtina vadovautis tam tikra sistema siekiant išvengti spragų ir teisėsaugos ins-
titucijų funkcijų dubliavimosi176. A. Pumputis pažymėjo, kad dubliuojamos teisėsaugos 
institucijų funkcijos atliekant parengtinį tardymą, tiriant nusikalstamas veikas ir vyk-
dant teisės pažeidimų prevenciją177. Taigi, teisėsaugos institucijų funkcijų dubliavimosi 
problema pastebėta jau gana seniai, tačiau priimant naujus baudžiamuosius įstatymus 
šie klausimai vėlgi lieka nuošalyje. Tai viena iš organizavimo problemų. Be to, organi-
zavimo funkcija apima ir vidinius įstaigos darbo organizavimo aspektus. 

Suomijos Tamperės universiteto Profesinio švietimo mokslinių tyrimų centras, 
nagrinėdamas policijos organizavimo procesą, atliko tyrimą ir išnagrinėjo kokybės ir 
profesinių kompetencijų sąveiką policijos organizacijose178. Mokslininkai pabrėžia, kad 
kokybės tobulinimo procesai buvo pritaikyti, kai 1990 metais buvo atlikti organizaciniai 
policijos pokyčiai. Tai, kad Suomijos policija pasiekė aukštesnės darbo kokybės ir pro-
fesinių kompetencijų, rodo visuomenės apklausos rezultatai, jog suomiai labai pasitiki 
policija. Atlikus tyrimą, buvo išskirti šie organizavimo aspektai: vadovavimas, kompe-
tencijos ir veiklos (darbo) kokybė ir patvirtintos vadovavimo, kompetencijos ir veiklos 
(darbo) kokybės tarpusavio sąsajos. 

Pažymėtina, kad Lietuvoje ši problema jau buvo užčiuopta: tik epizodiškai nagrinė-
tini klausimai siejami su Lietuvos ekspertinių įstaigų veiklos našumo valdymu ir vadybos 
efektyvumo valdymo metodų įdiegimu179. Naujas policijos veiklos organizavimo modelis 
turėtų būti orientuotas į tarpusavio veiksmų suderinamumą, vadovavimą užtikrinant vei-
klos kokybę ir reikiamas kompetencijas. Nusikalstamų veikų tyrimo procese šios grandys 
vienos iš svarbiausių konstruojant efektyvų ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį.

Siekiant nustatyti dabartinę ikiteisminio tyrimo organizavimo būklę, autorės nuo-
mone, buvo tikslinga sužinoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų mintis apie policijos, kaip 
ikiteisminio tyrimo įstaigos, darbą. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad pa-
tys policijos tyrėjai pakankamai pesimistiškai vertina policijos, kaip ikiteisminio tyrimo 
įstaigos, darbą (žr. 4 pav.). 

175  Goldstein, H. Improving policing: A problem–oriented approach. Crime and Delinquency. 1979, p. 25. 
176  Katuoka S. Policija ir žmogaus teisės [žiūrėta 2011-02-14]. Prieiga internete: http://www.etib.lt/?s=-

leidiniai&item=13&lang=lt.
177 	 Pumputis	A.	Teisėsaugos	funkcijų	sistemos	klausimu	//	Kriminalinė	justicija.	1997.	T.	7–8,	p.	186.
178  Luoma M., Nokelainen P., Ruohotie P. Empirical Investigation of Quality and Professional Competence 

in Police Organization. In Proceedings of International on Work and learning (RWL) Conference.Tam-
pere, Finland 2003 [žiūrėta 2009-01-05]. Prieiga internete: http://www.uta.fi/aktkk/-lectures/kttp/ar-
ticles/10_2003_Noke-lainen.pdf.

179  Juodkaitė-Granskienė G., Kivita A. Veiklos našumo valdymas Lietuvos valstybės ekspertinėse įstaigo-
se // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 2009.
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4 pav. Tyrėjų nuomonė apie policijos darbą atliekant ikiteisminį tyrimą

Apie pusę (47,4 procento) respondentų policijos darbą ikiteisminio tyrimo srityje 
vertina patenkinamai, 43,63 procento apklaustųjų teigia, kad policija, kaip ikiteisminio 
tyrimo įstaiga, savo darbą atlieka gerai, o labai nedidelė dalis tyrėjų (4,38 procento) po-
licijos darbą ikiteisminio tyrimo srityje įvertino labai gerai. Autorė, vertindama tyrėjų 
nuomonę šiuo klausimu, apibendrino ir individualias tyrėjų mintis šiuo klausimu. Ty-
rėjai patenkinamai vertina policijos darbą ikiteisminio tyrimo srityje, nes didelis darbo 
krūvis, blogas darbo organizavimas, problemiškas bendradarbiavimas su prokuroru, 
trūksta kompetencijos tiek patiems tyrėjams, tiek prokurorams. Taigi, jau dabar aiškėja 
ikiteisminio tyrimo darbo organizavimo, ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavi-
mo, jų kvalifikacijos ir kompetencijos problemos (plačiau apie tai nagrinėjama diserta-
cijos II ir III skyriuose). 

Analizuojant ikiteisminio tyrimo organizavimo turinį, disertantės nuomone, svar-
bu tai, kad naujoji organizavimo sistema turėtų būti siejama su vadybos, verslo prin-
cipais. Užsienio šalių mokslininkai linkę manyti, jog dabartinį ikiteisminio tyrimo 
organizavimo procesą iš esmės galima būtų tapatinti su verslu ar verslininkyste. Di-
džiosios Britanijos mokslininkas R. Smithas teigia, kad policija nėra linkusi rizikuoti, o 
biurokratinis policijos veiklos organizavimas, bandant pritaikyti verslo principus, yra 
problemiškas180. Nagrinėdamas ikiteisminio tyrimo organizavimo procesą, jis susiejo jį 
su tam tikrais verslo dėsniais. R. Smithas atkreipė dėmesį į tai, kad policijos pareigū-
nai, spręsdami ikiteisminio tyrimo organizavimo problemas, turi dirbti kaip komanda, 
siekti bendrų tikslų, kas ypač akcentuojama versle. Verslo filosofijos pritaikymas leis-
tų policijos ar struktūrinių padalinių vadovams „apeiti“ pasenusią struktūrą, sistemą, 
procedūras ir protokolus, kurie iki šiol buvo laikomi kaip vieninteliai ir nepakeičiami. 
R. Smithas teigia, jog problemų sprendimo metodologijų naudojimas skatina policijos 
darbuotojus būti kūrybingus ir mąstyti sprendžiant ilgalaikes problemas, kurios sekina 
finansinius išteklius ir verčia ieškoti novatoriškų sprendimų181. Be to, organizavimo pro-
cesui įtaką daro ir pakitusi pati vadovavimo koncepcija. Kaip teigia R. Smithas, pokyčių 
180  Smith R. Entrepreneurship, Police Leadership, and the Investigation of Crime in Changing Times // 

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. 2008, Nr. 5, p. 210 [žiūrėta 2009-05-11]. 
Prieiga internete: http://www3. interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122268495/PDFSTART.

181  Ten pat, p. 220.
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metais vadovavimą, paremtą rango-laipsnio pagrindu (angl. rank-based), keičia veiklos 
pagrindu pagrįstas vadovavimas (angl. role-based)182. 

Siekiant apibrėžti ikiteisminio tyrimo organizavimą, verta panagrinėti anksčiau 
mokslinėje literatūroje jau pateiktas šį procesą apibrėžiančias sąvokas. Ikiteisminio ty-
rimo organizavimas gali būti suprantamas:

- kaip procesas siekiant efektyvaus nusikalstamų veikų tyrimo; 
- kaip prokuroro funkcija. 
Todėl, autorės nuomone, svarbu, kad negali būti tapatinamos dvi sąvokos – ikiteis-

minio tyrimo organizavimas kaip procesinė prokuroro funkcija ir ikiteisminio tyrimo 
organizavimas kaip procesas siekiant efektyviai ištirti padarytas nusikalstamas veikas. 
Disertacinio tyrimo metu šis procesas nagrinėjamas antruoju aspektu, kaip ikiteismi-
nio tyrimo subjektų veikla, orientuota į efektyvų veiklos organizavimą, nusikalstamų 
veikų tyrimą. Ikiteisminio tyrimo organizavimas – viena iš esminių ikiteisminio tyrimo 
veiklos sričių. Ikiteisminio tyrimo organizavimas apima visą ikiteisminio tyrimo or-
ganizavimo procesą ikiteisminio tyrimo pareigūnui bendradarbiaujant su prokuroru, 
šiam sąveikaujant su ikiteisminio tyrimo teisėju, ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, 
taktinių ir procesinių sprendimų priėmimą, ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos 
ir kompetencijos užtikrinimą ir t. t.

Autorės nuomone, kuriant ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį, svarbu į or-
ganizavimą žvelgti ne tik kaip į tiesioginę prokuroro funkciją, o kaip į visų ikiteisminio 
tyrimo subjektų veiklos procesą. Todėl ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis apimtų 
baudžiamojo proceso, kriminalistikos, vadybos, psichologijos ir kt. sričių žinias. Šiame 
modelyje svarbūs visų ikiteisminio tyrimo subjektų – policijos padalinio vadovo, tyrėjo, 
prokuratūros padalinio vadovo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo – vaidmuo. 

Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo organizavimo sampratas, literatūroje galima ap-
tikti įvairių ikiteisminio tyrimo organizavimo sampratos kontekstų183. JAV teisinėje 
sistemoje ikiteisminio tyrimo organizavimas nagrinėjamas nusikalstamų veikų tyrimo 
kontekste. Ikiteisminio tyrimo organizavimo sąvoka siejama su nusikalstamų veikų ty-
rimo, kaip proceso, pagerinimu, optimizavimu184 ir apima ne tik kiekybinių rodiklių 
(suimtųjų, nuteistųjų skaičius, ištirtų nusikalstamų veikų skaičius ir pan.), bet ir koky-
binių rodiklių analizę (pirminio tyrimo organizavimas, policijos ir prokuratūros santy-
kiai, tebesitęsiančio tyrimo stebėsena ir pan.)185. Lietuvos kriminalistikoje ikiteisminio 
tyrimo organizavimas buvo nagrinėjamas ir siejamas su veiklos planavimu, užduočių 
paskirstymu, pastangų sutelkimu tam tikriems tikslams pasiekti. Anot S. Kuklianskio, 
analizuojant tyrimo veiklos organizavimo turinį, šį procesą galima apibrėžti kaip moks-
liškai pagrįstą metodą, kurio esmę sudaro nuoseklus ir kryptingas pastangų sutelki-
mas tyrimo tikslams pasiekti186. Rusijos mokslininkai187, tyrinėdami ikiteisminio tyrimo 

182  Ten pat, p. 155.
183  Kuklianskis S. Nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo pradmenys. Vilnius, 1995. 
184  Osteburg J. W., Ward R. H. Criminal Investigation // A Method for Recontructing the Past – Anderson 

Publishing Co. Cincinnati, OH, 1992, p. 435.
185  Ten pat, p. 435–436. 
186  Kuklianskis S. Nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo pradmenys. Vilnius, 1995. 
187  Plačiau žr. Герасимов И. Ф., Драпкин Л. Я. Криминалистика. – Москва, 1994. Taip pat žr. Пантелеев 

И. Ф., Селиванов Н. А. Криминалистика. – Mосква, 1998.
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organizavimą, nors ir aiškiai nesuformulavo ikiteisminio tyrimo organizavimo sąvo-
kos, tačiau išskyrė pagrindinius tyrimo organizavimo bruožus arba elementus. Pasak 
I. Gerasimovo, tyrimo organizavimą apima organizacinių klausimų sprendimas tiriant 
nusikalstamas veikas, optimalios organizavimo formos nustatymas konkrečioje situa-
cijoje, pareigų paskirstymas tarp tyrimą atliekančių pareigūnų, aprūpinimas reikalinga 
informacija, bendradarbiavimo klausimai ir pan.188 I. Pantelejevo nuomone, tyrimo or-
ganizavimas apima teisėsaugos institucijų tarpusavyje suderintų priemonių planų pa-
rengimą, bendradarbiavimo tarp tyrimą atliekančiųjų ir kitų subjektų būdų parinkimą, 
pareigūnų aprūpinimą technine įranga ir kitomis darbo priemonėmis, tyrimo planų 
sudarymą laiku ir tikslų jų įgyvendinimą, operatyvinių pasitarimų rezultatams aptarti 
ir kitiems tyrimo klausimams spręsti, informacijos ir tyrimo grupės darbo rezultatų 
ataskaitų sisteminimą ir pan.189 Dabartiniu metu Lietuvos mokslininkai, nagrinėdami 
ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimus, pažymi, kad svarbi ir „socialinė-psicholo-
ginė ir moralinė-etinė atmosfera tarp ikiteisminio tyrimo subjektų ir tarp kitų statutinių 
tarnybų, apskritai kriminalinės justicijos grandyse“190. 

Verta pabrėžti, kad nagrinėjant šių autorių išsakytas mintis apie tyrimo organizavi-
mo elementus buvo analizuojama tyrėjo, kaip tyrimą organizuojančio subjekto, veikla. 
Tai galima paaiškinti tuo, kad ankstesnis procesas nenumatė prokuroro, kaip ikiteis-
minio tyrimo organizatoriaus, funkcijos, nebuvo ir ikiteisminio tyrimo teisėjo statuso, 
todėl dabartinį ikiteisminio tyrimo organizavimo turinį turėtų sudaryti ne tik anksčiau 
išvardyti elementai, bet ir tokie elementai, kaip prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo 
sąveika atliekant tam tikrus veiksmus.

Nusikalstamų veikų tyrimas, kaip ir bet kokia kita veikla, yra organizacinio pobū-
džio. Tai įtvirtinta ir baudžiamojo proceso įstatyme, griežtai reglamentuojančiame tei-
sinius įrodinėjimo pagrindus, tyrimo veiksmų atlikimo tvarką. Veiklos organizavimu 
siekiama racionaliai sutelkti turimas pajėgas, kad būtų įgyvendinti ikiteisminio tyrimo 
uždaviniai. Todėl ikiteisminio tyrimo organizavimo sąvoka turėtų apimti ir ikiteisminį 
tyrimą atliekančius subjektus, jų funkcijas, veiklos pagrindus siekiant konkrečių tikslų. 
Vadinasi, ikiteisminio tyrimo organizavimas – tai pirmiausia tam tikrų subjektų įgalioji-
mai, jų bendradarbiavimas, šių subjektų kvalifikacija ir kompetencija užtikrinta veikla.

Be abejo, nagrinėjamame ikiteisminio tyrimo organizavimo kontekste bus anali-
zuojama ir prokuroro kaip ikiteisminio tyrimo organizatoriaus funkcija. Disertantės 
nuomone, nagrinėjant ikiteisminio tyrimo organizavimą ir kuriant modelį, nebus ar-
domos pagrindinės nuostatos, reglamentuojančios ikiteisminio tyrimo organizavimą. 
Šiame kontekste ir toliau bus laikomasi nuostatos, kad ikiteisminį tyrimą organizuoja 
ir jam vadovauja prokuroras. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 1 daly-
je nustatyta, kad ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja, valstybinį kaltinimą 
baudžiamosiose bylose palaiko prokuroras191. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teis-
mas pabrėžtinai ne kartą konstatavo, jog prokuroro nepriklausomumas organizuojant 
ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujant, palaikant valstybinį kaltinimą baudžiamosiose 

188  Герасимов И. Ф., Драпкин Л. Я. Криминалистика. – Москва, 1994.
189  Пантелеев И. Ф., Селиванов Н. А. Криминалистика. – Mосква, 1998.
190  Ancelis P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Monografija. – Vilnius, 2007, p. 142. 
191  Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014).
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bylose yra konstitucinė vertybė; pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją negalima nu-
statyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo ši konstitucinė vertybė būtų paneigiama arba 
būtų kitaip suvaržomas prokuroro nepriklausomumas organizuojant ikiteisminį tyri-
mą ir jam vadovaujant, palaikant valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose192. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas ir vėlesniuose išaiškinimuose remiasi nuostata, kad 
pagal Konstituciją niekas kitas, išskyrus prokurorą, negali organizuoti ikiteisminio tyri-
mo ir jam vadovauti. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 1 dalies nuosta-
ta, kad prokuroras organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja, įpareigoja įstatymų 
leidėją įstatyme nustatyti prokurorų įgaliojimus organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam 
vadovaujant193.

Lietuvos Respublikos BPK 164 straipsnio 1 dalyje iš esmės atkartojama ta pati 
nuostata, kaip ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: ikiteisminį tyrimą atlieka ir jam 
vadovauja prokuroras194. Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompeten-
cijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. 
įsakymu, organizavimas buvo apibūdinamas kaip atsakingo asmens (šiuo atveju proku-
roro) organizacinių (valinių) pavedimų visuma195. Šių nuostatų naujoje redakcijoje196 
organizavimo sąvoka nebuvo pakeista. Rekomendacijose dėl prokuroro veiklos orga-
nizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujant ikiteisminio tyrimo organizavimas ir 
vadovavimas jam apima pagrindines prokuroro funkcijas, tai yra ikiteisminio tyrimo 
teisėtumo užtikrinimą, konkrečios nusikalstamos veikos tyrimo organizavimą, deri-
nant su ikiteisminį tyrimą atliekančiu pareigūnu klausimus, kylančius tiriant šią veiką, 
kontroliavimą, kaip laikomasi reikalavimo ikiteisminį tyrimą atlikti per kuo trumpiau-
sius terminus, klausimų dėl ikiteisminio tyrimo pabaigimo, procesinių prievartos prie-
192  Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 13 d. nutarimą byloje Nr. 43/03-46/03 

dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 4 straipsnio (2003 m. balandžio 3 
d. redakcija) 1 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl pareiš-
kėjo – Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 2 d. nuta-
rimas Nr. IX-1868 „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam 
saugumui išvados“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos Seimo 
laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 3 bei 8 straipsniams (2003 m. balandžio 3 d. redakcija) [žiūrėta 
2011-04-03]. Prieiga internete: http://www.lrkt.lt/dokumen-tai/2004/n040513.htm. 

193  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas byloje Nr. 7/03-41/03-40/04-
46/04-5/05-7/05-17/05 dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies 
(2001 m. rugsėjo 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. 
redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 407 straips-
nio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 
2 ir 3 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 
straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl pa-
reiškėjo – Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
[žiūrėta 2011-04-03]. Prieiga internete: http://www.lrkt.lt/dokumen-tai/2006/n060116.htm.

194  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 37-1341). 
195  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. I-108 patvirtinti Lietuvos 

Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatai [žiūrėta 2009-05-16]. Prieiga inter-
nete: http://www.prokuratu-ros.lt.

196  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. I-8 „Dėl generalinio 
prokuroro 2003 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. I-108 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų 
kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-204).
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monių taikymo būtinumo sprendimą ir kt. Šių rekomendacijų nuostatose pabrėžiama, 
kad prokuroras yra ikiteisminio tyrimo vadovas ir jo nurodymai ikiteisminio tyrimo 
pareigūnams yra privalomi197.

Kalbant apie organizavimą kriminalistikos taktikos aspektu, autorės nuomone, 
ikiteisminio tyrimo organizavimo sąvoka yra gerokai platesnė negu ikiteisminio tyri-
mo organizavimo, kaip prokuroro funkcija, sąvoka. Ikiteisminio tyrimo organizavimo 
moksliniai pagrindai kriminalistikos taktikoje sujungia tyrimo planavimą, bendradar-
biavimą, taktinius sprendimus, mokymą apie taktinius būdus ir rekomendacijas, prie-
žasčių ir sąlygų, dėl kurių atsiranda ikiteisminio tyrimo ir teismo taktinių klaidų, api-
bendrinimą bei analizę, ikiteisminio tyrimo subjektų kompetenciją ir t. t. Verta būtų 
pažymėti, kad nėra tiksliai apibrėžta, koks tiksliai turėtų būti ikiteisminio tyrimo orga-
nizavimo turinys.

Racionalaus ikiteisminio tyrimo organizavimo tikslas plačiąja prasme yra greitas 
ir visapusiškas nusikalstamų veikų išaiškinimas, todėl iš esmės tiesiogiai siejamas su 
Lietuvos Respublikos BPK uždaviniais. Pagrindinis tyrimo organizavimo tikslas – efek-
tyvi subjektų tarpusavio suderinta veikla siekiant ištirti nusikalstamas veikas. Smulkiau 
analizuojant tyrimo organizavimo tikslus, galima būtų išskirti ir pagrindinius uždavi-
nius, padedančius pasiekti tikslų. R. Burdos nuomone, tyrimas organizuojamas siekiant 
išnagrinėti pirminę informaciją; koordinuoti tyrime dalyvaujančių asmenų veiksmus; 
panaudoti technines priemones; surasti, surinkti, išanalizuoti tyrimui svarbią infor-
maciją; sudaryti tyrimui palankias sąlygas; išspręsti iškylančius taktinius uždavinius ir 
praktiškai pritaikyti tyrimo metodus. 

Be abejo, tai nėra išsamus ir baigtinis ikiteisminio tyrimo organizavimo uždavinių 
sąrašas, gali būti išskiriami ir kiti tyrimo veiklos organizavimo uždaviniai, kurie gali būti 
kaip fakultatyvūs siekiant pagrindinio tikslo. Nagrinėjant ankstesnį ikiteisminio tyrimo 
organizavimo mokslinių pagrindų turinį, matyti, kad dabartinis ikiteisminio tyrimo 
organizavimo turinys, įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos BPK, gerokai išsiplėtė. 
Greta nusikalstamų veikų tyrimo planavimo, kriminalistinio mokymo apie taktinius 
būdus, rekomendacijas ir kitų organizavimo elementų ypač aktualūs tapo ikiteisminio 
tyrimo subjektų, tai yra ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų bei ikiteisminio 
tyrimo teisėjų, bendradarbiavimo taktikos ir darbo organizavimo klausimai, aiškėja 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų kompetencijos problematika. Todėl, autorės nuomone, 
analizuojant naująjį ikiteisminio tyrimo organizavimą, turėtų būti nagrinėjami ir ikiteis-
minio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos klausimai. Baudžiamojo proceso 
normų pokyčiai nulėmė būtinybę peržiūrėti kriminalistikos taktikos nuostatas, todėl 
„analizuojant ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo įstaigos 
vadovo funkcijas organizuojant ir atliekant nusikalstamų veikų tyrimą kriminalistikos 
taktikos kūrėjams tenka iš naujo įvertinti proceso subjektų bendradarbiavimo formas, 
turinį ir nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo klausimus“198. 

197  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. I-86 „Dėl Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl rekomendacijų patvir-
tinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 72-2783).

198  Burda R. Naujas baudžiamojo proceso kodeksas – nauji kriminalistikos taktikos uždaviniai // Jurispru-
dencija. 2003, Nr. 43(35), p. 14. 
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Kalbant apie ikiteisminio tyrimo organizavimą, būtina atsižvelgti į bendruosius 
vadybos principus ir lanksčiai juos pritaikyti organizuojant nusikalstamų veikų tyrimą. 
Kitaip sakant, nagrinėjant ikiteisminio tyrimo organizavimo turinį, būtina apibrėžti or-
ganizavimo principus, kuriais remiantis įgyvendinami (pasiekiami) tyrimo tikslai. Vie-
nas jų – organizacinė pusiausvyra. Šio principo esmė ta, kad organizuojama turi būti 
tiek, kiek galima, o reguliuojama tiek, kiek reikia. Vadybos nuostatos teigia, kad per 
daug reguliavimo išplečia valdymo personalą ir žlugdo iniciatyvą, o per mažas regulia-
vimas veda prie chaoso. Pritaikant šį valdymo principą organizavimo procese, būtina 
aiškiai suformuluoti prokuroro ir tyrėjo įgaliojimų ribas ir iš esmės užtikrinti efektyvią 
subjektų tarpusavio sąveiką.

Išanalizavus ikiteisminio tyrimo organizavimo turinį, galima būtų apibrėžti, kas 
yra ikiteisminio tyrimo organizavimas. Ikiteisminio tyrimo organizavimą būtų ga-
lima apibūdinti kaip kvalifikuotų ir kompetentingų ikiteisminio tyrimo subjektų 
suderintą veiklą, kuri yra paremta teisės aktuose nustatytais ir moksliškai pagrįstais 
būdais ir priemonėmis, galinčiais užtikrinti efektyvų ikiteisminį tyrimą, nuosekliai 
ir laiku įgyvendinamą tikslą. Šiuo atveju autorė siūlo atkreipti dėmesį į keturis šios 
sampratos turinio aspektus:

- subjektų veiklos ir įgaliojimų reglamentavimą;
- ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimą;
-  ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos užtikrinimą ikiteisminio tyrimo or-

ganizavimo procese;
-  ikiteisminio tyrimo subjektų kompetencijos užtikrinimą ikiteisminio tyrimo 

organizavimo procese.
Disertantės nuomone, nagrinėjant ikiteisminio tyrimo organizavimą, yra svarbūs 

visi šie turinio aspektai ir jie turi būti nagrinėjami susiejant juos tarpusavyje: ikiteismi-
nio tyrimo subjektų bendradarbiavimas įmanomas įvertinus šių subjektų įgaliojimus, 
o šių subjektų kompetencija neatsiejama nuo kvalifikacijos. Autorės pateikta ikiteis-
minio tyrimo organizavimo samprata ir išskirtieji turinio aspektai suponuoja pagrįstą 
prielaidą konstruoti ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį, padėsiantį optimizuoti 
nusikalstamų veikų tyrimą.

3. Ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio samprata

Ikiteisminio tyrimo organizavimo procesas, autorės siūlymu, turėtų būti nagrinė-
jamas šiais trimis lygiais: 

-  kaip tarpusavio elementų visuma (būtina nustatyti svarbiausius sudedamuo-
sius šio proceso elementus);

-  kaip reglamentuotas darniai veikiantis procesas (būtina nustatyti svarbiausių 
elementų reglamentavimo spragas ir pateikti efektyvius siūlymus dėl proceso 
gerinimo);



56

-  kaip tikslingas procesas (būtina sukurti veiksmingą ikiteisminio tyrimo organi-
zavimo modelį). 

Autorė, siekdama konstruoti veiksmingą ikiteisminio tyrimo organizavimo mo-
delį, pirmiausia siūlo jį apibrėžti. Mokslo pasaulyje modelio kategorija nėra nauja: įvai-
rios disciplinos modelį apibrėžia kaip tam tikro realaus reiškinio, proceso, struktūros, 
sistemos abstrakciją. Modelio kūrimas paprastai būna tikslinis ir jo turinį sudaro tik 
tos savybės, kurios svarbios sprendžiamai problemai. Būtina pabrėžti, kad modelio ir 
modeliavimo sąvokos nėra naujos kriminalistikos moksle. Modelio kūrimas suteikia 
galimybę peržiūrėti tam tikrą reiškinį statiškai ir dinamiškai199. Konstruojant tam tikrą 
modelį, išskiriami (sudaromi) tam tikri elementai tam, kad būtų galima nustatyti tiria-
mo reiškinio problemas ir priežastis. Kriminalistikoje modeliavimas apibrėžiamas kaip 
ikiteisminio tyrimo subjektų veiklos, tyrimo specialus metodas, siekiant gauti naujų ži-
nių apie tiriamą reiškinį200. Išskiriamos šios modeliavimo funkcijos: reiškinio pažinimo, 
informacinė, adaptacinė, klasifikavimo, algoritmizavimo201. Todėl modeliuojant ikiteis-
minio tyrimo organizavimą svarbu išskirti tam tikrų veiksmų seką, padedančią susieti 
tiriamus elementus tarpusavyje. 

Atsižvelgdama į anksčiau pateiktą ikiteisminio tyrimo organizavimo sampratą, 
autorė apibrėžia ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį: ikiteisminio tyrimo orga-
nizavimo modelį galima apibūdinti kaip tikslingo ir efektyvaus ikiteisminio tyri-
mo organizavimo proceso funkcinius ryšius, kurių turinį sudaro aiškus ir tikslus 
ikiteisminio tyrimo subjektų, turinčių tam tikrus įgaliojimus, veiklos suderinimas, 
bendradarbiavimas, kvalifikacijos ir kompetencijos užtikrinimas.

Konstruodama ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį, autorė siūlo apibrėžti 
pagrindinius ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio sukūrimo tikslus atsižvelgiant 
į visus anksčiau išskirtus tris lygmenis. Taigi, autorės nuomone, šio tikslingo modelio 
sukūrimas:

-  leistų išgryninti ikiteisminio tyrimo organizavimo turinį ir išskirti svarbiausius 
elementus, kurie turi didžiausią įtaką nusikalstamų veikų tyrimo procese;

-  patikimas veiklos modelis aiškiai apibrėžtų, kas ką veikia ir kas už ką yra atsa-
kingas ikiteisminio tyrimo procese, t. y. turi būti nustatomos ikiteisminio tyri-
mo subjektų veiklos ir įgaliojimų ribos ir tai reikštų būtinybę aiškiai apibrėžti 
subjektų veiklą ir ją reglamentuoti; 

-  turėtų užtikrinti, kad pakankama ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija ir 
kompetencija leistų pasiekti veiklos ir naudos balansą, o būtent nusikalstamos 
veikos būtų tiriamos efektyviai. 

Autorė, nagrinėdama pokyčius, įvykusius 2003 metais, pakeitus Lietuvos Respu-
blikos BPK nuostatas, užčiuopė keletą svarbių su nusikalstamų veikų tyrimo organi-
zavimu susijusių problemų. Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo organizavimą kaip Lietu-
vos Respublikos BPK įtvirtintą prokuroro funkciją, galime teigti, jog 2003 m. įstatymo 
normų požiūriu įvyko radikalių pasikeitimų, tačiau praktiniu požiūriu būta tam tikrų 
paradoksų: prokuroro vardu tyrėjas rengia (rašo) procesinių sprendimų projektus, nors 

199  Зорин Г. А. Криминалистическая методология. – Минск: Aмалфея, 2000, c. 205.
200  Ten pat, c. 206.
201  Ten pat, c. 205.
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pagal įstatymą tokių įgaliojimų neturi, tačiau tokį procesinį savarankiškumą tyrėjai tu-
rėjo iki 2003 metų. Tad kyla klausimas, ar Lietuvos Respublikos BPK 164 straipsnis, 
reglamentuojantis prokuroro kaip subjekto, organizuojančio ikiteisminį tyrimą ir jam 
vadovaujančio, padėtį, yra tinkama baudžiamojo proceso norma, ir jeigu taip, tai kodėl 
praktikoje šį mechanizmą ne visada pavyksta įgyvendinti. Lietuvos Respublikos BPK 
164 straipsnio 1 dalyje aiškiai ir glaustai nurodyta, jog ikiteisminį tyrimą organizuoja ir 
jam vadovauja prokuroras. Prokuroro ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavimo 
ir kontrolės funkcijos apibrėžtos ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme202. Iki-
teisminio tyrimo organizavimo sąvokos išgryninimas leido plačiau pažvelgti į šio pro-
ceso turinį. Tad galima teigti, kad ikiteisminio tyrimo organizavimo sąvokos formu-
lavimas ir svarbiausių organizavimo turinio komponentų išskyrimas sudaro galimybę 
konstruoti savitą ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį. Ankstesnėse ikiteisminio 
tyrimo organizavimo sampratose labiau buvo akcentuojami organizacinio pobūdžio 
veiksmai, planavimas, darbo sąlygos. Autorės nuomone, ikiteisminio tyrimo organiza-
vimo procese svarbu išskirti du pagrindinius elementus, kurie ir galėtų sudaryti ikiteis-
minio tyrimo organizavimo modelį: 

- ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas;
- ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija ir kompetencija.
Autorė tyrimu pagrindžia, jog šie elementai yra svarbiausi ir lemiantys ikiteismi-

nio tyrimo organizavimo efektyvumą. Kiti jau anksčiau nagrinėti organizavimo aspek-
tai, nors ir reikšmingi, darantys įtaką organizavimo procesui, galėtų būti fakultatyvūs, 
papildantys organizavimo modelio turinį, pavyzdžiui, materialiniai finansiniai ištekliai 
(žr. 5 pav.).

5 pav. Ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis 

Paminėtina, kad ir prieš kelerius metus (2005 m.) buvo pabrėžiama kompetencijos 
svarba ir užtikrinimas ikiteisminio tyrimo organizavimo procese, kai Teisės institutas 
pateikė išvadas203 Teisingumo ministerijai dėl naujojo baudžiamojo proceso spartinimo 
galimybių. Minėtose išvadose akcentuojama, kad didelis darbo krūvis, teisinių ir vady-

202  Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymas, 2003 m. balandžio 22 d. Nr. IX-1518 [žiū-
rėta 2009-05-20]. Prieiga internete: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=281302.

203  Jurka R., Jovaišas K., Kanapeckaitė J., Mišeikis Ž., Baliutavičius S. Baudžiamojo proceso optimizavimo 
ir spartinimo galimybės ir būdai. – Vilnius, 2004.
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binių žinių trūkumas bei ne visai aiškus funkcijų pasidalijimas kol kas trukdo išnau-
doti visas galimybes. Atlikus tyrimą, nustatytos pagrindinės konflikto tarp ikiteisminį 
tyrimą atliekančių institucijų priežastys: prokurorai dažnai kaltina ikiteisminio tyrimo 
pareigūnus dėl žemos kvalifikacijos ir nekokybiškai atliekamo darbo, o pareigūnai turi 
priekaištų prokurorams dėl prasto tyrimo organizavimo, pernelyg didelio jų savivalia-
vimo priimant procesinius sprendimus bylose, specialiųjų žinių, ypač operatyvinės vei-
klos, trūkumo. Dar rengiant Lietuvos Respublikos BPK projektą, buvo siekiama išskir-
tinio šio įstatymo bruožo – procesinės formos optimalumo, tai yra kad „teisingumas 
baudžiamosiose bylose turi būti įgyvendinamas mažiausiomis procesinėmis sąnaudo-
mis“204. Taigi, procesinių normų įgyvendinimas siejamas su tokiomis įstatymų normo-
mis, kurias galima pritaikyti mūsų šalyje įvertinant struktūrinę teisėsaugos sistemą ir 
galimybes. Galima daryti prielaidą, kad įstatymų tobulinimas nėra veiksmingas, jeigu 
paraleliai nevykdomos teisėsaugos institucijų struktūrinių padalinių ir vidinio darbo 
organizavimo reformos. Prieš įsigaliojant Lietuvos Respublikos BPK, apie policiją buvo 
svarstoma kaip apie universalų ikiteisminio tyrimo subjektą, iškeliant problemas, susi-
jusias su būsima organizacine ikiteisminio tyrimo struktūra. Buvo reikalinga esminė re-
forma, kuri pakeistų ne tik pačią policijos organizaciją, valdymą, bet ir veiklos metodus, 
santykius su kitomis teisėsaugos sistemos dalimis. Logiška, kad perėjimas iš vienos tei-
sinės sistemos į kitą neleidžia mechaniškai pritaikyti užsienio praktikos, nusikalstamų 
veikų tyrimo patirties ir perimti kitų valstybių teisėsaugos institucijų struktūros. Todėl 
tik po tam tikro laiko pastebėta, kad teisėsaugos institucijos nebuvo tinkamai pasiren-
gusios naujajai reformai. Sprendimas reorganizuoti teisėsaugos padalinius, o konkrečiai 
ikiteisminio tyrimo, kvotos ir kriminalinės policijos padalinius, nebuvo pakankamai 
pamatuotas ir pagrįstas. Kaip parodė praktika, policijos operatyviniai padaliniai nebuvo 
tinkamai pasirengę atlikti viešo pobūdžio nusikalstamų veikų ikiteisminį tyrimą, todėl, 
įsigaliojus Lietuvos Respublikos BPK, vieniems policijos darbuotojams ikiteisminio ty-
rimo atlikimas tapo pareiga, o kitiems – teise. Taigi esminių pokyčių struktūriniuose 
padaliniuose lyg ir neįvyko. Buvusiems tardytojams atsirado pareiga atlikti ikiteismi-
nį tyrimą, o operatyviniams darbuotojams – tik teisė atlikti minėtus veiksmus. Taigi, 
buvę tardytojai ir toliau tiria baudžiamąsias bylas, o operatyviniai darbuotojai ir toliau 
atlieka neviešo pobūdžio veiksmus. Toks darbuotojų padalijimas pagal minėtas funkci-
jas suformavo dvi ikiteisminio tyrimo formas – viešą ir operatyvinę. Vertindama šiuos 
pasikeitimus, autorė nedrįstų teigti, kad tikslas pasiektas – atlikti teisėsaugos institucijų 
struktūriniai pokyčiai. Tai paaiškinama paprastu dalyku. Tyrėjų, turinčių pareigą at-
likti ikiteisminį tyrimą, darbo krūvis ne sumažėjo, o padidėjo. Teisės instituto atlikti 
tyrimai parodė, kad labiausiai neigiamą įtaką ikiteisminio tyrimo organizavimui daro 
per didelis darbo krūvis205. Šį rodiklį, be abejo, lemia ne tik vidinė padalinių struktūra, 
bet ir organizavimo, bendradarbiavimo su prokuratūra problemos. Tai leidžia daryti 
išvadą, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas nepasiekia savo tikslų. Vertinant struktūrinius 
šių institucijų pokyčius, galima daryti prielaidą, kad egzistuoja dvi vidinės teisėsaugos 
institucijų, o konkrečiai, policijos struktūrinių padalinių, problemos: pirma, nesugebė-
204  Kazlauskas M., Goda G. Naujo baudžiamojo proceso kodekso projektas: kūrimo prielaidos, struktūra, 

naujovės // Teisės problemos. 1999, Nr. 3, p. 5.
205  Jurka R., Jovaišas K., Kanapeckaitė J., Mišeikis Ž., Baliutavičius S. Baudžiamojo proceso optimizavimo 

ir spartinimo galimybės ir būdai. – Vilnius, 2004, p. 54.
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jimas efektyviai bendradarbiauti nusikalstamų veikų tyrimo procese atliekant viešo ir 
neviešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmus, antra, netinkamas struktūrinių padali-
nių funkcijų paskirstymas, problemiškas darbo organizavimas. 

Analizuojant pastarųjų metų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministe-
rijos veiklos ataskaitas, matyti, kad vienas iš strateginių tikslų yra tobulinti ikiteisminį 
tyrimą policijos įstaigose. Mūsų nuomone, ikiteisminio tyrimo tobulinimas turėtų ap-
imti ne tik procesinių normų ar institutų tobulinimą, bet ir organizacinius teisėsaugos 
įstaigų pokyčius, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas padalinių, atliekančių ikiteis-
minį tyrimą, funkcijoms peržiūrėti, padalinių struktūrai patobulinti. Žinoma, organiza-
cinės problemos išryškėjo anksčiau. Praėjus daugiau kaip pusę metų nuo Lietuvos Res-
publikos BPK įsigaliojimo, buvo įvertinti ne tik įstatymų, bet ir teisėsaugos institucijų 
struktūriniai pokyčiai. 2003 metų prokuratūros veiklos ataskaitoje akcentuojamos bau-
džiamosios teisenos kodeksų įgyvendinimo problemos: prokurorai, ikiteisminio tyrimo 
pareigūnai ir teismai nepakankamai gerai perprato Lietuvos Respublikos BPK normas. 
„Ne laiku reorganizuota policijos sistema, buvę kvotėjai ir tardytojai netinkamai per-
kvalifikuoti į universalius ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnus“. Todėl kvotos ir iki-
teisminio tyrimo padalinių reorganizavimą galima būtų pavadinti formaliu. O faktiškai 
ikiteisminio tyrimo pareigūno terminas pagal Lietuvos Respublikos BPK koncepciją tu-
rėjo sujungti tyrėjo, kvotėjo ir operatyvinio darbuotojo terminus ne tik semantiškai, bet 
ir pagal jų atliekamas funkcijas bei įvairiais aspektais pagerinti ikiteisminį tyrimą.

Kita vertus, vyrauja nuomonė, kad labai svarbu ir pareigūnų sugebėjimas nuolat 
įgyti reikiamų specialiųjų žinių atliekant ikiteisminį tyrimą. Tai, kad specialiųjų žinių 
poreikis tiriant įvairių rūšių nusikaltimus nuolat didėja, rodo atlikti ankstesni moksli-
niai tyrimai. Dar 2000 metais R. Burda, analizuodamas specialiųjų žinių panaudojimo 
tyrėjo darbe galimybes, išskyrė specialiųjų žinių taikymo problemas: pirma, tyrėjo išsi-
lavinimo, patirties ir kompetencijos problemos; antra, specialiųjų žinių taikymo įrodi-
nėjimo procese problemos206. Nereikia pamiršti, kad, įsigaliojus Lietuvos Respublikos 
BPK, pasikeitė ikiteisminio tyrimo darbo organizavimas: teritorinių policijos įstaigų 
viešosios policijos pareigūnams buvo suteikta teisė atlikti ikiteisminį tyrimą. Viešo-
sios policijos padalinių pareigūnams suteikus tam tikrų procesinių įgaliojimų, jų veikla 
tapo orientuota į baudžiamųjų nusižengimų ir nesunkių nusikalstamų veikų tyrimą. 
Atsižvelgiant į skirtingus ikiteisminio tyrimo įstaigoje taikomus ikiteisminio tyrimo or-
ganizavimo modelius, viešosios policijos pareigūnai tiria ir apysunkius ar net sunkius 
nusikaltimus.

Išanalizavus viešosios policijos pareigūnų darbą ikiteisminio tyrimo srityje, išskir-
tos šios pagrindinės problemos207: 

1. Viešosios policijos padaliniams vadovaujantiems vadovams paprastai trūksta 
žinių ir praktikos atliekant ikiteisminį tyrimą. Analizė parodė, kad jie tik paskirsto bau-
džiamąsias bylas apylinkės inspektoriams pagal teritorinį priklausomumą ir tuo jų va-
dovavimas administruojant ikiteisminį tyrimą baigiasi. Paprastai jie netvarko apylinkės 

206  Burda R., Liutkevičius S. Specialių žinių panaudojimas tyrėjo darbe // Jurisprudencija. 2000, 18(10). p. 73.
207  Teritorinių policijos įstaigų viešosios policijos padalinių sąveika su kitais padaliniais, atliekant iki-

teisminį tyrimą [žiūrėta 2008-12-21]. Prieiga internete: http://viesoji.policija.lt/senaslvp/show.-
php?html=kalba_GP.
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inspektoriams paskirstytų bylų apskaitos, neanalizuoja jų krūvių, nevykdo jų tyrimo ir 
priimamų sprendimų žinybinės kontrolės.

2. Viešojoje policijoje apylinkės inspektoriams tenka nevienodas darbo krūvis 
(svarbu, ar prižiūrima teritorija yra miesto ar kaimo apylinkė). Miesto apylinkių inspek-
torių darbo, susijusio su kitų viešosios policijos funkcijų vykdymu, apimtis yra gerokai 
didesnė, o jeigu bylos skirstomos pagal prižiūrimas teritorijas, jiems dar tenka ir didesnis 
ikiteisminio tyrimo bylų skaičius nei inspektoriams, prižiūrintiems kaimo apylinkes. Šią 
problemą aštrina viešosios policijos prevencijos padalinių pareigūnų trūkumas.

3. Nepakankamas viešosios policijos ir kriminalinės policijos bendradarbiavimas, 
atliekant ikiteisminį tyrimą.

Akivaizdu, kad viešajai policijai pavedus atlikti ikiteisminį tyrimą padidėjo parei-
gūnų darbo krūvis. Natūralu, jog tokiais atvejais kyla problemų vykdant nusikalstamų 
veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, saugaus eismo priežiūrą ir kitą viešajai polici-
jai priskiriamą darbą, nukenčia ir ikiteisminio procesinio darbo kokybė. Viešosios poli-
cijos pareigūnai tapo universaliais ikiteisminio tyrimo pareigūnais, atliekančiais beveik 
visus ikiteisminio tyrimo veiksmus, kokius atlieka kriminalinės policijos pareigūnai. O 
ar buvo tam tinkamai pasirengta? Ar viešosios policijos pareigūnai iki tol tyrė bylas ir 
taikė Lietuvos Respublikos BPK nuostatas. Ar ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas 
jiems buvo naujovė. Ko gero, taip. Turbūt iš dalies tai ir yra vienas iš atsakymų, kodėl 
tyrėjų kvalifikacija nebuvo ir nėra pakankama, kodėl, kaip teigia prokurorai, turi raštu 
nurodyti, kaip atlikti elementarius tyrimo veiksmus. 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d. įsakymu buvo pa-
tvirtintas Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspektoriaus) 
tarnybinės veiklos aprašas208. Šiame apraše ypač kreipiamas dėmesys į pagrindinę apy-
linkės inspektoriaus funkciją – prevencinį darbą, taip pat aiškiai ir tiksliai reglamentuo-
jama apylinkės inspektoriaus kompetencija atliekant ikiteisminį tyrimą mirties prie-
žasčiai nustatyti, bylose ieškant vaikų, pabėgusių iš namų, ir dėl nusikalstamų veikų, 
kurios išvardytos minėto aprašo 35 punkte (Lietuvos Respublikos BK 138, 140, 164, 
178 straipsnio 4 d. (kai aiškus įtariamasis), 187 straipsnio 3 d., 201 straipsnio 3 d., 284 
straipsnio 2 d.). Taip siekiama tiksliai apibrėžti apylinkės inspektoriaus kompetencijos 
ribas ir nepavesti viešosios policijos pareigūnams tirti kitų Lietuvos Respublikos BK 
straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų.

Atskiros ikiteisminio tyrimo organizavimo problemos įžvelgiamos nagrinėjant 
atskirų kategorijų bylų tyrimus. Štai 2004 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos ge-
neralinis prokuroras priėmė nurodymą dėl ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vado-
vavimo jam kontrabandos baudžiamosiose bylose. Minėtame nurodyme konstatuotina, 
kad „dažnai tokios bylos tiriamos neišsamiai ir nekvalifikuotai, tyrimas vilkinamas, ne-
siimama visų įstatymų nustatytų priemonių nustatyti asmenis, padariusius nusikalsta-
mą veiką, neužtikrinamas tinkamas ikiteisminio tyrimo organizavimas ir vadovavimas 
jam. Baudžiamosios bylos, kuriose priimti nepagrįsti ir neteisėti nutarimai nutraukti 
ikiteisminį tyrimą, laiku nepatikrinamos, todėl pareigūnų, nesilaikiusių įstatymų reika-

208  Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 5-V-384 „Dėl Viešosios poli-
cijos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos aprašo patvirtinimo“ 
[žiūrėta 2010-12-23]. Prieiga internete: http://bi.policija.lt/tadb/dokumentas.php?did=5775860.
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lavimų, veiksmai lieka neįvertinti“209. Taigi, ikiteisminio tyrimo organizavimo problemos 
pirmiausia siejamos su kompetencijos užtikrinimu.

Visas tyrimo procesas yra labai dinamiškas ir lankstus. Tad ir ikiteisminio tyrimo 
organizavimo procesą apimančios problemos susijusios su ikiteisminio tyrimo pradžia, 
reglamentavimu, kvalifikavimo problemomis, tyrimo eiga ir sprendimo priėmimu. Iki 
šiol buvo akcentuojama, jog ikiteisminį tyrimą atliekantis tyrėjas privalo dirbti kruopš-
čiai ir kūrybingai, kad galėtų tinkamai įvertinti tyrimo situaciją ir priimti teisingą spren-
dimą, nuo kurio dažnai priklauso viso tyrimo baigtis ir atlikto darbo rezultatas. Nea-
bejotina, kad tiek tyrėjas, tiek prokuroras turi lanksčiai ir kūrybingai organizuoti darbą 
taip, kad tarpusavyje bendradarbiaujant būtų pasiekti optimalūs tyrimo rezultatai. O 
tam reikalingas naujas optimizuotas ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis.

Akcentuojama, kad nepakankama policijos įstaigų vadovų įtaka pareigūnams ti-
riant nusikalstamas veikas, nusišalinama nuo atsakomybės už ikiteisminio tyrimo sė-
kmę. Tokiu būdu siekiama atkreipti dėmesį į prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstai-
gų bendradarbiavimo problemų sprendimą. Empirinio tyrimo duomenys parodė, kad 
prokurorų ir tyrėjų veikloje, organizuojant ikiteisminį tyrimą, yra rimtų bendradarbia-
vimo problemų: nėra apibrėžti bendradarbiavimo principai, formos, turinys, neregla-
mentuota bendradarbiaujančių subjektų atsakomybė.

Pažymėtina, kad tyrėjo, prokuroro ir teismo būtinumą glaudžiau bendradarbiauti 
nagrinėja ir kitų šalių mokslininkai. Velso teisininkai teigia, jog jų šalyje yra būtina 
policijai, prokuratūrai ir teismui bendradarbiauti, „atverti bendradarbiavimo linijas“. 
Ieškant geresnių bendradarbiavimo būdų, policijos vaidmuo turėtų būti informatyvus: 
turėtų būti pastebima, jog policija laiku ir teisingai, nešališkai tarnauja visuomenės po-
reikiams, pateisina visuomenės ir nukentėjusiųjų lūkesčius210.

Nagrinėjant kriminalistikos taktikos problemas Lietuvoje, ne mažiau reikšmingas 
klausimas yra ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas. Autorės nuomone, 
būtina sukurti proceso dalyvių bendradarbiavimo taktiką, pavyzdžiui, tyrėjo ir pro-
kuroro, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo, ir ją reglamentuoti, kaip tai padaryta 
kaimyninėse šalyse. Pavyzdžiui, Latvijos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas 
reglamentuoja subjektų bendradarbiavimo klausimus211. Lietuvoje tai irgi yra diskusijų 
objektas, siekiant tobulinti proceso dalyvių bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo ins-
tituto įtvirtinimas Lietuvos Respublikos BPK – vienas iš būdų pagerinti dabartinį iki-
teisminio tyrimo pareigūno ir tyrėjo bendradarbiavimą siekiant efektyviau organizuoti 
nusikalstamų veikų tyrimo procesą. Be to, akivaizdu, kad daugiau dėmesio turėtų būti 
skiriama kompleksinių kriminalistikos taktikos ir baudžiamojo proceso klausimų ana-
lizei. P. Ancelis, analizuodamas ikiteisminio tyrimo problemas, pažymėjo, kad skirtin-
gai nei pas mus, Moldovoje ir Azerbaidžane ikiteisminio proceso organizavimo dalykai 
dėl tyrimo grupių sudarymo, pareigūnų tarpusavio sąveikos reglamentuojami ne reko-

209  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. rugpjūčio 25 d. nurodymas Nr. N-21 „Dėl ikiteis-
minio tyrimo organizavimo ir vadovavimo jam kontrabandos baudžiamosiose bylose“ [žiūrėta 2008-
12-23]. Prieiga internete: http://www.prokuraturos.lt/LinkClick.aspx?.

210  Harvey R. The Independence of the Prosecutor a Police Perspective‘ [žiūrėta 2009-05-11]. Prieiga inter-
nete: http://www.aic.gov.au/conferences/prosecuting/harvey.pdf.

211  Criminal Procedure Law of Republic of Latvia [žiūrėta 2008-07-24]. Prieiga internete: http://www.ttc.
lv/index.php?skip=195&itid=likumi&id=10&tid=50&l=EN.
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mendacijomis, o procesinių kodeksų normomis212. Kitose šalyse, tokiose kaip Austrija, 
Slovėnija, Belgija, tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo klausimai numatyti įvairiose 
rekomendacijose ir išsamiai reglamentuoti baudžiamojo proceso įstatyme.

Nagrinėdami kriminalistikos taktikos svarbą, mokslininkai atkreipė dėmesį į tai, kad 
atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą būtina nagrinėti kompleksiškai – procesi-
niu ir kriminalistiniu požiūriu. Analizuojant dabartinės kriminalistikos taktikos lygį ir 
vystymosi tendencijas, atkreiptinas dėmesys ir į atskirų tyrimo veiksmų taktikos turinį 
ikiteisminio tyrimo metu bei teisminio proceso metu. Naujų kriminalistinių taktinių 
būdų, rekomendacijų sukūrimas nulemtas ir procesinių normų pokyčių. Iš esmės pa-
keitus Lietuvos Respublikos BPK, atsirado būtinybė kurti naują atskirų proceso dalyvių 
ir jų bendradarbiavimo taktiką, patobulinti esamų rekomendacijų turinį. Atsižvelgiant 
į kardinalius procesinių normų pakeitimus (Lietuvos Respublikos BPK 164 straipsnio, 
173 straipsnio nuostatas), tai yra į tai, kad prokuroras vadovauja ikiteisminiam tyrimui, 
o ikiteisminio tyrimo teisėjui tam tikri įgaliojimai suteikti ikiteisminio tyrimo etape, itin 
aktualiu klausimu tapo šių subjektų bendradarbiavimo taktikos, ikiteisminio tyrimo tei-
sėjo atliekamų veiksmų taktikos sukūrimas (pavyzdžiui, įtariamojo, liudytojų apklausos 
taktikos sukūrimas), taip pat ir teisminio tyrimo taktika. Pažymėtina, kad kompleksiškai 
procesines normas ir kriminalistikos laimėjimus nagrinėja ir JAV mokslininkai213. Nau-
jąją ikiteisminio tyrimo organizavimo sistemą sudaro ikiteisminio tyrimo pareigūnas, 
prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas ir teisėjas (teismas). Pažymėtina, kad išskirtinis 
vaidmuo suteiktas naujam baudžiamojo proceso subjektui – ikiteisminio tyrimo teisėjui 
(plačiau žr. II dalies 3 skyriuje). Kaip atskiras baudžiamojo proceso subjektas nėra išski-
riamas ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas. Todėl esamą ikiteisminio tyrimo subjektų 
sąveikos reglamentavimą būtų galima pavaizduoti šioje schemoje (žr. 6 pav.).

6 pav. Dabartinis ikiteisminio tyrimo subjektų sąveikos reglamentavimas

212  Ancelis P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Monografija. – Vilnius, 2007, p. 137.
213  Higgins K. Investigation and Forensic Science Technologies. – Boston, 1999.
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Autorė siūlo tokią ikiteisminio tyrimo subjektų sąveikos reglamentavimo schemą, 
kurioje būtų svarbus visų ikiteisminio tyrimo subjektų – policijos padalinio vadovo, 
tyrėjo, prokuratūros padalinio vadovo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo – vai-
dmuo (žr. 7 pav.). 

7 pav. Siūlomas ikiteisminio tyrimo subjektų sąveikos reglamentavimas

Autorės nuomone, ikiteisminio tyrimo įstaigos padalinio vadovas neturėtų likti 
nuošalyje nuo kitų ikiteisminio tyrimo subjektų. Procesiniu aspektu jis taip pat yra iki-
teisminio tyrimo įstaigos pareigūnas, tačiau kaip įstaigos (padalinio) vadovas turi pla-
tesnius įgaliojimus nei kiti ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Ikiteisminio tyrimo įstaigos 
vadovas – tai vienintelis pareigūnas, kuriam įstatymai tiesiogiai suteikia teisę pradėti 
ikiteisminį tyrimą. Todėl jis turi teisę suteikti įgaliojimus pradėti ikiteisminį tyrimą ir 
kitiems ikiteisminio tyrimo pareigūnams. Lietuvos Respublikos BPK nustatyta, kad šis 
subjektas turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir tyrimą atliekantis pareigūnas. Nors 
ikiteisminio tyrimo organizatorius yra prokuroras, organizuojant nusikalstamų veikų 
tyrimą ne mažiau svarbus subjektas – ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vado-
vas. Kriminalistikos taktikos prasme šio subjekto statusas svarbus tuo, kad tinkamas 
ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su 
prokuratūra lemia teigiamus tyrimo rezultatus. Pagal anksčiau galiojusias baudžiamojo 
proceso normas, ikiteisminio tyrimo padalinio vadovui buvo suteikti platesni įgalioji-
mai: tardytojui priimant konkrečius sprendimus byloje, gaunamas padalinio vadovo 
sutikimas, patvirtinantis tyrėjo sprendimą. Naujų įstatymų nuostatų turinio pasikeiti-
mas lėmė, kad pakito ir ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovo statusas. Nau-
jame procese tokio vadovo vaidmuo labiau siejamas su darbo organizavimu konkre-
čioje tyrimą atliekančioje įstaigoje ar padalinyje ir tinkamo ikiteisminio tyrimo įstaigos 
(padalinio) bendradarbiavimo su prokuratūra užtikrinimu, įvertinant tai, kad tiek pati 
ikiteisminio tyrimo įstaiga, tiek prokuratūra siekia to paties tikslo. Ikiteisminio tyrimo 
įstaigos (padalinio) vadovo darbo organizavimas – nėra prokuroro funkcijų perėmimas 
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organizuojant tyrimą konkrečioje byloje. Šio subjekto darbo organizavimas siejamas su 
vidinių organizacinio pobūdžio funkcijų paskirstymu pavaldiems pareigūnams, su pro-
kuroro duotų pavedimų ir nurodymų įvykdymu. Kaip rodo praktika, tinkamas ikiteis-
minio tyrimo įstaigos (padalinio) bendradarbiavimas su prokuratūra lemia sėkminges-
nius tyrimo rezultatus. Priėmus Lietuvos Respublikos BPK, jau labai greitai, t. y. 2004 ir 
2005 metų prokuratūros veiklos ataskaitose itin pradėtas akcentuoti dėmesys į tai, kad 
policijos įstaigų vadovai turėtų daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimo problemoms 
tiriant nusikalstamas veikas, atkreipiamas dėmesys į vadovo asmeninę atsakomybę nu-
sikalstamų veikų tyrimo procese. Be to, Europos policijos etikos kodekse nustatyta, kad 
būtina užtikrinti praktišką ir tinkamą policijos ir prokuratūros bendradarbiavimą. Poli-
cija turi gauti aiškius pavedimus dėl bylų tyrimo prioritetų, atskirų bylų tyrimo eigos214. 
Taigi, ikiteisminio tyrimo subjektų sąveikos problemos akcentuojamos tiek prokura-
tūros, tiek policijos iniciatyva. O šios sąveikos jungtimi, autorės nuomone, turėtų būti 
ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovas. Kita vertus, policijos įstaigų vadovų 
įtaką konkretaus tyrėjo darbui lemia egzistuojančios procesinės normos (jų pasikeiti-
mas): tyrėjas esminius klausimus derina su tyrimą kontroliuojančiu prokuroru. Pagal 
ankstesnį Lietuvos Respublikos BPK ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo rašytiniai 
nurodymai konkrečiam tardytojui buvo privalomi. Dabar galiojantis proceso įstatymas 
nenumato tokios taisyklės, todėl šiuo klausimu būtų galima diskutuoti. Prokuroro, kaip 
ikiteisminio tyrimo organizatoriaus, tiek žodiniai, tiek rašytiniai nurodymai tyrimą 
atliekančiam pareigūnui yra privalomi, o ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) va-
dovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 18 straipsniu, gali duoti pareigūnui 
pavedimus, tačiau šie pavedimai negali prieštarauti ikiteisminiam tyrimui vadovaujan-
čio prokuroro nurodymams ar pavedimams. Todėl lieka atviras diskusinis klausimas, 
ar ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovo duoti nurodymai yra privalomi, jei 
tiriant konkrečią bylą ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis prokuroras nėra pateikęs jo-
kių konkrečių nurodymų. Dėl Lietuvos Respublikos BPK 169 ir 171 straipsnių taikymo 
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro patvirtintose rekomendacijose215 iki 2008 
m. rugpjūčio 8 d. (rekomendacijų galiojimo laikas) buvo numatyti šie ikiteisminio tyri-
mo įstaigos (padalinio) vadovo įgaliojimai: 

-  duoda pavedimus tyrimą atliekančiam pareigūnui; duodami pavedimai tyrimą 
atliekančiam pareigūnui negali prieštarauti ikiteisminiam tyrimui vadovaujan-
čio prokuroro nurodymams ar pavedimams; 

-  atsako už ikiteisminio tyrimo intensyvumą ir ikiteisminio tyrimo pareigūno 
darbo drausmės kontrolę;

- užtikrina, kad prokuroro duoti nurodymai būtų įvykdyti laiku ir tinkamai.

214  Europos policijos etikos kodeksas. Rekomendacija Rec (2001) 10 priimta Europos Tarybos Ministrų 
Komiteto 2001 m. rugsėjo 19 d. [žiūrėta 2007-11-22] Prieiga internete: www.etib.lt/site_files/teisi-
nis/(2001)10.doc.

215  Priėmus Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. I-110 „Dėl 
Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“, Rekomen-
dacijos dėl naujojo Baudžiamojo proceso kodekso 169 ir 171 straipsnių taikymo, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. I-47 „Dėl Ikiteisminio tyrimo 
terminų kontrolės tvarkos ir rekomendacijų patvirtinimo“, neteko galios.
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Analizuojant minėtų funkcijų turinį, matyti, kad iš esmės jos buvo dubliuojamos 
su prokuroro funkcijomis: tiek prokuroras, tiek ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) 
vadovas gali duoti pavedimus tyrimą atliekančiam pareigūnui, tačiau įstaigos (padali-
nio) vadovo nurodymai negali prieštarauti prokuroro nurodymams ar pavedimams; 
tiek vienas, tiek kitas atsako už ikiteisminio tyrimo intensyvumą, užtikrina duotų nu-
rodymų įvykdymą tinkamai ir laiku. Tačiau nors ikiteisminio tyrimo įstaigos (pada-
linio) vadovui įstatymai ir nesuteikia tokių įgaliojimų kaip prokurorui, vis dėlto šio 
subjekto procesinis statusas yra išskirtinis, bet nepakankamai reglamentuotas. Išsamiau 
apibrėžti ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo funkcijas buvo bandyta jau vėliau. Lie-
tuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. birželio 19 d. įsakymu patvirtintų 
Rekomendacijų dėl prokuroro veiklos organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam vado-
vaujant 37 punkte išskirtos pagrindinės ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo funkci-
jos, o 38 punkte smulkiau apibrėžta situacija, kai ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo 
nurodymai ar pavedimai prieštarauja vadovaujančio prokuroro nurodymams ar pave-
dimams216. Kita vertus, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 
11 d. įsakymu patvirtintų rekomendacijų217 67 punkte apibrėžta ir dar viena ikiteisminio 
tyrimo padalinio vadovo teisė: žodžiu ar raštu įstaigos vadovas ar įstaigos padalinio 
vadovas gali pavesti konkrečius ikiteisminio tyrimo veiksmus atlikti ir kitiems tos pa-
čios įstaigos ikiteisminio tyrimo pareigūnams. Vertinant šią situaciją, kyla klausimas, ar 
ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo įgaliojimų, kurie apibrėžti generalinio prokuroro 
įsakymu, reglamentavimas yra tinkamas, jeigu Lietuvos Respublikos BPK 4 straipsnyje 
nustatyta, jog proceso tvarką nustato proceso veiksmų atlikimo metu galiojantis Lietu-
vos Respublikos BPK. Manytina, kad tik įstatyme apibrėžus tam tikrą proceso tvarką ir 
procesiškai reglamentavus tam tikrus klausimus, jie galėtų būti išsamiau aprašyti minė-
tose generalinio prokuroro rekomendacijose. Todėl kol ikiteisminio tyrimo padalinio 
vadovo įgaliojimai nėra įtvirtinti Lietuvos Respublikos BPK, generalinio prokuroro re-
komendacijose šie įgaliojimai negali būti nustatyti. 

Vertinant situaciją dėl ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų apibrėžtumo, tinka-
mai nereglamentavus jų Lietuvos Respublikos BPK, kaskart iš naujo tenka šias nuostatas 
formuluoti rekomendacijose, o įgaliojimus vis tikslinti ir keisti. Jau anksčiau pastebėta, 
kad pasigendama ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų apibrėžtumo: kaip pažymi P. 
Ancelis, „pasigendama konkretaus ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio vadovo, 
prokuroro ir tyrėjo, o kartais ir pačių prokurorų santykių apibrėžtumo“218. Apygardų ir 
apylinkių prokuratūros pažymi nepakankamą teritorinių policijos įstaigų ir jų struktū-
rinių padalinių vadovų įtaką tyrėjų darbui, nes dažnai pasitaiko, kad tiriant nusikalsta-
mas veikas policijos įstaigų vadovai nusišalina nuo atsakomybės už ikiteisminio tyrimo 

216  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. I-86 „Dėl Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl rekomendacijų patvir-
tinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 72-2783).

217  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. I-110 „Dėl Reko-
mendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 
94-3713).

218  Ancelis P. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo prielaidos ikiteisminio tyrimo įstaigose. Krimina-
listika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 2009, p. 137.
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sėkmę, apsiriboja vien bylų paskirstymu219. Siekdami spręsti šią problemą, siūlytume 
Lietuvos Respublikos BPK ir ikiteisminio tyrimo įstaigų padalinių vadovų pareigybių 
aprašymuose įtvirtinti nuostatas, įpareigojančias ikiteisminio tyrimo įstaigų padalinių 
vadovus organizuoti jiems pavaldžių ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbą, pavyzdžiui, 
užtikrinti pareiškimų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimą, registravimą 
ir proceso sprendimų dėl jų priėmimą laiku, užtikrinti įvykio vietų kokybiškų apžiūrų 
ir kitų neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą ir jų vykdymą, 
tolygų ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo krūvį, palaikyti ryšius su prokuratūros pa-
dalinių vadovais sprendžiant bendradarbiavimo problemas ir t. t. Tai rodo, kad būtina 
tiksliai ir aiškiai apibrėžti ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo įgaliojimus baudžia-
majame procese. Autorė sutinka su P. Ancelio išsakyta pozicija, jog „daug ikiteisminio 
tyrimo veiklos problemų kyla ir dėl to, kad ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovybė neturi 
apčiuopiamų procesinių įgaliojimų organizuoti šią veiklą“220.

Ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo veiksmai konkrečiau apibrėžti Lietuvos Res-
publikos BPK 168 straipsnyje. Šiame straipsnyje reglamentuotas atsisakymas pradėti 
ikiteisminį tyrimą: pareigūnas priima nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą 
ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimu. Todėl galima būtų 
pasakyti, kad naujajame Lietuvos Respublikos BPK ikiteisminio tyrimo įstaigos (padali-
nio) vadovas tarsi paliktas nuošalyje, paradoksalu, konkrečiai neįvardijant šio subjekto 
įgaliojimų Lietuvos Respublikos BPK, kriminalistinei taktikai suteikiama daugiau gali-
mybių pasirenkant vidinę, tai yra įstaigos ar padalinio, organizavimo taktiką, kokybiš-
kiau organizuojant įstaigos ar padalinio darbą. Pagal galiojančio Lietuvos Respublikos 
BPK 171 straipsnio nuostatas, prokuroras, gavęs ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūno 
pranešimą, sprendžia, kas turi atlikti tyrimą. Prokuroras gali pats nuspręsti atlikti visą 
tyrimą ar atskirus veiksmus arba pavesti ikiteisminį tyrimą atlikti ikiteisminio tyrimo 
įstaigai, o šios įstaigos ar padalinio vadovas – konkrečiam tyrėjui. 2005 m. Lietuvos Res-
publikos valstybės kontrolei atlikus auditą nustatyta, kad apytikriai 99 procentai bylų 
(visose apygardose) tiriamos ikiteisminio tyrimo įstaigose, o prokurorai atlieka tik kon-
trolės funkciją221. Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis bylų tiriama ikiteisminio tyrimo 
įstaigose, šiuo atveju vadovo vaidmuo itin svarbus pavedant atlikti tyrimą konkrečiam 
tyrėjui; atkreipdamas dėmesį į konkrečias bylos aplinkybes, įvertindamas tyrėjo darbo 
patirtį, sugebėjimus, jis gali tinkamai parinkti kvalifikuotą tyrėją ir pavesti šiam atlikti 
tyrimą. Todėl kriminalistikos taktikos prasme ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) 
vadovo veikla organizuojant darbą įstaigoje (padalinyje) yra labai svarbi. Autorės nuo-
mone, baudžiamojo proceso įstatyme būtina reglamentuoti ikiteisminio tyrimo padali-
nio vadovo teises ir pareigas, jo įgaliojimus ir numatyti atsakomybę ikiteisminio tyrimo 
procese, kaip tai numatyta kitų šalių baudžiamojo proceso įstatymuose. Pavyzdžiui, 

219  Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. spalio 26 d. nurodymas Nr. 5-N-23 „Dėl Sukčiavimo 
baudžiamojo persekiojimo stiprinimo Lietuvoje plano ir jo įgyvendinimo priemonių vykdymo“ [žiūrė-
ta 2010-02-23]. Prieiga internete: http://bi.policija.lt/tadb/dokumentas.php?did=702389.

220  Ancelis P. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo prielaidos ikiteisminio tyrimo įstaigose. Krimina-
listika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 2009, p. 140. 

221  Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita. Išteklių panaudojimas Generalinės 
prokuratūros funkcijoms atlikti. 2005 m. lapkričio 30 d. Nr. 2040-19-118. Valstybinis auditas. Valstybės 
kontrolės leidinys Nr. 13.
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Latvijos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse aiškiai ir tiksliai apibrėžiami tiesio-
ginio ikiteisminio tyrimo viršininko įgaliojimai. P. Ancelis, nagrinėdamas ikiteisminio 
proceso teisines prielaidas, pažymi, kad „labai svarbu konkretinti tyrėjo ir jo tiesioginio 
vadovo įgaliojimus ir atkurti kitus laikmečio požiūriu visuotinai pasiteisinusius insti-
tutus, nes dabartinis ikiteisminis procesas yra ne tik chaotiškas, bet ir ypač brangus“222. 
Jis siūlo tyrėjui suteikti daugiau savarankiškumo, prokurorui palikti tik ikiteisminio 
tyrimo įstaigų tyrėjų veiklos kontrolės funkciją, o visas organizacines ikiteisminio ty-
rimo veiklos priemones turėtų taikyti atitinkamų ikiteisminio tyrimo įstaigų įgaliota 
vadovybė223. 

Be jau anksčiau minėtų ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovo funkcijų, 
išvardytų rekomendacijose, būtų galima paminėti ir tai, kad ikiteisminio tyrimo įstaigos 
(padalinio) vadovas turėtų užtikrinti tinkamą ir dalykišką ikiteisminio tyrimo įstaigos ir 
prokuratūros bendradarbiavimą, formuoti tokią nusikalstamų veikų tyrimo organiza-
vimo praktiką, kuri leistų tiek tyrėjams, tiek prokurorams atlikti tyrimo veiksmus pagal 
savo kompetenciją siekiant optimalių rezultatų. Todėl, autorės nuomone, ši ikiteisminio 
tyrimo įstaigos (padalinio) vadovo funkcija kriminalistikos taktikos prasme yra svarbi 
užtikrinant ne tik kokybišką nusikalstamų veikų ištyrimą, bet ir sudarant pavaldiems 
darbuotojams – tyrėjams galimybę atlikti tik jiems įstatymų priskirtas funkcijas.

Šiuo metu skirtingose ikiteisminio tyrimo įstaigose susiklostė nevienoda praktika 
organizuojant darbą pačioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje ir bendradarbiaujant su pro-
kuratūra. Tam, be abejo, turėjo įtakos ir pačios ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) 
vadovo veiklos politika pasirenkant ar nustatant tam tikrą pačios įstaigos ir prokuratū-
ros bendradarbiavimo formą. 

Apibendrinus galima konstatuoti, kad dabartinis ikiteisminio tyrimo organizavimas 
nėra tiksliai ir aiškiai apibrėžtas ir ne iki galo reglamentuotas. Ikiteisminio tyrimo organi-
zavimo nuostatos yra išdėstytos keliose Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsa-
kymu patvirtintose rekomendacijose, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymuo-
se, kitų teisėsaugos institucijų, atliekančių ikiteisminį tyrimą, žinybiniuose teisės aktuose. 
Toks neapibrėžtas įvairaus lygmens teisės aktuose reglamentuojamas ikiteisminio tyrimo 
organizavimas sudaro prielaidas šį procesą traktuoti savaip, o įvairios ikiteisminio tyrimo 
organizavimo sampratos leidžia interpretuoti organizavimo turinį. Be to, ne iki galo išgry-
ninti ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimai. Tik tiksliai apibrėžus ikiteisminio tyrimo 
subjektų įgaliojimus, būtų galima kalbėti apie jų sąveikos efektyvumą. 

Mūsų manymu, nagrinėjant ikiteisminio tyrimo organizavimo reglamentavimo 
ypatumus ir kuriant ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį, pirmiausia tikslingai 
išgryninome du svarbiausius jo elementus Tik tiksliai apibrėžus ikiteisminio tyrimo or-
ganizavimo modelį ir jį sudarančius elementus, būtinus efektyviam veiklos organizavi-
mui, galima kalbėti apie šio proceso aiškų reglamentavimą.

Nustatę šiuos elementus ir toliau nagrinėdami jų turinį, būtinai įvertinsime atskirų 
ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio elementų turinio reglamentavimą ir teiksi-
me siūlymus dėl šio proceso tobulinimo.

222  Ancelis P. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo prielaidos ikiteisminio tyrimo įstaigose. Krimina-
listika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 2009, p. 145. 

223  Ten pat, p. 150.
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II. BENDRADARBIAVIMAS ORGANIZUOJANT IR ATLIEKANT 
IKITEISMINĮ TYRIMĄ IR JO REGLAMENTAVIMAS

1. Bendradarbiavimo taktikos samprata ir reikšmė  
tiriant nusikalstamas veikas

Dabartiniu metu būtų sunku įsivaizduoti ikiteisminio tyrimo bylą tiriančio asmens 
darbą be jo veiksmų suderinamumo su kitais subjektais, ypač tiriant sudėtingas, daug 
epizodų turinčias, dideles pagal apimtį ikiteisminio tyrimo bylas. Nusikalstamų veikų 
atskleidimo, ištyrimo ir užkardymo efektyvumas tam tikru aspektu priklauso ir nuo 
tyrėjo bendradarbiavimo su prokuroru, kitais ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnais. 
Tik tinkamai organizuojant bendradarbiavimo procesą, būtų galima užtikrinti, kad nu-
sikalstamų veikų tyrimo procese išnaudoti visi galimi optimaliausi būdai ir pasirinkti 
tinkami subjektų veiklos koordinavimo metodai siekiant ištirti nusikalstamą veiką. Su-
bjektų veikla, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas, yra daugialypė, pasižymin-
ti keitimusi informacija, jos analize, sprendimų priėmimu, o tai reikalauja tarpusavio 
veiksmų suderinamumo. 2003 m. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos BPK sukėlė naujų 
diskusijų apie ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimą, o ypač apie tyrėjo ir pro-
kuroro bendradarbiavimą. Autorė, atlikdama empirinį tyrimą, tikėjosi išsiaiškinti, ar iš 
tiesų ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro bendradarbiavimas yra veiksmingas, 
ar jis yra nepakankamas, formalus. Autorės nuomone, svarbu nustatyti pagrindines iki-
teisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio, pareigūnų ir prokurorų, ikiteisminio tyrimo 
teisėjų ir prokurorų bendradarbiavimo problemas, formas ir nustačius pateikti siūly-
mus, kaip pagerinti minėtų subjektų bendradarbiavimą tiriant nusikalstamas veikas, 
vadovaujantis ne tik atlikto tyrimo rezultatais, bet ir gerąja užsienio šalių praktika. 

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne aiškinama, kad „bendradarbiauti“ tai kartu su 
kitais dirbti224. Bendradarbiavimas svarbus ne tik kriminalistikos požiūriu, ši katego-
rija reikšminga daugeliui disciplinų. E. Vileikienė, nagrinėdama kriminologines nepil-
namečių justicijos problemas, kaip vieną iš svarbių aspektų įvardija atskirų institucijų 
bendradarbiavimo problemą šioje srityje225. D. Ulrichas ir W. Brockbankas, nagrinė-
dami personalo vadybos klausimus, teigia, kad „bendradarbiavimas skatina produk-
tyvią veiklą per bendras paslaugas, technologiją ir masto ekonomiją, taip pat įmonės 
ribas peržengiantį mokymąsi ir dalijimąsi idėjomis, išteklių skirstymą pagal poreikius 
ir strategijų sujungimą, siūlant keletą produktų iš karto ir aptarnaujant klientus“226. Su-
gebėjimas bendradarbiauti yra svarbiausias, jei norima gauti ir išlaikyti gerus darbo re-
zultatus. Jamesas M. Kouzes ir Barry Z. Posneris, nagrinėdami vadybos klausimus, ben-
dradarbiavimą apibūdina kaip veiklą, kuri neįmanoma be bendros kūrybos ir bendros 

224  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. – Vilnius, 2000.
225  Vileikienė E. Lietuvos nepilnamečių justicijos problemos: sociologinė analizė. – Vilnius, 2007, p. 129–130.
226  Ulrich D., Brockbank W. Personalo vadyba: vertės pasiūlymas. – Harvardas, 2007, p. 78.
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atsakomybės227. Jie teigia, kad bendradarbiavimo procesui svarbu sukurti pasitikėjimo 
atmosferą, ugdyti pozityvią tarpusavio priklausomybę ir skatinti asmeninį bendradar-
biavimą. Modeliuojant bendradarbiavimo procesą tiriant nusikalstamas veikas, svarbus 
bendrų pastangų sutelkimas norimiems tikslams pasiekti – efektyviai ištirti nusikalsta-
mas veikas.

Vadybos požiūriu bendradarbiavimas – tai yra bendras komandinis darbas. „Ko-
manda – tai du ar daugiau žmonių, kurie tarpusavyje yra susiję ir daro vienas kitam 
įtaką, siekdami bendro tikslo“228. M. Dromantas, disertacijoje nagrinėdamas komandi-
nio darbo veiksmingumą, pažymi, kad vadybos, susijusios su komandiniu darbu, raidos 
pradžia yra XX amžiaus trečiasis dešimtmetis ir siejamas su komandinio darbo vertini-
mu ir sąlygų efektyviam komandiniam darbui sudarymu229. Šiuolaikinėje užsienio šalių 
vadyboje labai paplitęs terminas „team building“ ir darbas komandoje įvardijamas kaip 
svarbus veiksnys užtikrinant paslaugų kokybę230. Komandinis darbas leidžia efektyviai 
dalyvauti planavimo, problemų sprendimo ir sprendimo priėmimo etapuose231.

Formuluojant išsamesnį komandos apibrėžimą, būtina pažymėti, jog komandinis 
darbas grindžiamas bendradarbiavimu, tarpusavio pagalba ir motyvacija232. Be to, ko-
mandą vienija ne tik bendri tikslai, bet ir atsakomybė už jų įgyvendinimą. D. Lipinskienė 
ir I. Stokaitė, nagrinėdamos komandinio darbo ypatumus, pažymi, kad komandos darbe 
akivaizdi komandinė ir individuali atsakomybė233. Apibendrinus komandai būdingus po-
žymius, galima teigti, kad komanda – tai efektyviai dirbanti, pasiekusi integracijos lygį 
grupė, kurios veiklos efektyvumą lemia vaidmenų pasiskirstymas, tarpusavio santykiai, 
motyvacija ir atsakomybė. Šiuolaikinėje vadyboje komandinis darbas įvardijamas kaip sė-
kminga darbo forma: „perėjimas nuo individualaus darbo prie komandinio sudėtingose 
„globalizuotose“, naujų technologijų prisotintose organizacinėse aplinkose yra dialektinis 
šuolis, atvedantis prie kokybiškai naujų darbo sąlygų atsiradimo“234. Šiuolaikinėje vadyboje 
nuolat keliamas klausimas, kaip siekti sėkmingesnio ir efektyvesnio darbo komandoje, 
kaip nustatyti ir pasiūlyti komandos veiklos efektyvumo didinimo būdus. 

Bendradarbiavimą tikslinga sieti su valdymo proceso funkcijomis. Vadyboje kie-
kvienas valdymo procesas suprantamas kaip sisteminė veiklos atlikimo tvarka, apimanti 
planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę. Kiekvieno proceso dalyviai, nesvar-
bu, kokių sugebėjimų ir įgūdžių turi, imasi tam tikrų tarpusavyje susijusių veiksmų, kad 

227  James M. Kouzes, Barry Z. Posner. Iššūkis vadybai. – Kaunas, 2003, p. 229.
228  James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. Vadyba. – Kaunas, 1999, p. 489.
229  Dromantas M. Komandinis darbas Lietuvos organizacijose: diagnostinis aspektas. Daktaro disertacija: 

vadyba ir administravimas (S189). – Kaunas: LŽŪU, 2008. 
230  The Basics of Team Building [žiūrėta 2009-02-10]. Prieiga internete: http://www.teamtechnolo-gy.co.

uk/tt/t-articl/tb-basic.htm.
231  Team Building Creates Successful Team [žiūrėta 2009-02-08]. Prieiga internete: http://humanresour-

ces.about.com/od/teambuilding/Team_Building_Creates_Successful_Teams.htm. 
232  Komandinio darbo principai [žiūrėta 2009-04-16]. Prieiga internete: http://www.emokymas.lt/emoky-

mas/visuotines_kokybes_vadyba?146081.html.
233  Lipinskienė D., Stokaitė I. Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis [žiūrėta 2009-04-17]. Prieiga in-

ternete: http://www.smf.su.lt/documents/konferencijos/Galvanauskas%202005/2005%20m.%20leidinys/-
Lipinskiene-_Stokaite.pdf.

234  Dromantas M. Komandinis darbas Lietuvos organizacijose: diagnostinis aspektas // Daktaro disert-
acija: vadyba ir administravimas(S189). – Kaunas: LŽŪU, 2008. 
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įgyvendintų norimus tikslus235. Personalo vadyboje bendradarbiavimo procesas anali-
zuojamas ne tik kaip bendra veikla, bet ir pasitikėjimu grindžiami santykiai. Vadybos 
specialistai teigia, kad „norėdami bendradarbiauti kaip organizacija, mūsų darbuotojai 
turi išmokti, kaip dirbti su kitais ir formuoti pasitikėjimo santykius“236. Ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų tarpusavio, pareigūnų ir prokurorų veikloje tai irgi svarbu. 

Vienas iš šiuolaikinės nusikalstamų veikų tyrimo koncepcijos uždavinių – baudžia-
mojo proceso realijų tyrimas, siekimas, kad baudžiamasis procesas taptų dar demo-
kratiškesnis, racionalesnis, skatintų efektyvų, greitą ir rezultatyvų nusikalstamų veikų 
tyrimą237. Būtent šios veiklos efektyvumą, rezultatyvumą lemia ir subjektų veiksmų ko-
ordinuotumas ir suderinamumas. Siekiant greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas vei-
kas, nepakanka vien tik pritaikyti baudžiamojo proceso normas. Procesinis įstatymas 
nustato baudžiamųjų bylų proceso tvarką, kad būtų tinkamai pritaikytas įstatymas, o 
kriminalistika numato jai būdingus metodus, kuriuos taikant užtikrinamas procesinės 
veiklos rezultatyvumas ir veiksmingumas. Kriminalistikos mokslas nuolat ieško naujų 
būdų ir formų, kaip padėti ikiteisminio tyrimo pareigūnams greičiau ir išsamiau at-
skleisti nusikalstamas veikas, kokybiškiau atlikti tyrimą, pasikeisti turima informacija, 
optimaliau, tikslingiau panaudoti taktinius būdus ir rekomendacijas tiriant konkrečią 
bylą. Pastaruoju metu užsienio šalyse daug dėmesio skiriama baudžiamojo proceso 
aktualijoms, ypač akcentuojama įrodymų rinkimo svarba238, tačiau naujų mokslinių 
straipsnių239 analizė leidžia daryti išvadą, kad ne mažiau dėmesio skiriama ir krimi-
nalistikos mokslui, kriminalistikos taktikai, kriminalistikos metodikai. Štai JAV daug 
dėmesio skiriama tyrėjo profesionalumui nusikalstamų veikų tyrimo procese240, pirmi-
nių tyrimo veiksmų taktikai241. Šios temos aktualios ir mūsų šalyje. Vienas iš aktualių 
klausimų – bendradarbiavimo taktikos problemos.

Bendradarbiavimo samprata, principai, formos ilgą laiką buvo nagrinėjami kaip 
kriminalistikos taktikos bendrosios dalies teiginiai, tačiau šiandien šis klausimas kelia 
daug diskusijų, nes atskirų mokslininkų nuomonės dėl bendradarbiavimo instituto ne-
sutampa. Vieni teigia242, kad bendradarbiavimas turi būti nagrinėjamas kaip krimina-
listikos taktikos elementas, kiti243 – kaip savarankiška penktoji kriminalistikos sistemos 
dalis (kartu su organizavimu).

235  James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. Vadyba. – Kaunas, 1999, p. 12–13.
236  Ulrich D., Brockbank W. Personalo vadyba: vertės pasiūlymas. – Harvardas, 2007, p. 91.
237  KurapkaV. E., Malevski H. Šiuolaikinė nusikalstamų veikų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis 

bei procesinis užtikrinimas – dabarties mokslinis įdirbis ir ateities perspektyvos // Jurisprudencija. 
T. 65(57). – Vilnius, 2005, p. 110.

238  Dennis H. The Law Of Evidence. Third edition. London, 2007.
239  Nusikalstamumo grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos // Kolektyvinė mo-

nografija. Mykolo Romerio universitetas, 2010. 
240  Byrd M. Duty Description for the Crime Scene Investigator. – Miami-Dade Police Department Crime 

Scene Invetstigations [žiūrėta 2008-11-20]. Prieiga internete: http://www.crime-sceneinvestigator.net/-
dutydescription.htm.

241  M/Sgt Hayden B. Baldwin. Crime Scene Interpretation. Illinois State Police [žiūrėta 2008-11-15]. Priei-
ga internete: http://www.feinc.net/cs-int.htm.

242   Аверьянова Т. В., Белкин Р. С, Корухов Ю. Г, Рocсинская Е. Р. Криминалистика. – Москва, 2002.
243  Филиппов А. Г. Продолжение дисскусии (вновь o системе криминалистики). Вестник 

криминалистики. Выпуск 1(13). – Москва, 2005. 
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Bendradarbiavimo proceso teiginiai palaipsniui išaugo į pakankamai plačią, ak-
tualią tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu sistemą. Bendradarbiavimas svarbus 
praktiniams darbuotojams tiriant nusikalstamas veikas, padeda tikslingai panaudoti 
efektyvius taktinius būdus ir rekomendacijas. Autorės nuomone, bendradarbiavimas 
priskirtinas kriminalistikos taktikai, nors galima sutikti, kad šiuolaikinio bendradar-
biavimo turinys gerokai pakito. Pagrindinis bendradarbiavimo proceso uždavinys yra 
veiksmingai suderinti ikiteisminio tyrimo subjektų tarpusavio veiksmus siekiant galuti-
nio tikslo – efektyvaus nusikalstamų veikų ištyrimo. Tad dabartiniu metu tyrėjo, proku-
roro ir kitų ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo procesą tikslinga nagrinėti 
ne tik kriminalistikos taktikos, bet ir vadybos požiūriu. 

Bendradarbiavimo proceso subjektų veiklą vienija keliami tikslai ir uždaviniai, pa-
jėgos ir priemonės siekiant nustatyti tiesą byloje. Lietuvos Respublikos BPK 2 straips-
nyje nurodyta, kad prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnas privalo pagal 
savo kompetenciją imtis visų įstatymų nustatytų priemonių, kad būtų atskleista nusi-
kalstama veika. Nagrinėjant šios normos turinį, galima būtų įžvelgti prokuroro ir iki-
teisminio tyrimo pareigūno veiksmų suderinamumą, t. y. kad kiekvienas iš jų pagal savo 
kompetenciją privalo atlikti tam tikrus veiksmus, siekdamas vieno rezultato – kad būtų 
atskleista nusikalstama veika. Tačiau Lietuvos Respublikos BPK bendradarbiavimo 
sąvokos nerasime. Proceso normos nenumato įstatymu paremtos subjektų tarpusavio 
veiklos suderinamumo, t. y. Lietuvos Respublikos BPK neįtvirtina subjektų bendradar-
biavimo instituto, o juk bendradarbiavimas – vienas iš efektyvių būdų nusikalstamoms 
veikoms atskleisti ir tirti. Teisingai pastebėta, kad „prokuroro ir ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų bendradarbiavimas ypač svarbus įgyvendinant nuo 2003 m. gegužės 1 d. 
įsigaliojusio Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normomis norimą 
pasiekti tikslą – teisingumą įgyvendinti kuo mažiausiomis procesinėmis sąnaudomis, 
nevilkinant bylų, negaištant žmonių laiko“244.

Kai kalbama apie bendradarbiavimą, turima omenyje bendradarbiaujančių subjek-
tų metodų ir būdų turinį. Bendradarbiavimo tikslai apibrėžia šio proceso turinį. Vie-
nu atveju tokiu tikslu gali būti sėkmingas atskiro ikiteisminio veiksmo atlikimas, kitu 
atveju – nusikalstamą veiką padariusio asmens ar daiktų, reikšmingų tyrimui, paieška 
ir suradimas, trečiu – būtinos operatyvinės informacijos gavimas. Bendradarbiaujant 
būtina takoskyra tarp kiekvieno iš bendradarbiaujančių subjektų įgaliojimų ir pareigų. 
Taigi, derinant šią veiklą, kiekvienas iš subjektų tam tikrus veiksmus atlieka pagal savo 
kompetenciją. Analizuojant bendradarbiavimą ikiteisminiame tyrime, būtų galima iš-
skirti šiuos bendradarbiavimui būdingus bruožus:

1. Tai baudžiamojo proceso įstatymu pagrįsta veikla.
2. Tai subjektų tarpusavio veiksmų suderinta veikla.
3. Tai subjektų optimalių darbo metodų ir formų veikla.
M. Šatas, nagrinėdamas bendradarbiavimo atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas 

veikas sampratą ir apibendrindamas įvairių mokslininkų išskirtus bendradarbiavimo 
bruožus, teigia, kad bendradarbiavimas yra:

- mažiausiai dviejų subjektų veikla;

            Šatas M. Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendradarbiavimo ypatumai // Kriminalistika ir 
teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2007, p. 115.
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-  bendradarbiaujančių subjektų pastangų suvienijimas, siekiant sėkmingai spręs-
ti iškilusius klausimus;

- bendradarbiaujančių subjektų veiksmų suderinimas;
- bendradarbiaujančių subjektų nepriklausomumas administraciniu atžvilgiu;
- veikla, reglamentuota teisės aktuose;
-  veikla, kurios sėkmė priklauso nuo bendradarbiaujančių subjektų įgaliojimų, 

priemonių ir metodų panaudojimo efektyvumo;
- nepastovi veikla;
- veikla, kuria siekiama bendrų tikslų245. 
M. Šatas pateikia tokį ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo apibrėžimą: 

„bendradarbiavimas – tai suderinta, bendram tikslui skirta veikla, vykdoma optima-
liai ir racionaliai išnaudojant atitinkamiems subjektams priskiriamas funkcijas, galias, 
priemones ir metodus, siekiant kuo efektyviau spręsti kylančias nusikalstamų veikų iš-
aiškinimo, atskleidimo, tyrimo ir prevencijos užduotis“246. Autorės nuomone, M. Šato 
pateiktame ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo tiriant nusikalstamas vei-
kas apibrėžime yra praleistas esminis momentas: ikiteisminio tyrimo subjektų bendra-
darbiavimas – tai įstatymu pagrįsta veikla.

Teisinėje literatūroje galima rasti panašių bendradarbiavimo procesą apibūdinančių 
teiginių. Bendradarbiavimas siekiant atskleisti ir ištirti nusikalstamas veikas apibūdina-
mas kaip įstatymu paremta atskirų tam tikrų įgaliotų institucijų ar atsakingų asmenų tar-
pusavio veikla, t. y. teisingai pasirinkti darbo metodai ir priemonės bei kiekvieno subjekto 
turimi įgaliojimai siekiant atskleisti, ištirti ar užkardyti nusikaltimus, surasti pasislėpusius 
asmenis247. Autorės nuomone, ši bendradarbiavimo sąvoka pakankamai išsami, tačiau, 
kaip jau minėta, svarbu, kad subjektų veikla būtų tarpusavyje suderinta. Taigi, veiksmų 
suderinamumą išskyrus kaip svarbų bendradarbiavimo proceso bruožą, galima būtų 
įtraukti į bendradarbiavimo sąvoką traktuojant, jog bendradarbiavimas – tai subjektų 
tarpusavio suderinta veikla. M. Kazlauskas išskyrė bendradarbiavimui būdingą bruožą – 
abipusių pastangų ir darbo derinimą bei koordinavimą248. Analizuodamas ikiteisminio ty-
rimo ir kvotos organų bendradarbiavimą, šį procesą jis apibūdino kaip įstatymu pagrįstą 
ir racionaliai suderintą veiklą, kurioje naudojami šiems organams būdingi darbo metodai 
siekiant išaiškinti ir ištirti nusikaltimus, taip pat užkirsti jiems kelią249. 

Dar vienas svarbus šio proceso momentas: dalyvių socialinis-psichologinis suderi-
namumas. Pažymima, kad tai būtina efektyvaus bendradarbiavimo sąlyga250. Suderina-
mumas apibūdinamas kaip tam tikras santykis tarp bendradarbiavimo subjektų, todėl 
galima būtų išskirti tam tikrus bruožus, būdingus veiklos suderinamumui:

1. Bendradarbiavimo subjektai pasitiki vienas kitu.
2. Bendradarbiavimo subjektai aiškiai supranta užduotis, kurias būtina spręsti ty-

rimo procese.
245  Šatas M. Bendradarbiavimo atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas samprata // Kriminalistika ir 

teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2009, p. 241.
246  Ten pat, p. 249.
247  Коршунова О. Н., Cтепанова A. A. Kурс криминалистики. Том I. – Санкт-Петербург, 2004, c. 483.
248  Palskys E., Kazlauskas M., Danisevičius P. Kriminalistika. – Vilnius, 1985, p. 177.
249  Kazlauskas M. Parengtinis tardymas tarybiniame baudžiamajame procese. – Vilnius, 1976, p. 28.
250  Коршунова О. Н., Степанова A. A. Kурс криминалистики. Том I. – Санкт-Петербург, 2004, c. 499.
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3. Bendradarbiavimo subjektai yra informuoti apie darbo metodus ir būdus, ku-
rie gali padėti pasiekti norimą rezultatą.

4. Bendradarbiavimo subjektų suderinta veikla orientuota į bendrą tikslą – ištirti 
nusikalstamą veiką. 

Taigi, efektyvus bendradarbiavimo procesas neįmanomas be veiklos suderinamu-
mo. Socialinis-psichologinis veiklos suderinamumas būtinas tam, kad nebūtų konf-
liktinės situacijos tarp bendradarbiaujančių subjektų, o tai, be abejo, neigiamai veiktų 
tyrimo rezultatus. Bendradarbiavimui būdinga ir tai, kad šis procesas gali būti trumpa-
laikis, bet gali trukti ir tam tikrą laikotarpį, tai yra gali būti ilgesnis, pavyzdžiui, per visą 
konkrečios bylos tyrimą ar netgi tiriant tam tikros kategorijos bylas. Todėl, atsižvelgiant 
į minėtą sąlygą, bendradarbiavimo būtinumas atsiranda ne visada. Kaip jau minėta, 
bendradarbiavimo tikslas – nusikalstamų veikų atskleidimas, todėl jeigu nusikalstama 
veika akivaizdi, tai yra nustatytas ją padaręs asmuo, bendradarbiaujama gali būti duo-
dant konkrečias užduotis. Autorės nuomone, apibrėžiant bendradarbiavimo taktiką, 
svarbu akcentuoti ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikaciją ir kompetenciją. 

Apibendrindama anksčiau nagrinėtus bendradarbiavimui būdingus bruožus, au-
torė formuluoja tokią bendradarbiavimo taktikos sąvoką: bendradarbiavimo taktika 
siekiant atskleisti ir ištirti nusikalstamas veikas – tai įstatymu pagrįsta tam tikrų 
įgaliotų subjektų tarpusavio suderinta veikla, paremta ikiteisminio tyrimo subjektų 
kvalifikacija ir kompetencija, pasirenkant pagal kompetenciją racionalius metodus, 
būdus ir priemones, kad ikiteisminio tyrimo procesas būtų organizuotas kuo veiks-
mingiau ir optimaliau, o nusikalstamos veikos atskleistos, ištirtos ar užkardytos. 

Autorė, nagrinėdama bendradarbiavimo taktiką organizuojant ikiteisminį tyrimą, 
siūlo išskirti šiuos pagrindinius bendradarbiavimo taktikos turinio elementus:

- veiksmingas ir laiku atliekamas keitimasis informacija;
-  optimalių ir racionalių taktinių būdų, rekomendacijų pasirinkimas, sprendimų 

priėmimas;
-  tarpusavio veiksmų suderinamumas nustatant ikiteisminio tyrimo veiksmų ei-

liškumą;
- ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija ir kompetencija paremta veikla;
-  efektyvus, tikslingas ir įstatymų normomis pagrįstas savo įgaliojimų vykdymas.
Bendradarbiavimo procesui būdingi tam tikri principai, išreiškiantys šio proceso 

esmę, modeliuojantys subjektų veiklos pagrindus. Sunku būtų apibrėžti tikslų bendra-
darbiavimo proceso principų skaičių. Teisinėje literatūroje skirtingi autoriai išskiria 
įvairius bendradarbiavimo principus, pavyzdžiui, R. S. Belkinas išskyrė penkis svarbiau-
sius bendradarbiavimo principus251. Kiti autoriai apsiriboja mažesniu bendradarbiavimo 
principų skaičiumi. Pavyzdžiui, S. G. Javdokimovas išskiria tokius bendradarbiavimo 
principus kaip teisėtumas, planingumas, šalių suinteresuotumas siekiant nustatytų tiks-
lų, visų bendradarbiavimo dalyvių žinių panaudojimo principas252. Mūsų manymu, ana-
lizuojant bendradarbiavimo procesą, svarbūs šie principai: 

1. Teisėtumas. Tai yra įstatymų nuostatų laikymasis, kuris pasireiškia tiksliu, tei-
sėtu šio proceso (bendradarbiavimo) reglamentavimu. Šiame procese svarbu ir tai, kad 

251  Аверъянова Т. В., Белкин P. C. и др. Криминалистика. – Москва, 2002, c. 496.
252  Коршунова О. Н., Степанова A. A. Kурс криминалистики. Том I. – Санкт-Петербург, 2004, c. 494.
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bendradarbiaujančių subjektų įgaliojimai neperžengtų įstatymuose nustatytų ribų ir 
nesukeltų ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų konflikto.

2. Bendradarbiavimo tikslingumas, kurį lemia konkretūs tyrimo uždaviniai. Šiuo 
atveju svarbus ne tik tyrimo uždavinių įgyvendinimas, bet ir bendradarbiaujančių su-
bjektų siekis nustatyti tiesą byloje. Bendradarbiavimo dalyviai turi būti suinteresuoti 
pasiekti keliamus tikslus, iniciatyvūs, laiku informuoti kitus bendradarbiavimo dalyvius 
apie jiems žinomas reikšmingas tyrimui aplinkybes, bet tuo pat metu sugebėtų tam tikrą 
informaciją išsaugoti.

3. Bendradarbiaujančių subjektų kvalifikacija ir kompetencija grindžiama veikla. 
Šiame procese ne mažiau svarbu ir tai, kad atliekant konkretų tyrimą neturi būti siekia-
ma panaudoti visas galimybes, todėl kiekvienas bendradarbiavimo dalyvis, turintis spe-
cialių žinių, pagal savo kompetenciją turi padėti kitiems atsakyti į rūpimus klausimus.

4. Bendradarbiavimo planingumas ir dinamiškumas. Tai reiškia, kad subjektų 
veiklos suderinamumas priklauso ir nuo veiklos planavimo. Nusikalstamų veikų tyrimo 
procese bendrieji uždaviniai gali būti tikslinami, pildomi, keičiant bendradarbiaujan-
čius subjektus, įtraukiant naujas pajėgas ir priemones. Planingumo principas bendra-
darbiaujant svarbus ir tiriant sudėtingas, daug epizodų turinčias bylas.

Būtinumas subjektams bendradarbiauti atsiranda skirtingose situacijose. Autorės 
teigimu, tikslinga išskirti keturias pagrindines situacijas, kai toks būtinumas iškyla:

1. Kai padaryta nusikalstama veika, tačiau nėra nustatytas veiką padaręs asmuo. 
Toks bendradarbiavimas dažnai siejamas su operatyvinės grupės narių veiksmais, ku-
riuos koordinuoja ikiteisminį tyrimą atliekančios įstaigos budėtojas. Šiuo atveju subjek-
tų bendradarbiavimas paprastai siejamas su pirminių tyrimo veiksmų atlikimu, tai yra 
su įvykio vietos apžiūra dalyvaujant specialistui, veiksmai karštais pėdsakais ir pan. 

2. Kai pradėtas tyrimas, bylą pavesta tirti konkrečiam tyrėjui, o šis rodo iniciatyvą 
organizuoti bendradarbiavimo procesą ir suderinti bendrų veiksmų įgyvendinimą, kad 
būtų nustatyti kalti asmenys, surasti pagrobti daiktai, vertybės ar kiti daiktai, reikšmingi 
tyrimui. Tokiu atveju svarbus bylą tiriančio subjekto ir operatyvinės paieškos veiksmus 
atliekančio tyrėjo veiksmų suderinamumas, bendradarbiavimas su kitais ikiteisminio 
tyrimo pareigūnais, pavyzdžiui, su ikiteisminio tyrimo padalinio vadovu, specialistais.

3. Kai reikia derinti ikiteisminio tyrimo veiksmus, jų kryptį, ikiteisminio tyrimo 
veiksmų apimtį ir priimti tam tikrus procesinius sprendimus, būtina bendradarbiauti 
su ikiteisminį tyrimą kontroliuojančiu prokuroru. 

4. Kai tiriamos sudėtingos, daug epizodų turinčios bylos, organizuotų grupių pa-
darytos nusikalstamos veikos, neišaiškinti nusikaltimai. 

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją tyrimo metu, bendradarbiavimas gali būti 
planuotas arba neplanuotas. Planuojant bendradarbiavimo procesą, būtina suderinti 
bendradarbiaujančių subjektų veiksmų planą, pagal kurį kiekvienas iš subjektų pagal 
savo kompetenciją atlieka tam tikrus veiksmus. Tačiau tiriant nusikalstamas veikas daž-
nai iškyla būtinumas atlikti neatidėliotinus veiksmus, kurių, planuojant bendradarbia-
vimo procesą, neįmanoma iš anksto numatyti. 

Atsižvelgiant į reglamentavimą, išskiriamos procesinės ir neprocesinės bendra-
darbiavimo formos. Neprocesinė bendradarbiavimo forma kartais įvardijama kaip or-
ganizacinė-taktinė. Kriminalistikos moksle nėra išsamaus procesinių ir neprocesinių 
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bendradarbiavimo formų sąrašo, kadangi bendradarbiavimo formos gali kisti – vienos 
išnykti, kitos – atsirasti. 

Ukrainos kriminalistikos moksle išskiriamos šios procesinės bendradarbiavimo 
formos: 

1. tyrėjo pavedimai kvotos organams atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus ir ope-
ratyvinės paieškos priemones;

2. pagalba tyrėjui atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus ir vykdant operatyvinės 
paieškos priemones, pavyzdžiui, apžiūrint įvykio vietą, darant kratą, poėmį;

3. duomenų, gautų iš kvotos organų, panaudojimas priimant sprendimus dėl 
konkrečių veiksmų atlikimo konkrečioje tiriamoje baudžiamojoje byloje, pavyzdžiui, 
sprendžiant klausimą dėl kardomosios priemonės parinkimo.

Neretai tyrėjo ir operatyvinio darbuotojo tarpusavio santykiai susiklosto ir tokio-
mis formomis, kurios nenumatytos įstatymų. Todėl tokie tarpusavio santykiai turi or-
ganizacinį-taktinį pobūdį ir turi tam tikrą reikšmę organizuojant bendradarbiavimo 
procesą. Neprocesinės bendradarbiavimo formos yra įvairesnės. Galima būtų išskirti 
šias tipines neprocesines formas: abipusis keitimasis tyrimui reikšminga informacija; 
operatyvinių paieškos veiksmų rezultatų apibendrinimas laiku siekiant realizuoti ope-
ratyvinę medžiagą; bendrų tyrimo ir operatyvinės paieškos planų sudarymas; bendra-
darbiaujančių asmenų tikslinės išvykos į kitą rajoną atlikti tyrimo veiksmų ir operatyvi-
nių paieškos priemonių konkrečioje byloje.

R. S. Belkinas išskiria šias neprocesines bendradarbiavimo formas:
1. Tyrėjo konsultacinė veikla su specialistais rengiantis ikiteisminio tyrimo veiks-

mams, įvertinant gautus rezultatus. Pavyzdžiui, galimybė skirti vienos ar kitos rūšies 
tyrimą, galimybė taikyti mokslinius tyrimo metodus, kuriuos naudoja specialistas, tech-
ninių – kriminalistinių priemonių paruošimas atitinkamam tyrimo veiksmui ir t. t. 

2. Tyrėjo bendradarbiavimas su operatyviniais darbuotojais – keitimasis operaty-
vine informacija apie asmenis (apie asmenų, padariusių nusikalstamą veiką, veiksmus 
ir elgesį, apie asmenis, kurie slepia nusikalstamą veiką, apie asmenis, kurie ką nors žino 
apie nusikalstamą veiką, apie asmenis, kurie rengiasi daryti nusikaltimus ir pan.); keiti-
masis informacija apie reikšmingus tyrimui objektus (priimant sprendimus atlikti kra-
tą, poėmį, uždedant turtui areštą, kitų veiksmų, kurių tikslas surasti bylai reikšmingus 
daiktus ar dokumentus, atlikimas). 

3. Tyrėjo bendradarbiavimas su masinėmis informavimo priemonėmis organi-
zuojant asmenų ar daiktų paiešką, tam tikrų objektų atpažinimą.

4. Tyrėjo bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis.
5. Tyrėjo bendradarbiavimas su įstaigomis, įmonėmis.
Ukrainos kriminalistų išskiriamos neprocesinės bendradarbiavimo formos iš es-

mės panašios kaip ir Rusijos kriminalistikos mokslo nagrinėjamos neprocesinės for-
mos: gautos informacijos ir operatyvinės padėties bei rezultatų vertinimas; suderintas 
ikiteisminio tyrimo veiksmų ir operatyvinės paieškos priemonių planavimas; komplek-
sinių priemonių įgyvendinimas sudarant specialius planus, kad būtų užkirstas kelias 
nusikaltimams (nusikalstamų veikų prevencija); asmenų supažindinimas su įstatymų 
normomis darbo kolektyvuose ar pagal gyvenamąją vietą; keitimasis informacija apie 
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nusikalstamą veiką tyrimo metu; technikos, ryšio priemonių ir transporto panaudoji-
mas laiku ir t. t. 

Pažymėtina, kad dabartiniu metu, ypač atliekant nusikalstamų veikų ikiteisminį 
tyrimą, stiprinamas ir teisėsaugos įstaigų bendradarbiavimas. Autorės nuomone, nagri-
nėjant ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo problemas Lietuvoje, tikslinga 
apibrėžti tyrimo ribas. Nagrinėdami ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo 
aktualijas Lietuvoje, išsamiau analizuosime tyrėjo ir prokuroro, kaip svarbiausių iki-
teisminio tyrimo subjektų, bendradarbiavimo problemas, įvertinsime kitų ikiteisminio 
tyrimo subjektų (tyrėjų tarpusavio, tyrėjų ir specialistų, prokurorų ir ikiteisminio tyri-
mo teisėjų) bendradarbiavimo galimybes. Atsižvelgdami į tai, toliau bendradarbiavimą 
nagrinėsime dviem aspektais:

1. nustatydami ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro bendradarbiavimo 
problemas ir galimybes;

2. nagrinėdami kitų ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo gaires.

2. Pagrindinės tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo  
problemos Lietuvoje  

ir jų sprendimo būdai

Pagrindiniai ikiteisminio tyrimo subjektai yra tyrėjas ir prokuroras. Šių subjektų 
bendradarbiavimo procesą būtų galima pavaizduoti kaip valdymo proceso sudedamųjų 
dalių tarpusavio ryšius. Planavimo ir organizavimo funkcijos apima ir tyrėjo, ir proku-
roro veiklą. Prokuroras organizuoja ikiteisminio tyrimo procesą, tyrėjas – konkrečių 
ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą. Konkrečioje ikiteisminio tyrimo byloje tyrėjas ir 
prokuroras planuoja atitinkamus ikiteisminio tyrimo veiksmus, sprendžia organizaci-
nius klausimus dėl ikiteisminio tyrimo krypties, ikiteisminio tyrimo veiksmų eilišku-
mo. O vadovavimo ir kontrolės funkcijas įgyvendina tik prokuroras, kontroliuodamas 
ikiteisminio tyrimo eigą, tyrėjo atliekamų veiksmų intensyvumą (žr. 8 pav.)

Tyrėjas ir prokuroras šiuo atveju bendradarbiauja siekdami vieno tikslo – ištirti nu-
sikalstamą veiką. Nors Lietuvos Respublikos BPK bendradarbiavimo nereglamentuoja, 
kodekso 175 straipsnyje reglamentuojami atskirieji pavedimai, tačiau išsamesnių normų, 
reglamentuojančių bendradarbiavimo formas, turinį, nerasime. Ikiteisminio tyrimo pa-
reigūnų bendradarbiavimas suprantamas ne tik kaip bendra veikla siekiant ištirti nusi-
kalstamas veikas, bet efektyvi, sutelkta veikla, kad nusikalstamos veikos būtų kuo išsa-
miau, kuo greičiau ištirtos. Bendradarbiavimo tikslai apibrėžia šio proceso turinį. 
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8 pav. Tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimas ikiteisminiame tyrime

Vieni autoriai253 labiau akcentuoja bendradarbiavimui būdingą bruožą – abipusių 
pastangų ir darbo derinimą bei koordinavimą, šį procesą apibūdina kaip įstatymu pa-
grįstą ir racionaliai suderintą veiklą, kurioje naudojami šiems organams būdingi darbo 
metodai siekiant išaiškinti ir ištirti nusikaltimus, taip pat užkirsti jiems kelią. Kiti254 išski-
ria dar vieną svarbų šio proceso momentą: dalyvių socialinį-psichologinį suderinamumą. 
Teisinėje literatūroje nemažai kalbama apie ikiteisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio 
bendradarbiavimą255, jo formas256. Neretai svarstomi tokie bendradarbiavimo klausimai 
kaip subjektų kompetencijos atskyrimas bendradarbiavimo procese, kompleksinių prie-
monių ir būdų panaudojimas257, ikiteisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio bendradarbia-
vimo formos258. Tačiau ne tiek daug skirta tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo klausi-
mams nagrinėti, todėl pasigendama išsamesnės šių subjektų bendradarbiavimo analizės. 
253  Kazlauskas M. Parengtinis tardymas tarybiniame baudžiamajame procese. – Vilnius, 1976, p. 28.
254  Коршунова О. Н., Степанова A. A. Kурс криминалистики. Том I. – Caнкт-Петербург, 2004, c. 499.
255  Железняк А. С. Криминалистика и уголовное судопроизводство. T. IV. Актуальные проблемы 

социально-гуманитарных наук. – Москва, 2000.
256  Ищенко Е. П., Топорков А. A. Криминалистика. – Москва, 2007, c. 506–508.
257  Железняк А. С. Криминалистика. – Москва, 2007, c. 107–108.
258  Яблоков Н. П. Криминалистика. – Москва, 2006, c. 72–74.
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Teisingai pastebėta, kad „pasikeitė prokuroro vaidmuo ikiteisminio tyrimo procese – jis 
nebegali apsiriboti tik teisiniais kontrolės klausimais, svarbus tapo ir gebėjimas efektyviai 
bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo pareigūnais“259. Ši nuostata svarbi daugelyje valsty-
bių: Belgijoje, Slovėnijoje, Latvijoje ir kt. Štai Belgijos teisininkai pripažįsta, kad tyrėjo ir 
prokuroro bendradarbiavimo klausimai yra itin svarbūs, nes „nusikalstamų veikų tyrimo 
procese prokuroras turi „žaisti“ viename lauke kartu su policija“260. P. Ancelis, nagrinė-
damas Lietuvos Respublikos BPK ir gretindamas su kitų valstybių baudžiamojo proceso 
įstatymais, atkreipė dėmesį, jog Latvijos, Azerbaidžano, Moldovos baudžiamojo proceso 
kodeksuose daug smulkiau aptarti ikiteisminiame procese dalyvaujančių asmenų santy-
kiai ir tarpusavio sąveika, o ikiteisminio tyrimo organizavimo klausimai dėl tyrimo gru-
pių sudarymo, pareigūnų tarpusavio sąveikos reglamentuojami ne rekomendacijomis ar 
instrukcijomis, bet procesinių kodeksų normomis261. 

Nagrinėjant kitų šalių patirtį šioje srityje, pažymėtina, kad tyrėjo ir prokuroro ben-
dradarbiavimo nuostatos reglamentuotos ne tik baudžiamojo proceso įstatyme, bet ir 
kituose įstatymuose ar įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. Štai Slovėnijoje 
tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo klausimai aptarti ne tik Baudžiamojo proceso 
kodekse262, bet ir Prokuratūros įstatyme263 ir Policijos įstatyme264. Prokuroras įvardi-
jamas kaip domus litis265 ikiteisminiame tyrime, tačiau efektyvus prokuroro ir tyrėjo 
bendradarbiavimas – vienas iš svarbiausių aspektų organizuojant nusikalstamų veikų 
tyrimo procesą. 2003 m. priėmus Slovėnijos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus, 
160 straipsnyje preciziškai apibrėžtos tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo nuostatos. 
Šiame straipsnyje nustatyta, kad prokuroras gali duoti policijai privalomus nurodymus, 
teikti įvairius siūlymus ir priemones renkant informaciją bei atsižvelgiant į policijos 
kompetenciją266. Kita vertus, nėra reglamentuota, kad prokuroras gali taikyti kokias 
nors priemones policijos pareigūnams, nesilaikantiems prokuroro duotų nurodymų. 
Policija privalo informuoti prokuratūrą apie kiekvieną tiriamą bylą per tris dienas nuo 
tyrimo pradžios. Įdomu tai, kad 2004 m. Slovėnijos Vyriausybė priėmė potvarkį (spren-
dimą) dėl prokuroro ir tyrėjo bendradarbiavimo. Jame teigiama, kad prokuratūra ir 
policija privalo labai glaudžiai bendradarbiauti nusikalstamų veikų tyrimo procese; po-
licija privalo informuoti prokuratūrą apie kiekvieną tiriamą bylą267.

259  Jurka R., Jovaišas K., Kanapeckaitė J., Mišeikis Ž., Baliutavičius S. Baudžiamojo proceso optimizavimo 
ir spartinimo galimybės ir būdai. – Vilnius, 2004, p. 15.

260  Relation between the Public Prosecutor and the Police [žiūrėta 2008-08-02]. Prieiga internete: http://
www.eurojustice.org/member_states/belgium/country_report/1478/.

261  Ancelis P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Monografija. – Vilnius, 2007, p.137.
262  Relation between the State Prosecutor and the Police [žiūrėta 2008-08-03]. Prieiga internete: http://

www.eurojustice.org/member_states/slovenia/country_report/2846/.
263  Relation between the State Prosecutor and the Police [žiūrėta 2008-08-03]. Prieiga internete: http://

www.eurojustice.org/member_states/slovenia/country_report/2846/.
264  Relation between the State Prosecutor and the Police [žiūrėta 2008-08-03]. Prieiga internete:http://

www.eurojustice.org/member_states/slovenia/country_report/2846/.
265  Išvertus iš lotynų kalbos domus litis reiškia vadovaujantis.
266  Relation between the State Prosecutor and the Police [žiūrėta 2008-08-03]. Prieiga internete: http://

www.eurojustice.org/member_states/slovenia/country_report/2846/.
267  Relation between the State Prosecutor and the Police [žiūrėta 2008-08-03]. Prieiga internete: http://

www.eurojustice.org/member_states/slovenia/country_report/2846/.
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Nagrinėjant tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo klausimus Italijoje, matyti, kad 
šie klausimai baudžiamojo proceso įstatyme aptarti išsamiai. Nors šioje šalyje prokuroras 
taip pat pripažįstamas domus litis ikiteisminiame tyrime, Italijos teisininkai pastebi, jog 
policijos vaidmuo nusikalstamų veikų tyrimo procese tik stiprėja268. Jie teigia, kad policijos 
ir prokuratūros bendradarbiavimas prasideda, kai apie pradėtą ikiteisminį tyrimą poli-
cija informuoja prokurorą. Italijos baudžiamojo proceso kodekse nustatyta, kad policija 
apie pradėtą ikiteisminį tyrimą privalo pranešti prokurorui per 24 val., o apie padarytą 
sunkią nusikalstamą veiką – nedelsdama. Belgijoje tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo 
nuostatos taip pat įtvirtintos baudžiamojo proceso įstatyme. Prokuroras nėra vienintelis 
subjektas, atsakingas už ikiteisminį tyrimą. Baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnyje 
teigiama, kad prokuroras užtikrina įrodymų rinkimo teisėtumą269.

Pažymėtina, jog nagrinėjant prokuroro ir policijos bendradarbiavimo aspektus, svar-
bu akcentuoti tiesioginį šių institucijų darbą, siekiant bendrų tikslų. Ir nors nustatyta, kad 
prokuroras turi teisę duoti policijai nurodymus organizuojant ikiteisminį tyrimą, poli-
cijos pareigūnai, tirdami nusikaltimus, turi teisę patys parinkti tyrimo kryptį ir būdus. 
Austrijos teisinėje sistemoje šių subjektų bendradarbiavimo svarba apibūdinama kaip 
„vis-à-vis“ (angl. face to face)270. Tai aktualu ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, Velso tei-
sininkai pažymi, jog „tyrėjas ir prokuroras turėtų būti aktyvesni ir labiau komunikuoti 
iki bausmės skyrimo“271. Analizuojant Rusijos baudžiamojo proceso kodeksą matyti, kad 
organizavimo klausimai dėl tyrimo grupių sudarymo reglamentuoti įstatymo normomis. 
Rusijos baudžiamojo proceso kodekso 163 straipsnyje nurodyti tyrimo grupių sudarymo 
pagrindai, tyrimo grupės vadovo veiksmai nusikaltimo tyrimo procese272.

Nagrinėjant bendradarbiavimo procesą, svarbus visų ikiteisminio tyrimo dalyvių 
pastangų sutelkimas siekiant tam tikrų tikslų. Štai analizuojant JAV dabartinius organi-
zavimo ir bendradarbiavimo klausimus ikiteisminio tyrimo procese, pastebėta, jog daug 
dėmesio skiriama ne tik tyrėjo, bet tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimui. Specialisto 
vaidmuo šiame procese neginčijamas. Neretai tyrėjas gali atsakyti į daugelį klausimų tik 
pasitelkdamas asmenį, turintį specialiųjų žinių. Ne mažiau tokio specialisto dalyvavi-
mas svarbus ir teisme, kai ekspertas ar specialistas paaiškina „mokslo ir technikos prin-
cipų kompleksą tokiu būdu, kuris suprantamas prisiekusiesiems“273. Pažymėtina, kad 
anglosaksų teisinėje sistemoje taip pat aktualūs tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo 
klausimai. M. D. Lymanas, analizuodamas policijos tyrėjų ir prokurorų bendradarbia-
vimo galimybes, pabrėžia, jog JAV aktuali policijos tyrėjų ir prokurorų santykių proble-
ma. Siekiant efektyvesnio šių subjektų bendradarbiavimo tiriant nusikalstamas veikas, 

268  Relation between the Public Prosecutor and the Police [žiūrėta 2008-08-05]. Prieiga internete: http://
www.eurojustice.org/member_states/italy/country_report/4512/.

269  Relation between the Public Prosecutor and the Police [žiūrėta 2008-08-05]. Prieiga internete: http://
www.eurojustice.org/member_states/belgium/country_report/1478/.

270  Relation between the Public Prosecutor and the Police [žiūrėta 2008-08-02]. Prieiga internete: http://
www.eurojustice.org/member_states/austria/country_report/1362/.

271  Harvey R. The Independence of the Prosecutor a Police Perspective‘ [žiūrėta 2009-05-11]. Prieiga inter-
nete: http://www.aic.gov.au/conferences/prosecuting/harvey.pdf.

272  Уголовно–процессуалъный кодекс Российской Федерации. – Москва, 2003, c. 69.
273  Jay A. Siegel Forensic Science The Basics. – Taylor and Francis Group, 2007, p.15.
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būtinas tyrėjų ir prokurorų kooperavimasis274. Jis teigia, kad neturėtų būti toleruojami 
personalijų konfliktai, ir jeigu tik iškilo tyrėjo ir prokuroro požiūrių problema, ją rei-
kia spręsti greitai ir nesigilinant, kas buvo teisus, o kas ne275. Suprantama, kad tokios 
problemos išsprendimas būtinas, nes tyrėjų ir prokurorų bendra veikla nėra ad hoc, ji 
yra nuolatinė, nenutrūkstama. M. D. Lymanas pabrėžia, kad vienas iš tyrėjų ir proku-
rorų bendradarbiavimo trūkumų yra paprasčiausiai blogi tarpusavio santykiai, todėl, 
siekiant gerint tarpusavio bendradarbiavimo situaciją, jo manymu, būtų veiksminga or-
ganizuoti bendras tyrėjų ir prokurorų konferencijas (angl. Pretrial conferences), kuriose 
būtų akcentuojamas darbas komandoje ir analizuojamos įvairios bylos, ypač sudėtingų 
bylų tyrimo galimybės276. J. W. Osteburgas ir R. H. Wardas, nagrinėdami JAV prokuro-
rų ir policijos tyrėjų bendradarbiavimo galimybes, pabrėžia organizacinių priemonių 
veiksmingumą. Jie siūlo didinti konsultacijų įvairiais ikiteisminio tyrimo klausimais 
tyrėjams skaičių ir bendrai kooperuotis su prokurorais, gerinti bylų parengimo pro-
cedūrą, gauti ir analizuoti išnagrinėtų teisme bylų grįžtamąjį ryšį277. Anot šių autorių, 
siekiant efektyvesnio prokurorų ir tyrėjų bendradarbiavimo, gali būti veiksmingos ir 
nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo MCI programos (angl. Programs of Mana-
gement Criminal Investigation), kurios, esant būtinumui, apimtų žmogiškųjų išteklių 
kontrolę ir perskirstymą278. 

Rytų šalių – Japonijos, Korėjos, Tailando, Pakistano – patirtis rodo, kad dabartiniu 
metu tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo analizė yra neišvengiama, nes tik šių su-
bjektų bendrais veiksmais galima įrodyti šios veiklos efektyvumą tiriant nusikalstamas 
veikas279. Svarstoma, kad šiame procese daug keblumų kelia tai, jog nėra tiksliai apibrėž-
tų bendradarbiavimo kriterijų, trūksta aiškaus šio proceso apibrėžimo. Todėl stiprinant 
prokuroro ir tyrėjo bendradarbiavimą gelbėtų įvairios priemonės: teisinis šio proceso 
įtvirtinimas ar net bendradarbiavimo modelių kūrimas tiriant atskirų kategorijų bylas. 
Apibendrinus išvardytų šalių tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo praktiką ikiteismi-
niame tyrime, nustatytos bendradarbiavimo problemos kyla dėl tokių veiksnių280: 

- tyrėjo ir prokuroro psichologinės savybės;
- šių subjektų konfliktiškas nusiteikimas bendram darbui;
- bendrų siekiamų tikslų trūkumas;
- bendradarbiaujančių subjektų objektyvumo trūkumas;
- policijos veiksmų laisvės (diskrecijos) trūkumas.

274  Lyman M. D. Criminal Investigation: the Art and the Science. 6 th ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2011, 
p. 619. 

275  Ten pat, p. 619.
276  Ten pat, p. 620.
277  Osteburg J. W., Ward R. H. Criminal Investigation // A Method for Recontructing the Past – Anderson 

Publishing Co. Cincinnati, OH, 1992, p. 439. 
278  Ten pat, p. 440.
279  The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offen-

ders (UNAFEI) International Seminar „Police and Prosecutor cooperation“ . Naudoti apibendrinantys 
duomenys iš Japonijoje 2010 m. kovo 5 d. vykusio tarptautinio mokslo seminaro „Policijos ir prokura-
tūros bendradarbiavimas“ [žiūrėta 2011-04-19]. Prieiga internete: http:// www.unafei.or.jp/english/pdf/
RS_No60/No60_21RC_Group2.pdf.

280  Ten pat.
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Užsienio šalių patirtis rodo, kad tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo klausimai 
yra aktualūs, o sprendžiant tokias problemas pasirenkami patys įvairiausi būdai – nuo 
būtinumo kurti teisinę bazę ir šio proceso reglamentavimo iki organizacinio pobūdžio 
veiksmų, padedančių išspręsti minėtų subjektų bendradarbiavimo nesklandumus. Be 
to, pažymimos ir tam tikros psichologinės bendradarbiaujančių subjektų nuostatos, 
apimančios prokuroro ir policijos tyrėjo bendrą nusiteikimą, pasiryžimą kartu dirbti, 
kartu mokytis iš padarytų klaidų281. 

Apibendrinus įvairių užsienio šalių analizuotą minėtų subjektų bendradarbiavimo 
praktiką, galima išskirti pagrindines tyrėjų ir prokurorų bendradarbiavimo plėtojimo 
(tobulinimo) kryptis:

- aiškios bendradarbiavimo definicijos ir tikslių šio proceso kriterijų sukūrimas;
- šio proceso teisinis įtvirtinimas;
-  tyrėjų ir prokurorų sąveikos plėtojimas organizuojant įvairius susitikimus, 

konferencijas, darbo grupes, analizuojant įvairias ikiteisminio tyrimo klaidas;
-  tampresnė šių subjektų sąveika ankstyvuoju ikiteisminio tyrimo etapu šiems 

subjektams konsultuojantis dėl tolesnės tyrimo eigos;
- subalansuotos kontrolės mechanizmo naudojimas;
- bendradarbiavimo modelių kūrimas tiriant atskirų kategorijų bylas. 
Apibendrinant prokuroro ir tyrėjo bendradarbiavimo aktualijas užsienio šalyse, 

galima teigti, kad tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimas atliekant ikiteisminį tyrimą 
yra sine qua non. Disertantė įžvelgia tris svarbiausias šio proceso aktualijas: pirma, ben-
dradarbiavimo apibrėžtis ir teisinis šio proceso įtvirtinimas, antra, organizacinio po-
būdžio veiksmų kompleksas siekiant pagerinti šių subjektų bendradarbiavimą, trečia, 
psichologinio diskomforto šalinimas šiame procese ir glaudesnės tyrėjo ir prokuroro 
sąveikos užtikrinimas.

Lietuvoje bendradarbiavimo klausimas ne mažiau aktualus. Teisės instituto atlikti 
tyrimai282 parodė šios problemos aktualumą. Tyrime akcentuojamos pagrindinės orga-
nizavimo problemos dėl nepakankamo ikiteisminio tyrimo institucijų, t. y. prokuratū-
ros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų, bendradarbiavimo. Pabrėžiama, kad vien tik teisinių, 
operatyvinių ar vadybinių žinių, kurių dažnai stinga vieniems ar kitiems pareigūnams, 
nepakanka. Būtina suprasti, kad besikeičianti visuomenė ir jos poreikiai, kintančios 
teisės aktų nuostatos ir jų įtaka jau susiklosčiusiai praktikai reikalauja vis didesnio ir 
nuoseklesnio administraciniu požiūriu nepriklausomų ikiteisminio tyrimo institucijų 
pareigūnų – prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų – bendradarbiavimo ir 
tarpininkavimo. Tyrimo grupė padarė svarbią išvadą, jog ikiteisminį tyrimą atliekan-
čios institucijos turi kuo artimiau bendrauti iškilus vienoms ar kitoms tyrimo atlikimo 
problemoms. Tam reikia abipusio supratimo, kad besikeičiančios įstatymų normos vi-
suomet keičia ir praktinių darbuotojų procesinį mentalitetą. 

2007 m. kovo mėn. Policijos departamente organizuotas bendras policijos ir pro-
kuratūros pasitarimas, kuriame buvo nagrinėjamos ikiteisminio tyrimo problemos. Pa-
sitarime buvo akcentuojama, kad Lietuvoje priėmus naują vakarietišką baudžiamojo 
281  Osteburg J. W., Ward R. H. Criminal Investigation // A Method for Recontructing the Past – Anderson 

Publishing Co. Cincinnati, OH, 1992, p. 439. 
282  Jurka R., Jovaišas K., Kanapeckaitė J., Mišeikis Ž., Baliutavičius S. Baudžiamojo proceso optimizavimo 

ir spartinimo galimybės ir būdai. – Vilnius, 2004.
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proceso įstatymą ir nenustačius jam įgyvendinti būtino pereinamojo laikotarpio, jau 
daugiau nei treji metai darbo organizavimo prasme santykiai tarp tyrėjų ir prokurorų 
negerėja. Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo problemas, išskirtos šios: ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų trūkumas, kuris yra susijęs su darbo sąlygomis, dideliu darbo krūviu ir už-
mokesčiu, tyrėjų darbo kokybė, kuriai įtaką daro personalo kaita, tyrėjų kvalifikacijos 
kėlimo ir mokymosi problemos bei tyrėjų profesionalumas. Pasitarime dalyvavę polici-
jos ir prokuratūrų atstovai vieningai sutarė, kad būtinos bendros pastangos ir veiksmai 
sprendžiant ikiteisminio tyrimo organizavimo ir bendradarbiavimo problemas. Kas-
dieninių problemų sprendimas išlieka aktualus ir jis vyksta, tačiau daugėja klausimų, 
kuriuos reikia spręsti ne šių dviejų institucijų, o aukštesniu lygmeniu. Daugelis ikiteis-
minio tyrimo spręstinų problemų buvo pateikta Seimui ir Vyriausybei.

Lietuvos Respublikos Seimas, išanalizavęs 2007 m. Lietuvos Respublikos prokura-
tūros veiklos ataskaitą, vieną iš prioritetinių veiklos krypčių 2008–2009 metams numa-
tė gerinti prokurorų veiklą organizuojant ikiteisminį tyrimą ir vadovaujant jam bau-
džiamosiose bylose283. Vis plačiau analizuojama, kaip sustiprinti ir užtikrinti efektyvų 
tarpinstitucinį koordinavimą, visų ikiteisminio tyrimo ir kontroliuojančių institucijų 
bendradarbiavimą tiriant atskirų kategorijų nusikalstamas veikas284. Taigi, iš esmės iš-
keliama ir bendradarbiavimo problema. Baudžiamojo proceso teisės bendrosios dalies 
nuostatose bendradarbiavimas neminimas kaip viena iš pagrindinių tezių285.

Nuo ko pradėti šią problemą spręsti? Nagrinėjant tyrėjo ir prokuroro bendradar-
biavimo galimybes, galbūt kiltų pagrįstas klausimas, ar gali šie ikiteisminio tyrimo su-
bjektai bendradarbiauti, jeigu ikiteisminiam tyrimui vadovauja prokuroras, o ikiteis-
minio tyrimo pareigūnas yra tik vykdytojas, atliekantis ikiteisminį tyrimą ir vykdantis 
prokuroro nurodymus. Išsamiai išnagrinėjus šių ikiteisminio tyrimo subjektų sąveiką, 
jau konstatuota, kad bendradarbiavimas galimas tarp administracine tvarka viena nuo 
kitos nepriklausančios institucijos, padalinių ar pareigūnų286. Taigi, prokuroras ir iki-
teisminio tyrimo pareigūnas, būdami nepavaldūs administracine tvarka, galėtų būti 
bendradarbiaujančiais subjektais. Kita vertus, bendradarbiavimo kontekste labai svar-
bus bendrų tikslų siekimas. Taigi, bendradarbiavimas šiuos abu subjektus vienija savo 
tikslu – ištirti nusikalstamą veiką. 

Diskutuojant apie mūsų šalies ikiteisminio tyrimo dalyvių bendradarbiavimą, au-
torės nuomone, ypač aktualus tyrėjo ir prokuroro tarpusavio veiksmų suderinamumas. 
Atlikus šalies ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų apklausą apie tyrėjo ir prokuroro 
bendradarbiavimą, išryškėjo kelios pagrindinės problemos: bendradarbiavimui būdin-
gas formalumas, praktikoje taikomos bendradarbiavimo formos ne visuomet yra efek-
tyvios, pasigendama teisinio bendradarbiavimo instituto įtvirtinimo. 

283  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros 2007 metų veiklos 
ataskaitos“ (Žin., 2008, Nr. 58-2168). 

284  Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. spalio 26 d. nurodymas Nr. 5-N-23 „Dėl Sukčiavimo 
baudžiamojo persekiojimo stiprinimo Lietuvoje plano ir jo įgyvendinimo priemonių vykdymo“. 

285  Ažubalytė R., Zajančkauskienė J. Baudžiamojo proceso teisė. – Vilnius, 2006.
286  Plačiau žr. Šatas M. Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno bendradarbiavimas tiriant sunkius nu-

sikaltimus (daktaro disertacija). Socialiniai mokslai, teisė (01 S). – Vilnius: Mykolo Romerio universi-
tetas, 2011, p. 101.
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Nagrinėjant šalies policijos įstaigų tyrėjų nuomonę apie bendradarbiavimą su pro-
kuroru, matyti, kad 37,45 proc. apklaustų tyrėjų mano, jog bendradarbiavimas su tie-
siogiai kontroliuojančiu prokuroru yra pakankamai efektyvus. Tačiau tyrimo rezultatai 
rodo, kad net 45,44 proc. apklaustų tyrėjų teigia, jog jų ir prokuroro bendradarbiavimas 
yra formalus (žr. 9 pav.). 

9 pav. Tyrėjų nuomonė apie kontroliuojančio prokuroro  
bendradarbiavimo efektyvumą tiriant nusikalstamas veikas.

Smulkiau panagrinėkime respondentų atsakymus į šį klausimą pagal tyrėjų amžių. 
Matyti, jog daugiausia tyrėjų nuo 30 iki 40 metų amžiaus teigia, kad bendradarbiavimas 
yra formalus. Formaliu bendradarbiavimu tyrėjo ir prokuroro santykius įvardija 39,35 
procento tyrėjų iki 25 metų amžiaus, 44,81 procento tyrėjų nuo 25 iki 30 metų amžiaus 
ir 42,17 procento tyrėjų nuo 40 iki 50 metų amžiaus. Kaip jau minėta, kiek daugiau, t. 
y. 48,05 procento, taip manančių tyrėjų yra nuo 30 iki 40 metų amžiaus. Nagrinėjant 
respondentų atsakymus pagal išsilavinimą, matyti, jog 40,43 procento vidurinį išsilavi-
nimą turinčių tyrėjų įvardija, kad bendradarbiavimas yra teigiamas. O 33,63 procento 
tyrėjų, turinčių neuniversitetinį teisinį išsilavinimą, ir 38,57 procento tyrėjų, turinčių 
universitetinį teisinį išsilavinimą, bendradarbiavimą vertina teigiamai.

Nagrinėjant teisėjų ir prokurorų atsakymus apie ikiteisminio tyrimo subjektų ben-
dradarbiavimo efektyvumą, matyti, jog teisėjai palankiau vertina bendradarbiavimo 
efektyvumą, nors nemaža dalis respondentų (38 procentai teisėjų ir 46 procentai pro-
kurorų) teigia, kad ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas yra formalus (žr. 
10 pav.).
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10 pav. Teisėjų ir prokurorų nuomonė apie ikiteisminio tyrimo  
subjektų bendradarbiavimo efektyvumą.

Nagrinėjant prokuroro ir tyrėjo bendradarbiavimo formas, apklausos duomenys 
rodo, kad dažniausiai naudojama bendradarbiavimo forma yra rašytinis pranešimas 
apie ikiteisminio tyrimo eigą (39,87 proc.). Autorės nuomone, tai nėra efektyvi bendra-
darbiavimo forma, o daugiau vienpusiška, akivaizdžiai įgyvendinanti prokuroro kon-
trolės funkciją. Įdomu ir tai, kad net 18,3 proc. apklaustų tyrėjų nurodo, kad dažniausia 
bendradarbiavimo forma yra ikiteisminio tyrimo bylos siuntimas patikrinti į prokura-
tūrą. Tik 18,19 proc. apklaustųjų teigia, kad dažniausiai naudojama bendradarbiavimo 
forma yra tiesioginis susitikimas su bylą kontroliuojančiu prokuroru (žr. 11 pav.).

11 pav. Tyrėjų nuomonė apie dažniausiai taikomas tyrėjų ir  
prokurorų bendradarbiavimo formas.

Išsamiau panagrinėkime respondentų nuomonę. Visos tyrėjų grupės, nesvarbu, koks 
buvo tyrėjų amžius, stažas, išsilavinimas, bendradarbiaudamos su kontroliuojančiu pro-
kuroru, rašo pranešimą apie ikiteisminio tyrimo eigą. Net 43,67 procento respondentų 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus nurodė, kad tai dažniausiai naudojama bendradarbiavimo 
forma. Pažymėtina, kad tyrėjai iki 25 metų kiek daugiau nei kitų amžiaus grupių tyrėjai 
nurodė dažniau naudojamą bendradarbiavimo formą – bylos aplinkybes aptaria susitikę 
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su prokuroru (22,88 procento). Kitų amžiaus grupių tyrėjai tiesiogiai susitinka kiek ma-
žiau: 17,57 procento tyrėjų nuo 30 iki 40 metų amžiaus ir 17,67 procento tyrėjų nuo 40 
iki 50 metų amžiaus. Nemaža dalis tyrėjų (46,63 procento), turinčių vidurinį išsilavinimą, 
nurodė, kad dažniausiai naudojama bendradarbiavimo forma yra rašytinis pranešimas 
apie ikiteisminio tyrimo eigą. Konstatuotina, kad labai nedidelė dalis tyrėjų, turinčių vi-
durinį išsilavinimą, naudoja, autorės manymu, vieną efektyviausių bendradarbiavimo 
formų – bylos aplinkybes sprendžia susitikę su prokuroru. Tik 9,75 procento vidurinį iš-
silavinimą turinčių tyrėjų kaip dažniausiai naudojamą bendradarbiavimo formą įvardijo 
tiesioginį susitikimą su prokuroru. O štai teisinį išsilavinimą turintys tyrėjai daug dažniau 
nurodė, kad bendradarbiaudami susitinka su prokuroru: 21,22 procento tyrėjų, turinčių 
universitetinį teisinį išsilavinimą, ir 22,55 procento tyrėjų, turinčių universitetinį neteisinį 
išsilavinimą. Tyrėjai pažymėjo, jog bendradarbiavimo formą lemia ir bylos sudėtingumas, 
santykiai su prokuroru, todėl kartais bendradarbiaujama pasitelkiant iš karto kelias for-
mas: bendravimą telefonu, bylą išsiunčiant patikrinti, tiesiogiai susitinkant.

Nagrinėjant apklaustų tyrėjų nuomonę, kokia yra efektyviausia tyrėjų ir prokurorų 
bendradarbiavimo forma, 51,51 proc. apklaustųjų nurodė, kad efektyviausia bendra-
darbiavimo forma yra tyrėjo ir prokuroro susitikimas. Tik 11,23 proc. apklaustų tyrėjų 
mano, kad rašytinis pranešimas apie ikiteisminio tyrimo eigą yra veiksminga bendra-
darbiavimo forma (žr. 12 pav.). 

Pažymėtina, kad tyrėjų nuomonė, vertinant jų atsakymus tiek pagal amžių, tiek pagal 
išsilavinimą, yra panaši – susitikimas tiesiogiai su prokuroru yra efektyviausia bendra-
darbiavimo forma, o pranešimas apie ikiteisminio tyrimo eigą ir rašytinių nurodymų ga-
vimas įvardyti kaip mažiausiai efektyvios tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo formos. 
Nagrinėjant respondentų atsakymus apie tiesioginį tyrėjo ir prokuroro susitikimą pagal 
tyrėjų darbo stažą, matyti, jog šiuo klausimu nedidelę patirtį turinčių ir patyrusių tyrėjų 
nuomonės išsiskiria. 37,86 procento tyrėjų, kurių darbo stažas iki 1 metų, ir net 61,06 
procento tyrėjų, kurių darbo stažas nuo 15 iki 20 metų, tiesioginį susitikimą su proku-
roru įvardija kaip efektyviausią bendradarbiavimo formą. Nedidelį darbo stažą turintys 
tyrėjai labiau nei patyrę kaip tinkamesnį pripažįsta rašytinį pranešimą apie ikiteisminio 
tyrimo eigą. Tyrėjai taip pat pažymėjo, kad bendradarbiavimo formos efektyvumą lemia 
ir bylos aplinkybės, bylos sudėtingumas. Kita vertus, pranešimo apie ikiteisminio tyrimo 
eigą pateikimas suprantamas ne tik kaip tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo forma. 
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymu patvirtin-
tose rekomendacijose pranešimas apie ikiteisminio tyrimo eigą yra vienas iš ikiteisminio 
tyrimo terminų kontrolės būdų287. Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui 2008 
m. rugpjūčio 8 d. įsakymu patvirtinus naujas rekomendacijas288, rašytinis pranešimas apie 
ikiteisminio tyrimo eigą ir toliau taikomas. Tačiau Lietuvos Respublikos generalinio pro-
kuroro 2010 m. spalio 15 d. įsakymu buvo patvirtintas naujas Ikiteisminio tyrimo terminų 
kontrolės tvarkos aprašas289, kuriame iš principo sutvirtintas ikiteisminio tyrimo pareigūno 

287  Poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių ikiteisminio tyrimo pradžią, registraciją, eigą ir apskaitą, 
sąvadas. Nr. 1. Vilnius, 2003, p. 56–57.

288  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. I-109 „Dėl generalinio 
prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. I-47 „Dėl Ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės tvar-
kos ir rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 94-3712). 

289  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. I-142 „Dėl Ikiteisminio 
tyrimo terminų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 124-6363).
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ir ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro bendradarbiavimas. Šio aprašo trečiame 
skyriuje iš esmės išaiškinamas ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės organizavimas. Mi-
nėto aprašo 21 ir 24.1 punktuose nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas, likus ne 
mažiau kaip 7 dienoms iki ikiteisminio tyrimo termino pabaigos, tiesiogiai ar elektroninio 
ryšio priemonėmis pateikia prokurorui savo vadovo vizuotą pranešimą apie ikiteisminio 
tyrimo eigą, o esant būtinumui – ir ikiteisminio tyrimo planą su ikiteisminio tyrimo me-
džiaga. Vadovaudamasis minėto aprašo 24.2 punktu, ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis 
prokuroras kreipiasi į aukštesnįjį prokurorą su prašymu pratęsti ikiteisminio tyrimo ter-
miną. Taigi, šiuo aprašu iš esmės siekiama ne tik užtikrinti ikiteisminio tyrimo terminų 
kontrolės mechanizmą, aprašas reglamentuoja ikiteisminio tyrimo pareigūno, jo vadovo 
ir prokuroro bendradarbiavimą, tarpusavio veiksmų suderinamumą, suinteresuotumą 
kuo greičiau ištirti nusikalstamą veiką, taip pat šių subjektų bendrą įsipareigojimą ir atsa-
komybę dėl laiku baigto ikiteisminio tyrimo.

12 pav. Tyrėjų nuomonė apie efektyviausias tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo formas

Tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo dažnumas – vienas iš bendradarbiavimo vei-
klos efektyvumo rodiklių. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 24,54 proc. apklaustų tyrėjų teigia, 
jog jie bendradarbiauja su bylą kontroliuojančiu prokuroru vieną kartą per savaitę, nema-
ža dalis – 26,68 proc. – du ir daugiau kartų per mėnesį. Tik 8,05 proc. apklaustųjų teigia, 
kad jie su prokuroru bendradarbiauja rečiau nei vieną kartą per mėnesį (žr. 13 pav.). 

13 pav. Tyrėjų nuomonė apie bendradarbiavimo intensyvumą su kontroliuojančiu 
 prokuroru konkrečioje ikiteisminio tyrimo byloje 
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Atlikus tyrimą nustatyta, kad efektyvesnė bendradarbiavimo su prokuroru forma 
yra bendravimas žodžiu. 79,85 procento respondentų teigia, kad tyrėjo ir prokuroro 
bendradarbiavimas konkrečioje ikiteisminio tyrimo byloje būtų efektyvesnis, jei jie 
bendrautų žodžiu (žr. 14 pav.). 

14 pav. Tyrėjų nuomonė apie efektyvesnį tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimą  
konkrečioje ikiteisminio tyrimo byloje

Nagrinėjant respondentų atsakymus į šį klausimą dėl bendradarbiavimo formų pa-
gal jų amžių, matyti, kad jaunesnio amžiaus tyrėjams bendradarbiavimas raštu yra efek-
tyvesnė forma. Tai rodo, jog tyrėjams trūksta patirties ir jiems svarbu, kad prokuroras 
raštu nurodytų, kokius ikiteisminio tyrimo veiksmus atlikti. Nagrinėjant tyrėjų atsaky-
mus pagal išsilavinimą, atsakymai į šį klausimą yra panašūs. Pažymėtina, kad turintys 
didesnį darbo stažą tyrėjai mano, jog bendradarbiavimas žodžiu yra daug efektyvesnė 
bendradarbiavimo forma. Tyrimo rezultatai rodo, kad mažesnį darbo stažą turintys ty-
rėjai labiau vertina bendradarbiavimą raštu. 

15 pav. Tyrėjų nuomonė, ar nuolatinis bendradarbiavimas su kontroliuojančiu  
prokuroru turi įtakos tam, kaip ištiriamos nusikalstamos veikos, esamiems rezultatams.

Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad nuolatinis tyrėjo ir prokuroro bendradarbia-
vimas turi įtakos tam, kaip yra ištiriamos nusikalstamos veikos, ir veikia tyrimo rezul-
tatus (žr. 15 pav.). 
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Nagrinėjant dažniausiai kylančias prokuroro ir tyrėjo bendradarbiavimo proble-
mas, tyrimo rezultatai parodė, kad jų yra labai įvairių: dėl ikiteisminio tyrimo kryp-
ties, veiksmų intensyvumo, ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo eiliškumo, procesinių 
prievartos priemonių taikymo ir kt. Ikiteisminio tyrimo tyrėjai neišskyrė vyraujančių 
problemų. Tai rodo, kad atskirose policijos įstaigose tyrėjo ir prokuroro bendradar-
biavimo problemų kyla dėl pačių įvairiausių klausimų. Dažniausiai pasitaikantys ben-
dradarbiavimo klausimai siejami su ikiteisminio tyrimo apimtimi, ikiteisminio tyrimo 
intensyvumu, tyrėjo ir prokuroro išankstinių veiksmų nesuderinamumu. Kitos ben-
dradarbiavimo problemos kyla dėl žinių stokos, dėl pačių tyrėjų iniciatyvos stokos, dėl 
prokurorų iniciatyvos stokos (žr. 16 pav.).

1. Dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų apimties
2. Dėl ikiteisminio tyrimo intensyvumo
3. Dėl atskirų proceso veiksmų atlikimo eiliškumo
4. Dėl tyrėjo ir prokuroro išankstinio veiksmų nesuderinamumo
5. Dėl ikiteisminio tyrimo krypties
6. Dėl prokuroro iniciatyvos stokos
7. Dėl procesinių prievartos priemonių taikymo
8. Dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo
9. Dėl tyrėjo iniciatyvos stokos
10. Dėl žinių stokos

16 pav. Tyrėjų nuomonė apie dažniausiai pasitaikančias bendradarbiavimo problemas 

Plačiau nagrinėjant respondentų atsakymus pagal amžių, matyti, kad visų amžiaus 
grupių tyrėjai išskyrė dvi pagrindines problemas: dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų ap-
imties ir dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų intensyvumo. 50–60 metų tyrėjai dar įvardijo 
problemą, susijusią su tyrėjo ir prokuroro išankstiniu veiksmų nesuderinamumu. Šią 
problemą kaip svarbiausią įvardija ir vidurinį išsilavinimą turintys tyrėjai. Jie taip pat 
akcentuoja problemą dėl ikiteisminio tyrimo krypties. Kitų grupių tyrėjai pagal išsi-
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lavinimą išskiria tas pačias kaip ir pagal amžių problemas: tyrimo veiksmų apimtis ir 
ikiteisminio tyrimo intensyvumas. Nagrinėjant respondentų atsakymus pagal darbo 
stažą, matyti, kad tyrėjai, turintys darbo stažą iki 1 metų, akcentuoja tyrėjo ir prokuroro 
išankstinio veiksmų nesuderinamumo problemą (kaip ir vidurinį išsilavinimą turintys 
tyrėjai). Kitų grupių tyrėjai nurodo tas pačias anksčiau minėtas dvi pagrindines ben-
dradarbiavimo problemas: tyrimo veiksmų apimtis ir tyrimo intensyvumas. Taip pat 
tyrėjai įvardijo ir tokias bendradarbiavimo problemas kaip „darbas už prokurorą“. 

Tyrėjai, paklausti, kas pagerintų ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro ben-
dradarbiavimą, nurodė tris esmines efektyvesnio bendradarbiavimo sąlygas: prokuro-
ro didesnė iniciatyva (26,79 proc.), ikiteisminio tyrimo įstaigos ir prokuratūros ar jų 
padalinių vadovų nuostatos organizuojant darbą (26,79 proc.), paties tyrėjo iniciatyva 
(19,75 proc.). Tik 11,95 proc. apklaustų tyrėjų mano, kad ikiteisminio tyrimo pareigū-
no ir prokuroro bendradarbiavimą pagerintų bendradarbiavimo rekomendacijų paren-
gimas, o 14,59 proc. – bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos 
BPK (žr. 17 pav.).

17 pav. Tyrėjų nuomonė apie efektyvesnes bendradarbiavimo su  
kontroliuojančiu prokuroru sąlygas

Plačiau nagrinėjant respondentų atsakymus į klausimą dėl efektyvesnių bendradar-
biavimo sąlygų, tyrėjai išskiria du pagrindinius veiksnius, lemiančius efektyvesnį tyrėjo 
ir prokuroro bendradarbiavimą: didesnę prokuroro iniciatyvą ir ikiteisminio tyrimo 
įstaigos ir prokuratūros vadovų nuostatas organizuojant darbą. Iš esmės visos tyrėjų 
amžiaus grupės vienodai įvardija šiuos pagrindinius veiksnius. 50–60 metų amžiaus 
tyrėjai ypač nurodo pirmąjį veiksnį – didesnę prokuroro iniciatyvą. Nagrinėjant tyrėjų 
atsakymus pagal išsilavinimą, matyti, kad vidurinį išsilavinimą turintys tyrėjai labiau 
akcentuoja tyrėjų, o ne prokurorų didesnę iniciatyvą. Universitetinį teisinį ir neteisinį 
išsilavinimą turintys tyrėjai mano, jog vienodai svarbūs yra anksčiau minėti veiksniai: 
didesnė prokuroro iniciatyva ir įstaigų vadovų tarpusavio veiksmų suderinamumas. 
Pažymėtina, kad nedidelį darbo stažą turintys tyrėjai (iki 1 metų darbo stažas) akcen-
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tuoja, jog geresnį bendradarbiavimą lemia ne tik įstaigų vadovų tarpusavio suderinti 
veiksmai, bet ir bendradarbiavimo rekomendacijos. Tyrėjai, turintys darbo stažą nuo 3 
iki 5 metų, mano, kad būtinas ir pačių tyrėjų didesnis iniciatyvumas. Didelį darbo stažą 
(daugiau nei 10 metų) turintys tyrėjai akcentuoja didesnę prokuroro atsakomybę. 

Vertinant tyrėjų asmeninę nuomonę dėl efektyvesnio bendradarbiavimo, tyrėjai 
pažymėjo, kad didelis darbo krūvis trukdo tyrėjui ir prokurorui efektyviai bendradar-
biauti. Be to, kaip pažymi tyrėjai, efektyviai bendradarbiauti trukdo ir „darbas už pro-
kurorą“, taigi „būtinas abipusis geranoriškumas“.

Kaip jau minėta, tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimą veikia ne vienas veiksnys. 
Tačiau tyrėjai mano, kad procesiškai reglamentavus bendradarbiavimo procesą, tyrėjo 
ir prokuroro bendradarbiavimo procesas pagerėtų. Apibrėžus bendradarbiavimo pro-
cesą ir Lietuvos Respublikos BPK įtvirtinus nuostatas dėl šio proceso, turėtume aišku-
mą, o apibrėžtas formas, ribas, atsakomybę būtų galima reglamentuoti ir žinybiniame 
teisės akte. 

Kita vertus, apie 43 proc. apklaustųjų mano, kad bendradarbiavimo nuostatų įtvir-
tinimas Lietuvos Respublikos BPK pagerintų dabartinį tyrėjo ir prokuroro bendradar-
biavimą ir turėtų įtakos darbo rezultatams. Kiek daugiau negu 27 proc. mano, kad pa-
dėtis nepasikeistų (žr. 18 pav.). 

18 pav. Tyrėjų nuomonė apie būtinumą įtvirtinti bendradarbiavimo nuostatas 
Lietuvos Respublikos BPK 

Plačiau analizuojant respondentų atsakymus pagal tyrėjų amžių, matyti, kad didelė 
dalis tyrėjų nuo 50 iki 60 metų amžiaus (58,24 procento) mano, jog būtina įtvirtinti 
bendradarbiavimo nuostatas Lietuvos Respublikos BPK. Analizuojant tyrėjų nuomonę 
pagal darbo stažą, matyti, kad tyrėjai, kurių darbo stažas iki 1 metų, mano, jog tokių 
nuostatų įtvirtinimas būtų efektyvus (50,23 procento šio amžiaus tyrėjų). 

Tyrėjų nuomone, bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos BPK 
pagerintų ne tik tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimą, bet ir teigiamai veiktų prokuroro 
ir teisėjo bendradarbiavimą. 32,02 procento respondentų mano, kad įtvirtinus bendradar-
biavimo nuostatas pagerėtų prokuroro ir teisėjo bendradarbiavimas (žr. 19 pav.). 
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19 pav. Tyrėjų nuomonė apie padėtį įtvirtinant bendradarbiavimo nuostatas  
Lietuvos Respublikos BPK ir efektyvesnį prokuroro ir teisėjo bendradarbiavimą

Nagrinėjant teisėjų ir prokurorų nuomonę, ar bendradarbiavimo nuostatų įtvirti-
nimas Lietuvos Respublikos BPK pagerintų bendradarbiavimą organizuojant ikiteismi-
nį tyrimą ir padėtų tiriant nusikalstamas veikas, matyti, kad didžioji dalis respondentų 
(66 procentai teisėjų ir 70 procentų prokurorų) mano, jog bendradarbiavimo nuostatų 
įtvirtinimas įstatyme tikslingas (žr. 20 pav.).

20 pav. Teisėjų ir prokurorų nuomonė apie bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimą Lietuvos 
Respublikos BPK ir efektyvesnį ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimą

Atlikti tyrimai rodo, kad praktikoje yra nemažai su bendradarbiavimo procesu su-
sijusių problemų. Tyrimo duomenimis, svarbiausios tyrėjo ir prokuroro bendradarbia-
vimo problemos yra šios: šių subjektų bendradarbiavimas pernelyg formalus, taikomos 
neefektyvios bendradarbiavimo formos, bendradarbiavimo nuostatos nėra apibrėžtos ir 
procesiškai reglamentuotos. Apibendrinusi gautus duomenis, tobulinant procesines nor-
mas, reglamentuojančias ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimus, ir siekiant ikiteisminio 
tyrimo subjektų bendradarbiavimo nuostatas įtvirtinti Lietuvos Respublikos BPK, diser-
tantė sudarė lyginamąją esamo ir formuojamo ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio 
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grandžių – ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų ir jų sąveikos – turinio lentelę (žr. 1 
priedą). Siūlomas ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų reglamentavimas remiasi ir at-
likto tyrimo apie ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų konfliktą duomenimis (plačiau 
žr. III dalies 3 skyrių „Įgaliojimų konfliktai organizuojant ikiteisminį tyrimą“). 

Atsižvelgiant į tyrimo duomenis, teiktini šie siūlymai: būtina bendradarbiavimo 
institutą įtvirtinti Lietuvos Respublikos BPK. Bendradarbiavimo instituto įtvirtinimas 
įstatymo normomis padėtų aiškiau apibrėžti bendradarbiavimo principus, formas ir 
turinį, bendradarbiaujančių subjektų atsakomybę. Žinoma, tikrai nesiūlome įstatyme 
apibrėžti, kaip dažnai turėtų bendradarbiauti ikiteisminio tyrimo subjektai. Bendradar-
biavimo nuostatų įtvirtinimas, mūsų manymu, turi kitų tikslų: siekti bendros suderin-
tos veiklos, komandinio darbo rezultatų, bendradarbiaujančių šalių abipusės atsakomy-
bės, o ne vadovautis valdiniais įgaliojimais, imperatyvais. Tik tokiu būdu, kai tyrėjas ir 
prokuroras ar kiti ikiteisminio tyrimo subjektai dirbs kaip vieninga komanda, galima 
tikėtis efektyvių rezultatų. Tai savo ruožtu padėtų pasiekti, kad baudžiamasis procesas 
būtų racionalesnis, o nusikalstamų veikų tyrimas – efektyvesnis ir rezultatyvesnis. Be 
to, įtvirtinus bendradarbiavimo nuostatas Lietuvos Respublikos BPK, būtų implikuota 
ir efektyvi vadybinė nuostata, kad bendradarbiavimas – tai bendras komandinis darbas, 
o tai užtikrintų efektyvesnę ikiteisminio tyrimo subjektų tarpusavio sąveiką. 

Autorės nuomone, apibrėžus bendradarbiavimą ikiteisminiame tyrime ir jo nuos-
tatas įtvirtinus Lietuvos Respublikos BPK, būtų tikslingai sudaromos prielaidos pakeisti 
ydingą hierarchinę nuostatą, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo vykdyti ne-
teisėtus prokuroro nurodymus. Bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimas įpareigotų 
visus ikiteisminio tyrimo subjektus, taip pat ir tyrėją su prokuroru derinti savo veiklą, 
bendradarbiauti siekiant vieno tikslo – efektyviai ištirti nusikalstamą veiką, nes iš tie-
sų, kaip teigia P. Ancelis, šiuo metu vyraujantis priklausomumas nuo prokuroro va-
lios tarsi įtvirtina tyrėjo visuotinį veiklos hierarchinį priklausomumą nuo prokuroro290. 
Mūsų manymu, procesinis šio instituto įtvirtinimas sudarytų prielaidas išvengti tyrėjų 
ir prokurorų įgaliojimų konflikto, kai tyrėjas, turėdamas hierarchinį priklausomumą, 
yra priverstas atlikti procesinius veiksmus, priskirtinus prokuroro kompetencijai (apie 
tai plačiau analizuojama III dalies 3 skyriuje „Įgaliojimų konfliktai organizuojant iki-
teisminį tyrimą“). Procesinis šio instituto įtvirtinimas turėtų svarų ir pagrįstą pagrindą 
ikiteisminio tyrimo subjektams veikti tik pagal savo įgaliojimus.

Autorė visiškai sutinka su P. Ancelio išsakyta pozicija, kad nevisapusiškai apgal-
vota, sukonstruota, įteisinta ir įgyvendinama vykdančių baudžiamąjį persekiojimą su-
bjektų sąveika sukelia nereikalingą trintį, reikalauja vis didėjančių materialinių ir kito-
kių organizacinių išteklių291. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, siūlytina Lietuvos 
Respublikos BPK 164 straipsnį papildyti naujomis nuostatomis įtvirtinant ikiteisminio 
tyrimo subjektų bendradarbiavimo institutą.

Papildyti Lietuvos Respublikos BPK 164 straipsnį 3 dalimi: 
„3. Ikiteisminio tyrimo subjektai atlikdami ikiteisminį tyrimą bendradarbiauja, pa-

gal kompetenciją vykdydami įstatymų nustatytus veiksmus.“

290  Ancelis P. Baudžiamojo proceso normų įtaka užtikrinant žmogaus ir visuomenės saugumą // Nusikals-
tamumo grėsmės ir žmogaus saugumas. Kolektyvinė monografija. – Vilnius, 2010, p. 345. 

291  Ten pat, p. 359–360. 
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3. Kitų ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas

Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo turinį, tikslinga at-
kreipti dėmesį ir į kitų ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo galimybes. 
Šiame skyriuje nagrinėsime ikiteisminio tyrimo teisėjų ir prokurorų, tyrėjų tarpusavio 
bendradarbiavimo, taip pat tyrėjų ir specialistų bendradarbiavimo aktualijas ir galimy-
bes. Pažymėsime, kad mūsų tyrimo tikslas yra nagrinėti ikiteisminio tyrimo organizavi-
mo turinį siekiant optimizuoti šio tyrimo organizavimo modelį, todėl kitų ikiteisminio 
tyrimo subjektų – tyrėjų tarpusavio, specialistų, ikiteisminio tyrimo teisėjų – bendra-
darbiavimą nagrinėsime apibrėždami tyrimo ribas, t. y. tiek, kiek šių subjektų bendrų 
veiksmų suderinamumas galėtų turėti įtakos ikiteisminio tyrimo organizavimo proce-
sui. Išnagrinėję pagrindines tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo problemas Lietuvoje, 
toliau analizuosime prokurorų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų, tyrėjų bendradarbiavimo 
su specialistais, tyrėjų tarpusavio bendradarbiavimo aktualijas, įvertinsime ikiteisminio 
tyrimo padalinio vadovo ir tyrimo grupės statusus. 

Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo bendradarbiavimo aspektas.
Ikiteisminio tyrimo teisėjo statusas užsienio šalių praktikoje nėra naujas. Būtent 

atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką, Lietuvos Respublikos BPK ikiteisminio tyrimo 
teisėjo statutas ir įtvirtintas 2003 metais. Ikiteisminio tyrimo teisėjo figūros atsiradimas 
rodo, kad teisminė valdžia taip pat dalyvauja ikiteisminio tyrimo procese. 

Mokslinėje literatūroje galima aptikti nuomonę, kad ikiteisminio tyrimo teisėjo vie-
tos ir procesinės paskirties tarp kitų ikiteisminio tyrimo subjektų būtų galima ieškoti tarp 
prokuratūros ir teismo292, siekiant tam tikros atsvaros prokurorų funkcijoms, užprogra-
muotam kaltinimo griežtumui atsverti293. Nacionalinės teismų administracijos duomeni-
mis, 2011 m. vasario mėn. Lietuvoje beveik 100 teisėjų atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo 
funkcijas294. Ikiteisminio tyrimo teisėjai šias funkcijas atlieka rotacijos principu. Tai reiš-
kia, kad šią ikiteisminio tyrimo teisėjo funkciją atliekantys teisėjai keičiasi, neatitoldami 
nuo ikiteisminio tyrimo realijų ir įgaudami visapusiškos ikiteisminio tyrimo patirties. 

Pažymėtina, kad mokslinėje literatūroje ikiteisminio tyrimo teisėjo figūra nedaug 
analizuota, šis ikiteisminio tyrimo subjektas tarsi apeinamas, tad pasigendama išsa-
mesnio šio ikiteisminio tyrimo subjekto statuso ir jo funkcijų įvertinimo. Tad iš tiesų 
ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai nuo jo statuso įtvirtinimo Lietuvos Respublikos 
BPK mažokai nagrinėti. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmenį ir įgaliojimus nagrinė-

292  Kukaitis V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinis subjektiškumas atskirų baudžiamojo proceso princi-
pų perspektyvoje // Teisė, 2009. Nr. 73, p. 103. 

293  Ten pat, p. 104. 
294  Pateikti duomenys iš Nacionalinės teismų administracijos internetinio puslapio [žiūrėta 2011-02-17]. 

Prieiga internete: http://www.teismai.lt/. 
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jo P. Ancelis295, V. Kukaitis296, V. Kilinskas297, M. Gušauskienė298, R. Merkevičius299. Kita vertus, 
galima teigti, kad tai bene vienintelis ikiteisminio tyrimo subjektas, kurio įgaliojimų ri-
bos buvo mažiausiai paliestos nuo 2003 m. Per šį laikotarpį ne kartą koreguotos proku-
roro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno įgaliojimų apimtys ir Lietuvos Respublikos BPK 
nuostatų keitimai iš esmės nepalietė ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimų, numatytų 
Lietuvos Respublikos BPK 173 straipsnyje, apimties. Tai ir rodo, kad šis ikiteisminio 
tyrimo subjektas nėra pagrindinis organizuojant ir atliekant ikiteisminį tyrimą. Tiesa, 
Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme visai neseniai jau svarstytas klausimas 
dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimų300. Nagrinėdamas ikiteisminio tyrimo teisėjo 
įgaliojimų ribas ir analizuodamas, ar teismui priskiriama funkcija spręsti dėl ikiteis-
minio tyrimo pradėjimo, vykdyti ikiteisminio tyrimo kontrolę neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad 
ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas dėl prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti iki-
teisminį tyrimą ar prokuroro sprendimas nepanaikinti ikiteisminio tyrimo pareigūno 
nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, skundžiamas aukštesniajam teismui, ne-
sudaro teismui jokių prielaidų perimti konstitucinių prokuroro įgaliojimų organizuoti 
ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti. 

 Dabartiniu metu diskusiniu klausimu tampa ikiteisminio tyrimo teisėjo pasyvu-
mas ar aktyvumas ikiteisminio tyrimo etape. Štai V. Kukaitis ikiteisminio tyrimo teisėją 
įvardija kaip santykinai pasyvų proceso dalyvį301, o P. Ancelis teigia, kad ikiteisminio 
tyrimo teisėjas, nors ir negalėdamas imtis iniciatyvos reguliuoti ikiteisminio tyrimo 
kryptį, vis dėlto gali turėti įtakos ikiteisminio tyrimo eigai302. Nagrinėjant ikiteisminio 
tyrimo teisėjo procesinę padėtį, analizuojama, kuris – aktyvusis ar pasyvusis – ikiteis-
minio tyrimo teisėjo modelis būtų veiksmingesnis303. Pirmuoju atveju aktyviojo ikiteis-

295  Ancelis P. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmuo įrodinėjimo procese. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: 
mokslas, studijos, praktika. Mokslo darbų rinkinys. – Vilnius, 2007.

296  Kukaitis V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinė padėtis užsienio šalių ir Lietuvos baudžiamajame pro-
cese. Teisė, 2006. Nr. 60. Taip pat žr. Kukaitis V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinis subjektiškumas 
atskirų baudžiamojo proceso principų perspektyvoje // Teisė, 2009. Nr. 73. 

297  Kilinskas V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įtariamojo apklausa // Teisė, 2005. Nr. 57. 
298  Gušauskienė M. Ikiteisminio tyrimo teisėjas – žmogaus teisių garantas // Jurisprudencija, 2004, t. 

57(49), p. 118–131.
299  Merkevičius R. Ikiteisminio tyrimo teisėjo teisė kontroliuoti asmens tapimą įtariamuoju // Teisė, 2005, t. 57. 
300  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutarimas byloje Nr. 38/2008 dėl 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 4 dalies (2007 m. birželio 28 d. re-
dakcija) nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai [žiūrėta 2011-04-16]. Prieiga internete: 
http://www.lrkt.lt/dokumentai/2011/n110407.htm. 

301  Kukaitis V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinė padėtis užsienio šalių ir Lietuvos baudžiamajame pro-
cese. Teisė, 2006, Nr. 60, p. 47–48.

302  Ancelis P. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmuo įrodinėjimo procese. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: 
mokslas, studijos, praktika. Mokslo darbų rinkinys. – Vilnius, 2007, p. 12.

303  Plačiau žr. Gušauskienė M. Ikiteisminio tyrimo teisėjas – žmogaus teisių garantas // Jurisprudencija, 
2004, t. 57(49), p. 118–131. Taip pat žr. Kukaitis V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinis subjektišku-
mas atskirų baudžiamojo proceso principų perspektyvoje // Teisė, 2009. Nr. 73, p. 103–104. 
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minio tyrimo teisėjo modelio šalininkai304 teigia, jog toks ikiteisminio tyrimo teisėjo sta-
tusas visokeriopai užtikrintų esminių baudžiamojo proceso principų įgyvendinimą. Tai 
reikštų, kad ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijos turėtų būti plečiamos suteikiant šiam 
subjektui plačią kontrolės funkciją. Antruoju atveju – pasyviojo ikiteisminio tyrimo 
teisėjo modelio pagrįstumas siejamas su proporcingumu ir adekvačiu susiklosčiusiai 
tarpinstitucinei sistemai305. 

Gretinant Lietuvos ir kitų šalių ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, matyti, kad jos 
nėra identiškos. Pavyzdžiui, Latvijoje šio statuso teisėjas įvardijamas kaip tardantysis 
teisėjas306.Tiesa, tokio teisėjo įgaliojimų negalime tapatinti su Lietuvos ikiteisminio tyri-
mo teisėjo kompetencija, pavyzdžiui, tardantysis teisėjas neatlieka tyrimo veiksmų. 

Iš esmės ikiteisminio tyrimo teisėjo santykinį pasyvumą suponuoja Lietuvos Res-
publikos BPK 173 straipsnio 4 dalies nuostata, kad savo iniciatyva ikiteisminio tyrimo 
teisėjas jokių veiksmų neatlieka. Tačiau, mūsų nuomone, ši nuostata nereiškia, kad pa-
gal kompetenciją atlikdamas savo įgaliojimus ikiteisminio tyrimo teisėjas nebendradar-
biauja su kitais ikiteisminio tyrimo subjektais. Kita vertus, autorės nuomone, disku-
tuotinas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamų funkcijų. Kyla klausimas, 
ar ikiteisminio tyrimo teisėjo statusas iš principo yra reikalingas ir pagrįstas kai kurių 
atliekamų funkcijų kontekste, nes ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, numatytas Lie-
tuvos Respublikos BPK 173 straipsnyje, pavyzdžiui, kardomųjų priemonių sankciona-
vimą, galėtų atlikti ir ne ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliekantis bet kuris kitas 
teisėjas. Visai kas kita ir labiau diskutuotina yra dėl naujos ikiteisminio tyrimo teisėjui 
suteiktos funkcijos, pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas. Galiojančiu Lie-
tuvos Respublikos BPK buvo siekta įgyvendinti tokį sumanymą – ikiteisminio tyrimo 
teisėjo veiksmų atlikimas užtikrinant proceso dalyvių teises. 

Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai įvardijami Lietuvos Respublikos BPK 
173 straipsnyje. Pagrindinės šio teisėjo funkcijos yra sankcionavimas pačių griežčiausių 
prievartos priemonių, atskirų proceso veiksmų atlikimas, prokuroro nutarimų nutrauk-
ti ir atnaujinti tvirtinimas įstatymų nustatytais atvejais, proceso dalyvių skundų nagri-
nėjimas dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų veiksmų. Taigi, pagal tai, kokie 
yra suteikti įgaliojimai, ikiteisminio tyrimo teisėjas dalyvauja ikiteisminio tyrimo procese 
renkant ir įtvirtinant duomenis, atlieka kontrolės funkciją nagrinėdamas skundus, nuša-
linimus ir prašymus, gavęs prokuroro prašymą, atlieka kitus Lietuvos Respublikos BPK 
numatytus veiksmus. Kaip pažymi P. Ancelis, prokuroro prašymu atlikdamas daugelį ty-
rimo, procesinės prievartos ir kitų procesinių veiksmų, ikiteisminio tyrimo teisėjas daro 
gana didelę įtaką ikiteisminio tyrimo taktiniams ir strateginiams užmojams bei perspek-
tyvoms307. Mūsų manymu, pasyvaus ikiteisminio tyrimo teisėjo modelio atsiradimas kol 
kas nėra išsamiai išnagrinėtas, o šio subjekto atliekamos funkcijos ikiteisminio tyrimo 

304  Plačiau žr. Gušauskienė M. Ikiteisminio tyrimo teisėjas – žmogaus teisių garantas // Jurisprudencija, 
2004, t. 57(49). Taip pat žr. Merkevičius R. Ikiteisminio tyrimo teisėjo teisė kontroliuoti asmens tapimą 
įtariamuoju // Teisė, 2005, t. 57. 

305  Kukaitis V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinis subjektiškumas atskirų baudžiamojo proceso princi-
pų perspektyvoje // Teisė, 2009. Nr. 73, p. 120. 

306  Criminal Procedure Law of Republic of Latvia [žiūrėta 2007-11-20]. Prieiga internete: http://www.ttc.-
lv/index.php?skip=195&itid=likumi&id=10&tid=50&l=EN.

307  Ten pat, p. 15.
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kontekste ne iki galo išgrynintos. Tačiau, kaip minėta, konstruojamas ikiteisminio tyrimo 
organizavimo modelis neardys dabartinės ikiteisminio tyrimo organizavimo sistemos, o 
autorės siūlomos ikiteisminio tyrimo organizavimo efektyvinimo priemonės kardinaliai 
nesugriaus pačios ikiteisminio tyrimo organizavimo sistemos, todėl esminių pakeitimų 
dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimų nebus teikiama. 

Ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijos yra aiškiai apibrėžtos. Šis ikiteisminio tyrimo 
subjektas nėra nei ikiteisminio tyrimo organizatorius, nei vykdytojas, todėl ikiteisminio 
tyrimo teisėjo ir prokuroro bendradarbiavimas nėra intensyvus, palyginti su prokuroro 
ir ikiteisminio tyrimo pareigūno bendradarbiavimu. Atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo 
įgaliojimus, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo bendradarbiavimas atsiranda tik 
labai siaurame kontekste: tik tuomet, kai prokuroras kreipiasi dėl tam tikrų veiksmų 
atlikimo. Lietuvos Respublikos BPK 173 straipsnyje nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo 
teisėjas negali atsisakyti nagrinėti prokuroro prašymo. Netgi tuomet, kai ikiteisminio 
tyrimo teisėjas atsisako įvykdyti prokuroro prašymą, jis turi priimti motyvuotą nutartį. 
Todėl šiame kontekste šie subjektai turi bendradarbiauti, kai ikiteisminio tyrimo tei-
sėjas yra įpareigojamas pagrįsti atsisakymą motyvuota nutartimi. Kita vertus, Lietuvos 
Respublikos BPK 173 straipsnyje įvardyta ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcija – proce-
so dalyvių skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų veiksmų nagrinėji-
mas – įgauna ir kitą bendradarbiavimo kontekstą, nes šią funkciją ikiteisminio tyrimo 
teisėjas atlieka be prokuroro prašymo. Nagrinėjant prokuroro ir ikiteisminio tyrimo 
teisėjo bendradarbiavimo procesą, verta pažymėti, kad kai kurių funkcijų ikiteisminio 
tyrimo teisėjas iš viso negali atlikti, pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respublikos BPK 2, 164 
ir 166 straipsnius ikiteisminio tyrimo subjektais yra ir ikiteisminį tyrimą pradėti gali tik 
prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Teismas ar teisėjas, taigi ir ikiteisminio 
tyrimo teisėjas, pagal Lietuvos Respublikos BPK neturi įgaliojimų įpareigoti ikiteismi-
nio tyrimo subjektų pradėti ikiteisminį tyrimą. Todėl kartais ikiteisminio tyrimo teisė-
jas ir vadinamas santykinai pasyvus. Tais atvejais, kai teismo ar teisėjo panaikinamas 
ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį 
tyrimą ar kitas proceso sprendimas arba apygardos teismo panaikinama ikiteisminio 
tyrimo teisėjo nutartis, ikiteisminio tyrimo subjektai – ikiteisminio tyrimo pareigūnas 
ar prokuroras – iš naujo nagrinėja skundą, pareiškimą ir pranešimą dėl nusikalstamos 
veikos ar kitą skundą ar prašymą ir savarankiškai pagal surinktus duomenis ir įstatymų 
reikalavimus priima naujus sprendimus.

Jau minėjome, kad atliekant tyrimą teisėjams buvo pateiktas klausimas dėl krimi-
nalistikos taktikos vystymosi krypčių. Priminsime, kad, teisėjų nuomone, pačios svar-
biausios šiuolaikinės kriminalistikos taktikos vystymosi kryptys turėtų būti siejamos su 
teisminio tyrimo taktikos sukūrimu, kriminalistikos taktikos sričių išplėtimu, panau-
dojant kitų mokslo sričių žinias, ikiteisminio tyrimo organizavimo pagrindų analizės 
apibendrinimu (žr. 2 pav.). Tuo patvirtinome, jog ikiteisminio tyrimo organizavimo 
nuostatos aktualios ne tik tyrėjams ar prokurorams, bet ir teisėjams. Todėl pagrįstai 
manome, kad ir bendradarbiavimo, kaip sudėtinio ikiteisminio tyrimo organizavimo 
elemento, nuostatos taip pat yra aktualios. Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo subjektų 
bendradarbiavimo turinį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK nuostatomis, iki-
teisminio tyrimo teisėjas daugumą savo funkcijų, numatytų Lietuvos Respublikos BPK 
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173 straipsnyje, atlieka bendradarbiaudamas su prokuroru. Tik gavęs prokuroro prašy-
mą, ikiteisminio tyrimo teisėjas skiria ir sankcionuoja procesinių prievartos priemonių 
taikymą, apklausia liudytojus ir nukentėjusiuosius, įtariamuosius, tvirtina prokuroro 
nutarimus nutraukti ikiteisminį tyrimą Lietuvos Respublikos BPK 214 straipsnio 2 da-
lyje nustatytais atvejais. Ikiteisminio tyrimo teisėjas, siekdamas realizuoti šias funkcijas, 
iš esmės bendradarbiauja su prokuroru, todėl atliekant tyrimą ikiteisminio tyrimo teisė-
jams buvo pateikti klausimai dėl bendradarbiavimo efektyvumo ikiteisminiame tyrime 
ir dėl bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimo Lietuvos Respublikos BPK tikslingumo. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad tik 42 procentai apklaustų teisėjų mano, jog bendradar-
biavimas ikiteisminiame tyrime yra efektyvus, tačiau 38 procentai teisėjų mano, kad 
bendradarbiavimas yra pernelyg formalus (15 procentų teisėjų mano, kad bendradar-
biavimo praktiškai visai nėra, žr. 10 pav.). Be to, tyrimo rezultatai parodė, kad 66 pro-
centai teisėjų pažymėjo, jog bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimas Lietuvos Respu-
blikos BPK būtų tikslingas ir padarytų ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimą 
efektyvesnį (žr. 20 pav.). Nors procentine išraiška šis skaičius yra šiek tiek mažesnis už 
prokurorų (70 procentų), tačiau iš esmės būtų pagrįsta manyti, kad ikiteisminio ty-
rimo teisėjui, kaip ikiteisminio tyrimo subjektui, šio instituto procesinis įtvirtinimas 
yra aktualus. Kitas ikiteisminio tyrimo teisėjui būdingas funkcijas, numatytas Lietuvos 
Respublikos BPK 173 straipsnyje, ikiteisminio tyrimo teisėjas nors ir atlieka be proku-
roro prašymo, pavyzdžiui, nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų ir prokurorų veiksmų, vis dėlto šių įgaliojimų turinys susaisto ikiteisminio 
tyrimo teisėją kartu su prokuroru sprendžiant klausimus konkrečioje ikiteisminio ty-
rimo byloje. Taigi, nagrinėjant klausimą, koks prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo 
bendradarbiavimas turėtų ar galėtų būti, verta pažymėti, kad skirtingai nei prokuroras, 
ikiteisminio tyrimo teisėjas nėra atsakingas už nusikalstamos veikos ištyrimą, jis nėra 
ikiteisminio tyrimo organizatorius, ir tik labai siaura apimtimi yra ikiteisminio tyrimo 
vykdytojas (kai pagal savo kompetenciją atlieka ikiteisminio tyrimo veiksmus). 

Disertantės nuomone, turėtų būti svarbios tam tikros šių subjektų bendradarbia-
vimui būdingos nuostatos: ikiteisminio tyrimo teisėjas nėra išsamiai susipažinęs su iki-
teisminio tyrimo medžiaga, todėl prokuroras, kreipdamasis į ikiteisminio tyrimo teisėją 
dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo, turėtų išsamiai paaiškinti tokio veiksmo būti-
numą. Kaip minėta, nors ikiteisminio tyrimo teisėjas ir prokuroras bendradarbiauja la-
bai siaurame kontekste, pagal savo įgaliojimų apimtis, vis dėlto verta pabrėžti, kad tam 
tikrų efektyvių bendradarbiavimo nuostatų turėtų būti paisoma. Šių subjektų bendra-
darbiavimas galėtų būti veiksmingas pateikiant ikiteisminio tyrimo teisėjui informaciją 
apie esmines nusikalstamos veikos aplinkybes, derinant ir parenkant taktiniu požiūriu 
tinkamą ikiteisminio tyrimo veiksmo atlikimo laiką, numatant efektyvius ir optimalius 
taktinius ikiteisminio tyrimo veiksmo atlikimo būdus. 

Tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimo aspektas.
Dabartiniu metu aktualus yra ne tik tyrėjo ir prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo 

ir prokuroro bendradarbiavimas, bet ir kitų ikiteisminio tyrimo subjektų – tyrėjo ir 
specialisto – bendradarbiavimas. Tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse nemažai dė-
mesio skiriama tyrėjo ir specialisto (eksperto) bendradarbiavimui. Pavyzdžiui, Rusijos 
mokslininkai aktyviai diskutuoja dėl ekspertinių įstaigų reformos, sujungiant jas į vieną 
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valstybinę teismo ekspertinę tarnybą, specialisto ir tyrėjo bendradarbiavimo galimy-
bių308. JAV mokslininkai taip pat pabrėžia policijos tyrėjo ir specialisto bendrų veiksmų 
suderinamumą309.

Lietuvos Respublikos BPK 180 straipsnyje nustatyta tam tikra specialisto ir tyrėjo 
bendradarbiavimo forma. Minėto straipsnio pirmoje dalyje nurodyta, kad dalyvauti at-
liekant tyrimo veiksmus gali būti pasitelkiami specialistai. Todėl vienas iš svarbiausių 
tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimo aspektų yra pirminių tyrimo veiksmų atlikimas, 
o tiksliau – įvykio vietos apžiūra. Procesines ir kriminalistines įvykio vietos apžiūros 
problemas plačiai nagrinėjo H. Malevskis310. Tyrinėdamas įvykio vietos apžiūros pro-
blemas, H. Malevskis teisingai pabrėžė, kad „nors pagal įstatymą visi ikiteisminio tyrimo 
veiksmai yra vienodai svarbūs, bet dėl tam tikrų priežasčių įvykio vietos apžiūra tiriant 
nusikaltimus yra ypač svarbi“311. Minėto tyrimo veiksmo metu aptinkama ne tik pėdsa-
kų ir daiktų, reikšmingų tyrimui, bet ir gaunama kitos informacijos apie įvykio vietos 
situaciją, nusikaltimo padarymo mechanizmą ir pan. Todėl atliekant šį neatidėliotiną 
tyrimo veiksmą dažnai neužtenka vien tik tyrėjo pastangų tinkamai apžiūrėti įvykio 
vietą. Tik specialistas, taikydamas techninius metodus ir priemones, gali surasti įvairių 
rūšių pėdsakus, juos įtvirtinti ir paimti, o vėliau – tyrėjo pavedimu atlikti tam tikrą ty-
rimą ir pateikti išvadą. Analizuodamas įvykio vietos apžiūrų trūkumus ir priežastis, H. 
Malevskis atkreipė dėmesį tai, kad vienas iš veiksnių, kuris turi neigiamą įtaką įvykio 
vietos apžiūrai, yra organizaciniai trūkumai. Jis teigia, kad svarbu tinkamai organizuoti 
darbą, nes nuo atvykusių į įvykio vietos apžiūrą pareigūnų glaudaus bendradarbiavimo 
priklauso ir galutiniai rezultatai312. Taigi, vienas iš svarbių principų atliekant šį tyrimo 
veiksmą – tinkamas tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimas. Įvykio vietos apžiūra – ne 
vienintelis tyrimo veiksmas, kai reikia specialiųjų žinių. Tyrėjas gali kviesti specialistą 
dalyvauti ir kituose tyrimo veiksmuose. Žinoma, tai gali būti ne pirminiai tyrimo veiks-
mai, o vėlesni, pavyzdžiui, eksperimentas, parodymų patikrinimas vietoje, tačiau bet 
kuriuo atveju tam reikia specialiųjų žinių.

Antrasis tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimo aspektas – kai tyrėjas skiria užduo-
tis specialistui atlikti tam tikrą tyrimą išvadoms gauti. Šiuo atveju tyrėjo ir specialisto 
bendradarbiavimas vyksta nebūtinai jiems dirbant kartu tyrimo grupėje, tačiau bet ku-
riuo atveju, kai reikia atlikti specialų tyrimą. Šiuo atveju visai nesvarbu, ar specialistas 
ir tyrėjas yra vienoje tyrimo grupėje, ar ne. Tyrėjas specialistui pateikia užduotį atlikti 
objektų tyrimą. Lietuvos Respublikos BPK 205 straipsnyje nustatyta, kad daiktai, do-
kumentai ar kitokie objektai, kuriems ištirti reikia daug laiko arba kuriuos būtina tir-
ti techninėmis priemonėmis, tiriami tam tikroje laboratorijoje. Minėtus objektus tiria 
specialistas ir atlikęs tyrimą pateikia išvadą. Šių subjektų tinkamą bendradarbiavimą 
lemia ir tai, kad užduotį atlikti paskirta laiku. Neretai specialistas dėl darbo krūvio ne-

308  Данилкин И. А. Взаимодействие следсвенных и экспертно-криминалистических подразделений 
органов внутрeнних дел. – Москва: Юрлитинформ, 2010, c. 121. 

309  Weston P. B., Wells K. M. Criminal Investigation. Basic Perspectives. Fifth Edition. – Engelwood Cliffs, 
New Jersey, 1990, p. 2. 

310  Malevski H. Įvykio vietos apžiūra ir įvykio vietos tyrimas: naujos kriminalistinės koncepcijos modelis: 
Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, teisė (6F). – Vilnius: LPA, 1997.

311  Malevski H. Įvykio vietos apžiūra. – Vilnius, 1999, p. 13. 
312  Ten pat, p. 83. 
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gali tą pačią ar kitą dieną pateikti išvados, todėl kuo tyrėjas anksčiau pateiks specialistui 
užduotį, tuo greičiau specialistas atliks tyrimą ir pateiks atitinkamą išvadą, kuri neretai 
yra svarbi atliekant tolesnius tyrimo veiksmus.

Tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimas dažnai prasideda ne tik atliekant pirminius 
tyrimo veiksmus, bet ir tyrėjui ruošiantis tolesniems veiksmams, t. y. ruošiantis skirti 
tam tikrą tyrimą. Šis pasiruošimas, visų pirma, susijęs su tam tikrų klausimų užduotyje 
atlikti tyrimą formulavimu. Ne visada pats vienas tyrėjas gali tinkamai suformuluo-
ti klausimus būsimam tyrimui. Jei toks tyrimas nesudėtingas, paprastai tyrėjui nekyla 
problemų, kokius klausimus suformuluoti. Pavyzdžiui, rengiant užduotį dėl objektų, 
kurie, kaip įtariama, yra narkotinės medžiagos, tyrėjui nesudėtinga suformuluoti, kaip 
įprasta, du tipinius klausimus: ar pateikta tyrimui medžiaga yra psichotropinė, ar nar-
kotinė, jei taip, tai koks jos kiekis, masė. O štai skiriant tyrimą dėl darbo saugos taisyklių 
pažeidimo, paprastai bet kuriuo atveju iškyla problemų formuluojant klausimus speci-
alistui. Tai lemia kelios aplinkybės. Pirma, iš esmės nėra specializuotų padalinių, kurie 
tirtų nusikalstamas veikas, susijusias su darbo saugos taisyklių pažeidimais. Antra, pa-
žeidimų darbo saugos srityje tyrimas – tai pakankamai specifinė, reikalaujanti specialių 
žinių ir tam tikro patyrimo sritis, paprastai neturinti tam tikrų šablonų, todėl kiekvienu 
atveju formuluojami klausimai nėra tipiniai, o priklauso nuo konkrečios įvykio situa-
cijos. Todėl tyrėjas, rengdamas tokią užduotį ir formuluodamas klausimus, turėtų pir-
miausia susisiekti su šios srities specialistu ir trumpai išdėstęs įvykio aplinkybes derinti 
tam tikrus klausimus. 

Ne mažiau svarbus specialisto vaidmuo tiriant ir kitas nusikalstamas veikas, tokias 
kaip eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo ar žuvo žmonės. Šiuo atveju nepakanka vien tik 
tyrėjo žinių. Specialistų dalyvavimas eismo įvykio vietoje užtikrina, kad eismo įvykio 
vieta bus ištirta visapusiškai. Specialisto pastabos, samprotavimai ir išvados yra pagrin-
das nustatant eismo įvykio rūšį ir mechanizmą313. Todėl galima pasakyti, kad, tiriant 
eismo įvykius, išskirtinai svarbus momentas yra specialiųjų žinių pritaikymas. Todėl 
visiškai teisingai pastebėta, kad procesinių veiksmų rezultatai, tiriant tokio pobūdžio 
veikas, daugiausia priklauso nuo to, ar bus panaudota kriminalistinė technika, taktikos 
būdai ir metodinės rekomendacijos314.

Ne ką mažiau specialiųjų žinių reikia ir tiriant ekonominius nusikaltimus, kada 
tam tikra veika padaroma komercinėje ūkinėje veikloje. Dažnai tyrėjo žinių tiriant tokio 
pobūdžio veikas nepakanka, o specialisto dalyvavimas paimant tam tikrus dokumentus, 
daiktus, reikšmingus tyrimui, formuluojant klausimus, skiriant užduotis atlikti tyrimus 
padeda ne tik pirminiame tyrimo etape keliant versijas, bet ir toliau atliekant tyrimą, 
sprendžiant klausimus dėl įtarimo pareiškimo ir pan. Taktiniu požiūriu labai svarbu 
užtikrinti ne formalų, o tikrą specialisto dalyvavimą, be to, specialistas turėtų būti savo 
srities profesionalas315. Ekonominio pobūdžio bylų analizė leidžia teigti, kad tyrėjams 

313  Stungys K. Autoįvykio vietos tyrimas. – Vilnius, 2000, p. 26. 
314  Ten pat, p. 20. 
315  Kuklianskis S., Burda R. Nusikalstamų veikų ekonomikai tyrimo taktikos bendrieji ypatumai. – Vilnius, 

1998, p. 46. 
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sunku rinkti įrodymus tais atvejais, kai reikalinga specialistų pagalba, pavyzdžiui, ti-
riant pridėtinės vertės mokesčio grobimus316.

Be to, tyrėjas ir pats galėtų dalyvauti specialistui atliekant tam tikrą tyrimą, ypač 
pirminiu ikiteisminio tyrimo etapu, keliant ir tiriant versijas. Šį klausimą galbūt būtų 
galima pavadinti diskusiniu, nes Lietuvos Respublikos BPK nereglamentuoja tyrėjo da-
lyvavimo atliekant kriminalistinį tyrimą ar ekspertizę. O štai Rusijos baudžiamojo pro-
ceso kodekso 197 straipsnyje yra numatyta tyrėjo teisė dalyvauti atliekant ekspertizę. 
Minėtame straipsnyje nustatyta, kad tyrėjas gali dalyvauti atliekant teismo ekspertizę, 
gauti eksperto tam tikrus paaiškinimus dėl atliekamos ekspertizės eigos. 

Analizuojant tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimą, gali būti išskiriamos įvairios 
tyrėjo ir specialisto (eksperto) bendradarbiavimo situacijos:

1. Atlikdamas įvykio vietos apžiūrą, tyrėjas atkreipia specialisto dėmesį į jį domi-
nančius klausimus, o specialistas savo ruožtu padeda tyrėjui tikslingai apžiūrėti įvykio 
vietą, užfiksuoti reikšmingus tyrimui pėdsakus, duoda atitinkamas rekomendacijas ir 
konsultuoja tyrėją specialiais klausimais.

2. Renkant ir sutvarkant medžiagą, reikalingą tyrimui atlikti, specialistas ar eks-
pertas gali pakonsultuoti tyrėją, kiek pavyzdžių pateikti lyginamajam tyrimui, kaip su-
pakuoti ir pristatyti tyrimui tam tikrus objektus, supažindinti tyrėją su dabartinėmis 
galimybėmis atlikti tam tikrus tyrimus ir pan.

3. Tiesiogiai bendradarbiaujama atliekant kriminalistinius tyrimus, kai tarpiniai 
tokių tyrimų rezultatai rodo, kad nutarime skirti užduoti (ekspertizę) suformuluotus 
klausimus reikia pakeisti ar papildyti, taip pat kai yra būtina pateikti papildomos tyri-
mui medžiagos. 

Analizuojant praktines problemas, kylančias ikiteisminio tyrimo subjektams ben-
dradarbiaujant, dažniausiai pažymima tai, kad specialistas ne visais atvejais kviečiamas 
dalyvauti atliekant pirminius tyrimo veiksmus. Pavyzdžiui, specialistas ne visada daly-
vauja apžiūrint įvykio vietą, nors toks jo dalyvavimas padėtų surasti, įtvirtinti tam tikrus 
pėdsakus, kurie gali būti reikšmingi tolesniam tyrimui. Buvo išanalizuota 100 ikiteis-
minio tyrimo bylų, kuriose ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl vagysčių iš gyvenamųjų ir 
negyvenamųjų patalpų. Taigi, iš 100 bylų įvykio vietos apžiūra buvo atlikta 87 bylose ir 
tik 74 atvejais atliekant įvykio vietos apžiūrą dalyvavo specialistas. Taip pat buvo išana-
lizuota 100 ikiteisminio tyrimo bylų, kuriose tyrimas pradėtas dėl vagysčių iš automobi-
lių. Iš 100 bylų įvykio vietos apžiūra buvo atlikta 84 bylose ir 60 atvejų apžiūrint įvykio 
vietą dalyvavo specialistas. Konstatuotina, kad specialistas ne visuomet dalyvauja įvykio 
vietos apžiūros metu. O štai išanalizavus tam tikros kategorijos bylas, pavyzdžiui, plė-
šimus, nustatyta, kad apžiūrint įvykio vietą specialistas iš viso nedalyvavo. Išanalizavus 
44 ikiteisminio tyrimo bylas, matyti, kad šios kategorijos bylose įvykio vietos apžiūra 
atlikta 34 bylose, nė vienoje jų specialistas nedalyvavo. Todėl galima teigti, kad speci-
alisto dalyvavimas atliekant pirminius tyrimo veiksmus priklauso ne tik nuo tinkamų, 
kryptingų tyrėjo ar tyrimo grupės darbą organizuojančio ikiteisminio tyrimo įstaigos 
budėtojo veiksmų, bet ir įvykio rūšies. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, šiuo atveju 
specialisto dalyvavimą turėtų užtikrinti tyrėjas, nuvykęs į įvykio vietą ir konstatavęs, 

316  Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. spalio 26 d. nurodymas Nr. 5-N-23 „Dėl Sukčiavimo 
baudžiamojo persekiojimo stiprinimo Lietuvoje plano ir jo įgyvendinimo priemonių vykdymo“.
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kad įvykio vietoje reikalingas specialistas, o apie jo būtinumą turėtų pranešti ikiteis-
minio tyrimo įstaigos budėtojui, organizavusiam tyrimo grupės išvykimą į įvykio vie-
tą. Kitu atveju, jei budėtojas gavo pakankamai informacijos apie įvykio aplinkybes, jis 
organizuoja tyrimo grupės išvykimą į įvykio vietą, nurodydamas vykti ir specialistui. 
Specialisto dalyvavimas atliekant pirminę įvykio vietos apžiūrą užtikrina, kad objektai, 
reikšmingi tyrimui, bus laiku surasti, užfiksuoti, paimti ir ištirti. Neretai specialisto ap-
tikti daiktai ar pėdsakai apžiūrint įvykio vietą tampa vieninteliais reikšmingais tyrimui 
objektais. Be to, svarbus ne formalus įvykio vietos apžiūrėjimas, o nuodugni, kuo infor-
matyvesnė apžiūra. Taigi, viena iš tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimo problemų yra 
ta, kad atliekant pirminius tyrimo veiksmus neužtikrinamas specialisto dalyvavimas. 
Kita vertus, jei specialistas nedalyvauja atliekant pirminius tyrimo veiksmus, galima da-
ryti prielaidą, kad tiriant šias bylas nėra naudojamos mokslo ir technikos priemonės: 
beveik nerandama ir nepaimama jokių pėdsakų ar kitų objektų, taigi, nėra skiriamos 
užduotys ir neatliekami jokie tyrimai.

Kitą tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimo problemą būtų galima įvardyti kaip ne-
laiku pateikiamą tirti medžiagą. Tyrėjas, atlikdamas ikiteisminį tyrimą, ne visada laiku 
paskiria užduotis atlikti tyrimus. Tam turi įtakos kelios priežastys: didelis darbo krūvis, 
nepakankamai parengta medžiaga tyrimui ir pan. Todėl kuo vėliau paskiriama užduo-
tis atlikti tam tikrą tyrimą, tuo vėliau bus gaunamas rezultatas – tyrimo išvada. Beje, 
didelis paskiriamų užduočių tyrimui skaičius turi įtakos ir tyrimų atlikimo terminams. 
Pavyzdžiui, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre per 2008 metus buvo atlikti 
10 078 tyrimai. Tyrimo atlikimo terminai daugiausia yra iki 10 dienų, t. y. atlikti 4 172 
tyrimai (42 proc.), nuo 11 iki 30 dienų – atlikti 1 509 tyrimai (15 proc.), daugiau nei 30 
dienų – 4 260 tyrimų (43 proc.)317.

Nagrinėjant tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimą ir įgyvendinant tyrimo greitu-
mo, ekonomiškumo principus, teisinėje literatūroje diskutuojama dėl preliminarių tyri-
mų atliekant ikiteisminį tyrimą, pavyzdžiui, dėl preliminaraus narkotinių arba psicho-
tropinių medžiagų nustatymo. S. Matulienė ir G. Bučiūnas pateikia tokią preliminarių 
tyrimų sampratą. Tai „ikiteisminio tyrimo pareigūno, atliekančio procesinį veiksmą, 
ar specialisto panaudotos, moksliškai pagrįstos, nekeliančios pavojaus žmogaus gyvy-
bei, sveikatai medžiagos ir priemonės, padedančios per trumpą laiką gauti duomenis 
apie tyrimo objekto kilmę bei kitą informaciją, reikšmingą nusikalstamai veikai tirti“318. 
Svarstant, kas turėtų atlikti šiuos preliminarius tyrimus, dauguma specialistų ir eksper-
tų teigia, kad tokius tyrimus galėtų atlikti ikiteisminio tyrimo tyrėjas ar specialistas319. 
Šiuo atveju labai svarbus tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimas apžiūrint įvykio vietą 
ar atliekant kratą, kai specialistas padeda tyrėjams rasti reikšmingus tyrimui objektus, 
profesionaliai juos užfiksuoti, paimti ir supakuoti. Kol kas Lietuvoje preliminariais ty-
rimais gauti rezultatai nelaikomi įrodymu, būtinas laboratorinis tokių objektų tyrimas, 
tačiau tikėtina, jog ateityje, teisiškai apibrėžus preliminarių tyrimų taikymą, naujai bus 
pažvelgta ir į tyrėjo bei specialisto bendradarbiavimo subtilybes. 
317  Lietuvos kriminalistinių tyrimų centro 2009 metų veiklos planas [žiūrėta 2009-05-12]. Prieiga inter-

nete: http://ktc.policija.lt/lt/lietuvos_policijos_kriminalistiniu_tyrimu_centras.html.
318  Bučiūnas G., Matulienė S. Preliminarių tyrimų naudojimas ikiteisminiame tyrime // Kriminalistika ir 

teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 2009, p. 172. 
319  Ten pat, p. 178. 
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Specialistų apklausa rodo, kad bene aktualiausios tyrėjo ir specialisto bendradarbia-
vimo problemos kyla paskiriant užduotis ir pateikiant medžiagą įvairiems tyrimams320. 
Išanalizavus įvairių tyrimų užduočių skyrimo praktiką, išskiriami dažniausiai pasitai-
kantys trūkumai ir klaidos:

1. Tyrimas skiriamas, kai surinkta ne visa būtina tirti medžiaga, taip neracionaliai 
panaudojama tiriamoji medžiaga.

2. Netinkamas tyrimui siunčiamų objektų supakavimas.
3. Pateikiami klausimai, kurių nesprendžia konkretus tyrimas, ar užduotyse su-

rašomi visi įmanomi klausimai, neatsižvelgiant į bylos aplinkybes ir į sveiką logiką dėl 
pateikiamų tirti objektų. Skiriamos perteklinės užduotys. 

4. Nevertinamos įvykio vietos tyrimo protokole pateiktos išvados.
5. Apibendrintos mūsų tyrimo nuostatos leido padaryti išvadą, kad ikiteisminio 

tyrimo pareigūnams (tyrėjams) paprasčiausiai trūksta žinių apie kriminalistikos tech-
niką: atskiras tyrimų grupes (daktiloskopiniai, trasologiniai ir kt. tyrimai), konkrečių 
tyrimų galimybes ir tyrimui rengiamų užduočių turinį (galimi klausimai, objektų pa-
kavimas). Kita vertus, prieš skirdami atitinkamus tyrimus, tyrėjai galėtų aktyviau ben-
dradarbiauti su konkrečių sričių specialistais ir pasikonsultuoti dėl konkrečių tyrimų 
galimybių ir formuluojamų klausimų užduotyje skirti tyrimą tikslingumo. 

Siekiant užtikrinti spartesnį ikiteisminio tyrimo atlikimą, taigi, ir efektyvesnį tyrė-
jo ir specialisto bendradarbiavimą, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 
m. sausio 18 d. įsakymu buvo patvirtintos Rekomendacijos dėl užduočių specialistams 
ir ekspertams skyrimo321. Šiose rekomendacijose ypač akcentuojamas tyrėjo, skiriančio 
tam tikrą tyrimą, ir specialisto, atliksiančio paskirtą tyrimą, bendradarbiavimas: tik ak-
tualių, reikšmingų klausimų formulavimas, tyrėjo konsultavimasis su konkrečios srities 
specialistais dėl tyrimo būtinumo. Be to, ypač sustiprinamas prokuroro ir ikiteisminio 
tyrimo padalinio vadovo vaidmuo skiriant tyrimus: suformuluotus tyrimui klausimus 
tyrėjas pateikia ikiteisminio tyrimo padalinio viršininkui ir kontroliuojančiam proku-
rorui įvertinti. 

Analizuojant tyrėjo ir specialistų bendradarbiavimo galimybes, verta pažymėti, 
kad Lietuvoje būtina pertvarkyti ir pačias ekspertines įstaigas322. Mokslininkai, įvertin-
dami ekspertinių įstaigų pertvarkymo Lietuvoje galimybes, pabrėžia, jog, reorganiza-
vus kelias šiuo metu veikiančias teismo ekspertizės įstaigas, būtų išvengta jų funkcijų 
dubliavimosi, šių įstaigų veikla būtų koordinuojama vienos įstaigos, sumažėtų teismo 
ekspertų darbo krūvis, būtų tikslingesnis lėšų paskirstymas ir pan. 323 Optimizavus šių 
įstaigų veiklą, nauja sistema „priartintų specialistą ir tyrėją prie įvykio vietos, taupytų 
laiką ir išteklius“324.

320  Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialistų apklausos rezultatų apibendrinimas apie 
specialisto ir tyrėjo bendradarbiavimo problemas. 

321  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. I-14 „Dėl Rekomen-
dacijų dėl užduočių specialistams ir ekspertams skyrimo patvirtinimo“ [žiūrėta 2011-03-31]. Prieiga 
internete: http://ktc.policija.lt/lt/teisine_informacija/metodines_rekomendacijos.html. 

322  Kurapka V. E., Bilevičiūtė E., Matulienė S. Ekspertinių įstaigų Lietuvoje pertvarkymo gairės // Nusikals-
tamumo grėsmės ir žmogaus saugumas. Kolektyvinė monografija. Vilnius, 2010, p. 473. 

323  Ten pat, p. 472.
324  Ten pat, p. 472. 
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Tyrėjų tarpusavio bendradarbiavimo aspektas.
Ikiteisminio tyrimo procese ikiteisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio bendradar-

biavimas gerokai intensyvesnis. Tad nagrinėjant ikiteisminio tyrimo subjektų bendra-
darbiavimo turinį, aktualūs ir tyrėjų tarpusavio bendradarbiavimo ypatumai. Pasikeitęs 
proceso įstatymas sudarė galimybę šiems subjektams kurti naujas bendradarbiavimo 
formas, nes Lietuvos Respublikos BPK nenumato jokių bendradarbiavimo formų dir-
bant toje pačioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje. Nors Lietuvos Respublikos BPK ir įtvir-
tino universalaus tyrėjo, kaip asmens, atliekančio procesinius veiksmus ir operatyvinės 
paieškos priemones, statusą, tačiau bendradarbiavimas tarp šių subjektų išliko aktualus. 
Reikėjo ieškoti naujų būdų, kaip spręsti tam tikrus klausimus, susijusius su minėtų su-
bjektų bendradarbiavimu. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos BPK nenumato jokių bendradarbiavimo 
formų tarp tos pačios įstaigos tyrėjų, praktika formavo savitą naują bendradarbiavimo 
formą tarp toje pačioje įstaigoje dirbančių tyrėjų, turinčių teisę atlikti ikiteisminį tyrimą, 
ir tyrėjų, turinčių pareigą atlikti ikiteisminį tyrimą. Tyrėjų apklausos duomenimis, tyrėjų 
bendradarbiavimas toje pačioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje egzistuoja, nors ir nėra su-
daryta ikiteisminio tyrimo grupė konkrečiai nusikalstamai veikai tirti. Pirma, tai žodiniai 
prašymai, pavedimai. Tyrėjas, atliekantis ikiteisminį tyrimą, gali žodžiu duoti užduotis 
operatyviniam darbuotojui atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, kratą, poėmį, nustaty-
ti pagrobtų daiktų buvimo vietą ir pan. Kaip rodo praktika, minėto operatyvinio darbuo-
tojo atlikti veiksmai pagal tyrėjo duotas užduotis gali būti įforminami dvejopai. Jei ope-
ratyvinis darbuotojas atliko tyrimo veiksmą, tai tokiu atveju surašomas tyrimo veiksmo 
protokolas, o jei buvo pavesta atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su asmens ar turto 
paieška, tuomet surašomas tarnybinis pranešimas, kuris pridedamas prie ikiteisminio ty-
rimo medžiagos325. Kita vertus, įstatymas tokios bendradarbiavimo formos neįtvirtina, 
nėra nustatyta terminų, per kiek laiko tokie žodiniai prašymai ar žodiniai pavedimai turi 
būti įvykdyti, ir ar jie iš viso tyrėjui yra privalomi, nes jo ir operatyvinio darbuotojo statu-
sas iš esmės yra vienodas. Taigi praktika formuoja įvairias neprocesines tyrėjų bendradar-
biavimo formas. Tiesa, Lietuvos Respublikos BPK 175 straipsnyje įvardijama tokia ben-
dradarbiavimo forma kaip atskirieji pavedimai, tačiau tik tuomet, kai tyrimo veiksmus 
reikia atlikti kitoje vietovėje. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 175 straipsnio 3 
dalimi ikiteisminio tyrimo įstaiga turi teisę pavesti tyrimo veiksmus atlikti tik tokiai pat 
kitos vietovės ikiteisminio tyrimo įstaigai. 

Siekdami išsiaiškinti ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendradarbiavimo padėtį, ap-
klausėme tyrėjus apie jų bendradarbiavimo efektyvumą. Pažymėtina, kad mūsų atliktos 
apklausos rezultatai rodo, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio bendradarbia-
vimas tiriant nusikalstamas veikas nėra pakankamai efektyvus. 51,92 proc. apklaustų 
tyrėjų mano, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendradarbiavimas pakankamai efek-
tyvus, tačiau net 36,2 proc. apklaustųjų mano, kad bendradarbiavimas yra formalus (žr. 
21 pav.).

325  Ikiteisminio tyrimo tyrėjų apklausa parodė, kad praktikoje susiklostė savitos bendradarbiavimo for-
mos. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai į užduotus klausimus, susijusius su bendradarbiavimu toje pačioje 
ikiteisminio tyrimo įstaigoje, atsakė, kad toje pačioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje egzistuoja tokios 
bendradarbiavimo formos kaip pavedimai, prašymai žodžiu atlikti tam tikrus veiksmus – nustatyti nu-
sikalstamą veiką padariusį asmenį, surasti pagrobtą turtą, atlikti kratą, poėmį ir pan. 
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21 pav. Tyrėjų nuomonė apie ikiteisminio tyrimo pareigūnų, atliekančių ikiteisminį  
tyrimą, tarpusavio bendradarbiavimo efektyvumą

Nagrinėjant šią respondentų nuomonę pagal amžiaus grupes, matyti, kad tyrėjai 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus labiausiai linkę manyti, jog tyrėjo ir prokuroro bendra-
darbiavimas yra formalus: 37,99 procento šios grupės tyrėjų bendradarbiavimą įvar-
dija kaip formalų, o taip mano 32,69 procento tyrėjų nuo 40 iki 50 metų. Nagrinėjant 
respondentų atsakymus pagal išsilavinimą, matyti, kad net 58,69 procento vidurinį iš-
silavinimą turinčių tyrėjų bendradarbiavimą su prokuroru įvardija kaip pakankamai 
efektyvų (31,21 procento šios grupės tyrėjų mano, jog bendradarbiavimas yra forma-
lus). Pažymėtina, kad vidurinį išsilavinimą turintys tyrėjai geriausiai vertina tyrėjo ir 
prokuroro bendradarbiavimą. Pesimistiškiausi yra universitetinį neteisinį išsilavinimą 
turintys tyrėjai: 46,53 procento šio grupės tyrėjų bendradarbiavimą įvertina kaip pakan-
kamai efektyvų ir 42,66 procento teigia, jog bendradarbiavimas yra formalus. 

Analizuojant ikiteisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio bendradarbiavimo klausi-
mus, būtina pažymėti, kad svarbūs tiek vidiniai (tarpusavio ikiteisminio tyrimo padalinio 
pareigūnų), tiek išoriniai (skirtingų ikiteisminio tyrimo įstaigų ikiteisminio tyrimo parei-
gūnų) santykiai, turintys įtakos ir pačiam ikiteisminio tyrimo organizavimui. Nagrinėjant 
to paties padalinio tyrėjų bendradarbiavimą, pastebima, kad šis klausimas mažai nagri-
nėtas, ypač pradėjusių dirbti tyrėjų santykiai su jau dirbančiais darbuotojais. Naujai atėję 
dirbti tyrėjai, pritaikydami turimas žinias, perima jau turinčių patirtį darbuotojų veiklos 
modelius. Todėl neabejotina, kad patyrusių ikiteisminio tyrimo darbuotojų veikla daro 
įtaką naujokų veiklai nusikalstamų veikų tyrimo procese. Jų veiklą lemia tai, kokia veikla 
jiems priimtina ir kokio patyrusio kolegos veiklos modelį perima. Be abejo, tikėtina, kad 
naujai pradėję dirbti tyrėjai taiko kelis veiklos modelius: mokosi ne iš vieno patyrusio, o iš 
kelių kolegų, todėl, susiedami ir savo nedidelę patirtį, formuoja savitą veiklos modelį. Šiuo 
klausimu platų apibendrinimą atliko Norvegijos mokslininkai. Jie teigia, kad nauji krimi-
nalinės policijos pareigūnai perima jiems priimtiną pavyzdinį patyrusio kolegos veiklos 
modelį ir išskiria keturis pavyzdinius veiklos modelius

326
:

1. Tyrimas kaip metodas (angl. investigation as method).
2. Tyrimas kaip iššūkis (angl. investigation as challenge).

326  Filstad C., Dean G., Fahsing I. A., Gottschalk P. Newcomers‘ Use of Colleagues as Role Models: Re-
search Propositions for Investigative Thinking Styles of Law Enforcement Detectives. / Research Ar-
ticle / Knowledge and Process Management. Number 2, 2007, p. 71. 
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3. Tyrimas kaip įgūdžiai (angl. investigation as skills).
4. Tyrimas kaip rizika (angl. investigation as risk). 
Analizuodami kiekvieną šių veiklos modelių, mokslininkai atkreipė dėmesį į tai, 

kad naujoko kriminalisto tolesnė veikla nusikalstamų veikų tyrimo srityje labai priklau-
so nuo to, kokį veiklos modelį jis perima iš patyrusio kolegos. Pirmasis ir trečiasis pa-
vyzdiniai veiklos modeliai labiau grindžiami procedūromis ir normomis, kokias taiko 
kriminalinės policijos pareigūnai, tirdami nusikaltimus. Konceptualios žinios ir būtini 
darbui pagrindai sudaro tyrimo kaip metodo pagrindą. Įgūdžiai orientuoti į sugebėji-
mą komunikuoti, bendrauti tiriant nusikalstamą veiką, renkant reikšmingą informaciją 
apie įvykį. Pažymėtina, kad šie du pavyzdiniai veiklos modeliai naudojami mokymų 
metu. O štai antrasis veiklos modelis pagrįstas žmogiškųjų išteklių koncepcija. Šiuo 
atveju tyrėjo „vidinė varomoji jėga“ tiriant nusikalstamas veikas gali būti darbas (angl. 
job-driven), nukentėjusysis (angl. victim-driven), nusikaltimas (angl. crime-driven) ar 
nusikaltėlis (angl. criminal-driven)

327
. Būtent pagal tai, kas iš šių varomųjų jėgų labiau-

siai daro įtaką, tyrėjas ir formuoja savo veiklos modelį. Ketvirtojo pavyzdinio veiklos 
modelio koncepcija paremta kūrybos, atradimų ir vystymosi procesais (angl. creativity, 
discovery, development). Tyrėjo veiklos modelio formavimąsi nusikalstamų veikų tyri-
mo procese veikia kūrybiškumas, sumanumas, smalsumas ir intuicija. Pabrėžtina, kad 
nauji kriminalinės policijos pareigūnai, formuodami jiems būdingą veiklos modelį, turi 
įvertinti ir numatyti, kurį iš veiklos modelių jie sėkmingai perimtų ir pritaikytų tirdami 
nusikaltimus. Naujai atėjusių ikiteisminio tyrimo pareigūnų pasirinktą veiklos modelį 
lemia patyrusių darbuotojų veikla, kuri tampa kaip pavyzdiniu modeliu naujokams.

Nagrinėjant užsienio šalių patirtį policijos pareigūnų bendradarbiavimo srityje, 
stebina naujų būdų ieškojimas, ne tik kaip stiprinti bendradarbiavimo galimybes, bet 
ir tam tikrų policijos pareigūnų funkcijų peržiūrėjimas ir pergrupavimas. Pavyzdžiui, 
JAV analizuojant nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo procesą, pastebėta, kad ty-
rėjai labai apkrauti nesudėtingais tyrimais, kurie užima nemažą laiko dalį, todėl su-
dėtingesnėms byloms spręsti lieka vis mažiau laiko. Siekiant efektyvinti nusikalstamų 
veikų tyrimo organizavimo procesą, peržiūrėtos policijos patrulio funkcijos. Tradiciš-
kai patrulių atsakomybė nusikalstamų veikų tyrimo procese buvo pakankamai ribota: 
patruliai turėjo tik surinkti pirminę informaciją, ją užrašyti užduodant paprasčiausius 
klausimus nukentėjusiems ar liudytojams, o vėliau surašyti tarnybinį pranešimą328. At-
likus policijos pareigūnų funkcijų „reviziją“, buvo išplėstos policijos patrulių funkcijos. 
Policijos patruliams suteikti platesni įgaliojimai: jie atlieka nukentėjusiųjų, liudytojų 
apklausas, esant būtinumui į įvykio vietą išsikviečia specialistą, gali pradėti tyrimą, kai 
padarytas nesunkus nusikaltimas (angl. misdemeanors), kai padaryta žala neviršija 1500 
JAV dolerių. Šio organizavimo efektyvinimo rezultatai buvo akivaizdūs:329

- bylos buvo ištiriamos operatyviau ir greičiau;
- pagerėjo tyrėjų ir patrulių santykiai ir komunikavimas;
- geriau buvo panaudojami patrulių įgūdžiai nusikalstamų veikų tyrimo procese;

327  Ten pat, p. 73. 
328  Lyman M. D. Criminal Investigation: the Art and the Science. 6 th ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2011, 

p. 23. 
329  Ten pat, p. 24.
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- padidėjo tyrimo efektyvumas vadinamosiose „šviesiose bylose“, kai nustatytas 
nusikalstamą veiką padaręs asmuo ir atsirado didesnė galimybė daugiau laiko skirti spe-
cifinėms, vadinamosioms „high-profile“ byloms;

- tapo geresnis pajėgų valdymas. 
Tiesa, įdomu būtų panagrinėti, kaip buvo išspręstas viešosios tvarkos užtikrinimo 

ir prevencijos klausimas, nes jeigu patruliams pavestos kai kurios ikiteisminio tyrimo 
funkcijos, viešosios tvarkos užtikrinimo klausimas neturėjo likti nuošalyje. Ši patirtis 
rodo, kad bendradarbiavimo galimybės vis dėlto neturi apibrėžtumo ir, sprendžiant 
nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo klausimus, turi būti sistemiškai pažiūrėta ne 
tik į ikiteisminio tyrimo pareigūnų, bet ir kitų policijos padalinių darbo organizavimo 
ypatumus ir panaudojimo galimybes nusikalstamų veikų tyrimo procese.

Ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo statuso ir ikiteisminio tyrimo grupės sudary-
mo aspektai.

Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo statuso ir tyrimo grupės suda-
rymo problematiką, verta pažymėti, kad šie klausimai buvo nagrinėti jau anksčiau330 ir 
yra glaudžiai susiję. Reikia pažymėti, kad 2003 m. priimto Lietuvos Respublikos BPK 
171 straipsnio 3 dalyje buvo reglamentuota prokuroro teisė sudaryti tyrimo grupę iš 
kelių vienos ar skirtingų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų. Prokuroro nutarime 
sudaryti tyrimo grupę iš kelių skirtingų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų turi būti 
nurodyta, kokie konkretūs pareigūnai atliks tyrimą, gali būti nurodomos atskirų pa-
reigūnų užduotys, jų veiklos kryptys, nusikalstamos veikos epizodai, dėl kurių jie turi 
atlikti tyrimą331. Manome, kad klaidingai vadovaujantis šia nuostata tos pačios ikiteis-
minio tyrimo įstaigos tyrimo grupės sudarymas buvo prokuroro kompetencijai priskir-
tas veiksmas. Prokurorui ši teisė buvo suteikta visiškai neįvertinus, jog tik ikiteisminio 
tyrimo padalinio vadovas, atsižvelgdamas į tyrėjų krūvį, galimybes ir kitas aplinkybes, 
gali formuoti tyrimo grupę. Tačiau tik po kelerių metų ši teisė buvo suteikta ikiteis-
minio tyrimo padalinio vadovui. 2007 metais pakeisto Lietuvos Respublikos BPK 171 
straipsnio 3 dalyje prokuroro kompetencijai priskirtas tik tyrimo grupės sudarymas iš 
kelių skirtingų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų, o Lietuvos Respublikos generali-
nio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu patvirtintų rekomendacijų 67 punkte 
šiuos įgaliojimus jau turi ikiteisminio tyrimo įstaigos arba įstaigos padalinio vadovas: 
jei proceso veiksmus, atliekant ikiteisminį tyrimą, turi atlikti keli tos pačios įstaigos iki-
teisminio tyrimo pareigūnai, tokius veiksmus jie gali atlikti žodiniu arba rašytiniu iki-
teisminio tyrimo įstaigos vadovo arba įstaigos padalinio vadovo pavedimu332. Iš esmės 
galima pripažinti šią buvusią normą kurioziška: prokurorui buvo suteikta teisė kištis į 
vidinį ikiteisminio tyrimo įstaigos darbo organizavimą ir spręsti, kiek ir kokie ikiteis-
minio tyrimo pareigūnai turėtų sudaryti tyrimo grupę. Lietuvos Respublikos BPK 171 
straipsnio 3 dalies nuostatos keitimas suteikiant ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos pada-
linio vadovui teisę sudaryti tyrimo grupę yra logiškas šių subjektų įgaliojimų išplėtimas: 
tokie pavedimai gali būti duodami konkrečiam ikiteisminio tyrimo pareigūnui, taupant 
330  Ancelis P. Baudžiamojo proceso vystymosi tendencijos po 2003 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodekso įsigaliojimo // Jurisprudencija. 2008. Nr. 6(108), p. 35–39.
331  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras. – Vilnius, 2003. 
332  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. I-110 „Dėl rekomenda-

cijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 94-3713).
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laiką, atsižvelgiant į jo darbo krūvį, pobūdį, galimybes ir, autorės nuomone, vertintinas, 
kaip baudžiamojo proceso ekonomiškumo principo realizavimas. Be to, ikiteisminio ty-
rimo padalinio vadovas tarsi tampa atsakingas už tos pačios įstaigos ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų efektyvią sąveiką ir bendradarbiavimo rezultatus. 

Kita vertus, ši ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo teisė įtvirtinta ne įstatyme, o 
rekomendacijose. Sunku rasti pagrindimą, kodėl iki šiol Lietuvos Respublikos BPK nėra 
reglamentuoti ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo įgaliojimai. Disertantė sutinka su 
P. Ancelio išreikšta pozicija, kad vis dėlto ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo įgalio-
jimai turi būti nustatyti įstatyme333. Siekdama, kad būtų išsamiau reglamentuotas tos 
pačios ikiteisminio tyrimo įstaigos ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendradarbiavimas, 
autorė siūlo įtvirtinti Lietuvos Respublikos BPK normą, nustatančią ikiteisminio tyri-
mo padalinio vadovo įgaliojimus, ir nuostatą, apibrėžiančią pavedimų vykdymą toje 
pačioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje. Šiai nuostatai įtvirtinti teiktini šie argumentai:

-  pirma, generalinio prokuroro rekomendacijose galėtų būti išsamiau reglamen-
tuoti tie klausimai, kurie iš principo jau įtvirtinti Lietuvos Respublikos BPK. 
Taigi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio nuostatomis, 
procesiškai neįtvirtinus ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo statuso, nėra pa-
kankamo pagrindo šio ikiteisminio tyrimo subjekto įgaliojimus detalizuoti ir 
generalinio prokuroro rekomendacijose; 

-  antra, jeigu Lietuvos Respublikos BPK 171 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta proku-
roro teisė sudaryti tyrimo grupę iš kelių skirtingų ikiteisminio tyrimo įstaigų 
pareigūnų, logiška, kad tame pačiame įstatyme turėtų būti apibrėžta ir ikiteis-
minio tyrimo įstaigos ar jos padalinio vadovo teisė sudaryti tos pačios įstaigos 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų tyrimo grupę;

-  trečia, Lietuvos Respublikos BPK įtvirtinus nuostatą, apibrėžiančią tyrimo gru-
pės sudarymą, ir įvertinus, kad tai būtų vienas iš ikiteisminio tyrimo padalinio 
vadovui suteiktų įgaliojimų, būtų logiška įtvirtinti ir kitus ikiteisminio tyrimo 
padalinio vadovo įgaliojimus. 

Kitas aktualus bendradarbiavimo klausimas yra tyrimo grupės statusas. Galima iš-
skirti pagrindinius kriterijus, apibūdinančius ikiteisminio tyrimo grupę: 

1. Grupės narių atliekami tyrimo veiksmai ir operatyvinės paieškos priemonės sie-
jami bendrų tikslų.

1. Visi grupės narių veiksmai suderinti tarpusavyje, įgyvendinami laikantis ben-
dro plano.

2. Kiekvienas grupės narys, nors ir veikdamas pagal savo kompetenciją, išsaugo 
funkcinį savarankiškumą.

4. Laiku keičiamasi informacija.
Anksčiau galiojusio Lietuvos Respublikos BPK 148 straipsnyje taip pat buvo nu-

matyta kelių tyrėjų baudžiamojoje byloje daromas parengtinis tardymas, jeigu byla yra 
sudėtinga ar didelė. Minėto įstatymo komentare buvo akcentuojamas tokio ikiteismi-
nio tyrimo efektyvumas. Kai parengtinį baudžiamosios bylos tyrimą atlieka grupė ty-
rėjų, rezultatas yra gana efektyvus: užtikrinama gera parengtinio ikiteisminio tyrimo 

333  Ancelis P. Baudžiamojo proceso vystymosi tendencijos po 2003 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
proceso kodekso įsigaliojimo // Jurisprudencija. 2008. Nr. 6(108), p. 37.
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kokybė334. Ikiteisminio tyrimo grupės sudarymas buvo siejamas su bylos sudėtingumu 
ir apimtimi. Byla laikoma sudėtinga ir didele, kai byloje yra daug ir vienas su kitu su-
sijusių epizodų, kai vienu metu reikia iškelti ir patikrinti daug versijų, kai patraukta 
atsakomybėn daug asmenų, kartu padariusių keletą nusikalstamų veikų, ir pan. Kaip 
matyti, proceso normos pakankamai aiškiai apibrėžė ikiteisminio tyrimo grupės suda-
rymo bendruosius teiginius. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu patvirtin-
tose Rekomendacijose dėl naujojo Baudžiamojo proceso kodekso 169 ir 171 straipsnių 
taikymo buvo plačiau išdėstyti tyrimo grupės sudarymą reglamentuojantys teiginiai. 
Tačiau 2008 m. rugpjūčio 11 d. patvirtinus naujas Rekomendacijas dėl ikiteisminio ty-
rimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, neteko galios Rekomendacijos dėl naujojo 
Baudžiamojo proceso kodekso 169 ir 171 straipsnių taikymo335. Ankstesnėse rekomen-
dacijose buvo nustatyta, kad tyrimo grupę iš kelių vienos ikiteisminio tyrimo įstaigos 
pareigūnų rekomenduojama sudaryti šiais atvejais:

1. Kai dėl nusikalstamos veikos pobūdžio, padarymo vietos ar kitų aplinkybių bū-
tina, kad tyrimą atliktų tyrimo grupė.

2. Kai į įvykio vietą būtina išvykti ir toliau nusikalstamą veiką tirti panaudojant 
operatyvinės veiklos metodus.

3. Kai keli asmenys veikdami bendrai įvykdė vieną ar kelias nusikalstamas veikas.
4. Kai tas pats asmuo įvykdė kelias nusikalstamas veikas, kai vienas asmuo įvykdo 

nusikalstamą veiką, o kitas iš anksto nepažadėjęs slepia ar nepraneša apie padarytą veiką.
Minėtose rekomendacijose buvo pažymėta, kad prokuroras, nusprendęs sudaryti ty-

rimo grupę iš kelių skirtingų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų, priima motyvuotą nu-
tarimą. Kita vertus, kaip alternatyva netgi pačiose Lietuvos Respublikos generalinio pro-
kuroro įsakymu patvirtintose rekomendacijose nėra tiksliai apibrėžta tyrimo grupė. Juk 
jeigu išsamiau analizuotume generalinio prokuroro įsakymu patvirtintų Rekomendacijų 
dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos nuostatas, matytume, kad šių 
rekomendacijų bendrosiose nuostatose pateikta daug įvairiausių apibrėžimų, aiškinančių, 
kas yra ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, budėtojas, patikslinimas ir pan.336

Praktikoje daug epizodų turinčių ir sudėtingų bylų tikrai nemažėja. Norint koky-
biškai ir efektyviai ištirti tokias bylas, tyrimo grupių sudarymas neretai yra neišvengia-
mas. Kita vertus, tyrimo grupės statusas svarbus ir pirminiame tyrimo etape. Nagrinė-
jant tyrimo grupės veiklą, galima išskirti kelias tyrimo grupių formas:

1. Budinti, kuri nuolat veikia, skirta išvykti į įvykio vietą.
2. Tikslinė (laikina), sudaroma nusikalstamai veikai konkrečioje byloje tirti.
3. Specializuota, tai yra nuolat veikianti grupė, sudaryta konkrečioms tam tikros 

kategorijos byloms tirti.
4. Bendra ikiteisminio tyrimo operatyvinė grupė, skirta sudėtingoms nusikalsta-

moms veikoms tirti.

334  Lietuvos TSR baudžiamojo proceso kodekso komentaras. – Vilnius, 1989. 
335  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. I-110 „Dėl Rekomenda-

cijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 94-3713).
336  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. I-110 „Dėl Rekomenda-

cijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 94-3713).
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Be to, tyrimo grupės vaidmuo svarbus ir vėlesniame tyrimo etape. Pažymėtina, kad 
galiojantis Lietuvos Respublikos BPK numato tam tikrą terminą, per kurį neatlikus tyri-
mo, atsiranda galimybė kreiptis į teismą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, kai perne-
lyg ilga ikiteisminio tyrimo trukmė. Kodekso 215 straipsnyje nustatyta, kad jei per šešis 
mėnesius po pirmosios įtariamojo apklausos ikiteisminis tyrimas nebaigiamas, ikiteis-
minio tyrimo teisėjui įtariamasis gali pateikti skundą dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo. 
Taigi, tyrimo grupės sudarymas – kaip tik yra vienas iš būdų sparčiau, kvalifikuočiau 
atlikti tyrimą siekiant nepažeisti nustatyto termino. Autorės nuomone, Lietuvos Respu-
blikos BPK turėtų būti išsamiau reglamentuojami tyrimo grupės sudarymo klausimai. 
Kitų valstybių baudžiamojo proceso kodeksuose šis klausimas reglamentuotas. Pavyz-
džiui, Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso 119 straipsnyje nustatyta galimybė tirti 
bylas panaudojant grupinį tyrimo metodą, tai yra sudarant tyrėjų grupę, kai reikia tirti 
ypač sudėtingas, didelės apimties, daug epizodų turinčias bylas. Tokios grupės sudary-
mas neišvengiamas, kai vienas tardytojas iš esmės nepajėgus ištirti pernelyg sudėtingos 
ar didelės apimties bylos. Tai, kad sudaroma ikiteisminio tyrimo grupė, pažymima nu-
tarime iškelti baudžiamąją bylą arba priimamas atskiras nutarimas. 

Svarbiausias vaidmuo tokioje grupėje, be abejo, tenka grupės vyresniajam tyrėjui 
(grupės vadovui), kurio žinioje yra ikiteisminio tyrimo medžiaga. Jis nustato pagrindi-
nes tyrimo kryptis, vadovauja grupės darbui, skirsto užduotis grupės nariams, sistemina 
gautą informaciją, planuoja tyrimą. Be to, dirbant tokioje grupėje, pradedantys tyrėjai 
ar nedidelę patirtį turintys operatyviniai darbuotojai įgauna neįkainojamos patirties, 
kuri labai svarbi vėliau patiems savarankiškai tiriant nusikalstamas veikas. Lietuvos 
Respublikos BPK nors ir neapibrėžia, kas vadovauja tyrimo grupei, tačiau jei teisė suda-
ryti tyrimo grupę suteikta išskirtinai tik prokurorui, todėl būtų galima manyti, kad tik 
prokuroras ir turi teisę vadovauti šios grupės darbui. Iš tiesų tai jau minėtų rekomen-
dacijų 51 punkte įtvirtinta nuostata, kad prokuroras tiesiogiai vadovauja tyrimo gru-
pei, paskirsto grupės nariams užduotis ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą, planuoja 
tyrimo eigą. Šiuo atveju svarbus momentas yra tai, kad prokuroras privalo būti itin 
kruopščiai susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, nes tik jis gali paskirti užduotis 
grupės nariams. Be to, autorės nuomone, čia svarbus dar vienas momentas – prokuro-
ras turėtų žinoti kiekvieno grupės nario galimybes, sugebėjimus atlikti tam tikrus pro-
ceso veiksmus, kad būtų pasiektas norimas rezultatas. Nors proceso požiūriu gali būti 
sudaryta tyrimo grupė ir atlikti visi tyrimo veiksmai nepažeidžiant procesinių normų, 
tačiau norimo rezultato gali nebūti. Todėl prokurorui organizuojant tyrimo grupės dar-
bą, labai svarbus jo paties kaip subjekto tam tikras psichologinis kontaktas su tyrimo 
grupės nariais. Tai dar kartą patvirtina autorės siūlymą įtvirtinti Lietuvos Respublikos 
BPK normą, reglamentuojančią ikiteisminio tyrimo grupės sudarymą.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo aspektas.
Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo pareigūnų tarpusavio bendradarbiavimo klausimus, 

dabartiniu metu pastebimas ir vadinamojo išorinio bendradarbiavimo, arba institucijų, 
stiprinimas. Jau minėta, kad Lietuvos Respublikos BPK 171 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta 
prokuroro teisė sudaryti tyrimo grupę iš kelių skirtingų ikiteisminio tyrimo įstaigų parei-
gūnų. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 
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I-109 patvirtintų rekomendacijų 21 punkte taip pat nurodyta, kad prireikus prokuroras 
gali sudaryti tyrimo grupę iš kelių skirtingų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų337. 

Įvairių teisėsaugos institucijų ataskaitose pastaruoju metu dažnai akcentuojama 
būtinybė stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, ypač tiriant nusikalstamas 
veikas. Tokio pobūdžio tarpinstitucinio darbo bendras tikslas – efektyviau tirti nusi-
kalstamas veikas, stiprinti veiklos koordinavimą, sukurti specializavimosi tirti konkre-
čias nusikalstamas veikas sistemą. Kita vertus, autorės nuomone, tarpinstitucinis darbas 
stiprina ir atskirų teisėsaugos įstaigų ar padalinių bendradarbiavimą, atveria galimybes 
efektyviau keistis informacija tiriant konkrečias nusikalstamas veikas, taip pat efek-
tyviau organizuoti ikiteisminio tyrimo darbą. 2009 m. rugsėjo 28 d. priimtas bendras 
kelių teisėsaugos įstaigų vadovų įsakymas dėl Sukčiavimo baudžiamojo persekiojimo 
stiprinimo Lietuvoje plano ir jo įgyvendinimo priemonių patvirtinimo338 iš esmės su-
darė galimybes kelioms teisėsaugos įstaigoms ir jų pareigūnams ne tik bendradarbiauti 
tiriant nusikalstamas veikas, susijusias su sukčiavimu, bet ir sukurti tyrėjų ir prokurorų 
specializavimosi dirbti su sukčiavimo bylomis sistemą, organizuoti mokymus, padė-
siančius išspręsti tiriančiųjų tokio pobūdžio nusikalstamas veikas kompetencijos klau-
simus. Pažymėtina, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas akcentuojamas ir ikiteis-
minio tyrimo pareigūnų mokymų srityje. 2010 m. rugsėjo 24 d. patvirtinta Korupcinio 
pobūdžio nusikalstamas veikas atskleidžiančių, tiriančių ir nagrinėjančių ikiteisminio 
tyrimo įstaigų pareigūnų, prokurorų ir teisėjų tarpinstitucinė kvalifikacijos tobulini-
mo programa339, kurios pagrindinis tikslas – padėti ikiteisminio tyrimo pareigūnams, 
prokurorams, teisėjams vienodai suprasti teisės aktus, juos taikyti ir vertinti įrodymus, 
analizuoti įrodinėjimo problemas ir tuo pačiu pagerinti korupcinio pobūdžio nusikals-
tamų veikų išaiškinimą, ištyrimą, baudžiamojo persekiojimo veiksmingumą; 2010 m. 
gruodžio 10 d. patvirtinta tarpinstitucinė kvalifikacijos tobulinimo programa „Saugos 
geležinkelyje užtikrinimas“, kurioje numatyta stiprinti ikiteisminio tyrimo pareigūnams 
būtinas kompetencijas dirbant įvykio vietoje, esančioje geležinkelio ruože340. Tarptauti-
337  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. I-109 „Dėl generalinio 

prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. I-47 „Dėl Ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės tvar-
kos ir rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 94-3712).

338  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Lietuvos Respu-
blikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus ir 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2009 
m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. I-133/5-V-683/2-242/V-82/1R-130/4-620 „Dėl Sukčiavimo baudžiamojo 
persekiojimo stiprinimo Lietuvoje plano ir jo įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“.

339  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus, Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nistro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, Vals-
tybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Muitinės 
departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. rug-
sėjo 24 d. įsakymas Nr. 2-287/1R-205/I-126/5-V-735/V-97/4-606/1B-581 „Dėl Korupcinio pobūdžio 
nusikalstamas veikas atskleidžiančių, tiriančių ir nagrinėjančių ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų, 
prokurorų ir teisėjų tarpinstitucinės kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo“. 

340  Lietuvos policijos generalinio komisaro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos vado, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 
2010 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 5-V-943/4-779/Į-986 „Dėl tarpinstitucinės kvalifikacijos tobulini-
mo programos „Saugos geležinkelyje užtikrinimas“ patvirtinimo“. 
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nio bendradarbiavimo stiprinimas tiriant atskirų kategorijų nusikalstamas veikas – taip 
pat 2011 metais numatyta prioritetinė tarptautinių mokymų sritis, skirta ikiteisminio 
tyrimo pareigūnams: sukčiavimų, pinigų plovimo tyrimas ir pan.341 

Stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą nusikalstamų veikų tyrimo srityje, aktua-
lūs dvišaliai Lietuvos ir kaimyninių valstybių (Latvijos342, Lenkijos343, Rusijos, Baltarusi-
jos) susitarimai dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ir bendrų veiksmų 
pasienio teritorijose. Aktualus tapo ir jungtinių tyrimo grupių sudarymas; tarptautinių 
teisės aktų ir nacionalinių teisės aktų suderinimas. Vienas pagrindinių dokumentų, re-
glamentuojančių tyrimo grupių darbą, tapo 2009 m. sudarytas Jungtinių tyrimo grupių 
darbo vadovas344. Šio dokumento pagrindinis tikslas – suformuoti teisinius pagrindus 
jungtinėms tyrimo grupėms sudaryti, numatyti galimybes rezultatyviai naudotis tokių 
jungtinių tyrimo grupių veikla. Jungtinių tyrimo grupių vadove yra tiksliai apibrėžta 
tokios tyrimo grupės sudėtis, grupės vadovo įgaliojimai, grupės veiklos ribos. Ir nors 
kai kurie jungtinių tyrimo grupių aspektai yra apibrėžti Konvencijoje dėl savitarpio pa-
galbos baudžiamosiose bylose345, vis dėlto teigtina, kad Jungtinių tyrimo grupių vado-
vas tapo efektyvia priemone, siekiant atlikti tam tikrą tyrimą, susijusį su tarptautiniu 
nusikalstamumu. Formuojant pažangią praktiką šioje bendradarbiavimo srityje, 2010 
metais priimta Europos Sąjungos Tarybos rezoliucija dėl pavyzdinio susitarimo dėl 
jungtinės tyrimo grupės sudarymo346. 

Apibendrinant šio skyriaus nuostatas, teiktini šie siūlymai: įstatymiškai įtvirtinti 
ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo ir tyrimo grupės įgaliojimus. Atsižvelgiant į reko-
mendacijose išdėstytas nuostatas dėl ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo įgaliojimų, 
siūlytina Lietuvos Respublikos BPK papildyti nauju 1721 straipsniu:

„1721 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo įstaigos padalinio vadovo įgaliojimai
Ikiteisminio tyrimo įstaigos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją:
1) organizuoja ir kontroliuoja skundų, pareiškimų ir pranešimų apie nusikalsta-

mas veikas priėmimą, registravimą ir proceso sprendimų dėl jų priėmimą laiku;
2) tinkamai paskirsto darbo krūvį pavaldiems ikiteisminio tyrimo pareigūnams;
3) esant būtinumui, nutarimu sudaro tyrimo grupę iš kelių tos pačios įstaigos iki-

teisminio tyrimo pareigūnų;
4) organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina prokuroro nurodymų, pavedimų dėl 

proceso veiksmų ir sprendimų vykdymą;

341  CEPOL. Contributing European Police Through Learning. Calendar of events 2011 [žiūrėta 2011-01-
17]. Prieiga internete: http://www.cepol.europa.eu/?id=422.

342  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 7 d. susitarimas 
dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų 
veiksmų pasienio teritorijose (Žin., 2007, Nr. 66-2552). 

343  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. susitarimas 
dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų 
veiksmų pasienio teritorijose (Žin., 2007, Nr. 66-2552). 

344  Jungtinių tyrimo grupių darbo vadovas, patvirtintas Europos Sąjungos Tarybos 2009 m. birželio 23 d. 
pranešimu Nr. 13598/09.

345  2000 m. gegužės 29 d. konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamo-
siose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba (OL C 1970).

346  Europos Sąjungos Tarybos 2010 m. vasario 26 d. rezoliucija dėl pavyzdinio susitarimo dėl jungtinės 
tyrimo grupės (JTG) sudarymo projektas (2010/C 70/01). 
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5) esant būtinumui, duoda žodinius ar rašytinius nurodymus pavaldiems ikiteis-
minio tyrimo pareigūnams dėl procesinių veiksmų ir procesinių sprendimų vykdymo; 

6) užtikrina, kad jam pavaldūs ikiteisminio tyrimo pareigūnai ikiteisminį tyrimą 
atliktų per trumpiausią laiką ir atskleistų nusikalstamą veiką;

7) jeigu nesutinka su ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro nurodymu 
ar pavedimu dėl proceso veiksmų ir sprendimų, apie tai informuoja aukštesnįjį proku-
rorą.“

Siūlytina Lietuvos Respublikos BPK 1722 papildyti nauju straipsniu ir jį išdėstyti 
taip:

„1722 straipsnis. Tyrimo grupė
Sudėtingam ar didelės apimties ikiteisminiam tyrimui atlikti ikiteisminio tyrimo 

padalinio vadovo nutarimu iš kelių tos pačios įstaigos ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
gali būti sudaroma tyrimo grupė ir paskiriamas grupės vadovas.“ 
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III. KOMPETENCIJOS IR JŲ REIKŠMĖ IKITEISMINIAM TYRIMUI

1. Kvalifikacijos ir kompetencijos sąsajos ir jų turinio  
reglamentavimas ikiteisminiame tyrime

Kvalifikacija347 – asmens gebėjimai ir žinios, kurias jis geba tam tikru lygiu panaudoti 
konkrečioje veiklos sferoje. Kvalifikacija įgyjama įgimtų gabumų ir ugdomų bei lavina-
mų bendrųjų gebėjimų pagrindu. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje „Dėl 
Europos mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų sąrangos kūrimo“

348
 kvalifika-

cija apibrėžiama kaip oficialus įvertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas, gaunamas 
kompetentingai įstaigai nustačius, kad asmens mokymosi pasiekimai atitinka nustatytus 
standartus. Tai reiškia, kad kvalifikacija siejama su tam tikrų žinių įgijimu, patikrinimu ir 
įvertinimu, konstatuojant, jog asmuo įgijo tam tikros srities kvalifikaciją, ir išduodant tam 
tikrą šį faktą liudijantį dokumentą. „Jei žmogus nori išlikti aktyvus ir būti naudingas, turi 
keistis, tai reiškia – mokytis“349. T. Jovaiša ir O. Gurskienė, pabrėždami mokymo aktualu-
mą, kvalifikaciją įvardija kaip raktą į profesinę ir asmeninę sėkmę. 

Edukologijos moksle kvalifikacijos samprata išnagrinėta pačiais įvairiausiais aspek-
tais. Literatūroje galima sutikti įvairių kvalifikaciją apibūdinančių definicijų. Kvalifika-
cijos turinį nagrinėja P. Jucevičienė350, T. Jovaiša ir O. Gurskienė351, M. Jotautienė ir R. 
Tidikis352 ir kt. Profesinio ugdymo literatūroje353 kvalifikacija atspindi darbuotojo tam 
tikros profesijos specialybės įvaldymo lygį, profesinių žinių ir darbo įgūdžių visumą, ku-
rią įgijęs žmogus gali atlikti tam tikrą darbą. Kvalifikacijos terminas vartojamas siekiant 
pabrėžti veiklos arba asmens profesinių gebėjimų atlikti tam tikrą veiklą lygmenį. Taigi, 
nors literatūroje pateikta gana plati kvalifikacijos sampratų interpretacija, apibendrinus 
įvairių autorių nuomonę, būtų galima teigti, kad tai asmens įgytos žinios ir gebėjimai, 
347  Tarptautinių žodžių žodyne kvalifikacija apibrėžiama taip: 1) ko nors kokybės nustatymas; 2) žmogaus 

tinkamumo, pasirengimo tam tikram darbui laipsnis, nustatymas. Žr. Tarptautinių žodžių žodynas. Tre-
čiasis pataisytas leidimas. – Alma litera, 2004, p. 420. Edukologijos žodyne kvalifikacija apibūdinama taip: 
1) profesinio ugdymo reikalavimų įgyvendinimo kokybė; 2) veiklos specializacijos kokybė, suteikiama 
baigus atitinkamą mokymą. Žr. Jovaiša L. Enciklopedinis edukologijos žodynas. – Vilnius, 2007, p. 129. 

348  Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. balandžio 23 d. rekomendacija 2008/C 111/01/EB „Dėl Eu-
ropos mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų sąrangos kūrimo“ [žiūrėta 2010-05-05]. Prieiga 
internete: http://ec.eu-ropa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_lt.pdf.

349  Kvalifikacija – raktas į profesinę ir asmeninę sėkmę [žiūrėta 2009-01-05]. Prieiga internete: http://www.
ldrmt.lt/files/Lithuanian%20Business%20review.pdf. 

350  Jucevičienė P., Lepaitė D. Kompetencijos sampratos erdvė // Socialiniai mokslai. Kauno technologijos 
universitetas, Nr. 1 (22), 2000.

351  Jovaiša T., Gurskienė O. Kvalifikacijų sistemos kūrimas ir diegimas Lietuvoje. Profesinės kvalifikacijos 
socialinio darbo raidoje. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos. 2008, p. 16–21. 

352  Jotautienė M., Tidikis R. Profesinio rengimo sistemos kaita: kai kurių kontroversinių aspektų analizė. 
Socialiniai mokslai. Kauno technologijos universitetas. 2001, Nr. 3. (29), p. 53–62. 

353  Adamonienė R., Daukilas S., Krikščiūnas B., Maknienė I., Palujanskienė A. Profesinio ugdymo psi-
chologija ir pedagogika. Utena: Indra, 2003.
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reikalingi tam tikrai veiklai pradėti ir vykdyti. Formaliai kvalifikaciją būtų galima ver-
tinti kaip atskaitos tašką, nuo kurio asmuo, turėdamas tam tikrų žinių ir įgūdžių, pra-
deda savo profesinę veiklą. Šį atskaitos tašką paprastai išreiškia tam tikras formalus do-
kumentas – diplomas, patvirtinantis leidimą dirbti konkretų darbą ar užsiimti tam tikra 
veikla. Šis atskaitos taškas yra svarbus tuo, kad turima kvalifikacija parodo ne tik žinių 
ar įgūdžių įvaldymo lygį, leidžia pradėti konkrečią veiklą, bet ir veikia konkrečios vei-
klos rezultatus, sudaro prielaidas tolesniam asmens tobulėjimui. 7-ajame dešimtmetyje 
pradėta vartoti „raktinių kvalifikacijų“ samprata, kuri vėliau išpopuliarėjo ir tapo reikš-
minga sujungiant įvairius asmens gebėjimus į visumą. Raktinė kvalifikacija suprantama 
kaip plačiai naudojami dalykiniai ir socialiniai asmens gebėjimai ir įgūdžiai, kurie ne-
turi siauro pritaikomojo profesinio aspekto, o gautus įgūdžius ir gebėjimus leidžia len-
gvai transformuoti į naują veiklos sritį. Ypač akcentuojamas asmens savarankiškumas, 
bendradarbiavimas ir gebėjimas dirbti komandoje. Tačiau kvalifikacija nėra vienintelis 
sėkmingos veiklos užtikrinimo garantas. Studijas baigęs asmuo konkrečiai veiklai atlikti 
galėtų pateikti tam tikrą dokumentą, liudijantį jo turimą kvalifikaciją. Tačiau diskusinis 
klausimas – ar šis asmuo įgijo reikiamas kompetencijas studijų metu ir ar šių kompe-
tencijų turėjimas leidžia asmeniui kompetentingai atlikti pavestas konkrečias užduotis. 
Tad su kvalifikacijos samprata glaudžiai siejama kompetencijos sąvoka. 

Kompetencija (lot. competere – „sutapti“) – gebėjimai atlikti tam tikrus veiksmus; 
tam tikro dalyko įvaldymas, kokios nors srities išmanymas, dalykiniai (su)gebėjimai. 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas kompetenciją apibrėžia kaip klausimų ar reiškinių 
sritį, kurią kas gerai išmano354. Edukologijos žodyne ši sąvoka susiejama su kvalifika-
cija355. Vadyboje galima rasti pačių įvairiausių kompetencijos definicijų. Kompetenci-
ja apibrėžiama kaip sugebėjimai tam tikrose situacijose taikyti pagrindinius tam tikro 
turinio principus ir technikas arba kaip rezultatyvumas, sugebėjimas atlikti darbe rei-
kalingas užduotis ar būtinų darbo uždaviniui ar vaidmeniui atlikti mokėjimo įgūdžių, 
žinių ir gebėjimų derinys. Šiuolaikinės personalo vadybos nuostatose kompetencija 
apibrėžiama kaip „žinių ir įgūdžių derinys bei sugebėjimas pritaikyti juos konkrečio-
mis aplinkybėmis, tai vadybos funkcijų atlikimas, atsižvelgiant į aplinkos bei situacijos 
apribojimus“356. Kompetencija apibrėžiama ir kaip „žmogaus profesinės kvalifikacijos 
raiška, kuri priklauso nuo jo gebėjimų, žinių, mokėjimų, įgūdžių, požiūrių, asmenybės 
savybių bei vertybių, leidžiančių veiksmingai atlikti tam tikrus darbus ar veiksmus“357. 
Plačiau analizuojant kompetencijos sampratą, galima teigti, kad kompetencija – tai ži-
nių, įgūdžių, gebėjimų, asmeninių savybių ir motyvų visuma, būtina tam tikroms funk-
cijoms atlikti bei nustatytiems tikslams pasiekti. Modernioji vadyba teigia, jog „kompe-
tencijos sąvoka padeda tiksliau matuoti tarnybinę veiklą“358.

Pažymėtina, kad edukologijoje kompetencija išnagrinėta pakankamai išsamiai. 
Mokslinėje literatūroje pateikiama įvairiausių kompetenciją apibrėžiančių kategorijų, ta-

354  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. – Vilnius, 2000. 
355  Edukologijos žodyne kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas pagal kvalifikaciją, žinias, įgūdžius ge-

rai atlikti veiklą. Plačiau žr. Jovaiša L. Enciklopedinis edukologijos žodynas. – Vilnius, 2007, p. 121. 
356  Stankevičienė A., Lobanova L. Personalo vadyba organizacijos sistemoje. – Vilnius, 2006, p. 118.
357  Lyderių laikas / Švietimo vadybos kaitos projektas. – Vilnius, 2007, p. 55.
358  Juralevičienė J. Valstybės tarnautojų lavinimas naujoje viešojo valdymo sampratoje / Naujoji viešoji 

vadyba. – Kaunas, 2007, p. 163.



115

čiau pagrindinis kompetencijos turinio elementas yra gebėjimai ir žinios, reikalingi tiks-
lingai ir sėkmingai konkrečiai veiklai atlikti. D. Lepaitė359, P. Jucevičienė360, D. Lipinskienė361, J. 
Juralevičienė362 teigia, kad kompetencija – tai žmogaus žinios, požiūriai, gebėjimai, įgūdžiai 
ir meistriškas jų taikymas, vertybinės orientacijos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, 
akumuliuotos į veiklos gebėjimus, kurie padeda individui siekti rezultatų, sėkmingos kon-
krečios veiklos ir darbo rezultatų. Mokslinėje literatūroje esama ir tokių kompetencijos 
apibrėžimų, kurie akcentuoja kompetencijos ir einamų pareigų sąsajas. Kompetencija 
gali būti įvardijama ir kaip tam tikrų išmatuojamų gebėjimų visuma, kurių turėjimas 
leidžia eiti vienokias ar kitokias pareigas ar atlikti vaidmenį organizacijoje. Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas363 kompetenciją apibrėžia kaip klausimų ar reiškinių sritį, kurią kas 
nors gerai išmano. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje „Dėl Europos moky-
mosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų sąrangos kūrimo“364 kompetencija apibrėžiama 
kaip įrodytas gebėjimas naudoti žinias, gebėjimus, asmeninius, socialinius ir (arba) me-
todinius gebėjimus dirbant, studijuojant ir siekiant profesinio bei asmeninio tobulėjimo. 
Europos kvalifikacijų sąrangos kontekste kompetencija apibrėžiama vertinant atsakomy-
bę ir savarankiškumą. Autorės nuomone, išskirtinis ir skiriamasis kompetencijos bruožas 
yra tas, kad ja asmuo, atlikdamas konkrečias užduotis, įrodo gebėjimą atlikti tam tikrą 
veiklą. Jeigu kvalifikacija yra atskaitos taškas, leidžiantis asmeniui imtis tam tikros veiklos, 
tai kompetencija yra kaip veiklos vertinimo rezultatas, įrodantis, kad asmens gebėjimai 
yra tinkami sėkmingai veiklai atlikti.

Kvalifikacijos ir kompetencijos sąsajos ypač aktualios personalo vadybos srityje. 
Pastebima, kad darbuotojų vadybos problemų sprendimas tampa vis reikšmingesnis. 
Žinoma, neatsitiktinai, nes kiekviena įstaiga orientuota į žmogiškuosius išteklius kaip į 
svarbiausius, esminius veiklos veiksnius. Todėl neretai kompetencija siejama su karje-
ros ir motyvavimo sistemomis, meistriškumu. Pavyzdžiui, A. Sakalas365 ypač pabrėžia 
darbuotojų kompetencijos ugdymo, karjeros motyvavimo ir atsakomybės problemas. 
J. Juralevičienė366, gretindama kvalifikacijos ir kompetencijos sampratas, pažymi, kad 
kompetencija artimesnė konkrečios veiklos sferai, o kvalifikacija siejama su ugdymo 
procesais. D. Lepaitė367, plėtodama kvalifikacijos ir kompetencijos sampratų santykį, 

359  Lepaitė D. Kompetencija kaip ugdymo tikslas: pagrindinių skirtumų profesinio vidurinio ir aukštojo 
mokslo lygmenyse metodologinis pagrindimas. Socialiniai mokslai. Kauno technologijos universitetas. 
2001, Nr. 2. (28), p. 28–38. 

360  Jucevičienė P. Besimokantis miestas. Kaunas: Technologija. 2007.
361  Lipinskienė D. Edukacinė studentą įgalinanti studijuoti aplinka. Daktaro disertacija. Kauno technologi-

jos universitetas. 2002.
362  Juralevičienė J. Valstybės tarnautojų profesinės kompetencijos teoriniai ir praktiniai aspektai. Viešoji 

politika ir administravimas. Vilnius, 2003, Nr. 5.
363  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas.Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2000.
364  Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. balandžio 23 d. rekomendacija 2008/C 111/01/EB „Dėl Eu-

ropos mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų sąrangos kūrimo“ [žiūrėta 2010-05-05]. Prieiga 
internete: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_lt.pdf.

365  Sakalas A. Personalo vadyba. Vilnius, 2003.
366  Ten pat.
367  Lepaitė D. Kompetencija kaip ugdymo tikslas: pagrindinių skirtumų profesinio vidurinio ir aukštojo 

mokslo lygmenyse metodologinis pagrindimas. Socialiniai mokslai. Kauno technologijos universitetas. 
2001, Nr. 2. (28), p. 28–38. 
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pažymi, jog kompetencija leidžia žmogui veikti nuolat besikeičiančiomis sąlygomis. 
Kompetencijos pagrindą sudaro trys grandys: pirma, asmeninės savybės, vertybės, po-
žiūriai; antra, įgaliojimai; trečia, atsakomybės laipsnis. Analizuojant literatūrą, paste-
bima, kad kompetencija siejama su tam tikra profesine veikla. Kai kurie užsienio šalių 
specialistai, pavyzdžiui, H. Peetersas368, išskiria profesinę, situacinę socialinę ir asmeninę 
kompetencijas. 

Reikalavimai darbuotojų kompetencijai nuolat kinta ir didėja. Todėl savo ruožtu 
atsigręžiama į studijų procesą ir studijų kokybę: kaip parengti studijuojantįjį, kad diplo-
muotas tam tikros srities specialistas būtų kompetentingas. Pažymėtina, kad ilgą laiką 
kompetencija buvo analizuojama kaip žmogiškųjų išteklių vadybos objektas profesinėje 
veikloje. Dabartiniu metu kompetencijos formavimas nagrinėjamas jau ir kaip ugdymo 
programos tikslas. Tad gerokai išsiplėtė kompetencijos sampratos erdvė. P. Jucevičie-
nė ir D. Lepaitė369 teigia, kad šiuolaikinėms organizacijoms vis labiau reikia sunkiai iš 
šalies ar iš anksto struktūrizuojamos paties darbuotojo reikiamoje situacijoje sumaniai 
konstruojamos veiklos.

Naujas daug platesnis požiūris į kompetencijos sampratos erdvę leidžia svarstyti 
klausimą, kiek ir kokių kompetencijų privalo įgyti asmuo, kuris, baigęs studijas ir pra-
dėjęs dirbti konkrečioje veiklos sferoje, geba taikyti žinias ir veikti konkrečiose situaci-
jose. Tad studijuojant įgyjamų kompetencijų svarba – ne mažiau aktualus klausimas. 
Studijų metu įgyjamos kompetencijos plėtojimas siejamas ir su dėstytojo kompeten-
cijos pokyčiais370. Pastaruoju metu diskutuojant apie studijų metu įgytą kompetenciją, 
sutinkamas integraliosios ir visuminės kompetencijos terminas371. Visuminę kompe-
tenciją V. Šveikauskas apibrėžia kaip gebėjimą įvertinti naują situaciją ir, integruojant 
dalykines bei profesines žinias, pasirinkti tinkamus veiklos metodus. 

Pažymėtina, Lietuvos švietimo sistemoje kvalifikacijų ir kompetencijų sisteminimo 
požiūriu tikrai padarytas nemažas poslinkis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuta-
rimu „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“372 patvirtintas kvalifi-
kacijų sandaros aprašas, kuris atitinka 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos 
kūrimo. Minėtame apraše nustatyta šalies kvalifikacijų, grindžiamų asmens veiklai rei-
kalingomis kompetencijomis, lygių sistema.

Vėliau jau dirbančio konkrečioje veiklos sferoje asmens kompetencija priklauso 
nuo pačių įvairiausių veiksnių: požiūrio į konkrečią veiklos sritį, darbo pobūdžio ir 
krūvio, darbo planavimo, motyvacijos, nuolatinio tobulinimosi ir t. t. Tad ir mokslinė-
je literatūroje vis labiau atsigręžiama į diskusinius atskirų profesijų (darbo barų) per-
368  Peeters H. 10 ways to blend academic learning within professional police training. Pranešimo medžia-

ga. CEPOL Seminar „European Police Education Systems“. Thessaloniki, 30th of November – 2nd of 
December 2009.

369  Jucevičienė P., Lepaitė D. Kompetencijos sampratos erdvė. Socialiniai mokslai. Kauno technologijos 
universitetas. 2000, Nr. 1(22).

370  Jucevičienė P., Stanikūnienė B. The University Teacher‘s Educational Competence in the Context of 
Learning Paradigm. Socialiniai mokslai Kauno technologijos universitetas. 2003, Nr. 1(38).

371  Šveikauskas V. Visuomenės sveikatos pagrindinių studijų programos studentų kompetenciją lemiančių 
gebėjimų ugdymo tendencijos. Medicina. Kauno medicinos universitetas. 2006, Nr. 42, p. 242–252. 

372  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų 
sandaros aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2761).
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sonalo vadybos klausimus. „Vienas iš svarbiausių šiuolaikinės organizacijos valdymo 
efektyvumą lemiančių veiksnių – žmogiškų išteklių, t. y. personalo vadyba“373. Siūloma 
parengti žmogiškųjų išteklių vystymo strategiją374. S. P. Robbinsas, analizuodamas or-
ganizacinę elgseną, atkreipė dėmesį į vis ryškėjančius personalo veiksnius. Jis teigia, kad 
„novatoriškos organizacijos aktyviai moko ir tobulina savo narius“375, akcentuojamos 
didelės darbo vietų išsaugojimo garantijos. Žmogiškųjų išteklių vystymo sistemos sukū-
rimas – svarbi kryptis sprendžiant ne tik ikiteisminio tyrimo pareigūnų kompetencijos 
problemas, bet ir visos policijos sistemos kvalifikuoto personalo problemą. Pastaruoju 
metu ši vadybinės veiklos sritis tapo prioritetine ir atsidūrė šiuolaikinės vadybos te-
orijų dėmesio centre. Pagrindinis personalo vadybos tikslas – aprūpinti organizaciją 
tinkamais darbuotojais ir užtikrinti darbuotojams fizinį, socialinį, teisinį ir psichologinį 
saugumą darbe. Tad pastebima, kad vis aktualesni tampa ir konkrečių profesijų (sričių) 
kompetencijų tyrimai. Tam tikrų veiklos sričių specialiųjų kompetencijų tyrimai – sri-
tis, aktuali ne tik šiuolaikinei edukologijai, bet ir šiuolaikinės vadybos sferai. Pastaruoju 
metu mokslinėje literatūroje analizuojamos valstybės tarnautojų376, pedagogų377, kinezi-
terapeutų378, būsimų sveikatos priežiūros darbuotojų379, socialinių darbuotojų380 ir kitų 
sričių specialistams reikalingos kompetencijos.

Teisėsaugos darbo baruose šis klausimas ne mažiau reikšmingas, bet nagrinėtas tik 
fragmentiškai. E. Misiūnas, nagrinėdamas pirminės grandies policijos pareigūnų kvali-
fikaciją, teigia, kad policijos pareigūnai tinkamai vertina kvalifikacijos svarbą381. Todėl 
pagrįstai galima teigti, jog ir nusikalstamų veikų tyrimo procese ir visuomenės saugumo 
užtikrinimo srityje efektyvaus darbo rodikliu neretai tampa policijos pareigūnų kva-
lifikacija ir kompetencija. Šie klausimai glaudžiai susiję su personalo vadybos sritimi. 
Pavyzdžiui, Suomijos policijos kolegijoje382 išskiriami prioritetiniai personalo vadybos 
klausimai, susiję su karjeros galimybėmis, vadovavimo įgūdžių tobulinimu, naujos atly-
ginimų sistemos tobulinimu ir pan. Ši vadybinės veiklos sritis neatsiejama ir nuo moks-
linių tyrimų. Dabartiniu metu mokslo projektai išskiria tokias kryptis kaip organizaci-

373  Stankevičienė A. Lobanova L. Personalo vadyba organizacijos sistemoje. – Vilnius, 2006, p. 6.
374  Šiugždinienė J. Žmogiškųjų išteklių vystymo sistema viešojo valdymo reformos kontekste / Daktaro 

disertacijos santrauka: socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S). – Kaunas, 2008.
375  Robbins S. P. Organizacinės elgsenos pagrindai. – UAB „Poligrafija ir informatika“, 2003, p. 321.
376  Juralevičienė J. Valstybės tarnautojų profesinės kompetencijos teoriniai ir praktiniai aspektai. Viešoji 

politika ir administravimas. Vilnius, 2003, Nr. 5.
377  Acar F. E. An Assessment of Social Studies Competency of Turkish Classroom Teachers. International 

Journal of Instruction. 2008, vol. 1, No. 2 [žiūrėta 2010-05-13]. Prieiga internete: http://www.eiji.net/
dosyalar/iji-_2008_2_5.pdf.

378  Žukauskienė M. Kineziterapeutų rengimas profesinei veiklai. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2010, Nr. 19.

379  Šveikauskas V. Visuomenės sveikatos pagrindinių studijų programos studentų kompetenciją lemiančių 
gebėjimų ugdymo tendencijos. Medicina. Kauno medicinos universitetas. 2006, Nr. 42, p. 242–252.

380  Sadauskas J., Leliūgienė I. Socialinio darbuotojo kompetencijos veikti bendruomenėje struktūra // So-
cialinis darbas, Nr. 2, 2010, p. 56–63. 

381  Misiūnas E. Policijos pareigūnų teisinis statusas // Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01S). – 
Mykolo Romerio universitetas, p. 79.

382  Police College of Finland: the research projects in progress [žiūrėta 2009-05-08]. Prieiga internete: 
http://www.poliisiammattikorkeakoulu.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home.nsf/pages/EC0DFCC115ECB
589C22573D1003B3EA1?opendocument.
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jos klimatas policijoje, efektyvus vadovavimas policijoje, personalo vaidmuo ir karjeros 
tobulinimas, horizontalusis karjeros tobulinimas naujoje policijoje383. Tai rodo svarbų 
kompetencijų vaidmenį policijoje. Pažymėtina, kad Lietuvoje policijos pareigūnų kom-
petencijų klausimas taip pat ne kartą nagrinėtas. Policijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdymo sistemos komponentų peržiūros 2008 
m. rugpjūčio 6 d. ataskaitos išvadose384 buvo rekomenduojama gerinti policijos valdy-
mo sistemą ir organizacinę veiklą. Tačiau išsamiau nagrinėjant atskirų policijos sričių 
kompetencijas, pasigendama sisteminio požiūrio į problemų, susijusių su ikiteisminio 
tyrimo pareigūno kvalifikacija ir kompetencija, sprendimą. Stokojama ir išsamių tyri-
mų, kuriais būtų pagrįsta ikiteisminio tyrimo pareigūno kvalifikacijos ir kompetencijos 
analizė, taip pat siūlymų, kaip reglamentuoti tyrėjo kompetencijos turinį.

„Bet kokios, net ir patikimiausios ir šiuolaikiškiausios kovos su nusikalstamumu 
priemonės nebus reikšmingos, jeigu jos atsidurs profesionaliai nepasirengusio žmo-
gaus rankose“385, – teigia prof. V. Bachinas. Tad profesionalių darbuotojų parengimas ir 
tobulinimas – teisėsaugos darbo efektyvumo garantas. Kompetentingų ir kvalifikuotų 
ikiteisminio tyrimo subjektų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų parengimo problematika 
neatsiejama nuo kokybiško nusikalstamų veikų tyrimo proceso. O juk nusikalstamų vei-
kų tyrimas ir prevencija – vienas iš svarbiausių teisėsaugos institucijų uždavinių. Todėl, 
autorės nuomone, nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo organizavimo optimizavi-
mas, išsaugant patyrusius ir kompetentingus darbuotojus – viena iš svarbių teisėsaugos 
institucijų, ypač ikiteisminio tyrimo įstaigų, veiklos sričių, taip pat viena iš kriminalisti-
kos taktikos vystymosi krypčių. Kita vertus, ikiteisminio tyrimo pareigūnų kompeten-
cijos problematika užčiuopta daugiau nei prieš dešimt metų386. Prieš keliolika metų S. 
Kuklianskis, nagrinėdamas nusikalstamų veikų tyrimo organizavimą, taip pat iškėlė šią 
problemą, jis teigė, kad „kol kas mūsų šalyje nėra atrankos metodikos priimant į darbą 
norinčius dirbti tardytojais“387. Galima konstatuoti, kad situacija iki šiol nepasikeitė. 
Atrankos metodikos priimant į darbą ikiteisminio tyrimo pareigūnus iki šiol neturime. 
Tiesa, reikėtų pažymėti, kad teigiamų poslinkių šia linkme būta. 2009 metais bendru 
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 
įsakymu patvirtinta Ikiteisminio tyrimo efektyvumo taikymo metodika388, nustatanti 
galimybę apskaičiuoti tyrėjo, ikiteisminio tyrimo padalinio ar policijos įstaigos darbo 
rezultatus atliekant konkrečius ikiteisminius tyrimus ir nustatant kiekybinius rodiklius 
(kiekybinė veiklos rezultatų išraiška). Tačiau ši metodika nesiejama su kokybiniu rodi-
kliu – ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencijų nustatymu ir jų turiniu, t. y. šiame 
383  Ten pat.
384  Rizikos valdymo sistemos komponentų peržiūros projektas. 2008-08-06. Galutinės Policijos departa-

mento rizikos valdymo sistemos komponentų peržiūros ataskaitos pristatymas. 
385  Бахин В. П., Карпов Н. С. Подготовка кадров как условие совершенствования борьбы с преступ-

ностью. Jurisprudencija. T.65 (57). – Vilnius, 2005, p. 122–123.
386  Ancelis P. Ikiteisminio nusikalstamų veikų tyrimo procesinės ir organizacinės problemos (lyginamosios 

teisėtyros studija): daktaro disertacija: socialiniai mokslai: teisė(6F). – Vilnius: LPA, 1996. 
387  Kuklianskis S. Nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo pradmenys. Mokymo leidinys. Lietuvos poli-

cijos akademija. – Vilnius, 1995, p. 11. 
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dokumente nėra reglamentuota, kokių kompetencijų reikia ikiteisminio tyrimo parei-
gūnui, kad jo veiklos rodikliai būtų geresni. 

Konstatavus, kad nėra išsamiai reglamentuota ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
kvalifikacijos apibrėžtis ir kompetencijos turinys, tebediskutuojama, kokie reikalavimai 
turėtų būti keliami ikiteisminio tyrimo pareigūnui ir kokių kompetencijų privalėtų tu-
rėti asmuo, pretenduojantis į tyrėjo pareigas, o kokių įgyti jau dirbdamas. Pažymėti-
na, kad ikiteisminio tyrimo personalo problema nėra išskirtinė ir vienintelė viešajame 
sektoriuje. Dabartiniu metu teigiama, kad personalo problema egzistuoja ir viešosiose 
institucijose. „Pripažįstama, jog viešųjų institucijų personalo sistemoje egzistuoja to-
kios esminės problemos, kaip: motyvacijos stygius, siekiant rezultatyvumo, valstybės 
tarnautojo statusas, galimybių tobulėti ir kelti kvalifikaciją stoka; netobulos darbuotojų 
skatinimo ir atlygio už darbą sistemos“389. Tad ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija 
ir kompetencija – vienas iš neatsiejamų ir nagrinėtinų personalo klausimų ne tik teisė-
saugos institucijų sistemoje, bet ir valstybės tarnyboje. 

Autorė siūlo naują požiūrį į ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikaciją ir kompeten-
ciją ir nagrinėja tai ne tik per personalo vadybos prizmę, bet kaip sudedamąjį ikiteismi-
nio tyrimo organizavimo modelio elementą, kaip vieną iš ramsčių, padedančių efektyviau 
organizuoti ikiteisminio tyrimo procesą. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
kvalifikacija ir kompetencijos turinys iki šiol nėra tiksliai apibrėžti ir reglamentuoti, tad 
kelia daug diskusijų: kokią kvalifikaciją turi turėti ikiteisminio tyrimo pareigūnai, kokių 
bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų jie turi įgyti ir kaip jų turinys turi būti reglamen-
tuotas. Prokurorui, kaip ikiteisminio tyrimo organizatoriui, būtina stiprinti vadybines ir 
komunikavimo kompetencijas, kurių reikia užtikrinant efektyvų bendradarbiavimą ne tik 
su ikiteisminio tyrimo pareigūnu, bet ir su ikiteisminio tyrimo teisėju. 

Bendrąja prasme ikiteisminio tyrimo subjektų kompetencija įvardijama kaip iki-
teisminio tyrimo proceso išmanymas, kaip žinių, įgūdžių ir gebėjimų visuma siekiant 
kokybiškai atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, organizuoti ir planuoti ikiteisminio 
tyrimo darbą, vadovauti šiam procesui, jį kontroliuoti. Kuo sudėtingesnis ir labiau 
kompleksiškas yra atliekamas darbas, tuo svarbesnė darbuotojo kompetencija. Tačiau 
šiuolaikinėje žmogiškųjų išteklių vadyboje akcentuojama ne tik profesinė kompetencija 
(išsilavinimas, kvalifikacijos lygis ir patyrimas), bet ir socialinė kompetencija, kai įvei-
kiamos konkurencijos kliūtys, adaptuojamasi kintančiomis socialinėmis sąlygomis, be 
baimės pasirenkama tikslinga veikimo strategija. Šiuolaikinė personalo vadyba ypač ak-
centuoja ir asmeninę kompetenciją: individualias savybes, charakterio bruožus, elgse-
nos orientaciją (orientacija į darbą, elgesys tam tikrose situacijose), taip pat ir vadybinę 
kompetenciją, kaip savo darbo srities, organizacijos rezultatų užtikrinimą390. Tad verti-
nant ikiteisminio tyrimo proceso sudėtingumą ir įvairialypiškumą, mūsų manymu, iki-
teisminio tyrimo subjektams svarbios visos kompetencijos plotmės: profesinė, sociali-
nė, asmeninė ir vadybinė. Kadangi didžioji ikiteisminio tyrimo našta tenka ikiteisminio 
tyrimo pareigūnui, ypač efektyvus nusikalstamų veikų tyrimo procesas neišvengiamas 
be kompetentingo tyrėjo, kurį apibūdintume kaip gerai išmanantį savo sritį – nusikals-
389  Žr. Juralevičienė J. Valstybės tarnautojų lavinimas naujoje viešojo valdymo sampratoje / Naujoji viešoji 

vadyba. – Kaunas, 2007, p. 114. Taip pat žr. Thom N., Ritz A. Viešoji vadyba: inovaciniai viešojo sekto-
riaus valdymo metmenys. Monografija. – Vilnius, 2004, p. 229. 

390  Stankevičienė A., Lobanova L. Personalo vadyba organizacijos sistemoje. – Vilnius, 2006, p. 121–122.
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tamų veikų tyrimo procesą, apimantį nuo ikiteisminio tyrimo organizavimo pradžios 
iki bylos baigties, turinti teisinių, vadybinių žinių, gebantį veikti nuolat kintančiomis 
sąlygomis, gebantį planuoti ir organizuoti darbą, modeliuoti įvairias situacijas ikiteis-
minio tyrimo procese, greitai ir ryžtingai susiorientuoti aplinkoje ir priimti tinkamą 
sprendimą konkrečiam klausimui išspręsti. Kartais vien tik iš ikiteisminio tyrimo pa-
reigūno tikintis efektyvių darbo rezultatų, net pamirštama, jog ikiteisminio tyrimo pa-
reigūno darbas yra ne tik labai atsakingas, neretai žiniasklaidos vertinamas neigiamai, 
šį darbą nuolat lydi stresas, kuris susijęs su profesiniais ypatumais391.

Kokios savybės būtinos tyrėjui, svarstė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių moks-
lininkai. M. D. Lymanas, analizuodamas nusikaltimo tyrimo organizavimą JAV, ak-
centuoja būtinas asmenines savybes, kurias privalo turėti tyrėjas. Apibendrindamas 
1987 metais JAV nacionalinio teisingumo instituto analizę, jis akcentuoja tokias tyrėjui 
būtinas savybes, kaip sveikas protas, nuovokumas, intuicija, gatvės žinios, darbas ko-
mandoje ir kt.392 Kiti JAV mokslininkai, pavyzdžiui, Ch. R. Swansonas, N. C. Chame-
linas, L. Terito, pabrėžia tokias tyrėjų savybes, kaip savidisciplina, galimybė mokytis iš 
kiekvieno žmogaus, su kuriuo tyrėjas susiduria tirdamas nusikalstamas veikas393. R. M. 
Gardneris pažymi, kad tyrėjas negali apsiriboti siauru požiūriu, vadinamąja „tunelio vi-
zija“, o tiriamus reiškinius turi skaidyti į dalis ir visumą formuoti kaip dėlionę394. Dabar-
tiniu metu JAV mokslininkai teigia, kad tyrėjui būtina intuicija, gebėjimas analizuoti395, 
svarbios kritinio mąstymo žinios (įgūdžiai), visa tai būtina analizuojant, apibendrinant 
ir aiškinant tiriamus reiškinius, galimybė naudoti dedukcinę ir indukcinę logiką inter-
pretuojant įrodymus396. 

Neabejotina, kad ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija ir tinkamos kompe-
tencijos užtikrinimas daro didelę įtaką ikiteisminio tyrimo organizavimo efektyvumui. 
Nagrinėdama ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos klausimus, 
disertantė pasirinko šiuos kriterijus: 

- ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikaciniai reikalavimai;
- ikiteisminio tyrimo subjektų kompetencijos turinys ir jo reglamentavimas;
-  ikiteisminio tyrimo subjektų kompetencijos stiprinimas kvalifikacijos kėlimo 

procese. 
Demokratinėje teisinėje valstybėje teisininko profesijai keliami dideli reikalavimai, 

ir teisininko veiklos sritys reikalauja įvairiapusių žinių ir įgūdžių. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas konstatavo, kad teisininko profesija neatsiejama nuo aukšto-
jo teisinio išsilavinimo: aukštasis teisinis išsilavinimas yra profesionalios ir efektyvios 
teisinės praktikos (ir privačios, ir tokios, kai dirbama viešosios valdžios institucijose) 

391  Bandzevičienė R., Birbilaitė S., Diržytė A. Kriminalinės policijos pareigūnų stresas, jo įveika ir vidinė 
darna // Socialinių mokslų studijos. Mykolo Romerio universitetas, 2010. Nr. 4(8), p. 22. 

392  Lyman M. D. Criminal Investigation: the Art and the Science. 6 th ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2011, 
p. 21.

393  Swanson Ch. R., Chamelin N. C., Territo L. Criminal Investigation. Sixth edition. Mc Graw-Hill, 1996. 
394  Gardner R. M. Practical Crime Scene Processing and Investigation. CRC press LLC, 2005, p. 19. 
395  Rossmo D. K. Criminal Investigative Failures. Taylor Francis group, LLC, 2009, p. 11.
396  Swanson Ch. R., Chamelin N. C., Territo L. Criminal Investigation. Sixth edition. Mc Graw-Hill, 1996. 

p. 18. 
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conditio sine qua non397. Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kom-
petencijos klausimus, pabrėžtina, jog prokurorų ir teisėjų kvalifikacija ir kompetencijos 
turinys yra aiškiau ir tiksliau apibrėžti. Teisėjų ir prokurorų kvalifikaciniai reikalavimai 
yra nustatyti teisės aktuose – Lietuvos Respublikos teismų įstatyme ir Lietuvos Respu-
blikos prokuratūros įstatyme. Priėmimo į tarnybą prokuratūroje ir skyrimo į proku-
roro pareigas reikalavimuose, išdėstytuose Prokuratūros įstatymo 25 straipsnyje, yra 
nurodyta, kad asmuo gali būti priimtas į tarnybą prokuratūroje ir paskirtas į prokuroro 
pareigas, jeigu jis išlaikė pretendentų į prokurorus egzaminą ir turi Atrankos komisijos 
teikimą398. Panašiai reglamentuota ir teisėjų skyrimo tvarka: Lietuvos Respublikos teismų 
įstatymo 51 straipsnyje nurodyta, kad pretendentas į teisėjus gali būti asmuo, turintis 
aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio dar-
bo stažą ir išlaikęs pretendentų į teisėjus egzaminą399. Tačiau iš esmės nėra nustatyta ir 
aiškiai apibrėžta, kokie kvalifikaciniai reikalavimai yra būtini ir kokių kompetencijų 
privalo turėti ikiteisminio tyrimo pareigūnas (žr. 1 priedą). Todėl šiandien pripažįsta-
ma, kad ikiteisminio tyrimo pareigūno kvalifikacija ir kompetencija – problematiškiau-
sia ir silpniausia ikiteisminio tyrimo grandis400. 2005 m. VšĮ Strateginių tyrimų institutas, 
atlikęs tam tikrus tyrimus dėl ikiteisminio tyrimo institucijų sąveikos problemų, pateikė 
išvadas, „jog ikiteisminio tyrimo grandis visoje šalies teisinėje sistemoje yra pati sil-
pniausia. Kol šioje srityje nebus įvykdytos esminės reformos, sklandžiai nedirbs ir visas 
teisinės sistemos mechanizmas“401. Reikia pažymėti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
parengimo ir kompetencijos problemos opios jau daug metų. Todėl disertantė tikslin-
gai daugiausia dėmesio skirs ikiteisminio tyrimo pareigūno kvalifikacijos ir kompeten-
cijos problemoms nagrinėti. 

Autorės nuomone, ikiteisminio tyrimo tyrėjais galėtų dirbti tik atitinkamą išsilavi-
nimą turintys asmenys, o tiksliau – turintys teisinį aukštąjį universitetinį ar neuniver-
sitetinį išsilavinimą. Ikiteisminio tyrimo tyrėjams būtinos kompleksinės, visapusiškos, 
išsamios baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės, kriminalistikos, psichologijos, 
vadybos, informatikos ir kitų mokslo sričių žinios. Nagrinėjant tyrėjui būtinus kvalifi-
kacinius reikalavimus, verta pabrėžti, jog tyrėjui būtinos fundamentalios gilios teisinės 
žinios ir tų žinių puikus pritaikymas atliekant ikiteisminį tyrimą, o ne bendras suprati-
mas apie šią veiklą ir jos organizavimą. Tyrėjais negali dirbti žmonės, kurie baudžiamo-
jo proceso, baudžiamosios teisės ar kriminalistikos pradeda mokytis tik tuomet, kai tiria 

397  Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 20 d. nutarimas byloje Nr. 19/05 dėl Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1568 „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio 
išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas, patvirti-
nimo“ patvirtintų kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems įsta-
tymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas, atitikties Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51 straipsnio 
1 daliai (2002 m. sausio 24 d., 2004 m. gegužės 18 d., 2006 m. birželio 1 d. redakcijos), Lietuvos Respu-
blikos teismų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio 1 daliai 
[žiūrėta 2011-03-03]. Prieiga internete: http://www.lrkt.lt/dokumentai/-2008/n080220.htm.

398  Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 42-1919).
399  Lietuvos Respublikos teismų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 46-851). 
400  Strateginių tyrimų instituto tyrimas Nr. 18 T „Dėl kai kurių ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros ir 

teismų sąveikos problemų“ [žiūrėta 2008-09-20]. Prieiga internete: http://www.institutas.lt/tyrimai/tei-
sesauga.doc.

401  Ten pat.
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nusikalstamas veikas. Užpildyti spragas tik keliant kvalifikaciją yra sudėtinga, jei nėra 
apčiuopiamų bendrųjų teisės dalykų pagrindų, nėra supratimo, kaip atliekamas ikiteis-
minis tyrimas. Disertantės manymu, tik aiškiai apibrėžus ikiteisminio tyrimo pareigūnui 
keliamus kvalifikacinius reikalavimus, galima būtų diskutuoti apie konkrečių gebėjimų 
turinį ir jų formavimą kvalifikacijos kėlimo procese. Skeptiškai vertintinas požiūris, kad 
tyrėju gali dirbti kitos profesijos atstovai, neturintys aukštojo teisinio (universitetinio ar 
neuniversitetinio) išsilavinimo. Nesutiktina, jog išklausiusiems vos kelių mėnesių įva-
dinio mokymo kursus (netgi nevertinus jų turinio kokybės) kitų profesijų atstovams ar 
asmenimis, turintiems tik vidurinį išsilavinimą, patikima tirti painias bylas ir priimti 
svarbius sprendimus. Todėl vienas iš pasiūlymų, susijusių su ikiteisminio tyrimo pa-
reigūno kvalifikacija – nustatyti tyrėjo pareigoms eiti būtiną aukštąjį universitetinį ar 
neuniversitetinį teisinį išsilavinimą ir įvesti papildomus atrankos kriterijus, pavyzdžiui, 
kaip nustatyta JAV: policijos tyrėjai, pretenduodami tirti nusikalstamas veikas, papildo-
mai rašo testą402. Taigi, ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos svarbą akcentuoja 
ir užsienio šalių mokslininkai. Pabrėžiama, kad tyrėjai turi būti ne tik išsilavinę, bet ir 
kryptingai orientuoti (angl. self-directed), gebėtų analitiškai mąstyti, būtų talentingi ir 
kūrybingi, tirdami bylą, turi ieškoti novatoriškų sprendimų403. Tai pripažįsta bene visi 
teisininkai, nagrinėjantys tyrėjo darbo organizavimo, kompetencijos, kokybiško ikiteis-
minio tyrimo klausimus. Kaip pažymi R. Harvey, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, kad 
galėtų atlikti jam pavestas funkcijas ir ištirti nusikaltimus, „tyrimo technikos mene“ 
privalo turėti ir įvaldyti daugumą įgūdžių, turėti praktinių žinių404.

Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo subjektų kompetencijos turinį, pažymėtina, kad 
bene išsamiausiai nustatyti teisėjų veiklos vertinimo rodikliai405. Teisėjų veiklos vertini-
mo tvarkos apraše įvardyti šie vertinimo tikslai – išanalizuoti teisėjų gebėjimus pritaiky-
ti teorines žinias bei įgūdžius teismų praktikoje, išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias dir-
bančių teisėjų profesinės veiklos sritis, o neigiamus teisėjų veiklos vertinimo rezultatus 
panaudoti organizuojant teisėjų mokymą, kvalifikacijos kėlimą, skatinti pačius teisėjus 
tobulinti savo profesionalumą. Šiame dokumente įvardytos dvi vertinamos veiklos gru-
pės: teisėjų jurisdikcinė ir nejurisdikcinė veikla406. Teisėjo jurisdikcinė veikla vertinama 
analizuojant šiuos gebėjimus: teisėjo vadovavimo procesui kokybė (pastabumas, atidu-
mas, elgesys su proceso šalimis ir pan.), teisėjo priimtų procesinių sprendimų aiškumas, 
logiškumas, kalbos raiška. Teisėjo nejurisdikcinė veikla vertinama analizuojant šiuos 
gebėjimus: teisėjo bendravimo gebėjimai, teisėjo darbo organizavimo gebėjimai, teisėjo 
dalykinės ir asmeninės savybės. Taigi, Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos apraše iš esmės 

402  Weston P. B., Wells K. M. Criminal Investigation. Basic Perspectives. Fifth Edition. – Engelwood Cliffs, 
New Jersey, 1990, p. 15. 

403  Smith R. Entrepreneurship, Police Leadership, and the Investigation of Crime in Changing Times/ 
Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. N. 5. 2008, p. 222 [žiūrėta 2009-04-30]. 
Prieiga internete: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122268495/PDFSTART.

404  Harvey R. The Independence of the Prosecutor a Police Perspective‘ [žiūrėta 2009-05-11]. Prieiga inter-
nete: http://www.aic.gov.au/conferences/prosecuting/harvey.pdf.

405  Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Teisėjų tarybos 2008 m. rugsėjo 19 d. nutarimu 
Nr. 13P-162-(7.1.2).

406  Ten pat.
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nustatyti teisėjui būtini turėti gebėjimai ir apibrėžtas jų turinys tampa iš esmės teisėjų 
veiklos vertinimo kriterijais. 

Prokurorų, kaip ikiteisminio tyrimo subjektų, kompetencija apibrėžta Lietuvos 
Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatuose407. Pažymėtina, kad 
nors šiame teisės akte nėra apibrėžti prokurorui būtini gebėjimai, o įvardytos prokuroro 
atliekamos funkcijos, vis dėlto, vadovaujantis šio teisės akto nuostatomis, galima būtų 
išskirti prokuroro bendrąsias ar profesines kompetencijas. Be to, verta pažymėti, kad, 
siekiant sudaryti prielaidas skaidresnei ir objektyvesnei pretendentų atrankai, Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. I-99 patvirtintas 
Prokurorų karjeros tvarkos aprašas408. Apraše nustatyta atrankos į laisvas prokuroro 
pareigas tvarka ir atrankos atlikimo procedūra padės užtikrinti skaidresnę ir objekty-
vesnę pretendentų į prokurorus atranką, o suformuluoti reikalavimai pretendentus pa-
skatins daugiau dėmesio skirti kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių tobulinimui409. 

Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencijos turinį, iš principo rei-
kia parengti naują dokumentą, kuriame būtų išskirtos ikiteisminio tyrimo pareigūno 
gebėjimų grupės, nes ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencijos turinys iki šiol nėra 
reglamentuotas. Tiesa, galima būtų pasakyti, kad tyrėjui būtini gebėjimai nurodomi pa-
reigybių aprašymuose, tačiau tai tik detalizuojantis dokumentas, kuris turėtų būti pa-
rengiamas jau atsižvelgus į vientisą, bendrą dokumentą, kuriame būtų išskirtos tyrėjui 
būtinos kompetencijos ir apibrėžtas jų turinys. 

Nagrinėdama kvalifikacijos ir kompetencijos turinį ikiteisminiame tyrime ir jų 
įtaką ikiteisminio tyrimo organizavimui, pirmiausia autorė siūlo sudaryti ikiteisminio 
tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijų aprašą. Šio aprašo tikslas – nustatyti vienodus 
ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) rengimo, veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo kri-
terijus, būtinus profesinėje veikloje. Šiame ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencijų 
apraše siūlytina nustatyti pagrindines ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompe-
tencijas ir jas apibrėžti (žr. 6 priedą).

Autorė siūlo išskirti šiuos pagrindinius ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) 
kompetencijų grupes ir jas apibrėžti taip:

Bendroji kompetencija – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, kitos asmeninės 
savybės, skirtos perkeliamiesiems gebėjimams įgyti ir stiprinti, reikalingos ikiteisminio 
tyrimo pareigūno (tyrėjo) veiklai ir galimos perkelti iš vienos veiklos rūšies į kitą. 

Bendroji kompetencija dar skirstomos į privalomąją ir rekomenduojamąją.
Bendroji privalomoji kompetencija – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, kitos 

asmeninės savybės, skirtos perkeliamiesiems gebėjimams įgyti ir stiprinti, būtinos ikiteis-
minio tyrimo pareigūno (tyrėjo) veiklai ir galimos perkelti iš vienos veiklos rūšies į kitą. 

Bendroji rekomenduojamoji kompetencija – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiū-
riai, kitos asmeninės savybės, skirtos perkeliamiesiems gebėjimams įgyti ir stiprinti, 

407  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. I-8 „Dėl generalinio 
prokuroro 2003 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. I-108 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų 
kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-204). 

408  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. I-99 patvirtintas Proku-
rorų karjeros tvarkos aprašas. 

409  Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2010 metais ataskaita [žiūrėta 2011-04-04]. Prieiga interne-
te: http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Ataskaitos/tabid/413/Default.aspx. 



124

rekomenduojamos kaip papildomos ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) veiklai ir 
galimos perkelti iš vienos veiklos rūšies į kitą. 

Profesinės kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, kitos asmeninės 
savybės, skirtos ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) sėkmingai bendrajai profesinei 
veiklai. 

Specialiosios kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, kitos asmeni-
nės savybės, skirtos ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) sėkmingai profesinei veiklai 
konkrečioje ikiteisminio tyrimo srityje.

Formuodama ikiteisminio tyrimo pareigūnų kompetencijų aprašą, autorė išskyrė 
pagrindinius aprašo sudarymo etapus410:

1. Ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) veiklos sričių išskyrimas. 
2. Pagrindinių tyrėjo kompetencijų grupių išskyrimas.
3. Kompetencijų turinio nustatymas atsižvelgiant į tyrėjo veiklos sritis.
4. Žinių ir gebėjimų išskyrimas atsižvelgiant į veiklos sritis.
5. Laukiami rezultatai atsižvelgiant į gautų žinių, suteiktų gebėjimų sritis. 
Ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijas galima būtų pavaizduoti per 

suteikiamų žinių ar įgyjamų gebėjimų ir laukiamų rezultatų santykį (lentelė pateikiama 
2 priede).

Diskutuojant, kokia yra būtinybė kurti ikiteisminio tyrimo pareigūno kompeten-
cijos aprašą, nesunkiai būtų galima nuspėti, kad toks aprašas galėtų tapti pagrindu for-
muojant ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencijų modelį. Kaip teigia T. Sudnickas, 
kompetencijų modeliai leidžia sukurti idealaus bet kurios srities profesionalo profilį. 
Pagal šį „šabloną“ galima atrinkti ir įdarbinti labiausiai tam tinkamus žmones, kryptin-
gai juos ugdyti, išryškinant ir įtvirtinant labiausiai reikalingas kompetencijas, objekty-
viai vertinant jų veiklą, skatinant ir atlyginant už reikalingų savybių pasireiškimą411.

Kuriant ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį, tikslinga pateikti lyginamąją 
ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos, kaip sudedamųjų šio mo-
delio elementų, turinio reglamentavimo lentelę, kurioje matyti esamas ir siūlomas šių 
ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio sudedamųjų grandžių turinio reglamenta-
vimas (žr. 2 priedą) 

Išskyrus ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijų grupes, tikslinga iš-
nagrinėti pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvali-
fikacijai ir kompetencijai, ir nustatyti jų turinį: pateikti ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
kompetencijų aprašą. Sudarius ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijų 
aprašą, tiksliai apibrėžus ikiteisminio tyrimo pareigūno kvalifikaciją, kompetencijos ri-
bas, nustačius jų turinį, galima būtų teigti, kad viena iš sudedamųjų ikiteisminio tyrimo 
organizavimo modelio grandžių – ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija ir kompe-
tencija – yra apibrėžta. 

410  Siekdama išskirti svarbiausias ikiteisminio tyrimo pareigūno gebėjimų grupes ir sudarydama ikiteismi-
nio tyrimo pareigūno kompetencijų aprašą, disertantė išnagrinėjo 50 įvairių ikiteisminio tyrimo parei-
gūno (tyrėjo) pareigybių aprašymų. 

411  Sudnickas T. Naujos inovacinės vadybos priemonės ir jų įdiegimo į teisėsaugos institucijų vadybinę vei-
klą perspektyvos. Nusikalstamumo grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos // 
Kolektyvinė monografija. Vilnius, 2010. 



125

2. Ikiteisminio tyrimo subjektų kompetencijos stiprinimo galimybės

Nagrinėdami ikiteisminio tyrimo subjektų kompetencijos stiprinimo galimybes, 
plačiau aptarsime teisėjų, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos to-
bulinimo sistemas, numatomas šių subjektų kvalifikacijos tobulinimo gaires. 

Analizuojant teisėjų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, matyti, kad pastaruoju metu 
viena iš veiklos krypčių – bendrųjų gebėjimų stiprinimas412. Siekiama stiprinti ne tik pro-
fesinius teisėjų ir kitų teisininkų gebėjimus įvairiose nacionalinės bei Europos Sąjungos 
teisės srityse, bet ir juos papildyti diegiant profesinės bei bendrosios etikos nuostatas, plė-
tojant gebėjimus bendravimo, asmenybės ir kitose psichologijos srityse. Todėl pagrįstai 
manome, kad bendrųjų gebėjimų stiprinimas – viena iš prioritetinių veiklos sričių tei-
sėjų mokymo sistemoje. Be to, siekiant išaiškinti teismų veiklos organizavimo poslin-
kius, tobulintinas sritis, ir toliau analizuojamas teismų organizacinis darbas413. Teisėjų 
kvalifikacijos kėlimo procese numatytas ir privalomas kvalifikacijos kėlimas414. Siekiant 
efektyvesnio teisėjų kvalifikacijos kėlimo, klausytojų auditoriją siekiama formuoti atsi-
žvelgiant į darbo stažą, ankstesnį kvalifikacijos kėlimą, specializaciją bei kvalifikacijos kė-
limo periodiškumą. Pripažįstama415, kad pastaruoju metu ypač svarbu stiprinti institucijų 
bendradarbiavimą mokymo srityje. Todėl siekiama organizuoti bendras mokymo sesijas 
teisėjams ir prokurorams. Bendras teisėjų ir prokurorų gebėjimų stiprinimas užtikrina 
vienodą teisės taikymą, taip siekiant Lietuvos teisinės sistemos stabilumo. 

Prokurorų kvalifikacijos tobulinimo kryptys taip pat siejamos su vadybinių ir ko-
munikavimo kompetencijų svarba, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo gali-
mybėmis. 2011 m. pradžios duomenimis416, prokuratūros struktūroje patvirtinta 1 675 
prokurorų ir prokuratūros personalo pareigybės, iš jų 910 prokurorų (2009 m. – 885 
prokurorai). 2010 m. 358 prokurorai, prokuratūros valstybės tarnautojai ir darbuoto-
jai, dirbantys pagal darbo sutartį, dalyvavo 20 įvairių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 
renginių Lietuvoje ir užsienyje417. 2010 m. buvo organizuoti seminarai tema „Prokuroro 
komunikacija“, kuriuose dalyvavo 72 pareigūnai. Šie seminarai buvo skirti Generalinės 
prokuratūros padalinių ir teritorinių prokuratūrų vadovams. Be to, buvo organizuoti 6 
seminarai, kuriuose kartu su teisėjais dalyvavo 50 Generalinės prokuratūros ir teritori-
nių prokuratūrų prokurorų418. 
412  Teisingumo ministerijos Mokymo centro informacija apie organizuojamus mokymus teisėjams [žiūrėta 

2011-04-05]. Prieiga internete: http://www.tmmc.lt/lt/veikla/veiklos-kryptys.
413  Nacionalinės teismų administracijos 2009 metų veiklos ataskaita [žiūrėta 2011-04-04]. Prieiga interne-

te: http://www.teismai.lt/dokumentai/NTA_teises_aktai/2009m.%20nta%20darbo%20ataskaita.pdf. 
414  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 1R-162 „Dėl teisėjų 

mokymo organizavimo ir įgytų žinių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ [žiūrėta 2011-04-05]. Prieiga 
internete: http://www.tmmc.lt/lt/teisine-informacija/Taisykles.pdf.

415  Nacionalinės teismų administracijos 2009 metų veiklos ataskaita [žiūrėta 2011-04-04]. Prieiga interne-
te: http://www.teismai.lt/dokumentai/NTA_teises_aktai/2009m.%20nta%20darbo%20ataskaita.pdf. 

416  Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2010 metais ataskaita [žiūrėta 2011-04-04]. Prieiga interne-
te: http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Ataskaitos/tabid/413/Default.aspx.

417  Plačiau žr. Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2010 metais ataskaita [žiūrėta 2011-04-04]. Priei-
ga internete: http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Ataskaitos/tabid/413/Default.aspx. 

418  Ten pat.



126

Prokuratūros mokymo sistemoje ne mažiau aktualus klausimas – prokurorų ir ty-
rėjų, kurie specializuojasi tirti konkrečių kategorijų bylas, bendri mokymai. Pastaruoju 
metu vis dažniau diskutuojama, kad būtina ne tik kelti tyrėjų ir prokurorų kvalifikaciją, 
bet ir sukurti tyrėjų ir prokurorų specializavimosi dirbti su atskirų kategorijų bylomis, 
sistemą419. 2009 m. prokuratūros veiklos ataskaitoje, nagrinėjant šalies prokurorų kvali-
fikacijos kėlimo ir mokymo klausimus, pagrindinis dėmesys buvo skirtas prokurorų, 
kurie specializuojasi tam tikrose srityse, kvalifikacijos kėlimui – 2009 metais 216 tokių 
prokurorų kėlė kvalifikaciją420. Kita vertus, keičiantis viešojo valdymo koncepcijai, pasta-
ruoju metu aktualus tampa valstybės tarnautojų vadybinės kompetencijos klausimas421. 
Todėl, pasikeitus Lietuvos Respublikos BPK ir ikiteisminio tyrimo organizavimo funk-
ciją pavedus prokurorui, ikiteisminio tyrimo organizavimo procese labiau turėtų būti 
stiprinamos ne tik profesinės, bet ir vadybinės prokuroro kompetencijos, siejamos su 
planavimu, organizavimu, vadovavimu ir kontrole. Disertantės nuomone, viena iš pri-
oritetinių veiklos krypčių mokymo srityje turėtų būti bendrų prokurorų ir tyrėjų mo-
kymų organizavimas, siekiant suderinto ikiteisminio tyrimo organizavimo, vienodos 
nusikalstamų veikų kvalifikavimo praktikos, vienodo įstatymų normų taikymo, ben-
dradarbiavimo, komunikavimo, komandinio darbo kompetencijų stiprinimo. 

Apibendrinus teisėjų ir prokurorų mokymo sistemas, galima teigti, kad pastaruoju 
metu siekiama stiprinti ne tik profesines, bet ir vadybines, komunikavimo kompetenci-
jas, organizuojami bendri kompleksiniai mokymai.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnų mokymo sistemoje visada buvo pabrėžiama pro-
fesinių kompetencijų svarba. Nagrinėjant įvairių laikotarpių policijos pareigūnų ren-
gimo klausimus, reikia pažymėti, kad tyrėjų kvalifikacijos problemos buvo aktualios 
ir anksčiau. Dar E. Palskys, nagrinėdamas 1918–1940 m. laikotarpio kriminalistikos 
raidą, pažymi, kad viena iš svarbių kriminalistikos mokslo krypčių buvo policijos ir 
ikiteisminio tyrimo darbuotojų intelektinio ir profesinio lygio kėlimas, „panaudojant 
jų darbe naujausius mokslo bei technikos laimėjimus nusikaltimams aiškinti ir nusi-
kaltėliams sekti“422. To meto Lietuvoje daug dėmesio buvo skiriama įvykio vietoje rastų 
nusikaltimo pėdsakų ir kitų daiktinių įrodymų moksliniam tyrimui, darbuotojų, dir-
bančių įvykio vietoje, mokslinei kvalifikacijai ir policijos pareigūnų rengimo proble-
moms nagrinėti423. P. Stankeras, nagrinėdamas policijos mokymų programos turinį 
Antrojo pasaulinio karo metu, pažymi, kad buvo išskirta dešimt svarbiausių dalykų, 
tarp kurių – „nusikalstamų darbų tyrimas ir aiškinimas“424. Kriminalistikos klausimai 
mokymų metu neliko užmiršti425.

419  Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. spalio 26 d. nurodymas Nr. 5-N-23 „Dėl Sukčiavimo 
baudžiamojo persekiojimo stiprinimo Lietuvoje plano ir jo įgyvendinimo priemonių vykdymo“.

420  Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2009 metais ataskaita [žiūrėta 2010-05-18]. Prieiga interne-
te: http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Ataskaitos/tabid/413/Default.aspx.

421  Plačiau žr. Butkevičienė E., Vaidelytė E. Lietuvos valstybės tarnautojų vadybinės kompetencijos // Vie-
šoji politika ir administravimas Nr. 30, 2009, p. 68–81.

422  Palskys E. Kriminalistikos apybraižos. – Vilnius. 1995, p. 292.
423  Palskys E. Lietuvos kriminalistikos istorijos apybraižos. – Vilnius, 1995, p. 43–44. 
424  Stankeras P. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare. – Vilnius, 2008, p. 415. 
425  Ten pat, p. 414–415. 
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Kriminalinės policijos darbuotojų kompetencijos ir mokymo svarbą rodo ir tai, 
jog minėtu laikotarpiu „neturėdami galimybių ir sąlygų karo metais turėti pakanka-
mai specialių policinių mokyklų, kuriose tarp kitų būtų rengiami kriminalinės policijos 
pareigūnai, Kauno kriminalinės policijos apygarda, be savo tiesioginių funkcijų, atliko 
šios policijos rūšies darbuotojų teorinį ir praktinį parengimą“426. P. Ancelis, nagrinėda-
mas teisinės minties raidą tarpukario Lietuvoje, pažymi, kad „dabartinės ikiteisminio 
tyrimo tobulinimo problemos labai panašios į anuo laikmečiu gvildentus klausimus, o 
ypač dėl ikiteisminio tyrimo formos, institucijų įgaliojimų baudžiamajame procese, są-
veikos tarp prokuroro, minėtų institucijų ir konkretaus tyrėjo, darbuotojų kvalifikacijos 
ir mokslinimo, proceso formalumų šalinimo, tolygesnio darbo krūvio“.

Pastaraisiais metais teisėsaugos institucijų veiklos ataskaitose427 vis labiau akcen-
tuojamas darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos poreikis. Prokurorų nuomone, 
„tyrėjais priimami dirbti žmonės, neturintys teisinio išsilavinimo. Dėl žemo atlygini-
mo ir didelių darbo krūvių sunku surasti gerą specialistą“428. Ne vienoje prokuratūros 
ataskaitoje pažymima, kad pagrindinės policijos atliekamo ikiteisminio tyrimo bėdos 
yra žema tyrėjų kvalifikacija, teisinių žinių stoka, dažna tyrėjų kaita. 2007 metų proku-
ratūros veiklos ataskaitoje konstatuojama, kad išanalizavus ikiteisminius tyrimus, kurie 
buvo atliekami ilgiau kaip 6 mėnesius, nustatyta, jog viena iš tokio ilgo tyrimo priežasčių 
yra ne tik ikiteisminių tyrimų sudėtingumas ir didelė apimtis, bet ir nepakankamas iki-
teisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų skaičius, dažna jų kaita, didelis darbo krūvis, 
nepatenkinamas organizuotumas ir kvalifikacija429. Šios problemos nėra naujos ir jau 
nustatytos dar anksčiau. 2005 metų prokuratūros veiklos ataskaitoje430 daugiau dėmesio 
skiriama atskirų nusikalstamų veikų tyrimo ypatumams, tačiau vėlgi akcentuojama, jog 
sudėtingus ir didelės apimties ikiteisminius tyrimus atlieka žemos kvalifikacijos tyrėjai, 
kuriems trūksta teisinių žinių ir praktinio darbo įgūdžių, todėl prokuroras, organizuo-
damas ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaudamas, turi nurodyti raštu, kaip atlikti net ir 
elementarius ikiteisminio tyrimo veiksmus. Be to, ikiteisminio tyrimo pareigūnai nesu-
interesuoti greitai ištirti bylą, nes darbo krūvis ir taip didelis. 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas, vykdydamas vieną iš pagrindinių strateginių 
tikslų – stebėti žmogaus teisių įgyvendinimą Lietuvoje, 2006–2007 metais išnagrinėjo 
problematiką Lietuvos policijos ir žmogaus teisių srityje. Kaip viena iš svarbių proble-
mų įvardyta ir besitęsiančios organizacinės policijos problemos, didinančios žmogaus 
teisių pažeidimus. Apžvalgoje teigiama, kad „dalį žmogaus teisių pažeidimų sąlygoja 
prastos policijos pareigūnų darbo sąlygos, dėl darbuotojų stokos išaugę darbo krūviai ir 
netinkama vadyba“431. Tai susiję su didele policijos personalo kaita, besitęsiančia kele-

426  Ten pat, p. 414. 
427  Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2007 metais ataskaita.
428  Žemiškas noras – kad pagerėtų darbo sąlygos [žiūrėta 2008-10-05]. Prieiga internete: http://www.pro-

kura-turos.lt/Naujienos/Savait%C4%97stema/tabid/68/ItemID/562/Default.aspx.
429  Ten pat, p. 36.
430  Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2005 metais ataskaita [žiūrėta 2008-10-16]. Prieiga interne-

te: http://www.prokuraturos.lt /Veikla/Ataskaitos/tabid/413/Default.aspx.
431  Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje. Apžvalga. Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Eugrimas, 2007, 

p. 50 [žiūrėta 2009-10-18]. Prieiga internete: http://www.hrmi.lt/images/img/Zmogaus_teises2006-
2007_maketas.pdf.
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rius metus. 2002–2006 metais policijos personalo kaita vidutiniškai siekė 10 procentų, o 
daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių šis rodiklis kelis kartus mažesnis432. Per šį lai-
kotarpį iš tarnybos atleidžiamų policijos pareigūnų vidutinis skaičius beveik du kartus 
didesnis negu priimamų į tarnybą. Natūralu, kad, esant tokiai situacijai, darbo krūvis 
nuolat didėja. Nagrinėdamas nusikalstamų veikų aukų teises, Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas išskiria dar vieną svarbų aspektą, įvardydamas tai kaip įsisenėjusią problemą: 
ikiteisminio tyrimo pareigūnai nepagrįstai atsisako pradėti ikiteisminius tyrimus. Poli-
cijos pareigūnai, nereaguodami į pranešimus telefonu, nepriimdami pareiškimų, siekia 
dirbtinai sumažinti darbo krūvį ir pagerinti darbo rezultatus.

2004 m. Teisės institutas pateikė išvadas Teisingumo ministerijai dėl naujojo bau-
džiamojo proceso spartinimo galimybių, taip pat ir dėl ikiteisminio tyrimo organizavi-
mo, tyrėjų kompetencijos svarbos. Minėtose išvadose akcentuojama, kad didelis darbo 
krūvis, teisinių ir vadybinių žinių trūkumas bei ne visai aiškus funkcijų pasidalijimas 
kol kas trukdo išnaudoti visas galimybes efektyviai organizuoti ikiteisminį tyrimą. 
Tinkamos kompetencijos užtikrinimas reikšmingas ikiteisminio tyrimo organizavimo 
efektyvumui433. Todėl kalbant apie baudžiamojo proceso spartinimo galimybes ir bū-
dus, ikiteisminio tyrimo organizavimas – aktualus klausimas, tiesiogiai siejamas ne tik 
su tam tikru ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio pasirinkimu, bet ir su ikiteis-
minio tyrimo pareigūnų kompetencija bei kvalifikacija, kaip viena iš sudedamųjų šio 
modelio grandžių. Tinkamos kompetencijos užtikrinimo ir ikiteisminio tyrimo organi-
zavimo efektyvumo sąsajas rodo ir Teisės instituto atlikto tyrimo duomenys – svarbią 
reikšmę ikiteisminio tyrimo organizavimo efektyvumui turi tinkamos kompetencijos 
užtikrinimas. Atlikus Teisės instituto tyrimą, nustatyta, kad net 85 procentai apklaustų 
prokurorų ir 64,7 procento ikiteisminio tyrimo teisėjų mano, jog vadovavimas ikiteis-
miniam tyrimui ir kontrolė būtų efektyvesnė, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnai turėtų 
aukštesnę kvalifikaciją434.

Pažymėtina, kad 2008 metų spalio–lapkričio mėn. Vidaus reikalų ministerija or-
ganizavo reprezentatyvią kriminalinės justicijos pareigūnų apklausą435. Apklausa siekta 
išsiaiškinti, ar teisėjus, prokurorus, Kalėjimų departamento pareigūnus, policijos parei-
gūnus tenkina esama jų rengimo (mokymo) sistema ir ar pakanka kvalifikacijos kėlimo 
kursų. Gauti rezultatai parodė, kad net 78 procentus teisėjų ir 69 procentus Kalėjimų 
departamento pareigūnų tenkina jų rengimo sistema. Nagrinėjant policijos pareigūnų 
ir prokurorų atsakymus, rengimo sistema tenkino tik 41 procentą policijos pareigūnų ir 
39 procentus prokurorų (žr. 22 pav.). 

432  Ten pat.
433  Jurka R., Jovaišas K., Kanapeckaitė J., Mišeikis Ž., Baliutavičius S. Baudžiamojo proceso optimizavimo 

ir spartinimo galimybės ir būdai. – Vilnius, 2004, p. 67.
434  Ten pat, p. 67.
435  Tyrimas atliktas Vidaus reikalų ministerijoje, tyrimo autorė – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo sau-

gumo politikos departamento Viešojo saugumo politikos programų ir projektų skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Eglė Vileikienė. Pašto apklausos būdu apklausta 2030 kriminalinės justicijos pareigūnų: 1024 
policijos pareigūnai, 330 prokurorų, 251 teisėjas, 435 įkalinimo įstaigų ir pataisos inspekcijų pareigūnai. 
Apklausa vyko visuose policijos komisariatuose, apylinkių teismuose ir prokuratūrose, pataisos namuo-
se ir pataisos inspekcijose. Grąžinta 97 proc. užpildytų klausimynų. Tyrimo rezultatų statistinė paklaida 
neviršija 2,2 proc. esant 95 proc. patikimumui. 
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22 pav. Kriminalinės justicijos pareigūnų nuomonė apie esamą policijos  
pareigūnų, prokurorų, teisėjų rengimo (mokymo) sistemą

Paminėtina, kad to paties 2008 metais Vidaus reikalų ministerijos atlikto tyrimo 
rezultatai rodo, jog 72 procentams teisėjų ir 70 procentų Kalėjimų departamento pa-
reigūnų pakanka kvalifikacijos kėlimo kursų, tačiau tik 25 procentai prokurorų teigia, 
kad pakanka (net 71 procentas prokurorų mano, jog jiems kvalifikacijos kėlimo kursų 
nepakanka). 46 procentai policijos pareigūnų teigia, kad ir jiems kvalifikacijos kėlimo 
kursų nepakanka (žr. 23 pav.). 

23 pav. Kriminalinės justicijos pareigūnų nuomonė apie kvalifikacijos kėlimo kursus

Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos klausimus, 
galima išskirti dvi pagrindines veiksnių, darančių įtaką tyrėjo atliekamai veiklai, grupes. 
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1.  Vidiniai veiksniai, t. y. žinios, įgūdžiai, būtini tyrėjui tam, kad jis kokybiškai 
atliktų nusikalstamų veikų tyrimą:

- tyrėjo išsilavinimas (studijų metu įgytos žinios);
- tyrėjo darbo patirtis (stažas);
- policijos įstaigoje gaunamos ir gilinamos būtinos darbui žinios;
- kvalifikacijos tobulinimas Lietuvos įstaigose ir užsienyje;
- savarankiškas žinių gilinimas. 
2. Išoriniai veiksniai, susiję su organizacinėmis problemomis:
- ikiteisminio tyrimo organizavimas bendradarbiaujant su prokuroru;
- įstaigos darbo organizavimas; 
- darbo sąlygos;
- materialinis aprūpinimas;
- darbo krūvis;
- užmokesčio dydis.
Svarbu paminėti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetenci-

jos pokyčius nulėmė ir 2003 m. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos BPK. Viešosios policijos 
pareigūnams, tapusiems ikiteisminio tyrimo pareigūnais, taip pat pavesta tirti nusikals-
tamas veikas. Atlikta ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklausa parodė, kad viešosios po-
licijos pareigūnai kartais tiria apysunkius ar net sunkius nusikaltimus. Žinoma, naujaja-
me apylinkės inspektorių veiklos apraše436 ši situacija buvo keičiama ir tiksliai apibrėžta, 
kokias nusikalstamas veikas gali tirti ikiteisminį tyrimą atliekantis viešosios policijos 
pareigūnas. Tik po šešerių metų, t. y. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. 
birželio 2 d. įsakyme „Dėl Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno (apylin-
kės inspektoriaus) tarnybinės veiklos aprašo patvirtinimo“ peržiūrėtos viešosios polici-
jos funkcijos, reglamentuota apylinkės inspektoriaus kompetencija atliekant ikiteisminį 
tyrimą. Vadovaujantis minėtu įsakymu patvirtinto aprašo V skyriaus nuostatomis437, 
apylinkės inspektoriui suteikti įgaliojimai tiriant nusikalstamas veikas, numatytas Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnyje, 140 straipsnyje, 164 straips-
nyje, 178 straipsnio 4 dalyje, 187 straipsnyje, 201 straipsnio 3 dalyje, 284 straipsnyje.

Be to, nepamatuotas buvo ir bandymas suvienodinti buvusių tyrėjų ir operatyvi-
nių darbuotojų funkcijas. Universaliojo ikiteisminio tyrimo pareigūno statusas išba-
lansavo tuometinę situaciją: buvę operatyviniai darbuotojai ir viešosios policijos pada-
linių pareigūnai ėmėsi tirti bylas ir atlikti procesinius veiksmus. Neprofesionalumas, 
nepasirengimas, atliktų ikiteisminio tyrimo formalumas leido pagrįstai daryti išvadas, 
kad smuko atliekamų ikiteisminių tyrimų lygis. Kaip pažymi P. Ancelis, „ikiteisminio 
tyrimo funkciją atliekančių pareigūnų statusą prilyginus kitas policines funkcijas at-
liekančių pareigūnų statusui smuko ikiteisminio tyrimo veiklos prestižas, suaktyvėjo 
darbuotojų kaita, nes turėdami didesnę procesinio darbo patirtį, tačiau nematydami 
perspektyvos savo žinias ir patirtį šie asmenys tinkamiau pritaiko kitur, deja, jau ne 
kriminalinėje policijoje“438. 
436  Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 5-V-384 „Dėl Viešosios polici-

jos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos aprašo patvirtinimo“.
437  Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 5-V-384 „Dėl Viešosios polici-

jos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos aprašo patvirtinimo“.
438  Ancelis P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Monografija. – Vilnius, 2007, p. 268.
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Praėjus keleriems metams nuo Lietuvos Respublikos BPK įsigaliojimo, autorės nuo-
mone, universalaus tyrėjo statusas labiau neigiamai paveikė ikiteisminio tyrimo organi-
zavimo procesą. Ikiteisminio tyrimo padaliniai ieškojo įvairių darbo organizavimo būdų. 
Operatyvinį darbą dirbantys pareigūnai buvo priversti atlikti procesinius veiksmus, o 
buvę tardytojai, tapę universaliais tyrėjais, turėjo gilintis į operatyvinio darbo subtilybes. 
Be abejo, ikiteisminio tyrimo kokybė nuo to tik nukentėjo. Logiška, kad tokia situacija 
ikiteisminio tyrimo padalinių vadovus vertė ieškoti išeičių. Ikiteisminio tyrimo įstaigos 
nuolat ieškojo galimybės perskirstyti ikiteisminio tyrimo pareigūno funkcijas. Pamažu 
buvo grįžtama prie ankstesniojo ikiteisminio tyrimo pareigūnų skirstymo „į tardytojus ir 
operatyvinius darbuotojus“. Vėl diskutuojama, kad svarbi tyrėjų specializacija (pažymėti-
na, jog kai kuriose policijos įstaigose tyrėjų specializacija buvo išsaugota). 

Ši situacija parodė, kad tiek operatyviniams darbuotojams, tiek viešosios policijos 
darbuotojams trūksta ikiteisminio tyrimo organizavimo, planavimo, ikiteisminio tyrimo 
veiksmų taktikos žinių, taip pat žinių, būtinų tiriant atskirų rūšių nusikalstamas veikas. 
Tyrėjui, turinčiam pareigą atlikti ikiteisminį tyrimą, vienu metu sunku gerai atlikti tyri-
mą, organizuoti, planuoti darbą bylose ir atlikti reikalingus operatyvinius veiksmus. 

Siekiant nustatyti ikiteisminio tyrimo pareigūnų (tyrėjų) kvalifikacijos ir kompetenci-
jos problemas, buvo analizuojami mūsų atlikto empirinio tyrimo duomenys. Kadangi tyri-
mo metu buvo apklaustas beveik kas trečias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, galima teigti, 
kad šio tyrimo rezultatai pakankamai informatyvūs ir parodo tikrą šalies situaciją, atspin-
dinčią tyrėjų išsilavinimą ir darbo stažą. Smulkiau panagrinėkime bendruosius respondentų 
duomenis: tyrėjų amžių, stažą ir išsilavinimą. Nagrinėjant respondentų pasiskirstymą pagal 
amžių, matyti, kad didžiausia dalis respondentų (44,91 procento) yra 30–40 metų amžiaus 
tyrėjai. Kiek mažiau nei trečdalis (31,02 procento) tyrėjų yra 25–30 metų amžiaus. 40–50 
metų amžiaus tyrėjai sudaro 15,51 procento ir tik 7,65 procento respondentų yra iki 25 metų 
amžiaus. Vos 1 procentas yra 50–60 metų amžiaus tyrėjai (žr. 23 pav.). Prognozuoti, kokia 
padėtis bus ikiteisminio tyrimo padaliniuose po kelerių metų, gal ir sunkoka, bet jei palygin-
tume respondentų pasiskirstymą pagal dvi amžiaus grupes, t. y. iki 30 metų ir nuo 30 iki 40 
metų amžiaus, pastebėtume, kad respondentų iki 30 metų amžiaus yra 38,67 procento, o tai 
yra 6 procentais mažiau nei 30–40 metų amžiaus tyrėjų (žr. 24 pav.). 

24 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių
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Kitas svarbus kriterijus – respondentų išsilavinimas. Atlikus empirinį tyrimą nu-
statyta, kad beveik trys ketvirtadaliai tyrėjų (71,09 procento) turi aukštąjį išsilavinimą. 
Esama padėtis nėra tokia džiuginanti įvertinus tai, kad teisinį aukštąjį išsilavinimą turi 
55,08 procento tyrėjų (iš jų 44,91 procento turi universitetinį teisinį ir 10,17 procen-
to – neuniversitetinį teisinį išsilavinimą). Kaip jau minėta, autorės nuomone, vienas 
iš svarbių reikalavimų, keliamų tyrėjui, turėtų būti teisinis universitetinis ar neuniver-
sitetinis išsilavinimas. Todėl, remdamasi šiais duomenimis, disertantė pagrįstai teigia, 
kad būtina nustatyti ir apibrėžti kvalifikacinius reikalavimus tyrėjui, numatant teisinį 
universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą439. 

Toliau nagrinėjant respondentų pasiskirstymą pagal išsilavinimą, matyti, kad aukš-
tesnįjį išsilavinimą turi 19,13 procento apklaustųjų (iš jų 9,87 procento turi aukštesnįjį 
teisinį ir 9,26 procento – aukštesnįjį neteisinį). Na, ir 5,64 procento apklaustųjų turi 
vidurinį išsilavinimą (žr. 25 pav.).

25 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų išsimokslinimo problema buvo 
analizuojama ne kartą. Beveik prieš dešimt metų R. Burda, nagrinėdamas specialių-
jų žinių panaudojimo galimybes tyrėjo darbe, analizavo tyrėjo išsilavinimo, patirties 
ir kompetencijos problemas. Štai 1998 metais dirbo 662 tardytojai, iš jų 53,3 procento 
turėjo aukštąjį teisinį išsilavinimą, 1999 metais – 54,3 procento. Vidurinį išsilavinimą 

439  Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2011 m. kovo 24 d. rašte 
Nr. 5-S-1589 dėl tyrėjų kvalifikacijos nurodyta, kad 2010 metais beveik 70 procentų kriminalinės polici-
jos vidurinės grandies pareigūnų turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2009 metų duomenimis, 61 
procentas pareigūnų, turinčių pareigą atlikti ikiteisminį tyrimą, turėjo aukštąjį universitetinį teisinį išsi-
lavinimą, 19 procentų – aukštąjį universitetinį neteisinį, 13 procentų – aukštąjį neuniversitetinį teisinį, 
6 procentai – aukštąjį neuniversitetinį neteisinį, 1 procentas neturėjo aukštojo išsilavinimo. Gretinant 
šiuos duomenis su mūsų tyrimo gautais rezultatais, svarbu tai, kad mes apklausėme ne tik tyrėjus, tu-
rinčius pareigą atlikti ikiteisminį tyrimą, bet ir tyrėjus, turinčius teisę atlikti ikiteisminį tyrimą (opera-
tyviniai darbuotojai, atliekantys ikiteisminio tyrimo ir operatyvinius veiksmus). 
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turinčių tyrėjų 1998 metais buvo 2,8 procento, o 1999 metais – tik 0,89 procento440. Kaip 
teigia R. Burda, tai, be abejo, turi įtakos darbo organizavimui ir kokybei.

Smulkiau nagrinėjant tyrėjų amžiaus ir išsilavinimo santykį, pastebima tam tikrų 
dėsningumų. Panagrinėkime respondentų grupę iki 25 metų. Konstatuotina, kad ne-
maža dalis jauno amžiaus tyrėjų neturi aukštojo teisinio universitetinio išsilavinimo. 
Tik 4,7 procento apklaustųjų iki 25 metų amžiaus turi aukštąjį teisinį universitetinį išsi-
lavinimą. O šios amžiaus grupės 14,36 procento tyrėjų turi tik vidurinį išsilavinimą. 

Nagrinėjant kitą tyrėjų amžiaus grupę (25–30 metų), matyti, kad daug daugiau ty-
rėjų (35,87 procento) turi aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą ir tai artima vidurinį 
išsilavinimą turinčių tyrėjų procentinei išraiškai (41,13 procento). Nagrinėjant trečiąją 
tyrėjų amžiaus grupę (nuo 30 iki 40 metų), matyti, kad 46,65 procento respondentų 
turi aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą, o vidurinį išsilavinimą turinčiųjų jau ma-
žiau – 35,64 procento. Ketvirtoje amžiaus grupėje (nuo 40 iki 50 metų) 11,45 procento 
tyrėjų turi aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą, o vidurinį – 8,87 procento. 

Išnagrinėjus respondentų amžiaus ir išsilavinimo santykį, matyti, kad iki 30 metų 
amžiaus daugiau tyrėjų turi vidurinį nei aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą ir 
tik nuo 30 metų amžiaus daugiau tyrėjų turi aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą. 
Kodėl taip yra, nesunku atspėti: įvertinus didelį darbo krūvį, mažą atlyginimą, ne pačias 
geriausias darbo sąlygas, baigus universitetines teisės studijas, renkamasi kita, labiau 
prestižinė profesija. Į policiją tyrėjais ateina dirbti vidurinį išsilavinimą ar kitą profesiją 
turintys asmenys ir per tam tikrą laiką dalis jų neakivaizdžiai baigia teisės studijas ir 
įgyja atitinkamą išsilavinimą.

Darbo stažas teisėsaugos įstaigoje – vienas iš svarbių kriterijų, padedančių įvertinti 
dabartinę situaciją ikiteisminiame tyrime ir prognozuoti galimus pokyčius po kelerių 
metų. Tyrimo rezultatai parodė, kad nemaža dalis tyrėjų (34,84 procento) turi 10–15 
metų darbo stažą teisėsaugos įstaigose. 20,34 procento tyrėjų turi 15–20 metų darbo 
stažą. Kiek mažiau tyrėjų (18,33 procentų) turi 5–10 metų darbo stažą. Nedidelę darbo 
patirtį (iki 5 metų darbo stažą) turi 22,26 procento tyrėjų, o labai didelę darbo patirtį, 
t. y. daugiau nei 20 metų, turi tik 4,23 procento tyrėjų (žr. 26 pav.). 

26 pav. Respondentų išsidėstymas pagal darbo stažą teisėsaugos įstaigose 

440  Burda R. Liutkevičius S. Specialių žinių panaudojimas tyrėjo darbe // Jurisprudencija, 2000, T.18(10), p. 73.



134

Panagrinėkime tyrėjų darbo stažo ir išsilavinimo santykį. Autorė neatsitiktinai 
pasirenka panagrinėti tyrėjų, turinčių iki 1 metų amžiaus stažą teisėsaugos įstaigoje, 
grupę. Iš tiesų tyrimo duomenys labai nustebino: 55,42 procento šių respondentų turi 
aukštąjį neteisinį išsilavinimą (iš jų 40 procentų turi universitetinį ir 15,42 procento 
neuniversitetinį aukštąjį išsilavinimą). Palyginkime, teisinį aukštąjį išsilavinimą turi 
41,52 procento tyrėjų (universitetinį teisinį išsilavinimą turi 23,05 procento ir 18,47 
procento – neuniversitetinį). Taigi, tai tik patvirtina, kad tyrėjais ateina dirbti kitų pro-
fesijų asmenys, turintys aukštąjį neteisinį išsilavinimą. 

Panašiai yra ir nagrinėjant kitą tyrėjų grupę (darbo stažas nuo 1 iki 3 m.). 38,03 
procento tyrėjų turi neteisinį aukštąjį išsilavinimą. Nemaža dalis jų (31,41 procento) 
turi universitetinį ir 6,62 procento – neuniversitetinį išsilavinimą. Kardinaliai pasikei-
tusią situaciją galima įžvelgti nagrinėjant tyrėjų, turinčių 5–10 metų darbo stažą, grupę. 
Tik 14,29 procento tyrėjų turi neteisinį aukštąjį išsilavinimą (12,11 procento – universi-
tetinį ir 2,18 procento – neuniversitetinį išsilavinimą). Palyginkime, 38,56 procento turi 
aukštąjį teisinį išsilavinimą (universitetinį išsilavinimą turi 31,41 procento šios grupės 
tyrėjų ir 7,15 procento – neuniversitetinį teisinį išsilavinimą). 

Panašiai galima vertinti ir 10–15 metų darbo stažą turinčių tyrėjų išsilavinimą. 17,05 
procento tyrėjų turi aukštąjį neteisinį išsilavinimą (14,15 procento – universitetinį ir 2,9 pro-
cento –neuniversitetinį išsilavinimą). Pažymėtina, kad 52,61 procento tyrėjų turi aukštąjį 
teisinį išsilavinimą. Nemaža dalis (jau 45,09 procento) turi teisinį universitetinį išsilavinimą 
ir tai didžiausia procentinė išraiška tarp visų tyrėjų grupių pagal stažo ir išsilavinimo santykį. 
Be to, 7,52 procento tyrėjų turi aukštąjį teisinį neuniversitetinį išsilavinimą. Analizuojant 
tyrėjų, turinčių 15–20 metų darbo stažą, grupę, nustatyta, kad 14,89 procento turi neteisinį 
aukštąjį išsilavinimą (10,91 procento – universitetinį ir 3,98 procento – neuniversitetinį išsi-
lavinimą). 46,06 procento tyrėjų turi aukštąjį teisinį išsilavinimą: 40,61 procento – universi-
tetinį teisinį ir 5,45 procento – neuniversitetinį išsilavinimą). 

Apibendrinusi šiuos duomenis, disertantė teigia, kad didžioji dalis (daugiau negu 
pusė) respondentų – tyrėjų – yra patyrę darbuotojai. Tyrimo duomenys rodo, jog ne-
didelį darbo stažą turinčių tyrėjų yra pakankamai mažai (iki 3 metų darbo stažo – tik 
apie 15 procentų). 

Siekdami įvertinti dabartinį ikiteisminio tyrimo pareigūno profesinio pasirengimo 
lygį, tyrimo metu taip pat išsiaiškinome kriminalistikos taktikos žinių svarbą nusikals-
tamų veikų tyrimo procese. Tyrėjams buvo pateikti klausimai: 

- ar jie turi pakankamai kriminalistikos taktikos žinių; 
- ar jiems reikalingos šios žinios; 
-  ar ikiteisminio tyrimo įstaigose pakankamai skiriama dėmesio kriminalistikos 

taktikos problemoms nagrinėti; 
- ar tyrėjai savarankiškai gilina kriminalistikos taktikos žinias;
-  ar tyrėjai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kuriuose nagrinėjamos 

kriminalistikos taktikos problemos;
-  ar tyrėjams ir prokurorams reikalingi nuolatiniai mokymai, kuriuose būtų na-

grinėjamos šiuolaikinės kriminalistikos taktikos problemos;
- ar pakankamai organizuojama mokymų kriminalistikos taktikos klausimais;
-  ar reikalingi kompleksiniai kriminalistikos taktikos, baudžiamojo proceso, 

baudžiamosios teisės ir kitų mokslo sričių mokymai. 
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Nagrinėjant kriminalistikos taktikos svarbą, be abejo, būtina išanalizuoti situaciją, 
kokių profesijų pareigūnams labiausiai reikalingos kriminalistikos taktikos žinios ir ko-
kiems pareigūnams labiausiai trūksta kriminalistikos taktikos žinių (žr. 27 pav.). 

27 pav. Tyrėjų nuomonė apie reikalingiausias teorines ir praktines  
kriminalistikos taktikos žinias 

Tyrėjų nuomone, tiek teorinės, tiek praktinės kriminalistikos taktikos žinios la-
biausiai reikalingos patiems tyrėjams, kurie tiesiogiai atlieka ikiteisminius tyrimus. 
32,39 proc. apklaustų tyrėjų mano, kad kriminalistikos taktikos žinios būtiniausios ty-
rėjams. Ne mažiau kriminalistikos taktikos žinios būtinos specialistams (ekspertams) 
(žr. 27 pav.). Apibendrindami galime teigti, kad tyrėjams labai svarbios kriminalistikos 
taktikos žinios. 

Analizuojant respondentų nuomonę, kokių profesijų pareigūnams labiausiai trūks-
ta teorinių ir praktinių kriminalistikos taktikos žinių, matyti, kad 25,13 proc. apklaustų-
jų mano, jog šiuo metu tyrėjams labiausiai trūksta kriminalistikos taktikos žinių. 21,03 
proc. apklaustųjų mano, kad labiausiai kriminalistikos taktikos žinių trūksta prokuro-
rams, 18,46 proc. – kad specialistams (ekspertams) (žr. 28 pav.).

28 pav. Tyrėjų nuomonė apie teorinių ir praktinių kriminalistikos taktikos žinių trūkumą

Tyrėjai, paklausti, kokių konkrečiai kriminalistikos taktikos žinių jiems trūksta, 
nurodė, kad labiausiai jiems trūksta žinių apie atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų tak-
tiką (26 procentų), žinių apie taktines operacijas (20,55 proc.), žinių apie nusikalstamų 
veikų tyrimo planavimą (12,58 proc.), žinių apie kriminalistines versijas (12,37 proc.) 
(žr. 29 pav.).
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29 pav. Tyrėjų nuomonė apie kriminalistikos taktikos žinių trūkumą patiems tyrėjams

Tyrimu buvo siekiama panagrinėti ikiteisminio tyrimo pareigūnų nuomonę, kokie 
sunkumai iškyla tiriant ir aiškinantis nusikalstamas veikas. Tyrėjai nurodė, kad didžiau-
sia problema yra didelis darbo krūvis, netobuli įstatymai. Ne mažiau aktualūs klausimai 
siejami su blogu materialiniu aprūpinimu ar netinkamu darbo organizavimu. Tyrėjų 
nuomone, nepakankamas specialiųjų žinių panaudojimas ar menkos teisinės žinios 
nėra pagrindiniai sunkumai, turintys įtakos tiriant nusikalstamas veikas. 

Analizuodami dabartinę kriminalistikos mokslo situaciją mūsų šalyje, mokslinin-
kai441 pabrėžia, kad nepakanka vien tik teisėsaugos įstaigų vykdomų taikomojo pobū-
džio funkcijų analizuojant nusikalstamumo problemas ar rengiant metodines praktines 
rekomendacijas. Būtinas kompleksinis ikiteisminio nusikalstamų veikų tyrimo proce-
sinių, kriminalistinių ir organizacinių problemų tyrinėjimas. Tai sietina ir su reikalin-
gomis žiniomis. Autorės nuomone, tyrėjui, tiriančiam nusikalstamas veikas, nepakanka 
vien tik kriminalistikos taktikos žinių. Tai reiškia, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas, 
atlikdamas ikiteisminį tyrimą, turi taikyti susijusių veiksmų visumą – kompleksą bau-
džiamojo proceso, kriminalistikos, vadybos, logikos, psichologijos ir kitų sričių žinių. 

Tyrimo metu apklausus tyrėjus, ar jie turi pakankamai teorinių ir praktinių kri-
minalistikos taktikos žinių, tik 11,43 procento tyrėjų nurodė, kad turi šių žinių, o 23,80 
procento respondentų mano, jog tokių žinių neturi. Didžioji dalis tyrėjų (beveik 60 pro-
centų) turimas žinias vertina iš dalies (žr. 30 pav.). 

30 pav. Tyrėjų nuomonė apie tai, ar ikiteisminio tyrimo tyrėjai pakankamai turi  
teorinių ir praktinių kriminalistikos taktikos žinių 

441  Kurapka V. E., Malevski H. Kriminalistikos mokslas Lietuvoje: ateities įžvalgos. Kriminalistika ir teismo 
ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Mokslo darbų rinkinys. – Vilnius, 2007, p. 54–59.
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Plačiau panagrinėkime tyrėjų, kurie į šį klausimą atsakė teigiamai, nuomonę atsi-
žvelgdami į jų išsilavinimą. Kaip jau minėta, į šį klausimą teigiamai atsakė 11,43 pro-
cento respondentų. Iš jų daugiau nei pusė (52,23 procento) yra tyrėjai, turintys aukštąjį 
teisinį išsilavinimą, o 25,2 procento – turintys aukštąjį neteisinį išsilavinimą, vos 5,42 
procento – turintys vidurinį išsilavinimą. 

Apibendrindama šiuos duomenis, disertantė teigia, kad tyrėjams yra labai reikalin-
gos kriminalistikos taktikos žinios, jiems šių žinių trūksta. Todėl, mūsų manymu, krimi-
nalistikos taktikos žinių suteikimas turėtų būti aktualus tiek teisės studijų metu, tiek ir 
vėliau, kvalifikacijos tobulinimo procese. Siekdami nustatyti, kaip dirbantys tyrėjai gauna 
žinių apie kriminalistikos taktikos aktualijas, nagrinėjome tyrėjų nuomonę apie jų įstaigo-
se skiriamą dėmesį kriminalistikos taktikai, kvalifikacijos tobulinimo procese suteikiamas 
kriminalistikos taktikos žinias, taip pat savarankiško mokymosi galimybes.

Smulkiau nagrinėjant, kokių būtinų žinių, reikalingų atliekant ikiteisminį tyrimą, 
trūksta tyrėjams, tikslinga panagrinėti, kiek dėmesio skiria tyrėjų kvalifikacijai tobu-
linti pačios ikiteisminio tyrimo įstaigos. Tik 13,80 procento respondentų teigia, kad 
ikiteisminio tyrimo įstaigose skiriama pakankamai dėmesio teorinėms ir praktinėms 
kriminalistikos problemoms nagrinėti. Beveik penktadalis apklaustųjų nurodė, jog jų 
įstaigose visai neskiriama dėmesio kriminalistikos klausimams nagrinėti (žr. 31 pav.). 

31 pav. Tyrėjų nuomonė apie tai, ar jų įstaigoje pakankamai skiriama dėmesio kriminalisti-
kos teorinėms ir praktinėms problemoms nagrinėti

Analizuojant respondentų pagal išsilavinimą atsakymus į šį klausimą, matyti, kad 
vidurinį išsilavinimą turintys tyrėjai mano, jog jų įstaigose gerokai daugiau dėmesio 
skiriama kriminalistikos taktikos teorinėms ir praktinėms problemoms: 18,09 procento 
respondentų į šį klausimą atsakė teigiamai ir tik 7,27 procento atsakė neigiamai. 14,05 
procento tyrėjų, turinčių universitetinį neteisinį išsilavinimą, mano, kad pakankamai 
skiriama dėmesio kriminalistikos taktikos problemoms, ir 16,61 procento tyrėjų nuo-
mone – neskiriama. Palyginti su vidurinį išsilavinimą turinčiais tyrėjais, pakankamai 
pesimistiškai į šį klausimą atsakė respondentai, turintys teisinį universitetinį išsilavi-
nimą. Iš jų daugiau nei 12 procentų atsakė teigiamai, 26,37 procento atsakė neigiamai. 
Darytina išvada, kad neteisinį išsilavinimą turintys tyrėjai geriau vertina situaciją iki-
teisminio tyrimo padaliniuose, kur skiriamas dėmesys kriminalistikos taktikos teori-
nėms ir praktinėms problemoms nagrinėti.
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Ikiteisminio tyrimo tyrėjų kvalifikacijos problemos nagrinėtos ir anksčiau. Atlie-
kant apklausą buvo siekta išsiaiškinti, kokios yra nusikalstamų veikų tyrimo paviršu-
tiniškumo, ne visada nustatomų reikšmingiausių bylos aplinkybių, tyrimų vilkinimo 
priežastys, – 63,2 procento tyrėjų nurodė, kad tai „kompetencijos stoka nusikalstamų 
veikų tyrimo srityje“. Tad vienas iš siūlymų buvo „numatyti pirminį tyrimą atliekan-
čių pareigūnų nuolatinio kvalifikacijos kėlimo priemones, spręsti jų profesinio rengimo 
problemas“442.

Kita vertus, vyrauja nuomonė, kad labai svarbu ir pareigūnų sugebėjimas nuolat 
ir savarankiškai įgyti reikiamų specialiųjų žinių atliekant ikiteisminį tyrimą. Naujoji 
viešoji vadyba teigia, jog „savarankiškas mokymasis skirtas jaučiančiam savo vertę, są-
moningam darbuotojui. Tai žinios, sudarančios galimybę didinti darbo turiningumą, 
priimamų sprendimų efektyvumą“443. Savarankiškam žinių gilinimui būtina motyvacija. 
Motyvacija – labai svarbus mokymosi variklis. „Vidinė motyvacija yra tarsi traukiantis 
veiksnys – žmonės mokosi, nes jiems patinka mokytis, o išorinė motyvacija yra tarsi 
stumiantis veiksnys – žmonės raginami mokytis“444. Prof. M. Barkauskaitė, tyrinėdama 
suaugusiųjų mokymo ypatumus, pažymi, kad suaugusiems svarbi tiek išorinė motyvaci-
ja (susijusi su geresniu darbu, paaukštinimu, didesniu atlyginimu), tiek vidinė (pasiten-
kinimas darbu, savigarba, gyvenimo kokybė, saviraiška)445. Vadyboje vyrauja nuomonė, 
kad motyvavimas (motyvacija) yra vienas pagrindinių veiksnių, kurie lemia įmonės vei-
klos rezultatyvumą. „Motyvavimas – valdymo proceso dalis, reiškianti poveikio žmonių 
elgesiui darymą“446. Personalo vadybos ekspertai teigia, jog „motyvavimas – tai numaty-
tos veiklos rezultatyvumo užtikrinimo priemonė“447. Motyvavimas yra glaudžiai susijęs 
su darbuotojų poreikių patenkinimu ir skirtas darbuotojų elgesiui paveikti, siekiant ir 
pačios organizacijos tikslų. Vadyboje išskiriami šie motyvacijos bruožai: 

1. Tai nėra nuolatinė būsena, todėl ją reikia periodiškai sustiprinti. 
2. Tai priemonė, padedanti sutvarkyti darbo santykius organizacijose.
3. Tai vienas iš keleto veiksnių, lemiančių asmens veiklos rezultatus. 
JAV mokslininkai, nagrinėdami nusikalstamų veikų tyrimo organizavimą, ypač 

akcentuoja tyrėjo motyvaciją kaip vieną svarbiausių savybių, būtinų tyrėjui448. Lietuvoje 
taip pat ryškėja motyvacijos svarba nusikalstamų veikų tyrimo procese. Pažymėtina, kad 
prokuratūros veiklos ataskaitose motyvacija įvardijama kaip vienas iš svarbių veiksnių, 
lemiančių nusikalstamų veikų tyrimo efektyvumą. Teigiama, jog menkai motyvuotas 
savarankiškas pareigūnų pasirengimas ir nepakankamai organizuoti mokymai neužti-
krina vienareikšmio įstatymų reikalavimų suvokimo, lemia skirtingą įstatymų taikymo 
praktiką. Tačiau susieti vidinę ir išorinę motyvaciją bei tyrėjo darbą, ko gero, sunku, nes 

442  Matulienė S., Bučiūnas G. Ikiteisminio tyrimo efektyvumo problemos. Kriminalistika ir teismo 
ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2007, p. 90.

443  Juralevičienė J. Valstybės tarnautojų lavinimas naujoje viešojo valdymo sampratoje / Naujoji viešoji 
vadyba. – Kaunas, 2007, p. 130.

444  Quality and Common Training Standarts (Q13). CEPOL International Seminar. Bramshill. United 
Kingdom. 2008. 

445  Barkauskaitė M. Suaugusiųjų pedagogikos gairės. – Vilnius, 2006, p. 30. 
446  James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. Vadyba. – Kaunas, 2005, p. 434. 
447  Stankevičienė A., Lobanova L. Personalo vadyba organizacijos sistemoje. – Vilnius, 2006, p. 136.
448  Lyman M. D. Criminal Investigation: the Art and the Science. 6 th ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2011, p. 21.
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nėra sukurta ikiteisminio tyrimo pareigūnų karjeros sistema, miglotai vertintina toles-
nė tyrėjo darbo perspektyva, neišspręstas tyrėjo darbo užmokesčio, atitinkančio darbo 
sąlygas ir krūvį, klausimas. Tad iš esmės pasigendama išorinės motyvacijos svertų. Vi-
dinė motyvacija, pasižyminti saviraiška ir savigarba, ko gero, laikina, nes nėra atsvaros 
išorinei motyvacijai.

Kalbant apie motyvaciją, kita vertus, kreipiamas dėmesys ir į prokurorų kvalifikaci-
jos tobulinimą. Akcentuojama, kad ikiteisminio tyrimo kokybė, kaip ir tyrėjų kvalifika-
cija, dar ne visada yra pakankama, juolab kad ir pačių tyrėjų noras gerinti profesines ži-
nias yra pernelyg mažas. 2007 m. prokuratūros veiklos ataskaitoje pažymima, jog būtina 
didinti specializuotų prokurorų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo veiksmingumą449.

Nagrinėjant respondentų nuomonę, ar jie savarankiškai gilina žinias, būtinas iki-
teisminio tyrimo procese, 30,15 procento apklaustųjų nurodė, kad dažnai gilina turimas 
žinias, o 61,42 procento nurodė, kad retai. 8,43 procento respondentų nurodė, jog iš 
viso savarankiškai negilina turimų žinių (žr. 32 pav.).

32 pav. Tyrėjų nuomonė apie tai, ar jie savarankiškai gilina kriminalistikos taktikos žinias ir 
ar domisi kriminalistikos taktikos naujovėmis

Pažymėtina, kad nagrinėjant respondentų atsakymus į šį klausimą pagal jų amžių, 
išryškėja tam tikri dėsningumai: kuo tyrėjai jaunesni, tuo daugiau yra savarankiškumo 
gilinant kriminalistikos taktikos žinias. Nagrinėjant respondentų iki 25 metų amžiaus 
grupę, matyti, kad 38,43 procento jų dažnai savarankiškai gilina žinias, o retai – 51,76 
procento. Tyrėjai nuo 25 iki 30 metų amžiaus rečiau savarankiškai gilina žinias: 29,46 
procento teigia, jog dažnai, o 60,54 procento – retai. Dar mažiau savarankiški yra tyrė-
jai, kurių amžius nuo 30 iki 40 metų. 28,70 procento tyrėjų teigia dažnai savarankiškai 
gilinantys kriminalistikos taktikos žinias. Tačiau vertinant atsakymus „ne“, matyti, kad 
tik 7,68 procento šio amžiaus tyrėjų iš viso negilina kriminalistikos taktikos žinių. 

Nagrinėdami respondentų nuomonę apie savarankišką žinių gilinimą, įvertinome 
ir jų atsakymus pagal išsilavinimą. Išryškėjo tam tikros tendencijos: paradoksalu, tačiau 
universitetinį teisinį išsilavinimą turintys tyrėjai daug dažniau savarankiškai gilina kri-
minalistikos taktikos žinias nei tyrėjai, turintys vidurinį išsilavinimą. 23,40 procento 

449  Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros 2007 metų veiklos 
ataskaitos“ (Žin., 2008, Nr. 58-2168). 
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respondentų, turinčių vidurinį išsilavinimą, teigia, kad dažnai, ir 68,44 procento – retai 
savarankiškai gilina kriminalistikos taktikos žinias, o štai tyrėjai, turintys universitetinį 
teisinį išsilavinimą, tai daro dažniau: 30,52 procento respondentų dažnai ir 62,39 pro-
cento retai savarankiškai gilina kriminalistikos taktikos žinias. Apibendrindami šiuos 
duomenis, galime konstatuoti, kad tyrėjų motyvacija savarankiškai gilinti kriminalisti-
kos taktikos žinias yra menka, pastebima savarankiško mokymosi stoka. 

Analizuojant tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo procesą, matyti, kad daugiausia po-
licijos tyrėjų kvalifikacija buvo tobulinama Lietuvos policijos mokymo centre (2009 m. 
spalio 1 d. Lietuvos policijos mokymo centras ir Klaipėdos policijos mokykla reorgani-
zuoti į Lietuvos policijos mokyklą). Nedidelė dalis tyrėjų savo kvalifikaciją kėlė ir Klai-
pėdos policijos mokykloje, Mykolo Romerio universitete, kitose valstybės institucijose. 
2007 metais Lietuvos policijos mokymo centre pagal 33 įvairias temas buvo organizuoti 
128 susiję su nusikalstamų veikų tyrimu ir nusikalstamų veikų prevencija mokymai, 
kuriuose dalyvavo 1 884 ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Palyginti su 2006 metais, mo-
kymuose dalyvavusių tyrėjų skaičius padidėjo. 2006 m. ikiteisminio tyrimo tyrėjams 
pagal 26 įvairias temas buvo organizuota 118 mokymų, susijusių su nusikalstamų veikų 
tyrimu ir prevencija; juose dalyvavo 1 762 tyrėjai. 2008 metais pagal 28 įvairias temas 
buvo organizuoti 77 mokymai, o 2009 metais – 47 mokymai (žr. 33 pav.)

Metai Dalyvių skaičius Temų skaičius Kursų skaičius

2006 m. 1762 26 118

2007 m. 1884 33 128

2008 m. 1178 28 77

2009 m. 607 17 47
33 pav. Duomenys apie tyrėjų dalyvavimą Lietuvos policijos mokymo centro mokymuose, 

susijusiuose su nusikalstamų veikų tyrimu ir prevencija 

Kriminalistikos mokslo ir žinių svarbą rodo atlikti ankstesni tyrimai. Dr. L. No-
vikovienė, analizuodama kriminalistinių žinių poreikį, nagrinėjo studentų požiūrį į 
kriminalistikos žinių taikymą praktinėje veikloje. Atlikus tyrimą nustatyta, kad krimi-
nalistikos pagrindus teisininkas privalo išmanyti, kad ir kokia būtų jo specializacija450. 
Lyginant kriminalistikos ir kitus mokymus nusikalstamų veikų tyrimo srityje pagal te-
mas, matyti, kad 2006 m. buvo organizuoti mokymai pagal 26 įvairias temas nusikals-
tamų veikų tyrimo srityje, iš jų 16 kriminalistikos temų, o tai sudarė 62 procentus visų 
temų, skirtų nusikalstamų veikų tyrimo ir prevencijos srityje, o 2007 m. tai sudarė 64 
procentus, 2008 metais – 79 procentus, 2009 metais – 76 procentus. Nagrinėjant atski-
ras kriminalistikos sritis, matyti, kad daugiausia dėmesio skirta kriminalistikos tech-
nikos ir kriminalistikos taktikos mokymams. Analizuojant informaciją apie Muitinės 
kriminalinės tarnybos pareigūnams skirtus mokymus, matyti, kad daugiausia dėmesio 
skiriama kriminalistikos metodikos klausimams nagrinėti (kontrabandos, narkotikų 
tyrimo metodikoms).

450  Novikovienė L., Adomaitytė U., Kuzinevič B. Studijuojančiųjų teisę kriminalistikos žinių poreikis. 
Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. – Vilnius, 2007, p. 108.
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Kaip matyti, kriminalistikos mokymai sudaro didžiąją daugumą visų mokymų nu-
sikalstamų veikų tyrimo ir prevencijos srityje. 2006 m. kriminalistikos mokymai sudarė 
75,5 procento visų mokymų nusikalstamų veikų tyrimo ir prevencijos srityje, 2007 m. – 
65,6 procento, o 2008 m. – kiek daugiau, t. y. 71 procentą, 2009 metais – 74,4 procento 
visų mokymų nusikalstamų veikų tyrimo ir prevencijos srityje (žr. 34 pav.). Likusi dalis 
mokymų buvo skirta baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso, operatyvinės veiklos 
mokymams.

34 pav. Kriminalistikos kursų skaičius nusikalstamų veikų tyrimo srityje 

Darytina išvada, kad kriminalistikos mokymai – svarbiausi iš visų mokymų nusi-
kalstamų veikų tyrimo srityje. Tačiau tyrimo rezultatai parodė, kad didelė dalis respon-
dentų nėra dalyvavę jokiuose mokymuose, kuriuose būtų nagrinėjamos kriminalistikos 
taktikos teorinės ir praktinės problemos.

Apklausus tyrėjus apie jų dalyvavimą mokymuose, skirtuose nagrinėti nusikalsta-
mų veikų tyrimą, daugiau nei pusė respondentų (54,54 procento) nurodė, kad nė karto 
nedalyvavo tokiuose mokymuose. Nagrinėjant respondentų nuomonę pagal jų darbo 
stažą, aiškėja, kad skiriasi tik labai didelį darbo stažą (daugiau nei 20 metų) turinčių 
tyrėjų duomenys: 53 procentai jų kėlė kvalifikaciją, o štai tik 40,7 procento tyrėjų, ku-
rių stažas nuo 5 iki 10 metų, teigė kėlę kvalifikaciją minėtoje srityje. Dar mažiau kėlė 
kvalifikaciją tyrėjai, kurių stažas nuo 3 iki 5 metų, t. y. tik 37,74 procento respondentų. 
Apibendrinus galima teigti, kad vidutinį darbo stažą (nuo 3 iki 10 metų) turintys tyrėjai 
pakankamai retai dalyvavo mokymuose, kuriuose nagrinėjamos kriminalistikos takti-
kos problemos. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 41,67 procento respondentų, turinčių 
vidurinį išsilavinimą, dalyvavo tokio pobūdžio mokymuose. Panašus skaičius (40,48 
procento) dalyvavo ir universitetinį teisinį išsilavinimą turinčių tyrėjų. Autorės nuo-
mone, ikiteisminio tyrimo padalinių vadovai, siųsdami tyrėjus į mokymus, turėtų atsi-
žvelgti į tyrėjo išsilavinimą, darbo stažą, būtinumą ir periodiškumą dalyvauti tokiuose 
mokymuose. Be to, tai rodo mokymų ikiteisminio tyrimo pareigūnams poreikį. 

Svarbu tai, kad tyrėjai nuolat keltų kvalifikaciją ir sistemingai dalyvautų moky-
muose, kuriuose būtų nagrinėjami kriminalistikos taktikos klausimai. Tęstinių ir nuo-
latinių mokymų svarbą pabrėžia ir mokslininkai, analizuodami šiuolaikines policijos 
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pareigūnų rengimo problemas. Teigiama, jog baigus „formalius mokymus ir pradinį 
parengimą, jiems jau dirbant, ir toliau reikės nuolat mokytis, giliau studijuoti, lavinti 
analitinius ir problemų sprendimo gebėjimus, tarpų jų gebėjimą taikyti teisėtvarkos pa-
laikymo žinias sprendžiant komplikuotas gyvenimo problemas“451.

35 pav. Tyrėjų nuomonė apie nuolatinius mokymus kriminalistikos taktikos klausimais 

Tyrėjų nuomone, mokymai, skirti kriminalistikos taktikos teorinėms ir praktinėms 
problemoms nagrinėti, yra labai reikalingi ir turėtų būti nuolatiniai. Tai parodė ir tyri-
mo rezultatai. Daugiau nei 90 procentų respondentų sutinka, kad tokie mokymai turi 
būti nuolatiniai (žr. 35 pav.). Pažymėtina, jog ši tyrėjų nuomonė yra vyraujanti neatsi-
žvelgiant į jų amžių, išsilavinimą ir darbo stažą. 

Atlikę tyrimą nustatėme, kaip dažnai tokie mokymai turėtų būti organizuojami. 
Apie trečdalį respondentų (28,93 procento) mano, kad tokie mokymai turėtų būti orga-
nizuojami vieną kartą per pusmetį, apie penktadalį respondentų nurodė, jog vieną kartą 
per ketvirtį, kiek mažiau (17,85 procento) – vieną kartą per metus. Tik 3,29 procento 
respondentų mano, kad tokių mokymų pakaktų kartą per kelerius metus.

Pažymėtina, kad tyrėjai mano, jog nuolatiniai mokymai, skirti kriminalistikos tak-
tikos problemoms nagrinėti, turėtų būti organizuojami ne tik jiems, bet ir prokurorams. 
Daugumos respondentų nuomone, naudinga organizuoti bendrus mokymus tyrėjams 
ir prokurorams, skirtus kriminalistikos taktikos problemoms nagrinėti. 68,51 procento 
respondentų mano, kad tokie bendri mokymai būtų efektyvūs. Tik 2,98 procento res-
pondentų mano, jog bendri mokymai nėra reikalingi (žr. 36 pav.).

451  Bubnys G., Smalskys V. Policijos struktūrų valdymas ir personalo rengimas naujosios viešosios vadybos 
kontekste / Viešoji politika ir administravimas. 2005, Nr. 13, p. 95. 
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36 pav. Tyrėjų nuomonė apie bendrų mokymų ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir  
prokurorams kriminalistikos taktikos klausimais efektyvumą

Darytina išvada, kad tyrėjams yra labai svarbūs nuolatiniai mokymai kriminalistikos 
taktikos teorinėms ir praktinėms problemoms nagrinėti. Pažymėtina, jog, tyrėjų nuomo-
ne, bendri ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų mokymai būtų efektyvesni. 

37 pav. Tyrėjų nuomonė, ar pakankamai Lietuvoje organizuojama kursų ir  
mokymų kriminalistikos taktikos klausimais

Rezultatai patvirtino, kad tyrėjams mokymai yra būtini. 7,30 procento responden-
tų nurodė, kad tokių mokymų visiškai pakanka. 33,40 procento apklaustųjų mano, kad 
tokių mokymų pakanka iš dalies, apie trečdalis apklaustųjų, t. y. 28,53 procento, kad 
tokių mokymų nepakanka (žr. 37 pav.). Šiuo klausimu tyrėjų nuomonė labai panaši 
neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, darbo stažą.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnai mano, kad tyrėjo kompetencijai skirti klausimai ir 
problemos turėtų būti nagrinėjami kompleksiškai sujungiant kriminalistikos, baudžia-
mojo proceso, baudžiamosios teisės, vadybos ir kitų mokslo sričių žinias (žr. 38 pav.). 
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38 pav. Tyrėjų nuomonė apie kompleksinius mokymus nusikalstamų veikų tyrimo srityje 

Ikiteisminio tyrimo pareigūnų nuomone, nėra pakankamai teisinės literatūros 
kriminalistikos taktikos teoriniams ir praktiniams klausimams nagrinėti. Daugiau 
nei trečdalis tyrėjų teigia, kad teisinės literatūros, susijusios su kriminalistikos taktika, 
trūksta. Pažymėtina tai, kad kuo tyrėjai vyresnio amžiaus, tuo daugiau, jų nuomone, 
trūksta literatūros kriminalistikos taktikos klausimais. Literatūros trūkumą nurodė 33,6 
procento tyrėjų iki 25 metų amžiaus, 35 procentai tyrėjų nuo 25 iki 30 metų amžiaus ir 
39 procentai tyrėjų nuo 30 iki 40 metų amžiaus. Autorė nevisiškai su tuo norėtų sutikti. 
Ikiteisminio tyrimo padaliniuose, beje, kaip ir visoje policijoje, tebeegzistuoja užsienio 
kalbų mokėjimo problema. Reikia sutikti, kad literatūros yra pakankamai, tačiau užsie-
nio kalbų mokėjimo barjeras yra didelė kliūtis skaityti, analizuoti specialiąją literatūrą 
anglų, vokiečių ar kita užsienio kalba.

Apibendrinusi šiuos duomenis, disertantė pagrįstai teigia, kad tyrėjams yra reika-
lingos ir svarbios kriminalistikos taktikos nuostatos; dar gana menka tyrėjų motyvacija 
savarankiškai studijuoti kriminalistikos taktikos aktualijas; kvalifikacijos tobulinimo 
procese mokymų kriminalistikos taktikos klausimais turėtų būti organizuojama dau-
giau; šie mokymai turėtų būti nuolatiniai ir kompleksiniai, vykdomi kartu su kitų sričių 
mokymais. 

Antra veiksnių, darančių įtaką tyrėjo kvalifikacijai ir kompetencijai, grupė yra or-
ganizacinės problemos: didelis darbo krūvis, tyrėjų trūkumas, prastos darbo sąlygos 
ir pan. Tyrimo metu pabandėme išsiaiškinti, su kokiomis problemomis tyrėjai susi-
duria organizuodami darbą. Nagrinėjome ikiteisminio tyrimo pareigūnų nuomonę, su 
kokiais sunkumais jie susiduria tirdami ir aiškindamiesi nusikalstamas veikas. Tyrėjai 
nurodė, kad didžiausia problema yra didelis darbo krūvis, netobuli įstatymai. Ne ma-
žiau aktualūs klausimai siejami su blogu materialiniu aprūpinimu ar prastu darbo or-
ganizavimu (žr. 39 pav.). Tad būtina efektyviau organizuoti ikiteisminį tyrimą. Tyrėjų 
nuomone, nepakankamas specialiųjų žinių panaudojimas ar silpnos teisinės žinios nėra 
pagrindiniai sunkumai, veikiantys nusikalstamų veikų tyrimo procesą. 
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39 pav. Veiklos sritys, kuriose susiduriama su problemomis tiriant ir aiškinantis nusikalsta-
mas veikas (nurodyta eilės tvarka pagal svarbą). 

Smulkiau nagrinėjant nurodytas problemas pagal respondentų stažą teisėsaugos 
įstaigoje, matyti, kad tyrėjai, turintys nedidelę darbo patirtį (iki 1 m. ir nuo 1 iki 3 m.), 
kaip didžiausius sunkumus įvardija nedidelę darbo patirtį ir didelį darbo krūvį. Tyrė-
jai, šiek tiek įgavę patirties (turintys nuo 3 iki 5 m. darbo stažo), teigia, jog didžiausias 
sunkumas yra netobuli įstatymai, o tik paskui didelis darbo krūvis. Tyrėjai, kurių darbo 
stažas nuo 5 iki 10 m. ir nuo 10 iki 15 m., vienodai įvardija dvi problemiškiausias sritis: 
didelį darbo krūvį ir netobulus įstatymus. O štai patyrę tyrėjai (darbo stažas nuo 15 iki 
20 m. ir daugiau nei 20 m.) įvardija dvi didžiausias problemas: pirma, didelis darbo 
krūvis, antra, netobuli įstatymai. 

Apibendrinus respondentų nuomonę, darytinos šios išvados:
1. Kaip didžiausią problemą tyrėjai, nesvarbu, koks jų darbo stažas, išsilavinimas, 

amžius (išskyrus pačius vyriausius pagal amžių tyrėjus), įvardija didelį darbo krūvį. 
2. Vyriausi pagal amžių (50–60 m.) tyrėjai jaučia mokymų stoką, kriminalistinių 

žinių trūkumą. 
3. Vyraujančios problemos, reikšmingos respondentams (pagal amžių, stažą, išsi-

lavinimą), yra blogas darbo organizavimas, netobuli įstatymai, bendradarbiavimo pro-
blemos. 

4. Mažą darbo patirtį turintys tyrėjai išskiria nedidelės darbo patirties problemą.
Tad akivaizdu, kad tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos problemos tiesiogiai sie-

jamos su tyrėjų kaita ir trūkumu. Ar įmanoma kvalifikuotai atlikti ikiteisminį tyrimą, 
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jei tyrėjas vienu metu tiria 30 ar 40 bylų? Todėl yra svarbus klausimas, kaip išlaikyti 
kompetentingus ir kvalifikuotus tyrėjus. Kaip užtikrinti ateities perspektyvas ir kokiu 
būdu pasitelkti darbui ikiteisminio tyrimo srityje išsilavinusius specialistus. Kaip jau 
minėta, vadyboje daug dėmesio skiriama personalo politikai. Pažymėtina, kad perso-
nalo poreikiai nuolat didėja. Įstaigoms „svarbu rasti ir išlaikyti tinkamą kvalifikuotą 
personalą kaip svarbią ir ilgalaikę investiciją, jos priverstos tobulinti personalo politiką, 
kitus procesus, t. y. keistis“452. Besikeičianti personalo politika siejama su naujais orga-
nizacijos tikslais, uždaviniais, misija ir apima darbuotojų motyvacijos, atlyginimų sis-
temą, kompetencijos tobulinimo programą. Kita vertus, svarbu atsižvelgti į darbuotojų 
naujas vertybines orientacijas, jų lūkesčius. 

Apibendrinus tyrimo rezultatus, įvertinus Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų 
ir praktikų nuomonę, galima teigti: teisėsaugos pareigūnų darbo efektyvumą lemia pa-
reigūnų profesionalumas. Todėl viena iš ikiteisminio tyrimo organizavimo tobulinimo 
krypčių – ikiteisminio tyrimo pareigūnų kompetencijos stiprinimas rengiant mokymus. 
V. Bachinas teigia, kad, užtikrinant teisėsaugos sistemos darbo efektyvumą, prioritetas 
turi būti teikiamas pareigūnų profesionalumui kelti453. Panašią nuomonę išreiškė ir La-
tvijos policijos akademijos doc. L. Makanas, jis teigia, jog dabartinė padėtis reikalauja 
parengti teisėsaugos institucijoms tokį personalą, kuris turėtų tiek teisinių žinių, tiek ir 
įgūdžių454. Lenkijos policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo procese labai svarbios 
jau dirbančių policijos pareigūnų apklausos, kuriomis siekiama nustatyti, kokie moky-
mai ir dalykai jiems labiausiai padėjo darbe ir kokių įgytų žinių jiems netenka naudo-
ti455. JAV policijos tyrėjų profesinėms kompetencijoms stiprinti aktualus ir virtualios 
tikrovės (angl. virtual reality) naudojimas: sudarytos kompiuterinės programos leidžia 
policijos tyrėjui mokytis įvairių nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo aspektų: nuo 
darbo organizavimo įvykio vietoje iki tolesnių tyrimo veiksmų, pavyzdžiui, sekimo456. 
Atsižvelgiant į tai, nuolat tobulinamas mokymo programų turinys. Autorės nuomone, 
tyrėjų nuolatiniai mokymai kriminalistikos taktikos klausimais turėtų būti orientuoti 
į praktinius įgūdžius, sugebėjimą pritaikyti turimas žinias bei išanalizavus pačių tyrė-
jų poreikį. Be to, labai svarbu nustatyti pagrindines prioritetines sritis (temas), kurios 
reikalingos ikiteisminio tyrimo pareigūnams, ir įtraukti jas į ikiteisminio tyrimo parei-
gūno kompetencijų aprašą. Vienas iš siūlymų – įdiegti modulinį mokymą dinamiškai 
sudarant mokymo programą iš atskirų profesinės srities modulių ir lanksčiai pritaikant 
modulinę programą kiekvienai tikslinei grupei457. 

452  Lipinskienė D., Stokaitė I. Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis [žiūrėta 2009-01-05]. Prie-
iga internete: http://www.smf.su.lt/documents/konferencijos/Galvanauskas%202005/2005%20m.%20 
leidinys/-Lipinskiene-_Stokaite.pdf.

453  Бахин В. П., Карпов Н. С. Подготовка кадров как условие совершенствования борьбы с преступ-
ностью. Jurisprudencija. T.65 (57). – Vilnius, 2005, p.122–123.

454  Makans L. Several methods of training in criminalistics and police intelligence for full time students. 
Jurisprudencija. T.65 (57). – Vilnius, 2005, p. 36–137.

455  Edukacja zawodowa policjantow. 2008 m. rugsėjo 24–26 d. tarptautinės konferencijos medžiaga. Legio-
novas, Lenkija. 

456  Gilbert J. N. Criminal investigation. Sixth edition. – Upper Saddle River, New Jersey, 2004, p. 564.
457  Navickienė Ž. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos svarba ikiteisminio tyrimo 

procese // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos Nr. 19. Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio ren-
gimo studijų centras, 2010, p. 141.
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Kitas būdas, efektyvinantis ikiteisminio tyrimo organizavimą – darbo aplinkos 
veiksnių tyrimas. Tai vienas iš svarbių etapų siekiant suvaldyti trumpalaikę riziką – nu-
statyti veiksnius, kurie padėtų išsaugoti didžiausią patirtį policijoje turinčius pareigū-
nus. Antrasis būdas – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos rizikos valdymo sistemos komponentų peržiūra ir pateiktos 2008 m. rug-
pjūčio 6 d. ataskaitos išvados. Šiose išvadose pateiktos tam tikros rekomendacijos, kaip 
pagerinti policijos valdymo sistemą, patobulinti vidaus kontrolės procedūras ir orga-
nizacijos veiklą. Išnagrinėjus darbuotojų vertinimo, tobulinimo (mokymo) ir karjeros 
planavimo procesus, pateikta rekomendacija, susijusi su darbuotojų karjeros planavi-
mu. Rekomenduojama „darbuotojų karjeros planavimo procesą susieti su motyvavimo 
sistema ir darbuotojų tobulinimo poreikių nustatymu, t. y. numatyti, kokie privalomi 
mokymai turėtų būti pravesti skirtingo lygio ar profilio pareigybes užimantiems dar-
buotojams, įvertinti darbuotojo turimas asmenines/profesines savybes, reikalingas tam 
tikroms pareigų funkcijoms vykdyti“458.

Dėl mažo atlyginimo ir didelių darbo krūvių sunku surasti gerą specialistą. Ar gali-
ma per kelis mėnesius tapti geru tyrėju, geru teisininku? Be abejo, ne. Kita vertus, daž-
nai žmogus, įgijęs tam tikrų praktinių ir teorinių žinių, susiranda lengvesnį ar geresnį 
darbą ir išeina, o pradėtos bylos lieka kitiems tyrėjams. Ikiteisminio tyrimo įstaigos yra 
tarpinis laiptelis, tarsi tramplynas, padedantis įgyti patirties ir įsitvirtinti kitose įstaigose 
užsitikrinant mažesnį darbo krūvį. 

Policijos departamento duomenimis, 2007 m. sausio 1 d. trūko 403, o 2008 m. sau-
sio 1 d. – 437 kriminalinės policijos pareigūnų. Tad neabejotina, kad dažna tyrėjų kaita 
ir darbuotojų trūkumas neigiamai veikia ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikaciją ir, 
be abejo, nusikalstamų veikų tyrimo procesą. 2009 ir 2010 metų pradžios duomenis 
analizuoti gal šiek tiek ir rizikinga, nes dalis neužimtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
pareigybių paprasčiausiai buvo panaikinta. Tad informatyvūs kiek ankstesni duome-
nys: 2008 m. rugsėjo 1 d. šalyje buvo 3 883 ikiteisminio tyrimo pareigūnų pareigybės, 
iš jų 519 laisvų, o tai sudaro daugiau nei 13 procentų. Apibendrinus minėtus teiginius, 
darytina išvada, kad ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vykdymo problemos siejamos 
ne tik su konkrečių procesinių normų taikymo problemomis, bet ir su nusikalstamų 
veikų tyrimo sąlygomis. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo padaliniuose nėra numa-
tytas horizontaliosios ir vertikaliosios karjeros principų įgyvendinimas. Nėra apibrėžta, 
kokių kompetencijų ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo įgyti savo veikloje, kokiuo-
se mokymuose dalyvauti, jeigu ateityje siektų aukštesnių pareigų. Konstatuotina, kad 
pavieniai bandymai daryti tam tikrus pokyčius ikiteisminio tyrimo srityje yra nepagrįsti 
ir neduoda jokio rezultato. Ikiteisminio tyrimo reforma turi būti tęstinė, apimanti ne 
tik įstatymų tobulinimą, bet ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendrųjų ir specialiųjų 
kompetencijų aprašo sukūrimą, efektyvios tyrėjų motyvavimo sistemos sukūrimą. 

Apibendrinant ikiteisminio tyrimo tyrėjo kvalifikacijos ir kompetencijos proble-
matiką, siūlytinos šios proceso optimizavimo kryptys:

1. Ikiteisminio tyrimo pareigūnams (tyrėjams) būtina nustatyti aukštąjį teisinį 
universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą. 

458  Rizikos valdymo sistemos komponentų peržiūros projektas. Galutinės Policijos departamento rizikos 
valdymo sistemos komponentų peržiūros ataskaitos pristatymas. 
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2. Būtina taikyti ikiteisminio tyrimo pareigūnų profesinių kompetencijų aprašą, 
kuris aiškiai apibrėžtų, kokių kompetencijų reikia ikiteisminio tyrimo pareigūnui. Tik 
tada galima tikėtis šios ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio sudedamosios gran-
dies efektyvumo ir grįžtamojo ryšio paties modelio efektyvumui (6 priedas).

3. Būtina nustatyti, susisteminti ir tarpusavyje susieti ikiteisminio tyrimo parei-
gūno (tyrėjo) kompetencijas, žinias, gebėjimus ir laukiamus rezultatus (5 priedas). 

4. Atsižvelgiant į tyrėjo kompetencijų aprašą, struktūrizavus kompetencijų turinį, 
būtina susieti tyrėjo horizontaliosios ir vertikaliosios karjeros principus siekiant išlaiky-
ti patyrusius ikiteisminio tyrimo pareigūnus (4 priedas). 

Be to, autorė siūlo svarstyti galimybę ne tik reglamentuoti ikiteisminio tyrimo pa-
reigūno kvalifikacijos ir kompetencijos turinį, apibrėžti ikiteisminio tyrimo pareigūno 
kvalifikacijos ir kompetencijos ribas, bet ir numatyti galimybę įdiegti horizontaliosios 
ir vertikaliosios karjeros principų įgyvendinimą. Siekiant tobulinti ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų tęstinį profesinį mokymą, būtina daugiau dėmesio skirti profesiniams moky-
mams, kurie ne tik suteiktų teorinių žinių, bet ir būtų tobulinami praktiniai įgūdžiai.

Pritaikius karjeros planavimo principus, būtų galima patenkinti tyrėjų profesinio 
augimo siekius, efektyviau panaudoti tyrėjų galimybes, padidinti ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų pasitikėjimą savo jėgomis, suformuoti pagarbius ikiteisminio tyrimo padali-
nių vadovų, prokuratūros atstovų ir tyrėjų santykius. Darbo užmokesčio, tolygaus krū-
vio paskirstymo, skatinimo priemonių, papildomų socialinių garantijų sistemos sukūri-
mas leistų išlaikyti didelę patirtį turinčius ikiteisminio tyrimo pareigūnus.

 

3. Įgaliojimų konfliktai organizuojant ir atliekant ikiteisminį tyrimą

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2006 m. rugsėjo 4 d. potvarkiu Nr. 259 
buvo sudaryta darbo grupė, kurios pagrindinis uždavinys – išnagrinėti pagrindines iki-
teisminio tyrimo problemas. Iškeltos pagrindinės ikiteisminio tyrimo problemos sie-
jamos su ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo sąlygomis, tyrėjų trūkumu, personalo 
kaita, pernelyg dideliu darbo krūviu, kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi, profesiona-
lumo problemomis. Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nuomone, viena 
iš opiausių ikiteisminio tyrimo organizavimo problemų – tyrėjų procesinių veiksmų, 
skirtų prokuroro kompetencijai, atlikimas. Paplitęs ultra vires459 neabejotinai tapo svar-
biu veiksniu, neigiamai paveikusiu ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo organizavimą. 
Kreipimasis į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą ir Lietuvos policijos generalinį 
komisarą paskatino nuodugniau išsiaiškinti situaciją ikiteisminio tyrimo organizavi-
mo srityje. Dar 2006 m. atlikto ikiteisminio tyrimo pareigūnų anketavimo rezultatai 
parodė, kad tyrėjai atlieka procesinius veiksmus, kuriuos pagal įstatymą gali atlikti tik 
prokuroras460. Pagrįstai teigta, jog apie 50 procentų atvejų tyrėjai atlieka prokurorui 
459  Išvertus iš lotynų kalbos ultra vires reiškia daugiau negu leidžia įgaliojimai. 
460  Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atliktas tyrimas, kuriuo siekta nu-

statyti ikiteisminio tyrimo organizavimo trūkumus.
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priskiriamas funkcijas. Tai didžiulės laiko sąnaudos ir iš esmės tyrėjo tam tikros veiklos, 
kuriai sugaištama nemažai laiko, rezultatai, neatspindintys tyrėjo darbo, nes pagal Lie-
tuvos Respublikos BPK nuostatas tokių veiksmų atlikimas yra prokuroro kompetencija. 
„Tokia praktika yra ydinga, nepagrįstai didinanti ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo 
krūvį, iškreipianti teisės aktų nuostatas“461. 

2007 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras išplatino 
aplinkraštį visoms Lietuvos prokuratūroms462. Šiame dokumente vienareikšmiškai nu-
rodoma, kad prokurorai neturi teisės ikiteisminio tyrimo pareigūnams nurodyti atlikti 
procesinius veiksmus, kuriuos pagal įstatymą privalo atlikti pats prokuroras. Prokurorų 
pavedimas policijos tyrėjams atlikti jiems nebūdingas funkcijas įvardijamas kaip pro-
kurorų tarnybinės veiklos nusižengimas ir „tokiems atvejams pasitvirtinus bus atlie-
kami prokurorų procesinės veiklos tarnybiniai patikrinimai“463. Lietuvos Respublikos 
generalinio prokuroro nuomone, „prokurorui priskirtų išimtinių įgaliojimų, numaty-
tų Baudžiamojo proceso kodekso 170 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos BPK 
straipsniuose, perleidimas ar pavedimas tokius sprendimus iš esmės priimti ikiteis-
minio tyrimo pareigūnams iškreipia baudžiamojo proceso esmę ir sudaro sąlygas pa-
žeisti proceso dalyvių teises, sudaro prielaidas priimti nepagrįstus ir neteisėtus proceso 
sprendimus“464. 

Pažymėtina, kad Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos tyrimas buvo at-
liktas jau po to, kai minėtu raštu Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras kreipėsi į 
šalies prokuratūras dėl susidariusios ydingos praktikos. Mūsų empirinio tyrimo rezul-
tatai patvirtino, kad didžioji dalis ikiteisminio tyrimo pareigūnų vis dėlto atlieka tokius 
veiksmus, kurių atlikimas yra išimtinai prokuroro kompetencija. Tai galima įvardyti 
kaip šių ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų konfliktą ikiteisminio tyrimo proce-
se. Šiame skyriuje nagrinėsime tipiškus, dažniausiai ikiteisminio tyrimo pareigūnui 
pavedamus atlikti procesinius veiksmus, kuriuos pagal įstatymo raidę privalėtų atlikti 
prokuroras. Taip pat pateiksime siūlymus, kaip atsisakyti ydingai besiklostančios prak-
tikos.

Pirmiausia kyla tam tikrų dviprasmybių baigus ikiteisminį tyrimą, kai sprendžia-
mas klausimas dėl rašytinės ataskaitos pateikimo prokurorui ir kaltinamojo akto sura-
šymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 218 straipsniu, baigus ikiteisminį tyri-
mą, prokuroras gali pareikalauti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas pateiktų trumpą 
rašytinę atliktų ikiteisminio tyrimo veiksmų ataskaitą.

461  Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos raštas Lietuvos Respublikos gen-
eralinei prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo problemų [žiūrėta 2009-02-10]. Prieiga internete: http://
www.pareigu-nai.lt/files/rastas%20gen%20prokurorui%20del%20problemu.PDF.

462  Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros aplinkraštis dėl proceso sprendimų rengimo [žiūrėta 
2008-12-20]. Prieiga internete: http://www.pareigunai.lt/files/GP%20aplinkrastis.PDF.

463  Ten pat.
464  Ten pat.
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40 pav. Duomenys apie ikiteisminio tyrimo pareigūnus, rašančius ataskaitą pabaigus ikiteis-
minį tyrimą, kai byla perduodama prokurorui surašyti kaltinamąjį aktą 

Tyrimo rezultatai parodė, kad apie 95 procentus ikiteisminio tyrimo pareigūnų, 
baigę ikiteisminį tyrimą ir perduodami bylą prokurorui surašyti kaltinamąjį aktą, rašo 
baigto ikiteisminio tyrimo ataskaitą (žr. 40 pav.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
BPK 218 straipsnio nuostatomis, ataskaita rašoma, tik jei prokuroras pareikalauja, šioje 
ataskaitoje yra pateikiama informacija apie atliktus ikiteisminio tyrimo veiksmus. Ta-
čiau neretai toks ikiteisminio tyrimo pareigūno ataskaitos rašymas naudingas prokuro-
rui, kuris paprašo tyrėjo tokios ataskaitos ir kompiuterinėje laikmenoje, taip papildyda-
mas gauto dokumento turinį ir formuodamas būsimo kaltinamojo akto turinį. 

Kaip rodo praktika, prokuroras ne visuomet reikalauja, kad tyrėjas pateiktų pa-
baigto ikiteisminio tyrimo ataskaitą. 61,78 procento ikiteisminio tyrimo pareigūnų tei-
gia, kad jie, baigę ikiteisminį tyrimą ir nusprendę bylą perduoti prokurorui surašyti kal-
tinamąjį aktą, visada rašo ataskaitą. Dalis tyrėjų pažymi, kad jie dažnai surašo ataskaitą 
(20,48 procento), kita dalis – pakankamai retai (11,78 procento). Tik 5,94 procento ty-
rėjų teigia, kad jie, baigę ikiteisminį tyrimą, siunčia bylą prokurorui surašyti kaltinamąjį 
aktą, tačiau ataskaitos apie pabaigtą ikiteisminį tyrimą nerašo. 

Individualūs tyrėjų, kurie nurodė, kad retai rašo baigto ikiteisminio tyrimo atas-
kaitą, atsakymai: „nerašome ataskaitos, nes rašome kaltinamojo akto projektą“, „pro-
kuroras prašo parašyti kaltinamąjį aktą“. Darytina prielaida, jog tik nedidelė dalis tyrėjų 
nerašo ataskaitos todėl, kad to nereikalauja prokuroras. Kita galima priežastis ta, kad šie 
tyrėjai rašo kaltinamojo akto projektą, tokiu būdu išvaduodami prokurorą nuo pareigos 
surašyti kaltinamąjį aktą, o prokuroras tokius tyrėjus tarsi „išvaduoja“ nuo ataskaitos 
rašymo. Iš pažiūros šie rezultatai yra dėsningi. Pabaigto ikiteisminio tyrimo ataskaitos 
surašymas yra ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencija. Tad natūralu, kad didžioji 
dalis tyrėjų, baigę ikiteisminį tyrimą, vis dėlto rašo ataskaitą. Ir jei darysime prielaidą, 
kad tik vos keli procentai ikiteisminio tyrimo pareigūnų rašo už prokurorą kaltinamųjų 
aktų projektus arba ataskaitos nerašo tik dėl to, kad to nereikalauja prokuroras, ne-
galėsime šios situacijos vertinti kaip paradoksalios. Tačiau tikroji padėtis yra negin-
čijamai paradoksali. Jeigu pažodžiui bandytume aiškinti Lietuvos Respublikos BPK 
218 straipsnio nuostatas, galima būtų teigti, kad du ikiteisminio tyrimo subjektai – ty-
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rėjas ir prokuroras – rašo du savarankiškus procesinius dokumentus, kuriuose iš esmės 
pateikiami tie patys duomenys. Būtų racionalu turėti vieną dokumentą, apibendrinantį 
byloje surinktus duomenis. Įvertinant situaciją, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų ra-
šoma ikiteisminio tyrimo pabaigos ataskaita tampa iš esmės potencialiu dokumentu, iš 
kurio duomenys, mūsų nuomone, kopijuojami į kaltinamąjį aktą, ikiteisminio tyrimo 
pareigūnui turi būti suteikta teisė surašyti kaltinamąjį aktą, kuris būtų patvirtintas kon-
troliuojančio prokuroro. Šiuo atveju būtų tikslinga spręsti klausimą dėl Lietuvos Res-
publikos BPK 218 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių ikiteisminio tyrimo pabaigą, 
ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu pavirtintų Rekomendacijų dėl 
kaltinamojo akto surašymo ir perdavimo teismui465 turinio. 

Tyrimo metu ikiteisminio tyrimo pareigūnų buvo paklausta, ar, baigę ikiteisminį 
tyrimą, jie rašo sprendimų projektus (nutarimus nutraukti ikiteisminį tyrimą, kaltina-
mąją aktą ar šių dokumentų projektus), t. y. ar atlieka veiksmus, kurie Lietuvos Res-
publikos BPK priskiriami išimtinai prokuroro kompetencijai (žr. 41 pav.). Gautus re-
zultatus pabandysime susieti su rezultatais, gautais analizuojant ataskaitų pabaigus iki-
teisminį tyrimą rašymą. Tyrimo duomenys parodė, kad tik 22,67 procento ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų niekada nerašo tokių sprendimų ar jų projektų. Likusi dalis tyrėjų, 
nepaisydami šios Lietuvos Respublikos BPK reglamentuojančios normos, vykdydami 
prokuroro prašymą ar nurodymą, rašo įvairius sprendimus: nutarimus nutraukti iki-
teisminį tyrimą, kaltinamuosius aktus ar šių dokumentų projektus. Didžioji dalis res-
pondentų, t. y. 34,51 procento, teigia, kad dažnai rašo tokius sprendimus ar jų projektus 
prokuroro vardu, 19,83 procento – kad visada rašo. 

Apibendrinus tyrimų duomenis, galima teigti, kad nesvarbu, koks yra darbo stažas, 
labai didelė dalis tyrėjų rašo sprendimus ikiteisminio tyrimo byloje prokuroro vardu. 
Ypač daug tyrėjų nurodė atsakymą „dažnai“. Tarkim, tyrėjų, turinčių nuo 3 iki 5 m. 
darbo stažą, dažnai rašančių sprendimus už prokurorą, yra beveik 45 procentai, tyrėjų, 
turinčių nuo 10 iki 15 metų darbo stažą, irgi nemažai – 40 procentų (priminsime, kad 
atlikus empirinį tyrimą nustatyta, jog tai didžioji dalis tyrėjų – 34,84 procento visų ap-
klausoje dalyvavusių tyrėjų). 

Kyla klausimas, kaip toks darbo „organizavimas“ veikia tyrėjo kompetenciją ir 
kvalifikaciją. Sprendimų rašymas – ne vien tik techninis darbas. Trumpas, bet išsamus 
įvykio aprašymas, proceso dalyvių parodymai, apgalvota motyvacija – visa tai reikalau-
ja kruopštaus ikiteisminio tyrimo medžiagos išstudijavimo, apgalvojimo ir, be abejo, 
laiko. Kaip ir didelis darbo krūvis, tyrėjų trūkumas, taip ir veiksmų, priskirtinų proku-
roro kompetencijai, atlikimas, be abejonės, neigiamai veikia tyrėjų darbo organizavimą, 
darbo krūvį daro nepakeliamą, o svarbiausia, tyrėją paverčia tiesiogiai techniškai pri-
klausomu nuo prokuroro. Tai, kad tyrėjas atlieka prokuroro kompetencijai priskirtinus 
veiksmus, parodė ir ankstesni tyrimai. 2006 metais Vidaus reikalų ministerijoje atliktas 
tyrimas atskleidė, kad daugiau nei pusė policijos tyrėjų atlieka darbus, kurie įstatymais 
priskiriami prokurorui. Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, įvertinusi esamą 
padėtį ikiteisminio tyrimo procese, nusprendė imtis tam tikrų veiksmų. Ji kreipėsi į Lie-
tuvos policijos generalinį komisarą ir Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą pra-

465  Rekomendacijos dėl kaltinamojo akto surašymo ir perdavimo teismui, patvirtintos Lietuvos Respubli-
kos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. I-47 (Žin., 2007, Nr. 134-5443).
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šydama imtis veiksmų padėčiai pakeisti. Prabėgus keleriems metams, ko gero, situacija 
nepasikeitė ir tyrimo rezultatai verčia sugrįžti prie labai rimtos ikiteisminio tyrimo dar-
bo organizavimo problemos: prokuroro kompetencijai priskirtinų veiksmų atlikimo. 

41 pav. Duomenys apie tyrėjų rengiamus sprendimų projektus (nutarimus nutraukti  
ikiteisminį tyrimą, kaltinamojo akto surašymą) prokuroro vardu

Siekdami išsamiau išsiaiškinti šią situaciją, atlikome prokurorų apklausą telefo-
nu466. Prokurorams buvo suformuluoti tokie klausimai: „Ar pritartumėte, kad Lietuvos 
Respublikos BPK nuostata, reglamentuojanti ikiteisminio tyrimo pabaigą, būtų keičia-
ma ir ikiteisminio tyrimo pareigūnui būtų suteikta teisė surašyti kaltinamąjį aktą“ ir „Ar 
pritartumėte, kad Lietuvos Respublikos BPK nuostata, reglamentuojanti ikiteisminių 
tyrimų sujungimą ir išskyrimą, būtų keičiama ir teisė sujungti ar išskirti tyrimus būtų 
suteikta ikiteisminio tyrimo pareigūnui“. Apibendrinus gautus atsakymus, paaiškėjo, 
kad net 37 prokurorai (74 procentai) atsakė, jog sutiktų su šiomis nuostatomis, 6 pro-
kurorai (12 procentų) teigė, kad nežino, negali atsakyti, ir 7 prokurorai (14 procentų) 
atsakė, kad nesutiktų su šiomis nuostatomis. Vertinant prokurorų atsakymus, matyti, 
kad prokurorai iš esmės pritartų nuostatai, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnas, baigęs 
ikiteisminį tyrimą, galėtų surašyti kaltinamąjį aktą, taigi, pritarė ir tam, kad ikiteisminio 
tyrimo pareigūnui turėtų būti suteikta daugiau savarankiškumo. Be to, prokurorų nuo-
mone, ikiteisminio tyrimo pareigūnai galėtų surašyti ir tam tikrus sprendimus byloje, 
pavyzdžiui, nutarimus dėl ikiteisminių tyrimų sujungimo (išskyrimo). 

Ikiteisminio tyrimo bylų sprendimų rašymas – ne vienintelis prokuroro kompe-
tencijai priskiriamas veiksmas. Tyrimo duomenimis, ikiteisminio tyrimo pareigūnai 
atlieka ir kitus veiksmus, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos BPK privalėtų atlikti pro-
kuroras. Pažymėtina, kad atliekant empirinį tyrimą galiojo Lietuvos Respublikos BPK 
nuostata, numatanti, jog kardomosios priemonės gali būti skiriamos prokuroro nutari-
mu ar ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi. Atlikdama empirinį tyrimą, autorė pateikė 
466  Siekiant išsamumo ir objektyvumo, 2010 metų rugsėjo mėn. buvo atlikta įvairių šalies miestų apylinkės 

prokuratūrų prokurorų apklausa telefonu (iš viso 50 prokurorų). Buvo užduoti šie klausimai: 1) ar pri-
tartumėte, kad Lietuvos Respublikos BPK nuostata, reglamentuojanti ikiteisminio tyrimo pabaigą, būtų 
keičiama ir ikiteisminio tyrimo pareigūnui būtų suteikta teisė surašyti kaltinamąjį aktą; 2) ar pritartumėte, 
kad Lietuvos Respublikos BPK nuostata, reglamentuojanti ikiteisminių tyrimų sujungimą ir išskyrimą, 
būtų keičiama ir teisė sujungti ar išskirti tyrimą būtų suteikta ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 
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klausimą ikiteisminio tyrimo pareigūnams, ar efektyvu būtų keisti Lietuvos Respubli-
kos BPK 121 straipsnio nuostatą dėl kardomųjų priemonių skyrimo ir suteikti ikiteis-
minio tyrimo pareigūnui teisę nutarimu įtariamajam skirti švelniausias kardomąsias 
priemones. Kadangi 2010 metų pabaigoje buvo papildytos Lietuvos Respublikos BPK 
121 straipsnio nuostatos467, reglamentuojančios kardomųjų priemonių skyrimą, ir švel-
niausių kardomųjų priemonių skyrimas galimas ir ikiteisminio tyrimo pareigūno nu-
tarimu, manome, šis klausimas jau išspręstas, atsižvelgus ir į mūsų siūlymus468. Tačiau 
verta būtų paminėti, kad šis klausimas buvo išspręstas tik po septynerių metų nuo Lie-
tuvos Respublikos BPK priėmimo. Dviprasmiška situacija dėl švelniausių kardomųjų 
priemonių skyrimo truko pakankamai ilgai ir tai atskleidė empirinio tyrimo rezultatai.

Empirinio tyrimo duomenimis nustatyta, kad iki šios Lietuvos Respublikos BPK 
nuostatos pakeitimo tik 61,86 procento respondentų teigė, jog švelniausias kardomąsias 
priemones skiria prokuroras. Daugiau nei trečdalis (38,14 proc.) tyrėjų patys savo nuo-
žiūra įtariamajam paskirdavo švelniausias kardomąsias priemones ir surašydavo nuta-
rimą skirti kardomąją priemonę prokuroro vardu bei pateikdavo įtariamajam pasirašyti 
prokurorui dar nepasirašius (žr. 42 pav.). Pažymėtina, kad daugelis tyrėjų įvairiai pako-
mentavo švelniausių kardomųjų priemonių parinkimo ir skyrimo procedūrą. Tipiniai 
tyrėjų atsakymai šiuo klausimu yra tokie: „50:50“, „deriname su prokuroru“, „rekomen-
duoja viršininkas“, „parenku pats, bet pranešu telefonu prokurorui“, „pildau prokuroro 
vardu“, „pasiskambiname su prokuroru, pildau aš“, „tarpusavio susitarimu, bet surašo 
tyrėjas“. Tyrėjai teigė, kad apie parinktą kardomąją priemonę kartais telefonu infor-
muodavo prokurorą, kartais iš anksto suderindavo apie skirtiną kardomąją priemonę ir 
gaudavo žodinį prokuroro sutikimą taikyti parinktą kardomąją priemonę, kartais abu 
pasitardavo. Ir vienu, ir kitu atveju nutarimas skirti kardomąją priemonę būdavo sura-
šomas prokuroro vardu, bet patį protokolą prokuroro vardu pildydavo tyrėjas. Tyrėjų 
teigimu, tokia praktika susiklostė dėl pačios paprasčiausios priežasties. Kardomoji prie-
monė paprastai skiriama pateikus asmeniui pranešimą apie įtarimą. Atlikęs šį veiksmą 
ir apklausęs asmenį kaip įtariamąjį apie nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, 
tyrėjas imasi iniciatyvos kuo skubiau užtikrinti tolesnį įtariamojo dalyvavimą tyrimo 
procese, t. y. parenka ir skiria jam vieną ar kelias švelniausias kardomąsias priemones. 
Tyrėjas numano, kad vėliau paskirta kardomoji priemonė gali būti jau nebe tokia efek-
tyvi. Suprasdamas, kad jam nėra paskirta jokia kardomoji priemonė, įtariamasis gali 
vengti atvykti į policiją dar kartą, slėptis ar kitaip trukdyti ikiteisminiam tyrimui. Ne 
kas kitas, o ikiteisminį tyrimą atliekantis pareigūnas yra suinteresuotas greitu aplinky-
bių ištyrimu ir ikiteisminio tyrimo pabaigimu. Surašydamas nutarimą skirti kardomąją 
priemonę prokuroro vardu, tačiau taikydamas tokią kardomąją priemonę be prokuroro 
parašo tyrėjas siekia tik vieno – užtikrinti įtariamojo dalyvavimą ikiteisminio tyrimo 
procese. Taktiniu požiūriu tyrėjas elgiasi teisingai, tačiau taip pažeidžiama Lietuvos 
Respublikos BPK norma, reglamentuojanti kardomųjų priemonių skyrimą, keitimą ir 

467  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildymo 31straipsniu ir 18, 21, 38, 55, 64, 78, 
81, 102, 112, 121, 125, 134, 135, 136, 137, 142, 151, 157, 168, 170, 176, 178, 181, 342, 348, 389, 418, 440 
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 113-5742).

468  Navickienė Ž. Tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo realijos ir gairės. Pranešimo medžiaga VI tarp-
tautinei kriminalistikos konferencijai: Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. 
Trakai, 2009. 
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panaikinimą. Tai būtų galima įvardyti kaip vieną kriminalistikos taktikos ir baudžiamo-
jo proceso paradoksų, neleidžiančių optimaliai pasiekti norimo rezultato. 

42 pav. Duomenys apie dažniausiai parenkamas švelniausias kardomąsias priemones  
(įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, rašytinis pasižadėjimas neišvykti) 

konkrečioje ikiteisminio tyrimo byloje

Tyrėjų nuomone, buvo tikslinga pakeisti Lietuvos Respublikos BPK normą, re-
glamentuojančią švelniausių kardomųjų priemonių skyrimo tvarką, ir teisę skirti kar-
domąją priemonę suteikti ikiteisminio tyrimo pareigūnui (taip mano 66,52 procento 
apklaustųjų). 16,68 procento respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu ir nežino, 
ar toks Lietuvos Respublikos BPK normos pakeitimas būtų tikslingas. Panašiai tiek pat 
yra manančių, kad tokios teisės suteikimas ikiteisminio tyrimo pareigūnui nėra tikslin-
gas (žr. 43 pav.). Todėl džiugu, kad šis klausimas buvo išspręstas ir papildytos Lietuvos 
Respublikos BPK 121 straipsnio nuostatos, suteikiančios ikiteisminio tyrimo pareigū-
nui teisę skirti švelniausias kardomąsias priemones. Taip buvo optimaliai pasiekta, kad 
taktiniu požiūriu švelniausios kardomosios priemonės paskiriamos laiku, pateikus as-
meniui pranešimą apie įtarimą ir apklausus jį, be to, išvengta tarpusavio nesusipratimo, 
tyrėjo ir prokuroro įgaliojimų konflikto skiriant švelniausias kardomąsias priemones.

43 pav. Tyrėjų nuomonė apie tikslingumą keisti Lietuvos Respublikos BPK normą dėl švel-
niausių kardomųjų priemonių skyrimo ir galimybės šią teisę suteikti ikiteisminio  

tyrimo pareigūnui

Analizuojant situaciją ikiteisminio tyrimo padaliniuose, paaiškėjo, kad tyrėjai ren-
gia ir kitus procesinius dokumentus, kuriuos privalo surašyti prokuroras. Tai pareiški-
mai teismui dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo, pareiškimai teismui dėl 
bylos užbaigimo supaprastinto proceso tvarka (pagreitinto proceso tvarka ar baudžia-
mojo įsakymo priėmimo), pareiškimai teismui dėl būtinumo skirti ekspertizę (žr. 44, 
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45 pav.). Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, pagal procentinę šių trijų kategorijų 
išraišką prašymų ir pareiškimų rašymas labai panašus. Štai 65,56 procento respondentų 
teigia, kad dažniau ar rečiau rašo prašymus teismui dėl kardomosios priemonės – su-
ėmimo skyrimo. 63,56 procento respondentų teigia, kad rašo pareiškimus teismui dėl 
bylos užbaigimo supaprastinto proceso tvarka, 64,35 procento apklaustųjų rašo pareiš-
kimus teismui dėl būtinumo skirti ekspertizę. 

Nagrinėjant apklaustųjų atsakymus, kiek tyrėjų visada rašo šiuos pareiškimus ar 
prašymus, tyrimo rezultatai labai panašūs. 12,48 procento tyrėjų teigia, kad visada rašo 
prašymus teismui dėl suėmimo skyrimo, 11,7 procento tyrėjų teigia, jog visada rašo 
pareiškimus teismui dėl bylos užbaigimo supaprastinto proceso tvarka, 13,5 procento 
respondentų teigia, jog visada rašo pareiškimus teismui dėl būtinumo skirti ekspertizę. 
Labai panašūs rezultatai, jei panagrinėsime dažnai ar retai rašančių respondentų skai-
čių. Pareiškimus teismui dėl suėmimo skyrimo dažnai rašo 25,98 procento apklaustųjų, 
26,43 procento tyrėjų dažnai rašo pareiškimus dėl bylos užbaigimo supaprastinto pro-
ceso tvarka, 23,27 procento respondentų teigia, kad dažnai rašo pareiškimus teismui dėl 
būtinumo skirti ekspertizę. 

44 pav. Duomenys apie ikiteisminio tyrimo padaliniuose pareigūnų rašomus pareiškimų 
projektus teismui dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo prokuroro vardu

Plačiau panagrinėkime respondentų atsakymus apie pareiškimų dėl kardomosios 
priemonės – suėmimo skyrimo rengimo. Tai štai, tyrimo duomenimis, nemaža dalis 
tyrėjų, kurių amžius iki 25 metų, rašo pareiškimus dėl kardomosios priemonės – suė-
mimo skyrimo prokuroro vardu: net 23,27 procento respondentų iki 25 metų amžiaus 
nurodė, kad visada rengia tokius dokumentus prokuroro vardu. 15,83 procento tyrėjų 
25–30 metų amžiaus nurodė, jog visada rašo pareiškimus dėl kardomosios priemonės – 
suėmimo skyrimo. Vyresnio amžiaus tyrėjai nurodė rečiau rengiantys tokius dokumen-
tus: 8,93 procento tyrėjų nuo 30 iki 40 metų amžiaus ir 9,36 procento tyrėjų nuo 40 iki 
50 metų amžiaus teigia, kad visada rengia tokius dokumentus. Didelė dalis tyrėjų (apie 
ketvirtį) pasirinko atsakymą „dažnai“. Pavyzdžiui, gausiausia pagal amžių tyrėjų grupė 
(nuo 30 iki 40 metų amžiaus) teigia, kad dažnai rengia (27,81 procento tyrėjų) tokio 
pobūdžio procesinius dokumentus prokuroro vardu. 
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Nagrinėjant respondentų atsakymus pagal išsilavinimą, matyti, kad tiek vidurinį 
išsilavinimą, tiek teisinį aukštąjį išsilavinimą turinčių tyrėjų nuomonė panaši ir artima 
vidurkiui – apie 12 procentų. Logiška, nes, autorės nuomone, tokio pobūdžio procesi-
nių dokumentų rengimas laikytinas labiau techniniu darbu, nereikalaujančiu ypatingų 
sugebėjimų ir žinių. Šį klausimą turėtų spręsti prokuratūros padalinių vadovai. Žinoma, 
apie tai jau buvo kalbėta, kad techninį darbą būtina pavesti prokurorų padėjėjams, deja, 
tyrimo rezultatai rodo, jog šį „darbą“ uoliai tebedirba patys tyrėjai. Tai tik patvirtina, 
kad tyrėjo darbo krūvis ne tik didelis, bet jis turi atlikti ir milžinišką kūrybinį ir techninį 
darbą už prokurorą.

45 pav. Duomenys apie ikiteisminio tyrimo padaliniuose pareigūnų rengiamus  
pareiškimų projektus prokuroro vardu teismui dėl bylos užbaigimo supaprastinto proceso 

tvarka (pagreitinto proceso tvarka ar pareiškimą dėl baudžiamojo įsakymo priėmimo)

Empirinės apklausos metu išsiaiškinome situaciją ir dėl kitų procesinių dokumentų 
pildymo prokuroro vardu, būtent dėl bylos užbaigimo supaprastinto proceso tvarka: dėl 
pareiškimų teismui pagreitinto proceso tvarka (Lietuvos Respublikos BPK 426 straipsnis) 
ir pareiškimų teismui dėl baudžiamojo įsakymo priėmimo (Lietuvos Respublikos BPK 
418 straipsnis). Kaip matyti, truputį daugiau negu trečdalis respondentų teigia niekada 
nerašę pareiškimų projektų prokuroro vardu teismui dėl bylos užbaigimo supaprastinto 
proceso tvarka. Likusieji atsakė taip: 11,7 procento – visada rašo, 26,43 procento – dažnai 
rašo, 25,43 procento – retai rašo (žr. 45 pav.). Išsamiau nagrinėjant respondentų atsaky-
mus pagal išsilavinimą, galima teigti, kad teisinį išsilavinimą turintys tyrėjai dažniau rašo 
tokio pobūdžio pareiškimus negu tyrėjai, neturintys teisinio išsilavinimo. 

Apklausėme tyrėjus ir apie kitų procesinių dokumentų surašymą prokuroro vardu, 
būtent apie pareiškimą dėl būtinumo skirti ekspertizę byloje. Rezultatai panašūs kaip ir 
dėl kitų procesinių dokumentų pildymo prokuroro vardu. 13,5 procento respondentų 
nurodė, kad visada rašo tokius pareiškimus prokuroro vardu, 23,27 procento – dažnai, 
27,58 procento – retai. Truputį daugiau nei trečdalis teigė nerašantys šių pareiškimų. 

Apibendrinus gautus rezultatus, matyti, kad tyrėjai rašo pačius įvairiausius pro-
cesinius dokumentus, kuriuos privalo rašyti prokuroras. Vienas tyrėjas negali išspręs-
ti šios problemos, juolab kad nenori neigiamai paveikti tolesnio bendradarbiavimo su 
prokuroru. Dabartinė padėtis galbūt nulemta ir ankstesnio Lietuvos Respublikos BPK, 
ir praktikos, kai tardytojas buvo savarankiškas bylos šeimininkas ir daugelį veiksmų, 
taip pat ir nutarimus sujungti ar išskirti bylas, galėjo atlikti pats ir surašyti atitinka-



157

mus procesinius dokumentus. Didesnę patirtį turintys tyrėjai, dirbę vadovaudamiesi 
ankstesnio Lietuvos Respublikos BPK nuostatomis, puikiai išmano tokių procesinių 
dokumentų rengimą ir jiems nekyla problemų surašant tokius procesinius dokumen-
tus. Tačiau dabar galiojančio Lietuvos Respublikos BPK normos aiškiai įvardija, kad 
tokius procesinius veiksmus privalo atlikti prokuroras. Susidariusi ydinga praktika ir 
toliau sunkina jau ir taip didelį krūvį turinčio tyrėjo darbą, verčia galvoti, kad būtina 
kompleksiškai imtis veiksmų šiai problemai išspręsti. 

Per kelerius metus organizacinio pobūdžio veiksmai, pavyzdžiui įvairūs tarpžiny-
biniai susirinkimai, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro raštai, iš esmės nepa-
keitė ydingai besiklostančios praktikos, todėl, autorės manymu, būtų išeitis procesiškai 
suteikti ikiteisminio tyrimo pareigūnui daugiau savarankiškumo ne tik surašyti kalti-
namąjį aktą, bet ir priimti procesinius sprendimus – nutarimus sujungti ar išskirti iki-
teisminius tyrimus. Todėl aktualu panagrinėti ir dar vieną svarbų momentą, įrodantį, 
kad tyrėjas dirba techninį darbą. Aptarsime situaciją dėl nutarimo sujungti ar išskirti 
ikiteisminius tyrimus rengimo. Autorės nuomone, tai absoliučiai techninis darbas, ne-
reikalaujantis didelio išmanymo. Kaip jau minėta, atlikto tyrimo duomenimis, tyrėjai 
rengia ir kitus procesinius dokumentus, kurių surašymas yra prokuroro prerogatyva. 
Lietuvos Respublikos BPK 170 straipsnio nuostatos reglamentuoja tyrimų sujungimą 
ir išskyrimą. Šį procesinį veiksmą privalo atlikti prokuroras. Neretai šis veiksmas, skir-
tingai negu kardomosios priemonės paskyrimas, nėra nulemtas laiko faktoriaus. Kaip 
rodo praktika, ikiteisminių tyrimų sujungimas ar išskyrimas yra vienas iš tolesnių ar net 
baigiamųjų veiksmų. Ikiteisminio tyrimo bylos sujungiamos, kai jau aiškios bylos aplin-
kybės, nustatytas vienas ir tas pats ar keli tie patys įtariamieji asmenys, atlikta nemažai 
ikiteisminio tyrimo veiksmų, nustatyti svarbūs asmenų kaltę pagrindžiantys faktai, įro-
dantys to paties ar tų pačių asmenų dalyvavimą padarant kelias nusikalstamas veikas. 
Tad yra pakankamai laiko prokurorui įsigilinti į ikiteisminio tyrimo bylos aplinkybes ir 
surašyti procesinį dokumentą – nutarimą sujungti ikiteisminius tyrimus. 

46 pav. Duomenys apie ikiteisminio tyrimo padaliniuose pareigūnų rašomus  
nutarimus sujungti ir atskirti tyrimus prokuroro vardu

Tyrėjai rašo ir šį procesinį dokumentą prokuroro vardu. 2/3 respondentų teigia, 
kad rengia nutarimų sujungti ar atskirti ikiteisminius tyrimus projektus (žr. 46 pav.). Ir 
nors 37,05 procento apklaustųjų teigia, kad tokių nutarimų nerašo, vis dėlto darytina 
išvada, jog didžioji dalis tyrėjų tokius nutarimus rengia.
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Autorės manymu, prokuratūros ir policijos vadovybei vertėtų atkreipti dėmesį į 
jau kelerius metus nesikeičiančią situaciją, kad techninis darbas atliekamas už proku-
rorą, ir imtis radikalių veiksmų siekiant išspręsti šią problemą. Autorės nuomone, ga-
limi šie problemų sprendimo variantai. Pirma, siūlyti keisti Lietuvos Respublikos BPK 
normą, reglamentuojančią ikiteisminių tyrimų sujungimą ir atskyrimą, ir tokią teisę 
suteikti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. Žinoma, tektų keisti ir Lietuvos Respublikos 
generalinio prokuroro 2004 m. sausio 29 d. įsakymu patvirtintas Rekomendacijas dėl 
nusikalstamų veikų tyrimų sujungimo ir atskyrimo469. Kita vertus, reikėtų radikaliai 
peržiūrėti ydingas darbo organizavimo nuostatas ir principingai reaguoti į atvejus, kai 
prokuroras prašo ar nurodo ikiteisminio tyrimo pareigūnui atlikti veiksmus, kuriuos 
turi atlikti prokuroras. Optimaliausias variantas, be abejonės, būtų, jei prokuroras, va-
dovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 170 straipsnio 4 dalimi, turėtų teisę pats savo 
vardu surašyti nutarimą sujungti ir atskirti tyrimus arba galėtų pavesti šį veiksmą atlikti 
ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 

Sprendžiant klausimą dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno procesinių veiksmų, ku-
rie kol kas yra tik prokuroro kompetencija, atlikimo ir siekiant efektyviau organizuo-
ti ikiteisminį tyrimą, būtina ikiteisminio tyrimo pareigūnui suteikti įgaliojimus atlikti 
anksčiau minėtus procesinius veiksmus. Taip ikiteisminio tyrimo subjektai, atlikdami 
ikiteisminį tyrimą, veiktų pagal savo įgaliojimus ir būtų išvengta Lietuvos Respublikos 
BPK nuostatų pažeidimų, o sugaištas laikas rašant ir pildant įvairius procesinius doku-
mentus galėtų būti vertinamas kaip tam tikro ikiteisminio tyrimo subjekto pagal kom-
petenciją atliktas darbas. Tai, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnui turėtų būti suteikta 
daugiau savarankiškumo, rodo ir mūsų atlikto empirinio tyrimo rezultatai.

Tyrimo metu ikiteisminio tyrimo pareigūnams buvo užduotas klausimas apie ty-
rėjo statusą. Apie pusė respondentų (46,63 procento) teigia, kad dabartinė situacija, kai 
tyrėjas nėra savarankiškas, neigiamai veikia nusikalstamų veikų tyrimą. Maždaug penk-
tadalis respondentų (18,49 procento) mano, kad dabartinė situacija, kai tyrėjas nėra 
savarankiškas priimdamas sprendimus ikiteisminio tyrimo bylose, yra teigiama, ir be-
veik tiek pat respondentų (16,90 procento) mano, jog tai niekaip neveikia nusikalstamų 
veikų tyrimo ir sprendimų priėmimo proceso (žr. 47 pav.).

469  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. I-20 „Dėl Nusikalstamų 
veikų tyrimų sujungimo ir atskyrimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 19-609).
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47 pav. Tyrėjų nuomonė, ar tai, kad tyrėjas nėra savarankiškas (tirdamas nusikalstamas vei-
kas ir priimdamas procesinius sprendimus), turi įtakos nusikalstamų veikų tyrimui

Plačiau analizuojant respondentų atsakymą „Taip, veikia teigiamai“, matyti, kad 
atsakydami į šį klausimą didesnė dalis tyrėjų mato teigiamą aspektą: 27,97 procento 
tyrėjų iki 25 metų amžiaus, 23,44 procento tyrėjų nuo 25 iki 30 metų amžiaus, 15,23 
procento tyrėjų nuo 30 iki 40 metų ir 13,08 procento tyrėjų nuo 40 iki 50 metų amžiaus 
pritaria teiginiui, kad dabartinė situacija, kai tyrėjas nėra savarankiškas, teigiamai veikia 
nusikalstamų veikų tyrimo procesą. Pažymėtina, kad kuo tyrėjai vyresni, tuo mažiau 
jie vertina šią situaciją kaip teigiamą. Didesnę patirtį turintys tyrėjai gali palyginti da-
bartinę ir ankstesnę situaciją, kai tyrėjas buvo savarankiškas proceso dalyvis. Vis dėlto 
nemaža dalis respondentų mano, jog tyrėjas nėra pakankamai savarankiškas, ir dabar-
tinę situaciją vertina neigiamai. Nagrinėjant respondentų atsakymą „Taip, veikia nei-
giamai“, matyti, kad didžioji dalis respondentų (51,19 procento) nuo 30 iki 40 metų šią 
situaciją vertina neigiamai ir pabrėžia tyrėjo savarankiškumo trūkumą. 47,58 procento 
tyrėjų nuo 40 iki 50 metų ir apie 40 procentų tyrėjų nuo 25 iki 30 metų su šiuo teiginiu 
taip pat sutinka. 

Autorė visiškai sutinka su prof. P. Ancelio išreikšta nuomone, kad „siekiant efekty-
vesnės veiklos reikėtų naujai apsvarstyti pagrindinio ikiteisminio tyrimo subjekto – ty-
rėjo paskirties ir savarankiškumo klausimus“470. Dabartinis tyrėjo „nesavarankiškumas“ 
ir esama situacija tiriant nusikalstamas veikas, kai daugelį klausimų sprendžia tyrėjas, 
leidžia suabejoti, ar įgyvendinama Lietuvos Respublikos BPK norma, reglamentuojanti, 
kad ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras. Tyrimu buvo siekia-
ma išsiaiškinti, ar minėta Lietuvos Respublikos BPK norma yra įgyvendinama. Didžioji 
dalis respondentų (62,48 procento) teigia, kad ši Lietuvos Respublikos BPK norma įgy-
vendinama tik iš dalies. Tik 17,41 procento respondentų sutinka, jog ši BPK nuostata 
įgyvendinama. 

Apibendrinus gautus atsakymus, matyti, kad tyrėjų nuomonė, neatsižvelgiant į jų 
išsilavinimą, amžių, stažą, yra panaši. Pavyzdžiui, jei panagrinėtume atsakymus „Taip“ 
pagal amžiaus grupes, matytume, kad visų amžiaus grupių tyrėjai atsakė panašiai: 17,65 

470  Аncelis P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Monografija. – Vilnius, 2007, p. 141.
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procento tyrėjų iki 25 metų, 19,69 procento tyrėjų nuo 25 iki 30 metų amžiaus ir 14,54 
procento tyrėjų nuo 30 iki 40 metų amžiaus. Pagal tyrėjų išsilavinimą atsakymai irgi 
labai panašūs. 

Siekiant išsiaiškinti, kodėl didžioji dalis tyrėjų mano, jog ši Lietuvos Respublikos 
BPK norma įgyvendinama iš dalies, verta atkreipti dėmesį į atlikto tyrimo apibendrintą 
analizę. Tyrėjų nuomone, dėl tam tikrų priežasčių Lietuvos Respublikos BPK norma, 
reglamentuojanti, kad ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras, įgy-
vendinama tik iš dalies. Apibendrinus galima išskirti šias priežastis:

- prokurorai atlieka tik kontrolės funkciją;
-  tyrėjai didelę darbo dalį atlieka už prokurorą, tad ir patys tyrėjai organizuoja 

ikiteisminį tyrimą;
- prokurorai vadovauja, bet ne organizuoja ikiteisminį tyrimą;
-  šioms prokuroro organizavimo ir kontroliavimo funkcijoms būdingas forma-

lumas. 
Įvertinus tyrėjų nuomonę ir diskutuojant šiuo klausimu, galima teigti, kad nusi-

kalstamų veikų ikiteisminio tyrimo procese tyrėjai pasigenda prokuroro kaip ikiteis-
minio tyrimo proceso organizatoriaus aktyvesnio vaidmens. Atlikdami dalį veiksmų už 
prokurorą ir taip patys organizuodami ikiteisminį tyrimą, tyrėjai nejaučia prokuroro 
kaip organizatoriaus vaidmens. Tad sprendimas, kuriam, tyrimo duomenimis, pritartų 
tiek ikiteisminio tyrimo pareigūnai, tiek prokurorai, suteikti ikiteisminio tyrimo parei-
gūnui daugiau įgaliojimų būtų logiškai pagrįstas ir pamatuotas efektyvinant ikiteismi-
nio tyrimo organizavimo procesą. 

Verta būtų pažymėti, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu pa-
tvirtintų Rekomendacijų dėl prokuroro veiklos organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam 
vadovaujant 7 punkte nustatyta, kad prokuroras vadovaudamas ikiteisminiam tyrimui 
atlieka proceso veiksmus ir priima nutarimus, kuriuos atlikti ir priimti Lietuvos Respu-
blikos BPK priskirta prokuroro kompetencijai471. Šiose rekomendacijose minėta nuos-
tata siekiama įgyvendinti prokuroro tiesioginio vadovavimo ir asmeninės atsakomybės 
principą. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo472 16 straipsnio 2 dalyje taip pat 
nustatyta, kad prokurorams ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams generalinio prokuro-
ro patvirtintos rekomendacijos ir kiti teisės norminiai aktai, formuojantys ikiteisminio 
tyrimo, valstybinio kaltinimo ir nuosprendžių vykdymo kontrolės praktiką, yra priva-
lomi, o jų vis dėlto nepaisoma, todėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų savarankiškumo 
plėtimas būtų argumentuota priežastis keičiant ydingai besiklostančią praktiką.

Apibendrinant išanalizuotą tyrimo medžiagą, siekiant išvengti ikiteisminio tyri-
mo subjektų įgaliojimų konflikto, siūlytina plėsti ikiteisminio tyrimo pareigūno sava-
rankiškumo ribas: prokuroro pavedimu ikiteisminio tyrimo pareigūnui suteikti teisę 
rašyti kaltinamąjį aktą, kurį tvirtintų prokuroras. Diskutuotina, galbūt verta svarstyti 
klausimą ir ikiteisminio tyrimo pareigūnui suteikti teisę prokuroro pavedimu priimti 
tam tikrus procesinius sprendimus – nutarimus sujungti ir išskirti ikiteisminius tyri-
mus. Pažymėtina, kad tokios teisės suteikimas ikiteisminio tyrimo pareigūnui iš prin-
471  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. I-86 „Dėl Lietuvos 

Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl rekomendacijų patvir-
tinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 72-2783).

472  Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 42-1919).
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cipo nesugriaus sukurtos ikiteisminio tyrimo organizavimo sistemos. Pagal šį modelį 
prokuroras ir toliau išlieka ikiteisminio tyrimo organizatorius, atlieka ikiteisminio ty-
rimo kontrolės ir vadovavimo ikiteisminiam tyrimui funkciją. Prokuroras galėtų savo 
nuožiūra pats priimti sprendimą arba pavesti tai atlikti ikiteisminio tyrimo pareigūnui. 
Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, nesant prokuroro pavedimo, šio veiksmo atlikti nega-
lėtų. Tad tyrėjo veikimo ribos iš esmės būtų praplėstos tiek, kad prokuroras galėtų pats 
apsispręsti. Šios teisės suteikimas tyrėjui iš principo išspręstų daug metų besitęsiantį šių 
subjektų įgaliojimų konfliktą. Todėl siūlytina pakeisti šias Lietuvos Respublikos BPK 
nuostatas, reglamentuojančias ikiteisminio tyrimo pabaigą. 

Pakeisti Kodekso 218 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prokuroras, įsitikinęs, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duo-

menų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, pats arba 
prokuroro pavedimu ikiteisminio tyrimo pareigūnas paskelbia įtariamajam, o jo gynė-
jui, nukentėjusiajam, civiliniam ieškovui, civiliniam atsakovui ir jų atstovams praneša, 
kad ikiteisminis tyrimas pabaigtas ir jie turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo me-
džiaga bei pateikti prašymus papildyti ikiteisminį tyrimą. Jeigu procese yra daug nu-
kentėjusiųjų ar civilinių ieškovų, apie ikiteisminio tyrimo pabaigą jiems gali būti pra-
nešama per spaudą. Ikiteisminio tyrimo pareigūno surašytą kaltinamąjį aktą tvirtina 
prokuroras.“ 

Nustačiusi ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio sudedamąsias grandis – iki-
teisminio tyrimo subjektų įgaliojimus, bendradarbiavimą, šių subjektų kvalifikaciją ir 
kompetenciją, išanalizavusi ir apibendrinusi tiriamąją medžiagą, disertantė pateikia 
scheminį esamo ir siūlomo ikiteisminio tyrimo organizavimo modelių turinio paly-
ginimą ir pateikia pakitusį modelio sudedamųjų grandžių turinį bei siūlomo modelio 
turinio keitimo pagrįstumą (žr. 3 priedą.). Atlikus disertacinį tyrimą, galima teigti, kad 
pagrindinis šio naujo ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio tikslas orientuotas į 
ikiteisminio tyrimo organizavimo proceso efektyvinimą. Taigi, siūlomas ikiteisminio 
tyrimo organizavimo modelis būtų veiksmingas:

1. Ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kompetencijos srityse, nes įver-
tinta ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija, apibrėžti kvalifikaciniai reikalavimai 
ikiteisminio tyrimo pareigūnui, sukurtas ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencijos 
aprašas, leidžiantis išskirti pagrindinių kompetencijų grupes, nustatytas ir apibrėžtas 
šių kompetencijų turinys. 

2. Ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų ir bendradarbiavimo srityse. Lietu-
vos Respublikos BPK būtų įtvirtinta bendradarbiavimo nuostata, padedanti efektyviau 
bendradarbiauti ikiteisminio tyrimo subjektams, įvertintos ikiteisminio tyrimo subjek-
tų įgaliojimų apimtys ir pasiūlyti sprendimo būdai dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno 
funkcijų išplėtimo, ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo įgaliojimų įtvirtinimo, tyrimo 
grupės sudarymo. Šie veiksniai būtų esminiai sprendžiant ikiteisminio tyrimo subjektų 
įgaliojimų konfliktą. 
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TYRIMO IŠVADOS 

1. Kompleksinis ikiteisminio tyrimo procesinių-taktinių, organizacinių ir eduka-
cinių problemų tyrinėjimas – vienas iš prioritetinių kriminalistikos taktikos uždavinių. 
Šiuolaikinės kriminalistikos taktikos kertinės pozicijos neatsiejamos nuo ikiteisminio 
tyrimo organizavimo – ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų ir bendradarbiavimo, jų 
kvalifikacijos ir kompetencijos problematikos. Atlikto empirinio tyrimo duomenimis, 
svarbiausios kriminalistikos taktikos vystymosi kryptys siejamos su nusikalstamų veikų 
tyrimo procesu ir yra esamų mokslinių taktinių būdų ir rekomendacijų sukūrimas ir jų 
įdiegimas praktikoje siekiant efektyviau organizuoti ikiteisminį tyrimą bei ikiteisminio 
tyrimo organizavimo pagrindų analizės apibendrinimas. 

2. Ikiteisminio tyrimo organizavimo procesui optimizuoti būtinas naujas iki-
teisminio tyrimo organizavimo modelis. Ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį 
galima apibūdinti kaip tikslingo ir efektyvaus ikiteisminio tyrimo organizavimo 
proceso funkcinius ryšius, kurių turinį sudaro aiškus ir tikslus ikiteisminio tyrimo 
subjektų, turinčių tam tikrus įgaliojimus, veiklos suderinimas, bendradarbiavimas, 
kvalifikacijos ir kompetencijos užtikrinimas.

Pagrindiniai optimizuoto ikiteisminio tyrimo organizavimo modelio elementai 
yra ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimas ir jų kvalifikacija ir kompetencija, 
o šio modelio jungiamąsias grandis turėtų sudaryti visų ikiteisminio tyrimo subjektų 
įgaliojimų aiškus reglamentavimas, apimantis ir darbo organizavimo klausimus, iki-
teisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo proceso teisinis įtvirtinimas, ikiteisminio 
tyrimo subjektų kvalifikacijos apibrėžtis ir kompetencijos turinio reglamentavimas.

3. Prokurorų ir tyrėjų, kaip svarbiausių ikiteisminio tyrimo subjektų, veikloje or-
ganizuojant ikiteisminį tyrimą yra rimtų bendradarbiavimo problemų: nėra apibrėžti 
bendradarbiavimo principai, formos, turinys, nereglamentuota bendradarbiaujančių 
subjektų atsakomybė. Ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų bendradarbiavimo ins-
tituto procesinis įtvirtinimas – vienas iš būdų siekiant efektyviau organizuoti darbą ti-
riant nusikalstamas veikas bei formuoti pažangią bendradarbiavimo praktiką, paremtą 
naujosios vadybos technologijomis. Be to, būtina procesiškai reglamentuoti ikiteismi-
nio tyrimo padalinio vadovo statusą, apibrėžti jo įgaliojimus ikiteisminiame tyrime, nu-
matyti jo teises ir pareigas, reglamentuoti atsakomybę. 

4. Viena iš aktualiausių ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro bendradar-
biavimo problemų – įgaliojimų konfliktas, tad būtina sistemiškai spręsti problemą, su-
sijusią su prokuroro kompetencijai priskirtų procesinių veiksmų atlikimu ir dokumentų 
rengimu. Prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų organizacinio pobūdžio veiksmai, 
siekiant panaikinti ydingą praktiką, susijusią su prokuroro funkcijų perdavimu tyrėjui, 
yra neveiksmingi ir nepasiekia norimų rezultatų. Atsižvelgiant į empirinio tyrimo re-
zultatus, siūlytina procesiškai išplėsti ikiteisminio tyrimo pareigūno savarankiškumą 
prokuroro pavedimu suteikiant ikiteisminio tyrimo pareigūnui įgaliojimus priimti tam 
tikrus sprendimus ikiteisminio tyrimo byloje (sujungti ikiteisminius tyrimus ar juos 
išskirti, surašyti kaltinamąjį aktą, kurį galėtų patvirtinti kontroliuojantis prokuroras).
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5. Efektyvų tyrimo organizavimą lemia ne tik pakankamai aiškus šio proceso re-
glamentavimas, ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų apibrėžtis, šių subjektų bendra-
darbiavimas, bet ir ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija ir kompetencija. Tyrimo 
metu nustatyta silpniausia grandis ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacijos ir kom-
petencijos srityje – ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos apibrėžties ir kompe-
tencijos turinio reglamentavimo trūkumai. Konstatuotina, kad ikiteisminio tyrimo pro-
cese būtina nustatyti ir tiksliai apibrėžti ikiteisminio tyrimo pareigūno kvalifikacinius 
reikalavimus – aukštąjį teisinį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą. Siekiant 
efektyvesnių ikiteisminio tyrimo organizavimo svertų, būtina ikiteisminio tyrimo pa-
reigūno kompetencijas ir jų turinį nustatyti kompetencijų apraše, o ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo procese daugiau dėmesio skirti krimi-
nalistikos mokslui, stiprinant ikiteisminio tyrimo pareigūnų profesines ir specialiąsias 
kompetencijas. 

PASIŪLYMAI

1. Siekiant efektyvaus ikiteisminio tyrimo organizavimo proceso, siūlytinos pro-
cesinės-taktinės, vadybinės ir edukacinės priemonės. 

2. Rekomenduojama Lietuvos Respublikos BPK įtvirtinti nuostatą dėl ikiteismi-
nio tyrimo subjektų bendradarbiavimo. Siūlytina papildyti Kodekso 164 straipsnį 3 da-
limi ir ją išdėstyti taip: 

„3. Ikiteisminio tyrimo subjektai atlikdami ikiteisminį tyrimą bendradarbiauja, pa-
gal kompetenciją vykdydami įstatymų nustatytus veiksmus.“

3. Rekomenduojama procesiškai reglamentuoti ikiteisminio tyrimo padalinio 
vadovo įgaliojimus. Todėl siūlytina Lietuvos Respublikos BPK papildyti nauju 1721 
straipsniu ir jį išdėstyti taip: 

„1721 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo įgaliojimai
„Ikiteisminio tyrimo įstaigos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją:
1) organizuoja ir kontroliuoja skundų, pareiškimų ir pranešimų apie nusikalsta-

mas veikas priėmimą, registravimą ir proceso sprendimų dėl jų priėmimą laiku;
2) tinkamai paskirsto darbo krūvį pavaldiems ikiteisminio tyrimo pareigūnams;
3) esant būtinumui, nutarimu sudaro tyrimo grupę iš kelių tos pačios įstaigos iki-

teisminio tyrimo pareigūnų;
4) organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina prokuroro nurodymų, pavedimų dėl 

proceso veiksmų ir sprendimų vykdymą;
5) esant būtinumui, duoda žodinius ar rašytinius nurodymus pavaldiems ikiteis-

minio tyrimo pareigūnams dėl procesinių veiksmų ir procesinių sprendimų vykdymo; 
6) užtikrina, kad jam pavaldūs ikiteisminio tyrimo pareigūnai ikiteisminį tyrimą 

atliktų per trumpiausią laiką ir atskleistų nusikalstamą veiką;
7) jeigu nesutinka su ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro nurodymu ar 

pavedimu dėl proceso veiksmų ir sprendimų, apie tai informuoja aukštesnįjį prokurorą.“ 
4. Siūlytina procesiškai įtvirtinti tyrimo grupės statusą. Todėl siūlytina Lietuvos 

Respublikos BPK papildyti nauju 1722 straipsniu ir jį išdėstyti taip:
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„1722 straipsnis. Tyrimo grupė
Sudėtingam ar didelės apimties ikiteisminiam tyrimui atlikti ikiteisminio tyrimo 

padalinio vadovo nutarimu iš kelių tos pačios įstaigos ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
gali būti sudaroma tyrimo grupė ir paskiriamas grupės vadovas.“ 

5. Siekiant išspręsti įgaliojimų konfliktą ikiteisminiame tyrime, siūlytina pakeisti 
Lietuvos Respublikos BPK 218 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Prokuroras, įsitikinęs, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duo-
menų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, pats arba 
prokuroro pavedimu ikiteisminio tyrimo pareigūnas paskelbia įtariamajam, o jo gynė-
jui, nukentėjusiajam, civiliniam ieškovui, civiliniam atsakovui ir jų atstovams praneša, 
kad ikiteisminis tyrimas pabaigtas ir jie turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo me-
džiaga bei pateikti prašymus papildyti ikiteisminį tyrimą. Jeigu procese yra daug nu-
kentėjusiųjų ar civilinių ieškovų, apie ikiteisminio tyrimo pabaigą jiems gali būti pra-
nešama per spaudą. Ikiteisminio tyrimo pareigūno surašytą kaltinamąjį aktą tvirtina 
prokuroras.“ 

6. Procesiškai apibrėžus bendradarbiavimo nuostatą ir formuojant efektyvios iki-
teisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo praktiką, siūlytina sukurti ikiteisminio 
tyrimo bendradarbiavimo rekomendacijas, kuriose būtų apibrėžtas bendradarbiavimo 
turinys ir formos. Pasinaudojant užsienio šalių siūlymais, rekomenduojama kurti ben-
dradarbiavimo tiriant atskirų kategorijų bylas modelius. 

7. Nagrinėjant kvalifikacijos ir kompetencijos turinį ikiteisminiame tyrime ir jų 
įtaką nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo organizavimui, siūlytina nustatyti iki-
teisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijas ir apibrėžti jų turinį. Realizuojant 
ikiteisminio tyrimo organizavimo modelį, autorė siūlo sudaryti ikiteisminio tyrimo pa-
reigūno (tyrėjo) kompetencijų aprašą. Ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompe-
tencijų aprašą galima apibūdinti kaip teisės aktą, apibrėžiantį ikiteisminio tyrimo 
pareigūno (tyrėjo) kompetencijų grupes ir reglamentuojantį jų turinį.

Minėto kompetencijų aprašo tikslas – nustatyti vienodus ikiteisminio tyrimo pa-
reigūno (tyrėjo) rengimo, veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo kriterijus, būtinus profe-
sinėje veikloje. Ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencijų apraše siūlytina nustatyti 
pagrindines ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijas ir išskirti pagrindi-
nes tyrėjo gebėjimų sritis.
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Žaneta Navickienė 

MODEL OF ORGANISING PRE-TRIAL INVESTIGATION 
IN TACTICS OF CRIMINALISTICS

Summary

Scientific problem. Not a single area of human activity goes without organiza-
tion. This process is also tightly linked with the activity of every institution. Seeking to 
achieve efficient activity results, organization as a process is based on identification of 
particular links, establishment of relations, use of measures, and determination of con-
tents of certain work. The concept of organization lies within the unity of all employees 
of an institution for the purposes of achieving general objectives, as well as within es-
tablishment, coordination and arrangement of certain activity. The existence of various 
conceptions or notions of organization enables to say that the aim of organizing is to 
regulate particular internal and external processes efficiently. Whereas the main task of 
organizing is to identify the balance between differentiation and coordination, to opti-
mize the activity of an institution, to give grounds for the enhancement of its efficiency 
by choosing optimal management structure, proper competent people, work forms and 
methods, as well as by planning sufficient resources, etc. Therefore, it may be proposed 
that organization structures the work and forms a cohesive whole. 

Investigation of criminal offences is a complex, multistage process, which becomes 
impossible without proper coordination of activity of all pre-trial investigation subjects. 
Within this process, officers of several law-enforcement institutions cooperate both in-
side their institutions (internal relations), and with employees of other bodies (external 
relations). Without such relations, it would be impossible to regulate the process of in-
vestigation and as a result to have criminal offences successfully investigated. Recently, 
it has been observed that procedural functions of pre-trial investigation subjects, as well 
as separation, planning, division and cooperation of these functions are a prerequisite 
for an effective pre-trial investigation. Provisions on the organization of an effective 
pre-trial investigation are also essential for the implementation of the guidelines of the 
Constitutional Court of the Republic of Lithuania that the regulation on criminal pro-
cedure may not serve as the basis for the delay of pre-trial investigations or hearings of 
criminal cases, as well as for the misuse of procedural and other rights by criminal pro-
cedure participants. Therefore, concentration of common efforts (cooperation), defini-
tion of powers of pre-trial investigation subjects, their coordinative actions, insurance 
of their qualification and competence, and other factors provide pre-trial investigation 
subjects with a possibility to work purposefully and to pursue common objectives – to 
get criminal offences investigated quickly, effectively and in within the shortest possible 
time limits. Recently, it has been observed that the number of some criminal offences 
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has increased473. With regard to the dynamics of criminal offences, law-enforcement in-
stitutions working in the field of prevention and fight against crime should pay nota-
ble amount of attention to the speed and level of crime investigation, as well as to the 
enhancement of organizational work in 2011. Therefore, an increase of the process of 
pre-trial investigation organization efficiency becomes a high priority for all law-en-
forcement institutions. 

Pre-trial investigation organization efficiency problem raised in this doctoral thesis 
is highlighted by analysing the possibilities for ensuring the powers of pre-trial investi-
gation subjects, their cooperation, qualification and competences through the areas of 
legal regulation and practical application of criminal procedure, as well as through the 
prism of criminalistics, management and educology. 

Novelty of dissertational research. The final report – Dynamics, tendencies of 
prognosis and modern criminalistics concept of crime in Lithuania – of 2003 highlights 
that new Criminal Procedure Code is at the same time new goals of criminalistics tacti-
cs. Seeking to ensure an effective, rational, prompt and useful investigation of criminal 
offences, it is necessary to continue the research of criminal procedure and modelling of 
its optimal forms. Certainly, 8 years after the Criminal Procedure Code of the Republic 
of Lithuania (hereinafter referred to as CPC of the Republic of Lithuania) had come into 
force, the need to overview pre-trial investigation organization procedure and its legal 
regulation has emerged. Changing legal provisions also have an impact on the proce-
dure of pre-trial investigation organisation. Due to an active dynamics of legal provisi-
ons – during the eight-year period provisions of CPC of the Republic of Lithuania have 
been constantly amended and supplemented – effective forms of pre-trial investigation 
organisation are still being sought. During this period, the Public Prosecutor General 
of the Republic of Lithuania has approved several recommendations on pre-trial in-
vestigation procedure. Besides, the analysis of police activity reports from recent years 
shows that most of the essential problems of police activity are related to decrease of 
personnel and increase of workload for serving officers, decrease of police funding, in-
crease of criminal offences, suspension of officers’ qualification development processes, 
slow development of legal basis. These changes encourage looking for optimal forms 
and methods of organising pre-trial investigations, and for application of these forms 
and methods in practice. 

Seeking to review the role and importance of criminalistics tactics in the process of 
investigation of criminal offences, it is essential to identify main directions of develop-
ment and realization of modern criminalistics, name basic problems, arising during the 
473  Taking separate kinds of offences, an increase of the following criminal offences was noticed: money 

laundering and legalisation (increased by 184.6 per cent); criminal offences against child and family (in-
creased by 71.8 per cent); criminal offences against security of electronic data and information systems 
(increased by 38.2 per cent); smuggling (increased by 29.7 per cent); rapes (increased by 29.6 per cent); 
sexual assault (increased by 20.7 per cent); unlawful production of strong home-made alcoholic bevera-
ges (increased by 18.4 per cent); squandering of property (increaded by15.8 per cent); severe health im-
pairment (increased by 11.4 per cent); vehicle thefts (increased by 10.4 per cent). For a detailed review 
please refer to the police report on the activity of police institutions and crime rate in 2010 [logged in 
on 06-04-2011], Internet access: http://www.policija.lt/index.php?id=2875. See also the Report on the 
activity of Public prosecution offices of the Republic of Lithuania of 2010 [logged in on 04-04-2011], 
Internet access: http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Ataskaitos/tabid/413/Default.aspx. 
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organisation of and cooperation within a pre-trial investigation, and evaluate the prob-
lem of competences in it. Having analysed and evaluated these aspects, it is expedient to 
make proposals on how to improve the process of organising a pre-trial investigation.

Noteworthy to say that after new procedural provisions had come into force, the 
content of tasks of criminalistics tactics changed. Certainly, the main task of experts of 
criminalistics tactics is to prepare recommendations and create tactical methods facili-
tating methodological investigation of criminal offences, as well as rational organisa-
tion and effective performance of a pre-trial investigation. It might be said that these 
tasks of criminalistics tactics have also become the priority problem of modern crimi-
nalistics. However, the need to create new recommendations, related to the changes 
of procedural provisions–for instance, in the area of pre-trial investigation organisa-
tion – emerged. Such demand was influenced not only by the change of roles of pre-trial 
investigation officer or prosecutor, but also by the appearance of pre-trial investigation 
judge as a process participant. The content of the provisions regulating the organisation 
of pre-trial investigation, the content of powers of pre-trial investigation subjects and 
the peculiarities of their cooperation, and the aspiration of an effective process of pre-
trial investigation organisation have basically influenced the revision of the organisa-
tional process of pre-trial investigation and encouraged to provide effective ways of its 
optimisation by suggesting to create a new model of organising a pre-trial investigation. 
During the application of provisions of CBC of the Republic of Lithuania, there are nu-
merous situations at issue, which are further explained in recommendations of the Pub-
lic Prosecutor General of the Republic of Lithuania. Later on, these recommendations 
have been repeatedly amended, departmental legal acts of other institutions, regulating 
issues of pre-trial investigation organisation, have been adopted. Many adopted legal 
acts, regulating issues of organising a pre-trial investigation, provides for a reasonable 
discussion on whether a recommendation as a legal act is effective and correct. In our 
opinion, creation of such recommendations, other departmental legal acts, regulating 
issues of pre-trial investigation organisation, stimulates a discussion on whether these 
legal acts correspond to each other, and whether such method of regulation is sufficient 
in order to organise a proper pre-trial investigation. 

CPC of the Republic of Lithuania regulates various actions of pre-trial investigation 
subjects. And in order for these actions to be performed properly and effectively, it is 
essential to have a clear and definite legal regulation. CPC of the Republic of Lithuania 
vests public prosecutor with wide latitude of powers. In practice, however, the conflict 
of powers of a pre-trial investigator and those of a prosecutor may be noticed. Adding 
to that, research results revealed that a pre-trial investigator often performs pre-trial 
investigation actions which are solely within the competence of a public prosecutor, 
drafts various procedural documents in the name of a prosecutor. In the new CPC of 
the Republic of Lithuania, the function of organising a pre-trial investigation is vested 
exclusively within the competence of a public prosecutor. The status of a pre-trial in-
vestigation officer is also changed. In the previous CPC, pre-trial investigator has been 
given a wide range of powers and independence, whereas now this subject of pre-trial 
investigation is no independent enough in planning and organising work. However, 
recent changes in the CPC – for instance, on imposition of mild measures – shows that 
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the broader scope of procedural independence is being returned to a pre-trial investi-
gator. Scholars and practitioners debate on how to enhance the procedure of organis-
ing a pre-trial investigation, whether the cooperation between pre-trial investigation 
subjects is effective, whether their competence is sufficient for ensuring a high quality 
performance of operational, pre-trial investigation actions, and an effective investiga-
tion of criminal offences. Therefore, it is clear that the new pre-trial investigation pro-
cedure raises many problems, which in our opinion should be solved with the help of a 
thorough analysis. 

The change of criminalistics tactics has been resulted in not only by the change of 
norms of criminal procedure. Recent scientific strides also have an impact on its devel-
opment. Modern criminalistics tactics distinctly highlights pragmatism and viability of 
recommendations of criminalistics during their application in practice, and relevance of 
scientific achievements in the fight against crime. Criminalistics tactics should continue 
to be an open, functional and evolving system, joining together intellectual, procedural, 
emotional, voluntary, tactical elements, not having strict boundaries and seeking to op-
timize the process of crime investigation. 

Research results showed that the organisation of a pre-trial investigation is one of 
the most relevant directions of development of modern criminalistics tactics. Therefore, 
enhancement of the organisation of pre-trial investigation requires research-based so-
lutions. According to the research results, the organisation of pre-trial investigation is 
currently a problematic process. Formal attitude towards the problems of cooperation 
between public prosecutor and pre-trial investigator, intense workload of investigators, 
performance of prosecutor’s pre-trial investigation actions, problems of investigators’ 
competence, and other sore issues show that serious and effective actions have to be 
taken seeking to solve these problems. By using modern management principles and 
assessing the contents of criminal procedure, the author examines the contents of the 
organization of a pre-trial investigation: analyses the issues of cooperation among pre-
trial investigators and cooperation between pre-trial investigators and public prosecu-
tors, researches correlation between qualification and competence of pre-trial inves-
tigation subjects, and designs – in accordance with peculiarities of regulation–a new 
model of pre-trial investigation organisation, which will help to ensure a more rational 
collaboration of pre-trial investigation subjects, and to optimize the organization of pre-
trial investigation of criminal offences. During the dissertational research, very diverse 
and problematic aspects of pre-trial investigation organisation have been determined, 
requiring immediate suggestions on relevant solutions, alterations of CPC provisions, 
establishing a more detailed regulation of powers of pre-trial investigation subjects and 
giving grounds for the regulation of their collaboration process, its forms, contents, as 
well as the their responsibility. On the other hand, during the optimization of a pre-trial 
investigation organisation, a mere mechanic implication of new procedural provisions 
is not necessary. Some issues – for instance, the securement of competences of pre-trial 
investigation officers – might be tackled differently. Namely by composing and docu-
menting a declaration on the competences of a pre-trial investigation officer, which 
would have a precise and clear list of general, professional and special competences 
obligatory for pre-trial investigation officers.
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Worthy to way, it is not only the professional competence of a public prosecu-
tor, pre-trial investigator or a judge should be developed. Application of principles of 
modern management in organising a pre-trial investigation presupposes the demand 
to strengthen managerial and work organisation competences of these subjects, and to 
develop their abilities to work in team. Therefore, during both legal studies and quali-
fication development, it is essential to enhance not only professional competences of 
pre-trial investigation subjects, but also their communicational, social, cognitive com-
petences, helping to ensure effective collaboration of pre-trial investigation subjects. 

Review of researches. Scientific works on criminalistics tactics and pre-trial inves-
tigation organization are not numerous in Lithuania. Taking criminalistics tactics in 
the most general sense, there are several dissertations examining its separate compo-
nents, such as importance of versions in investigation of criminal offences, application 
of methods and recommendation of criminalistics in civil law, importance of special 
intelligence and their application in the process of investigation of criminal offences, 
peculiarities of crime scene investigation. 

Scientific works analyzing specific issues of pre-trial investigation organisation are 
very few. The most relevant works related to the problems of organisation of a pre-trial 
investigation have been analysed by Prof. P. Ancelis, Prof. S. Kuklianskis. More than a 
decade ago, relevant issues of preparation and proficiency of an investigator have been 
spotted by Prof. E. Palskys. After adoption of the CPC of the Republic of Lithuania, 
topical issues of pre-trial investigation organisation have been discussed in the book 
“Possibilities and methods of optimisation and acceleration of pre-trial investigation”. 
Currently, collaboration of an investigator and public prosecutor investigating serious 
crimes are being researched by M. Šatas. One of the most significant works on this topic 
at the moment is the collective monograph “Crime threats and human safety”, in which 
a number of authors – V. E. Kurapka, E. Bilevičiūtė, S. Matulienė, L. Novikovienė, etc – 
analyze relevant issues in the areas of criminalistics and criminal procedure, related to 
the work optimisation of law-enforcement institutions, or efficiency of investigation of 
criminal offences.

Equally noteworthy are foreign researchers, who have analysed certain aspects of 
pre-trial investigation organisation. Among them were R. S. Belkin, A. G. Filipov, I. 
Bulgakova, H. Goldstein, C. Filstad and co-writers, H. Häkkanen, R. R. Roberg, P. W. 
Greenwood and J. Petersilia, M. D. Lyman, J. W. Osteburg and others. 

Both in Lithuania and abroad, there is a number of scientific works in the area 
of educology, namely on the issues of qualification and competence. These topicalities 
are analysed by P. Jucevičienė, B. Stanikūnienė, T. Jovaiša, O. Gurskienė, J. L. Patry, 
L. Ciolan, S. Nielsen, etc. Thorough research of issues related to competences of rep-
resentatives from various professional fields (educators, engineers, health supervision 
workers, social workers, etc) have been performed by F. E. Acar, D. Malinauskienė, M. 
Žukauskienė, V. Šveikauskas, A. Mažionienė, V. Žydžiūnaitė, P. Bonnet, C. K. Lehoc-
zky and others. Worthy to say, there is a clear lack of works on the qualification and 
competences of pre-trial investigation subjects, issues on the qualification and compe-
tences of pre-trial investigation officers have not been analysed. Recently, in his analysis 
of the contents of legal status of police officers, E. Misiūnas pays fragmented attention 
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to the analysis of qualificational capacities of primary police officers. However, the is-
sues related to the regulation of the contents of pre-trial investigation officers’ com-
petence have been left behind. Therefore, having evaluated this situation, the author 
has performed researches on how to imply the issues of pre-trial investigation subjects’ 
qualification and competence into the organisation of a pre-trial investigation, and 
analyses this as structural components (elements) of the model of a pre-trial investiga-
tion organisation.

The dissertant analyses the issues of pre-trial investigation subjects’ powers, their 
cooperation, qualification and competence anew through the prisms of criminal pro-
cedure, criminalistics, management, educology, and provides an optimised model of 
pre-trial investigation organisation. Therefore, the model of pre-trial investigation or-
ganisation in criminalistics tactics is a new and unresearched topic. 

Scientific novelty of dissertational research. The Constitutional Court of the Re-
public of Lithuania has stated that a pre-trial investigation has to be performed in an 
objective, qualified, impartial and comprehensive manner, the information necessary to 
solve a criminal case in court properly has to be gathered. Therefore, seeking to imple-
ment this provision, the most important is the essence of pre-trial investigation organi-
sation: qualification and competence of pre-trial investigation subjects, securement of 
their collaboration, and compatibility of their actions. Problems of pre-trial investigati-
on have been analysed before, prior to 2003. After the CPC of the Republic of Lithuania 
came into force in 2003, some of the procedural aspects of pre-trial investigation orga-
nisation have been fragmentary touched upon. However, the problematic of pre-trial 
investigation organisation has never been thoroughly analysed (through the prisms of 
criminal procedure, criminalistics, management, educology), the contents of this pro-
cess and the measures, which might help to organise a pre-trial investigation in a more 
effective manner, has not been researched, and the model of pre-trial investigation or-
ganisation has never been provided. True, some aspects of cooperation as a component 
of pre-trial investigation have been recently analysed – for instance, cooperation bet-
ween a pre-trial investigation officer and a public prosecutor during the investigation 
of serious crimes. However, the contents and possibilities of cooperation between other 
subjects have never been touched upon, resulting in numerous gaps in cooperation bet-
ween these subjects, and a lack of proper regulation of this process. It might also be said 
that qualification and competence of pre-trial investigation subjects have never been 
researched as well. Up till now, there is no clear identification of competences necessary 
for a pre-trial investigation officer (investigator), no legal act regulates the contents of 
these competences. 

A prerequisite for such innovative author’s attitude towards organisation of a 
pre-trial investigation was the endeavour to analyse this process not only through the 
prisms of criminal procedure or criminalistics, but also through those of management 
and educology. Having joined the knowledge of criminalistics, criminal procedure, 
management, educology, and having made a thorough generalisation of the practice 
of eight years after coming into force of the CPC of the Republic of Lithuania, in the 
dissertation the author analyses how pre-trial investigations are organised in Lithuania, 
covering work organisation of pre-trial investigation subjects, situation of their inter-
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connection and cooperation, main factors, which have an impact on their qualification 
and competence, problems, which they face during the process of crime investigation. 
Having evaluated all these aspects and basing on the researches performed, the author 
suggests a new, diversified model of organising a pre-trial investigation. 

Subject of dissertational research. Organisation and regulation of pre-trial inves-
tigation.

Object-matter of dissertational research. Significant theoretical and practical ve-
rifying material on the development trends of tactics of criminalistics, status quo of or-
ganisation of pre-trial investigation, possibilities of ensuring powers and cooperation, 
as well as qualification and competence of pre-trial investigation subjects, new methods 
and development trends which help optimising the process of pre-trial investigation 
organisation.

Research objective. Having evaluated the peculiarities of legal regulation, and ha-
ving identified main problems of pre-trial investigation organisation, to provide a new, 
optimised model of organising a pre-trial investigation and the mechanism for its im-
plementation. 

Research tasks. Seeking to realise the objective raised, the research focuses on the 
following tasks:

1. To analyse the contents of modern tactics of criminalistics and identify main 
trends for its development. 

2. To raise main problems of procedural-tactical cooperation between pre-trial 
investigation officers, between these officers and public prosecutors, as well as between 
public prosecutors and pre-trial investigation judges, and to suggest relevant solutions.

2. To evaluate the contents of pre-trial investigation subjects’ powers, and having 
identified the conflict of these powers, make suggestions on the more efficient realisa-
tion of functions of these subjects. 

3. To analyse main factors which have an impact on the qualification and compe-
tence of pre-trial investigation subjects, and to anticipate main trends for the develop-
ment of their qualification and the formation of their competence, necessary to perform 
crime investigations. 

4. To evaluate the peculiarities of legal regulation of pre-trial investigation or-
ganisation, and to suggest a modern, optimised model of organisation, based on the 
principles of new management, as well as to make suggestions on a legal regulation of 
such model. 

Statements of the dissertation to be defended. 
1. Organisation of a pre-trial investigation is one of the most important trends of 

development of modern tactics of criminalistics, ensuring an effective investigation of 
criminal offences. 

2. Current organisation of a pre-trial investigation in not efficiently regulated and 
should be improved, especially in the areas of the powers of pre-trial investigation sub-
jects, cooperation of these subjects, their qualification and competence. The process of 
pre-trial investigation organisation would be more effective provided that an optimised 
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model of organising pre-trial investigations is created, having identified and regulated 
its main elements.

3. Cooperation between pre-trial investigation subjects during the performance 
of such investigation would be more effective provided that a precise and clear defini-
tion of such cooperation is created and included in the CPC of the Republic of Lithua-
nia. 

4. A review of pre-trial investigation subjects’ powers with a view to defining the 
powers of a head of unit of pre-trial investigation, and to providing a pre-trial investiga-
tion officer with more independence, would help solving the conflict of powers of these 
subjects in the process of organising such investigation. 

5. Definition of pre-trial investigation subjects’ qualification and determination 
of the contents of their competence would allow strengthening general (managerial, 
communicational, social), professional and special competences of these subjects, re-
sulting in cohesive organisation of pre-trial investigation subjects’ activity, their inter-
relation, and effective crime investigation. 

Methodology of dissertational research. The following general theoretical rese-
arch methods were used in the dissertation: descriptive-comparative, historical, sys-
temic analysis, analytical-critical, comparison, induction, deduction, modelling. The 
following empirical research methods were also used in the dissertation: analysis of the 
document contents, survey (in writing and by phone), generalisation and mathematical 
statistics. General theoretical research methods – descriptive-comparative, historical, 
systematic analysis, deduction – used in the dissertation, allowed to analyse various 
concepts, development and contents of tactics of criminalistics, to determine various 
trends of development of modern tactics of criminalistics, main elements of organising 
a pre-trial investigation, on the basis of which a model of pre-trial investigation organi-
sation was formed. Survey method helped to distinguish the organisation of a pre-trial 
investigation as the main direction of development of criminalistics tactics. 

Document analysis and survey methods were used to analyse practical issues of 
organisation of a pre-trial investigation through the prisms of criminal procedure, 
management and educology. During the analysis of the cooperation of pre-trial inves-
tigation subjects – public prosecutors, pre-trial investigation officers, and pre-trial in-
vestigation judges – peculiarities of legal regulation of the contents of their qualification 
and competence, practical problems of legal regulation of their powers and cooperation 
were determined, deficiencies of legal regulation of the qualification and competence of 
these subjects were identified. 

For the purposes of the research, two questionnaires had been prepared: one for 
pre-trial investigation officers, the other for public prosecutors and judges. Having in 
mind that the organisation of pre-trial investigation in police institutions is the weak-
est link of the whole process of a pre-trial investigation organisation, with this research 
it was sought to identify thoroughly and comprehensively the problems of organising 
such investigation in police institutions. The diversity of the questions submitted pro-
vided for a possibility to make a comprehensive analysis of current situation of pre-trial 
investigation, as well as to evaluate how provisions on pre-trial investigation work in 
practice. The questionnaire was divided into the following main parts: 1) demographic 
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data of participants (education, age, experience); 2) questions related to the trends of de-
velopment of modern tactics of criminalistics, to training in the field of this tactics, and 
to the problematics of qualification and competence of pre-trial investigation subjects; 
3) questions meant to help identifying the problematics of work of pre-trial investiga-
tion institutions; 4) questions meant to help identifying the situation and problems of 
interrelation between pre-trial investigation subjects, the problematics of work organi-
sation in pre-trial investigation institutions; 5) questions meant to help identifying the 
presence of conflicts of powers of pre-trial investigation subjects during the process of 
pre-trial investigation. The second questionnaire had been created for public prosecu-
tors and judges. This questionnaire was comprised of questions related to the organisa-
tion of pre-trial investigation: determinations of development trends of criminalistics 
tactics, problematics of cooperation between pre-trial investigation subjects474. 

For the purposes of the empirical research, it was important to determine the mini-
mum number of surveys sufficient enough to make statistically relevant conclusions. 
The research sample was determined having in mind that the sample has to be represen-
tational and that it has to be possible to evaluate the whole and to ensure a small sample 
inaccuracy on the basis of such sample. Seeking to have a representational research 
sample, a total number of officers working in the police system was taken into the con-
sideration. 1100 questionnaires had been made for pre-trial investigation officers. The 
survey returned 1013 questionnaires qualifying for the analysis. Seeking to define an 
objective situation of pre-trial investigation organisation, public prosecutors and judges 
were questioned as well475. For the purposes of the research, 220 questionnaires had 
been distributed, returning 211 questionnaires (102 from public prosecutors and 109 
from judges) qualifying for the analysis. 

Using the methods of induction, modelling, comparison, analytical-critical analysis, 
as well as using the knowledge from the areas of criminal procedure, management, edu-
cology, the model of organising a pre-trial investigation was formed through the prism of 
criminalistics, separate links of this model – powers, cooperation, qualification and com-
petence of pre-trial investigation subjects – were constructed. The contents of the current 
and suggested models of pre-trial investigation organisation were also presented. 

Various research methods chosen for this dissertation help showing two main prin-
ciples of scientific research: deep analysis and objectivity, and allows evaluating practi-
cal situation of pre-trial investigation organisation realistically from the viewpoint of 
investigator, public prosecutor and judge. It also allows to determine the problems not 
only of the work organisation of a pre-trial investigation, but also of the competence, 
and to propose relevant solutions to these problems. 

Theoretical and practical significance of the dissertational research. Having 
evaluated status quo of pre-trial investigation, the author analyses theoretical aspects 
474  Research performed in 2008 by the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, seeking to 

analyse the issues of activity and qualification development of criminal justice officers was taken into 
consideration. 

475  Having in mind that the rotation is enforced in the court system for the purposes of performing a pre-
trial investigation function, the questionnaire had been distributed not only to the judges who currently 
perform functions of a pre-trial investigation judge, but also to the judges who used to perform such 
function in the past. 
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of pre-trial investigation, defines the organisation of investigation of criminal offences 
from the viewpoints of criminal procedure, criminalistics and management. Having 
identified main elements, she defines the model of pre-trial investigation organisati-
on, tactics of pre-trial investigation cooperation, competences of pre-trial investigati-
on officers (investigators) and the contents of these competences. These statements are 
theoretically significant for the purposes of performing analysis and generalisation of 
pre-trial investigation organisation – by interpreting the contents of such organisation 
precisely and unequivocally.

Having evaluated current problematics of pre-trial investigation organisation, the 
author suggest a new solution of the problem – she proposes the model of organising a 
pre-trial investigation and not only defines its main components – powers, cooperation 
and competences of pre-trial investigation subjects – but also makes suggestions on its 
legal regulation and practical implementation. The creation and application of such 
model may have adaptive nature in the future, meaning that it would allow optimising 
the process of pre-trial investigation organisation – organise work in pre-trial investiga-
tion units more effectively by means of cooperation, avoid the conflict of powers of pre-
trial investigators and prosecutors, adjust the mechanism of determination of pre-trial 
investigation subjects’ qualification and competence, which would be characterised by 
the determination of obligatory qualificational requirements, and the primacy of pro-
fessional activity. Having evaluated the results of the research, the dissertant suggests 
optimising the process of cooperation between pre-trial investigation subjects’ by de-
termining these provision by law. Also, having in mind that competences of a pre-trial 
investigation officer (investigator) are not defined in practice and that the contents of 
these competences is not legally regulated, the author designed a model inventory of 
competences of a pre-trial investigation officer (investigator), which would allow de-
termining uniform preparation, activity and qualification development criteria for pre-
trial investigators, necessary in their professional activity. 

The author used research results while participating in various scientific practical 
national and international conferences, as well as making presentations on this topic, 
preparing methodological material for the qualification development of employees from 
law-enforcement institutions, and for practitioners working in the field of crime inves-
tigation. Part of the research data was used in 2010 while making presentations and 
participating in discussions on the problematics of organisation of pre-trial investiga-
tion in German Lower Saxony Police Academy. Some of the research results, related to 
the status quo and problems of pre-trial investigation organisation were used in mono-
graph “Crime threats and modern technologies of human safety management” pub-
lished in 2010 by Mykolas Romeris University under the priority trend of Lithuanian 
scientific researches “Citizens and management in knowledge society”, implementing 
curriculum “Crime threats and modern technologies of human safety management”, 
where the author suggests the model of organising pre-trial investigation as a measure 
making the organisation of a pre-trial investigation more rational and effective. 

The analysis of the data of empirical research showed the necessity to review the 
whole process of qualification development of pre-trial investigation officers: it is nec-
essary to make a list of competences of pre-trial investigation officers, which would 
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provide for general, professional and special competences, necessary for work of these 
officers. Determined competences of pre-trial investigation officers (investigators) and 
the contents of these competences should be established in duty descriptions of these 
investigators. It would also be clear what competences an investigator already has and 
what competences are still to be acquired. It would help to select perspective pre-trial 
investigation officers for the pre-trial work, maintain competent and professional in-
vestigators, realize the principles of horizontal and vertical career in pre-trial investiga-
tion, as well as to ensure the possibility to maintain pre-trial investigation officers with 
long professional experience. 

On the basis of the research results, the author made suggestions to law-enforcement 
educational facilities on the improvement of current qualification development curricula, 
designed for pre-trial investigation officers, and on the creation of new curricula, covering 
urgent practical issues of the tactics of criminalistics and pre-trial investigation. 

Structure of the dissertation. The dissertation is comprised of an introduction, 
three exploratory parts, conclusions, suggestions, list of reference, list of author’s scien-
tific publications and annexes. 

The first part “Organisation of pre-trial investigation and its legal regulation” deals 
mainly with the analysis of the contents of modern tactics of criminalistics; the bound-
aries of criminalistics tactics are discussed. Analysing scientists’ observations on the 
contents of the tactics of criminalistics, the author highlights the importance of the 
tactics and of other components of criminalistics. She also stresses the need to optimize 
the work of law-enforcement institutions. While analysing various authors’ statements 
about the development trends of tactics of criminalistics, the author penetrates a clear 
expansion of tactics of criminalistics and its invasion into other branches of science. 
Therefore, the statements of modern tactics of criminalistics are reasonably formulated 
on the basis of knowledge from other sciences – criminal procedure, criminology, man-
agement, educology. Worthy to say, development trends of modern tactics of criminal-
istics are determined by the changes of procedural provisions, the forming practice of 
pre-trial investigation, the need of optimising activity of pre-trial investigation subjects, 
and other factors.

On the basis of the results of the research described in this part, the author identi-
fies the need to analyse the process of pre-trial investigation organisation. The survey 
of pre-trial investigation subjects allowed distinguishing the trends for development of 
modern tactics of criminalistics. The most relevant trends for development identified 
during the research are related to the process of pre-trial investigation organisation. 
Therefore, with regard to the most relevant trends for development of modern tactics of 
criminalistics, status quo of pre-trial investigation organisation is reasonably analysed 
further, main problems of this process are raised, and possible solutions for its optimi-
sation are sought, having in mind the peculiarities of regulation. 

In this part, seeking to define the organisation of a pre-trial organisation, the dis-
sertant analyses the notions of this process already defined in the scientific literature: 
organisation of pre-trial investigation as a process, seeking to ensure effective crime 
investigation, and while analysing provisions of decisions of the Constitutional Court, 
she delimits this process from organisation of pre-trial investigation as a public pros-
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ecutor’s function. The dissertant defines the organisation of pre-trial organisation as 
coordinated activity of pre-trial investigation subjects, which is based on the methods 
and measures determined by legal acts and proved scientifically, ensuring effective per-
formance of pre-trial investigation, coherent and timely attainment of objective. 

According to the author, pre-trial investigation organisation as a process should 
be analysed on three levels: as a set of correlated elements (it is important to determine 
components of this process), as a legally regulated cohesively operating process (it is 
important to determine the gaps between the regulation of main elements and possible 
solutions for the improvement of the process), and as an expedient process (it is neces-
sary to create an effective model of organising pre-trial investigations). In the process 
of investigation of criminal offences, the prominence is given to the efficiency of ap-
plication of modelling: this method helps to solve many issues, i.e. it helps to check and 
evaluate the information of the event being checked, it optimises the preparation for a 
pre-trial investigation action, and planning, it becomes a universal measure for tactical 
prognosis, helps an investigator to make decisions more effectively, helps to create a 
system of cooperation between different subjects, etc. Therefore, seeking for effective 
methods of pre-trial investigation organisation, a theoretical concept of a new opti-
mised model of pre-trial investigation organisation is presented using modelling meth-
od. In this part the dissertant claims that model of organising a pre-trial investigation 
might be described as functional relations of purposeful and precise process of organis-
ing a pre-trial investigation, the contents of which is comprised of a clear and precise 
coordination of activity, cooperation, securement of qualification and competence of 
pre-trial investigation subjects, having respective powers. It is mentioned that the most 
important linking parts of an optimised model of pre-trial investigation organisation 
might me a clear legal regulation of activity and powers of pre-trial investigation sub-
jects; coordination of pre-trial investigation subjects’ activity, their cooperation investi-
gating criminal offences; definition of pre-trial investigation subjects’ qualification and 
legal regulation of the contents of their competence in ensuring effective investigation 
of criminal offences. 

The second part “Cooperation in performing pre-trial investigation and its legal 
regulation” is dedicated to the analysis of the meaning of pre-trial investigation subjects’ 
cooperation tactics and its place in theoretical model; the notion of the cooperation tac-
tics is provided. Based on the provided notion, the author determines main elements of 
the contents of cooperation tactics: efficient and timely exchange of information; selec-
tion of optimal and rational tactical methods, recommendations, and solution-making; 
compatibility of interrelations determining the order of pre-trial investigation actions; 
activity based on the competence of pre-trial investigation subjects; effective, expedient 
and legally grounded performance of own powers. This part also deals with the analysis 
of the functions and scope of powers of pre-trial investigation subjects – prosecutor, 
pre-trial investigation judge, investigator, specialist – as well as with the topicalities of 
the cooperation between these subjects – between pre-trial investigation officer and 
prosecutor, among pre-trial investigation officers, as well as between prosecutors and 
pre-trial investigation judges: notion, forms, cooperation peculiarities, main problems 
of cooperation and their possible solutions; suggestions on the legal regulation of their 
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powers and cooperation are provided. Having in mind that public prosecutor and pre-
trial investigator both are the main subject of pre-trial investigation, much attention is 
paid to the analysis of their cooperation and improvement of their interrelation. Hav-
ing summarized national and foreign practice in this field, the dissertant suggests to 
distinguish the following main trends for development (improvement) of cooperation 
between investigator and prosecutor: creation of a clear definition of cooperation and 
clear criteria of this process; legal determination of this process; development of coop-
eration between investigators and prosecutors by organising various meetings, confer-
ences, by establishing working groups, and by analysing various problems of pre-trial 
investigation; closer cooperation of these subjects in the early stages of pre-trial in-
vestigation during their consultations on the course of an investigation; installation of 
mechanism of balanced control; creation of cooperation models for investigation of 
criminal offences of various categories. 

In this part the author also analyses the status of the head of a pre-trial investiga-
tion unit or investigation team, and suggests determining the powers of the head of 
such unit or team in the CPC of the Republic of Lithuania. After summarising research 
results, the dissertant states that cooperation of pre-trial investigation subjects during 
the performance of an investigation is too formal and cooperation methods applied are 
not efficient enough. With regard to the results of empirical research, the author sug-
gests determining the provision on the pre-trial investigation subjects’ cooperation in 
the CPC of the Republic of Lithuania. Determination of the provisions regulating the 
cooperation would oblige all pre-trial investigation subjects, including the investigator 
and prosecutor, to coordinate their activity, and communicate in order to reach one ob-
jective–to investigate criminal offences. In dissertant’s opinion, procedural regulation 
of this institution would serve as a prerequisite for avoiding conflicts of investigators’ 
and prosecutors’ powers, when an investigator, having a hierarchical subordination, 
is forced to perform procedural actions, ascribed to the competence of a prosecutor. 
Forms and contents of cooperation, as well as responsibilities of pre-trial investigation 
subjects might be regulated in a departmental legal act. 

The third part “Competences and their importance to pre-trial investigation” deals 
with the analysis of the definition of qualification and competence; interrelation between 
qualification and competence is presented. In this part, qualification and competence 
of the pre-trial investigation subjects – pre-trial investigation officers (investigators), 
prosecutors and judges – are reviewed in accordance to three criteria: qualificational 
distinctions between pre-trial investigation subjects; contents and legal regulation of 
competence of pre-trial investigation subjects; development of competence of pre-trial 
investigation subjects in the course of qualification development process. 
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The research shows that qualification and competence of pre-trial investigation of-
ficers are the weakest links of a pre-trial investigation476. Therefore, during the analysis of 
issues related to qualification and competence of pre-trial investigation subjects, the at-
tention is mostly paid to ensuring the competence of a pre-trial investigation officer and 
to its strengthening possibilities in pre-trial investigation process. Factors influencing 
investigator’s qualification and competence are reasonably analysed. Internal factors 
are identified (i.e. knowledge, skills, necessary for an investigator to perform investiga-
tion of criminal offences efficiently): investigator’s education; work experience; knowl-
edge necessary for work, acquired and developed in a police institution; qualification 
development; independent knowledge development; as well as, external factors related 
to organisational problems are determined: organisation of pre-trial investigation in 
cooperation with public prosecutor; work organisation in an institution; working con-
ditions; logistic support; work load; salary size. After performing an analysis of factors 
which have an impact on the work of pre-trial investigation officers, it might be said 
that investigators need important knowledge in tactics of criminalistics; there is a still 
low motivation of investigators to study topicalities of criminalistics tactics independ-
ently; whereas trainings on the tactics of criminalistics should be organised more often 
in the process of qualification development, these trainings should be permanent and 
complex, organised along with the trainings in other areas. Besides, in accordance with 
the results of the research performed, the most relevant organisational problems are 
high work load, shortage of investigators and poor working conditions.

Also in this part, the author distinguishes and determines main competences nec-
essary for pre-trial investigation officer – general, professional and special. Also, she 
makes suggestions on how to solve problems related to legal regulation of the contents 
of pre-trial investigation officers’ competence: the author created a model list of compe-
tences of a pre-trial investigation officer (investigator), in which she determines groups 
of competences necessary for a pre-trial investigation officer, and describes the contents 
of these competences. 

The conflict between the powers of investigators and prosecutors, when the func-
tions ascribed to the prosecutor are performed by an investigator, is also grounded by 
the research in this part. During the discussion on the conflict of powers of these sub-
jects, it is suggested to slightly raise independence of a pre-trial investigation officer: on 
the assignment of a prosecutor certain decisions, for instance, on drawing up an indict-
ment, might be made by a pre-trial investigation officer. In accordance with the survey 
performed, prosecutors would agree upon such broadening of pre-trial investigation 
officer’s functions. 

476  In an official letter No 17.2.-8314 of April 22, 2011, addressed to the Police Department under the MoI 
of the Republic of Lithuania, the General Prosecutor‘s Office of the Republic of Lithuania reasonably 
states that the qualification of investigators is not sufficient, and that it should be developed by organi-
sing various trainings. Moreover, the Judicial Council report Nr. 36P-173-(7.1.10) „Concerning inves-
tigators‘ qualification“ states that not improving quality of criminal investigations clearly demonstrates 
the need for sequential, systematic and specialized education of pre-trial specialists. For this reason 
it is advised for the Police Department to periodically investigate cases of certain categories, arrange 
particular surveys, which would contribute to purposeful organization of investigators‘ training.
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The main objective of the new model of organising a pre-trial investigation is ori-
ented towards making this organisation a more effective process. Therefore, the sug-
gested model of organising a pre-trial investigation would be efficient: 

1. In the areas of qualification and competence of pre-trial investigation subjects, 
because on the basis of the research, the qualification of pre-trial investigation officers 
was evaluated, qualificational requirements for a pre-trial investigation officer were de-
termined, a list of competences of a pre-trial investigation officer, allowing to identify 
main groups of competences, was drawn, the contents of these competences was de-
fined and described.

2. In the areas of powers and cooperation of pre-trial investigation subjects. In 
CPC of the Republic of Lithuania, there would be a provision on the cooperation de-
termined, contributing to a more effective cooperation of these subjects, scope of pow-
ers of pre-trial investigation subjects would be evaluated, and relevant solutions on 
broadening of a pre-trial investigation officer’s functions, determination of powers of 
the head of pre-trial investigation unit, and establishing of investigation team would be 
suggested. These factors would be an essential contribution towards solving the conflict 
of pre-trial investigation subjects’ powers. 

Conclusions.
1. Complex research of procedural-tactical, organisation and educational prob-

lems of pre-trial investigation is one of the priority tasks for tactics of criminalistics. 
Core points of modern tactics of criminalistics are interrelated with the organisation 
of pre-trial investigation – with the problems of pre-trial investigation subjects’ powers 
and cooperation, their qualification and competence. On the basis of the data of em-
pirical research performed, it might be said that the most important trends for develop-
ment of criminalistics tactics are related to the process of investigation of criminal of-
fences, and are the creation and implementation in practice of current tactical methods 
and recommendations, seeking to organise an investigation more effectively, as well as 
the generalisation of analysis of the bases for pre-trial investigation. For the purposes of 
optimising a pre-trial investigation organisation process, a new model of organising a 
pre-trial investigation is needed. The model of organising a pre-trial investigation might 
be described as functional relations of expedient and effective process of organising a 
pre-trial investigation, the contents of which is comprised of a clear and precise activity 
coordination and cooperation of pre-trial investigation subjects with specific powers, 
and securement of their qualification and competence. 

Linking parts of an optimised model of organising a pre-trial investigation should 
be comprised of a clear legal regulation of powers of all pre-trial investigation subjects, 
also covering work organisation issues, as well as a legal determination of cooperation 
procedure between pre-trial investigation subjects, definition of qualification of pre-
trial investigation subjects, and legal regulation of the contents of their competence. 

2. In the activity of prosecutors and investigators as the main subjects of pre-trial 
investigation, there are a number of serious problems: cooperation principles, forms, 
and contents are not determined, just as there is no determination of responsibility 
of cooperating subjects. Procedural determination of an institution of cooperation be-
tween pre-trial investigation subjects participating in such investigation is one of the 
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methods seeking to organise the work in the process of investigating criminal offences 
more effectively, based on the new managerial technologies. Besides, there is a need of 
procedural determination of the status of the head of pre-trial investigation unit, defi-
nition of his/ her powers in a pre-trial investigation, anticipation of his/ her rights and 
obligations, and regulation of his/ her responsibility. 

3. One of the most relevant problems of cooperation between pre-trial investi-
gation officer and prosecutor is the conflict of powers. Therefore, there is a need for a 
systematic approach towards this problem, related to the performance of procedural 
actions and preparation of documents ascribed to the competence of a prosecutor. Ac-
tions of organisational nature performed by prosecutor’s offices and pre-trial investi-
gation institutions, seeking to annihilate the faulty practice related to the transfer of 
prosecutor’s functions to an investigator, are ineffective and do not attain desired re-
sults. With regard to the results of empirical research, it is suggested to broaden the 
independence of a pre-trial investigation officer ensuring the provision–by prosecutor’s 
order–a pre-trial investigation officer with the powers to make certain decisions in a 
pre-trial investigation case independently (to join or separate pre-trial investigations, 
to draw an indictment, which might be approved by the controlling prosecutor). 

4. Effective organisation of an investigation is influenced not only by a sufficiently 
clear regulation of this process, definition of pre-trial investigation subjects’ powers, 
and cooperation of these subjects, but also by the qualification and competence of these 
subjects. During the research, gaps in definition of qualification of pre-trial investiga-
tion officers and in legal regulation of the contents of their competence were identified 
as the weakest link in the area of qualification and competence of pre-trial investigation 
subjects. Noteworthy to state is the fact that it is necessary to determine and clearly 
define qualificational requirements for a pre-trial investigation officer–higher legal uni-
versity or non-university education. Striving for more effective levers of pre-trial inves-
tigation organisation, it is necessary to distinguish competences of a pre-trial investiga-
tion officer, and to define their contents by drawing a list of such competences, whereas 
in the process of preparation and qualification development of pre-trial investigation 
officers, more attention should be paid to the science of criminalistics, thus strengthen-
ing professional and special competences of pre-trial investigation officers.

Suggestions.
1. Seeking to ensure a more effective process of organisation of pre-trial investiga-

tion and to create an optimised model of pre-trial investigation organisation, complex 
procedural-tactical, managerial and educational measures are suggested.

2. It is recommended to incorporate a provision on the cooperation of pre-trial 
investigation subjects into the CPC of the Republic of Lithuania. It is suggested to sup-
plement Article 164 of the CPC with Part 3 and lay the provision as follows: 

“3. Pre-trial investigation subjects shall cooperate during the performance of a 
pre-trial investigation by executing in accordance with their competence actions deter-
mined by laws.”

3. It is recommended to legally regulate the powers of the head of pre-trial inves-
tigation unit. Therefore, it is suggested to supplement the CPC with a new Article 1721 
and lay the provision as follows: 
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“Article 1721. Powers of the head of pre-trial investigation unit
The head of pre-trial investigation unit shall in accordance with their competence:
1) organise and control acceptance, registration, of and determination of timely 

decisions on complaints, applications and notifications on criminal offences;
2) distribute work load properly to the subordinate pre-trial investigation offic-

ers; 
3) upon necessity and by a resolution, create an investigation group of several pre-

trial investigation officers of the same institution;
4) organise, control and ensure delivery of prosecutor’s instructions, assignments 

and resolutions; 
5) upon necessity, give oral and written instructions to the subordinate pre-trial 

investigation officers on delivery of procedural actions and resolutions; 
6) ensure that the subordinate pre-trial investigation officers perform pre-trial in-

vestigation in the shortest time possible and detect criminal offence; 
7) in case of a disagreement to the instruction or assignment of a prosecutor on 

procedural actions or resolutions, inform a superior prosecutor.” 
4. It is recommended to legal determine the status of an investigation group. There-

fore, it is suggested to supplement the CPC with a new Article 1722 and lay the provision 
as follows:

“Article 1722. Investigation group
For the purposes of performing a complex or voluminous pre-trial investigation, 

the head of pre-trial investigation unit shall by a resolution create an investigation 
group of several pre-trial investigation officers from once institution, and appoint the 
head of a group.” 

5. Seeking to solve the conflict of powers in pre-trial investigation, it is suggested to 
alter Part 1 of Article 218 of the CPC and lay the provision as follows: 

„1. After having ascertained that there have been sufficient amount of evidence 
gathered during a pre-trial investigation, grounding suspect’s guilt of committing a 
criminal offence, public prosecutor individually or a pre-trial investigation officer by 
prosecutor’s assignment shall informs the suspect, his/ her defender, victim, civil plain-
tiff, civil defendant and their representatives, that pre-trial investigation is over, and 
that they have the right to get acquainted with the pre-trial investigation material, and 
to submit requests to append the pre-trial investigation. Should there be many victims 
or civil plaintiffs, they may be informed about the end of a pre-trial investigation via 
press. An indictment drawn by a pre-trial investigation officer shall be confirmed by a 
prosecutor.”

5. For the purposes of analysis of the contents of qualification and competence in 
pre-trial investigation, and their influence on the organisation of a pre-trial investiga-
tion, it is suggested to determine competences of a pre-trial investigation officer (in-
vestigator) and define the contents of these competences. In the realisation of a model 
for organising a pre-trial investigation, the author suggests to draw a descriptive list 
of competences of pre-trial investigation officers (investigators). This list might be de-
scribed as a legal act, defining groups of competences of a pre-trial investigation officer 
(investigator) and regulating the contents of these competences. 
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The purpose of such descriptive list is to determine uniform criteria for prepara-
tion, activity and qualification development of a pre-trial investigation officer (investi-
gator), necessary in professional activity. It is suggested to determine main competences 
of a pre-trial investigation officer (investigator) and identify main areas of investigator’s 
skill in such list.
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PRIEDAI

1 priedas

IKITEISMINIO TYRIMO SUBJEKTŲ ĮGALIOJIMŲ IR SĄVEIKOS  
TURINYS IR REGLAMENTAVIMAS

Sudedamosios  
grandys

Esamas turinys ir
reglamentavimas 

Siūlomas turinys ir
reglamentavimas

Ikiteismi-
nio tyrimo 
subjektų 
įgalioji-
mai

Prokuro-
ras

Atlieka Lietuvos Respublikos BPK 164 
ir 170 straipsniuose nustatytas funkcijas: 
organizuoja ir vadovauja ikiteisminiam 
tyrimui, kontroliuoja ikiteisminio 
tyrimo pareigūno darbą; atlieka visą iki-
teisminį tyrimą ar atskirus jo veiksmus; 
kontroliuoja ikiteisminį tyrimą; duoda 
privalomus nurodymus ikiteisminio 
tyrimo pareigūnui; panaikina neteisėtus 
ar nepagrįstus ikiteisminio tyrimo 
pareigūno nutarimus; priima sprendi-
mus dėl tyrimų sujungimo, atskyrimo, 
ikiteisminio tyrimo nutraukimo, dėl 
nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujini-
mo, dėl tyrimo užbaigimo ir kaltinamo-
jo akto surašymo; kreipiasi į ikiteisminio 
tyrimo teisėją dėl teisėjo kompetencijai 
priskirtų veiksmų atlikimo. 

Siūloma papildyti Lietuvos Respublikos BPK 
170 straipsnyje nustatytus įgaliojimus: paveda 
atlikti tam tikrus veiksmus ikiteisminio tyrimo 
pareigūnui dėl sprendimų priėmimo (surašyti 
kaltinamąjį aktą, nutarimus sujungti ar išskirti 
ikiteisminius tyrimus).

 

Ikiteismi-
nio tyrimo 
pareigū-
nas

Atlieka Lietuvos Respublikos BPK 172 
straipsnyje nustatytas funkcijas: 
atlieka ikiteisminį tyrimą; vykdo visus 
prokuroro nurodymus; prokuroro nu-
statytu laiku praneša apie ikiteisminio 
tyrimo eigą.

Siūloma papildyti Lietuvos Respublikos 
BPK 172 straipsnyje nustatytus įgaliojimus 
– praplėsti ikiteisminio tyrimo pareigūno 
savarankiškumą: prokuroro pavedimu priimti 
tam tikrus procesinius sprendimus. Siūloma 
įtvirtinti tyrimo grupės įgaliojimus. 

Ikiteismi-
nio tyrimo 
padalinio 
vadovas

Lietuvos Respublikos BPK įgaliojimai 
nereglamentuoti, numatyti Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro 
rekomendacijose. 

Siūloma papildyti Lietuvos Respublikos BPK
apibrėžiant ikiteisminio tyrimo įstaigos padali-
nio vadovo įgaliojimus:
organizuoja ir kontroliuoja skundų, pareiš-
kimų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas 
priėmimą, registravimą ir proceso sprendimų 
dėl jų priėmimą laiku;
tinkamai paskirsto darbo krūvį pavaldiems 
ikiteisminio tyrimo pareigūnams;
esant būtinumui, nutarimu sudaro tyrimo 
grupę iš kelių tos pačios įstaigos ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų;
organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina prokuro-
ro nurodymų, pavedimų dėl proceso veiksmų 
ir sprendimų vykdymą;
esant būtinumui, duoda žodinius ar rašytinius 
nurodymus pavaldiems ikiteisminio tyrimo 
pareigūnams dėl procesinių veiksmų ir proce-
sinių sprendimų vykdymo; 
užtikrina, kad jam pavaldūs ikiteisminio 
tyrimo pareigūnai ikiteisminį tyrimą atliktų 
per trumpiausią laiką ir atskleistų nusikalstamą 
veiką;
jeigu nesutinka su ikiteisminiam tyrimui vado-
vaujančio prokuroro nurodymu ar pavedimu 
dėl proceso veiksmų ir sprendimų, apie tai 
informuoja aukštesnįjį prokurorą.

Reglamentavimas
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Ikiteismi-
nio tyrimo 
teisėjas

Atlieka Lietuvos Respublikos BPK 173 
straipsnyje nustatytus įgaliojimus:
skiria ir sankcionuoja procesinių 
prievartos priemonių taikymą; apklausia 
liudytojus, nukentėjusiuosius, įtaria-
muosius, tvirtina prokuroro nutarimus 
nutraukti ir atnaujinti nutrauktą tyrimą 
įstatymų nustatytais atvejais; nagrinėja 
proceso dalyvių skundus dėl ikiteis-
minio tyrimo pareigūnų ir prokuroro 
veiksmų. 

Nekeičiama. 

Ikiteismi-
nio tyrimo 
subjektų 
bendra-
darbiavi-
mas

Prokuro-
ras

Lietuvos Respublikos BPK neįtvirtinta. 
Tam tikros nuostatos fragmentiškai 
įtvirtintos įvairiuose žinybinuose teisės 
aktuose. 

Nesant pakankamo reglamentavimo, neveiks-
mingai taikomos bendradarbiavimo nuostatos. 
Siūloma apibrėžti bendradarbiavimo nuostatą 
ir įtvirtinti Lietuvos Respublikos BPK 164 
straipsnyje, o turinį – bendradarbiavimo 
rekomendacijose. 

Ikiteismi-
nio tyrimo 
pareigū-
nas 

Lietuvos Respublikos BPK neįtvirtinta. 
Tam tikros nuostatos fragmentiškai 
įtvirtintos įvairiuose žinybiniuose teisės 
aktuose. 

Nesant pakankamo reglamentavimo, neveiks-
mingai taikomos bendradarbiavimo nuostatos. 
Siūloma apibrėžti bendradarbiavimo nuostatą 
ir įtvirtinti Lietuvos Respublikos BPK 164 
straipsnyje, o turinį – bendradarbiavimo 
rekomendacijose. 

Ikiteismi-
nio tyrimo 
teisėjas

Lietuvos Respublikos BPK neįtvirtinta. 
Tam tikros nuostatos fragmentiškai 
įtvirtintos įvairiuose žinybiniuose teisės 
aktuose. 

Nesant pakankamo reglamentavimo, neveiks-
mingai taikomos bendradarbiavimo nuostatos. 
Siūloma apibrėžti bendradarbiavimo nuostatą 
ir įtvirtinti Lietuvos Respublikos BPK 164 
straipsnyje, o turinį – bendradarbiavimo 
rekomendacijose. 
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2 priedas 

LYGINAMOJI IKITEISMINIO TYRIMO SUBJEKTŲ KVALIFIKACIJOS 
IR KOMPETENCIJOS TURINIO IR REGLAMENTAVIMO LENTELĖ

Sudedamosios 
grandys 

Esamas turinys ir
reglamentavimas

Siūlomas turinys ir 
reglamentavimas

Ikiteisminio tyri-
mo subjektų kva-
lifikacija

Prokuroras Reglamentuota Lietuvos Respu-
blikos prokuratūros įstatyme

Nekeičiama 

Ikiteisminio tyrimo 
pareigūnas

Nėra tiksliai reglamentuota Siūloma apibrėžti ikiteisminio tyri-
mo pareigūno kvalifikaciją ir numa-
tyti Ikiteisminio tyrimo pareigūno 
kompetencijų apraše, patvirtintame 
vidaus reikalų ministro įsakymu

Ikiteisminio tyrimo 
teisėjas

Reglamentuota Lietuvos Respu-
blikos teismų įstatyme

Nekeičiama 

Ikiteisminio tyri-
mo subjektų kom-
petencija 

Prokuroras Reglamentuota Lietuvos Respu-
blikos prokuratūros ir proku-
rorų kompetencijų nuostatuose 
ir Prokurorų karjeros tvarkos 
apraše

Siūloma stiprinti vadybines, komuni-
kavimo kompetencijas kvalifikacijos 
kėlimo procese 

Ikiteisminio tyrimo 
pareigūnas

Nėra tiksliai reglamentuota Siūloma apibrėžti ikiteisminio tyri-
mo pareigūno bendrąsias, profesines 
ir specialiąsias kompetencijas, nusta-
tyti jų turinį ir numatyti Ikiteismi-
nio tyrimo pareigūno kompetencijų 
apraše, patvirtintame vidaus reikalų 
ministro

Ikiteisminio tyrimo 
teisėjas

Reglamentuota Teisėjų veiklos 
vertinimo tvarkos apraše

Nekeičiama 

Reglamentavimas
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3 priedas 

ESAMO IR SIŪLOMO IKITEISMINIO TYRIMO ORGANIZAVIMO
MODELIO TURINYS

                                        Modelių tipai

Sudedamosios grandys
Esamas modelis Siūlomas modelis Laukiami

rezultatai

Ikiteisminio tyri-
mo subjektų kva-
lifikacija

Prokuroras Reglamentuota Nekeičiama Nekinta
Ikiteisminio tyri-
mo pareigūnas

Nėra tiksliai reglamen-
tuota 

Yra apibrėžta Nustatyti kvalifikaciniai 
reikalavimai 

Ikiteisminio tyri-
mo teisėjas

Reglamentuota Nekeičiama Nekinta

Ikiteisminio ty-
rimo subjektų 
kompetencija 

Prokuroras Reglamentuota Vadybinių ir komuni-
kavimo kompetencijų 
stiprinimas kvalifika-
cijos kėlimo procese

Efektyvaus organizavimo ir 
komunikavimo užtikrini-
mas ikiteisminiame tyrime 

Ikiteisminio tyri-
mo pareigūnas

Nereglamentuota Žinybiniame teisės 
akte apibrėžtos ben-
drosios, profesinės ir 
specialiosios kompe-
tencijos ir nustatytas 
kompetencijų turinys

Sukurtas kompetencijų 
aprašas ir nustatytas būtinų 
ir rekomenduojamų kom-
petencijų turinys

Ikiteisminio tyri-
mo teisėjas

Reglamentuota Komunikavimo kom-
petencijų stiprinimas 
kvalifikacijos kėlimo 
procese

Užtikrintas komunikavi-
mas ikiteisminio tyrimo 
procese

Ikiteisminio tyri-
mo subjektų įga-
liojimai

Prokuroras Atlieka Lietuvos Respu-
blikos BPK nustatytas 
funkcijas 

Atlieka Lietuvos Res-
publikos BPK nusta-
tytas funkcijas ir gali 
pavesti ikiteisminio 
tyrimo pareigūnui 
priimti kai kuriuos 
sprendimus

Išspręstas įgaliojimų konf-
liktas

Ikiteisminio tyri-
mo pareigūnas

Atlieka Lietuvos Respu-
blikos BPK nustatytas 
funkcijas: ikiteisminį 
tyrimą ir vykdo proku-
roro nurodymus

Atlieka ikiteisminį ty-
rimą, vykdo prokuro-
ro nurodymus, priima 
kai kuriuos sprendi-
mus prokuroro pave-
dimu

Išspręstas įgaliojimų konf-
liktas, praplėstas savaran-
kiškumas, Lietuvos Res-
publikos BPK apibrėžta 
ikiteisminio tyrimo grupės 
veikla 

Ikiteisminio ty-
rimo padalinio 
vadovas

Funkcijos apibrėžtos 
generalinio prokuroro 
rekomendacijose

Funkcijos apibrėžtos 
Lietuvos Respublikos 
BPK

Ikiteisminio tyrimo padali-
nio funkcijos 

Ikiteisminio tyri-
mo teisėjas

Atlieka Lietuvos Respu-
blikos BPK nurodytus 
įgaliojimus

Nekeičiama Nekinta

Ikiteisminio ty-
rimo subjektų 
sąveika (bendra-
darbiavimas)

Prokuroras Nepakankamai regla-
menuota 

Bendradarbiavimo 
nuostata įtvirtinta 
įstatyme, o turinys ir 
formos apibrėžti reko-
mendacijose 

Organizavimo ir komuni-
kavimo užtikrinimas iki-
teisminiame tyrime

Ikiteisminio tyri-
mo pareigūnas 

Nepakankamai regla-
menuota 

Bendradarbiavimo 
nuostata įtvirtinta 
įstatyme, o turinys ir 
formos apibrėžti reko-
mendacijose 

Komunikavimo užtikrini-
mas ikiteisminiame tyrime 

Ikiteisminio tyri-
mo teisėjas

Nepakankamai regla-
menuota

Bendradarbiavimo 
nuostata įtvirtinta 
įstatyme, o turinys ir 
formos apibrėžti reko-
mendacijose 

Komunikavimo užtikrini-
mas ikiteisminiame tyrime
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4 priedas 

IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO (TYRĖJO)  
KOMPETENCIJOS AUGIMO KREIVĖ

Vertikalioji karjera
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6 priedas

IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO (TYRĖJO) KOMPETENCIJŲ 
APRAŠO PAVYZDYS

 PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos 
 vidaus reikalų ministro
 2011 m. d.
 įsakymu Nr. 

IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO (TYRĖJO)  
KOMPETENCIJŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ikiteisminio tyrimo pareigūno kompetencijos aprašas (toliau – Aprašas) re-
glamentuoja ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) profesinės veiklos kompetencijas, 
žinių ir gebėjimų turinį bei laukiamus rezultatus. 

2. Aprašo paskirtis – nustatyti vienodus ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) 
rengimo, veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo kriterijus, būtinus profesinėje veikloje. 

3. Apraše vartojamos sąvokos:
Bendrosios kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, kitos asmeninės 

savybės, skirtos perkeliamiesiems gebėjimams įgyti ir stiprinti, reikalingos ikiteisminio 
tyrimo pareigūno (tyrėjo) veiklai ir galimos perkelti iš vienos veiklos rūšies į kitą. 

Bendrosios privalomosios kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, ki-
tos asmeninės savybės, skirtos perkeliamiesiems gebėjimams įgyti ir stiprinti, būtinos iki-
teisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) veiklai ir galimos perkelti iš vienos veiklos rūšies į kitą. 

Bendrosios rekomenduojamosios kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, 
požiūriai, kitos asmeninės savybės, skirtos perkeliamiesiems gebėjimams įgyti ir sti-
printi, rekomenduojamos kaip papildomos ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) vei-
klai ir galimos perkelti iš vienos veiklos rūšies į kitą. 

Profesinės kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, kitos asmeninės 
savybės, skirtos ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) sėkmingai bendrajai profesinei 
veiklai. 

Specialiosios kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, požiūriai, kitos asmeni-
nės savybės, skirtos ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) sėkmingai profesinei veiklai 
konkrečioje ikiteisminio tyrimo sferoje.

4. Ikiteisminio tyrimo pareigūno (tyrėjo) kompetencijos apima bendrąsias, pro-
fesines ir specialiąsias kompetencijas. 
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II. IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO (TYRĖJO) 
BENDROJI KOMPETENCIJA

5. Ikiteisminio tyrimo pareigūno bendrąją kompetenciją sudaro privalomosios ir 
rekomenduojamosios kompetencijos.

6. Ikiteisminio tyrimo pareigūno bendrąją privalomąją kompetenciją sudaro mo-
kėjimas ir gebėjimas:

6.1 naudoti kompiuterio techninę ir programinę įrangą, darbui reikalingas pagrin-
dines interneto ir intraneto paslaugas; 

6.2. išmanyti bendravimo psichologiją; bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis 
(su nukentėjusiaisiais, įtariamaisiais);

6.3. suteikti pirmąją medicinos pagalbą įvykio vietoje;
6.4. išmanyti šalies ir tarptautinius teisės aktus (Šengenas, Priumo sutartis, Lisabo-

nos sutartis, dvišaliai susitarimai ir pan.);
6.5. iškelti tyrimo versijas tiriant nusikalstamas veikas; organizuoti ir planuoti dar-

bą tiriamose bylose, numatyti ikiteisminio tyrimo kryptį; kaupti, sisteminti ir analizuoti 
turimus duomenis ir reikšmingas aplinkybes;

6.6. bendradarbiauti su kitais pareigūnais ir darbuotojais, kitų institucijų darbuoto-
jais; dirbti komandoje, sudarytoje ikiteisminio tyrimo grupėje.

7. Ikiteisminio tyrimo pareigūno bendrąją rekomenduojamąją kompetenciją su-
daro mokėjimas ir gebėjimas:

7.1. bendrauti ir aiškintis įvykio aplinkybes su užsieniečiais;
7.2. taisyklingai vartoti lietuvių kalbą, turėti dokumentų rengimo įgūdžių.

III. IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO (TYRĖJO) 
PROFESINĖ KOMPETENCIJA

8. Ikiteisminio tyrimo pareigūno profesinę kompetenciją sudaro mokėjimas ir 
gebėjimas:

8.1. įvesti duomenis į atitinkamus registrus, juos sisteminti, esant būtinumui, su-
rasti ir panaudoti šiuos duomenis;

8.2. atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus (apklausas, apžiūras, procesines prievartos 
priemones ir t. t.);

8.3. dirbti įvykio vietoje, fiksuoti, paimti ir pakuoti nusikalstamos veikos pėdsakus 
ir kitus tyrimui reikšmingus daiktus, dokumentus; numatyti tyrimų galimybes ir pa-
skirti tyrimus.

IV. IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO (TYRĖJO) 
SPECIALIOJI KOMPETENCIJA

9. Ikiteisminio tyrimo pareigūno specialiąją kompetenciją sudaro mokėjimas ir 
gebėjimas:

9.1. tirti atskirų kategorijų (plėšimų, nužudymų, finansinių nusikalstamų veikų ir 
pan.) bylas, numatyti ir atlikti pirminius ir tolesnius veiksmus pagal bylos specifiką;
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9.2. išmanyti baudžiamojo proceso normas; vadovautis baudžiamojo proceso nuos-
tatomis ir taisyklėmis;

9.3. kvalifikuoti nusikalstamą veiką, žinoti naujausią teismų praktiką tiriamose by-
lose (tyrėjams, turintiems pareigą atlikti tyrimą);

9.4. atlikti ir dokumentuoti operatyvinius veiksmus; mokėti ir gebėti parinkti ope-
ratyvinės veiklos metodus ir priemones; panaudoti technines priemones (operatyvinį 
darbą dirbantiems tyrėjams);

9.5. rengti, saugoti ir administruoti įslaptintus dokumentus (operatyvinį darbą dir-
bantiems tyrėjams).

_________________
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 7 priedas

Apklausos anketa

Ši anketa skirta teisėsaugos institucijų darbuotojams; anketos tikslas– nustatyti 
šiuolaikinės kriminalistikos taktikos lygį bei svarbą, pagrindines problemas, susiju-
sias su kriminalistine taktika, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų bei teisė-
jų bendradarbiavimo problemas, pateikti teisėsaugos institucijų darbo įvertinimą. 
Todėl Jūsų nuomonė yra svarbi siekiant išanalizuoti pagrindines problemas krimi-
nalistikos taktikos srityje ir pateikti pasiūlymus siekiant efektyviau ištirti nusikals-
tamas veikas. 

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus ir pareikštą nuomonę.

1. RESPONDENTO DUOMENYS

1.1. Jūsų amžius
Iki 25 m
25 – 30 m
30 – 40 m
40 – 50 m
50 – 60 m
virš 60 m

1.2. Jūsų išsilavinimas 
Vidurinis
Aukštesnysis teisinis
Aukštesnysis neteisinis
Neuniversitetinis neteisinis aukštasis
Neuniversitetinis teisinis aukštasis
Universitetinis neteisinis aukštasis
Universitetinis teisinis aukštasis

1.3. Jūs dirbate 
Aukštojoje mokykloje
Teisme 
Prokuratūroje 
Policijoje
Teismo medicinos ekspertiniuose padaliniuose
Kitoje ikiteisminio tyrimo įstaigoje
Kitur
Studijuojate

1.4. Jūsų darbo stažas teisėsaugos institucijoje
Iki 1 m
1 – 3 m
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3 – 5 m
5 –10 m
10 – 15 m
15 – 20 m
virš 20 m

1.5. Ar Jūsų veikla susijusi su nusikalstamų veikų tyrimo, nagrinėjimo procesu?
Taip
Ne 

1.6. Ar Jūsų darbas tiesiogiai susijęs su baudžiamojo proceso normų ir krimina-
listikos taktikos žinių taikymu?

Taip
Iš dalies
Ne 

2. ŠIUOLAIKINĖS KRIMINALISTIKOS TAKTIKOS LYGIS IR SVARBA NU-
SIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO PROCESE?

2.1. Ar kriminalistikos taktikos lygis šalyje atitinka pasaulinį lygį?
Taip
Smarkiai atsilieka
Atsilieka nežymiai
Nežinau

2.2. Kokių profesijų pareigūnams Lietuvoje labiausiai reikalingos teorinės ir 
praktinės kriminalistikos taktikos žinios (nurodykite eilės tvarka pagal svarbą)?

Teisėjams 
Prokurorams
Tyrėjams
Ekspertams (specialistams)
Advokatams

2.3. Jūsų nuomone, ar ikiteisminio tyrimo tyrėjai pakankamai turi teorinių ir 
praktinių kriminalistikostaktikos žinių?

Taip
Ne
Iš dalies
Nežinau

2.4. Jūsų nuomone, ar prokurorai pakankamai turi kriminalistikos taktikos žinių?
Taip
Ne
Iš dalies
Nežinau
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2.5. Jūsų nuomone, ar ikiteisminio tyrimo įstaigų ekspertai (specialistai) pa-
kankamai turi kriminalistikos taktikos žinių?

Taip
Ne
Iš dalies
Nežinau

2.6. Jūsų nuomone, ar teisėjai pakankamai turi kriminalistikos taktikos žinių?
Taip
Ne
Iš dalies
Nežinau 

2.7. Jūsų nuomone, ar advokatai pakankamai turi kriminalistikos taktikos žinių?
Taip
Ne
Iš dalies
Nežinau

2.8. Kokių profesijų pareigūnams labiausiai šiandien Lietuvoje trūksta teorinių 
ir praktinių kriminalistikos taktikos žinių (nurodykite eilės tvarka pagal svarbą)?

Teisėjams 
Prokurorams
Tyrėjams
Ekspertams (specialistams)
Advokatams

2.9. Ar Jūsų įstaigoje pakankamai skiriama dėmesio kriminalistikos taktikos 
teorinėms ir praktinėms problemoms nagrinėti?

Taip, pakankamai
Iš dalies
Visai neskiriama

2.10. Jūsų nuomone, ar pakanka teisinės literatūros kriminalistikos taktikos te-
oriniams ir praktiniams klausimams spręsti?

Taip, pakanka
Iš dalies
Teisinės literatūros trūksta
Nežinau
Jūsų asmeninė nuomonė, kurios kriminalistikos taktikos srities literatūros labiausiai  

trūksta?______________________________________________________________

2.11. Ar kriminalistinių rekomendacijų, metodų, priemonių taikymo lygis Lie-
tuvoje aukštas?

Taip, aukštas
Vidutinis 
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Žemas
Neturiu nuomonės

2.12. Su kokiais sunkumais susiduriate tiriant ir aiškinant nusikalstamas vei-
kas, nagrinėjant bylas? (nurodykite eilės tvarka)

Netobuli įstatymai
Silpnos teisinės žinios
Bendradarbiavimo problemos
Blogas materialinis aprūpinimas
Nedidelė darbo patirtis
Silpnos kriminalistinės žinios
Kriminalistinių rekomendacijų stoka
Pernelyg didelis darbo krūvis
Blogas darbo organizavimas
Įstatymų normų taikymo problemos
Nusikalstamų veikų tyrimo planavimo problemos
Nepakankamas specialių žinių panaudojimas
Mokymų stoka
Kita _____________________________________________________________

2.13. Ar savarankiškai gilinate kriminalistikos taktikos žinias ir ar domitės kri-
minalistikos taktikos naujovėmis?

Taip, dažnai
Retai
Ne

2.14. Ar teko dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ar rengiamuose mo-
kymuose, kuriuose būtų nagrinėjamos kriminalistikos taktikos problemos?

Taip
Ne

2.15. Jūsų nuomone, ar ikiteisminio tyrimo pareigūnams reikalingi nuolatiniai 
kvalifikacijos tobulinimo kursai ar mokymai, kuriuose būtų nagrinėjamos šiuolai-
kinės kriminalistikos taktikos problemos

Taip
Ne 
Nežinau

2.16. Jūsų nuomone, ar prokurorams reikalingi nuolatiniai kvalifikacijos tobu-
linimo kursai ar mokymai, kuriuose būtų nagrinėjamos šiuolaikinės kriminalistikos 
taktikos problemos?

Taip
Ne
Nežinau 
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2.17. Jūsų nuomone, ar teisėjams reikalingi nuolatiniai kvalifikacijos tobulini-
mo kursai ar mokymai, kuriuose būtų nagrinėjamos šiuolaikinės kriminalistikos 
taktikos problemos?

Taip
Ne
Nežinau 

2.18. Jūsų nuomone, kaip dažnai Jums ar Jūsų padaliniui reikalingi teoriniai ir 
praktiniai mokymai kriminalistikos taktikos klausimais?

1 kartą per mėnesį 
1 kartą per du mėnesius
1 kartą per tris mėnesius
1 kartą per keturis mėnesius
1 kartą per penkis mėnesius
1 kartą per pusmetį
1 kartą per metus
1 kartą per kelerius metus
Kita (nurodykite)___________________________________________________

2.19. Jūsų nuomone, ar Lietuvoje pakankamai organizuojama kursų ir mokymų 
kriminalistikos taktikos klausimais?

Taip, pilnai
Taip, iš dalies
Ne
Nežinau

2.20. Jūsų nuomone, ar rengiami kvalifikacijos tobulinimo kursai ir mokymai 
apie šiuolaikinės kriminalistikos taktikos naujoves įtakotų ikiteisminio tyrimo efek-
tyvumą ir padėtų geriau ištirti nusikalstamas veikas?

Taip
Iš dalies
Ne
Abejoju
Nežinau

2.21. Jūsų nuomone, rengiant mokymus, ar efektyvu nagrinėti kriminalistikos 
taktikos klausimus kompleksiškai su kitais teisės mokslais: baudžiamuoju procesu, 
baudžiamąja teise, kriminologija ir kt.?

Taip
Ne
Nežinau 
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2.22. Jūsų nuomone, ar efektyvu organizuoti bendrus mokymus ikiteisminio 
tyrimo pareigūnams ir prokurorams kriminalistikos taktikos klausimais?

Taip
Abejoju
Ne
Nežinau

2.23. Jūsų nuomone, ar veiksminga organizuoti bendrus mokymus prokuro-
rams ir teisėjams kriminalistikos taktikos klausimais?

Taip
Abejoju
Ne
Nežinau

2.24. Jūsų nuomone, kokių konkrečiai kriminalistikos taktikos žinių Jums 
trūksta? (nurodykite tris svarbiausias sritis) 

Apie bendruosius kriminalistikos taktikos teiginius
Apie kriminalistines versijas
Apie nusikalstamų veikų tyrimo planavimą
Apie nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo pagrindus
Apie ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimą
Apie taktines operacijas
Apie atskirų nusikalstamų veikų rūšių tyrimo taktiką
Kita (nurodykite) ___________________________________________________

2.25. Jūsų nuomone, kokios pagrindinės, svarbiausios šiuolaikinės kriminalis-
tikos taktikos vystymosi kryptys? (nurodykite eilės tvarka pagal svarbą)

Kriminalistikos taktikos dalyko teorinis patikslinimas, jos ribų ir ryšių su kitomis 
mokslo žinių sritimis nustatymas

Proceso dalyvių elgesio ir veiklos analizė ir įvertinimas
Ikiteisminio tyrimo organizavimo pagrindų analizės apibendrinimas
Esamų mokslinių taktinių būdų ir rekomendacijų sukūrimas ir jų įdiegimas prak-

tikoje siekiant efektyviau organizuoti ikiteisminį tyrimą
Kriminalistikos taktikos sferos išplėtimas panaudojant kitų mokslo sričių žinias
Modeliavimo metodo taikymas atliekant atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus
Teisminio tyrimo taktikos sukūrimas
Kriminalistinių taktinių rekomendacijų panaudojimas civilinėje, administracinėje 

ir kt. teisės šakose
Kita (nurodykite)___________________________________________________

2.26. Kokią įtaką tiriant nusikalstamas veikas ir nagrinėjant bylas turi krimina-
listikos taktika? (Jūsų asmeninė nuomonė)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



215

3. TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ DARBO VERTINIMAS

3.1. Kaip vertinate policijos darbą atliekant ikiteisminį tyrimą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai 
Neturiu nuomonės

3.2. Kaip vertinate kitų ikiteisminio tyrimo įstaigų, atliekančių ikiteisminį ty-
rimą, darbą?

Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai 
Neturiu nuomonės

3.3. Kaip vertinate prokuratūros darbą vadovaujant ir koordinuojant ikiteismi-
nį tyrimą?

Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai 
Neturiu nuomonės

3.4. Kaip vertinate teismų darbą nagrinėjant bylas 
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai 
Neturiu nuomonės

3.5. Kaip vertinate ikiteisminio tyrimo teisėjo darbą atliekant jam priskirtinus 
ikiteisminio tyrimo veiksmus?

Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Blogai
Neturiu nuomonės

4. PROCESO DALYVIŲ BENDRADARBIAVIMO PADĖTIS

4.1. Kaip manote, ar įgyvendinama Baudžiamojo proceso kodekso norma, re-
glamentuojanti prokuroro organizavimą ir vadovavimą ikiteisminiam tyrimui?

Taip
Iš dalies
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Ne
Nežinau
Jūsų asmeninė nuomonė šiuo klausimu__________________________________

4.2. Tai, kad tyrėjas nėra savarankiškas (tiriant nusikalstamas veikas ir priimant 
procesinius sprendimus) turi įtakos nusikalstamų veikų tyrimui?

Taip, įtakoja teigiamai
Taip, įtakoja neigiamai
Neįtakoja
Nežinau
Jūsų asmeninė nuomonė šiuo klausimu__________________________________

4.3. Kaip vertinate Jus kontroliuojančio prokuroro bendradarbiavimą tiriant 
nusikalstamas veikas?

Teigiamai, pakankamai efektyvus 
Bendradarbiavimas formalus
Neigiamai, praktiškai jo nėra
Neturiu nuomonės

4.4. Kaip vertinate ikiteisminio tyrimo pareigūnų, atliekančių ikiteisminį tyri-
mą, bendradarbiavimą?

Teigiamai, pakankamai efektyvus
Bendradarbiavimas formalus
Neigiamai, praktiškai jo nėra
Neturiu nuomonės

4.5. Kokią dažniau taikote bendradarbiavimo su tyrėju (prokuroru) formą?
Raštu 
Žodžiu

4.6. Kokią dažniausiai iš šių pateiktų bendradarbiavimo su tyrėju (prokuroru) 
formą taikote

Pranešant apie ikiteisminio tyrimo eigą raštu
Informuojant telefonu
Siunčiant patikrinimui ikiteisminio tyrimo bylą
Betarpiškai susitinkant
Gaunant (duodant) rašytinius nurodymus
Kita (nurodykite)___________________________________________________

4.7. Jūsų nuomone, ar Jūsų dažniausiai taikoma bendradarbiavimo forma yra pa-
kankamai efektyvi ir rezultatyvi ikiteisminio tyrimo procese?

Taip
Iš dalies 
Ne
Nežinau
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4.8. Jūsų nuomone, kokia efektyviausia tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimo 
forma?

Pranešant apie ikiteisminio tyrimo eigą raštu
Informuojant telefonu
Siunčiant patikrinimui ikiteisminio tyrimo bylą
Betarpiškai susitinkant
Gaunant(duodant) rašytinius nurodymus
Kita (nurodykite)___________________________________________________

4.9. Kaip dažnai konkrečioje ikiteisminio tyrimo byloje bendradarbiaujate su 
bylą kontroliuojančiu prokuroru (ikiteisminį tyrimą atliekančiu pareigūnu)?

2 ir daugiau kartų per savaitę
1 kartą per savaitę
2 ir daugiau kartų per mėnesį
1 kartą per mėnesį
Rečiau nei vieną kartą per mėnesį

4.10. Jūsų nuomone, efektyvesnis tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimas kon-
krečioje ikiteisminio tyrimo byloje būtų 

Raštu
Žodžiu

4.11. Jūsų nuomone, efektyvus tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimas konkre-
čioje byloje turėtų būti

2 ir daugiau kartų per savaitę
1 kartą per savaitę
2 ir daugiau kartų per mėnesį
1 kartą per mėnesį
Rečiau nei vieną kartą per mėnesį
Kitaip (nurodykite)________________ 

4.12. Ar nuolatinis bendradarbiavimas su kontroliuojančiu prokuroru (ikiteis-
minį tyrimą atliekančiu pareigūnu) turi įtakos nusikalstamų veikų ištyrimui, esa-
miems rezultatams?

Taip, turi
Iš dalies turi
Beveik neturi
Visiškai neturi
Nežinau
Jūsų asmeninė nuomonė šiuo klausimu__________________________________

4.13. Ar tiriant nusikalstamas veikas iškyla bendradarbiavimo su Jus kontro-
liuojančiu prokuroru (ar ikiteisminį tyrimą atliekančiu pareigūnu) problemų?

Taip, dažnai
Retai
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Beveik niekada
Niekada
Jūsų asmeninė nuomonė šiuo klausimu__________________________________

4.14. Jūsų nuomone, kokios dažniausiai pasitaikančios bendradarbiavimo pro-
blemos? (nurodykite eilės tvarka penkias svarbiausias)

Dėl ikiteisminio tyrimo krypties
Dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų apimties
Dėl ikiteisminio tyrimo intensyvumo
Dėl atskirų proceso veiksmų atlikimo eiliškumo
Dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo
Dėl procesinių prievartos priemonių taikymo 
Dėl tyrėjo ir prokuroro išankstinio veiksmų nesuderinamumo 
Dėl tyrėjo iniciatyvos stokos
Dėl prokuroro iniciatyvos stokos
Dėl žinių stokos
Kita (nurodykite)___________________________________________________

4.15. Kas Jūsų manymu, pagerintų bendradarbiavimą su Jus kontroliuojančiu 
prokuroru (ikiteisminio tyrimo pareigūnu) tiriant nusikalstamas veikas? (nurody-
kite eilės tvarka tris svarbiausius)

Paties tyrėjo iniciatyvumas
Prokuroro didesnė iniciatyva
Pačios ikiteisminio tyrimo įstaigos ir prokuratūros (jų padalinių) vadovų nuostatos 

organizuojant darbą 
Bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimas Baudžiamojo proceso kodekse
Bendradarbiavimo rekomendacijų sukūrimas
Kita______________________________________________________________

4.16. Jūsų nuomone, ar kriminalistikos taktinės rekomendacijos tyrėjo ir pro-
kuroro bendradarbiavimo klausimams spręsti pagerintų dabartinį bendradarbiavi-
mą ir įtakotų darbo rezultatus?

Taip, pagerintų
Padėtis nepasikeistų
Nežinau

4.17. Ar kriminalistikos taktikos rekomendacijos prokuroro ir teisėjo bendra-
darbiavimo klausimams spręsti pagerintų dabartinį bendradarbiavimą ir įtakotų 
darbo rezultatus?

Taip, pagerintų
Padėtis nepasikeistų
Nežinau
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4.18. Jūsų nuomone, ar bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimas Baudžiamojo 
proceso kodekse pagerintų dabartinį tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimą ir įta-
kotų darbo rezultatus?

Taip, pagerintų
Padėtis nepasikeistų
Nežinau

4.19. Jūsų nuomone, ar bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimas Baudžiamojo 
proceso kodekse pagerintų dabartinį prokuroro ir teisėjo bendradarbiavimą ir įta-
kotų darbo rezultatus?

Taip, pagerintų
Padėtis nepasikeistų
Nežinau

4.20. Su kokiomis problemomis susiduriama Jūsų padalinyje organizuojant iki-
teisminį tyrimą? (nurodykite šias eilės tvarka)

BPK normų netobulumas
Neefektyvus tyrėjų ir prokurorų bendradarbiavimas
Tyrėjų trūkumas
Problemos tolygiai paskirstant tyrėjų darbo krūvį
Bendrų tyrimo grupių sudarymo problemos
Tyrėjų specializacijos nebuvimas 
Mokymų ir žinių stoka
Prokuroro kompetencijai priskirtų proceso veiksmų atlikimas 
Prastas techninis aprūpinimas
Prastos darbo sąlygos
Kita (nurodykite konkrečiai)__________________________

5. TYRĖJO IR PROKURORO KOMPETENCIJOS KLAUSIMAI 

5.1. Ar Jūsų padalinyje ikiteisminio tyrimo pareigūnai rašo ataskaitą baigęs iki-
teisminį tyrimą byloje? (perduodant bylą vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 
220 straipsniu)

Visada
Dažnai
Retai
Niekada

5.2. Ar Jūsų padalinyje ruošiami sprendimų projektai (nutarimai nutraukti iki-
teisminį tyrimą, kaltinamąjį aktą) prokuroro vardu?

Visada
Dažnai
Retai
Niekada
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5.3. Kaip Jūsų padalinyje dažniausiai parenkamos švelniausios kardomosios 
priemonės (įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, rašytinis pasi-
žadėjimas neišvykti) konkrečioje ikiteisminio tyrimo byloje?

Pats tyrėjas parenka savo nuožiūra
Prokuroras parenka 
Kita (nurodykite)___________________________________________________

5.4. Jūsų nuomone, ar tikslinga būtų keisti BPK normą dėl švelniausių kardo-
mųjų priemonių paskyrimo ir šią teisę suteikti ikiteisminio tyrimo pareigūnui?

Taip
Ne 
Nežinau

5.5. Ar Jūsų padalinyje ikiteisminio tyrimo pareigūnai rašo prašymų projektus 
teismui dėl kardomosios priemonė–suėmimo skyrimo prokuroro vardu?

Visada
Dažnai
Retai
Niekada

5.6. Ar Jūsų padalinyje ikiteisminio tyrimo pareigūnai rašo pareiškimo projek-
tą prokuroro vardu teismui dėl bylos užbaigimo supaprastinto proceso tvarka (pa-
greitinto proceso tvarka ar pareiškimą dėl baudžiamojo įsakymo priėmimo)?

Visada
Dažnai
Retai
Niekada

5.7. Ar Jūsų padalinyje ikiteisminio tyrimo pareigūnai rašo pareiškimo projek-
tą prokuroro vardu teismui dėl būtinumo skirti ekspertizę byloje?

Visada
Dažnai
Retai
Niekada

5.8. Ar Jūsų padalinyje ikiteisminio tyrimo pareigūnai rašo nutarimus proku-
roro vardu pripažinti asmenį civiliniu ieškovu?

Visada
Dažnai
Retai
Niekada
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5.9. Ar Jūsų padalinyje ikiteisminio tyrimo pareigūnai rašo nutarimus proku-
roro vardu pripažinti asmenį civiliniu atsakovu?

Visada
Dažnai
Retai
Niekada

5.10. Ar Jūsų padalinyje ikiteisminio tyrimo pareigūnai rašo nutarimus proku-
roro vardu dėl kratos, poėmio ir kitų proc. prievartos priemonių atlikimo?

Visada
Dažnai
Retai
Niekada

5.11. Ar Jūsų padalinyje ikiteisminio tyrimo pareigūnai rašo nutarimus sujung-
ti ir atskirti tyrimus prokuroro vardu?

Visada
Dažnai
Retai
Niekada

5.12. Nurodykite esmines problemas, susijusias su nusikalstamų veikų tyrimu Jūsų  
darbe________________________________________________________________
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8 priedas 

Apklausos anketa prokurorams ir teisėjams

Ši anketa skirta teisėjams ir prokurorams; anketos tikslas – nustatyti esmines 
ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimo problemas. Jūsų nuomonė svarbi 
siekiant išanalizuoti pagrindines problemas kriminalistikos taktikos srityje ir pa-
teikti pasiūlymus siekiant efektyviau ištirti nusikalstamas veikas. 

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus ir pareikštą nuomonę

1. Jūsų nuomone, kokios pagrindinės, svarbiausios šiuolaikinės kriminalisti-
kos taktikos vystymosi kryptys (nurodykite eilės tvarka pagal svarbą)?

Kriminalistikos taktikos dalyko teorinis patikslinimas, jos ribų ir ryšių su kitomis 
mokslo žinių sritimis nustatymas

Proceso dalyvių elgesio ir veiklos analizė ir įvertinimas
Ikiteisminio tyrimo organizavimo pagrindų analizės apibendrinimas
Esamų mokslinių taktinių būdų ir rekomendacijų sukūrimas ir jų įdiegimas prak-

tikoje siekiant efektyviau organizuoti ikiteisminį tyrimą
Kriminalistikos taktikos sferos išplėtimas panaudojant kitų mokslo sričių žinias
Modeliavimo metodo taikymas atliekant atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus
Teisminio tyrimo taktikos sukūrimas
Kriminalistinių taktinių rekomendacijų panaudojimas civilinėje, administracinėje 

ir kt. teisės šakose
Kita (nurodykite)___________________________________________________

2. Kaip vertinate ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavimą?

Teigiamai, pakankamai efektyvus
Bendradarbiavimas formalus
Neigiamai, praktiškai jo nėra
Neturiu nuomonės

3. Jūsų nuomone, ar bendradarbiavimo nuostatų įtvirtinimas Baudžiamojo 
proceso kodekse pagerintų dabartinį ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbiavi-
mą ir įtakotų darbo rezultatus?

Taip, pagerintų
Padėtis nepasikeistų 
Nežinau
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