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 ĮVADAS

Prof. dr. Vidmantas Egidijus kurapka 
Prof. habil. dr. Viktoras Justickis 
Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė 
Doc. dr. snieguolė Matulienė

Monografijoje autoriai pateikia pagrindinius bendros mokslinės vei-
klos rezultatus, gautus vykdant mokslo programą „Nusikalstamumo grėsmės 
ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos“ 2008–2010 m. pagal 
sutartį su Lietuvos mokslo taryba. 

Viešojo saugumo sektoriaus institucijos vis dar labai ribotai geba pritai-
kyti mokslo laimėjimus ir naujas vadybos technologijas savo veikloje. Vis dėlto 
kartais mokslininkų rekomendacijos būna paprasčiausiai ignoruojamos, todėl 
neišvengiamai į ateitį nukeliamos grėsmės asmens ir visuomenės saugumui.

Kartu matome, kad asmens ir visuomenės saugumo sritis yra dau-
giaplanė visomis prasmėmis. Todėl tyrėjai turi prisiimti dalį atsakomybės už 
saugumo būklę. Turi būti sudaromos tarpdalykinės tyrėjų grupės, vykdančios 
kompleksinius socialinių, technologijos, o kai kuriais atvejais ir gamtos mokslų 
tyrimus saugumo srityje. 

Autoriai, dar rengdamiesi atlikti tyrimus, padarė išvadą, kad būtų tiks-
linga eksperimentinės plėtros lygiu sukurti funkcinę ir institucinę asmens ir vi-
suomenės saugumo kokybės stebėsenos sistemą, kurią pasitelkus būtų galima 
nustatyti mokslinių tyrimų vietą saugumo valdymo sistemoje, palaikyti moks-
lo ir praktikos tarpusavio ryšį, skatinti plėtrą. Tai sudarytų prielaidas įdiegti 
naujas asmens ir visuomenės saugumo vadybos technologijas. 

Iš tikrųjų nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos problema nuolat iš-
lieka viena svarbiausių Lietuvai bei jos piliečiams ir aktuali visai Europos Sąjun-
gos erdvei. Lietuvoje vis dar didelis bendras nusikalstamumo lygis, nustatytos 
ilgalaikės daugelio nusikaltimų skaičiaus didėjimo  tendencijos, didėja piliečių 
viktimizacija ir kartu jų jautrumas, pažeidžiamumas. Ypatingą susirūpinimą ke-
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lia pavojingiausios nusikalstamumo rūšys, tokios kaip smurtiniai nusikaltimai, 
nusikaltimai nuosavybei, vagystės, nusikaltimai transporto eismo saugumui. 
2007 m. atliktos Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ 
apklausos rezultatai patvirtina, kad respondentams didžiausią nerimą kelia mi-
nėtos nusikalstamos veikos. 

Tačiau nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje veiksmingumas ir povei-
kio kriminalinei padėčiai lygis vis dar yra per žemas, neatitinkantis nei visuome-
nės poreikių, nei dabartinių mokslo galimybių. Gyventojų apklausos rodo, kad 
teisėsaugos institucijų veiklą, aiškinant ir tiriant nusikaltimus, teigiamai vertina 
mažiau nei 20 proc. apklaustųjų. Nusikaltimų prevencijos organizavimo bei jos 
veiksmingumo požiūriu Lietuvos nusikaltimų kontrolės ir prevencijos sistema 
labai atsilieka nuo kitų Vakarų Europos Sąjungos šalių ir JAV. Šių valstybių 
praktika akivaizdžiai rodo galimybes, kaip galima sumažinti nusikalstamumo 
paplitimo lygį, stabdyti nepalankias jo raidos tendencijas kuriant veiksmingą 
nusikaltimų kontrolės ir prevencijos sistemą. 

Pagrindinė nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos problema mūsų 
šalyje yra vadybinė organizacinė. Viena vertus, kovoje su nusikalstamumu da-
lyvauja daugybė institucijų, organizacijų, priimamos ir įgyvendinamos įvairios 
paskirties valstybinės ir regioninės prevencijos programos, daugybė priemo-
nių. Tačiau, kita vertus, visas šios veiklos organizavimas iš esmės atsilieka nuo 
dabartinio mokslo galimybių bei pažangių vadybos principų: nevykdoma visų 
šių priemonių veiksmingumo kontrolė, realus atskirų priemonių ir programų 
poveikis nusikalstamumui yra neaiškus, minėtų priemonių taikymo priskyri-
mas atskiroms institucijoms nepagrįstas funkcine struktūrine institucijos vei-
klos analize ir nesudaro bendros sistemos. 

Sukūrus bendrą nacionalinės piliečių saugumo nuo nusikalstamumo 
grėsmių Lietuvoje vadybos sistemą būtų galima  išspęsti šią problemą ir padi-
dinti nusikalstamumo kontrolės prevencijos veiksmingumą.

Pastaruoju laikotarpiu vyko tikras proveržis moksluose, glaudžiai susi-
jusiuose su nusikalstamumo tyrimu, jo kontrole ir prevencija.

Kriminologija ir nusikaltimų prevencija. Svarbiausi šių mokslų laimėjimai, 
glaudžiai susiję su mūsų vykdomu projektu, yra poveikio nusikalstamumui, 
ypač nusikalstamumo prevencijos priemonių veiksmingumo, tyrimai. 

Patikslintos įvairių priemonių veiksmingumo kontrolės galimybės ir jų 
vertinimas (žr. Shermanas, 1998), įvertinta, kiek veiksmingos yra slapčiausiai 
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taikomos poveikio nusikalstamumui priemonės . Šių vertinimų rezultatai iš 
esmės pakeitė požiūrį į nusikalstamumo prevencijos organizavimą ir į atskirų 
nusikalstamumo prevencijos priemonių veiksmingumą. Dabartinėje nusikal-
timų prevencijoje įvyko „veiksmingumo revoliucija“, sugriežtėjo prevencijos 
sistemų ir jų įgyvendinamų projektų reikalavimai. 

Visi šie pokyčiai sulaukė daug dėmesio Lietuvoje, jie apžvelgti ir aptarti 
kriminologinėje literatūroje (žr. Justickis, 2004). Tačiau sisteminis jų taikymas 
įgyvendinant strateginį nusikalstamumo kontrolės projektą vykdytas pirmą kartą. 

Taip pat reikia turėti omenyje faktą, kad kriminologiniai tyrimai užsie-
nyje negali atstoti tokių tyrimų Lietuvoje, o nusikalstamumo prognozavimo 
užsienyje išvados ir jų parengtos prevencijos strategijos negali būti „mecha-
niškai“ panaudotos analogiškoms problemoms Lietuvoje spręsti. Galima 
naudoti (ir tai tik iš dalies) metodinę užsienio šalių patirtį, pvz., taikyti nusi-
kalstamumo prognozavimo metodus. Tačiau kiekvienas nusikalstamumo, jo 
tendencijų tyrimas ir juo pagrįstas prevencijos bei kontrolės strategijos kūri-
mas bet kurioje šalyje yra nepriklausomas, atskleidžiantis mokslinį naujumą 
originalus mokslinis darbas, kuriame naudojami tik tos šalies duomenys. Kitų 
šalių analogiški duomenys gali būti panaudoti tik palyginamajam tyrimui. To-
dėl Lietuvoje nusikalstamumo analizės ir jo prognozavimo pagrindas gali 
būti tik Lietuvos nusikalstamumo valstybinės registracijos rodikliai, sociali-
nės raidos rodikliai, baudžiamosios ir socialinės politikos bruožai, nusikals-
tamumo latentiškumas ir jo pokyčiai bei mokslininko kriminologo kompe-
tencija visa tai nagrinėjant.

Europos Sąjungos šalyse, tarkime, Skandinavijoje, nusikalstamumo ty-
rinėjimo, vadybinio vertinimo bei jo prognozavimo procesas nenutrūkstamai 
vyksta jau antrąjį šimtmetį. Pvz., Norvegijoje – nuo 1814 m.1 Tik tęstiniai il-
galaikiai nusikalstamumo tyrimai gali būti pagrindas valdyti nusikalstamumo 
procesus, užtikrinti visuomenės ir atskiro individo saugumą. 

Specialių žinių panaudojimas yra neatsiejama veiksmingo ir kokybiško 
nusikalstamos veikos atskleidimo dalis, ypač tiriant sunkius ir labai sunkius nu-

1 Christie, N. Crime control as industry. Scandinavian University Press Oslo, 
1993; Scandinavian Studies in Criminolog y, vol 3, 1971: Delays in the Criminal 
Justice System- Criminological Research, vol. XXVIII. Ciuncil of Europe Press, 
1992; Scandinavian Criminal Policy and Criminolog y, 1985-90. Scandinavian 
Research Council for Criminology.
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sikaltimus ir priimant sprendimus dėl jų. Apibendrinant remiantis specialio-
mis žiniomis gaunamus duomenis akivaizdžiai nustatomos ir nusikalstamumo 
grėsmės, ir žmogaus saugumo vadybos spragos bei rekomenduojami galimi 
iškeltų problemų sprendimo būdai.

Autorių nuomone, buvo tikslinga pratęsti anksčiau atlikus (vykdant na-
cionalines kompleksines nusikalstamumo tyrimo programas) nusikalstamu-
mo būklės ir tolesnės raidos tyrimus pačiu bendriausiu lygiu, ypač  daug dėme-
sio skiriant pastaraisiais metais išryškėjusioms ir dar netirtoms nepalankioms 
tendencijoms ir reiškiniams. 

Išskiriamos trys šiuo metu Lietuvoje svarbios išsamaus tyrimo kryptys:

•	 smurtinis nusikalstamumas, taip pat smurtas šeimoje, prieš mažame-
čius ir pan.;

•	 vagystės (Lietuvoje labiausiai paplitę nusikaltimai), taip pat iš butų, žai-
biškos vagystės ir pan.;

•	 nusikaltimai transporto eismo saugumui.

Vienas svarbiausių tikslų – tirti žmogaus ir jo aplinkos saugumo už-
tikrinimą siaurąja prasme per teisėsaugos, justicijos ir kitų institucijų veiklą, 
nukreiptą į nusikalstamų veikų aiškinimo, tyrimo ir prevencijos konceptualių 
problemų analizę bei jų metodų, priemonių ir rekomendacijų tobulinimą ir 
diegimą į praktinę institucijų veiklą. Užtikrinti žmogaus saugumą neįmanoma 
nepažįstant realių ir tariamų grėsmių jam. Žinių visuomenėje nusikalstamų vei-
kų veiksmingas pažinimas, aiškinimas, tyrimas ir prevencija nėra galimi ne tik 
be aiškios strategijos, bet ir be pragmatinių vadybos technologijų taikymo. 

Bendros nusikalstamumo dinamikos tendencijos Lietuvoje nėra palan-
kios žmogaus ir jo aplinkos saugumui užtikrinti. Ganėtinai stabilūs yra sunkių 
nusikaltimų rodikliai. Sparčiai plinta nusikaltimai elektroninėje erdvėje. Esame 
lyderiai ne tik pagal savižudybes, bet ir pagal eismo įvykius bei įvykius darbų 
saugos srityse. Deja, šios tendencijos yra labai nepalankios užtikrinant žmo-
gaus saugumą, taip pat ir naudojant teisėsaugos galimybes. O nusikaltimų at-
skleidimo lygis gana mažas. 

Taigi, ši monografija – kolektyvinis tyrimas, skirtas visada svarbiai nusikals-
tamumo problemai, ir bandymas visiškai naujai pažvelgti į šią amžiną problemą.

Nusikalstamumas ir jo pasekmės šiame darbe nagrinėjami asmens sau-
gumo nuo pavojaus tapti nusikaltimo auka (viktimologinio nesaugumo) po-
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žiūriu. Monografijos autoriai atstovauja pačioms įvairiausioms mokslo sritims. 
Tačiau visus juos vienija požiūris, kad nusikalstamumo tyrimas saugumo po-
žiūriu yra naujas žingsnis, leidžiantis naujai pažvelgti į daugelį įsisenėjusių nusi-
kalstamumo problemų ir atveriantis naujas nusikalstamumo tyrimų galimybes.

Nusikalstamumas vis dar lieka viena svarbiausių grėsmių ir atskiram 
piliečiui ir  visuomenei apskritai. Jo padaromi materialiniai nuostoliai ir psicho-
loginės traumos vis dar  panašios į ekologinių katastrofų, ekonominių krizių, 
ligų epidemijų ir pan. padarytas traumas arba pranoksta jas. Tačiau nusikalsta-
mumas – ne tik žalos visuomenei šaltinis. Jis ir toliau lieka vienas labiausiai ne-
kontroliuojamų veiksnių. Nors nuolat yra atliekami nusikalstamumo tyrimai 
ir lieka aktuali nusikalstamumo  prevencijos problema, vis dar negalime teigti, 
kad jis būtų daugiau kontroliuojamas nei tos pačios ekologinės katastrofos, epi-
demijos ar ekonominės krizės. 

Viena vertus, įspūdingų savo mastais kriminologinių tyrimų visame 
pasaulyje,  kita vertus,  mūsų, vis dar išliekančių bejėgiškais nusikalstamumo 
akivaizdoje, aiškaus nesugebėjimo kontroliuoti jį kontrastas perša mintį, kad 
dar nesuprantame kažko labai svarbaus. Tai savo ruožtu skatina pagalvoti apie 
ryžtingą paradigmų kaitą, apie būtinumą atsisakyti nusistovėjusių nusikalsta-
mumo tyrimo pagrindų ir tirti jį visai kitais aspektais. 

Nusikalstamumo tyrimas viktimologinio nesaugumo aspektu ir yra vi-
sai naujas pagrindas.

Tradiciškai nusikalstamumas buvo tiriamas kaip atskiras, pats savaime 
įdomus reiškinys. Buvo sutariama, kad nusikalstamumas yra blogis, kad kuo 
mažesnis nusikalstamumas, tuo geriau. Lygiai taip pat buvo vadovaujamasi 
prielaida, kad itin staigus nusikalstamumo didėjimas kelia didžiulį susirūpini-
mą.

Tačiau kriminologijos pažanga vis labiau vertė suabejoti šiomis „amži-
nomis“ tiesomis. Pirmiausia ji vertė atkreipti dėmesį į kriminalizacijos proce-
sus, parodė, jog tai, ką būtent priskiriame prie nusikaltimų, labiausiai atspindi 
tam tikrų visuomenės sluoksnių pažiūras į tai, kas visuomenėje nepageidauti-
na. Nusikalstamumas – ne tai, kas bloga „iš tikrųjų“, o tai, kas bloga kam nors, 
kas gali lemti, ką pripažinti nusikaltimais ir ką ne.

Antra vertus, šiuolaikinė kriminologijos pažanga padėjo suprasti, kiek 
nepatikimi yra nusikalstamumo rodikliai, visi tie „nusikalstamumo lygiai“, jo 
„pakilimai“, kuriems ir kriminologiniai tyrimai, ir visuomenės bei teisėsaugos 
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institucijos skyrė daugiausia dėmesio. Vis labiau aiškėjo, kad ir minėti „nusikals-
tamumo lygiai“ bei pakilimai dideliu mastu yra tų pačių institucijų ir plačios 
visuomenės reakcijos į įvairiausius nepageidaujamus reiškinius išdava. 

Vis labiau pereinama prie priešingos – saugumo paradigmos. Remian-
tis ja daugiausia dėmesio turi būti skiriama ne nusikaltimams ir nusikaltėliui, o 
realiems žmonėms, kuriems  realiai padaroma žala. Šis požiūris paskatino daug 
plačiau žiūrėti ir į su nusikalstamumu susijusius reiškinius, ir į pačią padaromą 
žalą. Vis labiau suprantama, kad svarbus ne tiek  pats nusikalstamumas, kiek jo 
pasekmės ir visuomenės reakcija į jį.

Dėl to atsirado naujas ir svarbus supratimas, kad reikšmingi ne tik įvykę, 
bet ir neįvykę nusikaltimai, kurių visuomenė laukia, bijo. Būtent šie būsimie-
ji, dar nepadaryti nusikaltimai kelia didžiausią baimę, didžiausią visuomenėje 
nesaugumo jausmą. Šis savo ruožtu daro poveikį pačioms įvairiausioms visuo-
menės gyvenimo sritims. 

Nauja paradigma padėjo žengti dar vieną svarbų žingsnį – tiksliau suvokti 
nusikalstamumo (t. y. – viktimologinio nesaugumo) vietą tarp kitų visuomenei 
gresiančių pavojų. Anksčiau į nusikalstamumą buvo žiūrima kaip į atskirą kitų vi-
suomenės problemų reiškinį. Buvo kovojama su ligomis, su stichinėmis nelaimė-
mis, su nusikalstamumu. Nauja viktimologinio nesaugumo paradigma leido tirti 
ir suvokti nusikalstamumą, stichines nelaimes, ligas ir pan. kaip vieno pamatinio 
socialinio reiškinio – bendro asmens saugumo – sudėtines dalis. Tai savo ruožtu 
atvėrė naujas galimybes organizuojant nusikalstamumo kontrolę bei užtikrinant 
jos sąveiką su kitomis stambiausiomis visuomenės problemomis.

Ši monografija yra pirmas mūsų šalyje bandymas išnagrinėti bendras ir 
šalies nusikalstamumo problemas nauju, viktimologinio saugumo / nesaugumo, 
požiūriu. Kiekviename jos skyriuje nusikalstamumo procesai ir pasekmės nagri-
nėjami įvertinant jų poveikį ir reikšmę asmens, Lietuvos gyventojo saugumui.

Dar vienas naujas ir reikšmingas monografijoje atlikto tyrimo ypatumas 
– nusikalstamumo / viktimologinio saugumo siejimas su jo kontrolės vadybi-
ne analize. 

Galime teigti, kad kuo stichiškesnis, sunkiai kontroliuojamas yra tam 
tikras socialinis reiškinys, tuo geriau turi būti organizuojamas poveikis jam. Po-
veikis tokiam stichiniam, nesuvaldomam reiškiniui turi būti grindžiamas nau-
jausiais vadybos mokslo laimėjimais, tikslia ir visapusiška koordinacija, nuo-
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latiniu vadybos formų ir metodų tobulinimu, nepaliaujamu jų veiksmingumo 
patikrinimu bei didinimu. 

Visų autorių siekis buvo panagrinėti nusikalstamumą / viktimologinį 
saugumą ir jų kontrolę vadybiniu aspektu. Todėl monografijoje tiriami žmo-
gaus saugumą veikiantys reiškiniai, teisinių ir socialinių procesų valdymo siste-
mų bei technologijų efektyvumas ir, remiantis naujomis žiniomis, reaguojant 
į prognozuojamas ir atsiradusias grėsmes bei socialinius pokyčius, modeliuo-
jama saugumo sektoriaus institucijų veikla, moksliniu lygmeniu derinami jų 
savireguliacijos mechanizmai.

Šiame darbe siekiama sukurti bendrą nacionalinę piliečių saugumo nuo 
nusikalstamų grėsmių vadybos sistemą. Ji būtų ir strateginės nusikalstamumo 
vadybos (Lietuvos ilgalaikės nusikaltimo prevencijos programos, kuri pakeis-
tų daugybę dabar veikiančių, tarpusavyje menkai susijusių, vadybine prasme 
ydingų valstybinių prevencijos programų), ir taktinės nusikalstamumo vadybos 
(sudarant prielaidas įdiegti nusikalstamumo monitoringą (nuolatinį stebėji-
mą) ir operatyviai reaguoti į nepalankius jo pokyčius) sistemos pagrindas.

Institucijų, atsakingų už asmens saugumą nuo nusikalstamų veikų, 
vadybos modeliavimas yra labai įvairialypis ir daugiamatis. Jis apima įvairius 
vadybosdalykus, tokius kaip strateginis valdymas, kokybės vadyba, procesų to-
bulinimas, žmogiškųjų išteklių vadyba ir t. t. Istoriškai susiklostė, kad vadybinių 
technologijų kūrimo privačiame sektoriuje tradicijos yra daug senesnės, tačiau 
pastaruoju metu ir viešajame sektoriuje vis dažniau taikomi verslo vadyboje 
sukurti metodai. Vadybiniu aspektu į teisėsaugos sistemos funkcionavimą ga-
lima apibendrintai žiūrėti kaip į procesų efektyvumo matavimo, jų tobulinimo 
ir kokybės vadybos problematiką. Toks požiūris suteikia galimybę pasinaudoti 
įdirbiu, sukauptu įvairiose veiklos srityse, įdiegti gerąją patirtį į sritį, susijusią su 
žmogaus ir visuomenės saugumu. Monografijoje apžvelgiami tokie metodai 
kaip suderintų rodiklių sistema, kuri iš veiklos matavimo priemonės virto galin-
gu strateginio valdymo instrumentu, Six Sigma metodika, vis plačiau taikoma 
įvairiausiems procesams tobulinti, darbuotojų kompetencijų valdymas, tam-
pantis žmogiškųjų išteklių vadybos šerdimi. Visuose minėtuose metoduose 
vienu ar kitu pavidalu yra paplitusi matavimo dimensija ir konkrečių matavimo 
rodiklių nustatymas. Dėl matavimo svarbos ir jo įtakos bet kokios veiklos efek-
tyvumui jau senokai nesiginčija ne tik verslo, bet ir viešojo sektoriaus vadybos 
tyrėjai, tačiau aktuali išlieka skirtinguose vadybos dalykuose naudojamų skir-
tingų matavimo sistemų suderinamumo ir susiejimo problema.
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 Kelių mokslo institucijų  suvienytos pastangos tiriant žmogaus  saugu-
mą, leidžia panaudoti  įvairių socialinių, technologijos, gamtos mokslų žinias ir 
metodus. Visa tai sudaro prielaidas, remiantis vadybine, kriminologine  ir kri-
minalistine analize, kurti darnią nacionalinę piliečių saugumo nuo nusikalstamumo 
grėsmių Lietuvoje vadybos sistemą:

•	 įgyti naujų žinių ir jomis remiantis padidinti viktimologinio nesaugu-
mo kontrolės ir prevencijos Lietuvoje veiksmingumą; 

•	 sudaryti esminio nusikalstamumo būklės pagerėjimo ir piliečio saugu-
mo nuo nusikalstamumo grėsmių pagrindą; 

•	 formuoti technologinius sprendimus, skirtus asmens saugumui užti-
krinti ir apsaugoti nuo nusikalstamumo rizikos;

•	 kurti ir įdiegti technologijas, pateikiančias apžvalgas ir padedančias vyk-
dyti įvairias saugumo situacijų valdymo operacijas, žmogiškųjų veiks-
nių kontrolę, koordinuoti organizacijų veiklą;

•	 kurti ir įdiegti technologijas saugumo sistemų, įrangos, paslaugų, proce-
sų sąveikai stiprinti.

Remdamiesi jau atliktais nacionalinių kompleksinių projektų rezultatais 
ir apibendrindami naujausius mokslo (informatikos, kriminologijos, krimina-
listikos, vadybos teorijos) laimėjimus, autoriai monografijoje apibrėžė darnios 
nacionalinės piliečių saugumo nuo nusikalstamumo grėsmių Lietuvoje vady-
bos sistemos gaires. Ši visuomenės saugumą užtikrinančių institucijų sistema 
atitinka šiuolaikinius demokratinės valstybės valdymo reikalavimus, geba sa-
varankiškai ir atsakingai pertvarkyti ir koreguoti savo veiklą – tai priklauso nuo 
siekiamų rezultatų ir aplinkos pokyčių.

Iškelti monografijos tikslai lėmė jos struktūrą ir vidinę logiką. Norint tir-
ti nusikalstamumą / viktimologinį nesaugumą, būtina įvertinti esamą padėtį. 
Tai reiškia: ištirti nusikalstamumo / viktimologinio nesaugumo būklę, patiks-
linti veiksnius, nuo kurių ji priklauso, atsakyti į klausimą, kaip kuo veiksmingiau 
daryti poveikį šiems veiksniams, ypač pasitelkiant teisėsaugos priemones. 

Monografiją sudaro 2 dalys, kuriose nagrinėjamos keturios problemų 
grupės. Pirmoje dalyje nagrinėjami žmogaus saugumo nuo pavojaus tapti 
nusikaltimų auka veiksniai. Šioje dalyje yra dvi probleminių klausimų grupės. 
Pirmoji klausimų grupė apima žmogaus saugumo nuo pavojaus tapti nusikalti-
mų auka dabartinę būklę ir raidą,  antroji – kriminogeniniai veiksniai, darantys 
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esminį poveikį nusikalstamumo būklei Lietuvoje. Antroje monografijos dalyje 
gvildenami klausimai, susiję su asmens saugumo nuo nusikaltimų užtikrinimu. 
Ir pirmojoje,  ir antrojoje  dalyse išskirtos dvi probleminių klausimų grupės. Pir-
moji grupė apima poveikio priemonių ir būdų, naudojamų kriminogeniniams 
veiksniams koreguoti, vadybinę analizę, antroji – klausimus, susijusius su da-
bartinių vadybos technologijų panaudojimu tobulinant už asmens saugumą 
nuo nusikalstamumo grėsmių atsakingų institucijų veiklą.

Akivaizdu, kad toks platus ir daugialypis reiškinys kaip nusikalstamumas 
negali būti išsamiai ištirtas vienoje monografijoje. Todėl teko rinktis, kokioms 
nusikalstamumo atmainoms skirti daugiausia dėmesio. Buvo vadovaujamasi 
dviem kriterijais – paplitimu ir pavojingumu visuomenei. Taip buvo nustaty-
tos nusikalstamo elgesio formos, kurioms monografijoje skiriama daugiausia 
dėmesio: pavojingiausi (smurtiniai nusikaltimai) ir labiausiai paplitę (turtiniai, 
eismo pažeidimai). 

Pagrindiniai projekto vartotojai – Lietuvos institucijos ir organizacijos, 
tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančios nusikalstamumo kontrolėje ir preven-
cijoje:

•	 baudžiamosios justicijos institucijos – policija, prokuratūra, teismai, 
bausmės vykdymo įstaigos, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijos 
bei jų padaliniai, kitos suinteresuotos valstybinio valdymo institucijos;

•	 institucijos ir organizacijos, vykdančios nusikalstamumo prevenciją. Tai 
švietimo, ekologijos, ekonomikos, transporto, medicinos ir kitos insti-
tucijos ir jų darbui vadovaujančios ministerijos;

•	 visuomeninės organizacijos, partijos, judėjimai, susivienijimai, kurių 
programose numatyta aktyviai dalyvauti nusikaltimų prevencijoje. Be 
to, partijos kaip visuomeninės politinės organizacijos per savo narius 
valstybinės valdžios ir valdymo institucijose kuria valstybinę baudžia-
mojo teisingumo politiką. Taigi valstybinė poveikio nusikalstamumo 
grėsmei politika kryptingesnė ir veiksmingesnė.

•	 Tačiau svarbiausia – didžiausią šio projekto naudą pajus pagrindinis 
vartotojas – kiekvienas Lietuvos žmogus. 

•	 Monografija baigiama išvadomis, kurios, atspindėdamos pagrindinius 
tyrimų rezultatus, kartu kuria naujų tyrimų galimybes. Ypač tai pasaky-
tina apie integruoto visuomenės saugumo modelio kūrimą.





I
SKYRIUS        
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I skyrius 

1. Žmogaus saugumo nuo pavojaus
 tapti nusikaltimų auka  
dabartinė būklė ir raida

1. SAUGUMO SAMPRATA. SAUGUMO KONCEPCIJŲ  
 IR  SAMPRATŲ APIBENDRINIMAS

Prof. dr. Vidmantas Egidijus kurapka 
Prof. habil. dr. Viktoras Justickis

Saugumas ir jo tyrimas pastaruoju metu tapo vienu iš prioritetinių Euro-
pos Sąjungos (toliau – ES) plėtojamų krypčių. Plėtojantis ES šalių integracijai, 
jų bendradarbiavimui vis labiau aiškėjo, kad kurti bendrą ekonominę ES erdvę 
neįmanoma be tokios pat bendros saugumo erdvės. Įgyvendinant šią nuosta-
tą pastaruoju dešimtmečiu buvo priimta keletas svarbių ES dokumentų, kurie 
įtvirtino prioritetinį saugumo vaidmenį jos politikoje ir mokslo tyrimuose. 

Įsigaliojusi 1999 m. Amsterdamo sutartis papildė Europos sutartį nuos-
tatomis, kurios apibūdino saugumą kaip vieną iš trijų pagrindinių ES priorite-
tų1. Kitas žingsnis buvo 2004 m. priimta Hagos programa2, kuri nustato: „Eu-
ropos Taryba pakartotinai patvirtina prioritetinę reikšmę, kurią ji teikia laisvės, 

1 EU. [interaktyvus]. The Amsterdam Treaty: freedom, security and justice, 1997.
[žiūrėta 2010 10 12] <http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/a10000.htm>

2 EU. [interaktyvus]. The Hague Programme: strengthening freedom, security and 
justice in the European Unijon, 2005. [žiūrėta 2010-10 12] <http://ec.europa.
eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf>
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saugumo ir teisingumo erdvės plėtrai.“3 

ES saugumo strategijoje (ESS) „Saugesnė Europa geresniame pasau-
lyje“ pirmą kartą įvardytos pagrindinės grėsmės ES saugumui, apibrėžti sau-
gumo politikos tikslai, prioritetai bei priemonės šiems tikslams pasiekti4. Už 
dokumento parengimą buvo atsakingas ES vyriausiasis įgaliotinis bendrai 
užsienio ir saugumo politikai Chavieras Solana, dokumentui pritarė Europos 
Vadovų Taryba.

ESS buvo rengiama atsižvelgiant į saugumo aplinkos pokyčius po 
Rugsėjo 11-osios, taip pat Afganistano ir Irako karų akivaizdoje. ESS atsiradi-
mą lėmė tuo metu vis aiškėjantys senojo žemyno valstybių užsienio politikos 
skirtumai bei natūralus Europos siekis turėti daugiau įtakos tarptautinėje poli-
tikoje. Šiame dokumente pateikti pasiūlymai, kaip Europa galėtų prisidėti prie 
kovos su grėsmėmis, numatyti būdai, kaip ES gali tapti aktyvesne, stipresne ir 
nuoseklesne pasaulio veikėja.

ES saugumo strategijoje išskiriamos penkios pagrindinės grėsmių rū-
šys – terorizmas, masinio naikinimo ginklo platinimas, regioniniai konfliktai, 
žlungančios valstybės ir organizuotas nusikalstamumas. Kovai su šiomis grės-
mėmis ES turėtų: skatinti „veiksmingą daugiašališkumą“ (angl. effective multi-
lateralism) remiant tarptautines institucijas ir siekiant užtikrinti principinių 
tarptautinės teisės normų laikymąsi; naudoti „preventyvaus įsitraukimo“ (angl. 
preventive engagement) priemones, adekvačiomis priemonėmis kuo anksčiau 
reaguoti į kylančias krizes. Strategija pateikia tris pagrindinius strateginius ES 
tikslus – plėsti saugumo ir stabilumo zoną aplink Europą, remti ir skatinti sta-
bilios tarptautinės tvarkos susiformavimą ir būti pasirengus prireikus imtis visų 
įmanomų priemonių užskirti kelią senoms ir naujoms grėsmėms atsirasti bei 
veikti. Dokumente pabrėžiama, kad nė viena iš naujai kylančių grėsmių nėra 
vien karinė, todėl ir kovoti su jomis reikia ne vien karinėmis priemonėmis.

Buvo priimta keletas norminių dokumentų, kurie įtvirtino saugumo ty-
rimo prioritetinę reikšmę. Tarp jų – Europos Parlamento rezoliucija dėl saugu-

3 EU. [interaktyvus]. The Hague Programme: strengthening freedom, security and 
justice in the European Unijon, 2005. [žiūrėta 2010-10 12] <http://ec.europa.
eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf> p. 2.

4 EU. [interaktyvus]. A secure Europe in a better world. European security strategy. 
Brussels, 12 December 2003. [žiūrėta 2010 10 12] <http://www.consilium.euro-
pa.eu/uedocs/cmsupload/78367.pdf>
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mo tyrimų tolesnių žingsnių (2004/2171(INI) ir atitinkamos mokslo tyrimo 
programos, iš kurių svarbiausios yra specialios programos (Framework Securi-
ty Programs).5 Rezoliucijoje įtvirtinama prioritetinė saugumo tyrimų reikšmė, 
nurodomas būtinumas užtikrinti plačią įvairių mokslų koordinaciją tiriant jį, 
pabrėžiama, kad turi būti nustatyta gamtos mokslų ir politikos, socialinių ir 
humanitarinių mokslų pusiausvyra; manoma, kad siekiant panaikinti spragą 
tarp tyrimų ir jų taikymo realiame gyvenime bei priversti technologijų pažangą 
tarnauti kasdieniam gyvenimui, kuo daugiau dėmesio reikėtų skirti operacijų 
tyrimams, sistemų analizei ir modeliavimui. Norint įveikti esminius valstybių 
narių trūkumus ir nesėkmes saugumo sistemų srityje (valdymo, kontrolės, ko-
munikacijos, duomenų apdorojimo, žvalgybos, sekimo ir žvalgymo), reikėtų 
tobulinti jutiminių sistemų, biotechnologijų, erdvės ir IT technologijų tyrimus. 

Pastaruosius dešimtmečius saugumo studijos patyrė didelių pokyčių. 
Jos vienija kriminologų, psichologų, ekonomistų, vadybininkų, teisininkų, 
gamtininkų, medikų ir kitų mokslininkų pastangas. Saugumo studijos perėjo 
vyraujančios paradigmos (realizmo / neorealizmo), kritinių arba alternatyvių 
(konstruktyvizmo ir diskurso) teorijų iškilimo raidos etapus bei bandymus 
keisti tradicines teorijas ir ieškoti sintetinių, kompromisinių teorinių modelių. 

Interesą saugumo problematika ir jo tyrimo svarbos supratimą skatina 
nepalankūs, įvairias grėsmes keliantys ekonominiai procesai pasaulyje ir Euro-
pos šalyse, neigiami demografiniai pokyčiai, destruktyvaus elgesio plitimas, pi-
liečių ir turto nesaugumas, nelygios galimybės ir kiti nedarnios plėtros procesai, 
kurie kelia labai dideles vidaus grėsmes nacionaliniam saugumui. Šie reiškiniai 
kartu su migracinių procesų lemiamu tautinio ir kultūrinio tapatumo praradi-
mu, dideliu, ypač vyrų, visuomenės raidos lygio neatitinkančiu mirtingumu 
(didžiausias tarp ES šalių) lemia spartų populiacijos nykimą, visuomenės se-
nėjimą ir kelia didžiulę grėsmę darbo rinkos balansui ir konkurencingai ūkio 
raidai. 

Saugumo tyrimai atlieka vis svarbesnį vaidmenį užtikrinant veiksmingą 
Europos šalių atsaką į šias grėsmes. Moksliniai projektai siekia atkreipti dėmesį į 
disharmoniją, kuri kilo tarp valstybės, šios srities saugumo studijų ir faktinės di-
namikos saugumo klausimais šiuolaikiniame pasaulyje. Saugumo projektuose 

5 Commission of European Union. CORDIS [interaktyvus]. Framework Security 
Programs, 2009. [žiūrėta 2010.10 12]. http://cordis.europa.eu/fp7/ cooperation/
security_en.html.
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yra suburiami pirmaujantys įvairių mokslų atstovai, plėtojami nauji saugumo 
tyrimo moksliniai metodai, gaunama nauja mokslinė informacija, svarbi įvai-
riausioms mokslo šakoms. Dėl to teikiamos naujos rekomendacijos saugumo 
politikos, ekonomikos, vadybos srityse. 

Paradoksalu, kad nors visuotinai pripažinta saugumo prioritetinė reikš-
mė, plėtojami moksliniai tyrimai, vis dar stokojama vienodo jo supratimo. ES 
dokumentai neteikia saugumo apibrėžimo. Dažniausiai saugumo sampratos 
turinys apibrėžiamas teikiant tam tikrą saugumo problemų sąrašą. Pavyzdžiui, 
ES saugumo strategija nesiūlo jokio saugumo apibrėžimo, vietoje jo pateikia-
mas anksčiau minėtas svarbiausių „pavojaus rūšių“ sąrašas. Jokio saugumo api-
brėžimo neteikia ir atitinkamos ES bendros saugumo tyrimo programos6. 

Problemos apibrėžiant saugumo sąvoką yra plačiai pripažintos7. Plačiai 
aptariama ir daugybė teorinių bei praktinių dėl to kylančių problemų8. Šiuo 
klausimu vyksta intensyvi mokslinė diskusija. Vienas iš svarbių tos diskusijos 
ypatumų – kraštutiniai siūlomų definicijų skirtumai: nuo labai siaurų iki viską 
apimančių, nuo pabrėžiančių objektyvią padėtį iki traktuojančių saugumą kaip 
psichologinę žmonių reakciją, nuo traktuojančių saugumą kaip realų, savaran-
kišką vaidmenį turintį reiškinį iki pripažįstančių jį kaip viso labo tam tikrų, tar-
pusavyje nesusijusių reiškinių „žymę“, etiketę.9 

Žinomas saugumo tyrinėtojas Rolandas Paris, atlikęs plačią literatūros 
saugumo temomis apžvalgą, teigia, kad saugumas – „vienas iš dalykų, kuriam 
pritaria visi, bet tik nedaugelis aiškiai įsivaizduoja, kas tai“10.Visus iki šiol pasiū-
lytus saugumo apibrėžimus vienija tai, kad jų pagrindas yra neapibrėžtos, verti-
namos sąvokos, kurios pačios yra sunkiai apibrėžiamos. Saugumas siejamas su 
„svarbiausių“, „gyvybiškos reikšmės“, „pamatinių“, „perspektyvių“, „užtikrinan-
čių asmenybės raidą“ ir pan. valstybės, visuomenės, socialinės grupės, asmens 

6 EU. [interaktyvus]. A secure Europe in a better world. European security strategy. 
Brussels, 2003. [žiūrėta 2010 10 12]. <http://www.consilium.europa.eu/uedo-
cs/cmsupload/78367.pdf>

7 Paris, R. Human security. Paradigm Shift or Hot Air? //International Security, 
2001, 26 (2): 87–102.

8 Alkire, S. A conceptual Framework for Human Security. Centre for Research on 
inequlaity, Human Security and Ethnicity(CRSE), Working Paper, 2003, 2.

9 Paris, R. Human security. Paradigm Shift or Hot Air? International Security, 2001, 
26,(2): 87–102.

10 Ten pat.
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interesų, poreikių, gyvenimo sąlygų užtikrinimu11. Nė viena iš visų minėtų są-
vokų nėra aiškiai apibrėžta. Visų šių vertinančių sąvokų turinys yra labai pla-
tus ir sunkiai apibrėžiamas, kintantis ir iš esmės priklausomas nuo socialinio 
konteksto, visos jos dažniausiai susijusios su vertinančių asmenų pasaulėžiūra, 
emocijomis, doroviniais ir politiniais įsitikinimais. Bandant pavartoti jų pagrin-
du sukurtą saugumo definiciją tuoj pat susiduriama su pamatinių jos sąvokų 
neaiškumu ir neapibrėžtumu.

Antras, dažnai minimas iki šiol pasiūlytų saugumo apibrėžimų trūku-
mas yra aiškaus pagrindimo stoka. Vienaip ar kitaip apibrėždami šią sąvoką, jų 
autoriai neaiškina, kodėl ji turi būti suformuluota būtent taip, vadovaujamasi 
įsitikinimu, kad siūlomos definicijos pranašumas akivaizdus, suprantamas be 
argumentacijos, kad nebėra pagrindo abejoti ja12.

 Be bendrų priekaištų visoms pasiūlytoms saugumo sąvokoms, nuro-
domas jų nenuoseklumas, nekonkretumas (sunkumai siekiant nustatyti kon-
krečius saugumo rodiklius, pavartoti saugumo sampratą sprendžiant praktines 
problemas)13.

Visa tai labai svarbu mūsų tyrimui. Itin daug dėmesio tenka skirti pa-
grindinei sąvokai tikslinti. Toks patikslinimas turėtų apimti visas svarbiausias 
sąvokos puses. Turime patikslinti jos ribas, apimtį, sudaryti pagrindą jos opera-
cionalizacijai, t. y. konkretiems, ją atspindintiems rodikliams formuoti, panagri-
nėti santykį su kitomis susijusiomis sąvokomis.

Tam tikslui turime atskleisti ir aptarti pagrindinius egzistuojančių sau-
gumo apibrėžimų skirtumus. Tai leis apibrėžti savo požiūrį į tai, kaip turėtų būti 
suformuluota saugumo samprata. Šie pagrindiniai teikiamų apibrėžimų skirtu-

11 Tadjbakhsh, S., et al. Human Security: Concepts and implications. London: Rou-
tledge, 2006; McRae, R.; Hubert, D. (Eds.) Human Security and the New Diplo-
macy: Protecting People, Promoting Peace. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s 
University Press, 2001; King, G; Murray, C. Rethinking Human Security. Political 
Science Quarterly, 2008, 116(4), p. 585–610.

12 Alkire, S. A conceptual Framework for Human Security. Centre for Research on 
inequlaity, Human Security and Ethnicity(CRSE), Working Paper, 2003, 2. London: 
University of Oxford.

13 Paris, R. Human security. Paradigm Shift or Hot Air? International Security, 2001, 
Vol. 26, No. 2 (Fall), p. 87–102; Alkire, S. A conceptual Framework for Human Se-
curity. Centre for Research on inequlaity, Human Security and Ethnicity(CRSE), Wor-
king Paper 2003, 2. London: University of Oxford.
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mai turėtų būti naudingi kaip „koordinačių sistema“, parodanti mūsų siūlomo 
saugumo supratimo vietą tarp kitų apibrėžimų. 

Socialinis saugumo supratimo aspektas 
 (visuomenės ar asmens saugumo pasirinkimas suvokimo pagrindu)

Tradiciškai terminas „saugumas“ siejamas su nacionaliniu (šalies) sau-
gumu, ypač saugumu nuo išorinių grėsmių. Nacionalinis, tarptautinis šalies 
saugumas buvo glaudžiai siejamas su jos sugebėjimu politinėmis, ekonominė-
mis ir karinėmis priemonėmis užtikrinti savo interesus ir šalies viduje, ir tarp-
tautinėje arenoje14.

Šia prasme terminas „saugumas“ aktyviai vartojamas ir dabartiniu metu. 
Vykdoma aibė tyrimų, kurių tikslas – įvertinti vienos ar kitos šalies arba kito 
politinio vieneto saugumą nuo įvairiausių išorinių ar vidinių pavojų15. 

Bendras visų šių tyrimų bruožas yra tas, kad jų išeities taškas yra šalis 
(valstybė), jos saugumo užtikrinimas. Vadovaujamasi prielaida, kad būtent šis 
bendras saugumas yra svarbiausia ir kiekvieno jos atskiro piliečio saugumo 
prielaida. 

Priešingas požiūris į saugumo problemas ir jo sampratą susiformavo 
palyginti neseniai. Tai žmogaus saugumo (human security) požiūris. Jo atsiradi-
mas siejamas su žymaus britų mokslininko Mahbubo ul Haqo darbais ir ypač 
su jo inicijuota Jungtinių Tautų parengta vystymo programa “Human Deve-
lopment Report” („Žmogaus raidos ataskaita“). Šis 1994 m. parengtas doku-
mentas padarė didelę įtaką dabartiniam saugumo supratimui bei jo tyrimams. 

Pagrindinis šio požiūrio ypatumas yra tas, kad tikslinant saugumo 
sampratą išeities taškas yra ne valstybės, o atskiro asmens saugumas, bendrai 
suvokiamas kaip antrinis, apibendrinantis atskirų visuomenės narių saugumo 
lygį. Siekiant atskirti šį saugumo supratimą nuo tradicinio ir buvo įdiegta nauja 

14 Thomas, C. Global governance, development and human security: exploring the 
links. Third World Quarterly, 2001, 22(2), p. 159–175.

15 Tadjbakhsh, S. Human Security: Concepts and implications. London: Routledge, 
2006; Hampson, F., Madness in the multitude: human security and world disorder, 
Ontario: Oxford University Press, 2002; Tehranian, M. Worlds Apart: Human 
Security and Global Governance, London: I. B.Tauris Publishers, 1999; ICISS. The 
Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and 
State Sovereignty, Ottawa: International Development Research Council, 2001.
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saugumo samprata – „žmogiškasis saugumas“ (human security). Geriausiai šį 
saugumo supratimą apibūdina pats jo pradininkas Mahbubas ul Haqo: „Žmo-
giškasis saugumas yra vaikas, kuris nemirs, liga, kuri nepaplis, darbo vieta, kuri 
nebus atimta, etninė įtampa, kuri netaps ginkluotu konfliktu, disidentas, kuris 
nebus priverstas tylėti. Žmogiškasis saugumas – tai problemų sprendimas ne 
ginklu, o galvojant apie žmogaus gyvenimą ir jo orumą“16.

Šis naujas saugumo supratimas yra priešingas daugeliui tradicinių po-
žiūrių. Kaip minėjome, tradiciškai suvokiamas saugumas apibūdina, kiek saugi 
yra tam tikra valstybė. Preziumuojama, kad jeigu saugi valstybė, saugūs ir jos 
gyventojai. O žmogiškasis saugumas atmeta šią prezumpciją, iš esmės „apver-
čia“ ją. Teigiama, kad išeities taškas vertinant valstybės saugumą turi būti jos 
piliečių saugumas, vadovaujamasi nuostata, jog valstybės saugumas toli gražu 
nereiškia, kad saugūs ir jos gyventojai. Pavyzdžiui, nesunkiai įsivaizduojama si-
tuacija, kai valstybė yra saugi būtent atskirų jos narių nesaugumo sąskaita. Ge-
ras pavyzdys – galinga, stipri (ir šiuo atžvilgiu saugi) totalitarinė valstybė (pvz., 
tokia kaip 1937 m. Rusija), kurios saugumas pagrįstas kraštutiniu jos piliečių 
nesaugumu, vidiniu teroru, visuotine baime ir pan. 

Į žmogiškąjį saugumą, atsiradus šiai sampratai, dažnai buvo žiūrima 
kaip į dar vieną saugumo atmainą. Ji buvo buvo vartojama greta valstybės, tarp-
tautinio, ekologinio ir pan. saugumo supratimų.

Tačiau toks požiūris iškreipia pačią žmogiškojo saugumo idėją. „Žmo-
giškasis saugumas“ nėra atskira saugumo samprata. Tai teisingas požiūris į 
saugumą ir tiksliau atspindi tikrą saugumo pobūdį ir situaciją. Atskiro valsty-
bės gyventojo saugumas turi būti pagrindas vertinant visos valstybės saugu-
mą. Atskiro gyventojo saugumas nuo biologinių, epidemiologinių grėsmių 
yra pagrindas įvertinti ir bendrąją šalies epidemiologinę padėtį. 1994 m. JTO 
„Pranešimas apie žmogaus raidą“ taip formuluoja šį svarbų momentą: saugu-
mo samprata per ilgai buvo aiškinama siaurai: kaip teritorijos saugumas nuo 
išorinės agresijos, kaip nacionalinių interesų užtikrinimas užsienio politikoje 
ar kaip visuotinis saugumas nuo branduolinio holokausto. Jis buvo susijęs su 
tauta ir valstybe, o ne su žmonėmis. 

Buvo pamiršta, kas yra paprastų žmonių saugumas. Daugeliui jų sau-

16 UNDR [interaktyvus]. Human Development Report 1994. [žiūrėta 2010 10 12] < 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_chap2.pdf >
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gumas yra apsauga nuo ligos, bado, nedarbo, nusikaltimo, socialinio konflikto, 
politinės represijos, pavojų, susijusių su aplinka17. Valstybė negali būti pripažin-
ta saugia, jeigu jos piliečiai nesaugūs. Todėl būtent asmens saugumas gali būti 
saugumo supratimo ir įvertinimo išeities taškas.

Mūsų tyrime būtent šis antrasis žmogiškasis saugumas suvokiamas 
kaip saugumas apskritai. Čia ir toliau kalbant apie saugumą omenyje turimas 
būtent žmogiškasis (human) saugumas. Taigi, mes sutapatiname saugumą 
bendrąja prasme su žmoniškuoju saugumu, vartojame šias sąvokas kaip sino-
nimus. Toks saugumo supratimas, nors dar ir nėra bendrai priimtas, tačiau vis 
plačiau pripažįstamas. Tokį supratimą apinkame JTO dokumentuose. Vienas 
iš jų 2000 m. Kofi Annano pranešimas Jungtinėms Tautoms: „Žmogiškasis 
saugumas plačiąja prasme apima daug daugiau negu ginkluotų konfliktų ne-
buvimas. Jis apima žmogaus teises, gerą vyriausybę, išsilavinimo ir medicinos 
priežiūros prieinamumą, užtikrinimą, kad kiekvienas žmogus turėtų galimybes 
ir galėtų pasirinkti siekdamas atskleisti savo potencialą. Kiekvienas žingsnis šia 
kryptimi yra kartu ir žingsnis mažinant skurdą, siekiant ekonomikos augimo 
ir vengiant konfliktų. Laisvė nuo poreikių nepatenkinimo, laisvė nuo baimės ir 
laisvės ateinančioms kartoms užtikrinimas, galimybė paveldėti sveiką gamtos 
aplinką – visa tai susiję pamatinės reikšmės blokai.“18 Toks požiūris į saugumą 
yra priimtas valstybės lygiu (Kanada, Norvegija, Japonija (šalys, priklausančios 
vadinamajam žmogaus saugumo tinklui), Austrija, Kinija, Graikija, Airija, Jor-
danas, Malis, Nyderlandai, Slovėnija, Šveicarija, Tailandas)19.

Šiuo atžvilgiu mūsų atliekami tyrimai vadovaujantis būtent šiuo požiū-
riu svarbūs ir Lietuvai, nes patikslina pamatinę saugumo sampratą ir nustato 
valstybės lygiu vykdomą saugumo politiką.

Samprata „saugumas“ apima ne tik saugumo subjektą (žmogų, jų grupę, 
visuomenę), bet ir objektą, kuris apibrėžiamas atsakant į klausimą „saugumas 
nuo ko?“

17 UNDR [interaktyvus]. Human Development Report 1994. [žiūrėta 2010 10 12] < 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_chap2.pdf >

18 Annan, K. The world needs you to lead in safeguarding the global environment. Prepared 
text of an address by Annan, K. United Nations Secretary-General, at the 109th 
Annual Commencement. Stanford online report Is Issue of June 14, 2000. [žiūrė-
ta 2010-10 12] < http://news-service.stanford.edu/news/2000/june14/annan-
text-614.html>

19 Akira, ten pat, p. 21–22.
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Dalis mokslininkų saugumą suvokia plačiai – kaip neapibrėžtai plataus 
individo poreikių rato užtikrinimą. Aiškiausiai šį požiūrį atskleidžia Kanados 
mokslininkas Robas McRae, saugumo objektu vadinantis viską, kas gali sukelti 
baimę. „Savo bendriausia prasme, – rašo jis, – žmogiškasis saugumas reiškia 
laisvę nuo baimės“.20 Kadangi bet kas pasaulyje gali būti baimės šaltiniu, tai po-
žiūris į saugumo objektą maksimaliai platus. 

Šį požiūrį galima suprasti. Iš tikrųjų nėra pasaulyje reiškinio, kuris nega-
lėtų sukelti baimės. Dėl to ekstremalus sąvokos išplėtimas yra savaip logiškas. 
Tačiau, kita vertus, jos naudingumas jau kelia abejonių. Juk bet kokios sąvokos 
tikslas – išskirti tam tikrą, esminius panašius požymius turinčią objektų grupę. 
Ekstremali saugumo sąvoka niekuo neišsiskiria. Ji apima visus pasaulio objek-
tus. Šis paradoksas skatina daugelį tyrinėtojų intensyviai ieškoti būdų saugumo 
sampratai susiaurinti.

Ekstremalus saugumo sąvokos išplėtimas kyla iš daugelio šaltinių. 
Vienas iš jų – padaryti ją kuo universalesnę, tinkančią plačiai mokslininkų ir 
praktikų grupei. Antras – šio reiškinio per menkas supratimas, sunkumai atski-
riant jį nuo kitų. Nepateisinamas saugumo sąvokos išplėtimas buvo ne kartą 
nagrinėtas ir kritikuotas21. Daug kartų bandyta susiaurinti saugumo sampratą, 
todėl kai kurie mokslininkai siekia išskirti asmens poreikius, labiausiai sietinus 
su saugumo samprata. 

Apibūdinsime keletą pagrindinių būdų, kuriais tai buvo daroma.

Viena saugumo sąvokos susiaurinimo krypčių – išskirti nedaugelį svar-
biausių poreikių, kurių patenkinimas užtikrina saugumą. Dažniausiai tai daro-
ma išskiriant tam tikrus pamatinius, vitalinius, t. y. svarbiausius gyvybei užti-
krinti, poreikius. Paprastai jiems priskiriamas gyvybės prielaidų užtikrinimas 
(vitaliniai poreikiai – maisto, drabužių, būsto, gydymo ir pan.), žmogiškojo 
orumo gerbimas. Remianatis Hampsonu ir kt., saugumas gali būti apibrėžia-
mas kaip nebuvimas grėsmės žmogaus vertybėms, tokioms kaip fizinis asmens 
saugumas“22. Kingas ir Murray siūlo taikyti saugumo sąvoką tik toms žmogaus 

20 McRae, R.; Hubert, D. Human Security and the New Diplomacy: Protecting People, 
Promoting Peace. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2001.

21 King, G; Murray, C. Rethinking Human Security. Political Science Quarterly,2008, 
116 (4), p. 585–610.

22 Hampson, F. O.; Daudelin, J., Hay, J. B; Todd, M. H. R. Madness in the Multitude: 
Human Security and World Disorder. Ottawa: Oxford University Press, 2002. 
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gyvenimo sritims, kurios yra pakankamos svarbiam žmogaus egzistavimui23. 
Britų tyrinėtoja Caroline Thomas apibrėžia žmogaus saugumą kaip svarbiau-
sių poreikių, kurie yra „egzistavimo prielaidos“ (a condition of existence, patenki-
nimą būtiniausiu lygiu24. Ji įtraukia svarbiausius žmogaus poreikius, žmogaus 
orumą ir prasmingo dalyvavimo savo bendruomenės gyvenime užtikrinimą25. 

Kitas išskyrimo kriterijus, siaurinant ir tikslinant saugumo sąvoką, sieja-
mas su pavojaus laipsniu. Laikomasi nuostatos, kad saugumo samprata taiky-
tina tik daugiau ar mažiau ekstremalioms, neįprastoms situacijoms išvengti. G. 
Kingas ir C. Murray tokią padėtį apibrėžia kaip „bendrąjį skurdą“ (generalized 
poverty). Jie nurodo, kad tai „pagrįstas tikėjimas, kad tolesnio gyvenimo metai 
prabėgs nepatiriant bendros skurdo“ (expectation of years of life without experien-
cing the state of generalized poverty)26. Taigi, saugumo sampratos atribojimo krite-
rijuose yra vengiama tam tikros ekstremalios būklės – kraštutinio skurdo. Pana-
šiai saugumas apibrėžiamas Pasaulio banko pateiktame pranešime “The World 
Bank’s World Development Report 2000/1 on Poverty”27. Jame rašoma, kad 
saugumo užtikrinimo tikslas – „mažinti žmonių pažeidžiamumą ekonominių 
krizių, gamtos katastrofų, pablogėjusios sveikatos, invalidumo ar patirtos prie-
vartos atveju“28.

Trečias saugumo sampratos turinio apibrėžimo kriterijus – pamatinis 
įtraukiamų į sąvoką poreikių, vertybių ir pan. pobūdis. Saugumo sąvoką siū-
loma taikyti tik tikrai svarbiems dalykams. Saugumas suvokiamas kaip būdas 
užtikrinti tik svarbiausius asmens poreikius ar gyvenimo aspektus, sudarančius 
prielaidą asmeniui normaliai gyventi, užtikrinti jo, kaip žmogaus, teises ar (ki-
tas variantas) nuolatinę pozityvią jo raidą (sustainable development). Toks yra, 
pavyzdžiui, Leaningo ir Arie siūlomas apibrėžimas. Jie siūlo į saugumo sam-

23 King, G; Murray, C. Rethinking Human Security. Political Science Quarterly, 2008 
(116),(4), p. 585–610.

24 Thomas, C. Global governance, development and human security the challenge of pover-
ty and inequality. London: Pluto Press, 2000.

25 Ten pat.
26 King, G; Murray, C. Rethinking Human Security. Political Science Quarterly, 2008, 

116 (4), p.585–610.
27 SNO [interaktyvus]. World Development Report 2000/1. Attacking Poverty. 

[žiūrėta 2010 10 12]. <http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/
Resources/WDR/approutl.pdf>

28 Ten pat.
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pratą įtraukti būtiniausias asmens nuolatinės pozityvios raidos prielaidas29. Nė 
vienas iš šių autorių nebando pagrįsti siūlomų pagrindinių poreikių išskyrimo 
kokiais nors argumentais. Išskyrimą jie teikia kaip savaime suprantamą, ape-
liuoja į tai, kad sunku suabejoti jų išskiriamų objektų svarba.

Mums atrodo, kad nė vieno iš anksčiau pateiktų saugumo sampratos 
patikslinimo kriterijų negalima pripažinti patenkinamu. Pirma, tai pasakytina 
apie saugumo susiejimą su vadinamaisiais „baziniais“ poreikiais. Numanoma, 
kad būtent jie yra svarbiausi žmogaus savijautai, jo saugumo pojūčiui. Iš tikrųjų 
neegzistuoja visiems žmonėms pamatinę reikšmę turintys poreikiai arba ver-
tybės. Tai, kokie poreikiai iš tikrųjų yra svarbiausi, labai priklauso nuo kultūros, 
asmenybės ypatumų, visos žmogaus poreikių sistemos būklės30. Kritikuotini ir 
kiti du išskyrimo kriterijai – „ekstremali padėtis“ ir „pamatinė reikšmė“. Ir vienas, 
ir kitas yra vertinančios sąvokos. Terminas „ekstremalus“ numato klausimus 
„ekstremalus kam?“, „ekstremalus kokiu požiūriu?“ Sąvokos turinys gali keistis 
– tai priklauso nuo atsakymo į tuos klausimus. Panašiai yra ir dėl prielaidos kri-
terijaus. Pirma, ir nuolatinė pozityvi raida, ir normalus žmogaus gyvenimas turi 
daugiau prielaidų nei materialinių poreikių tenkinimas ir žmogiškasis orumas. 
Antra vertus, abu kriterijai yra kiekybinio ir vertinamojo pobūdžio. Pavyzdžiui, 
galima išskirti daugybę kraštutinumo laipsnių. Tikslesnės, aiškų pagrindimą 
turinčios saugumo sąvokos stoka stabdo dabartinius saugumo tyrimus, nes ty-
rėjai dažnai nesupranta vienas kito. Dėl saugumo sąvokos stokos su saugumu 
susijusius klausimus tiriantys mokslininkai iš tikrųjų tiria (priklausomai nuo 
savito saugumo supratimo) visiškai skirtingus reiškinius. Tai savo ruožtu kelia 
sunkumų praktiškai naudojant šių tyrimų rezultatus, jų pagrindu formuojant 
saugumo užtikrinimo politiką. Dėl to kilo būtinybė mokslinio projekto (ir mo-
nografijos) autoriams toliau plėtoti saugumo sampratą siekiant tyrimo tikslų. 

Toliau pateiksime ir aptarsime saugumo sampratą, kuria bus remiamasi 
šioje monografijoje. Kartu su ja pateikiame ir originalią saugumą apibūdinančią 
sąvokų sistemą. Ją naudosime nagrinėdami įvairias saugumo problemas.

Formuluojant saugumo sampratą, kuria bus remiamasi šioje monografi-
joje, pirmiausia buvo atsisakyta dichotominio saugumo ir nesaugumo supratimo. 

29 Leaning, J. & Arie, S. Human Security: A Framework for Assessment In Conflict and 
Transition. Cambridge, MA: Harvard Center, 2000.

30  Maslow, A. H. A. Theory of Human Motivation 1940. [žiūrėta 2010 10 12]. <http://
psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>
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Dichotominis supratimas – tai toks, kuris atskiria tik dvi kokybiškai skir-
tingas objekto būsenas: juodas ar baltas, kaltas ar nekaltas ir galiausiai pavojus 
(nesaugumas) arba pavojaus nebuvimas (saugumas). Matėme, kad nemaža sau-
gumo tyrinėtojų dalis remiasi kaip tik tokiu saugumo supratimu ir jie bandė atsa-
kyti į klausimą, kokias situacijas galima atskirti kaip pavojingas (nesaugias) nuo 
visų kitų nepavojingų (saugių). Tų pastangų tikslas – atskirti situacijas, kurioms 
turi būti taikomos saugumo priemonės. Šios nesaugumo situacijos arba mini-
mos tiesiogiai – nedarbas, liga, stichinė nelaimė, ekonominė krizė ir pan., arba 
netiesiogiai – situacijos, kuriose kilo pavojus pagrindinėms asmens vertybėms. 

Mūsų tyrime atsiribojama nuo šios prielaidos. Vadovaujamasi priešinga 
prielaida, kad nesaugumas – tai kiekybinis parametras, kuris gali svyruoti nuo 
visiško saugumo iki visiško nesaugumo. Saugumas yra kiekybinis, o ne koky-
binis parametras. Šis kiekybinis parametras atspindi tam tikro nepageidaujamo 
įvykio tikimybę. Nepageidaujamas įvykis yra tai, kad asmeniui ar socialinei gru-
pei bus nepasiekiama jai svarbi vertybė. 

Didelio saugumo atveju ši tikimybė yra nulinė, didelio nesaugumo 
atveju turime absoliučią tikimybę (p=1,0), kad nepageidaujamas įvykis atsitiks. 
Taip aiškinant saugumą, kiekviena situacija gali būti įvertinta jos pavojingumo 
požiūriu. Tai gali būti padaryta nustačius to nepageidaujamo įvykio tikimybę 
(žr. 1 schemą). 

Nepageidaujamo įvykio tikimybė

PavojingaVisiškai saugi Saugi labai pavojinga

0   0,5   1,0

1 schema.  
Pavojingumo skalė

Atsižvelgiant į įvairias minėtos tikimybės reikšmes galima kalbėti apie 
pavojingumo kontinuumą (skalę). Ji tęsiasi nuo minimalios nepageidaujamo įvy-
kio tikimybės (visiškas saugumas) iki maksimalios (visiškas nesaugumas).

Kiekviena situacija priklausomai nuo nepageidaujamo įvykio tikimybės 
užima tam tikrą vietą šiame kontinuume. Dėl to bet kokie situacijos pavojingu-
mo apibūdinimai („saugi“, „pavojinga“, „labai pavojinga“ ir pan.) tik apibūdina 
tam tikrą didėjančio pavojingumo ruožą.
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Dichotominis supratimas – tai toks, kuris atskiria tik dvi kokybiškai skir-
tingas objekto būsenas: juodas ar baltas, kaltas ar nekaltas ir galiausiai pavojus 
(nesaugumas) arba pavojaus nebuvimas (saugumas). Matėme, kad nemaža sau-
gumo tyrinėtojų dalis remiasi kaip tik tokiu saugumo supratimu ir jie bandė atsa-
kyti į klausimą, kokias situacijas galima atskirti kaip pavojingas (nesaugias) nuo 
visų kitų nepavojingų (saugių). Tų pastangų tikslas – atskirti situacijas, kurioms 
turi būti taikomos saugumo priemonės. Šios nesaugumo situacijos arba mini-
mos tiesiogiai – nedarbas, liga, stichinė nelaimė, ekonominė krizė ir pan., arba 
netiesiogiai – situacijos, kuriose kilo pavojus pagrindinėms asmens vertybėms. 

Mūsų tyrime atsiribojama nuo šios prielaidos. Vadovaujamasi priešinga 
prielaida, kad nesaugumas – tai kiekybinis parametras, kuris gali svyruoti nuo 
visiško saugumo iki visiško nesaugumo. Saugumas yra kiekybinis, o ne koky-
binis parametras. Šis kiekybinis parametras atspindi tam tikro nepageidaujamo 
įvykio tikimybę. Nepageidaujamas įvykis yra tai, kad asmeniui ar socialinei gru-
pei bus nepasiekiama jai svarbi vertybė. 

Didelio saugumo atveju ši tikimybė yra nulinė, didelio nesaugumo 
atveju turime absoliučią tikimybę (p=1,0), kad nepageidaujamas įvykis atsitiks. 
Taip aiškinant saugumą, kiekviena situacija gali būti įvertinta jos pavojingumo 
požiūriu. Tai gali būti padaryta nustačius to nepageidaujamo įvykio tikimybę 
(žr. 1 schemą). 

1 schema.  
Pavojingumo skalė

Atsižvelgiant į įvairias minėtos tikimybės reikšmes galima kalbėti apie 
pavojingumo kontinuumą (skalę). Ji tęsiasi nuo minimalios nepageidaujamo įvy-
kio tikimybės (visiškas saugumas) iki maksimalios (visiškas nesaugumas).

Kiekviena situacija priklausomai nuo nepageidaujamo įvykio tikimybės 
užima tam tikrą vietą šiame kontinuume. Dėl to bet kokie situacijos pavojingu-
mo apibūdinimai („saugi“, „pavojinga“, „labai pavojinga“ ir pan.) tik apibūdina 
tam tikrą didėjančio pavojingumo ruožą.

Tam tikro įvykio pavojingumas atspindi, kiek jis artimas maksimaliam 
pavojingumui (visiška, absoliuti nepageidaujamo įvykio tikimybė). Pvz., grės-
mė gyvybei šiuo požiūriu – tai rodiklis, kiek didelė yra tam tikroje situacijoje 
tikimybė žūti. Ekstremalus punktas yra žūties neišvengiamumas. Lygiai taip pat 
grėsmė orumui – tai tikimybė prarasti orumą, patirti pažeminimą. Ekstremalus 
jo punktas yra situacija, kai šie blogiai neišvengiami. 

Kraštutinis kairysis pavojingumo gyvybei kontinuumo taškas reiškia 
nulinę tikimybę (p=0), kad bus netekta gyvybės („visiškai saugi situacija“), o 
dešinysis (p=1,0) reiškia maksimalų pavojų – nulemtą gyvybės netekimą („la-
bai pavojinga situacija“). Visos kitos pavojingumo atmainos įsiterpia tarp šių 
dviejų kraštutinių reikšmių, jos skiriasi tuo, kiek jos artimos šiai kraštutinei, pa-
vojingiausiai situacijai.

Vertindami situacijos pavojingumą turime skirti du jos momentus. 
Pirma, tai pačios situacijos nepalankumas. Antra, tai su šiuo nepalankumu susijęs 
tolesnio jos blogėjimo pavojus. Šie du momentai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, 
bet netapatūs. Bloga įmonės finansinė padėtis priartina ją prie bankroto ribos. 
Tačiau bankroto tikimybė neišplaukia automatiškai iš tos blogos padėties. Ji 
labiausiai susijusi su atskirais šios padėties dalykais, taip pat priklausoma nuo 
įvairiausių papildomų veiksnių (pvz., bendros padėties rinkoje).

Todėl, vertinant bankroto pavojų, finansinė įmonės padėtis – tik vienas 
iš dalykų, į kuriuos turi būti atsižvelgta.

Galimas tik dichotominis pavojingų situacijų išskyrimas. Tai gali būti 
padaryta nepertraukiamame pavojingumo kontinuume, nustatant tam tikrą 
sąlyginę ribą, rodančią tam tikrą pavojingumo laipsnį, kuris nagrinėjamuoju 
atveju pripažįstamas pavojingumo slenksčiu. 

Šios ribos vieta pavojingumo kontinuume priklauso nuo konkrečios 
situacijos ir gali būti kiekvienu atveju kitokia. Jos padėtis priklauso nuo kelių 
aplinkybių. Aptarsime keletą iš tų aplinkybių.

Socialinės psichologinės pavojingo įvykio reikšmės vertinimas. Tai, kokią nepagei-
daujamo įvykio tikimybę esame linkę pripažinti pavojinga ir kokią ne, priklauso 
nuo to, kiek svarbiu laikomas įvykis, t. y. kiek svarbi yra vertybė, kurios galime ne-
tekti nepageidaujamo įvykio atveju. Net ir mažiausią tikimybę, kad parašiutas ne-
išsiskleis, pripažinsime dideliu pavojumi. Dėl to pavojingumo slenkstis šiuo atveju 
bus nubrėžtas mažų įvykio tikimybių srityje. Priešingai, net ir labai didelės pralai-
mėjimo tikimybės draugiškoje šachmatų partijoje nevertinsime kaip pavojaus. 
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Taigi, pavojingo įvykio svarba priklauso nuo konkrečios gyvenimo situ-
acijos ir gali keistis – tai priklauso nuo daugybės papildomų aplinkybių. Iš to iš-
plaukia, kad ši svarba turi būti nustatyta atitinkamomis priemonėmis tam, kad 
atsižvelgiant į jo tikimybę būtų įvertintas tam tikros situacijos pavojingumas.

Antra vertus, sąlyginės ribos tarp pavojingų ir nepavojingų situacijų nu-
statymas priklauso ir nuo tam tikrų objektyvių dalykų, kurie pasireiškia didė-
jant įvykio pavojingumui. 

Riba, po kurios specifinis pavojus įgyja sisteminį pobūdį. Pradžioje nepalan-
kus reiškinys kelia tik ribotą grėsmę ir (tai itin svarbu), jo pavojingumas yra vie-
tinio pobūdžio. Pavyzdžiui, pradinės stadijos sveikatos sutrikimas dažniausiai 
apsiriboja tik atskiro organo veiklos sutrikimu. Tačiau, pavojingumui didėjant, 
tam tikru momentu sustiprėja pavojingo reiškinio poveikis kitoms sritims, pa-
vojingas reiškinys įgyja sisteminį pobūdį. Liaudies išmintis, sakanti, kad bėda 
nevaikšto viena, geriausiai iliustruoja šį momentą. Iš tikrųjų ištikus didelei bė-
dai sunkiau spręsti ir kitas problemas, todėl netrukus atsiranda ir kitų bėdų. 

Riba, kurią pasiekus, pavojingas reiškinys įgyja tokį sisteminį pobūdį, 
yra svarbi nustatant (kad ir sąlyginai) takoskyrą tarp nepavojingų ir pavojingų 
situacijų. Sisteminio pobūdžio įgijimas reiškia staigų ir esminį situacijos pavo-
jingumo padidėjimą. Pasiekus šią ribą situacijos pavojingumas padidėja iš es-
mės. Iš to išeina, kad pavojingumo slenkstis pasirinktinas žemiau šios ribos. Dėl 
to sisteminio pavojaus atsiradimo riba gali vaidinti svarbų vaidmenį brėžiant 
ribą tarp pavojingų ir nepavojingų situacijų ir įvardijant poveikio priemones. 
Pavojui viršijus šią ribą didžiausią reikšmę įgyja sisteminės priemonės, nukreip-
tos ne tik į specifinio pavojaus, bet ir į kitus šaltinius, susijusius su juo. 

Vyraujančios pozicijos užėmimas. Pavojingai situacijai komplikuojantis, di-
dėja jos reikšmingumas kitų situacijų atžvilgiu. Net ir nelabai reikšminga pro-
blema, didėjant įtampai, tampa reikšmingesnė. Psichologiniai tyrimai atskleidė 
labai svarbų saugumo supratimui dėsningumą – bet kurio poreikio nepatenki-
nimas didina jo reikšmingumą, keičia jo vietą poreikių herarchijoje31. Skauda-
mas dantis gali atitolinti net ir svarbiausias individo problemas. 

Šis reiškinys itin svarbus nagrinėjant saugumo problemas. Kaip mi-
nėjome, nemaža dalis saugumo tyrėjų bando išskirti tam tikrus „pamatinius“, 

31 Maslow, A. H. A. Theory of Human Motivation 1940. [žiūrėta 2010 10 12]. <http://
psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>.
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„svarbiausius“, „reikšmingiausius“ poreikius, kurių patenkinimą turi užtikrinti 
saugumo priemonės. Siūlomi ilgesni ar trumpesni tokių poreikių sąrašai. Ta-
čiau iš aprašomo vyraujančios pozicijos užėmimo fenomeno matyti, kad vargu 
ar galima sudaryti kokį nors galutinį tokių pamatinių poreikių sąrašą. Bet kuris, 
net ir nelabai svarbus poreikis konkrečiu atveju gali tapti vyraujantis. Tokia tiki-
mybė didėja, didėjant pavojų keliančiai problemai. 

Padėties kontrolės praradimas. Saugumo / nesaugumo tiesėje galima 
išskirti dar vieną svarbią ribą. Tai riba, žemiau kurios asmuo jau negali įveikti 
grėsmės ir tampa bejėgis jos akivaizdoje. Tai ar pavojingas reiškinys įvyks, ar 
neįvyks, jau nebepriklauso nuo jo pastangų. Kuo labiau pažengusi liga, tuo sun-
kiau ją išgydyti, tuo didesnė tikimybė, kad pavojinga jos eiga nebus sustabdyta. 
Pablogėjusi šeimos materialinė padėtie yra blogis ne tik dėl to, kad mažina jos 
poreikių tenkinimą. Jis yra pavojingas ir dėl to, kad šeimai, kurios materialinė 
padėtis blogėja, vis sunkiau sustabdyti šį procesą. Pablogėjusi padėtis savaime 
apriboja galimybes padaryti jai reikiamą poveikį. Ypač svarbu tai, kad tas pa-
blogėjimas gali pasiekti tokią ribą, kai šeima jau nesugeba pati pakeisti padėties, 
tampa visiškai bejėgė. Tokią ribą vadiname kritine pavojaus riba. 

Nustatyti kritinę ribą ypač svarbu. Peržengus šią ribą, iš esmės keičiasi 
saugumo priemonių pobūdis. Iki šios ribos vyraujančią reikšmę turi pagalbos 
priemonės. Po jos – gelbėjimo priemonės. 

Dažnai kartojama, kad asmeniui siekiant jam padėti išbristi iš blogos 
materialinės padėties, jam reikia duoti ne žuvį, o meškerę, t. y. suteikti galimybę 
pačiam sau padėti, išeiti iš šios padėties. Daugeliu atvejų ši taisyklė yra visiškai 
teisinga. Tačiau, peržengus kritinę ribą, padėtis gali būti tokia bloga, kad jis jau 
nebegali išeiti iš jos savarankiškai, tampa bejėgis, praranda padėties kontrolę. 
Pagalbos priemones keičia gelbėjimo priemonės.

Visa tai leidžia suformuluoti saugumo sampratą, kuria bus remiamasi 
vykdant projekto tyrimus.

Saugumas / nesaugumas – tai tikimybės įvertinimas, kad tam tikra as-
menybei ar socialinei grupei svarbi vertybė bus (saugumas) ar nebus (nesau-
gumas) pasiekiama. 

Pavojinga (nesaugi) padėtis yra tokia, kai tikimybė, kad ši svarbi vertybė 
nebus pasiekiama, viršija tam tikrą pavojingumo slenkstį.
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Pavojingumo slenkstis yra taškas pavojingumo kontinuume, nustatytas 
atsižvelgiant į minėtos vertybės svarbą, pavojaus dinamiką (sisteminio, vyrau-
jančio, kritinio pobūdžio įgijimą) bei kitus dalykus. 

Įvairios saugumo atmainos ir jų santykis su bendruoju saugumu

Kaip minėta, kiekviena žmogaus veiklos ar gyvenimo sritis gali būti įver-
tinta saugumo požiūriu. 

Galima vertinti, kokia yra vienų ar kitų nepageidaujamų įvykių ar pro-
cesų tikimybė asmens ir visuomenės sveikatos, materialinės gerovės, švietimo, 
ekologinės aplinkos, politinio gyvenimo ir t. t. srityse. Visos šios sritys yra glau-
džiai susijusios vienos su kitomis, sunku nubrėžti aiškias jų takoskyras. 

Todėl kiekviena saugumo atmainų klasifikacija visada nėra galutinė. 
Tokios klasifikacijos kriterijai ir detalumas priklauso nuo konkrečių uždavinių, 
kuriuos kelia atskiras tyrimas arba praktinė veikla.

Monografijoje remiamasi saugumo atmainų ir sričių išskyrimu, kuris 
atitinka jų veiklos sričių (kompetencijos) pasiskirstymą. Šiuo atžvilgiu išskiria-
me tokias sritis ir jas atitinkančias specifinio saugumo atmainas kaip žmogaus 
sveikata (Sveikatos ministerijos ir kitų atitinkančių sveikatos įstaigų veikimo 
sritis), ekologinis saugumas (Aplinkos ministerija), ekonominis ūkinis stabi-
lumas (Ekonomikos ministerija), asmens saugumas nuo nusikaltimų (Vidaus 
reikalų ministerija, Teisingumo ministerija ir kitos teisėtvarkos įstaigos).

Kiekviena iš anksčiau nurodytų saugumo atmainų apspindi tik tam ti-
kros asmenybės ir visuomenės gyvenimo srities saugumo įvertinimą. Gali atsi-
tikti, pavyzdžiui, kad nustatysime tinkamą asmens saugumą vienoje gyvenimo 
srityje ir visiškai netinkamą kitoje. 

Tačiau būtų naudinga turėti ir bendrą visas gyvenimo sritis apimančią 
saugumo charakteristiką (bendras saugumas). 

Mokslinėje literatūroje nėra vieningos nuomonės dėl bendro saugumo 
charakteristikos ir netgi paties jo išskyrimo pagrįstumo. Dalis tyrėjų laikosi 
nuomonės, kad bendrą saugumą galime traktuoti tik kaip dirbtiną, visiškai 
skirtingų specifinių saugumo charakteristikų pavadinimą32. Jį, pavyzdžiui, ga-

32 Paris, R. Human security. Paradigm Shift or Hot Air? International Security,.2001, 
26 (2), p. 87–102; Alkire, S. A conceptual Framework for Human Security Centre 
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lima suprasti kaip paprastą konstatavimą, kiek yra gyvenimo sričių, kurių sau-
gumas užtikrintas pakankamai, ir kiek tokių, kurių saugumas nepakankamas. 
Jokio savarankiško turinio bendrojo saugumo samprata, anot šių tyrėjų, neturi. 
Kiti laikosi nuomonės, kad bendrasis saugumas – tai realus ir dideliu mastu ne-
priklausomas veiksnys, kuris turi savo vietą tikrovėje, pasižymi sudėtinga sąvei-
ka su specifinio saugumo rodikliais. 

 Monografijoje vadovausimės antruoju požiūriu, kelsime prielaidą, kad 
jis egzistuoja, ir sieksime atskleisti jo pobūdį bei reikšmę. 

Šią prielaidą keliame mažiausiai dėl trijų priežasčių:

1.  Bendros vertybės. Įvairūs savo pobūdžiu saugumo veiksniai (ekonomi-
niai, ekologiniai, politiniai ir pan.) daro poveikį identiškoms vertybėms 
– sveikatai, gerovei, gyvybei, todėl kad ir kokie veiksniai veiktų, toms 
vertybėms kyla būtent bendras (t. y. nuo konkrečių veiksnių nepriklau-
santis) pavojus.

2.  Bendri ištekliai. Įvairiose srityse padėčiai pagerinti naudojami tie patys iš-
tekliai (laikas, pastangos, materialinės lėšos). Vadinasi, tam tikros padė-
ties pavojingumas priklauso nuo to, kiek ir kokių išteklių egzistuoja jos 
pavojingumui sumažinti. Galimybė tai padaryti priklauso nuo išteklių, 
o ne nuo pavojingumo specifikos.

3.  Psichologinis bendrojo saugumo suvokimas. Psichologiniai tyrimai nustatė, 
kad psichologiniu lygiu tikrai egzistuoja bendrojo saugumo psicholo-
ginis konceptas, kad jis vertinamas kaip savarankiškas reiškinys, dideliu 
mastu nepriklausomas nuo atskirų asmens gyvenimo sičių saugumo 
įvertinimo (Wilkinson, 2002).

Integralaus dabartinės visuomenės saugumo modelio kūrimas. Saugu-
mo modelio savybės ir naudojimas 

Saugumo problematikos nagrinėjimo monografijoje rezultatai leidžia 
sukurti darnesnį jo funkcionavimo visuomenėje modelį. 

Tuo tikslu buvo stengiamasi išplėtoti saugumo reiškinių sistemą, kuri at-
spindėtų tuos ryšius. Ši sistema pagrįsta teiginiais, kurie buvo mūsų pirmajame 
projekto etape atliktų tyrimų išdava. 

for Research on inequlaity, Human Security and Ethnicity(CRSE), Working Paper 
2, 2003. London: University of Oxford.
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Modelio tikslas – sudaryti pagrindą bendrojo ir specifinio saugumo 
sąveikai tirti. 

Modelio pagrindas – modelis sukurtas vadovaujantis šiomis prielaidomis: 

1.  Egzistuoja integralus psichologinis esamos padėties saugumo įvertini-
mas, kurį daro asmuo (ar socialinė grupė), planuojantis savo tolesnį elgesį 
įvairiose socialinio gyvenimo srityse. 

2.  Šis saugumo įvertinimas atspindi tam tikrą objektyvią padėtį, vertinimo 
laikotarpiu susiklosčiusią atskirose gyvenimo srityse.

3.  Saugumo įvertinimas determinuoja asmens, socialinių grupių investicinį 
elgesį. Investicinis elgesys – tai turimų lėšų (pastangų, laiko, materialinių 
lėšų) skyrimas siekiant tam tikro rezultato artimoje ar tolimoje ateityje. 

4.  Investicinio elgesio pagrindas yra subjektyvioji prognozė – būsimosios 
padėties numatymas ir rizikos įvertinimu pagrįsto sprendimo priėmi-
mas. Pažymėtina, kad terminai „investicija“, „investicinis elgesys“ šiame 
modelyje suvokiami ne tik ekonomine, bet ir pačia plačiausia prasme, 
kaip į būsimą rezultatą nukreipta veikla kiekvienoje socialinio gyveni-
mo srityje (pvz., išsilavinimo, kultūros, sveikatos ir pan.).

5.  Dabartinės padėties įvertinimas saugumo požiūriu daro lemiamą po-
veikį investicijos elgesiui. Padėties įvertinimas kaip nesaugios suponuo-
ja atsargų investicinį elgesį, polinkį vertinti galimą investiciją kaip rizikingą. 

6.  Atsargus investicinis elgesys skatina investicinį susilaikymą nuo ilgalaikių 
investicijų, t. y. tokių, kai reikiamas rezultatas pasiekiamas per ilgesnį lai-
ko tarpą, ir rizikingų, t. y. tokių, kai investicijos sėkmė labiau priklauso 
nuo papildomų veiksnių. 

7.  Dėl investicinio susilaikymo į ateitį nukreiptos veiklos mastas sumažėja. 
Įvairiausiose visuomenės ir individo gyvenimo srityse susilaikoma nuo 
veiklos, kurios rezultatas galimas tik artimoje ar tolimoje ateityje. Pro-
duktyvi veikla vyksta tik tose gyvenimo srityse, kur rezultatas gali būti 
pasiektas nedelsiant, ir tai nesusiję su didele rizika. 

8.  Dėl sumažėjusio į ateitį nukreiptos veiklos masto kyla funkcionavimo proble-
mų daugybėje visuomenės gyvenimo sričių, kurioms sėkmingai veikti reika-
lingos ilgalaikės investicijos, į būsimą rezultatą nukreiptas elgesys.
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9.  Tai savo ruožtu mažina atitinkamų gyvenimo sričių stabilumą ir galimy-
bes numatyti ateitį. 

10.  Nestabilumas ir blogai numatyta ateitis padidina bendrą nesaugumo 
jausmą. Tai įvyksta dviem būdais. Pirma, nesaugumas padidėja objek-
tyviai dėl blogiau funkcionuojančių įvairių visuomenės sričių. Antra, jis 
pablogėja dėl grynai psichologinių priežasčių, būtent kaip psichologinė 
reakcija į sumažėjusią galimybę numatyti ateitį. 

11.  Dėl to savo ruožtu atliekamas integralus psichologinis esamos padėties 
saugumo įvertinimas (žr. pirmą teiginį) ir kartu prasideda naujas saugu-
mo reguliavimo ciklas.

Tuo remiantis buvo pasiūlytas Integruotas saugumo modelis (ISM). Jis 
atskleidžia anksčiau išdėstytą įvykių seką (žr. 2 schemą).

2 schema. 
Integruotas saugumo modelis (ISM)
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Pasiūlytas modelis gali tapti ateities mokslinių tyrimų pagrindu dėl šių 
priežasčių:

1.  Jis leidžia suvokti ir nagrinėti saugumą kaip tarpusavyje susijusių reiški-
nių sistemą. 

 Vykdant tolesnį tyrimą būtina šį modelį tobulinti, kad jis taptų vienu 
iš saugumo padėties mūsų šalyje modeliavimo ir saugumo užtikrinimo 
strategijos rengimo pagrindų – tai galėtų būti šio mūsų projekto tęsinys.

2.  Modelis leidžia nagrinėti atskirų (specifinių) saugumo atmainų ir ben-
drojo saugumo sąveiką. Kaip minėta, nustatyti specifinio ir bendrojo 
saugumo sąveiką ir tuo remiantis atskleisti bendrojo saugumo prigimtį 
yra viena svarbiausių dabartinio saugumo mokslo uždavinių. Mūsų pa-
rengtas modelis pagrįstas cirkuliarine saugumo ir su juo susijusių reiški-
nių sąveika. 

 Vykdant tolesnį tyrimą, modelį būtų galima panaudoti siekiant paaiš-
kinti svarbius saugumo veikimo ypatumus – pasipriešinimą poveikiui, 
procesų, susijusių su saugumu, inerciją ir kt. 

3.  Modelis būtų ypač svarbus nagrinėjant teisės pažeidimų ir teisėtvarkos 
sritis kaip saugumo / nesaugumo šaltinį, atskleisti konkrečius sociali-
nius mechanizmus, lemiančius ekonominės, vadybos ir kitų sričių po-
veikį nusikalstamumui ir kitiems teisės pažeidimams. 

 Vykdant tolesnį tyrimą būtų ištirtos dabartinės nusikalstamumo dina-
mikos tendencijos ir (panaudojant siūlomą modelį) išnagrinėta jų są-
veika su pokyčiais kitose visuomenės gyvenimo srityse.

4.  Siūlomas modelio variantas sudarytų prielaidą nusikalstamumo grės-
mės ir žmogaus saugumo vadybos technologijoms plėtoti. 

 Šiam galutiniam modeliui parengti autoriai planuoja ateityje pasitelkti 
tolesnę teorinę saugumo problemų, visuomenėje vykstančių procesų, 
nusikalstamumo ir kitų nesaugumo šaltinių analizę. 

5.  Toks modelio variantas, autorių manymu, taps pagrindu saugumo 
kompiuterinėms technologijoms parengti. Tai savo ruožtu atvers gali-
mybes skatinti interakcinio saugumo procesus ir iš esmės patikslinti bei 
pagreitinti socialinių, ekonominių, psichologinių ir kitų poveikio sau-
gumo būklei priemonių taikymą. 
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2. ŽMOGAUS NESAUGUMO  
 NUO NUSIKALTIMŲ  BŪKLĖ LIETUVOJE  
 IR JOS  VERTINIMO PAGRINDAI

Prof. dr. genovaitė BaBacHiNaitė

Saugumo nuo nusikaltimų nebuvimo jausmas yra svarbus žmogaus 
saugios savijautos stokos kriterijus. Todėl Europos Sąjungos valstybės skiria 
daug lėšų, periodiškai atlieka mokslinius gyventojų saugumo nuo nusikaltimų 
būklės tyrimus. Moksliniai tyrimai atliekami iš esmės dviem kryptimis: regis-
truotos nusikalstamumo statistikos tyrinėjimas ir atrankiniai viktimologiniai 
tyrimai. Nusikalstamumo statistika tyrinėjama kiekvienais metais, o krimino-
logiškai reikšmingi tyrimai apima mažiausiai trejų metų (daugiausia – net šim-
tų metų) laikotarpį kiekvienoje šalyje. Europos Sąjungos mokslininkai atlieka 
tarptautinius nusikalstamumo raiškos tyrimus. Lygindami įvairių pasaulio 
regionų ir Europos Sąjungos šalių rodiklius, numato nusikalstamumo raiškos 
prognozes, jo priežastingumą, įvertina žmogaus saugumo ir tikimybės tapti 
nusikaltimo auka padėtį įvairiose Europos Sąjungos šalyse pačiais bendriau-
siais bruožais1. Taigi, išsamus statistinių nusikalstamumo rodiklių tyrinėjimas 
ir prognozės turi būti atliekamos kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje nacio-
naliniu lygmeniu2. 

Antra pagrindinė žmogaus saugumo, jo tikimybės tapti nusikaltimo 
auka mokslinių tyrinėjimų kryptis yra atrankiniai viktimologiniai tyrimai. Jie 
laikomi patikimesniu metodu tikresnei nusikalstamumo būklei ir raidai nusta-
tyti. Turtingos Europos Sąjungos šalys šiuos tyrimus atlieka kasmet, todėl turi 
išsamius viktimologinius socialinių procesų raiškos matavimus beveik per pus-

1 Naujausias leidinys ES, skirtas nusikalstamumo raidai vertinti: International Sta-
tisics on Crime and Justine. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and 
Control, Affiliated with the United Nations (HEUNI), United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), 2010, p. 176.

2 Lietuvoje paskutinė nusikalstamumo prognozėms skirta monografija išleista 2008 
m. „Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 m.“ (mokslinės red. G. Ba-
bachinaitė ir S. Justickaja): Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 359.
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šimtį metų.3 Jų raidos pagrindu galima numatyti būsimą šių procesų kaitą bei 
reikiamus materialinius ir žmoniškuosius išteklius problemoms spręsti.

Kaip jau minėta, įvairios ES šalys beveik kasmet atlieka viktimologinius 
kriminalinės viktimizacijos tyrimus ir leidžia mokslinius leidinius nacionalinė-
mis kalbomis.

Šiuo metu įvairių ES šalių gyventojų saugumo jausmas ir nusikaltimų 
baimė labai skiriasi. Mums pirmiausia aktualu įvertinti Lietuvos padėtį ir paly-
ginti ją su kitų ES šalių padėtimi. Įvairių ES organizacijų paramos dėka Lietu-
voje buvo atlikti keli viktimologiniai plataus masto tyrimai. Lietuvoje, atgavus 
nepriklausomybę, pirmasis kriminalinės viktimizacijos tyrimas atliktas 1997 
m. Jį atliko Teisės instituto ir dabartinio Mykolo Romerio universiteto moks-
lininkai, o gyventojų nuomonių apklausą – visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimo centras „Vilmorus“ pagal minėtų institucijų mokslininkų pritaikytą 
Lietuvai unifikuotą anketą. Vėliau 4–5 viktimologinius kriminalinės viktimi-
zacijos tyrimus atliko Teisės instituto, Mykolo Romerio universiteto ir Nusi-
kalstamumo prevencijos Lietuvoje centro mokslininkai. Šiuo metu jau galima 
tyrinėti žmogaus saugumo nuo pavojaus tapti nusikaltimo auka raidą Lietu-
voje, pasitelkiant gyventojų saugumo jausmo ir nusikaltimų baimės kriterijus, 
ir palyginti juos su kitų šalių analogiškais duomenimis. Šiuose tyrimuose taip 
pat buvo aptariami Lietuvos gyventojų nusikaltimų baimės ir saugumo nuo jų 
jausmo kriterijai ir būklė. Autorės atliekamas palyginamasis šių duomenų tyri-
mas leidžia teigti, kad pastaraisiais metais Lietuvos gyventojų nusikaltimų bai-
mės lygis ir saugumo nuo nusikaltimų jausmas taip pat kito. Ir saugumo jaus-
mas, ir nusikaltimų baimė yra kriminalinės viktimizacijos padariniai. Prieš 10 
metų atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvoje kriminalinė viktimizacija maždaug 

3 Labiau susisteminti viktimologinių tyrimų duomenys ir publikacijos apie juos 
Europoje atsirado kuriantis bendrai socialinei erdvei. Pvz., žr.: van Dijk, J. J. M; 
Mayhew, P.; Killias, M. Experinces of Crime Across the World. Key Findings of the 
1989 International Crime Survey. Second Editon: Kluwer Low and Taxation 
Publishers Deventer, Boston, 1991. Taip taip žr.: Mayhew, P.; van Dijk, J. J. M. 
Criminal Viktimisation in Eleven Industialised Countries. Key Findings from the 
1996 International Crime Viltims Survey: Netherlands, WODC Onderzoek en 
beleid (Research and Policy): //Justitie, 1997, No. 162. Šie autoriai taip pat išlei-
do tarptautinių viktimologinių tyrimų rezultatus, gautus per pastarąjį dešimtmetį 
įvairiose ES šalyse ir kai kuriose kitose pasaulio industrinėse šalyse. Palyginamuo-
sius tarptautinių viktimologinių tyrimų duomenų rezultatus periodiškai leidžia ir 
Jungtinių Tautų įsteigtos mokslinės įstaigos (HEUNI ir UNICRI).
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atitiko tuometinės Europos ir kitų (devyniolikos) išsivysčiusios rinkos ekono-
mikos šalių bendrą kriminalinės viktimizacijos vidurkį. Lietuvoje šis vidurkis 
per vienerius metus buvo 26,9 proc. Tokia dalis Lietuvos gyventojų nurodė, 
kad per vienerius metus jie tapo įvairių nusikalstamų veikų (o kartais ir kitų 
teisės pažeidimų) aukomis. Kitų devyniolikos išsivysčiusios rinkos ekonomi-
kos šalių vidurkis tiriamuoju laikotarpiu – 24,4 proc. per vienerius metus. Pagal 
to meto rodiklius Lietuvos gyventojai neturėjo realaus pagrindo labiau bijoti 
tapti nusikaltimų aukomis nei Europos ir kitų išsivysčiusios ekonomikos šalių 
gyventojai. Tačiau Lietuvos gyventojai beveik du kartus daugiau nei Europos 
ir kitų išsivysčiusios rinkos ekonomikos šalių gyventojai bijo tapti nusikaltimų 
aukomis. Skandinavijos šalių gyventojų baimę tapti nusikaltimų aukomis Lie-
tuvos gyventojai pranoksta 3–3,5 karto. Tokia Lietuvos gyventojų saugumo 
nuo nusikaltimų jausmo būklė buvo maždaug prieš 10 metų.4

Per pastarąjį dešimtmetį atlikti anksčiau minėti tyrimai Lietuvoje ir 
kitose ES bei kai kuriose kitose pasaulio šalyse, atlikus palyginamąją analizę, 
leidžia teigti, kad padėtis Lietuvoje nepagerėjo, t. y. Lietuvos gyventojai nepra-
dėjo jaustis saugiau. Galima konstatuoti, kad Lietuvos gyventojų, pirmiausia 
Lietuvos sostinės gyventojų, saugumo jausmas ir nusikaltimų baimė kito dar 
nepalankesne kryptimi. Pastarųjų metų duomenimis, Lietuvos gyventojų nu-
sikaltimų baimės lygis padidėjo 10–20 proc. ir siekė beveik du trečdalius (iki 
70 proc.). O Europos Sąjungos ir kitų šalių gyventojų vidutinis baimės lygis 
išliko nepakitęs. Taigi, Lietuvos gyventojų saugumo nuo nusikaltimų būklė 
išlieka išskirtinė. Todėl svarbu aptarti ir išskirti kelis pagrindinius priežastingu-
mo veiksnių kompleksus, turinčius įtakos (kuriančius) išskirtinei Lietuvos gy-
ventojų nesaugumo nuo nusikaltimų jausmo ir nusikaltimų baimės padėčiai. 
Anksčiau, iki pradedant vykdyti šį mokslinį projektą, šio reiškinio priežastin-
gumas Lietuvoje nebuvo tirtas. Remiantis preliminariais (bandomaisiais) ty-
rimais, atliktais vykdant šį mokslinį projektą, galima išskirti keletą pagrindinių 
šio reiškinio priežastingumo kompleksų:

1. Autoritarinėje valstybėje, kurioje gyvenome prieš atkuriant nepriklau-
somybę Lietuvoje, informacija visuomenei apie nusikalstamumą buvu-
sioje Sovietų Sąjungoje arba net atskirose jos respublikose buvo labai 
ribojama. Mažiausias šios informacijos slaptumo laipsnis buvo „tarny-

4 Plačiau apie tai žr.: Babachinaitė, G. Nusikalstamumo prevencijos organizavimo vikti-
mologiniai aspektai. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 2000.



46 

g. BaBacHiNaitė

biniam naudojimui“. Duomenys apie nusikalstamumą respublikose 
arba Sovietų Sąjungoje buvo slapti. Šalies gyventojai neturėjo suprati-
mo apie nusikalstamumo paplitimą, ypač apie visuotinai pripažįstamus 
nusikaltimus. (pvz., sunkius nusikaltimus asmeniui). Žinota tik apie va-
dinamojo socialistinio turto grobstymą, nes, pavyzdžiui, Lietuvoje visi, 
dirbantys maisto, lengvosios pramonės įmonėse, patys kasdien vogė 
produkciją, o vadovai grobstė turtą dar didesniu mastu.

2. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos gyventojus „užplūdo“ informaci-
ja apie nužudymus, išžaginimus, plėšimus ir pan. Gyventojai nebuvo 
pasirengę tai sužinoti – jie patyrė emocinį šoką. Juo labiau kad žinias-
klaida pateikia iškreiptą nusikalstamumo Lietuvoje vaizdą. Dažniausiai 
informuojama apie sunkius nusikaltimus asmeniui (nužudymus, išža-
ginimus, sunkius sveikatos sutrikdymus, plėšimus). Tačiau šie nusikal-
timai šiuolaikinėje Lietuvos registruoto nusikalstamumo struktūroje 
sudaro tik 1,5 proc. (be plėšimų). Plėšimai – atitinkamai apie 5 proc. 
O žiniasklaidoje beveik 90 proc. pateikiamos informacijos apie nusi-
kalstamumą sudaro būtent šie nusikaltimai. Apie kitą net 94 proc. regis-
truoto nusikalstamumo dalį informacijos žiniasklaida beveik neteikia. 
Juk visuomenės informavimo priemonės pirmiausia orientuotos į kuo 
didesnį pelną (rinkos ekonomikoje tai pagrindinis verslo variklis). Ži-
niasklaidos verslu užsiimantys asmenys mano, kad informacija apie tą 
didžiausią nusikalstamumo dalį skaitytojui nėra tokia patraukli. Todėl 
šioje srityje jai yra didelės galimybės, nes ir ši registruoto nusikalstamu-
mo dalis skaitytojui yra ypač įdomi, jeigu profesionaliai aprašyta, iškel-
tos visuomenei svarbios problemos. O nušviesti skandalingus įvykius 
didelio profesionalumo nereikia.

3. Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje, per 6–7 metus (iki 1995–1996 
m.) įvyko nusikalstamumo šuolis – per šį laikotarpį nusikalstamumas 
Lietuvoje padidėjo 3–3,5 karto. Taigi, nusikalstamumas staiga padidėjo 
ir tai, tapo akivaizdu. Be to, nors organizuoto nusikalstamumo struktūrų 
ištakos yra tuometinėje Sovietų Sąjungoje, Lietuvos valstybės perėjimo 
iš socialistinės ūkio sistemos į kapitalistinę laikotarpiu šios struktūros 
labai išsiplėtė, sustiprėjo. Jų veikla įgijo atvirai įžūlų pobūdį, nes valstybi-
nės struktūros dar buvo silpnos, o materialinės vertybės iš buvusio so-
vietinio „bendro katilo“ buvo „perpumpuojamos“ į privačią nuosavybę, 
ir tai suteikė organizuoto nusikalstamumo struktūroms pasipelnymo 
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galimybes. Juk vienintelis organizuoto nusikalstamumo tikslas – turto 
siekis. Nusikaltimai žmogui, jo gyvybei, sveikatai, tam tikras politinis 
ir ekonominio pobūdžio spaudimas – tai tik priemonės pagrindiniam 
tikslui siekti. Organizuoto nusikalstamumo veikla tapo, kaip jau minėta, 
atvirai įžūli – plataus masto gyventojų reketavimas, grasinimai, žmonių 
grobimas ir netgi jų žudymas, tyčinis turto sunaikinimas. Be abejo, to-
kiai padėčiai šalyje Lietuvos žmonės taip pat nebuvo pasirengę. Nusi-
kaltimų baimės lygis Lietuvoje didėjo, didėjo ir gyventojų nesaugumo 
jausmas.

4. Pereinamuoju laikotarpiu materialinis gyvenimo lygis, gyvenimo koky-
bė smuko, gyvenimo sąlygos pablogėjo daugumai Lietuvos gyventojų. 
Visuomenė pradėjo sluoksniuotis turtiniu pagrindu – atsirado labai 
turtingų gyventojų sluoksnis, smarkiai pagausėjo neturtingų, galima 
sakyti, ant skurdo ribos arba žemiau skurdo ribos atsidūrusių gyventojų 
sluoksnis – jis sudarė beveik pusę Lietuvos gyventojų. Vidurinysis gy-
ventojų sluoksnis tik pradėjo gana lėtai formuotis. Beje, visą nepriklau-
somybės laikotarpį vidurinysis gyventojų sluoksnis formuojasi labai 
lėtai. Nors skurdo mastas Lietuvoje sumažėjo dvigubai, tačiau kažin ar 
tai Lietuvos valdžių nuopelnas, nes tarp visų ES naujų šalių emigracija 
iš Lietuvos yra pati didžiausia. Be to, iki šiol, netgi ir emigravus didelei 
gyventojų daliai į kitas šalis, Lietuvoje iš visų ES šalių yra pats didžiau-
sias atotrūkis tarp turtingų ir neturtingų gyventojų sluoksnių pajamų. 
Visa tai nuolat atkuria ir palaiko žmonių nesaugumo jausmą ir, be to, yra 
realus pagrindas plisti naujai besireiškiančiam turtinio pobūdžio nusi-
kalstamumui.

5. Daug mažiau Lietuvos gyventojai pasitiki teisėsaugos institucijų veikla, 
jų darbuotojais. Atrankinių viktimologinių tyrimų duomenimis, Lietu-
vos policija nepasitiki maždaug pusė Lietuvos gyventojų. O ES šalyse, 
ypač Didžiojoje Britanijoje ir Skandinavijos šalyse, policija pasitiki ne 
mažiau kaip trys ketvirtadaliai gyventojų. Todėl ir apie padarytus nu-
sikaltimus arba prielaidas apie galbūt padarytus nusikaltimus Europos 
šalių gyventojai daug dažniau praneša negu Lietuvos gyventojai. Be to, 
maždaug trys ketvirtadaliai Europos šalių gyventojų yra patenkinti po-
licijos darbu. Lietuvoje policijos darbu buvo patenkinti maždaug pusė 
1997 m. besikreipusiųjų į policiją. Vėlesniųjų metų apklausos duomeni-
mis, padėtis nepasikeitė iki šių dienų. Taigi, didesnių teigiamų pokyčių 
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šioje srityje Lietuvoje neįvyko. Piliečių nesaugumo nuo nusikaltimų 
jausmas yra nepakitęs, t. y. piliečiai jaučiasi nesaugūs nuolat baiminda-
miesi tapti nusikaltimo aukomis. Ir tas nesaugumo jausmas išliko toks 
pats didelis kaip ir mažiausiai prieš dešimt metų.

6. Kaip jau minėta, pereinamuoju laikotarpiu vykęs piliečių gyvenimo 
materialinio lygio, gyvenimo kokybės apskritai smukimas, labai lėta 
baudžiamojo teisingumo sistemos reformos eiga iš tiesų sukūrė tipišką 
skurdo nusikaltėlio tipą. Siekdamas išgyventi, patenkinti elementarius 
egzistencijos poreikius, jis yra pasiryžęs padaryti bet kokį nusikaltimą, 
kad tik gautų tuos trūkstamus kelias dešimtis litų. Dažniausiai tai jau 
anksčiau teisti, visuomenėje stigmatizuojami asmenys. Visuomenė juos 
išstūmė iš teigiamų socialinių ryšių, o patys nesugeba atkurti sau teigia-
mos socialinės veiklos, tad jie daro tai, kas lengviausia – gali net dėl labai 
menkų materialinių vertybių nužudyti žmogų, jį apiplėšti ir pan. Be to, 
Lietuvoje dėl geografinės gyvenamųjų vietovių išsidėstymo (pvz., vien-
kiemių) kyla specifinių problemų. Vienkiemių gyventojai – dažniau-
siai vyresnio amžiaus piliečiai. Apskritai vyresnio amžiaus (60 metų ir 
vyresni) piliečiai sudaro maždaug ketvirtadalį visų kaimo gyventojų. 
Dauguma šių pagyvenusių žmonių ir mieste, ir kaime yra moterys. Ypač 
bloga kaimo moterų amžiaus sudėtis – čia kas trečia moteris yra 60 
metų ir vyresnė, t. y. tokio amžiaus moterys sudaro apie 30 proc. visų 
kaimo moterų. Taigi, ir vienkiemiuose gyvena daugiau vienišų moterų 
negu vyrų. Todėl vyresnio amžiaus moterų, gyvenančių vienkiemiuose, 
nusikaltimų baimė yra pagrįsta. Gyvenimo praktika rodo, kad anksčiau 
minėtam skurdo nusikaltėlių tipui priskiriami asmenys dažnai kėsinasi 
į vienkiemių gyventojus. Nusikaltimų aukų registracijos duomenimis, 
apvogtas arba apiplėštas buvo kas 165 pagyvenęs žmogus, 100 000 pa-
gyvenusių kaimo gyventojų teko daugiau kaip 800 nukentėjusiųjų nuo 
nusikaltimų. Vyresnio amžiaus kaimo žmonės, ypač gyvenantys vien-
kiemiuose, yra lengvas „grobis“ asmenims, kurie daro nusikaltimus savo 
egzistencijai palaikyti, nes nusikalsta iš skurdo. Dažnai jie būna netgi to 
paties kaimo ar aplinkinių vietovių gyventojai, t. y. kaimynai. Skurdo 
priežastys, būdingos minėtam gyventojų sluoksniui, yra jų socialinė de-
gradacija dėl priklausomybės ligų, dėl to, kaip jau minėta, kad atlikdami 
laisvės atėmimo bausmę jie prarado socialinius ryšius su visuomene, ar-
timaisiais, dėl prarastos vilties gauti darbą arba lėšų pragyventi neturėji-
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mo, dėl stigmatizacijos. Todėl šio gyventojų sluoksnio asmenų padaryti 
nusikaltimai ypatingi tuo, kad dėl palyginti nedidelės materialinės nau-
dos padaromi labai sunkūs nusikaltimai asmeniui. Dėl pasitaikančių to-
kio pobūdžio nusikaltimų mūsų visuomenėje piliečių nesaugumas nuo 
nusikaltimų, nusikaltimų baimė turi ir tam tikrą objektyvų pagrindą.

7. Kadangi sovietmečiu piliečiams beveik nebūdavo teikiama informacija 
apie nusikalstamumo būklę ne tik pačioje Sovietų Sąjungoje, atskirose 
jos respublikose, bet ir apskritai apie nusikalstamumą kitose Europos ir 
pasaulio šalyse, tad ir Lietuvos gyventojai nežinojo tikrosios nusikals-
tamumo paplitimo kitose šalyse padėties. Nepagrįstai buvo manoma, 
kad nusikalstamumo būklė kitose šalyse yra daug palankesnė negu 
Sovietų Sąjungoje, kad nusikalstamumo lygis ten daug mažesnis. Tik 
pastaraisiais nepriklausomos Lietuvos valstybės metais tapo aišku, kad 
autoritarinėse valstybėse visuotinai pripažįstamas nusikalstamumas yra 
daug mažesnis nei demokratinėse šalyse. Reikalas tas, kad autoritarinės 
valstybės piliečiai vieni kitiems padaro nedaug nusikaltimų, tačiau pati 
autoritarinė valstybė daro daug nusikalstamų veikų prieš savo piliečius. 
Tačiau valstybės, valdančiųjų padarytos nusikalstamos veikos savo pi-
liečių atžvilgiu lieka neįtrauktos į apskaitą, latentiškos.

Lietuvos piliečių perdėtas ir nepagrįstas įsitikinimas, kad Lietuvoje nu-
sikalstamumo padėtis yra daug blogesnė negu kitose Europos Sąjungos šalyse, 
taip pat palaiko jų nusikaltimų baimę ir saugumo nuo nusikaltimų jausmo pra-
radimą.

Čia aptarti pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos (kuriantys) išskirtinės 
Lietuvos gyventojų nesaugumo nuo nusikaltimų būsenos priežastingumui, 
pagrindžiantys vertinimo pagrindus.

Reikia toliau kompleksiškai tirti Lietuvos gyventojų nesaugumo nuo 
nusikaltimų būklę ir tendencijas, atlikti Lietuvos gyventojų nusikaltimų bai-
mės lygio mažinimo bent iki Europos Sąjungos vidurkio pastangų mokslinę 
analizę.
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3. SMURTINIAI NUSIKALTIMAI KAIP YPATINGAS  
 PAVOJAUS ŽMOGUI ŠALTINIS

Smurtinių nusikalstamų veikų samprata ir raiška

Prof. dr. genovaitė BaBacHiNaitė

Smurtinio nusikalstamumo sampratos problema. Smurtinio nusikalstamu-
mo kriminologinėje nusikalstamumo klasifikacijoje išskyrimas nekelia abejo-
nių, dėl to kriminologijos moksle diskusijų nebėra. Tačiau kokius nusikaltimus 
priskirti smurtiniam nusikalstamumui, taip pat dėl pačios smurtinio nusikals-
tamumo sampratos kriminologijos moksle tebediskutuojama.

Todėl, tiriant asmens nesaugumo nuo smurtinių nusikaltimų problemą, 
svarbiausias dalykas yra nustatyti smurtinio nusikalstamumo teorinio tyrimo 
apibrėžtį, argumentuotai suformuluoti smurtinio nusikalstamumo sampratą.

Smurtinių nusikaltimų tyrinėjimas padeda spręsti ir viktimologiškai 
svarbias grėsmes, kylančias socialinėje aplinkoje. Socialinė aplinka kuria ne-
išvengiamą socialinį, ekonominį ir politinį spaudimą. Socialinės grėsmės turi 
daug apraiškų. Plačiau aptariamos fizinės grėsmės (skausmas, sužeidimas, 
sveikatos sutrikdymas, išžaginimas, seksualinė prievarta, mirtis). Lietuvos gy-
ventojų saugumo jausmą pirmiausia formuoja būtent asmens fizinio saugumo 
dalykai; kitos grėsmės (pvz., ekonominio pobūdžio – nedarbas) turi nedidelę 
įtaką Lietuvos žmonių saugumo jausmui  ir iš to kylančiai nusikaltimų baimei, 
nors jos sukuria žmogui labai daug pagrindinių, sunkiai įveikiamų problemų.

Vertinant smurtinį nusikalstamumą ir tvarkant jo paplitimo apskaitą bei 
nustatant kriminogeninių veiksnių veikimo mastą ypač svarbu aptarti smurti-
nio nusikalstamumo sampratos problemą. Smurtinio nusikalstamumo tyrimai 
ES ir kituose pasaulio regionuose vyksta nuolat. Kiekvienoje šalyje jie yra būti-
ni, nes nusikalstamumo tyrinėjimas apskritai (ypač – smurtinių nusikaltimų) 
turi būti originalus, pagal šalies duomenis ir socialines aplinkybes; o tyrinėjimai 
kitose šalyse negali atstoti savų tyrinėjimų toje šalyje. Be to, netgi toje pačioje 
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šalyje kriminologiniai nusikalstamumo tyrimai turi vykti nuolat, o išsamesni 
– maždaug kas 5–10 metų. Visos Europos Sąjungos šalys nuolat atlieka nu-
sikalstamumo raiškos kriminologinius tyrimus, tarp jų svarbūs yra smurtinio 
elgesio tyrinėjimai. Europos Sąjungos nusikalstamumo raidos duomenys yra 
lyginami, tačiau smurtinio nusikalstamumo mastai įvairiose Europos Sąjungos 
šalyse smarkiai skiriasi, kriminogeninių veiksnių raiška šioje srityje taip pat la-
bai skiriasi. Daugelio šių šalių mokslininkai apskritai nekelia sau uždavinio for-
muoti bendrus smurtinio nusikalstamumo sampratos kriterijus. Teisiniuose 
Europos Sąjungos dokumentuose ši problema taip pat nėra atskirai nagrinėta. 
Smurtinio nusikalstamumo samprata įvairiose Europos Sąjungos šalyse skiria-
si arba jos visiškai nėra – pateikiama samplaika nusikaltimų, susijusių su fiziniu 
ar psichiniu smurtu. Nėra prieita prie vienos nuomonės smurtinio nusikalsta-
mumo apibrėžties klausimu, Lietuvoje – taip pat. Šios socialinės srities vadyba 
neveiksminga iš dalies ir dėl minėtos problemos, ir piliečių socialinio saugumo 
jausmo stokos Lietuvoje.

Smurtinis nusikalstamumas apima tam tikrą dalį įvairaus, skirtingo po-
būdžio smurto ir prievartos visuomenėje apraiškų. Visuomenėje ir valstybėje 
vykstantys socialiniai procesai kuria poveikį kiekvienam visuomenės nariui. 
Šiame poveikyje yra fizinio, psichinio (dvasinio), ekonominio, ekologinio po-
būdžio prievartos, kurią galime įvardyti kaip smurtą, elementų. Plačiai supranta-
mos psichologinės prievartos elementų ypač daug yra kiekvieno vaiko ir jauno 
žmogaus socializacijos procese (kai kurios ugdymo pastangos), resocializacijos 
procese (buvimo laisvės atėmimo ar jos apribojimo įstaigoje metu), esant skur-
dui bei kylant bendram konfliktiškumo, agresyvumo lygiui visuomenėje.

Tačiau tik tam tikra dalis smurtinio elgesio apraiškų visuomenėje yra 
kriminalizuojama, t. y. smurtinis elgesys tampa ir nusikalstamu elgesiu, už kurį 
taikoma baudžiamoji atsakomybė. Grasinant baudžiamąja atsakomybe valsty-
bėje siekiama geriau apginti visuotinai pripažintas svarbiausias socialines ver-
tybes (pvz., žmogaus gyvybę, sveikatą, seksualinio apsisprendimo laisvę ir ne-
liečiamumą ir pan.). Galiojančio LR baudžiamojo kodekso specialiojoje dalyje 
yra gana daug straipsnių, nustatančių baudžiamąją atsakomybę už visuomenei 
pavojingas veikas, kurių subjektyvieji požymiai būdingi įvairioms anksčiau mi-
nėtoms smurto apraiškoms (pvz., XV skyriuje „Nusikaltimai žmoniškumui ir 
karo nusikaltimai“, XVI skyriuje „Nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklauso-
mybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai“, XXXV skyriuje „Nu-
sikaltimai visuomenės saugumui“, XLVI skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji 
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nusižengimai krašto apsaugos tarnybai“ ir pan.).

Tačiau šiuo atveju smurtas asmeniui yra tik būdo padaryti nusikaltimą 
sudedamoji dalis.

Smurtiniam nusikalstamumui kriminologiniu požiūriu nagrinėti ski-
riamas ypatingas dėmesys, nors paties smurtinio nusikalstamumo mastas 
kriminologijos moksle suprantamas nevienodai. Tačiau visuotinai priimta, 
kad smurtiniam nusikalstamumui priskiriami tyčiniai sunkūs ir labai sunkūs 
nusikaltimai fiziniam asmeniui. Visus juos vienija bendras pasikėsinimo objek-
tas, patys sunkiausi padariniai, nes prarandama gyvybė, sveikata, seksualinis 
neliečiamumas: nužudymai, sunkūs sveikatos sutrikdymai ir išžaginimai. Šios 
veikos nusikaltimais pripažįstamos visose kultūrose ilgą žmonijos raidos laiko-
tarpį (tūkstančius metų, kartais galimos tam tikros išimtys). 

Kriminologijos literatūroje prie smurtinių nusikaltimų santykiškai pri-
skiriamas ir chuliganizmas. Ši nusikalstama veika buvo LR baudžiamajame ko-
dekse, iki įsigaliojant naujiems baudžiamiesiems įstatymams 2003 m. gegužės 
1 d., o Rusijoje ir kitose NVS šalyse ir dabar tebėra išlikusi. Tačiau nusikalstamo 
pasikėsinimo objektas chuliganizmo nusikaltimuose yra visuomenės saugu-
mas ir viešoji tvarka.

Kai kurie kriminologai prie smurtinio nusikalstamumo apraiškų priski-
ria ir plėšimus. Pavyzdžiui, prof. habil. dr. V. Justickis turto prievartavimą ir plė-
šimus įvardija kaip plėšikavimą ir priskiria šį nusikaltimą smurtiniam nusikals-
tamumui1. Tačiau šio nusikaltimo tikslas yra siekti turtinės naudos, o smurtas 
yra tik veikimo būdas. 

Lenkų kriminologai mano, kad smurtiniam nusikalstamumui priskiria-
mi nusikaltimai, kuriais asmeniui buvo padaryta žala – mirtis, sunkus sveikatos 
sutrikdymas, neatsižvelgiant į tai, ar šių padarinių buvo siekiama, ar tai tik buvo 
priemonė, veikimo būdas įgyvendinant kitokius tikslus2. Šiuo atveju smurtinio 
nusikalstamumo ribos tampa sunkiai apibrėžiamos. 

Čekų mokslininkų kriminologų darbuose vyrauja labai plati smurtinių 
nusikaltimų įvairovė, palyginti su kitų Europos Sąjungos šalių, taip pat ir Lietu-
vos mokslininkų pateikiamu smurtinio nusikalstamumo mastu ir nusikaltimų 

1 Justickis, V. Kriminologija. I dalis. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, Vytauto 
Didžiojo universitetas. 2001, p. 415 –416.

2 Blachut, J.; Gaberle, A; Krajewski, K. Kryminologia. Arche s.c., Gdansk, 1999, p. 262.
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įvairove, kurią jie priskiria smurtiniam nusikalstamumui. Pvz., smurtinių nusi-
kaltimų 1999–2006 m. analizėje nurodoma nuo 23 iki 19 tūkstančių smurti-
nių nusikaltimų. Kaip pagrindinius smurtinius nusikaltimus jie įvardija šiuos: 
plėšimą, nužudymus, kūno sužalojimus, įsilaužimą į gyvenamąją patalpą, šan-
tažą3.

Rusijoje vyraujantį požiūrį į smurtinio nusikalstamumo sampratą iš-
reiškia nuomonė, kad smurtiniam nusikalstamumui priskiriami nusikaltimai, 
kuriuose smurtas yra motyvacijos elementas, o ne vien tik elgesio būdas tikslui 
pasiekti. Todėl, pasak autorių, plėšimas, įkaitų grobimas, teroro aktas ir pan. ne-
gali būti laikomi smurtiniais nusikaltimais. Smurtiniam nusikalstamumui pri-
klauso tik nusikaltimai asmeniui, o ne nusikaltimai, kai asmuo panaudojamas 
tik kaip priemonė tikslui pasiekti4.

Europos Sąjungos šalyse senbuvėse vyraujantį požiūrį į smurtinio nusi-
kalstamumo sampratą išreiškia Michaelis Levis. Jis taip pat palaiko nuomonę, 
kad smurtiniam nusikalstamumui priklauso tik nusikaltimai asmeniui, tačiau 
iš jų išskiria nusikaltimus, kuriuose pasireiškia vadinamasis „instrumentinis 
smurtas“, kai smurtas yra tik instrumentas, t. y. priemonė, būdas siekti pvz., 
savanaudiškų ar politinių tikslų. Be to, jis abejoja ir dėl seksualinio pobūdžio 
smurtinių nusikaltimų priskyrimo smurtiniam nusikalstamumui5.

Aptarusi pagrindinius kriminologinius požiūrius į smurtinio nusikalsta-
mumo sampratą Lietuvoje bei kitose šalyse ir šių sampratų ribų neapibrėžtumą 
bei kriterijų eklektiškumą, autorė pateikia smurtinio nusikalstamumo apibrėži-
mą, kuriame nėra anksčiau minėtų trūkumų. Autorės nuomone, yra du pagrin-
diniai privalomi smurtinių nusikaltimų kriminologinio apibrėžimo elementai: 
1) smurtas kaip veikimo būdas ir 2) specifiniai šio smurto padariniai yra tikslas, 
kurio siekiama. Šie elementai universaliai sieja vyraujančias nuomones ir kartu 
konkrečiai apibrėžia smurtinio nusikalstamumo ribas.

3 Marešová, A. Crime in 2006 according to Czech Police statistics. Criminality in 2006, 
Institut of Criminology and Social Prevention, Prague, 2008, p. 16–17.

4 Kриминология (отв. ред. А. И. Долгова). Mocквa: НОРМА – 
ИНФРА, 1999, с. 439.

5 Plačiau apie tai žr.: Levi, M. Violent Crime. In: Mike Maquire, Rod Morgan, Ro-
bert Reiner (editors). The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Clarendon 
Press, 1994, p. 295–353.
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Smurtinio nusikalstamumo raiškos Lietuvoje registruoti  
kriminologiniai rodikliai

Atsižvelgiant į nusikalstamumo raidos Lietuvoje periodizaciją svarbu 
trumpai aptarti ankstesnes smurtinio nusikalstamumo tendencijas pagal pa-
grindinius, visuotinai pripažįstamus smurtiniais, nusikaltimus (nužudymus, 
sunkius sveikatos sutrikdymus, išžaginimus).

Pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės laikotarpiu (1918–1940) statis-
tinė nusikalstamumo registracija santykinai gerai sutvarkyta tik nuo 1930 m. 
Tačiau ir šiuo laikotarpiu (1933) priimtas Teismų santvarkos įstatymas labai 
pakeitė nusikalstamumo registravimo pagrindus. Ypač smarkiai pasikeitė nusi-
kalstamumo registravimo pagrindai 1939 m. (pvz., 1939 m. registruotų nusi-
kaltimų skaičius, palyginti su 1938 m., sumažėjo 3,2 karto).

Kita vertus, pagal tuometinę baudžiamųjų įstatymų tradiciją baudžia-
mųjų veikų ribos buvo gerokai platesnės, santykinai apėmė ir dabartinius 
administracinius teisės pažeidimus. Visa tai turėdami galvoje galime pateikti 
kai kuriuos 1931–1938 m. nusikalstamumo Lietuvoje statistikos rodiklius6. 

1 lentelė.  
Policijos užregistruoti gyvybės atėmimo lietuvoje 1931–1938 m. atvejai

Metai

gyvybės atėmimas

Pasipel-
nymo 
tikslu

Per 
mušty-

nes

Ginant 
savo 
arba 
kitų 

gyvybę

Per ne-
atsar-
gumą

Pavai-
nikių 

kūdikių 
žudy-
mas

Gemalo 
sunaiki-
nimas

Kitais 
tikslais

Iš viso

1931 9 45 6 44 108 70 107 389

1932 14 27 4 38 94 109 114 400

1933 20 31 5 66 88 127 161 498

1934 22 30 5 57 72 144 142 472

1935 8 43 8 43 67 126 147 453

1936 15 44 2 81 80 153 174 549

1937 17 41 2 60 50 158 109 437

1938 13 38 6 58 66 149 88 418

6  Kriminalistikos žinynas. Kaunas 1939, p. 132–133.
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Šie policijos užregistruoti gyvybės atėmimo atvejai buvo pripažįstami „nu-
sikalstamais darbais“, t. y. nusikaltimais pagal dabartinę terminologiją. Šiuolaikinę 
tyčinio nužudymo sąvoką atitinka gyvybės atėmimas pasipelnymo tikslu, per muš-
tynes, pavainikių (t. y. nesantuokinių) kūdikių žudymas bei gyvybės atėmimas kitais 
tikslais (jie nesukonkretinami). Kaip matome, nusikalstamų gyvybės atėmimų ro-
dikliai Lietuvoje buvo nežemi, tačiau per paskutinįjį nepriklausomybės dešimtmetį 
(t. y. iki sovietų okupacijos) išliko nekintantys (žr. 1 lentelę); tiesa, prie 1937 ir 1938 
m. gyvybės atėmimo rodiklių reikėtų pridėti atitinkamai 36 ir 60 pasikėsinimų nu-
žudyti, kurie anksčiau atskirai nebuvo registruojami. Taip pat pažymėtina, kad nu-
žudymų motyvacijoje vyrauja chuliganiški motyvai prieš savanaudiškus – per muš-
tynes padarytų ir užregistruotų nužudymų skaičius yra didesnis negu nužudymų, 
padarytų pasipelnymo tikslu (1931 m. – penkiais kartais, 1993 m. – dviem kartais, 
1938 m. – trimis kartais).

Dar vienas „nusikalstamas darbas prieš asmenį“ yra kūno sužalojimas. 
Registruoti jo rodikliai buvo šie:

 1931 m. – 2 657; 1934 m. – 4 307;   1937 m. – 5 681;
 1932 m. – 3 225; 1935 m. – 4 742;   1938 m. – 5 557.
 1933m. – 3 709; 1936 m. – 5 467;

Akivaizdu, kad kūno sužalojimų nuosekliai daugėjo – per šį laikotarpį pa-
daugėjo maždaug dvigubai (209 proc.). Tačiau reikia turėti galvoje, kad kūno su-
žalojimai čia apima ir tyčines veikas, ir veikas, padarytas dėl neatsargumo. Be to, ne-
išskiriama kūno sužalojimų kokybinė charakteristika (t. y. sunkūs, apysunkiai arba 
lengvi). Todėl šių duomenų iš esmės beveik neįmanoma palyginti su dabartinės 
nusikalstamumo statistikos atitinkamais rodikliais. 

Tarp smurtinių nusikaltimų asmeniui klasikinis (tradicinis) nusikalti-
mas yra išžaginimas. Policijos užregistruoti išžaginimų rodikliai buvo šie:

 1931 m. – 65; 1934 m. – 85 1937 m. – 101;
 1932 m. – 60; 1935 m. – 91; 1938 m. – 79.
 1933 m. – 86;  1936 m. – 99;

Vertinant registruotų išžaginimų raidą Lietuvoje reikia turėti galvoje, 
kad šie nusikaltimai ir tuometinėje kaimiškoje Lietuvoje,  ir dabartinėje Lietu-
voje (kaip, beje, ir bet kurioje kitoje šalyje)  gana latentiški. Palyginę registruo-
tus išžaginimų rodiklius galime daryti išvadą, kad kaimiškoje XX a. pirmosios 
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pusės Lietuvoje išžaginimų buvo užregistruojama maždaug 2–3 kartus mažiau 
negu nūdienos Lietuvoje. Pavyzdžiui, 1938 m. išžaginimų Lietuvoje užregis-
truota 2,3 karto mažiau negu 2000 m. 

Iki atgimimo (1988 m.) per pokario laikotarpį smurtinių nusikaltimų 
daugėjo, tačiau jų daugėjimo tempai buvo šiek tiek mažesni negu nusikalsta-
mumo Lietuvoje apskritai. Lietuvoje registruotų nusikaltimų per tą laiką pa-
daugėjo du kartus, tačiau smurtinių nusikaltimų (nužudymų, sunkių sveikatos 
sutrikdymų ir išžaginimų) daugėjimo tempai buvo lėtesni. Nagrinėjamų smur-
tinių nusikaltimų kitimo tendencijos buvo skirtingos. Registruotų (tyčinių) 
nužudymų padaugėjo maždaug pusantro karto; sunkių sveikatos sutrikdymų 
(tyčinių sunkių kūno sužalojimų) skaičius dėl nusikaltimų registracijos po-
kyčių kito labai netolygiai, tačiau bendra didėjimo tendencija atitiko bendrą 
nusikalstamumo raidą, t. y. padidėjo maždaug du kartus. O registruotų išžagi-
nimų skaičius, kaip būdinga šiems nusikaltimams, „bangavo“. Apskritai per šį 
laikotarpį jis gali būti vertintinas kaip turintis tendenciją didėti, tačiau maždaug 
tik dešimtadaliu. Todėl bendras šių smurtinių nusikaltimų skaičius padidėjo 
maždaug pusantro karto. 

Nuo 1989 m. Lietuvoje pradėjo sparčiai daugėti registruotų nusikalti-
mų. Iki 1994 m. (imtinai) registruotas smurtinis nusikalstamumas Lietuvoje 
taip pat padidėjo, netgi šiek tiek daugiau negu nusikalstamumas apskritai, ta-
čiau atskiros šių nusikaltimų rūšys – skirtingai. Registruotų nužudymų, įskai-
tant pasikėsinimus 1989–1994 m. (imtinai), padaugėjo maždaug 3,5 karto. 
Registruotų sunkių sveikatos sutrikdymų taip pat padaugėjo, bet ne tiek daug; 
be to, pasikeitus apskaitos tvarkai dalis jų užregistruoti kaip chuliganizmo atve-
jai, todėl bendrą jų tendenciją sunku tiksliai įvardyti, tačiau jų padaugėjo dvigu-
bai. O registruotų išžaginimų skaičius per tą laiką taip pat buvo „banguojantis“, 
todėl bendrą jų tendenciją galima įvardyti kaip nekintančią, t. y. jų rodikliai be-
veik nesikeitė arba didėjo labai nedaug.

Pastarųjų metų registruotų anksčiau minėtų smurtinių nusikaltimų ten-
dencijas rodo duomenys, pateikiami 2 lentelėje7.

7 Pirminiai duomenys analizei panaudoti iš kasmetinių periodinių leidinių „Nusi-
kalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla“. Vilnius: Statistikos departamentas, 
1994–2009 m. 
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2 lentelė. 
registruoti nužudymai, sunkūs sveikatos sutrikdymai,  

išžaginimai (raida ir vidinė tarpusavio struktūra)

Metai

Nužudymai
sunkūs sveikatos  

sutrikdymai
išžaginimai

Iš viso
Nuo 

bendro 
sk. proc.

Nuo šių 
smurtinių 
nusikalti-
mų proc.

Iš viso

Nuo 
bendro 

sk. 
proc.

Nuo šių 
smurti-

nių nusi-
kaltimų 

proc.

Iš viso

Nuo 
bendro 

sk. 
proc.

Nuo šių 
smur-
tinių 
nusi-

kaltimų 
proc.

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
20038

2004
2005
2006
2007
2008
2009

523
502
405
391
356
343
398
378
313
372

34545

39045

29445

 28045

30145

25945

0,9
0,8
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3

50,3
50,2
43,8
42,1
39,4
35,6
38,1
39,4
32,7
33,1
34,0
38,6
34,3
38,4
43,4
42,9

353
299
351
371
381
395
463
405
456
473

40845

35645

31145 
25045

22945

19645

0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2

33,9
29,8
38,0
40,0
42,2
41,0
44,4
42,2
47,7
42,1
40,4
35,2
36,2
34,2
33,0
32,4

165
200
168
166
166
225
183
176
188
278
260
265
253
200
164
149

0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

15,8
20,0
18,2
17,9
18,4
23,4
17,5
18,4
19,6
24,8
25,6
26,2
29,5
27,4
23,6
24,7

Taigi, po81994 m., kai smurtinis nusikalstamumas nustojo ūmiai didė-
ti (1998–1994), registruotų nužudymų skaičius Lietuvoje pradėjo mažėti; ši 
tendencija išliko iki pastarųjų metų ir 2002 m. šis skaičius sumažėjo 40 proc. 
Sunkių registruotų sveikatos sutrikdymų, atvirkščiai, šiek tiek daugėjo, iki 2002 
m. jų padaugėjo maždaug 30 proc. Registruotas išžaginimų skaičius iš esmės 
išliko nekintantis – maždaug 180 per metus. Bendroje registruoto nusikalsta-
mumo struktūroje šie trys nusikaltimai per daugelį metų sudarė apie 1,5 proc.

Įsigaliojus naujiems baudžiamiesiems įstatymams, nusikaltimų regis-

8 Naujieji baudžiamieji įstatymai įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d. ir todėl nusikal-
timų registracija pakito, o 2003 m. apskaita yra labai netiksli. Be to, nuo 2003 m. 
lentelėje duomenys pateikiami be pasikėsinimų, be neatsargių gyvybės atėmimų 
ir neatsargių sunkių sveikatos sutrikdymų.
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tracija pakito, bet mažiausiai įtakos šis veiksnys turėjo minėtiems smurtiniams 
nusikaltimams ir jų daliai bendrame nusikalstamume – visų šių nusikaltimų 
dalis bendroje nusikalstamumo struktūroje išliko beveik nepakitusi (sumažė-
jo tik 1 proc.), tačiau absoliutinė išraiška šiek tiek pakito. Nužudymų skaičius 
sumažėjo (bet jo mažėjimo tendencija per pastaruosius penkerius metus buvo 
sustojusi), o 2009 m., palyginti su praėjusiais, 2008 m., sumažėjo 14 proc. Sun-
kių sveikatos sutrikdymų skaičius, kaip jau minėta, padidėjo, bet po reformos 
pradėjo mažėti ir jau 2009 m. sumažėjo smarkiai (41,4 proc.). Registruotų išža-
ginimų po reformos padaugėjo trečdaliu, tačiau vėliau pradėjo smarkiai mažėti 
ir 2009 m. sumažėjo beveik 54 proc.

Smurtinių nusikaltimų tarpusavio struktūroje šiuo metu apie 43 proc. 
sudaro nužudymai; sunkūs sveikatos sutrikdymai – apie trečdalį, o išžaginimai 
– apie 24 proc.

Visų Baudžiamajame kodekse numatytų ir mūsų taikomus kriterijus 
atitinkančių smurtinių nusikaltimų (išskyrus neatsargų gyvybės atėmimą ir 
sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo) poreforminiu laikotarpiu struk-
tūrą atskleidžia pateikiami duomenys.

3 lentelė. 
kai kurie nusikaltimai žmogaus gyvybei ir sveikatai

Metai

Nužudymai
Nužudymai 

labai susijau-
dinus

Naujagimio 
nužudymai

Neatsargūs 
gyvybės 

atėmimai

sunkūs 
sveikatos 

sutrikdymai

Labai 
sunkūs 

sveikatos 
sutrikdymai 
susijaudi-

nus

sunkūs 
sveikatos su-
trikdymai dėl 
neatsargumo

Iš 
viso

Nuo 
smur-
tinių 
nusi-
kal-
timų 
proc.

Iš 
viso

Nuo 
smur-
tinių 
nusi-

kltimų 
proc.

Iš 
vi-
so

Nuo 
smur-
tinių 
nusi-
kal-
timų 
proc.

Iš
vi- 
so

Nužu-
dymų 
struk-
tūroje 
proc.

Iš 
vi-
so

Nuo 
smur-
tinių 
nusi-
kal-
timų 
proc.

Iš 
vi- 
so

Nuo 
smur-
tinių 
nusi-
kal-
timų 
proc.

Iš 
vi- 
so

sunkių 
svei-
katos 
sutrik-
dymų 

struktū-
roje

2004
2005
2006
2007
2008
2009

336
387
286
279
299
256

33,2
38,3
33,3
38,2
43,1
42,4

1
1
1
-
-
-

0,1
0,1
0,1

-
-
-

8
2
7
1
2
3

0,8
0,2
0,8
0,1
0,3
0,5

33
35
25
18
18
12

8,7
8,2
7,8
6,0
5,6
4,4

403
354
310
249
228
196

39,8
35,0
36,1
34,1
32,9
32,4

5
2
1
1
1
-

0,5
0,2
0,1
0,1
0,1

-

46
51
29
37
22
24

10,1
12,5
8,5

12,9
8,8

10,9
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Pateikti 2004–2007 m. duomenys rodo, kad nužudymų ir sunkių svei-
katos sutrikdymų skaičius padidėjo iš esmės dėl to, kad tyčiniai ir neatsargūs 
nusikaltimai buvo traukiami į apskaitą kartu, kai pateikiami apibendrinti duo-
menys apie šiuos nusikaltimus9. Registruotas neatsargus gyvybės atėmimas 
sudarė 6–9 proc. registruotų nužudymų struktūroje, o sunkus sveikatos su-
trikdymas dėl neatsargumo – apie 10–11 proc. registruotų sunkių sveikatos 
sutrikdymų struktūroje. 2008 ir 2009 m. šie duomenys šiek tiek pergrupuoti 
dėl nužudymų ir neatsargių gyvybės atėmimų, tačiau ne dėl sunkių sveikatos 
sutrikdymų. Aiškėja neatsargių gyvybės atėmimų registruoto skaičiaus mažėji-
mo tendencija, tačiau ar ji išliks ir ateityje, prognozuoti dar negalime. 

Nusikaltimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamu-
mui registruotą padėtį poreforminiu laikotarpiu rodo šie duomenys:

4 lentelė. 
Nusikaltimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui

Metai
išžaginimas seksualinis prievartavimas

Privertimas lytiš-
kai santykiauti Maža-

mečio 
asmens 
tvirkini-

mas

Iš 
viso

Nepiln. 
asmens

Maža-
meč. 

asmens
Iš viso

Nepiln. 
asmens

Maža-
meč. 

asmens

Iš 
viso

Nepiln. 
asmens

2004
2005
2006
2007
2008
2009

260
265
253
200
164
149

85
94

100
82
36
57

29
19
36
25
36
15

128
231
189
132
143
140

29
53
41
35
24
33

34
77
83
53
68
63

10
5

10
2
6
9

7
4
4
1
3
4

46
57
69
51
55
60

Dalis proc.

2004
2005
2006
2007
2008
2009

100
100
100
100
100
100

32,7
35,5
39,5
41,0
22,0
38,3

11,2
7,2

14,2
12,5
22,0
10,1

100
100
100
100
100
100

22,7
22,9
21,7
26,5
16,8
23,6

26,6
33,3
43,9
40,2
47,6
45,0

100
100
100
100
100
100

70,0
80,0
40,0
50,0
50,0
44,4

100
100
100
100
100
100

9  Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. Vilnius, 2008.
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Vidinė (tarpusavio) šių nusikaltimų struktūra proc.

2004
2005
2006
2007
2008
2009

58,6
47,5
48,6
51,9
44,6
41,6

28,8
41,4
36,3
34,3
38,9
39,1

2,3
0,9
1,9
0,6
1,6
2,5

10,3
10,2
13,2
13,2
14,9
16,8

Tarp registruotų seksualinio pobūdžio nusikaltimų iki 2007 m. imtinai 
labiausiai buvo paplitę išžaginimai (apie 50–60 proc.), seksualinis prievartavimas 
(apie 30–40 proc.) ir mažamečio asmens tvirkinimas (per 10 proc.). Per pastaruo-
sius dvejus metus vidinė šių nusikaltimų struktūra šiek tiek kito – išžaginimų dalis 
sumažėjo iki 44–42 proc., o mažamečių asmenų tvirkinimo dalis struktūroje pa-
didėjo iki 15–17 proc.; seksualinių prievartavimų dalis taip pat šiek tiek padidėjo.

Kriminologinės bendrosios registruotų seksualinių nusikaltimų struk-
tūros pagrindinis šiuolaikinis ypatumas yra tas, kad didžioji dalis šių nusikal-
timų aukų yra nepilnamečiai, iš jų ir mažamečiai asmenys: tarp išžaginimus 
patyrusių – apie 45 proc. (o 2006 ir 2007 m. – net 53,7 proc.); tarp seksualinį 
prievartavimą patyrusių – 50–68 proc.; priverstųjų lytiškai santykiauti – 40–
80 proc. Taigi, seksualinių nusikaltimų aukų struktūra Lietuvoje atitinka rinkos 
ekonomikos socialinę padėtį. Galimybė seksualines paslaugas nusipirkti Lie-
tuvoje įgyvendinama gana lengvai, tačiau seksas su nepilnamečiais asmenimis 
netoleruojamas ir baudžiamas. Analogiška padėtis jau daugelį metų yra išsivys-
čiusios rinkos ekonomikos demokratinėse šalyse.

Seksualinio pobūdžio nusikaltimai (ypač išžaginimai) Lietuvoje vis 
labiau įgyja bendrą europinę orientaciją pagal šių nusikaltimų aukų charakte-
ristikas. Reikalas tas, kad seksualinio pobūdžio nusikaltimai šiuo metu visoje 
Europos Sąjungoje dažniausiai daromi nepilnamečių ir netgi mažamečių vai-
kų atžvilgiu. Siekiama rafinuotų seksualinių potyrių su vaikais, plinta pedofilija. 
Nes kitos seksualinės perversijos realiai galimos partnerių sutikimu. Statistikos 
duomenys Lietuvoje tai akivaizdžiai iliustruoja (žr. 4 lentelę). Apskritai daugėja 
registruotų nepilnamečių, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, ypač tarp kai-
mo vaikų. Beje, ir seksualinės prievartos aukomis (pagal registruotus rodiklius) 
kaimo vaikai tampa nuo 1,3 karto iki beveik 2 kartų dažniau negu miesto vaikai10.

10 Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. Vilnius: Statistikos departamentas, 
2006, p. 16–17.
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Šiuo metu nepilnamečių daromų seksualinio pobūdžio nusikaltimų la-
bai sumažėjo (pvz., 2005m. iki 5 proc.). Dabar nepilnamečiai, iš jų ir mažame-
čiai, dažniausiai patys tampa seksualinių nusikaltimų aukomis – ir mergaitės, ir 
berniukai. Be abejo, išžaginimų aukomis tampa mergaitės, tačiau tarp seksua-
linius prievartavimus patyrusių užregistruota maždaug ketvirtadalis berniukų; 
šiek tiek mažesnę dalį berniukai sudaro tarp patyrusių tvirkinimą mažamečių 
asmenų. Nepilnametės mergaitės sudaro maždaug pusę visų registruotų nu-
kentėjusiųjų nuo išžaginimų ir pasikėsinimų, o mažametės tarp jų sudaro apie 
17 proc.11. Visos šios charakteristikos rodo minėtą pagrindinį šio laikmečio 
ypatumą, jau tampantį norma ir Lietuvoje (kitose išsivysčiusiose Europos 
Sąjungos šalyse tai jau seniai tapo norma) – rafinuotų seksualinių potyrių su 
vaikais siekį, pedofilijos plitimą. Šios perversijos tapo svarbia šiuolaikinės Eu-
ropos visuomenės problema; be to, europiečiai inicijuoja šios problemos raišką 
ir mastus kitose pasaulio šalyse (pvz., Tailande, kitose Azijos ir Afrikos šalyse)12.

Todėl Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, išžaginimus ir 
kitus seksualinius nusikaltimus padaro vis daugiau ne jaunų, o subrendusių, 
netgi pagyvenusių asmenų. Be vyraujančio jauno amžiaus (iki 30 metų) nusi-
kaltėlių, daugėja subrendusių (iki 50 metų) bei pagyvenusių asmenų ( vyresnių 
nei 50 metų ir netgi pensinio amžiaus asmenų). Be abejo, socialinė šių asmenų 
padėtis gali būti ganėtinai gera, išsimokslinimas – kaip ir teisei paklusnių atitin-
kamo amžiaus piliečių Lietuvoje. 

Antrasis šio nusikalstamumo raiškos ypatumas – nužudymų moty-
vacijos pokyčiai. Sovietiniais laikais daugiau kaip 80 proc. tyčinių nužudymų 
Lietuvoje buvo padaroma dėl šeimos santykių nedarnos, ilgamečių konflikti-
nių santykių šeimoje ar artimiausioje buitinėje aplinkoje13. Dažnai tai būdavo 
akivaizdūs nusikaltimai, todėl buvo lengvai atskleidžiami ir ištiriami. Tačiau 
1993 m. šie tyčiniai nužudymai sudarė šiek tiek daugiau nei trečdalį registruo-
tų tyčinių nužudymų. Didžiąją dalį likusiųjų buvo galima laikyti susijusiais su 
organizuoto nusikalstamumo paplitimu ir stiprėjimu Lietuvoje, šio nusikals-
tamumo pradine konsolidacija šalies viduje bei tarptautinių nusikalstamų 
grupuočių veikla mūsų šalyje. Dėl šeimos santykių nedarnos, ilgamečių konf-

11 Ten pat, p. 19, 32.
12 Mizen, R; Morris, M. On Aggression and Violence. An Analytic Perspective. Palgrave 

MaCMillan, New York, 2007, p. 156–163.
13 Kriminologija (ats. red. J. Bluvšteinas). Vilnius: Pradai, 1994, p. 288–296.
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liktinių santykių šeimoje ar artimiausioje buitinėje aplinkoje nužudymų šiuo 
metu padaroma jau didesnė dalis negu 1993 m. – per 50 proc. (maždaug 20 
proc. daugiau, tačiau daug mažiau negu sovietmečiu, kai buvo, kaip jau minėta, 
apie 80 proc.) Be to, buitiniai nužudymai tapo žiauresni, auka patiria daugiau 
kančių. Tačiau ir šiuo laikotarpiu organizuoto nusikalstamumo indėlis buvo 
didelis – vien tik Panevėžio „tulpinių“ ir Klaipėdos S. Gaidjurgio nusikalstamų 
susivienijimų nariai atskirai ir kartu per dvejus metus iš viso nužudė daugiau 
kaip 60 žmonių. Apie tai paaiškėjo 2004 m. Pastaruoju metu ir Lietuvoje buvo 
atskleista serijinių žudikų veikla, nors jie nužudė daug mažiau žmonių (2–4), 
o aplinkinėse šalyse bei kitose išsivysčiusiose šalyse serijinių žudikų nužudytų 
asmenų skaičius kartais siekia daugiau nei 50 asmenų. 

Smurtinio nusikaltimumo raiškos Lietuvoje registruoti  
viktimologiniai rodikliai

Smurtinio nusikalstamumo raišką apibūdina ir viktimologinis, šių nusi-
kaltimų aukų, aspektas. Svarbu tirti gyventojų, įvairių socialinių grupių nesau-
gumo nuo smurtinių nusikaltimų tikimybę.

Bendras pirminis statistinis nesaugumo nuo nusikaltimų mastas Lietu-
voje pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė.  
lietuvoje užregistruoti fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų14

Nukentėję 
asmenys

Metai

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bendras skaičius 53988 52592 49849 44604 46280 46814

iš jų: nuo nusi-
kaltimų;

49529 49243 47465 42909 44757 45114

nuo baudžiamų-
jų nusižengimų;

4459 3349 2384 1695 1523 1700

14 Šioje ir kitose lentelėse pateikiami kriminologinei analizei panaudoti pirminiai 
statistiniai 2004–2009 m. duomenys iš įvairių Statistikos departamento  leidinių: 
kasmetiniai leidiniai „Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla“. Statisti-
kos departamentas,  2004–2009 m.
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Nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų registruotų asmenų skaičius 
2004–2007 m. nuosekliai mažėjo ir 2007 m. jis buvo sumažėjęs 14,3 proc. 
Nuo 2008 m. atsirado naujų pokyčių – bendras registruotas nukentėjusių 
nuo nusikalstamų veikų asmenų skaičius padidėjo, tačiau nedaug – 5,1 proc. 
Didžiausia dalis registruotų nukentėjusių asmenų nukentėjo nuo nusikaltimų 
– per pastaruosius šešerius metus vidutiniškai 94,8 proc. Asmenų, nukentėju-
sių nuo lengvesnio pobūdžio nusikalstamų veikų, baudžiamųjų nusižengimų, 
užregistruota nedidelė struktūrinė dalis – vidutiniškai tik 5,2 proc. per pasta-
ruosius šešerius metus, tačiau bendras registruotas asmenų, nukentėjusių nuo 
baudžiamųjų nusižengimų, skaičius per šį laikotarpį sumažėjo maždaug dviem 
trečdaliais. Tai reiškia, kad per pastaruosius šešerius metus santykiškai sunkėjo 
nukentėjusiųjų padėtis, nes jie patyrė daug sunkesnes pasekmes. Taigi, ir smur-
tinių nusikaltimų padariniai taip pat sunkėjo.

Dabar svarbu aptarti smurtinio pobūdžio nusikalstamų veikų aukų 
statistinius rodiklius, nustatyti jų raiškos ypatumus, kriminogeninių veiksnių 
intensyvumo raiškos rodiklius įvairiose socialinėse grupėse pagal amžiaus, gy-
venamosios vietos ir kai kuriuos kitus kriterijus.

6 lentelė. 
užregistruoti asmenys, nukentėję nuo nužudymų,  

pasikėsinimų nužudyti ir seksualinės prievartos

Nukentėję 
asmenys nuo

Metai

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nužudymų 377 461 350 293 328 265

Pasikėsinimų 
nužudyti

22 21 18 14 16 21

seksualinės 
prievartos

396 443 445 336 271 241

Iš absoliučių registruotų rodiklių matyti, kad kriminogeninių veiksnių 
mastas nusikalstamo gyvybės atėmimo (nužudymo) ar pasikėsinimo nužudy-
ti atvejais yra maždaug tolygios apimties kaip ir nusikalstamos seksualinės prie-
vartos atvejais. Tačiau reikia turėti galvoje, kad nužudymų latentiškumas yra 
daug mažesnis negu seksualinės prievartos nusikaltimų atvejais. Lietuvoje per 
pastaruosius kelerius metus nužudymo nusikaltimų buvo atskleista apytikriai 



65

smurtiniai nusikaltimai kaip ypatingas pavojaus žmogui šaltinis

84 proc., išžaginimų – apytikriai 65 proc.15. Vadinasi, išžaginimų ištyrimo rodi-
klis maždaug ketvirtadaliu mažesnis. Kiti seksualinės prievartos nusikaltimai yra 
dar latentiškesni, nes dėl įvairių priežasčių netampa žinomi teisėsaugos institu-
cijoms, kaip rodo šio tyrimo rezultatai. Beje, panaši padėtis yra ir kitose Europos 
Sąjungos šalyse. Tačiau netgi pagal registruotus palyginamuosius duomenis  
100 000 gyventojų (raiškos intensyvumo lygis) išžaginimų paplitimo intensy-
vumas taip pat yra maždaug ketvirtadaliu didesnis negu nužudymų paplitimo.

Bendra nuo seksualinės prievartos nukentėjusiųjų padėtis parodyta 7 ir 8 
lentelėse.

7 lentelė. 
Nuo seksualinės prievartos nukentėję registruoti suaugusieji asmenys

Metai Iš viso
suaugusieji

Iš viso Proc. Vyrai Moterys Mieste Kaime

2004 396 179 45,2 - - - -

2005 443 204 46,0 2 202 115 89

2006 445 169 38,0 6 163 109 60

2007 336 115 34,2 3 112 80 35

2008 271 113 41,7 4 109 76 37

2009 241 77 32,0 4 73 50 27

8 lentelė. 
Nuo seksualinės prievartos nukentėję registruoti vaikai

Metai
Iš 

viso
Vaikai

Iš viso Proc. Berniukai Mergaitės Mieste Kaime

2004 396 217 54,8 - - 118 99

2005 443 239 54,0 23 216 119 120

2006 445 276 62,0 36 240 150 126

2007 336 221 65,8 29 192 115 106

2008 271 158 58,3 24 134 79 79

2009 241 164 68,0 27 137 87 77

Nagrinėjant pateiktus duomenis paaiškėjo, kad nesaugiausi nuo seksuali-
nės prievartos yra vaikai, ypač gyvenantys kaime. Po jų eina moterys – ir mieste, 

15 Babachinaitė, G. Latentinis nusikalstamumas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, XI to-
mas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 559.
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ir kaime pagal registruotus absoliutinius duomenis Lietuvoje. Per tiriamąjį laiko-
tarpį vaikų dalis tarp nukentėjusių nuo seksualinės prievartos registruotų asmenų 
padidėjo du kartus (žr. 2009 m.). Nukentėjusiųjų vaikų dalis maždaug tolygiai 
pasiskirsto tarp miesto ir kaimo, tačiau vaikų nesaugumo lygis kaime yra daug 
didesnis, nes tik trečdalis Lietuvos gyventojų gyvena kaime. Moteriškos lyties as-
menys, nukentėję nuo seksualinės prievartos, sudaro maždaug 90–95 proc. visų 
registruotų nukentėjusiųjų nuo seksualinės prievartos Lietuvoje. Be to, kaime 
dažniausiai nukenčia mergaitės. Berniukų, nukentėjusiųjų nuo seksualinės prie-
vartos, dalis šešis kartus viršija analogišką suaugusių vyrų dalį Lietuvoje. 

9 lentelė. 
registruotų asmenų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos,  

skaičius 100 000 gyventojų. 

Metai
Asmenys Vyrai Moterys

Iš viso Mieste Kaime
Iš 

viso 
Mieste Kaime

Iš 
viso 

Mieste Kaime

2004 12 10 15 2 2 2 20 16 28

2005 13 10 18 2 2 2 23 18 34

2006 13 11 16 3 3 3 22 19 29

Registruotų moterų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, nesaugu-
mas nuo šių nusikaltimų analogišką vyrų nesaugumą viršija dešimt kartų. Nuo 
seksualinės prievartos moterys kaime 1,5–1,8 karto dažniau nukenčia negu 
mieste. Ši padėtis turi įtakos visų registruotų asmenų, nukentėjusių nuo seksu-
alinės prievartos, rodikliams, nes kaime nuo šios prievartos nukentėjusių asme-
nų nesaugumas 1,5–1,8 karto pranoksta analogiškus rodiklius mieste. 2009 m. 
nustatyta analogiška padėtis. Iš 100 000 miesto gyventojų seksualinę prievartą 
patyrė 6, o iš kaimo gyventojų – 9 asmenys.16

Kaip jau minėta, vaikų padėtis yra blogiausia. 100 000 vaikų tenka 31 
nukentėjęs nuo seksualinės prievartos asmuo; o tai yra maždaug 2,5 karto in-
tensyvesnis nesaugumas negu apskritai tarp visų seksualinės prievartos aukų ir 
1,6–1,9 karto intensyvesnis negu tarp aukų moterų. Be to, vaikų nesaugumas 
nuo seksualinės prievartos kaime yra 1,5–1,7 intensyvesnis negu miesto vaikų.

16 Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2009. Vilnius: Statistikos depar-
tamentas, 2010, p. 18.
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Seksualinės prievartos nusikaltimų struktūra pateikta 10 lentelėje.

10 lentelė. 
Nuo seksualinės prievartos nukentėję registruoti asmenys  

pagal nusikalstamų veikų rūšis

Asmenys,
nukentėję 

nuo:

2007 m. 2008 m. 2009 m.

Iš 
viso

Suau-
gusieji Vaikai

Iš 
viso

Suau-
gusieji

Vai-
kai

Iš 
viso

Suau-
gusieji

Vai-
kai

išžaginimų 
ir pasikėsi-

nimų
180 83 97 146 84 62 107 53 54

seksualinių 
prievarta-

vimų
96 28 68 78 26 52 85 22 63

Vertimo 
lytiškai 

santykiauti
2 1 1 6 3 3 9 2 7

seksualinių 
priekabia-

vimų
5 3 2 2 - 2 2 - 2

Mažamečių 
asmenų 

tvirkinimo
53 x 53 39 x 39 38 x 38

Dalis proc.

išžaginimų 
ir pasikėsi-

nimų
100 46,1 53,9 100 57,5 42,5 100 49,5 50,5

seksualinių 
prievarta-

vimų
100 29,2 70,8 100 33,3 66,7 100 25,9 74,1

Privertimo 
lytiškai 

santykiauti
100 50,0 50,0 100 50,0 50,0 100 22,2 77,8

seksualinių 
priekabia-

vimų
100 60,0 40,0 100 - 100 100 - 100

Mažamečių 
asmenų 

tvirkinimo
100 x 100 100 x 100

100
x 100
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Taigi, dažniausiai seksualinė prievarta nukreipta prieš vaikus. Tarp išža-
ginimų ir pasikėsinimų, vertimo lytiškai santykiauti ir seksualinių priekabiavi-
mų registruotų aukų maždaug 50 proc. yra vaikų, tačiau 2009 m. padėtis dar pa-
blogėjo: vaikai sudarė net tris ketvirtadalius vertimo lytiškai santykiauti aukų; 
vien tik vaikai tapo registruotų seksualinių priekabiavimų aukomis. Seksuali-
nių prievartavimų aukos vaikai sudarė net du trečdalius registruotų nukentė-
jusių asmenų, o 2009 m. – net tris ketvirtadalius. Ir, be abejo, visos mažamečių 
tvirkinimo aukos.Vadinasi, didžiausias kriminogeninių veiksnių intensyvumas 
ir didžiausia tikimybė tapti seksualinio pobūdžio nusikaltimo auka gresia vai-
kams (iki 18 metų amžiaus). 11 lentelėje matyti vaikų padėtis 2004–2006 m.

11 lentelė. 
registruoti vaikai, nukentėję nuo seksualinės prievartos 

pagal nusikalstamų veikų rūšis

Metai Iš viso
Nuo išžagini-

mų ir pasikėsi-
nimų

Nuo seksuali-
nių prievarta-

vimų

Nuo vertimo 
lytiškai santy-

kiauti

Nuo seksuali-
nių priekabia-

vimų

Nuo 
mažamečių 
tvirkinimo

2004 217 113 47 3 4 50

2005 239 114 82 3 1 39

2006 276 110 70 8 6 82

Dalis proc.

2004 100 52,1 21,7 1,4 1,8 23,0

2005 100 47,7 34,4 1,2 0,4 16,3

2006 100 39,9 25,4 2,9 2,1 29,7

Per ankstesnį nuo aukų registracijos pradžios laikotarpį, 2004–2006 
m., nuo seksualinės prievartos nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų skaičius 
padidėjo 27 proc. Tačiau nuo registruotų išžaginimų ir pasikėsinimų nukentė-
jusių vaikų skaičius liko nepakitęs, todėl 2004 m. šie nukentėjusieji sudarė 52 
proc. seksualinės prievartos prieš vaikus, o 2006 m. – tik 40 proc., nes smarkiai 
padidėjo (49 proc.) vaikų, tapusių seksualinio prievartavimo aukomis ir maža-
mečių asmenų, tapusių tvirkinimo aukomis, skaičius (64 proc.).  2004–2008 
m. seksualinės prievartos aukų skaičius Lietuvoje vis didėjo. Šių aukų pasiskirs-
tymas pagal amžių ir lytį 2005 ir 2006 m. pateiktas 12 lentelėje, vėliau statistikos 
duomenų grupavimo pagrindai kito, todėl pastarųjų metų analogiški rodikliai 
nepateikiami.
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12 lentelė. 
Nuo seksualinės prievartos nukentėję vaikai pagal amžių ir lytį

Vaikai, 
nukentėję 

nuo

2005 2006

Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai

Iki  
14 m. 
am-
žiaus

14–17 m.

Iki  
14 m. 
am-
žiaus

14–17 m.
Iki  

14 m. 
amžiaus

14–17 m.

Iki  
14 m. 
am-
žiaus

14–17 m.

išžaginimų 
ir pasikėsi-

nimų
19 95 x x 25 85 x x

seksualinių 
prievarta-

vimų
40 24 12 6 24 25 15 6

Vertimo 
lytiškai san-

tykiauti
- 3 - - - 6 - 2

seksualinių 
priekabia-

vimų
- 1 - - 2 4 - -

Mažamečių 
asmenų 

tvirkinimo
34 x 5 x 69 x 13 x

Kaip matome, dažniausiai seksualiai smurtaujama prieš mažamečius 
vaikus, berniukus ir mergaites; netgi išžaginimų ir pasikėsinimų atvejais iki 14 
metų amžiaus aukos sudaro 17 proc. (2005 m.) ir 23 proc. (2006 m.) O prieš 
ketvirtį amžiaus mažamečių mergaičių išžaginimų būdavo užregistruojamas 
vienas kitas atvejis per kelerius metus. Mažamečių (ir mergaičių, ir berniukų) 
tvirkinimo nusikaltimų Lietuvoje kasmet vis daugėja.

Apskritai nuo visų registruotų nusikalstamų veikų nukentėję mažame-
čiai asmenys (iki 14 metų amžiaus) sudaro apie 40 proc., o kiti (14–17 metų 
amžiaus) – 60 proc. Tačiau seksualinių nusikaltimų aukomis tapę mažamečiai 
vaikai sudaro apie 54 proc., o kiti (14–17 metų amžiaus) – tik 46 proc. Taigi, 
seksualinis smurtas dažniausiai yra nukreiptas į mažamečius. Be to, kaip jau mi-
nėta, nuo seksualinės prievartos kaime vaikai 1,5–1,7 karto nukenčia dažniau 
negu mieste.
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 Smurtinių nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo kryptys

Doc. dr. snieguolė MatuliENė

Nepriklausomai Lietuvai skaičiuojant antrąjį dešimtmetį, jau niekam 
nekyla abejonių, kad pagrindinis demokratinės teisinės valstybės sampratos 
komponentas yra tinkama Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintų žmogaus 
teisių ir laisvių apsauga. Smurtiniai nusikaltimai – vieni iš sunkiausių žmogaus 
teisių pažeidimo formų, todėl klasikine laikoma teisėsaugos institucijų funkcija 
– šias nusikalstamas veikas atskleisti ir tirti.

Siekiant atskleisti smurtinių nusikaltimų kriminalistinio tyrimo prak-
tines problemas, buvo sudaryti smurtinius nusikaltimus tiriančių pareigūnų 
apklausos lapai ir smurtinių nusikalstamų veikų bylų analizės instrumentari-
jus. Remdamiesi gautais rezultatais nagrinėjome, kokie ikiteisminio tyrimo 
veiksmai yra atliekami formaliai, tap pat analizavome iškylančias problemas ir 
taktines klaidas atliekant pirminius tyrimo veiksmus, funkcijų pasidalijimą tarp 
ikiteisminio tyrimo tyrėjų ir prokurorų, sunkumus, su kuriais susiduria ikiteis-
minio tyrimo tyrėjai, tirdami smurtines nusikalstamas veikas.

Baudžiamojo proceso paskirtis „yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei 
laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas 
veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą <...>“1. Jis įgyvendinamas ne iš karto, o tam 
tikrais etapais. Todėl tyrėjas, siekdamas šio tikslo, atlieka ikiteisminio tyrimo 
veiksmus, kuriuos renkasi atsižvelgdamas į jau turimus duomenis apie nusi-
kalstamą įvykį, taip pat būdamas įsitikinęs, kad šie veiksmai padės sėkmingai 
atsakyti į ikiteisminio tyrimo metu iškilusius klausimus.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 2 
straipsnyje „Pareiga atskleisti nusikalstamas veikas”taip pat yra numatytas grei-
to proceso principas: „<...> kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir 

1 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. 1 straipsnis. Patvirtintas 2002 
m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=163482&p_query=&p_tr2=
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atskleista nusikalstama veika“. BPK 1 straipsnyje kalbama apie būtinybę kuo 
greičiau vykdyti visą procesą, o 2 straipsnyje apibrėžiama tik viena, pirmoji 
baudžiamojo proceso stadija – ikiteisminis tyrimas. Už šią stadiją atsakingi pa-
reigūnai nuolatos privalo siekti, kad ikiteisminis tyrimas vyktų kiek įmanoma 
sparčiau.

Reikalavimas greitai atskleisti nusikalstamas veikas yra susijęs su 1950 m. 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straips-
nyje įtvirtinta kiekvieno asmens teise į jo bylos išnagrinėjimą per protingą lai-
ką (angl. reasonable time; pranc. terme raisonnable). Kokį terminą reikėtų laikyti 
protingu, o kokį – ne, priklauso nuo konkrečios padėties. Kelias nuo tyrimo dėl 
nusikalstamos veikos iki jos sankcijos pritaikymo turėtų būti kuo trumpesnis.

Greitumo reikalavimas įpareigoja teisėsaugos (ikiteisminio tyrimo pa-
reigūnus, prokurorus) bei teismus visus procesinius veiksmus atlikti ir spren-
dimus priimti kuo greičiau, tačiau nesuvaržant žmogaus teisių2. Ikiteisminį 
tyrimą atliekantys pareigūnai privalo stengtis, kad ikiteisminio tyrimo metu 
reikšminga medžiaga būtų renkama, o surinkta medžiaga būtų perduota teis-
mui kuo greičiau.

Greitai tiriant ir nagrinėjant bylas patenkinamas visuomenės interesas, 
kad teisingumas būtų vykdomas ir teisinė santarvė kiek įmanoma būtų atkuria-
ma praėjus kuo mažiau laiko nuo nusikalstamos veikos padarymo.

Šis principas neatleidžia teisėsaugos institucijų pareigūnų ir teismo nuo par-
eigos atskleisti visas reikšmingas bylos aplinkybes, visi procesiniai veiksmai turi būti 
atlikti ir atitinkami sprendimai priimti be nepateisinamo delsimo.

Ikiteisminio tyrimo sparta yra siejama su tyrimo veiksmingumo rodikliais. 
Kalbant apie veiksmingumą dažnai vartojamos sąvokos „tyrimo ekonomišku-
mas“, „optimalumas“, „racionalumas“, „operatyvumas”kaip sinonimai kalbant apie 
tyrimo rezultatyvumą ir veiksmingumą. Tačiau ar šios sąvokos tinka apibrėžiant 
bendrą ikiteisminio tyrimo geriausią galutinį rezultatą?

Terminas „ekonomiškumas”reiškia „taupus, ūkiškas, apsimokantis“3, ta-
čiau šioje sąvokoje nėra rezultatyvumo rodiklio. Taupus, ūkiškas dar nereiškia 

2 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras. I dalis. Vilnius, 2004, 
p. 11.

3 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1993, p. 148.
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geriausias. Optimalus tyrimas „reiškia tinkamiausias, palankiausias, geriausias“4. 
Tačiau ir jame nėra kitų rodiklių, kurie užtikrintų ikiteisminio tyrimo efektyvu-
mą. Racionalumas „Tarptautinių žodžių žodyne“ yra suprantamas kaip „pro-
tingas, pagrįstas, apgalvotas, tikslingas aiškiai suvokiamas“5. Ši sąvoka artimesnė 
nusakant tyrimo veiksmingumą ir rezultatyvumą.

Tačiau, mūsų nuomone, kalbant apie rezultatyvų ir veiksmingą ikiteis-
minį tyrimą, reikėtų vartoti sąvoką „efektyvumas“. Šio žodžio semantinė reikš-
mė – duodantis reikiamus arba geriausius rezultatus, veiksmingas“6. Todėl au-
toriai siūlo ikiteisminio tyrimo efektyvumą suprasti kaip ikiteisminio tyrimo 
veiksmingumą, rezultatyvumą, reiškiamą ta veikla pasiekto rezultato ir sąnaudų 
jam pasiekti santykiu.

Visos prieš tai minėtos sąvokos „optimalumas“, racionalumas“, „opera-
tyvumas“: „ekonomiškumas”yra ikiteisminio tyrimo efektyvumo principai, 
kuriais remiantis turi būti vertinamas nusikalstamų veikų tyrimas. Šie principai 
baudžiamojo proceso įstatyme neminimi, bet gana dažni Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimuose, Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimuose, 
bendrosios kompetencijos teismų sprendimuose. Apibendrinant galima teigti, 
kad šių principų esmė sietina su procesinių veiksmų efektyvumu, tikslo sieki-
mu kuo mažesnėmis sąnaudomis.

Mes siūlytume BPK įtvirtinti nusikalstamų veikų tyrimo efektyvumo 
nuostatą. Joje būtų numatyti tyrimo principai, kuriais remiantis tyrimas taptų 
sutelktas, ekonomiškas, optimalus.

Panaši nuostata yra įtvirtinta Civilinio proceso kodekso 7 straipsnyje 
„Proceso koncentracija ir ekonomiškumas“7, kuriame numatoma, jog teismas 
imasi kodekse nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, 
ir siekia, kad byla būtų išnagrinėta teismo vieno posėdžio metu, jeigu tai neken-
kia tinkamai išnagrinėti bylą, taip pat kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų 
įvykdytas per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau.

4 Ten pat, p. 353.
5 Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 1985, p. 410.
6 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1993, p. 146.
7 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Patvirtintas 2002 m. vasario 28 d. 

įstatymu Nr. IX-743. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=162435&p_query=&p_tr2=
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Proceso sutelktumo principas šioje normoje reiškia, jog ir šalys, ir teismas 
privalo siekti, kad byla būtų išnagrinėta iš esmės jau per pirmąjį teismo posėdį. 
Procesinis sutelktumas pasiekiamas dvejopai – procesinės medžiagos ir proce-
sinių veiksmų. Bylos nagrinėjimas spartinamas įvairiais būdais ir priemonėmis: 
nustatomi procesiniai terminai tam tikriems procesiniams veiksmams atlikti.

Teisėsaugos sistema ir jos funkcionavimas brangiai kainuoja ir valstybei 
(teisėsaugos įstaigų sistema išlaikoma iš valstybės lėšų), ir kai kuriems baudžia-
mojo proceso dalyviams (jie moka tam tikras su bylos nagrinėjimu susijusias 
išlaidas).

Tyrimo sutelktumas (operatyvumas) negali aukoti kitų principų. Vis 
dėlto svarbesni yra sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo principai.

Nagrinėjant ikiteisminio tyrimo veiksmingumą, kyla klausimas: kas 
daro įtaką nusikalstamų veikų tyrimo veiksmingumui ir rezultatyvumui? Atli-
kę ikiteisminio tyrimo tyrėjų ir prokurorų apklausas ir išnagrinėję ikiteisminio 
tyrimo medžiagas nustatėme, kad tyrimo veiksmingumui įtakos turi proceso 
greitumas (supaprastintas bylų procesas), baudžiamojo proceso terminai, ty-
rėjų kompetencija, tyrimo mobilumas bei geras tyrimą atliekančių, organizuo-
jančių ir jam vadovaujančių institucijų bendradarbiavimas.

Tinkamai ir veiksmingai įgyvendinant baudžiamojo proceso uždavi-
nius, teisiškai drausminant teisėsaugos institucijų pareigūnus bei proceso da-
lyvius, palaikant procesinę tvarką ir telkiant pastangas, įtakos turi baudžiamojo 
proceso terminai. Jų paskirtis – daryti realų poveikį proceso eigai, kad būtų 
greitai atskleista nusikalstama veika ir per kuo trumpiausią laiką išnagrinėta 
teisme bei priimtas teisingas nuosprendis. 

BPK nustato konkrečius ikiteisminio tyrimo terminus. Tačiau tam ti-
krais įstatymo numatytais atvejais šiuos terminus galima tikslinti. Pavyzdžiui, 
nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo įstatymo nuostata, kad „dėl bylos sudėtin-
gumo, didelės apimties ar kitų svarbių aplinkybių <...> numatytus terminus 
ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro prašymu gali pratęsti aukštes-
nysis prokuroras rezoliucija. Ikiteisminis tyrimas turi būti prioritetinis bylose, 
kuriose įtariamieji yra suimti, taip pat bylose, kuriose įtariamieji ar nukentėju-
sieji yra nepilnamečiai“8. Keliuose kodekso straipsniuose yra įtvirtintas proce-

8 LR BPK, 176 straipsnis, 1d. 3 p. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=381239



75

smurtiniai nusikaltimai kaip ypatingas pavojaus žmogui šaltinis

so greitumo principas. Teisėsaugos pareigūnai yra įpareigoti atlikti ikiteisminį 
tyrimą kuo greičiau. Šią teisėsaugos pareigūnų pareigą atitinka įtariamojo teisė 
reikalauti, kad procesas jo atžvilgiu truktų kuo trumpiau (pvz., BPK 215 str. 
„Ikiteisminio tyrimo nutraukimas dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo tru-
kmės“).

Atliekant ikiteisminį tyrimą darant svarbus tyrimo mobilumas. Tai reiš-
kia, kad tiriant nusikalstamas veikas, atliekant ikiteisminį tyrimą būtinas opera-
tyvumas ir tam tyrėjas turi būti visada pasirengęs. Mobilumas – didesnių jėgų 
telkimas kuriam nors uždaviniui atlikti9.

Tai, kad BPK numato tam tikrus terminus, rodo ikiteisminio tyrimo pa-
reigūnų mobilumą (BPK 171 str.3 d.). Su mobilumo principu siejamas ir kitas 
principas – intensyvumas. Nusikalstamų veikų tyrimo intensyvumas siejamas 
su kiekvienu ikiteisminio tyrimo veiksmu, su procesine prievartos priemone ir 
kruopščiu planavimu, pasirengimu kiekvienam tyrimo veiksmui.

Smurtinių nusikaltimų tyrimo kokybė ir terminai labai priklauso nuo 
to, kaip tyrėjas organizuoja ir planuoja savo darbą.

Nusikalstamų veikų tyrimas yra greitai besikeičiantis procesas, jam bū-
dingas dinamiškumas. Ikiteisminio tyrimo tyrėjai turi nuolatos sekti besikei-
čiančią padėt įir atitinkamai į tai reaguoti.

Tyrimo organizavimas yra moksliškai pagrįstas metodas, kurio esmę 
sudaro nuoseklus ir kryptingas pastangų sutelkimas ikiteisminio tyrimo tiks-
lams pasiekti10. Nusikalstamų veikų tyrimas yra organizacinio11 pobūdžio. Tai 
įtvirtina ir baudžiamojo proceso kodeksas, griežtai reglamentuojantis teisinius 
įrodinėjimo pagrindus, tam tikrus terminus, tyrimo veiksmų atlikimo tvarką.

 BPK 164 str. „Ikiteisminio tyrimo subjektai”1 dalyje numatyta, kad „iki-
teisminį tyrimą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Ikiteisminį tyrimą orga-
nizuoja ir jam vadovauja prokuroras. <...>“.

Baudžiamasis procesas numato aktyvų prokuroro dalyvavimą tiriant 
nusikalstamas veikas. Prokuroras organizuoja tyrėjų darbą, kontroliuoja, kaip 
jie atlieka tyrimą ir vykdo privalomus nurodymus.

9 Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 1985, p. 325.
10 Kuklianskis, S. Nusikaltimų tyrimo organizavimo pradmenys. Vilnius, 1995, p. 12
11 Organizavimas – tvarkyti ką nors, teikti kam nors planingumo, sistemingumo. 

Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius, 1985, p. 355.
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Atsižvelgiant, kad prokuroras turi organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam 
vadovauti, pradėjusiam ikiteisminį tyrimą prokurorui leidžiama pasirinkti 
tolesnio elgesio variantus: 1) pačiam atlikti ikiteisminį tyrimą; 2) pavesti tai 
daryti ikiteisminio tyrimo įstaigai. Net ir tuo atveju, kai prokuroras pats jokių 
ikiteisminio tyrimo veiksmų neatlieka, ikiteisminio tyrimo organizavimo ir va-
dovavimo funkcijos ikiteisminio tyrimo pareigūnui jis perduoti negali. Proku-
roras atsako už kiekvieno ikiteisminio tyrimo rezultatus.

Pavedęs atlikti ikiteisminį tyrimą ar atskirus tyrimo veiksmus ikiteismi-
nio tyrimo pareigūnams, prokuroras privalo užtikrinti, kad jo pavedimas bus tin-
kamai įvykdytas. To siekti prokuroras gali kontroliuodamas ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų darbą. Kontroliavimo funkcija yra išvestinė iš prokuroro vykdomų 
konstitucinių ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vadovavimo jam funkcijų.

Tačiau būtina atminti, kad „ikiteisminio tyrimo pareigūnas ir prokuro-
ras procesinėje veikloje yra darbo kolegos, veikiantys „viename kinkinyje“12. 
Todėl ikiteisminio tyrimo pareigūnams prokurorai privalo iš anksto nurodyti, 
kokius veiksmus jie privalo arba gali atlikti tipinėse situacijose.

Apklausus ikiteisminio tyrimo pareigūnus paaiškėjo, kad ne visuomet 
iškeliamos visos galimos tiriamo įvykio ir tam tikrų aplinkybių versijos. Respon-
dentai nurodė, kad neiškėlus visų versijų nusikalstamos veikos tyrimas tampa 
chaotiškas, atsitiktinio pobūdžio, todėl atsiranda tyrimo klaidų (ne laiku arba 
pavėluotai atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmai, ne ta kryptimi vyko tyrimas).

Ignoruoti versijų, jei jos ir mažai tikėtinos, nereikia, nes jos sudaro loginį 
tyrimo pagrindą. Jų iškėlimas yra pažinimo proceso etapas, konkretus ir aiškiai 
apibrėžiantis tyrėjo mąstymo rezultatą.

Tačiau atlikę apklausų analizę nustatėme, kad pasitaiko atvejų, kai prokuro-
ras nurodo, kokias tirti versijas, tyrėjui nepalikdamas jokio savarankiškumo.

68,4 proc. apklaustų pareigūnų nurodė, kad iškeltos tyrimo metu ver-
sijos yra tikrinamos paraleliai. 26,3 proc. paeigūnų tikrina tik labiausiai tikėti-
nas versijas. Kiti tikrina tik prokuroro nurodytas versijas arba tikrina kiekvieną 
paeiliui, t. y. dirbama atmetimo principu – nepasitvirtinusi versija atmetama ir 
kelima kita realiausia.

12 Burda, R.; Gruodytė, E.; Krikščiūnas, R. Prekybos žmonėmis nusikaltimų tyrimo bei 
ikiteisminio nagrinėjimo problemos Lietuvoje. Vilnius, 2006, p. 91.
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Tačiau būtina stengtis versijas tikrinti kryptingai ir veiksmingai, o ne sti-
chiškai. Pasirenkant versijų tikrinimo būdus ir priemones, pirmiausia reikėtų 
atlikti tokius veiksmus, kuriais būtų galima patikrinti kuo daugiau versijų.

Vienas iš pasiūlymų – panaudoti žinomo asmeninio produktyvumo 
eksperto Davido Alleno sukurtą metodą GTD („Getting Things Done“) darbo 
efektyvumui gerinti. Vienas iš jo modelių grindžiamas penkių žingsnių metodi-
ka: surinkimu, įvertinimu, sisteminimu, patikrinimu ir darymu. Tai siūlytume 
įdiegti keliant ir tikrinant nusikalstamų veikų tyrimo versijas.

Taktinis aspektas pasirenkant reikiamą ikiteisminio tyrimo veiksmą arba jų 
sistemą būna apribotas tam tikrų situacijų, iš kurių labiausiai paplitusios yra šios13:

•	 galimybė išspręsti pirminius įrodinėjimo uždavinius atliekant panašius 
pagal pažinimo galimybes ikiteisminio tyrimo veiksmus;

•	 galimybė išspręsti iškart kelis pagal svarbumą įrodinėjimo uždavinius 
atliekant skirtingus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

•	 galimybė nuosekliai atlikti kelis vienodus ar skirtingus ikiteisminio ty-
rimo veiksmus.

„Atskiri veiksmai ir jų sistema yra dialektinė visuma“14. Ikiteisminio tyri-
mo veiksmų tarpusavio ryšys ir tam tikra jų priklausomybė vieniems nuo kitų 
lemia sėkmingą visos sistemos funkcionavimą, o tai daro įtaką nusikalstamos 
veikos aplinkybes stengiantis ištirti nuodugniai, visapusiškai ir objektyviai.

Tam, kad būtų galima nustatyti ikiteisminio tyrimo veiksmų sistemą, 
kuri yra kiekviename ikiteisminiame tyrime, reikia atsižvelgti į tam tikrus dės-
ningumus, kurie atsiranda tarp nusikaltimo pėdsakų ir įrodymų surinkimo 
procesinių būdų. Kiekvienas ikiteisminio tyrimo veiksmas turi savitą įrodomo-
sios informacijos gavimo būdą. Tinkamai pasirinkta ikiteisminio tyrimo veiks-
mų sistema užtikrina tyrimo sutelktumą, o tai daro jįveiksmingą.

Tyrimo metu buvo išnagrinėta 100 smurtinių nusikaltimų ikiteisminio 
tyrimo bylų (Vilniaus m. VPK ir 5 PK – 43 baudžiamosios bylos, Klaipėdos 
m. VPK – 22 baudžiamosios bylos, Alytaus m. ir r. PK – 20 baudžiamųjų bylų, 
Utenos r. PK – 15 baudžiamųjų bylų).

13 Соловьев, А. Б. Как организовать расследование. Учебно-методическое посо-
бие. Москва, 2000, с. 82–83.

14 Ten pat, p. 57.
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Daugeliu atvejų tirtose bylose ikiteisminis tyrimas yra baigtas surašius 
kaltinamąjį aktą (žr. 1grafiką).

1 grafikas.  
koks yra priimtas sprendimas baudžiamojoje byloje?

Ikiteisminis tyrimas yra nutrauktas mirus įtariamajam (BPK 28 str. 2 d., 
BPK 38 str. 1–7 p.). Kitos priimtų sprendimų baudžiamosiose bylose priežastys 
– tęsiama įtariamojo paieška, baudžiamoji byla teisme, tyrimas tęsiamas arba yra 
nutartis perduoti bylą teismui dėl priverčiamojo pobūdžio priemonių taikymo.

Nagrinėjant bylas buvo vertinama, kas dalyvavo tiriant šiuos smurtinius 
nusikaltimus. 26 atvejais nagrinėtų bylų jas tyrė 2, o 4 atvejais – 3 tyrėjai. Yra 
buvę, kai ikiteisminį tyrimą pradeda vienas pareigūnas, o nustačius įtariamuo-
sius buvo sudaryta grupė iš 3 tyrėjų ir 3 prokurorų. Tai, kad keičiasi tyrimo 
metu tyrėjai, mažina ikiteisminio tyrimo veiksmingumą, didina tyrimo sąnau-
das. Bylą perėmęs tyrėjas iš naujo gilinasi į visas tyrimo aplinkybes, pakartoti-
nai atlieka kai kuriuos ikiteisminio tyrimo veiksmus remdamasis informacija 
iš pirminių šaltinių. Atlikę bylų ir respondentų apklausų analizę galime įžvelgti 
tam tikrus šio proceso (pareigūnų kaitos) ir liudytojų, nukentėjusiųjų apklausų 
ryšius. Išnagrinėjus ikiteisminio tyrimo bylas, pasikeitus tyrėjams, liudytojai ir 
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nukentėjusieji buvo apklausiami papildomai be išimties visose bylose. Nusta-
tėme, kad 26,3 proc. bylose atliekant papildomas apklausas buvo pateikiami tie 
patys klausimai apie įvykio aplinkybes, kaip ir pirminėje apklausoje. Iš dalies tie 
patys klausimai buvo užduodami 15,8 proc. nagrinėtų bylų, kurie nieko naujo 
tyrime neatskleidė. Dauguma pareigūnų į klausimą, koks yra tokių apklausų 
tikslas, atskakė, kad buvo siekiama patvirtinti reikšmingas aplinkybes, kurios 
jau yra žinomos, arba dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Tik 26 proc. papildo-
mų apklausų nesikartojo pirminėje apklausoje užduodami klausimai.

Vertindami, kaip greitai tiriami smurtiniai nusikaltimai, nustatėme, kad 
ikiteisminis tyrimas šiose bylose trunka vidutiniškai apie 4 mėnesius. Tačiau – tai 
priklauso nuo bylos sudėtingumo, tuimos informacijos apie padarytą nusikalti-
mą – šių nusikaltimų tyrimas gali trukti nuo 1 mėn. iki 5 metų (žr. 2 grafiką).

2 grafikas.
Per kiek laiko buvo baigtas (nutrauktas) ikiteisminis tyrimas?
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Išnagrinėjus pareigūnų nuomones dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų ir 
procesinių prievartos priemonių, kurie yra dažniausiai atliekami tiriant smur-
tinius nusikaltimus, paaiškėjo veiksmų taikymo eiliškumas:
1. įvykio vietos apžiūra;
2. liudytojų apklausos;
3. įvykio vietos tyrimas ir ekspertizės arba objektų tyrimo skyrimas;
4. įtariamojo apklausa ir parodymas atpažinti;
5. parodymų patikrinimas vietoje;
6. akistatos;
7. krata;
8. poėmis;
9. eksperimentas.

Smurtinių nusikaltimų tyrimo veiksmingumas dažnai priklauso nuo to, 
kaip greitai yra apžiūrima įvykio vieta ir paimami visi esantys pėdsakai. Todėl 
atlikdami empirinį tyrimą vertinome, po kiek laiko, pranešus apie padarytą 
nusikalstamą veiką, smurtinėse bylose buvo atlikta įvykio vietos apžiūra arba 
įvykio vietos tyrimas. 65 proc. išnagrinėtų bylų sudarė bylos, kuriose įvykio 
vietos apžiūra buvo atlikta per valandą nuo gauto pranešimo momento. Tačiau 
pasitaikė tokių atvejų, kai įvykio vieta buvo apžiūrėta praėjus parai ir daugiau 
laiko. Taip prarandamas laikas, per kurį gali pakisti įvykio vieta ir visi joje esan-
tys pėdsakais dėl to nusikaltimą atskleisti ir tirti sunkiau. Būtina atkreipti dė-
mesį, kad ne visose įvykio vietos apžiūrose dalyvauja specialistai, padedantys 
tyrėjams surasti, tinkamai užfiksuoti ir paimti ten esančius pėdsakus ir paliktus 
objektus. Pabandėme nustatyti priežastis, kodėl jie nekviečiami jose dalyvauti. 
Didžioji dauguma respondentų neatsakė į šį klausimą. Tačiau kita dalis nurodė 
šias priežastis:

•	 nusikaltimas padarytas labai seniai;

•	 dėl didelių darbo krūvių. Specialistai būna išvykę į kitą įvykio vietą. Dir-
ba tik viena operatyvinė grupė;

•	 trūksta specialistų (nakties metu vienas specialistas aptarnauja 2 polici-
jos komisariatus);

•	 įvykis nereikšmingas;

•	 akivaizdu, kad įvykio vietoje nebus paimta tirti tinkamų objektų;

•	 budėtojo požiūris į įvykio vietą;
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•	 įvykis priskiriamas prie baudžiamųjų nusižengimų;

•	 specialios žinios ne visada būtinos;

•	 aplaidumas, nesugebėjimas reikiamu metu priversti specialistą atvykti 
į nusikaltimo vietą. Kartais specialisto nekompetencija, dėl kurios nėra 
prasmės jo kviesti ir gaišti laiką.

Tyrimo metu nustatyta, kad tyrėjai daug sunkumų patiria atlikdami įvy-
kio vietos apžiūras. Pagrindinė problema, kurią įvardijo net 23 respondentai, 
yra techninių priemonių stoka ir turimų nenaudojimas (pasenusios techninės 
priemonės). Pareigūnai taip pat nurodė, kad dalies turimų techninių priemo-
nių galimybės yra ribotos – priklauso nuo į oro sąlygų. Nakties metu atliekant 
įvykio vietos apžiūras trūksta apšvietimo priemonių.

Antra problema, atliekant įvykio vietos apžiūrą, pareigūnų teigimu, yra 
jos apsauga (18 respondentų). Pasak jų, dažnai pirmiausia įvykio vietą apžiūri 
nukentėjusysis ir tik tada operatyvinė grupė, todėl per tokią apžiūrą dažnai ran-
dami sunaikinti arba pakeisti nusikaltimo pėdsakai. Be to, įvykio vietoje daly-
vauja per daug žmonių, jie trukdo dirbti.

Trečia dažniausiai nurodyta problema atliekant įvykio vietos apžiūras yra 
neorganizuotumas. Nėra tikslingo darbo pasidalijimo, kiekvienas daro tai, ką nori. 

Be kitų problemų, kurias dažniausiai įvardijo pareigūnai, yra:

•	 nekoordinuojamas bendras reikiamų pareigūnų ir specialistų atvykimas 
į įvykio vietą;

•	 nenuosekliai, paviršutiniškai atliekama įvykio vietos apžiūra. Paviršutiniš-
kas operatyvinės grupės požiūris į įvykio vietos apžiūrą. Noro trūkumas;

•	 blogas planavimas, veiksmai neanalizuojami;

•	 tai nėra planinis veiksmas, todėl į įvykio vietą išvykstama spontaniškai, 
nepasirengus, įranga būna neparuošta, specialistai neturi reikiamos įran-
gos. Ne visi specialistai tinkamai pasirengę dalyvauti įvykio vietose. Pa-
reigūnai nurodo specialistų kompetencijos ir įgūdžių trūkumą. Dažnai 
prasti pėdsakų paėmimo rezultatai. Specialistai, stokodami techninių 
priemonių bei jas taupydami, nesurenka visų pėdsakų ir ne iki galo už-
fiksuoja objektus. Pareigūnai taip pat nurodė ir pačių specialistų stoką;

•	 esant nusikalstamų veikų gausai trūksta laiko tinkamai apžiūrėti įvykio vietą;

•	 pareigūnams, atliekantiems įvykio vietos apžiūrą, trūksta įgūdžių, dažnai jie 
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būna nekompetentingi atlikti šį veiksmą. Stokojama žinių atliekant įvykio 
vietos apžiūrą, pareigūnai pasižymi standartiniu mąstymu, trūksta profesio-
nalumo ir pareigingumo, nesilaikoma metodinių rekomendacijų;

•	 daug objektų nepaimama ištirti, o tik aprašoma;

•	 į bylą nededamas į įvykio vietą pirmiausia atvykusio pareigūno išsamus 
tarnybinis pranešimas;

•	 žmoniškųjų išteklių stoka ir nekvalifikuotas tyrėjų darbas arba atmesti-
nai atliekami pirminiai tyrimo veiksmai.

Jeigu į įvykio vietą nevyksta specialistas, jos apžiūrą atlieka ikiteisminio 
tyrimo pareigūnas. Todėl jiems buvo pateiktas klausimas: ar tirdami smurtinius 
nusikaltimus savarankiškai naudojate mokslines technines priemones? 18 proc. ap-
klaustųjų nurodė, kad apžiūrėdami įvykio vietas technines priemones naudoja 
dažnai (žr. 3 grafiką).

3 grafikas.  
ar tirdami smurtinius nusikaltimus savarankiškai naudojate  

mokslines technines priemones?
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Tačiau, kaip matyti iš pateikto grafiko, didelė dalis respondentų nesi-
naudoja techninėmis priemonėmis. Jie nurodė šias priežastis: nėra technikos, 
esama technika pasenusi; neturi įgūdžių, o specialistų nėra; jų manymu, tai ne-
duoda naudos; yra organizacinių problemų paimant techniką; kiti mano, kad 
tai turi daryti specialistai.

Kadangi dauguma respondentų minėjo, jog nesinaudoja technika, nes 
techninės priemonės yra pasenusios, pabandėme nustatyti, kokių priemonių 
jiems trūksta norint tinkamai apžiūrėti įvykio vietą. Atsakymai išdėstyti pagal 
dažniausius pageidavimus: 

•	 vaizdo kamerų (15 respondentų);

•	 skaitmeninių fotoaparatų (13 respondentų). Utena neturi skaitmeninių 
fotoaparatų;

•	 infraraudonųjų spindulių šaltinių (12 respondentų);

•	 metalo ieškiklių (9 respondentai);

•	 ultravioletinių spindulių šaltinių (5 respondentai);

•	 vaizdo ir garso fiksavimo techninių priemonių (4 respondentai);

•	 pėdsakų fiksavimo ir paėmimo priemonių (2 respondentai); spec. la-
gaminų;

•	 pakavimo priemonių;

•	 priemonių, kuriomis būtų galima aptikti pačius mažiausius, plika akimi 
nematomus pėdsakus;

•	 priemonių lyginamiesiems pavyzdžiams paimtii (odorologiniam tyri-
mui).

Įvykio vietos apžiūros kokybę galima užtikrinti, jei į apžiūrą kviečiamas 
spe cialistas. Todėl nagrinėjanti kiteisminio tyrimo medžiagas nustatyta, kad 
net 83 proc. atvejų į įvykio vietos apžiūrą yra kviečiamas specialistas, kuris pa-
deda tinkamai apžiūrėti įvykio vietą ir tinkamai surasti, paimti ir įtvirtinti joje 
surastus pėdsakus ir įrodomąją reikšmę turinčius daiktus. Ažiūrėdami smur-
tinių nusikaltimų įvykio vietas, specialistai 82 proc. atvejų naudojasi krimina-
listikos technikos galimybėmis. Naudodamiesi šia technika specialistai įvy-
kio vietoje 72 proc. atvejų paima tinkamus indentifikuoti pėdsakaus ir kitus 
objektus. Išnagrinėję visus įvykio vietos apžiūros protokolus nustatėme, kad 
dažniausiai smurtinių nusikaltimų tyrimo bylose paimama kraujo pavyzdžių  
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(32 proc. atvejų). Gana dažnai vietoje aptinkami ir paimami nusikaltimo įran-
kiai (27 proc. atvejų). Tarp kitų pėdsakų ir objektų grupių yra pirštų pėdsakai 
(22 proc.); drabužiai (22 proc.); biologiniai pėdsakai (13 proc.); tūtelės; kul-
kos (grankulkės); šūvio pėdsakai; nuorūkos; patalynė, mikroobjektai; kvapo 
pėdsakai; virvė (su mazgų fragmentais); guminės pirštinės; plaukai; automo-
bilių detalės; saulėgrąžų lukštai ir pan.

Norime atkreipti dėmesį, kad buvo paskirti šių įvykio vietoje paimtų 
pėdsakų ir objektų tyrimai arba ekspertizės; pirštų pėdsakų (4 baudžiamosiose 
bylose), kraujo (4 baudžiamosiose bylose nurodant, kad buvo akivaizdu, jog 
tai nukentėjusiojo kraujas), butelių, nuorūkų, plaukų, mikrodalelių, biologinės 
kilmės pėdsakų, spermos, peilio, virvės, rašysenos. Todėl darome išvadą, kad 
įvykio vietoje yra paimamas perteklinis pėdsakų kiekis, arba nustačius kitas įo-
domias aplinkybes šiose bylose tiesiog nebeskiriama rastų pėdsakų ekspertizė 
arba objektų tyrimai.

Dažnai specialisto dalyvavimas ikiteisminio tyrimo metu yra siejamas 
tik su įvykio vietos apžiūra ar tyrimu. Tačiau atliekant kitus ikiteisminio tyrimo 
veiksmus, jo dalyvavimas taip pat turi savų pranašumų. Tarkime, į apklausiamų 
nepilnamečių apklausas turėtume pasikviesti vaikų psichologų, kurie padėtų 
užmegzti psichologinį ryšį su apklausiamuoju, taip pat atskirais atvejais padėtų 
tyrėjui adekvačiai įvertinti nepilnamečio elgesį. Išnagrinėję ikiteisminio tyrimo 
medžiagas nustatėme, kad dažniausiai, kaip ir galima buvo numanyti, specia-
listai yra kviečiami dalyvauti įvykio vietos apžiūrose (78 proc. atvejų); paro-
dymus tikrinant vietoje (64 proc. atvejų); parodymuose atpažinti (24 proc. 
atvejų); įtariamojo apklausoje (6 proc.); eksperimentuose; kratose; akistatose.

Prokurorų teigimu, 90 proc. pirminę medžiagą surenka ikiteisminio ty-
rimo tyrėjas. 73,7 proc. ikiteisminio tyrimo tyrėjų nurodė, kad pirminę medžia-
gą apie nusikalstamą veiką ir neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus by-
lose jie atlieka kartu su kitais pareigūnais. Tačiau paaiškėjo tam tikra tendencija, 
kad ikiteisminio tyrimo tyrėjai, kurie turi 15–20 metų bendrą darbo stažą tei-
sėsaugos institucijose, renka medžiagą ir atlieka tyrimą patys, nepasitelkdami 
kitų pareigūnų. Tai galima sieti su tyrėjų profesionalumu ir sugebėjimu dirbti 
mobiliai ir greitai. Tačiau kyla ir tam tikrų abejonių – kad šios kategorijos parei-
gūnai nepasitiki kolegomis arba neturi bendradarbiavimo įgūdžių. Į klausimą, 
kodėl tyrimą atlieka vieni, nė vienas iš respondentų neatsakė.

Siekdami nustatyti, kiek veiksmingai ir greitai yra atliekamas ikiteismi-
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nis tyrimas per pirmąsias 3 dienas nuo ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nusta-
tėme, kad tyrėjai ir prokurorai stengiasi atlikti kuo daugiau ikiteisminio tyrimo 
veiksmų.

Nagrinėjant baudžiamąsias bylas paaiškėjo, kad per pirmąsias tris die-
nas buvo atliekami šie ikiteisminio tyrimo veiksmai ir procesinės prievartos 
priemonės (pateikiama nuo dažniausiai atliekamo veiksmo): 

•	 liudytojų apklausos (89,5 proc.);

•	 įvykio vietos apžiūra (84,2 proc.);

•	 kratos (68,4 proc.);

•	 ekspertizės ar objektų tyrimo skyrimas (63,2 proc.);

•	 įvykio vietos tyrimas, parodymų patikrinimas vietoje ir įtariamųjų ap-
klausos (26,3 proc.);

•	 kita (10,5 proc., tai įtariamųjų sulaikymai, telekomunikacijų tinklais per-
duodamos informacijos kontrolė).

Pirminį procesinį veiksmą – įvykio vietos apžiūrą – atliko bylą proku-
rorui perdavę tyrėjai (73,7 proc.), prokurorai arba kiti teisėsaugos pareigūnai 
(26,3 proc.) 

Dėl pareigūnų, dalyvaujančių įvykio vietos apžiūroje, skaičiaus atlikus 
tyrimą paaiškėjo, jog dažniausiai dalyvauja tyrėjas ir specialistas (ir / arba eks-
pertas). 

15,8 proc. bylų tiriant nužudymus ir vagystes nėra atliekamos įvykio 
vietos apžiūros. Pagrindinė to priežastis – nežinoma nusikaltimo vieta.

Dar dažni atvejai, kai į įvykio vietą, ypač tyčinių nužudymų naudojant 
šaunamuosius ginklus atvejais, atvyksta visų lygių atsakingi pareigūnai, prade-
dant miesto policijos ir prokuratūros vadovybe ir baigiant žemesnio rango pa-
reigūnais. Dalis jų nori kuo smulkiau sužinoti apie įvykio aplinkybes. Tai blaš-
ko apžiūrą atliekantį pareigūną, apžiūroje dalyvaujančius specialistus. Pasitaiko 
atvejų, kad būdami įvykio vietoje įvairaus lygio atsakingi asmenys palieka savo 
pėdsakų, aplinkos pakitimų, pavyzdžiui, nuorūkų, ir taip pasunkina tyrimą. 

Atlikus apklausų analizę paaiškėjo, kad apžiūros metu aptikti reikšmingi 
bylai tirti ir nagrinėti daiktai paimami, tačiau pakavimo priemonių pasirinki-
mas ribotas. Dėl pakavimo priemonių ikiteisminio tyrimo pareigūnų nuomo-
nės išsiskyrė – 47,3 proc. atsakė, kad pakavimo priemonių užtenka, tiek pat 
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– kad tokių priemonių neužtenka. Pareigūnai nurodė, kad popierinės dėžės, 
plastikiniai indai ir paruoštos objektų įvardijimo etiketės pagreitintų objektų 
pakavimą.

Dažni atvejai (52,6 proc.), kai atliekama papildoma arba pakartotinė 
įvykio vietos apžiūra, bandoma dirbti sekant „karštais pėdsakais“, t. y. siekia-
ma nustatyti asmenis, galinčius suteikti informacijos apie tiriamą įvykį, nors 
tai turėjo būti daroma pirminės apžiūros metu tinkamai paskirstant užduotis 
policijos pareigūnams. Išnagrinėjus papildomai atliktas įvykio vietos apžiūras 
paaiškėjo, kad 80 proc. tokių apžiūrų rezultatai buvo teigiami, t. y. įvykio vietą 
apžiūrint papildomai arba pakartotinai nustatyta tyrimui reikšmingos infor-
macijos. Tačiau būtina atminti, kad kiekvienas pakartotinai atliekamas veiks-
mas didina tyrimo sąnaudas, o tai mažina tyrimo veiksmingumą.

Dauguma ikiteisminio tyrimo pareigūnų, paklaustų, ką prideda prie 
įvykio vietos apžiūros protokolo, atsakė: fotolenteles (89,5 proc.), planus ir 
schemas (73,7 proc.). Tačiau daugelis ikiteisminio tyrimo tyrėjų sunkiai galėjo 
paaiškinti, kuo skiriasi planas nuo schemos. Be to, nagrinėdami ikiteisminio ty-
rimo bylas pastebėjome, kad schemos dažnai vadinamos planais ir atvirkščiai. 
Semantinė žodžio „planas”reikšmė – tai nedidelės teritorijos arba inžinerinio 
įrenginio sumažinta horizontalioji projekcija, brėžinys, kuriame sutartiniais 
ženklais plokštumoje pagal tam tikrą mastelį pavaizduota žemės paviršiaus 
dalis, statinys15. O žodis „schema”reiškia bendriausiuos ko nors bruožus, me-
tmenis, parengiamąjį projektą; statinio, įrenginio, prietaiso ar jo dalių, elementų 
ir jų tarpusavio ryšio apibendrintą grafinį vaizdą16. Nemažai laiko sugaištama 
braižant planus, schemas, juose pasigendama tikslumo, nes dažnai matuojama 
tam nepritaikytomis matavimo priemonėmis, ypač kai atstumai yra didesni nei 
10 metrų. Kai kurie ikiteisminio tyrimo pareigūnai planams braižo naudoda-
miesi „Microsoft Office Visio Professional“programa. Deja, ne visi pareigūnai 
moka ir gali naudotis šia programa. Todėl būtina išmokyti ikiteisminio tyrimo 
pareigūnus dirbti su kompiuterinėmis programomis, skirtomis planams ir 
schemoms braižyti.

Atliekant ikiteisminį tyrimą labai svarbu surinkti duomenis, kurie teis-
minio nagrinėjimo metu tampa įrodymais. Viena iš tokių sričių – darbas su 

15  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1993, p. 383.
16  Ten pat, p. 438.
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įvykio vietoje paimtais pėdsakais ir objektais. Labai svarbu per kiek laiko nuo 
paimtų apžiūrint įvykio vietą pėdsakų ir kitų objektų buvo paskirti objektų ty-
rimai ir ekspertizės (žr. 4 grafiką).

4 grafikas.  
Per kiek laiko nuo įvykio vietos apžiūros metu paimtų pėdsakų ir kitų objektų  

(arba atliekant kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus)  
buvo paskirtos objektų ekspertizės ir tyrimai?

Iš grafiko matyti, kad dauguma objektų tyrimų ir ekspertizių atliekama 
per pirmas 3 paras, tačiau pasitaikė atvejų, kai objektai ir pėdsakai buvo išsiųsti 
ištriti tik po 2 mėnesių. Tačiau, išnagrinėję baudžiamąsias bylas, nustatėme atvejų 
(jie sudarė 10,5 proc. nagrinėtų bylų), kai įvykio vietoje paimtų pėdsakų ir objek-
tų ekspertizės bei objektų tyrimai paskirti nebuvo. Iš bylų medžiagos nustatyti, 
kodėl tai nebuvo atlikta, nėra galimybės.

Ikiteisminio tyrimo pabaiga dažnai yra susijusi su tuo, kaip greitai gau-
namos specialistų išvados ar ekspertizės aktai. Tiriant smurtinius nusikaltimus 
dažnai skiriamos kompleksinės ekspertizės, kurios trunka nuo 1 savaitės iki 5 
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mėnesių. Tad yra rizika, kad ikiteisminis tyrimas užtruks ilgiau nei tai būtų galima 
atlikti, nes ekspertizės trunka ganėtinai ilgai. Visos trasologinės ekspertizės yra 
atliekamos nuo 7 dienų iki 6 mėnesių. Tai priklauso nuo siunčiamų tirti objektų 
kiekio. Lietuvoje fonoskopines ekspertizes atlieka tik Lietuvos teismo eksperti-
zės centras, tad šių ekspertizių atlikimo laikotarpis (išnagrinėjus baudžiamąsias 
bylas) yra gana ilgas 2–3 mėnesiai. Daktiloskopinės ekspertizės smurtinių nu-
sikaltimų tyrimo bylose trunka nuo 2 dienų iki 4 mėnesių. Kodėl toks didelis 
laiko tarpas, pagal bylų medžiagas nustatyti nepavyko. Tačiau apklausus tyrėjus 
ir specialistus nustatyta, kad šie tyrimai užtrunka, jei yra pateikiami netinkami 
lyginamieji pavyzdžiai – reikia laiko papildomai juos paimti. Labai didelė ter-
minų amplitudė yra atliekant kitus objektų tyrimus ir ekspertizes. Pavyzdžiui, 
DNR ekspertizė atliekama nuo 3 savaičių. iki 6 mėnesių; mikrodalelių eksperti-
zės – nuo 1 mėnesio iki 4 mėnesių; psichiatrinės ekspertizės – nuo 1 dienos iki 
2,5 mėnesio; balistinės ekspertizės – nuo 2 savaičių iki 5 mėesių.; sprogmenų 
tyrimas – nuo 14 dienų iki 1,5 metų (dėl ekspertų technikos gedimo); biologi-
niai tyrimai nuo 1 savaitės. iki 11 mėnesių; teismo medicininiai tyrimai – nuo 1 
dienos iki 8 mėnesių; lavonų tyrimai – nuo 2 dienų iki 5 mėnesių; šūvio pėdsa-
kai – per 3 mėnesius.

Apklausų procesas yra psichologiškai sunkus ikiteisminio tyrimo veiks-
mas, kurio metu asmenys daugeliu atvejų jaučia didžiulį diskomfortą. Todėl 
siekėme nustatyti, kiek kokybiškai ikiteisminio tyrimo metu yra atliekamos 
apklausos. 

Apklausoms, kaip ir kitiems ikiteisminio tyrimo veiksmams, labai svar-
bu pasirengti. Nuo pasirengimo priklauso tyrimo veiksmų atlikimo kokybė. 
Pasitaiko, kad tie patys žmonės po keletą kartų apklausiami kaip liudytojai, 
pakartotinės užduotys specialistams ir ekspertams skiriamos tik todėl, kad 
skiriant pirmas užduotis neišsiaiškinami visi su byla susiję klausimai, kuriuos 
galima išsiaiškinti atlikus konkrečias teismo ekspertizes.

Nukentėjusieji nuo įvykio yra apklausiami per parą (be išimties visose 
nagrinėtose bylose). Liudytojai, tiesiogiai matę nusikaltimą, apklausiami taip 
pat per parą. O įtariamųjų apklausos vyksta per parą nuo jų sulaikymo (36,8 
proc. nagrinėtose bylose). Pasitaikė, kai jie buvo apklausti tik po dviejų, trijų su 
puse ar aštuonių mėnesių, nors įtariamieji buvo žinomi jau nuo pirmųjų liudy-
tojų apklausų.

26,3 proc. nagrinėtų apklausų protokoluose buvo nustatyta, kad pakar-
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totinėse apklausose buvo užduodami tyrimui nereikšmingi klausimai. Visa tai 
vilkina ikiteisminį tyrimą. Būtina vengti pakartotinų apklausų, kuriose dažniau-
siai yra nustatinėjamos tos pačios nusikaltimų aplinkybės. Pakartotines liudy-
tojų apklausas dažnai atlieka 52,2 proc. apklaustų tyrėjų. Kiekvienoje byloje tai 
daro 13 proc. tyrėjų. Tų pačių liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos buvo atlik-
tos be išimties visose nagrinėtose bylose.

Pareigūnų, atliekančių ikiteisminį tyrimą, teiravomės, kokie ikiteisminio 
tyrimo veiksmų daugiausia kelia organizacinių, techninių problemų. Dažniausi 
atsakymai:

•	 parodymų patikrinimas vietoje su liudytojais, nukentėjusiais asmenimis, 
įtariamaisiais – jų nenoras dalyvauti veiksme; sunku atlikti šį veiksmą 
kitame mieste, nes ten vykti atsisako advokatai, su jais sunku suderinti 
laiką. Transporto problemos, vaizdo fiksavimo priemonių trūkumas;

•	 atpažinimas, nes reikia pakviest idu ir daugiau asmenų atvykti pas tyrėją 
vienu metu (sunku rasti statytinius);

•	 liudytojų (tarp jų ir nepilnamečių) apklausos teisme (pas ikiteisminio 
tyrimo teisėją), kai vienu metu yra daug įtariamųjų, sunku vienu metu 
sukviesti visus būtinus dalyvius;

•	 akistatos – dalyvių atsisakymas dalyvauti, neatvykimas sutartu laiku dėl 
užimtumo;

•	 transporto priemonės apžiūra;

•	 įvykio vietos apžiūra;

•	 ikiteisminio tyrimo veiksmai, atliekami tardymo izoliatoriuose, nes 
trūksta kambarių;

•	 eksperimentai – kuo tikslesnių aplinkybių atkūrimas;

•	 sulaikytųjų ir suimtųjų medicininiai tyrimai – registracija, reikiamų do-
kumentų paėmimas, konvojavimas;

•	 liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, apklausos.

Bandėme išsiaiškinti, kas kiek vidutiškai laiko atliekami ikiteisminio 
tyrimo veiksmai vienoje byloje? Apklausiamieji nurodė, kad atsižvelgiant į 
bylos apimtį, sudėtingumą, tyrimo stadiją tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių 
ikiteisminio tyrimo veiksmai dažniausiai daromi kas 2–4 dienas. Išnagrinėjus 
baudžiamąsias bylas nustatyta, jog pirmomis tyrimo dienomis ikiteisminio 
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tyrimo veiksmai atliekami nuo kelių valandų iki vienos dienos. Vėliau, atlikus 
pirminius tyrimo veiksmus, kas 4–5 dienas.

Ikiteisminis tyrimas smurtinių nusikaltimų bylose vidutiniškai trunka 
nuo 6 iki 18 mėnesių. Ar galima sutrumpinti ikiteisminio tyrimo trukmę? Į šį 
klausimą dauguma (84,2 proc.) apklaustųjų atsakė „taip“. Jų nuomone, tam įta-
kos turi kuruojančio prokuroro vaidmuo tyrime.

Nagrinėjant taikomų procesinių prievartos priemonių sistemą nustatyta, 
kad daugiausia bylose yra taikomos šios priemonės: suėmimai – 55 proc.; sulaiky-
mai – 54 proc.; kratos – 42 proc.; pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas – 26 
proc.; telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolė bei įrašų dary-
mas – 7 proc.; laikinas nuosavybės teisių apribojimas – 4 proc. ir pan.

Nagrinėdami bylas siekėme išsiaiškinti, kiek ir kokių ikiteisminio tyrimo 
veiksmų buvo atlikta formaliai (tik dėl to, kad tai nurodymas, „sena tradicijair 
pan.), kurie buvo nerezultatyvūs. 30 proc. nagrinėtų bylų sudarė bylos, kuriose 
buvo nustatyta, kad tokie „formalūs“ ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo atliekami. 
18 baudžiamųjų bylų buvo apklausiami asmenys, kurie nieko negalėjo papasako-
ti ir suteikti naudingos su įvykiu susijusios informacijos, taip pat namo gyventojai, 
kurie nieko nematė ir negirdėjo. Buvo apklausinėjami kartu su nukentėjusiuoju 
mokęsi asmenys, kurie pastaruoju metu su juo nebendravo, taip pat draugai. For-
malios buvo apklausos asmenų, kurie tuo metu dirbo bare ir surado lavonus, bet 
neturėjo galimybės girdėti ar matyti to įvykio. Prokurorų nurodymu apklausti 
asmenys, buvo per toli nuo įvykio vietos ir negalėjo nei matyti nusikaltimo, nei 
apie jį girdėti. Taip pat abejonių kėlė kai kurie įtariamųjų sulaikymai, nes ne iki 
galo išnagrinėta turėta pirminė operatyvinė informacija. Pasitaikė atvejų, kai ne-
įvertinus susidariusios padėties buvo atliktos operatyvinės paieškos priemonės. 
Dar iš pasitaikiusių formaliai atliktų ikiteisminio tyrimo veiksmų buvo: kai kurie 
parodymų patikrinimai vietoje; formalios įtariamųjų apklausos; nukentėjusiojo 
darbo vietos apžiūra; kai kurios įvykio vietos apžiūros (kai kurių iš jų metu yra fo-
tografuota, tačiau nuotraukos bereikšmės); kratos; policijos pareigūnų apklausos.

Pareigūnų dažniausiai minimi kaip formaliai atliekami šie ikiteisminio 
tyrimo veiksmai:

•	 akistatos (dažnai jau pažįstamų asmenų, kurie iš anksto yra susitarę dėl 
parodymų pateikimo) atliekamos tik dėl to, kad jas atlikti nurodo pro-
kuroras, tačiau jos prieštaravimų nepanaikina; 

•	 daugiabučių namų gyventojų, kurie nieko nežino (turėtų užtekti tarnybi-
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nio pranešimo apie policijos pareigūno atliktą informacijos rinkimo eigą), 
apklausos. Tai itin populiaru, jei veika yra neatskleista, apklausiami visi šalia 
įvykio gyvenantys asmenys („liudytojų apklausos dėl skaičiaus“).

•	 daiktų, kurie nėra įrodymai baudžiamojo byloje, apžiūros;

•	 nesuimtų įtariamųjų kratos; 

•	 teisinės pagalbos prašymai.

Respondentams buvo pateiktas klausimas: kokie informaciniai šaltiniai 
yra ypač svarbūs tiriant nužudymus, sveikatos sutrikdymus ir išžaginimus? Didžiau-
sią įrodomoją reikšmę, jų nuomone, turi pėdsakų ir kitų objektų tyrimo rezul-
tatai bei liudytojų parodymai (žr. 5, 6, 7 grafikus)

5 grafikas. 
informaciniai šaltiniai, ypač svarbūs tiriant nužudymus
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6 grafikas. 
informaciniai šaltiniai, ypač svarbūs tiriant sveikatos sutrikdymus

7 grafikas.  
informaciniai šaltiniai, ypač svarbūs tiriant išžaginimus, seksualinius priekabiavimus,  

mažamečio asmens tvirkinimus
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Respondentams buvo pateikas klausimas: kokie ikiteisminio tyrimo veiks-
mai yra veiksmingi tiriant smurtinius nusikaltimus? Kaip efektyviausią ikiteisminio 
tyrimo veiksmą net 59 respondentai nurodė liudytojų apklausas (žr. 8 grafi-
ką). Tarp kitų veiksmų, kuriais veiksmingai atskleidžiami ir tiriami smurtiniai 
nusikaltimai, pareigūnai nurodė nukentėjusiųjų apžiūras, įtariamųjų asmenų 
apžiūras, atliekamus medicininius tyrimus, telekomunikacijų tinklais perduo-
damos informacijos kontrolę bei įrašų darymą (BPK 154 str.), prokuroro tei-
sę susipažinti su informacija (BPK 155 str.), savo tapatybės neatskleidžiančių 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmus (BPK 158 str.), slaptą sekimą (BPK 
160 str.), taip pat pareigūnai palankiai įvertino operatyvinį tyrimą, kurio metu 
surenkama ganėtinai daug informacijos. Kai kurie respondentai nurodė, kad 
yra svarbūs visi ikiteisminio tyrimo veiksmai.

8 grafikas.  
kokie ikiteisminio tyrimo veiksmai yra veiksmingi tiriant smurtinius nusikaltimus?
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Veiksmingas ir optimalus ikiteisminio tyrimo organizavimas reikalau-
ja tam tikro profesinio pasirengimo, sugebėjimo tinkamai organizuoti tyrimą 
bei veiksmingai panaudoti turimas technines priemones. Pareigūnams buvo 
užduotas klausimas: kokių veiksmų atlikimas sukelia daugiausia organizacinių, 
techninių problemų? Pateikiame pareigūnų sudarytą sunkiausiai organizuojamų 
ikiteisminio tyrimo veiksmų eilę:

1. parodymas atpažinti (29 respondentai);

2. įvykio vietos apžiūra (21 respondentas);

3. ekspertizės skyrimas (17 respondentų);

4. parodymų patikrinimas vietoje (16 respondentų);

5. eksperimentas (14 respondentų);

6. akistatos (10 respondentų).

Kaip daugiausia organizacinių bei techninių problemų sukeliantį iki-
teisminio tyrimo veiksmą pareigūnai nurodė parodymą atpažinti. Pagrindinės 
problemos atliekant šį veiksmą – tai manekenai, kuriuos labai sunku surasti. 
Vienas iš galimų būdų spręsti šią problemą – statytiniams mokamas atlygis 
už šį „darbą“. Daug problemų kyla esant būtinybei atlikti asmens atpažinimą 
iš nuotraukų. Policijos komisariatuose nėra fotografuojami įtariamieji, padarę 
nusikalstamas veikas, vengiant pažeisti jų teises, kol jų kaltais nepripažins teis-
mas. O kitos galimybės atpažinti asmenį kartais nėra galimybės. Atliekant daik-
tų atpažinimą taip pat susiduriama su tam tikromis problemomis – iš kur gauti 
daiktus, panašius į pateikiamus atpažinti liudytojams ir nukentėjusiesiems? Jei 
tai bendros paskirties daiktai ir jie naudojami kasdieniame gyvenime, be to, yra 
nedideli, sunkumų nekyla. Tačiau jei atpažinti reikia, pavyzdžiui, pavogtą tele-
vizorių, iš kur pareigūnams gauti panašius kelis televizorius?

Kitas veiksmas, kuris pareigūnams sukelia nemažai organizacinių proble-
mų, yra įvykio vietos apžiūra. Viena iš problemų, pasak pareigūnų, – įvykio vietos 
apsauga. Antra – nuvykimas į įvykio vietą.. Trečia – menka specialistų kvalifika-
cija. Ketvirta – dažnai specialistai neturi reikiamų priemonių ir medžiagų objek-
tams apžiūrėti, taip pat modernių ir objektų, ir veiksmo fiksavimo priemonių. 
Penkta – dalyvaujančių asmenų veiksmų koordinavimas. Pareigūnai nurodė, 
kad dažnai susiduriama su sunkumais, kai į įvykio vietą reikia surinkti kelių spec. 
tarnybų atstovus ir specialistus (pvz., kai yra kviečiami priešgaisrinės apsaugos 
tarnybos pareigūnai, medikai, išminuotojai, ekspertai, prokurorai ir t. t.).
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Skiriant ekspertizes pareigūnai dažniausiai susiduria su ilgais ekspertizių 
terminais, ypač atliekant DNR ir psichiatrines ekspertizes. Dėl to pareigūnai 
negali tinkamai ir operatyviai organizuoti tyrimo. 

Atlikdami parodymų patikrinimą vietoje, pareigūnai susiduria su ta pačia 
problema – kaip nuvykti į vietą. Jie mato sunkumus ir sudarant grupę, kuri pri-
valo dalyvauti atliekant parodymų patikrinimą vietoje.

Rengdamiesi daryti eksperimentą, pareigūnai patiria panašių aplinkos są-
lygų, kokios buvo darant nusikalstamą veiką, sudarymo sunkumų.

Pareigūnai nurodė ir kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus, kuriems besi-
rengiant ar juos atliekant kyla tam tikrų organizacinių arba techninių proble-
mų. Pavyzdžiui, įvykio vietos tyrimas dažnai yra atliekamas ne kartu su įvykio vie-
tos apžiūra, o tik po tam tikro laiko tarpo (7 respondentai). Sunku kartais laiku 
pritaikyti procesines prievartos priemones (kratą, poėmį), nes praeina daug 
laiko, kol gaunama teisėjo nutartis (4 respondentai). Pareigūnai susiduria su 
organizacinėmis problemomis, kai reikia panaudoti operatyvines priemones, 
o vėliau jas išslaptinti. Dažnai kyla nedidelių nesklandumų atliekant liudytojų 
(taip pat nepilnamečių) apklausas teisme. Kaip pagrindinė problema yra nuro-
doma, kad kartais nebūna transporto, su kuriuo galėtų nuvykti į teismus kartu 
su liudytojais (5 respondentai). 

Pareigūnai teigė, kad taip pat sunku gauti informaciją apie telefoninius 
pokalbius – tai trunka labai ilgai, nes reikia gauti teisėjo sankciją (BPK 154 str.). 

Tik 3 pareigūnai, atsakinėję į jiems pateiktus klausimus, nurodė, kad at-
liekant ikiteisminio tyrimo veiksmus ar taikant procesines prievartos priemo-
nes nekyla jokių problemų.

Nagrinėdami baudžiamąsias bylas bandėme rasti problemų arba tak-
tinių klaidų atliekant pirminius tyrimo veiksmus smurtinių nusikaltimų bau-
džiamosiose bylose. Buvo nustatytos šios problemos ir taktinės klaidos tiriant 
nusikalstamas veikas:

1. patikėta įtariamojo versija apie savigyną, nebuvo tikrinamos kitos versijos;

2. nužudytojo draugas, psichiškai nesveikas, prisipažino sumušęs nužudy-
tąjį, nors tai buvo netiesa. Po šio prisipažinimo jis buvo sulaikytas. Tuo 
pat metu netikrintos kitos versijos;

3. nenuodugniai apžiūrėta įvykio vieta, apžiūra formali (6 baudžiamosio-
se bylose);
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4. įrodymų trūkumas, jie nesurinkti viso ikiteisminio tyrimo metu, o kai 
kada ne visi surinkti pėdsakai buvo atiduoti specialistams ir ekspertams. 
Įvykio vietos apžiūros metu buvo netinkamai supakuoti biologinės kil-
mės objektai, kuriuos vėliau atsisakė tirti ekspertai.

5. vėlai pradėta įtariamojo asmens paieška;

6. atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus nebuvo laikomasi jokios takti-
kos, tyrimas chaotiškas;

7. paskelbus paiešką nebuvo iš karto pasitelktos žiniasklaidos priemonės.

8. nustatyti ne visi liudytojai;

9. pirminėse liudytojų apklausose užfiksuoti tam tikri faktai vėliau nebuvo 
tikrinami;

10. neapžiūrėti nukentėjusiojo drabužiai, su kuriais jis buvo sumuštas;

11. nepaimti odorologiniai pėdsakai;

12. įvykio vietos apžiūros metu nefotografuota;

13. neatlikus lavono tyrimo palaikai buvo palaidoti, vėliau jie ekshumuoti;

14. įvykio vietos apžiūroje nedalyvavo teismo medikas;

15. įtariamojo suėmimas netikslingai buvo pakeistas namų areštu, nes įta-
riamasis pasislėpė ir iki šiol nerastas;

16. nepakankamai profesionalūs operatyviniai darbuotojai, nepakankama 
pagalba ikiteisminio tyrimo tyrėjui;

17. nukentėjusiajam esant gyvam neatliktas medicininis tyrimas;

18. nukentėjusiosios (mažametės) motina vengė duoti parodymus, stengė-
si pateisinti įtariamojo veiksmus;

19. nukentėjusioji nebuvo apklausta kol dar buvo gyva;

20. tą patį darbą įvykio vietoje atlieka ir ikiteisminio tyrimo tyrėjai, ir opera-
tyviniai darbuotojai;

21. medicinos įstaigų (ligoninės) medikų atsainus požiūris į neblaivios ne-
pilnametės bejėgišką būklę, įvykio komentavimas nukentėjusiajai. Biu-
rokratinis požiūris į tai, kad norint apklausti nukentėjusiąją ligoninėje 
reikalingas vyr. gydytojo leidimas patekti pareigūnams į palatą ir – gy-
dančiojo gydytojo leidimas;
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22. pareigūnų neoperatyvumas išvykstant į įvykio vietą, kur buvo padarytas 
nusikaltimas;

23. ikiteisminio tyrimo pradžią turėjo organizuoti Vyriausiojo policijos ko-
misariato Kriminalinės policijos smurtinių nusikaltimų tyrimo skyrius 
(toliau – VPK KP SNTS), o ne teritorinis policijos komisariatas, nes jau 
apžiūrint įvykio vietą galima buvo įtarti, kad nusikaltimas smurtinis.

Nagrinėdami baudžiamąsias bylas nustatėme akivaizdžias procesines 
(organizacines, kriminalistines) klaidas atliekant smurtinių nusikaltimų ikiteis-
minius tyrimus:

1. tikrinama tik viena versija, o ne kelios versijos vienu metu;

2. nebuvo ieškoma nusikaltimo įrankio (ginklo ir tūtelės);

3. per pirmas 3 dienas pasikeitė 3 tyrėjai, operatyvines paieškos priemones 
atliko vis kiti pareigūnai;

4. trūko specialisto atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus;

5. liudytojas pirmiausia atliko įtariamojo atpažinimą iš nuotraukų ir tik vė-
liau buvo apklaustas;

6. įvykio vietoje nedalyvavo teismo medikas (2 baudžiamosiose bylose), 
kuris būtų nukreipęs tyrimą reikiama linkme;

7. nepatikrinti įtariamojo asmenybę patvirtinantys dokumentai, nes jis 
ilgą laiką prisistatinėjo kitu vardu ir pavarde;

8. pagrindinis liudytojas apklaustas pavėluotai;

9. įvykio vietos apžiūra atlikta tik po tam tikro laiko;

10. įvykio vietos apžiūroje nedalyvavo specialistas, ji formali;

11. trūko nuoseklumo bendradarbiaujant su darbo inspekcija;

12. trūko organizuotumo atliekant ikiteisminį tyrimą;

13. trūko prokuroro organizuotumo (2 baudžiamosiose bylose);

14. prokuroras aplaidžiai vykdė bylos kontrolę;

15. po įvykio (išžaginimo) nukentėjusioji kreipėsi į savo apylinkės inspek-
torių, tačiau šis pasiuntė ją į VPK KP SNTS. Nukentėjusioji nusiprausė 
prieš vykdama į VPK ir taip panaikino visus pėdsakus;

16. netiksli teismo medikų išvada – nenustatyti sužalojimų sunkumas ir 
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kada jie padaryti. Kaip paaiškėjo vėliau, sužalojimai padaryti skirtingu 
laiku per 3 paras;

17. prokuroras ilgai ruošėsi mažametės apklausai teisme. Trūksta teismo 
psichologų, reikia laukti eilėje. Sunku nuvykti į teismą;

18. jeigu tyrimo pradžioje, pirminėje stadijoje, matyti, kad tai sunkaus nu-
sikaltimo požymiai, būtina informuoti Smurtinių nusikaltimų tyrimo 
skyrių;

19. esant smurtiniam nusikaltimui turėjo būti iškviesti pareigūnai iš Smuri-
nių nusikaltimų tyrimo skyriaus. PK padalinio sugaištas brangus laikas, 
tik po 3 dienų baudžiamoji byla perduota tarnybai, kuri tiria sunkius ir 
labai sunkius nusikaltimus.

Respondentų klausėme: ką būtina padaryti siekiant pagerinti: nužudymų 
tyrimą, sveikatos sutrikdymų tyrimą, išžaginimų, seksualinių priekabiavimų, maža-
mečių asmenų tvirkinimų tyrimą? Apibendrinę visus atsakymus pateikiame daž-
niausius siūlymus:

•	 rengti daugiau praktinių mokymų, kelti kvalifikaciją (18 respondentų);

•	 įvykio vietos apžiūrą ir įvykio vietos tyrimą turi atlikti specializuota ope-
ratyvinė grupė (6 respondentai);

•	 pagreitinti ekspertizes (ypač DNR) ir objektų tyrimą (terminai) (6 res-
pondentai). Greitesnės teismo medicininės ekspertizės išvados. Laiku 
paskirti ekspertizes (9 respondentai);

•	 bendradarbiauti tarnyboms (5 respondentai);

•	 skubi nukentėjusiosios apžiūra bei jos apklausa dalyvaujant psichologui 
(7 respondentai). Nepilnamečių apklausose vengti papildomų apklau-
sų ir nereikšmingų klausimų. Kviesti specialistus į apklausas. Atlikti nu-
kentėjusiųjų apklausas pas teisėją;

•	 tyrimui turi vadovauti tyrėjas, o ne jį kontroliuoti keli asmenys (3 res-
pondentai);

•	 tinkama įvykio vietos apsauga (3 respondentai);

•	 specialistas turėtų atlikti įvykio vietos tyrimą, apmokyti policijos parei-
gūnus, kaip elgtis įvykio vietoje;

•	 skatinti operatyvinį tyrimo metodų platesnį taikymą;
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•	 plačiau panaudoti operatyvinę informaciją;

•	 nusikaltimą nuo ikiteisminio tyrimo pradėjimo iki jo atidavimo į teismą 
turėtų tirti vienas pareigūnas;

•	 būtina pareigūnų specializacija (2 respondentai).

Ikiteiminį tyrimą kontroliuojantys prokurorai dažnai neveiksmingo 
smurtinių nusiklatimų tyrimo priežastimi nurodo tai, kad tyrėjai yra nekom-
petentingi tirti tokio pobūdžio nusikalstamas veikas. Jie nurodė šias nekompe-
tencijos priežastis:

•	 ikiteisminio tyrimo tyrėjų patirties stoką (27 respondentai);

•	 žinių stoką, netinkamą išsilavinimą (18 respondentų);

•	 specializuotų kvalifikacijos kėlimo kursų stoką (14 respondentų);

•	 įstatymų neišmanymą, nesidomėjimą teismų praktika, metodinės bazės 
trūkumą (6 respondentai);

•	 motyvacijos trūkumą (5 respondentai);

•	 kadrų kaitą (4 respondentai);

•	 technikos trūkumą (4 respondentai);

•	 didelį darbo krūvį (4 respondentai);

•	 nekompetenciją (3 respondentai);

•	 teritorinių policijos komisariatų tyrėjai nėra orientuoti į tokių nusikalti-
mų tyrimą (2 respondentai);

•	 bendradarbiavimo stoką (2 respondentai);

•	 organizacines problemas (2 respondentai);

•	 tyrėjo charakterio ypatumus;

•	 laiko stoką.

Didelė dalis apklaustų prokurorų (51 proc.) nurodė, kad smurtinių nu-
sikaltimų tyrimas taptų veiksmingesnis, jei būtų siaurinama tyrėjų specializacija.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teiravomės, kokių problemų ar sunkumų 
kyla tiriant smurtiness nusikalstamas veikas. Jie nurodė, kad daugiausia tai or-
ganizacinio pobūdžio problemos (57,9 proc.). Taip pat buvo minimos ir teisi-
nio pobūdžio problemos (nusikaltimo kvalifikavimo problemos, baudžiamojo 
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proceso įstatymo taikymo problemos ir t. t.) (47,4 proc.); bendradarbiavimo 
stoka (36,8 proc.); motyvacijos, nemokėjimo planuoti laiko, ikiteisminio tyri-
mo atlikimo veiksmų (26,3 proc.), metodinių žinių trūkumas.

Kad ikiteisminio tyrimo procesas būtų veiksmingesnis, respondentai 
pateikė keletą pasiūlymų. Dažniausiai buvo kalbama apie kvalifikuotų patari-
mų, metodinės pagalbos stoką. Su tuo susijęs ir kitas jų pasiūlymas, kad būtina 
nuolatos kelti tyrėjų kvalifikaciją, rengti seminarus dėl laiko planavimo, orga-
nizuoti platesnius periodinius mokymus (Baudžiamojo kodekso ir Baudžia-
mojo proceso kodekso naujovių įgyvendinimo kursai). Ikiteisminio tyrimo 
tyrėjai taip pat siūlė sugriežtinti liudytojų atsakomybę už nedalyvavimą proce-
se; supaprastinti kai kurių procesinių veiksmų tvarką; gerinti ikiteisminį tyrimą 
atliekančių institucijų bendradarbiavimą; keisti administracijos motyvaciją, 
darbo organizavimo principus, požiūrį į policijos įvaizdžio kūrimą. Tyrėjai tei-
gė, kad trūksta motyvacijos didinti tyrimo veiksmingumą. Be to, jų nuomone, 
būtina didinti asmeninę atsakomybę už tyrimą; taip pat reikėtų atriboti tyrėjus 
nuo statistikos apibendrinimų rengimo, nes tai reikalauja didelių laiko sąnau-
dų; skirstyti tyrimus pagal tyrėjų specializaciją.

Anksčiau minėjome, kad ikiteisminio tyrimo efektyvumui įtakos turi 
ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų bendradarbiavimo kokybė.

Bendradarbiavimas suprantamas kaip valstybės pareigūnų, besivado-
vaujančių įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, veikla, kuria 
siekiama atskleisti nusikalstamas veikas derinant įvairių ikiteisminio tyrimo 
įstaigų, jos padalinių, prokuratūrų tarnybų metodus17. Gerai organizavus ben-
dradarbiavimą tyrimas tampa veiksmingesnis ir geresnės kokybės, pasiekiama 
geresnių rezultatų.

Svarbus veiksnys didinant tyrimo veiksmingumą yra visavertis pareigū-
nų, institucijų bendradarbiavimas trimis lygmenimis:

1. prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigos;

2. pačių ikiteisminio tyrimo įstaigų; 

3. pačių ikiteisminio įstaigos padalinių. 

Pirmiausia būtina veiksmingai pasikeisti informacija ne tik formaliu 

17  Burda, R. Kriminalistikos taktika. Vilnius, 2005, p. 72.
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dokumentais įformintu lygmeniu, bet ir kalbantis, tiesiogiai bendraujant, apta-
riant turimą informaciją ir pasidalijant patirtimi. 

Kadangi ikiteisminį tyrimą atliekantis tyrėjas yra kontroliuojamas pro-
kuroro, pasiteiravome respondentų, kokių kyla problemų bendradarbiaujant 
nusikalstamų veikų tyrimo srityje. Tik 10,5 proc. respondentų atsakė, kad tar-
pusavio bendradarbiavimas geras. Tačiau dauguma apklaustųjų ikiteisminio 
tyrimo tyrėjų turėjo tam tikrų pastabų dėl prokurorų kontrolės. 

Buvo minimas dažnas „tarpinių“ ataskaitų rašymas net tada, kai dėl tei-
sėtų kliūčių neatliekami jokie veiksmai. Jų nuomone, prokurorai dažnai rašo 
formalius rašytinius nurodymus, kuriems įvykdyti reikia sugaišti daug laiko, 
nors tai neturi jokios įrodomosios reikšmės. Tai patvirtina ir baudžiamųjų bylų 
analizė. Net 57,9 proc. bylose buvo atliekami formalūs ir nerezultatyvūs ikiteis-
minio tyrimo veiksmai (t. y. jie nei patvirtino, nei paneigė byloje turimos infor-
macijos įrodomosios reikšmės. Tarp formalių ikiteisminio tyrimo veiksmų ir 
procesinių prievartos priemonių dažniausios buvo kratos (45,5 proc.), liudy-
tojų apklausos (36,4 proc.), daiktų apžiūros, kurios neturi įrodomosios vertės 
(27,3 proc.). Kitą formalių ikiteisminio tyrimo veiksmų dalį sudaro akistatos ir 
įvykio vietos apžiūros.

Ikiteisminio tyrimo tyrėjai taip pat nurodė, kad retas prokuroras turi 
konkrečius nusistovėjusius savo reikalavimus, t. y. dažnai tokioje pačioje situa-
cijoje reikalavimai skiriasi, nėra nuoseklumo. Duodami privalomi nurodymai 
neatsižvelgiant į darbo krūvį, nurodomi nerealūs atlikimo terminai, privalomi 
atlikti veiksmai yra netikslingi. Ikiteisminio tyrimo tyrėjai nurodė, kad dažnai 
skiriasi jų ir prokurorų požiūris į nusikalstamos veikos tyrimą. Iš to galima da-
ryti išvadą, kad dažnai tyrėjai privalo dalyvauti pasitarimuose pas bylą kuruo-
jančio prokuroro vadovus, nors tyrėjų nuomonės nepaisoma. Tai atsitinka, kai 
skiriasi požiūris į bylos faktinius duomenis ir jų pakankamumą.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro bendradarbiavimas gali būti 
formalus, kai prokuroras duoda rašytinius nurodymus, ir neformalus, kai pro-
kuroras bendrauja laisva forma.

Dauguma (89,5 proc.) apklaustų ikiteisminio tyrimo pareigūnų atsakė, 
kad prokurorai su jais bendrauja laisvai, duodami žodinius nurodymus. Rašyti-
niai nurodymai yra pateikiami tais atvejais, kai pastebimas tam tikras vilkinimas 
byloje, t. y. kai neatliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai.
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Mūsų nuomone, turi būti surastos optimalios prokurorų ir ikiteisminio 
tyrimo įstaigų bendradarbiavimo ikiteisminio tyrimo metu formos.

Dar viena svarbi bendradarbiavimo kryptis – ikiteisminio tyrimo įs-
taigų ir ekspertinių padalinių bendradarbiavimas. Atlikus tyrimus paaiškėjo, 
kad su ekspertinėmis įstaigomis palaikomi geri ir glaudūs ryšiai. Dažniausiai 
specialistus (biologinių tyrimų specialistus, kinologus, teismo medikus, tra-
sologus, išminuotojus, balistus) ikiteisminio tyrimo tyrėjai kviečia atlikdami 
įvykio vietos apžiūras (89,6 proc.), objektų apžiūras (52,6 proc.) ir lyginamųjų 
pavyzdžių paėmimą (15,8 proc.). Be kitų veiksmų, buvo minimos nepilname-
čių apklausos (psichologai, pedagogai), parodymų patikrinimas vietoje (kri-
minalistai specialistai), eksperimentai.

Organizuojant tyrimą svarbu išsaugoti ekspertų galimybes ir remtis 
kitų specialistų žiniomis. Sprendimai dėl specialių žinių panaudojimo turi būti 
nepavėluoti ir teisingi, kad būtų išsaugoti nusikaltimo pėdsakai ir veiksmingai 
ištirtas įvykis.

Mūsų nuomone, turi būti siekiama visų teisėsaugos struktūrų glaudaus 
bendradarbiavimo ir koordinavimo.

Tikėtis ikiteisminio tyrimo pareigūnų pozityvios motyvacijos tiriant 
smurtinius nusikaltimus galima tik tuomet, kai sulaukiama nuolatinio vado-
vybės palaikymo. Respondentams buvo pateiktas klausimas: Kokios pagalbos 
ar paramos tikitės iš policijos komisariato ar Policijos departamento vadovybės tiriant 
smurtinius nusikaltimus? Pateikiame dažniausius respondentų atsakymus:

•	 aprūpinti naujomis spec. technikos priemonėmis (22 respondentai);

•	 gerinti materialinę padėtį (13 respondentų);

•	 rengti įvairius kursus, mokymus, aprūpinti metodine medžiaga (11 res-
pondentų);

•	 jokios, nes vadovybė viską žino, bet nieko nedaro (8 respondentai);

•	 organizacinio pobūdžio pagalbos (4 respondentai);

•	 susipažinti su techninėmis galimybėmis ir naujais tyrimo metodais (4 
respondentai);

•	 aiškios skatinimo sistemos (3 respondentai);

•	 sukurti bendrą informacinę sistemą (2 respondentai);
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•	 visokeriopos pagalbos (2 respondentai);

•	 sukurti motyvaciją;

•	 žmogiškieji ištekliai. Įsteigti papildomų etatų arba perskirstyti esamą 
darbo krūvį. Operatyviniai darbuotojai ir tyrėjai vis dar skirtingai suvo-
kia darbą.

Išnagrinėję smurtinių nusikaltimų ikiteisminių tyrimų medžiagas ir api-
bendrinę respondentų išsakytus nuogąstavimus, galime daryti keletą išvadų ir 
pateikti tam tikrus pasiūlymus:

1. Smurtinių nusikaltimų bylos dažnai ištiriamos tik atlikus operatyvines 
priemones (slaptą sekimą, telefoninių pokalbių pasiklausymą).

2. Specialistas turėtų aktyviau dalyvauti ikiteisminio tyrimo veiksmuose.

3. Tikslinga, kad įvykio vietos apžiūros metu visuomet privalomai daly-
vautų specialistas.

4. Atliekant ikiteisminius tyrimus vangi liudytojų paieška ir apklausa.

5. Sulaikius įtariamąjį būtina kuo skubiau pareikalauti jo asmenybę patvir-
tinančių dokumentų.

6. Smurtinių nusikaltimų bylose tikslinga, kad tyrimą atliktų tas pats tyrė-
jas, kuris dalyvavo apžiūrint įvykio vietą.

7. Kuo skubiau apklausti nukentėjusiuosius, nes būtina kuo greičiau pa-
skirti užduotis specialistams.

8. Jei liudytojų ar įtariamųjų daug, rekomenduojama sudaryti tyrimo grupę.

9. Atliekant asmenų paiešką būtina atlikti mobiliųjų ir stacionarių telefonų 
išklotinių tyrimą.

10. Jei policijos komisariate nėra tam tikros specializacijos tyrėjų, tirian-
tiems smurtinius nusikaltimus tyrėjams trūksta patirties. 

11. Per mažai bendradarbiauja kriminalistai ir tyrėjai, taip pat policijos ko-
misariatai. Pastarieji nenoriai vykdo gautus pavedimus iš kitų policijos 
komisariatų.

12. Išsamios įvykio vietos apžiūros nuotraukos labai padėtų tyrimo eigai. 
Dažnai jos yra tik formalios.

13. Prokuroro nekompetentingumas tik trukdo tyrimo eigai, jo nurodymai 
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neduoda bylos tyrimui jokios naudos.

14. Prokurorai turi organizuoti ir vadovauti tyrimui, o ne reikalauti greitų 
rezultatų.

15. Kai po įvykio sulaikoma grupė įtariamųjų, tyrėjas susiduria su dideliu 
darbo krūviu, todėl liudytojų apklausas galėtų atlikinėti kriminalistai. 
Tačiau šie lieka tik stebėtojai. Atliekant pirminius ikiteisminio tyrimo 
veiksmus turėtų būti sudaroma tyrimo grupė.

16. Parengti kai kurioms įstaigoms smurtinių nusiklatimų tyrimo rekomen-
dacijas siekiant mažinti biurokratiją, kuri trukdo dirbti.

17. Teritorinių policijos komisariatų pareigūnai, atvykę į įvykio vietą, turėtų 
atidžiau apžiūrėti nusikaltimo vietą, fiksuoti protokole ne tik baldų ar 
kitų daiktų išsidėstymą, bet atkreipti dėmesį į pėdsakus (ką tik išplautas 
grindis, vonioje sumerktus drabužius, taip pat neleisti asmenims, galin-
tiems išnešti nusikaltimo įrankį, išeiti iš buto). Žinant žalojantį įrankį, 
įvykio vietoje būtina paimti visus į tai panašius daiktus, po to tyrimo 
metu bus galima atrinkti ir inustatyti nusikaltimo įrankį.

Ikiteisminis tyrimas taptų veiksmingesnis algoritmizavus nusikalstamų 
veikų tyrimą. Kriminalistikoje turėtų būti unifikuota mokslinių rekomendacijų 
sistema, kuri būtų pritaikyta praktikoje nusikalstamų veikų tyrimo algoritmų ir 
programų pavidalu. Jie turėtų aprėpti šiuolaikinius kriminalistikos laimėjimus, 
nusikalstamų veikų tyrimo teisinę bazę ir ikiteisminio tyrimo praktinę veiklą. 
Algoritmai leistų tyrėjui išspręsti daugumą tyrimo uždavinių, su kuriais jis 
susiduria tirdamas įvairių grupių, rūšių, porūšių nusikalstamas veikas. Pirma, 
padėtų tinkamai įvertinti turimą informaciją. Antra, padėtų greitai iškelti visas 
galimas versijas, trečia – supaprastintų planavimo procedūrą, ketvirta – padėtų 
įvertinti taktinių būdų ir operacijų rezultatyvumą, penkta – nustatytų ikiteis-
minių tyrimo veiksmų loginę seką, šešta – padėtų veiksmingai valdyti tyrimo 
situaciją, priimti optimalius taktinius sprendimus, septinta – sumažintų taktinę 
riziką. Algoritmai turėtų būti pagrįsti atskiromis tyrimo situacijomis. Kadan-
gi jų paskirtis – palengvinti ikiteisminio tyrimo tyrėjų darbą, juose turėtų būti 
techninių, taktinių, metodinių rekomendacijų, numatyti tipiniai sprendimai, 
taktiniai būdai, operacijos (deriniai).

Gana aukštam smurtinių nusikaltimų atskleidimo lygiui įtakos turi kri-
minalistikos ir baudžiamojo proceso mokslo rekomendacijos, todėl šių nusi-
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kalstamų veikų tyrimo praktine medžiaga gali būti remiamasi tobulinant krimi-
nalistinę smurtinių nusikaltimų tyrimo metodiką, nes šis tyrimas – tai nuolat 
tobulėjanti baudžiamosios justicijos dalis. Siekiant užtikrinti geresnį išaiškina-
mumą būtina toliau tirti baudžiamojo proceso realijas, modeliuoti optimalias 
atskirų smurtinių nusikaltimų tyrimo metodikas, kad jis taptų racionalesnis, 
skatintų veiksmingai, greitai ir rezultatyviai atskleisti smurtinius nusikaltimus.
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4. TURTINIAI NUSIKALTIMAI:  
 NUSIKALSTAMUMO BŪKLĖ LIETUVOJE ,  
 JŲ IKITEISMINIO TYRIMO KRYPTYS

 Dabartinė turtinio nusikalstamumo būklė Lietuvoje.  
 Gyventojų nesaugumo nuo vagysčių vertinimas

Dr. Svetlana JUSTIcKAJA

Turtiniai nusikaltimai – tai nusikaltimai, kurie sudaro didžiausią nu-
sikalstamumo struktūros dalį kiekvienoje šalyje. Lietuva – ne išimtis. Šioje 
monografijos dalyje siekiama atskleisti turtinio nusikalstamumo tendencijas 
remiantis įvairiais kriminologiniais duomenų šaltiniais, kartu įvertinti realią gy-
ventojų nesaugumo nuo vagysčių grėsmę.

Turtinio nusikalstamumo sąvoka nėra vienareikšmė. Mokslinėje litera-
tūroje galime rasti daug klasifikacijų ir paaiškinimų, kodėl vienos ar kitos nu-
sikalstamos veikos priskiriamos prie turtinių nusikaltimų kategorijos. Plačiąja 
prasme turtiniai nusikaltimai apima visas nusikalstamas veikas, kuriomis tiesio-
giai ar netiesiogiai kėsinamasi į nuosavybę. Be klasikinių turtinių nusikaltimų, 
tokių kaip, pavyzdžiui, vagystės, sukčiavimas, gali būti priskiriami nusikaltimai 
ekonomikai ir finansams, kompiuteriniai nusikaltimai, organizuotas nusikals-
tamumas ir kt. Siaurąja prasme turtinis nusikalstamumas apima tik veikas, ku-
rias vykdant kėsinimasis į nuosavybę yra tiesioginis ir pagrindinis objektas. 

Yra nemažai nusikalstamų veikų, kurie nukreipti į du skirtingus kėsini-
mosi objektus (nuosavybė ir asmens sveikata, žmogaus veiksmų laisvė), pavyz-
džiui, plėšimas. Vienose šalyse (daugumoje Europos šalių) jie priskiriami prie 
smurtinių nusikaltimų kategorijos, kitose (Lietuvoje, Rusijoje) – prie turtinių. 

Kriminologiniu požiūriu (nusikaltimų prevencijos prasme) bet kokią 
klasifikaciją reikėtų vertinti labai sąlygiškai. Pavyzdžiui, kaip rodo situacinės 
prevencijos tyrimai, baudžiamoji teisinė nusikaltimų klasifikacija yra per abs-
trakti, suniveliuojanti nusikalstamų veikų specifiką, todėl yra netinkama pre-
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vencijos priemonėms, nusikaltimų prevencijos strategijoms kurti.1 

Pažymėtina, kad užsienio šalių baudžiamosios statistikos sąvaduose 
(metinėse ataskaitose, tarptautiniuose baudžiamosios statistikos rinkiniuose) 
turtinių nusikaltimų statistika apima gan siaurą nusikalstamų veikų ratą: vagys-
tes įsibraunat į gyvenamąsias patalpas (burglary), vagystes iš parduotuvių, kre-
ditinių kortelių vagystes (larceny-theft), transporto priemonių vagystes (motor 
vehicle theft) ir gaisrus (arson). Prie  turtinių nusikaltimų kategorijos priskiriama 
ir gaisrų statistika, nes šiuo deliktu taip pat kėsinamasi į nuosavybę (ji sunaiki-
nama ar sugadinama).2

Apibūdindami turtinio nusikalstamumo būklę remsimės Lietuvoje 
įprasta ir Baudžiamajame kodekse įtvirtinta turtinių nusikaltimų klasifikacija, 
kuri taikoma ir oficialiojoje baudžiamojoje statistikoje. Prie nusikaltimų ir bau-
džiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams 
priskiriami: vagystė (BK 178 str.), neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių pas-
laugomis (BK 179 str.); plėšimas (BK 180 str.); turto prievartavimas (BK 181 
str.); sukčiavimas (BK 182 str.); turto pasisavinimas(BK 183 str.); turto iššvais-
tymas (184 str.); radinio pasisavinimas (BK 185 str.); turtinės žalos padarymas 
apgaule (BK 186 str.); turto sunaikinimas ar sugadinimas (BK 187 str.); turto 
sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo (BK 188 str.) ir nusikalstamu 
būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas (BK 189 str.).

Turtinio nusikalstamumo dabartinė būklė Lietuvoje

Iš viso Lietuvoje užregistruojama apie 60 tūkstančių nusikalstamų 
veikų nuosavybei. Tai sudaro apie 65 proc. viso registruoto nusikalstamumo 
(žr. 12 lentelę). Turtinių nusikaltimų dalis būtų dar didesnė, jeigu įtrauktu-
me ir administracinius deliktus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų 

1 Justickis, V.; Uscila, R.; Cibarauskienė, N.; Kuodis, G. Situacinės nusikaltimų preven-
cijos taikymo praktikos ir plėtros Lietuvoje galimybių analizė.: http://www.vrm.lt/index.
php?id=1044; p. 29–30.

2 Plačiau žr.: Property Crime. Uniform Crime Reports: Crime in the United States, 
Annual, 2008: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0WRO/is_2008_Annual/
ai_n42164830; Property Crime: UK National Statistics: http://www.statistics.gov.
uk/hub/crime-justice/crime/property-crime; Sourcebook of Criminal Justice Sta-
tistics: Property crime http://www.albany.edu/sourcebook/ind/PROPERTY_CRI-
ME.ind.html
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kodekso VI skyriuje „Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į 
nuosavybę (ATPK 45-50(8) str.), kurie savo pobūdžiu taip pat yra turtiniai, 
tačiau remiantis Lietuvos dabartine teisine konstrukcija, pavyzdžiui, vagystės 
iki 1 MGL (130 Lt), jei nėra sunkinančių aplinkybių, laikomos administraciniu 
teisės pažeidimu, o vertingesnio turto pagrobimas – nusikalstama veika. Kaip 
matyti 13 lentelėje, smulkaus svetimo turto pagrobimas sudaro apie 10 proc. 
visų registruotų turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų. 

13 lentelė. 
registruotų turtinių nusikaltimų skaičius lietuvoje (2004–2009 m.)3 4

2004 2005 2006 2007 2008 2009

užregistruota turtinio pobū-
džio nusikalstamų veikų1 63 733 58 001 51 615 46 632 51 857 54 723

Nusikalstamų veikų skaičius, 
tenkantis 100 000 gyventojų

1830,2 1693,2 1516,6 1377,7 1532 1638,9

Nusikaltimų lyginamoji dalis 68,2 64,6 62,8 63,2 66,3 66,7

14 lentelė. 
registruotų administracinių teisės pažeidimų, kuriais kėsinamasi į nuosavybę, 

skaičius lietuvoje (2004–2007 m.)5

2004 2005 2006 2007

atPk Vi skyrius administraciniai teisės pažei-
dimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę (atPk 

45-50(8) str.)
16 396 15 959 16 420 14 959

atPk 50 str. „smulkusis svetimo turto pagrobi-
mas“

14 985 14 304 14 831 13 498

atPk 50 (3) str. „tyčinis turto sunaikinimas ar 
sužalojimas“

1 419 16 37 1 571 1 442

3 Čia ir toliau tekste registruoto nusikalstamumo statistika pateikta remiantis In-
formatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi-
nisterijos duomenimis: Informatikos ir ryšių departamento parengtos statistinės 
ataskaitos apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje. http://www.vrm.lt/filea-
dmin/Image_Archive/IRD/Statistika/index2.phtml?id=198

4 Skaičius apima visas nusikalstamas veikas, numatytas BK XXVIII skyriuje „Nusi-
kaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams 
interesams“.

5 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
duomenys.
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Apskritai turtinių nusikaltimų vyravimą registruoto nusikalstamumo 
struktūroje galima būtų pavadinti totaliu. Išsamiau nagrinėdami Lietuvos re-
gistruoto nusikalstamumo struktūrą matome, kad ją sudaro faktiškai tik trys 
nusikaltimai: nusikaltimas Nr. 1– vagystė (dažniausiai padaromas ir rečiausiai 
atskleidžiamas); nusikaltimas Nr. 2 – turto sunaikinimas ir sugadinimas; nusi-
kaltimas Nr. 3 – sukčiavimas (žr. 9 grafiką). 

9 grafikas.  
labiausiai paplitusių (daugiausiai užregistruojamų)  

nusikalstamų veikų dešimtukas (2009 m.)

Šio totalaus nusikaltimo dinamika (kitimo tendencijos) per pastaruo-
sius šešerius metus (2004–2009 m.) labiau primena „sūpynes“. Po šuolio že-
myn 2004–2007 m. (nuo 1830,2 iki 1377,7 100 tūkst. gyventojų) pradėjo vėl 
didėti  ir 2009 m. pasiekė 2005 m. lygį (1638,9 100 tūkst. gyventojų). 

Absoliučią daugumą turtinių nusikaltimų struktūroje sudaro vagystės 
(75 proc.). Vidutiniškai per metus užregistruojama apie 38773 vagysčių. Plė-
šimas, sukčiavimas bei turto sunaikinimas ar sugadinimas tarp turtinių nusi-
kaltimų užima antrąją vietą. Tačiau jų dalis sudaro vos 22 proc. (atitinkamai 
plėšimas – 9 proc., sukčiavimas – 6 proc., turto sunaikinimas ar sugadinimas 
– 7 proc.). Prie trečiosios grupės priskiriamos visos kitos aštuonios nusikalsta-
mos veikos, kurių lyginamoji dalis bendrai sudaro apie 3 proc. (žr. 10 grafiką).
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10 grafikas.  
registruoto turtinio nusikalstamumo struktūra (2009 m.)

Bendrai visų turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų dinamikos tenden-
cijai 2005–2009 m. būdingas nežymus didėjimas. Išimtis yra tik plėšimai, kurių 
absoliutus skaičius sumažėjo nuo 5 206 iki 3 363, turtinės žalos padarymas ap-
gaule atvejų – nuo 220 iki 159, turto prievartavimo atvejų  – nuo 333 iki 181.

Didžiausi vagysčių dinamikos svyravimai. Per 2005–2007 m. registruo-
tų vagysčių skaičius sumažėjo nuo 434 73 iki 33 956, tačiau nuo 2007 m. vėl 
pradėjo didėti ir 2009 m. padidėjo iki 39 566 per metus. 
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11 grafikas.  
registruotų turtinių nusikalstamų veikų dinamika  2005–2009 m.

Viktimologiniai tyrimai patvirtina bendras turtinio nusikalstamumo 
tendencijas, tačiau rodo, kad jo mastai yra daug didesni. Pavyzdžiui, tikėtina, 
jog realūs plėšimo mastai yra net 12 kartų didesni, negu nurodo registruota 
statistika.6

Tokie dideli registruotų nusikaltimų statistikos ir viktimologinių 
duomenų skirtumai visada keldavo pagrįstų abejonių dėl oficialių duomenų 
tik rumo. Jei neregistruotų duomenų dalis yra net 12 kartų didesnė negu re-
gistruotų, galima manyti, kad registruotų nusikaltimų dinamika labiausiai pri-
klauso nuo latentiškumo pokyčių, t. y. nuo veiksnių, turinčių įtakos latentinių 
nusikaltimų daliai. 

6 Gečėnienė, S.; Kalpokas, V.; Malinauskaitė, J.; Mališauskaitė-Simonaitienė, S.; 
Matijaškaitė, A. Tarptautinis nusikaltimų aukų tyrimas Lietuvoje. Baigiamoji ataskai-
ta. Vilnius: Teisės institutas, 2007, p. 34.



114 

S. JUSTIcKAJA

Dėl to nagrinėsime viktimologinių ir oficialiosios baudžiamosios statis-
tikos duomenų atitikimą. Manytina, kad tais atvejais, kai abiejų duomenų šal-
tiniai sutampa (rodo panašias tendencijas), galime tikėtis, jog jie abu atspindi 
tikrąją padėtį. O esant prieštaravimui reikėtų vadovautis nuostata, kad viktimo-
loginiai duomenys tiksliau atspindi tikrąją padėtį.

Vagystės. Čia matyti  ypač didelis oficialios ir viktimologinės statistikos skirtumas. 

Tarptautinio viktimologinio tyrimo (1997 ir 2005 m.) duomenys rodo, 
kad gyventojai vis dėlto dažniausiai nukenčia nuo vagysčių iš transporto priemo-
nių. O pagal registruoto nusikalstamumo statistiką didžiausią vagysčių dalį su-
daro vagystės iš gyvenamųjų patalpų: 1997 m. – 19,9 proc. tarp visų vagysčių; 
2004 m. – 18,1 proc.; o vagystės iš transporto priemonių atitinkamai: 15,2 proc. 
ir 15 proc. Be to, registruoto nusikalstamumo duomenimis, šios rūšies vagystės 
sudarė tik šeštadalį visų registruotų vagysčių. O remiantis viktimologinio ty-
rimo duomenimis tikėtina, kad realus vagysčių iš transporto priemonių lygis 
yra didesnis net 32 kartus,  nei rodo registruoto nusikalstamumo duomenys.7

Kita vertus, ir pagal viktimologinius tyrimus, ir pagal registruoto nusi-
kalstamumo statistiką 1997–2005 m. užfiksuota bendra vagysčių iš transporto 
priemonių mažėjimo tendencija. Tarptautinio viktimologinio tyrimo Lietuvo-
je (1997 ir 2005 m.) duomenimis, vagysčių iš transporto priemonių viktimi-
zacijos lygis sumažėjo (atitinkamai nuo 33 iki 29,8),8 o registruotų vagysčių iš 
transporto priemonių lygis (100 000 gyventojų) sumažėjo nuo 221 (1997 m.) 
iki 218,3 (2005 m.).9 

Ir registruoto nusikalstamumo statistikos duomenys, ir viktimologinių 
tyrimų duomenys rodo, kad  vagysčių iš gyvenamųjų patalpų sumažėjo.  

1997 ir 2005 m. tarptautinio viktimologinio tyrimo Lietuvoje duome-
nys  taip pat patvirtina automobilių vagysčių didėjimo tendenciją. Skiriasi tik jų 
proporcijos:  viktimologinių tyrimų duomenimis, automobilių vagysčių vik-
timizacijos lygis per penkerius metus pakilo nuo 5,3 (1996 m.) iki 6,1 (2004 

7 Gečėnienė, S.; Kalpokas, V.; Malinauskaitė,  J.; Mališauskaitė-Simonaitienė, S.; 
Matijaškaitė, A. Tarptautinis nusikaltimų aukų tyrimas Lietuvoje. Baigiamoji ataskai-
ta. Vilnius: Teisės institutas, 2007, p. 34.

8 Ten pat, p. 14. 
9 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos 

duomenys. 
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m.),10 o registruoto nusikalstamumo duomenimis, automobilių vagysčių lygis 
(100 000 gyventojų) šoktelėjo nuo 108 (1996 m.) iki 168,4 (2005 m.).11 

12 grafikas. 
atskirų vagysčių rūšių lygis (100 000 gyventojų) lietuvoje 2004–2009 m.

Nusikalstamų veikų skaičius 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vagystės įsibraunant į gyvena-
mąją patalpą 

9 174 7 065 6 637 5 516 6 076 5 799

transporto priemonių vagystės 8 333 6 112 4 693 3 869 4 052 4 310

Vagystės iš transporto priemonių 7 616 7 478 6 697 6 035 6 439 5 322

Nusikalstamų veikų 100 000 
gyventojų

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vagystės įsibraunant į gyvena-
mąją patalpą 

263,4 206,3 195 163 179,5 173,7

transporto priemonių vagystės 239,3 178,4 137,9 114,3 119,7 129,1

Vagystės iš transporto priemonių 218,7 218,3 196,8 178,3 190,2 159,4

10 Gečėnienė, S.; Kalpokas, V.; Malinauskaitė, J.; Mališauskaitė-Simonaitienė S.; Ma-
tijaškaitė, A. Tarptautinis nusikaltimų aukų tyrimas Lietuvoje. Baigiamoji ataskaita. 
Vilnius: Teisės institutas, 2007, p. 14.

11 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos 
duomenys. 
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Apibendrinant dabartinę turtinio nusikalstamumo būklę galima pasa-
kyti, kad per pastaruosius šešerius metus nėra aiškios tendencijos. Po šuolio 
žemyn 2004–2007 m. nuo 2007 m. matyti lėtas didėjimas. Bendras turtinių 
nusikaltimų lygis išlieka aukštas. Turtiniai nusikaltimai sudaro apie 66 proc. 
viso registruoto nusikalstamumo. Vyraujanti turtinio nusikalstamumo struk-
tūros dalis– vagystės. Vagysčių dinamika net tik daro esminę įtaką turtinių nu-
sikaltimų dinamikai, bet ir apskritai bendro nusikalstamumo dinamikai.

Viktimologinių tyrimų duomenys taip pat patvirtina bendras turtinio 
nusikalstamumo dinamikos tendencijas. Tačiau rodo, kad realus jų lygis turė-
tų būti daug didesnis (pvz., plėšimų lygis galėtų būti net 12 kartų, vagysčių iš 
transporto priemonių – 32 kartus didesnis, nei pateikia registruoto nusikalsta-
mumo statistika.). Be to, priešingai nei oficialioji statistika, viktimologiniai tyri-
mai rodo, kad dažniausiai gyventojai nukenčia nuo vagysčių iš automobilių, o 
ne nuo vagysčių iš gyvenamųjų patalpų. 

Apskritai būtų galima pasakyti kad viktimologinių tyrimų ir registruo-
tos nusikalstamumo statistikos duomenys paprastai sutampa fiksuojant pačias 
bendriausiais tendencijas (pvz., bendro nusikalstamumo turininių nusikalti-
mų lygio mažėjimo tendenciją). O skirtumai dažniausiai atsiranda vaizduojant 
atskirų nusikaltimų rūšių paplitimo tendencijas. Kuo didesnis nusikalstamos 
veikos latentiškumas, tuo didesni netikslumai – ir  dėl jų masto, ir  dėl jų struk-
tūrinės dalies. 

Kokia gi reali grėsmė tapti labiausiai paplitusios nusikalstamos veikos – 
vagystės – auka? Kokiais kriminologinių duomenų šaltiniais remiantis galima 
tiksliausiai atsakyti į šį klausimą? 

Viktimologiniai tyrimai tai leidžia padaryti tiksliau (tiksliau įvertinti gy-
ventojų nesaugumo nuo vagysčių grėsmes) mažiausiai dėl dviejų priežasčių. 
Pimiausia todėl, kad apima ir tuos  padarytų nusikaltimų atvejus, kai gyvento-
jai dėl tam tikrų priežasčių nepranešė policijai. Be to, tie patys viktimologiniai 
tyrimai rodo, kad net pranešus apie padarytus nusikaltimus, tam tikra dalis gy-
ventųjų nepripažįstami nukentėjusiaisiais, o tai reiškia, kad iš baudžiamosios 
statistikos iškrenta dar viena nusikaltimų aukų dalis.

Gyventojų nesaugumo nuo vagysčių grėsmei įvertinti pasirinkome 
tarptautinio nusikaltimų aukų tyrimo Lietuvoje (International Crime Victim 
Survey) duomenis.12 Pasirinkimą lėmė tai, kad šis tyrimas buvo vykdomas vie-

12 Tarptautinis nusikaltimų aukų tyrimas Lietuvoje (2005). Baigiamoji ataskaita, Vil-
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nodu periodiškumu (Lietuvoje vyko 1997 m., 2000 m., ir 2005 m.) ir pagal vie-
nodą metodiką. Deja, naujausias tyrimas atliktas 2005 metais. Naudotis kitais, 
naujesniais viktimologiniais tyrimais, įvertinant nusikalstamumo Lietuvoje 
grėsmes, deja, nėra galimybės. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro 
2006–2008 m. atlikti viktimologiniai tyrimai pagrįsti kita metodika, kuri, be to, 
kasmet kito. Tai neleido gautų rezultatų palyginti.13 

Bendras viktimizacijos lygis – vienas iš rodiklių, kuriuo remiantis vertina-
ma tikimybė tapti nusikaltimo auka. Viktimizacijos lygis – tai procentas gyven-
tojų (respondentų), tapusių nusikaltimų aukomis. Šis rodiklis svarbus tuo, kad 
žinodami šią proporciją galime apskaičiuoti apytiksliai ir kiekvieno gyventojo 
tikimybę tapti nusikaltimo auka. Pavyzdžiui, jeigu viktimologinis tyrimas pa-
rodė, kad pusė gyventojų (respondentų) tapo tam tikro nusikaltimo auka, tai 
kiekvieno iš mūsų tikimybė tapti nusikaltimo auka yra viena antroji (p = 0,5). 
Taip nustatome nepageidaujamo įvykio (viktimizacijos) tikimybę. Priminsi-
me, kad mūsų projekte „saugumo“ ir „nesaugumo“ sąvoka apibrėžiama kaip 
nepageidaujamo įvykio tikimybė. 

Tarptautiniame nusikaltimų aukų tyrime Lietuvoje viktimizacijos lygis 
matuojamas pagal keletą rodiklių: pagal nukentėjusių gyventojų procentinę 
dalį per vienerius metus ir pagal nukentėjusių gyventojų procentinę dalį per 
penkerius metus. Respondentų buvo prašoma nurodyti, ar jie per pastaruosius 
penkerius metus (pvz., 2001–2005 m.) patyrė nors vieną iš toliau nurodytų 
įvykių: vagystę iš automobilio; automobilio vagystę; mopedo, motorolerio, 
motociklo vagystę; dviračio vagystę; vagystę (arba bandymą apvogti) jėga ar 
prievarta, grasinant (toliau tekste įvardijama kaip plėšimas), privačios nuosavy-
bės vagystę14, vagystę įsibraunant į gyvenamąją patalpą ar bandymą įsibrauti 
į gyvenamąją patalpą. Taip pat buvo klausiama ir apie kitus nusikaltimus (už-
puolimą / grasinimą ir seksualinius nusikaltimus). Siekiant nustatyti viktimiza-
cijos lygį per vienerius metus, anksčiau minėtas klausimas buvo sukonkretintas 
– respondentų paprašyta nurodyti, kada nusikaltimas padarytas –  2005 m., 

nius: Teisės institutas, 2007.
13 Plačiau susipažinti su Nusikalstamumo prevencijos centro atliktais tyrimais žr.: 

http://www.nplc.lt/lit/tyr/_tyrimai.aspx 
14 Asmeninio turto vagystė apibrėžta kaip vagysčių tipas, kai pavagiama iš rankinių, 

piniginių, kišenių ir pan. arba juvelyrinių dirbinių, sportinės įrangos ar invento-
riaus ir pan. vagystės, kurios gali nutikti darbo vietoje, mokykloje, bare, viešajame 
transporte, paplūdimyje ar gatvėje.
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kai buvo atliekama apklausa, 2004 m. ar dar anksčiau. Kadangi apklausa buvo 
atliekama 2005 m. pabaigoje, tyrimo rezultatai leidžia tiksliau nustatyti tik  vie-
nerių, 2004 m.,  viktimizacijos lygį. 

Kaip parodė tyrimas, mus dominančio nusikaltimo (vagysčių) atžvilgiu 
bendras vienerių (2004)  metų viktimizacijos lygis  buvo 15,3, t. y. 15,3 proc. 
visų apklaustų respondentų 2004 m. nors kartą tapo bent vieno iš minėtų va-
gysčių rūšių aukomis. Kitaip tariant, tikimybė (kiekvieno iš mūsų) tapti vagystės 
auka yra apie 0,15. Per penkerius metus (2001–2005 m.) nuo vagysčių nuken-
tėjo 35,4 proc. apklaustųjų, t. y. kas trečias gyventojas tapo vagystės nusikaltimo 
auka. Taigi, tikimybė tapti vagystės  auka per penkerius metus yra apie 0,35.

Tikslinant, nuo kokių vagysčių rūšių yra didesnė tikimybė nukentėti, 
abu viktimizacijos lygio rodikliai (ir per penkerius metus, ir per vienerius me-
tus) rodo, kad didžiausia grėsmė tapti nusikaltimo auka yra nuo vagysčių iš 
automobilių ir asmeninės nuosavybės vagysčių. Mažiausią grėsmę kelia auto-
mobilių ir mopedų, motorolerių ar motociklų vagystės bei plėšimai (vagystės 
ar bandymai apvogti jėga arba prievarta, grasinant). 

13 grafikas.  
Viktimizacijos lygis per vienerius (2004 m.) 

 ir penkerius metus (2001–2005 m.) pagal atskiras vagysčių rūšis
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Kaip matyti 13 grafike, tam tikrų vagysčių rūšių vikmimizacijos lygio ro-
dikliai (per vienerius ir penkerius metus) kito, bet iš esmės padėties nepakeitė. 
Pavyzdžiui, nuo plėšimų 2004 m. nukentėjo didesnė dalis gyventojų (t. y. plė-
šimas buvo šeštas pagal dažnumą nusikalstamas įvykis), tačiau penkerių metų 
plėšimų viktimizacijos lygis buvo vienas iš mažiausių. Taigi, 2004 m. bandymų 
pavogti iš gyvenamųjų patalpų buvo šiek tiek daugiau  nei per penkerius metus. 

Atskirų vagysčių rūšių viktimizacijos lygio pokyčiai per 1997–2005 m. 
taip pat nėra labai dideli (žr. 14 grafiką). Nukentėjusių gyventojų nuo plėšimų da-
lis padidėjo nuo 4,8 proc. iki 5,8 proc.;  automobilių vagysčių nuo – 5,3 proc. iki 
6,1 proc., o bandymų pavogti iš gyvenamosios vietos – nuo 8,1 proc. iki 8,6 proc. 
O vagysčių iš gyvenamųjų patalpų dalis sumažėjo nuo 12,8 proc. iki 10,1 proc. 

14 grafikas.  
atskirų vagysčių rūšių viktimizacijos lygio (per penkerius metus) kitimo tendencijos 

1997–2005 m. tarptautinių viktimologinių tyrimų duomenimis.

Kitas rodiklis, svarbus įvertinant gyventojų nesaugumą, yra rūšinė pakar-
totinė viktimizacija. Siekiant nustatyti nesaugumo nuo vagysčių grėsmę svarbu 
žinoti ne tik kiek respondentų tapo šio nusikalstamo įvykio aukomis, bet ir tai, 
kiek kartų (kaip dažnai) jie susidūrė su tos pačios rūšies nusikalstamu įvykiu. 

Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, kiek kartų atitinkama nusi-
kalstama veika įvyko per tuos pačius metus (2004 m.). Dauguma respondentų 
atitinkamo nusikaltimo aukomis buvo tik vieną kartą (žr. 15 pav.). Taip pat nu-
statyti tik pavieniai atvejai, kai respondentai nurodė, kad 2004 m. atitinkamas 
nusikalstamas įvykis pasikartojo daugiau kaip du kartus. 
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15 grafikas. 
Pirminės ir pakartotinės viktimizacijos lygis 2004 m.  

(respondentų dalis pakartotinai nuketėjusieji nuo to paties nusikaltimo)

Nesaugiausios nuo vagysčių yra gyventojų grupės. Tarptautinis viktimologi-
nis tyrimas Lietuvoje atskleidė tik du statistiškai reikšmingus bruožus, kurie di-
dina tikimybę tapti vagysčių nusikaltimo auka: lytį ir gyvenamąją vietą. Tyrimo 
duomenys rodo, kad nuo vagysčių dažniausiai nukenčia moterys. Didžiausia ti-
kimybė tapti vagysčių aukomis gresia Vilniaus ir kitų didžiųjų miestų (Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) gyventojams. 

Išvados

1. Oficialios statistikos duomenys ir viktimologiniai tyrimai leidžia teigti, 
kad turtiniai nusikaltimai ir toliau lieka svarbiausia iš nusikaltimų grės-
mių, sudaro vyraujančią nusikalstamumo struktūros dalį, turi įtakos 
didžiausiai  daliai šalies gyventojų ir būtent jų dalis (iš esmės vien va-
gystės) daro didžiausią įtaką nusikalstamumo (ir nusikalstamumo grės-
mių) padėčiai šalyje.
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2. Kompleksinė („dviejų spindulių“), t. y. oficialios statistikos ir viktimo-
loginių duomenų analizė leidžia teikti patikimesnį nusikaltimų grėsmių 
vaizdą ir atskleisti pavojingus jų pokyčius. 

3. Turtinio nusikalstamumo dinamikai būdinga periodinio svyravimo 
tendencija. Ši tendencija gali būti paaiškinta, viena vertus, stochastinių 
šių tendencijų pobūdžiu (jos pokyčiai priklauso nuo daugybės įvairių 
krypčių veiksnių), kita vertus, mūsų šalies socialinės-ekonominės plė-
tros pastaraisiais metais prieštaringumu.

4. Atlikta analizė leido patikslinti pažeidžiamiausias turtinių nusikaltimų 
atžvilgiu gyventojų grupes. Tai yra moterys ir didžiųjų miestų gyvento-
jai. Tyrimai rodo, kad šių socialinių grupių pažeidžiamumas aiškiai išski-
ria iš visų gyventojų ir yra nekintantis. Visa tai yra pagrindas rengti ir įgy-
vendinti kryptingass jų saugumo nuo nusikaltimų grėsmių programas. 
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 Vagysčių iš butų ir žaibiškų vagysčių 
 kriminalistinio tyrimo tobulinimo problemos

Prof. dr. Eglė BilEVičiūtė

Vagystės iš butų ir žaibiškos vagystės sudaro didžiausią visų daromų va-
gysčių Lietuvoje dalį. Šios vagysčių rūšys yra labiausiai paplitę ir pavojingiausi 
nusikaltimai visuomenei. Vagysčių iš butų ir žaibiškų vagysčių tyrimas apima 
pačią plačiausią kriminalistinių priemonių įvairovę, tokių vagysčių tyrimo ypa-
tumus galima taikyti tiriant bet kokios rūšies vagystes. 

Nusikaltimų tyrimo organizavimas – tai moksliškai pagrįstas metodas, 
kurio esmę sudaro nuoseklus ir kryptingas pastangų sutelkimas parengtinio 
tardymo tikslams pasiekti. Nusikaltimo tyrimas yra sudėtingas pažinimo pro-
cesas. Nusikaltimo tyrėjo tikslas – objektyviai ir visapusiškai ištirti įvykį, nusta-
tyti, ar konkreti veika yra nusikalstama, ir jeigu taip – kas dėl to kaltas, įrodyti 
nusikaltusio asmens ar kelių asmenų kaltę arba, atvirkščiai – įrodyti, kad tyri-
mo pradžioje nusikalstamais laikytuose veiksmuose iš tikrųjų nėra nusikalti-
mo sudėties. Šis tikslas pasiekiamas laipsniškai, t. y. pereinant nuo nežinojimo 
prie žinojimo (įvykio aplinkybių ištyrimo). Sėkmingo vagysčių atskleidimo ir 
greito kaltų asmenų nustatymo pagrindas yra pagrįstai ir laiku pradedamas iki-
teisminis tyrimas, greitai ir gerai atliekami pirminiai ikiteisminio tyrimo veiks-
mai bei operatyvi kaltų asmenų paieška.

Svarbiausias momentas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl įsibrovimo į 
gyvenamąją patalpą – tai aplinkybės, nurodančios konkrečius padarytytos 
nusikalstamos veikos faktus. Tam užtenka nustatyti, kad yra įsibrovimo į gy-
venamąją patalpą požymių – jog pažeista įprastinė buto tvarka, dingęs buto 
šeimininkams priklausantis turtas ir t. t. Kai kuriais atvejais, kai iškyla abejonių 
pradėti tyrimą, nustatoma, kas yra nukentėjęs asmuo, t. y. jo charakteristika, ar 
nesusidurta su inscenizuota vagyste (draudimo bendrovių duomenimis, pas-
taruoju metu jau yra užfiksuojama melagingų pranešimų iš asmenų apie jiems 
priklausantį pagrobtą turtą norint pasipelnyti iš draudimo bendrovės), ir kitos 
aplinkybės.
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Nustačius, kad yra visos padarytą nusikaltimą liudijančios aplinkybės, 
pradedamas ikiteisminis tyrimas. IIkiteisminis tyrimas, jeigu jis pradedamas dėl 
įsibrovimo į gyvenamąją patalpą, t. y. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 178 str. 2d1., turi būti pradedamas pagal faktą. BK 178 straipsnio 2 dalyje 
numatyti vagystę kvalifikuojantys požymiai daro veiką pavojingesnę, todėl, esant 
bent vienam iš jų, net ir pagrobus nedidelės vertės turtą, veika kvalifikuojama pa-
gal BK 178 str. 2 dalį. Šio straipsnio dalį kvalifikuojantis požymis yra įsibrovimas 
į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją. Įsibrovimas – tai slaptas arba atviras ne-
teisėtas patekimas į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją. Įsibraunama gali būti 
įveikiant kliūtis (pvz., išlaužiant duris, išjungiant signalizaciją) arba patenkant be 
kliūčių (pvz., kai objektai palikti be apsaugos ar neužrakinti).2 

Vagysčių iš butų tyrimas turi tam tikrą savo specifiką. Visuma sąlygų, 
kuriomis šiuo momentu atliekamas minėtų nusikaltimų tyrimas, sudaro tyri-
mo situaciją. Pats informatyviausias nusikaltimą padariusio asmens elementas 
tyrimo situacijoje yra vagystės padarymo aplinkybės ir sąlygos. Pagrindinė šios 
situacijos grandis yra vagystės padarymo vieta. 

O vagysčių iš butų įvykdymo problemos reikalauja daugiau dėmesio. 
Nusikaltimų tyrimo praktika rodo, kad padaryto nusikaltimo vieta ir aplinka 
turi esminį poveikį nusikaltimo padarymo mechanizmui bei būdams. Naujų 
vagystės būdų bei priemonių naudojimas kovą su vagystėmis iš butų daro vis 
sunkesnę, todėl dar didesnė reikšmė turi būti suteikiama kruopščiai įvykio vie-
tos apžiūrai, įsilaužimo įrankių bei jų pėdsakų kriminalistiniam tyrimui, specia-
lių žinių panaudojimui, organizacinių klausimų sprendimui.

Pagal projektą 2008–2009 m. buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo 
tiriamos vagysčių iš butų tyrimo problemos Lietuvoje atliekant atskirus ikiteis-
minio tyrimo veiksmus, vagysčių iš butų tyrimo praktika ir tobulinimo gali-
mybės atliekant pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus. Tolesniame tyrimo 
etape, atliktame 2010 m., buvo tęsiama vagysčių baudžiamųjų bylų analizė. At-
likto tyrimo tikslas buvo kompleksiškai išnagrinėti nusikaltimų nuosavybei – 

1 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. // Valstybės žinios. 2000, Nr. 89-2741. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378521. [žiūrėta 2010-
09-20].

2 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23d. nutarimas „Dėl teis-
mų praktikos vagystės ir plėšimo baudžiamosiose bylose // http://www.litlex.lt/
scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=87620. [žiūrėta 2010-09-20].
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dencijas bei galimybes, taip pat tokių nusikaltimų prevencijos ir kriminalistinės 
profilaktikos ypatumus. Buvo siekta ištirti ir apibendrinti vagysčių iš butų ir 
žaibiškų vagysčių padarymo ypatumus, parengti jų tyrimo rekomendacijas, 
išnagrinėti kriminalistikos žinių pritaikymo galimybes tiriant ir užkardant 
minėtus nusikaltimus. 

Pagrindinė vagysčių iš butų tyrimo problema – tai menkas šių nusikals-
tamų veikų ištyrimas. Šią problemą lemia įvairūs veiksniai, tokie kaip menkas iki-
teisminio tyrimo įstaigų finansavimas, žemas šias nusikalstamas veikas tiriančių 
pareigūnų mokslinių žinių lygis bei nepakankama jų motyvacija, kadrų trūkumas 
ir pan. Kitos problemos yra valstybės (teisėsaugos institucijų) nesugebėjimas 
operatyviai prisitaikyti prie kintančių gyvenimo sąlygų; įstatymų, reglamentuo-
jančių ikiteisminio tyrimo procesą, kaita ir jų netobulumas; menkas teisėsaugos 
institucijų aprūpinimas kriminalistine technika ir jos teikiamų galimybių neiš-
naudojimas; kvalifikuotų darbuotojų trūkumas ir didelis darbo krūvis. 

Taikant apklausos metodą pasitelkus klausimyną buvo apklausta 1 518 
pareigūnų, tiriančių vagystes iš butų Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Utenos, Telšių ir 
Alytaus apskrityse. Šių pareigūnų nuomonė, paremta praktine patirtimi, buvo 
susisteminta ir gauti rezultatai pateikti nagrinėjant atitinkamus su vagysčių iš 
butų kriminalistine charakteristika ir šių nusikalstamų veikų tyrimu susijusius 
klausimus. Pareigūnų apklausos tikslas buvo susipažinti su subjektyviais vagys-
čių iš butų ikiteisminio tyrimo praktinių problemų vertinimais ir specialisto 
kriminalisto, ikiteisminio tyrimo tyrėjo vaidmeniu tiriant tokio pobūdžio nu-
sikalstamas veikas. 

Remiantis atskira anketa buvo išnagrinėtos 93 vagysčių iš butų ikiteis-
minio tyrimo medžiagos Šiaulių apskrityje, 120 baudžiamųjų bylų, kuriose iki-
teisminis tyrimas pradėtas dėl vagysčių įsibraunant į gyvenamąją patalpą Aly-
taus apskrityje, 63 baudžiamųjų bylų duomenys apie užregistruotas vagystes 
iš gyvenamųjų patalpų Vilniaus mieste, 130 baudžiamųjų bylų duomenys dėl 
užregistruotų vagysčių, išnagrinėtų Vilniaus apskrityje, 100 bylų duomenys dėl 
užregistruotų vagysčių Kauno apskrities policijos įstaigose ir Kauno m. apylin-
kės teisme. Taip pat buvo nagrinėjamos tiriamų žaibiškų vagysčių medžiagos 
Vilniaus mieste.

Vagystės iš butų yra labai paplitusios visos Lietuvos mastu. Siekiant sė-
kmingai išaiškinti padarytą nusikalstamą veiką, jos padarymo aplinkybes, nu-
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statyti kaltą asmenį ir įrodyti jo kaltumą arba nekaltumą, labai svarbu tinkamai 
rinkti daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti, ir tyrimo procesui, 
tačiau būtent čia susiduriama su daugybe problemų, kurios metų metus gvilde-
namos, siūloma, kaip pagerinti padėtį, tačiau padėtis nesikeičia.. 

Pirmiausia iškyla tokia problema kaip teisėsaugos institucijų nepakan-
kamas bendradarbiavimas, menkas suinteresuotumas atskleisti vagystes. Labai 
svarbios yra darbo policijos komisariatuose organizavimo problemos, didelis 
kriminalinės policijos darbuotojų užimtumas. Kiekvienas kriminalinės po-
licijos darbuotojas per mėnesį 3–4 kartus turi budėti operatyvinėje grupėje, 
vadinasi, jis turi dirbti naktį – tada jam iš karto suteikiama poilsio diena, arba 
dieną, darbo metu. Remiantis tyrimo duomenimis, šiuo metu Vilniaus poli-
cijos komisariatų tyrėjai, tiriantys vagystes, turi apie 50 ikiteisminio tyrimo 
medžiagų, todėl gana sunku vienu metu užtikrinti sėkmingą ir kruopštų jų išty-
rimą. Pirmiausia iškyla netinkamai sukurtos kadrų sistemos problema, kai visi 
kriminalinės policijos darbuotojai, t. y. buvę kvotėjai, tardytojai ir operatyvinį 
darbą atliekantys pareigūnai tapo tyrėjais. Čia išaiškėja esminis tyrėjo, atliekan-
čio ikiteisminį tyrimą, ir tyrėjo, atliekančio operatyvinį darbą, skirtumas. Pavyz-
džiui, šiuo metu Vilniaus rajono policijos komisariate yra 26 tyrėjai, atliekantys 
ikiteisminį tyrimą kriminalinėse bylose, ir 23 tyrėjai, atliekantys operatyvinį 
darbą, todėl galime suprasti, kodėl vienam tyrėjui itenka toks nesuvokiamai 
didelis darbo krūvis. Tokia nustatyta tvarka ir požiūris yra neteisingas tyrėjų, 
atliekančių ikiteisminį tyrimą, atžvilgiu.

Ši problema labai sena, tačiau apie ją bijoma kalbėti, nes yra susiklosčiu-
si nuomonė, kad šiuo požiūriu nebus priimtas palankus sprendimas, daugybe 
įstatymų ir jų įgyvendinamųjų aktų, reglamentuojančių ikiteisminį tyrimą, tai 
buvo pakeista. Visuomenė yra susidariusi neigiamą nuomonę apie bylų ištyri-
mą, todėl čia ir pasireiškia latentiškumas, kai manoma, kad vis tiek tyrėjas ne-
ištirs bylos, nebus rastas kaltininkas ir pasisavintas turtas, todėl nukentėjusieji 
dažnai net nesikreipia į teisėsaugos institucijas. Kyla klausimas, ką gali tyrėjas 
pasakyti nukentėjusiajam apie bylos tyrimą, jeigu sunkiai prisimena, kokias 
medžiagas ir pagal kokius nusikaltimus jis tiria, nes jų yra akivaizdžiai per daug 
ir neįmanoma fiziškai aprėpti. Susidarius tokioms darbo sąlygoms, teisėsaugos 
pareigūnų, dirbančių policijoje, skaičius pastebimai mažėja, nes kyla baimė dėl 
atsakomybės, kai dėl per didelio medžiagų skaičiaus nebus atlikti būtiniausi 
ikiteisminio tyrimo veiksmai, galimos šiurkščios klaidos procese, bus nesilai-
koma bylų terminų, o tai gresia tarnybiniais patikrinimais ir atsakomybe dėl 
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galimai neteisėtų veiksmų su proceso dalyviais, todėl vis labiau stokojama po-
licijos pareigūnų, daug kas nenori dirbti tokio itin atsakingo ir sunkaus darbo. 
Beje, užkraunama atsakomybė nėra adekvati mokamam atlyginimui bei sutei-
kiamoms socialinėms garantijoms.

Viena pagrindinių problemų, kurias nurodo apklausti pareigūnai, tur-
rinčių įtakos ikiteisminiam tyrimui, yra ilgai trunkanti nustatytų įtariamųjų 
paieška ir objektų tyrimai, kai teikiamos specialistų išvados ir ekspertizių aktai; 
sudėtingus ir didelės apimties ikiteisminius tyrimus atlieka ne itin kvalifikuoti 
tyrėjai. Jiems trūksta teisinių žinių ir praktinio darbo įgūdžių, todėl prokuroras, 
organizuodamas ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaudamas, turi raštu nurodyti, 
kaip atlikti net ir paprasčiausius tyrimo veiksmus. Policijos ikiteisminio tyrimo 
pareigūnai nesuinteresuoti greitai ištirti bylą, nes ir taip didelis darbo krūvis 
nuolat didėja. Policijos vadovų įtaka tyrėjų darbui yra per maža, dažnai vadovai 
visiškai nusišalina nuo atsakomybės už ikiteisminio tyrimo sėkmę; dėl ikiteis-
minio tyrimo įstaigų vadovų požiūrio į bendradarbiavimą tiriant nusikaltimus 
priklauso ir reagavimo į pranešimą operatyvumas. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste 
patrulinės tarnybos pareigūnai į įvykio vietą atvyksta per 5–30 min., o Zarasų 
rajone dėl nepakankamo Kriminalinės policijos ir Viešosios policijos patru-
linės rinktinės pareigūnų bendradarbiavimo kai kuriais atvejais į įvykio vietą 
atvykstama per 3 valandas.

Remiantis atliktu tyrimu galima teigti, kad į įvykio vietą išvykstanti 
operatyvinė grupė dažniausiai sužino tik įvykio vietos adresą ir atvykusi ban-
do nustatyti liudytojus, apeidama kaimyninius butus. Pasitaiko atvejų, kad pa-
reigūnai užmiršta įspėti pranešusius apie vagystę nukentėjusiuosius, kad nieko 
neliestų, o šie, pamatę išverstą butą ir norėdami atrodyti tvarkingai, skuba jį kuo 
greičiau sutvarkyti, tad tokios apžiūros rezultatai dažniausiai būna apgailėtini, 
nes negrįžtamai sunaikinami reikalingi pėdsakai.

Gan daug trūkumų pastebima atliekant pirminius vagysčių iš butų tyri-
mo veiksmus. Be darbe iškeltų įvykio vietos apžiūros bei tyrimo trūkumų ga-
lima pasakyti, kad ne mažiau trūkumų turi ir nukentėjusiųjų, liudytojų, įtaria-
mųjų apklausos. Praktikoje beveik neišnaudojamos eksperimento galimybės. 

Didelę reikšmę nusikaltimui atskleisti turi tyrimo planavimas ir versijų iškė-
limas. Nors versijų yra daug ir įvairių, tyrėjai dažniausiai remiasi tik asmenine savo 
praktika, iškelia tik tas versijas, kurios dažniausiai pasitaikė jų darbe.

Tiriant vagystes iš butų reikėtų įvertinti tokius tipinius ir specifinius 
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veiksnius kaip gyvenvietė ar mikrorajonas ir jo ypatybės (gyventojų tankumas, 
ryšys, keliai, gretimi pastatai); galimi atvykimo į vagystės vietą keliai; galimo 
išvykimo iš jos keliai; įsibrovimo į patalpą kelias; patalpos (buto, namo) vietos, 
kuriose turi būti apžiūrimi ne tik kambariai, laiptinės, bet ir ūkinės patalpos; 
vietos, iš kurių pagrobtos vertybės; teritorija, kur nusikaltėlis buvo po vagystės 
ir jo pasišalinimo kelias. Visos šios vietos turi būti apžiūrimos itin kruopščiai, 
nes būtent čia pirmiausia galima aptikti įtariamojo ir jo veiklos pėdsakų. 

Viena iš kovos su nusikalstamumu krypčių yra šiuolaikinių mokslo, 
mokslinių techninių laimėjimų taikymas praktinėje teisėsaugos institucijų 
veikloje, aiškinant ir tiriant nusikaltimus. Tačiau pabrėžtina, kad tai tik viena iš 
kovos krypčių, nes, mūsų manymu, atliekant įvykio vietos apžiūrą, negalima 
aklai pasikliauti tiktai techninėmis priemonėmis. Neatmestinas ir prokurorų, 
ikiteisminio tyrimo tyrėjų išsilavinimas, kompetencija, atsakomybė, profesi-
onalumas, darbo organizavimas. Nuo ikiteisminio tyrimo pareigūno išsilavi-
nimo, profesionalumo priklauso tolesnio tyrimo sėkmė. Nederėtų pamiršti ir 
finansavimo, be kurio nebūtų įmanoma naudotis naujausiomis techninėmis 
priemonėmis. 

Atliekant įvykio vietos apžiūrą bei kitus pagrindinius ikiteisminio tyrimo 
veiksmus labai svarbi yra kriminalistinė nusikaltimų charakteristika kaip instrumen-
tas, padedantis tyrėjui sukurti tam tikrą tyrimo sistemą ir iškelti versijas.

S. Matulienė3, išnagrinėjusi kriminalistinėje literatūroje pateiktas krimi-
nalistinės nusikaltimų charakteristikos struktūras ir taikydama kontent analizės 
metodą, išskyrė tokias jų sudėtines kriminalistinės nusikaltimų charakteristi-
kos struktūros dalis:

1. nusikaltimo padarymo būdą; 

2. duomenis apie nusikaltėlio asmenybę, įpročius bei nusikalstamus ry-
šius, nusikaltėlio maskavimąsi;

3. duomenis apie nukentėjusiojo asmenybę arba pasikėsinimo objekto 
aprašymą;

4. nusikaltimo padarymo aplinką ir sąlygas, laiką ir vietą (konkretaus nusi-
kaltimo tipinę situaciją); tipines tyrimo situacijas.

3 Matulienė, S. Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika nusikaltimų tyrimo metodi-
koje: teorinių ir praktinių problemų šiuolaikinė interpretacija: dr. disert.: soc. mokslai: 
teisė. Vilnius, 2004, p. 37–41.
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Kalbant apie vagysčių iš būtų kriminalistinės charakteristikos struktūrą, 
mokslinėje literatūroje galimi įvairūs struktūros modeliai. Štai R. S. Šuruchovas 
siūlo tokią kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos struktūrą:
1. duomenys apie pasirengimą vykdyti vagystes;
2. duomenys apie nusikaltimo padarymo ir slėpimo būdus;
3. duomenys apie nusikalstamo kėsinimosi pėdsakus, vietą, laiką ir objektą;
4. duomenys apie pagrobto turto realizavimo vietas;
5. duomenys apie nusikaltimą padariusio asmens savybes ir kt.4.

Žinoma, galimi ir kiti vagysčių įsibraunant į gyvenamąją patalpą krimina-
listinės charakteristikos struktūriniai modeliai, tačiau naginėdami šių nusikalti-
mų kriminalistinę charakteristiką remsimės naujausioje mokslinėje literatūroje 
išdėstytu požiūriu į kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos struktūrą.

Asmenys, darantys vagystes iš butų, dažniausiai yra jauni (žr. 16 pav.), 
jų tikslas dažniausiai būna noras greitai praturtėti. Įdomu tai, jog dažniausiai 
vagystes iš gyvenamųjų patalpų daro asmenų grupės, kurios būna pasiskirsčiu-
sios vaidmenimis ir įtakos sitimis. 

16 grafikas. 
asmenų, įvykdžiusių vagystes iš butų, amžius

4  Шурухов, Р.С. Расследование краж. Москва. 1999, с. 12.



130 

E. BilEVičiūtė

Kalbant apie vagysčių iš butų nusikaltėlių asmenybių charakteristiką 
reikėtų pasakyti, kad jiems būdingi nusikalstamą veiką sunkinančių aplinkybių 
bruožai, ypač nusikalstama patirtis (žr. 17 grafiką). Kaip matome iš 17 grafike. 
pateiktos informacijos, pusė vagysčių iš butų atvejų padarė asmenys, anksčiau 
jau teisti už nusikalstamas veikas. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog treč-
dalis vagystes iš butų padariusių asmenų, darydami nusikalstamą veiką, buvo 
apsvaigę nuo alkoholio. Tokie nusikaltėlio charakteristikos požymiai padeda 
tyrėjui nustatyti galimų įtariamųjų grupę ir teisingai kvalifikuoti nusikalstamą 
veiką. 

17 grafikas. 
 Įtariamajam asmeniui būdingi bruožai, apibūdinantys  

nusikalstamą veiką sunkinančiomis aplinkybėmis

Vagysčių iš butų pasikėsinimo dalykas pasižymi įvairove. Įsilaužę į gy-
venamąją patalpą, nusikaltėliai neretai pasisavina visas vertybes, kiek tik jiems 
leidžia galimybės (žr. 18 grafiką.). Kaip matome iš 18 grafike pateiktos informa-
cijos, dažniausiai pasisavinami pinigai, įvairūs brangūs daiktai ir kitos vertybės. 
Šiek tiek rečiau nusikaltėlių grobiu tampa drabužiai, maisto produktai ir pan. Ir 
nusikaltimo subjekto, ir nusikaltimo objekto tyrimo metu nustatyti požymiai 
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padeda įgyvendinti prevencijos priemones, padedančias apsisaugoti nuo tokių 
nusikaltimų. Be to, tyrimo metu nustatyti pasikėsinimo objekto požymiai pa-
deda nustatyti rizikas dėl daiktų vagystės draudimo bei profilaktikos.

18 grafikas. 
Įsibrovus į butą pagrobtos vertybės

 
Kitas, ne mažiau svarbus aspektas, turintis įtakos vagysčių iš butų ty-

rimo metodikos ypatumams, yra vagysčių iš butų aplinkybių charakteristika. 
Kalbant apie nusikalstamos veikos padarymo laiką, kaip taip pat svarbų ir šių 
nusikalstamų veikų tyrimą bei prevenciją veikiantį aspektą, reikia pasakyti, kad 
vagystės iš butų dažniausiai padaromos pirmojoje dienos pusėje – nuo 10 va-
landos ryto iki pietų, kai gyvenamosiose vietose nėra žmonių (jie tokiu metu 
būna darbe, mokymo įstaigoje ir kt.) (žr.19 grafiką.). Siekiant tokiu laiku apsi-
saugoti nuo vagysčių būtų tikslinga palikti bute įrengtą signalizaciją, vertingus 
daiktus laikyti seife arba apskritai nelaikyti jų namuose. Tačiau, kaip matysime 
iš tolesnių tyrimo rezultatų, tokios apsaugos priemonės nėra visada pakanka-
mos, todėl svarbus ir sustiprintas policijos patrulių budėjimas, ir kitokios papil-
domos apsaugos priemonės.
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19 grafikas.    Vagysčių iš butų padarymo laikas

Vagysčių iš butų padarymo būdai pavaizduoti 20 grafike. Nustatyti to-
kių nusikaltimų padarymo būdo požymius tyrimui yra svarbu, nes, nustatęs 
vagystės būdą, tyrėjas jau turėtų mažiausiai pirminius duomenis apie galimą 
nusikaltimo subjektą. Pasitelkęs duomenų bazes ir susiejęs duomenis apie nu-
sikalstamos veikos padarymo būdą bei įtariamojo asmens požymius, tyrėjas 
gali nustatyti gana siaurą įtariamųjų ratą. 

20 grafikas.    Vagysčių iš butų padarymo būdai
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Kalbant apie vagysčių iš butų aplinkybes, vagysčių tyrimo ir profilaktikos 
veiksmingumą bei priemones, reikėtų atkreipti dėmesį ir į šią nusikalstamą veiką 
atlikti palengvinusias arba pasunkinusias aplinkybes (žr. 21–23 grafikus).

21 grafikas. 

aplinkybės, pasunkinusios vagystes iš buto 

22 grafike pateikti duomenys leidžia konstatuoti ir tai, kad nors daugiau 
nei trečdaliu nagrinėtų atvejų butuose buvo įrengta apsaugos signalizacija, ta-
čiau ji nusikaltėlių neatgrasė nuo nusikalstamos veikos. Signalizacija dažniau-
siai įrengiama butuose, kuriuose yra vertingų daiktų, todėl, jei neįmanoma 
tokius vertingus daiktus laikyti seife arba banke, būtų tikslinga naudotis draudi-
mo paslaugomis, nes, mūsų atlikto tyrimo duomenimis, didėja vagystės rizika.
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22 grafikas.  
apsaugos signalizacijos apvogtuose butuose įtaka nusikalstamai veikai padaryti

Ne mažiau svarbi informacija – aplinkybių, palengvinusių vagystes iš 
butų, nustatymas (žr. 23 grafiką), o tai nemažai veikia ne tik vagysčių iš butų 
tyrimą, bet ir šių nusikalstamų veikų prevenciją.

23 grafikas.  
aplinkybės, palengvinusios vagystes iš butų 
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Vagysčių iš butų įvykdymo aplinkybių analizė leidžia surinkti daug in-
formacijos apie susidariusią kriminalistinę padėtį iki nusikaltimo, nusikaltimo 
padarymo momentu ir po jo. Išsiaiškinus anksčiau nurodytas aplinkybes, va-
gysčių iš butų atveju svarbu nustatyti, kokius būdus ir priemones nusikaltėlis 
buvo specialiai pasiruošęs, o kokios nulemtos objektyvių sąlygų.

Nusikaltimą darnčiam subjektui situacija ir aplinkybės, kuriomis jis vei-
kia apgalvotai, gali atrodyti skirtingai: t. y. kaip labai palankios jam aplinkybės, 
nelabai palankios arba visai nepalankios. Tačiau tikslą jis turi vieną – pagrobti 
svetimą turtą ir palikti kuo mažiau arba visai nepalikti jo buvimą toje vietoje 
liudijančių pėdsakų, o tai labai didelę reikšmę turi nusikaltimo tyrimui.

Iš tolesnių tyrimo rezultatų matome, kad dažniausiai atliekami šie pir-
miniai tyrimo veiksmai (žr. 24 gafiką.): liudytojų apklausa, įvykio vietos apžiū-
ra ir lyginamojo tyrimo pavyzdžių paėmimas. 

24 grafikas.  
Per pirmąsias 3 dienas atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmai
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Daugelio nusikaltimų, taip pat ir vagysčių įsibraunant į gyvenamąją 
patalpą tyrimo problemos sutelktai atsispindi tokiuose reikšminguose ir su-
dėtinguose pirminiuose ikiteisminio tyrimo veiksmuose kaip įvykio vietos 
apžiūra ir įvykio vietos tyrimas. Šių veiksmų efektyvumas, profesionalumas bei 
rezultatyvumas turi įtakos ne tik vagysčių išaiškinamumo lygiui, bet ir toles-
nei vagysčių tyrimo krypčiai. Todėl viena iš prioritetinių nusikaltimo tyrimo 
krypčių turi būti skiriama įvykio vietos apžiūrai ir tyrimui, nes atliekant šiuos 
ikiteisminio tyrimo veiksmus surenkama dauguma nusikalstamos veikos pėd-
sakų, daiktų, objektų. 

Reikšmingiausiu ikiteisminio tyrimo veiksmu, tiriant vagystes iš 
butų, visi respondentai pripažino įvykio vietos apžiūrą. Įvykio vietos ap-
žiūros problemas tyrinėjo daugelis žinomų kriminalistų. Vienas pirmų-
jų nagrinėjusių įvykio vietos apžiūros problemas ir pateikusių tam tikras 
šio tyrimo veiksmo atlikimo taisykles, buvo austrų mokslininkas Hansas 
Grossas5. Pokario Lietuvoje įvykio vietos apžiūros problematiką nagrinė-
jo J. Blieka, P. Danisevičius, E. Palskys, P. Prijalgauskas, J. Dagys, S. Kraujelis,  
H. Malevski ir kiti mokslininkai. 

Mokslinėje literatūroje galime aptikti nemažai įvykio vietos apžiūros sąvo-
kos apibrėžimų. Pasak žymiausių Rusijos kriminalistų, įvykio vietos apžiūra – tai 
„neatidėliotinas tardymo veiksmas, nukreiptas į įvykio vietą ir kitus faktinius duo-
menis, kurie kartu su kitais įrodymais leidžia padaryti išvadą apie įvykio mechaniz-
mą ir kitas tiriamo įvykio aplinkybes, fiksavimą ir ištyrimą“6. 

Šiek tiek kitaip įvykio vietos apžiūrą apibrėžia rusų kriminalistas 
V. Kolmakovas. Jo nuomone, įvykio vietos apžiūra – tai procesinis veiks-
mas, kurio metu jis kartu su įstatymo reglamentuojamais asmenimis su-
randa, tiesiogiai suvokia, tiria, vertina ir fiksuoja materialinių objektų, su-
sijusių su tiriamu įvykiu, būklę, požymius ir savybes, siekdami išsiaiškinti 
faktinius duomenis ir aplinkybes, turinčias reikšmės tiesai byloje nustatyti7. 

5 Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. 
Москва. 2002, c. 162.

6 Аверьянова, Т. В, et al. Криминалистика: учебник / под редакцией А. Ф. 
Волынского, В. П. Лаврова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009, 
c. 554.

7 Pagal: Фирсов, O. Процеccуальные аспекты следcтвеного осмотра и 
предвaрительного исследования фотоматериалов // Следователь. No. 7, 2000.
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O. Firsovo nuomone, šiame V. Kolmakovo apibrėžime trūksta kryptingų kri-
minalistinių veiksmų su objektais, kurie yra paimti kaip daiktiniai įrodymai. Jis 
rašo, kad įvykio vietos apžiūra – tai procesinis veiksmas, atliekamas tam tikroje 
situacijoje dalyvaujant asmenims, numatytiems įstatyme; taikant kriminalisti-
kos rekomenduojamus mokslinius metodus, technines priemones ir taktinius 
būdus, siekiant surasti, ištirti, įvertinti ir užfiksuoti materialių objektų savybes ir 
požymius, taip pat tam tikrą aplinką, susijusią su tiriamu įvykiu, nustatyti fak-
tinius duomenis, tiriant ir siekiant mažinti nusikaltimų skaičių8. Naujausiame 
kriminalistikos šaltinyje įvykio vietos apžiūrą H. Malevskis apibrėžia taip: tai 
neatidėliotinas procesinis veiksmas, kurio metu tiesiogiai ištiriama, suvokiama 
organoleptiniais ir techniniais būdais ir užfiksuojama įvykio, turinčio nusikalsta-
mos veikos požymių, vieta, jos aplinka, randami, įtvirtinami, preliminariai ištiria-
mi ir paimami nusikaltimui ištirti reikalingi objektai bei jų lokalios struktūros9.

Atskleidžiant įvykio vietos sąvoką reikia atkreipti dėmesį, kad ji nėra ta-
pati nusikaltimo padarymo vietos sąvokai, o traktuojama gerokai plačiau. Tai 
ne tik nusikaltimo padarymo vieta, bet ir pasirengimo nusikalstamai veikai, nu-
sikalstamos veikos objektų slėpimo, įsilaužimo įrankių, kitų daiktinių įrodymų 
palikimo vieta. Tiriant vagystes įsibraunant į gyvenamąją patalpą, įvykio vietos 
apžiūra yra pirminis neatidėliotinas tyrimo veiksmas, turintis ypatingą reikšmę. 
Kitaip nei kai kurių kitų nusikaltimų rūšių (nužudymų, turto prievartavimų) 
atvejais, šio įvykio vieta visada aiškiai lokalizuojama ir nekelia abejonių.

Vokiečių kriminalistas R. Ackermannas10 įvykio vietas skirsto į staciona-
riąsias ir mobiliąsias. Prie mobiliųjų įvykio vietų priskiriami nusikaltimai, pada-
ryti automobiliuose, lėktuvuose, atrakintose ir užrakintose transporto priemo-
nėse, stovinčiose gatvėse. Savaime aišku, kad apžiūra tokiose įvykio vietose turi 
tam tikrų ypatumų. Kalbant apie viešąjį transportą būtina kuo greičiau apžiūrė-
ti įvykio vietą, nes dažnai pėdsakai ir kiti objektai, galintys būti daiktinais įrody-
mais, yra sunaikinami. Tokiame transporte apžiūrą pasunkina pėdsakų paieška 
ant langų, durų ir jų rėmų ir pan. Dar sunkiau yra tada, kai pagrobti daiktai ir kiti 
objektai išmetami iš važiuojančios transporto priemonės. Įvykio vietos apžiūra 

8 Pagal: Фирсов, O. Процеccуальные аспекты следcтвеного осмотра и 
предвaрительного исследования фотоматериалов // Следователь. No. 7, 2000.

9 Burda, R. ir kiti. Kriminalistikos taktika ir metodika. Vilnius, 2004, p. 26.
10 Ackermann, R. Mobile oder rollende Tatorte // Kriminalistik. Unabhangige 

Zeitschrift fur die kriminalistische Wissenschaft und Praxis, 2001, Nr. 6, S. 414.
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yra itin svarbus pirminis tyrimo veiksmas, nuo kurio neginčijamai priklauso ne 
tik visas nusikaltimų tyrimo procesas, bet ir baudžiamosios bylos baigtis.

Struktūriškai išskiriami trys pagrindiniai įvykio vietos apžiūros etapai, 
o šie savo ruožtu skirstomi į stadijas. Tai: 1) pasirengimo (pasirengimo stadi-
jos iki išvykstant į įvykio vietą ir atvykus); 2) pagrindinis (apžvalginė, statinė 
ir dinaminė apžiūros stadijos); 3) baigiamasis (jutiminio pažinimo, loginės ir 
instrumentinės). Atliekant paieškos ir įtvirtinamąsias funkcijas išskiriamos ir 
apžiūros fiksacijos, apžiūros įvertinimo stadijos.

Išskiriami šie tinkamos įvykio vietos apžiūros svarbiausi momentai:

•	 susipažinimas su informacija apie įvykį;

•	 pradinis gautos informacijos analizavimas bandant atsakyti į vadina-
muosius 7 „auksinius”klausimus;

•	 įvykio vietos apsaugos organizavimas;

•	 pradinės tipinės versijos iškėlimas;

•	 bandymas ieškoti analogų retrospektyvoje;

•	 bendro pobūdžio plano numatymas;

•	 būtinų tyrimo grupės narių surinkimas;

•	 būtinos kriminalistinės technikos paruošimas;

•	 pasirūpinimas transporto ir ryšio priemonėmis;

•	 nedelsiamas išvykimas į įvykio vietą.

Pirmoji – pasirengimo – stadija – tai kriminalistinių techninių, takti-
nių, organizacinių bei informacinių veiksmų sistema, kurios tikslas – sudaryti 
palankias sąlygas įvykio vietos apžiūrai ir veiksmingai taikyti kriminalistinius 
metodus bei panaudoti priemones11. 

Pasirengimo stadija prasideda teisėsaugos pareigūnui (dažniausiai – po-
licijos komisariato budėtojui) gavus pranešimą apie įvykį. Gavus tokį praneši-
mą, iki išvykstant į įvykio vietą, labai svarbu gerai organizuoti tos vietos apsau-
gą, kad būtų sumažinti galimi neigiami įvykio padariniai.

Prieš išvykdamas į įvykio vietą, atsakingas pareigūnas turi susipažinti su 
jau turima informacija apie įvykį ir budėtojo veiksmais. Labai svarbu iš anks-

11  Malevski, H. Įvykio vietos apžiūra. Vilnius: LTA, 1999, p. 25.
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to pasirūpinti įvykio vietos apsauga, kad vagystės aplinka išliktų nepakitusi. 
Remiantis pirmine informacija keliamos pirminės versijos, kurios dažniausiai 
pagrįstos tipinėmis – šioms iškelti labai svarbi kompetentingo pareigūno asme-
ninė patirtis ir profesionalumas. Šios versijos, nors apytikslės ir preliminarios, 
turi įtakos planuojant tolesnę įvykio vietos apžiūrą.

Norint tinkamai ir kvalifikuotai organizuoti įvykio vietos apžiūrą būtina 
sudaryti apžiūros planą (dažniausiai žodinio pobūdžio), fiksuojantį numatytus 
būtinus veiksmus, jų eigą, tyrimo grupės dalyvius, reikalingas priemones.

Dar pasitaiko, kad į įvykio vietos apžiūrą vyksta vienas pareigūnas (tai 
neigiama praktika), nors turėtų vykti kiekviename policijos komisariate esan-
ti operatyvinė tyrimo grupė. Kaip fakultatyviniai dalyviai gali vykti kinologas, 
viešosios policijos pareigūnai, įvairūs specialistai, medikai, pirotechnikai ir kt. 
Kadangi tyrimo grupės sudėtis priklauso nuo nusikaltimo, mūsų atveju – va-
gystės, masto, ją atitinkamai sudaro 2 – 5 asmenys.

Remiantis praktine patirtimi galima teigti, kad į įvykio vietą išvykstanti 
operatyvinė tyrimo grupė dažniausiai sužino tik įvykio vietos adresą ir atvykę 
bando nustatyti liudytojus apeidami kaimyninius butus. Pasitaiko atvejų, kad 
pareigūnai užmiršta įspėti pranešusius apie vagystę nukentėjusiuosius, kad nie-
ko neliestų, o šie, pamatę išverstą butą ir norėdami atrodyti tvarkingai, skuba jį 
susitvarkyti, tad tokios apžiūros rezultatai dažniausiai būna apgailėtini, nes ne-
grąžinamai sunaikinami reikiami pėdsakai (pvz., taip buvo tirtoje Alytaus m. ir 
r. policijos komisariato byloje 52-1-0042-02).

Kompetentingi pareigūnai, vykdami į įvykio vietą, paprastai turi reikalin-
gą techniką bei priemones. Tai gali būti universaliosios priemonės (tradiciniai 
unifikuoti įvykio vietos apžiūrų rinkiniai – universalūs lagaminai, kuriuose yra 
priemonės pėdsakams surasti, įtvirtinti, paimti, įvairūs milteliai rankų pėdsa-
kams ryškinti, šepetėliai, polimerinės juostos, priemonės avalynės pėdsakams 
fiksuoti, schemos, planams braižyti ir t. t.), taip pat specialiosios priemonės, 
paimamos tam tikrais atvejais (rinkiniai mikroobjektams, biologinės kilmės 
pėdsakams, kvapų pėdsakams surasti, įtvirtinti, paimti). Vagysčių įsibraunant 
į gyvenamąsias patalpas atveju naudojamos universaliosios priemonės.

Apžvalginėje stadijoje už veiksmus įvykio vietoje atsakingas pareigūnas 
privalo susipažinti su įvykio vieta ir nustatyti įvykio vietos ribas, susipažįsta su 
esamais įvykio vietoje objektais (daiktais, pėdsakais), su pačia įvykio vietos si-
tuacija ir aplinka. Šioje stadijoje surenkama priminė informacija ir sudaromos 
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prielaidos, ar būtina atlikti įvykio vietos tyrimą, ar užteks tik kvalifikuotos įvy-
kio vietos apžiūros.

Apžvalginė stadija ypatinga tuo, kad joje galutinai nusprendžiami toles-
ni veiksmai įvykio vietoje – būtent šioje stadijoje galima atsisakyti įvykio vietos 
tyrimo ir apsiriboti kvalifikuota apžiūra, nors anksčiau buvo nuspręsta daryti 
kitaip. Ir atvirkščiai – dar galima nuspręsti daryti tyrimą. Apžvalginėje stadijoje 
nustatomi pagrindiniai apžiūros uždaviniai ir įvykio vietos tyrimo kryptys, nu-
matoma apžiūros tvarka, stadijos, būdai ir metodai. Taip pat bandoma surasti 
pagrindinius įvykio vietos „mazgus”– vietas, kur dažniausiai telkiasi pagrindinė 
pėdsakų visuma. Numatoma, nuo ko pradėti apžiūrą, ar nėra galinčių greitai 
dingti pėdsakų, kitų ikiteisminiam tyrimui svarbių duomenų.

Statinė apžiūros stadija suvokiama kaip įvykio vietos bendras tyrimas, 
jos požymių užfiksavimas techniniais būdais. Norint užfiksuoti kiekvieno aki-
vaizdaus pėdsako ar kito objekto, galinčio turėti ryšį su tiriamu įvykiu, vaizdą ir 
bendrą padėtį, būtina daryti situacines nuotraukas, nes vėliau ši įvykio situacija 
gali pakisti. Šioje stadijoje taip pat braižomos įvykio vietos schemos, daromi 
juodraštiniai užrašai.

Dinaminė apžiūros stadija – tai natūralus statinės stadijos tęsinys, ku-
rioje atliekami aktyvūs veiksmai su pėdsakais ir kitais objektais – jie paimami, 
tiksliai apžiūrimi, išmatuojami, kopijuojami, nustatomos jų charakteristikos ir 
savybės, procesiškai ir techniškai kriminalistiškai įtvirtinami bei užtikrinama jų 
apsauga. Šioje stadijoje naudojant mokslines technines priemones atliekama 
aktyvi pėdsakų, kurie vėliau tiksliai ir išsamiai aprašomi, paieška. Taip pat gali-
mi ir kai kurie nesudėtingi kriminalistiniai eksperimentai stengiantis nustatyti 
tam tikras įvykio aplinkybes arba patikrinti pirmines versijas. Vėliau apžiūros 
metu dinaminė ir statinė apžiūros stadijos kartais būna keičiamos, bet pradžio-
je statinė visada eina prieš dinaminę.

Tiriant vagystes įsibraunant į gyvenamąsias patalpas reikėtų įvertinti 
tokius tipinius ir specifinius veiksnius kaip: gyvenvietė ar mikrorajonas ir jo 
ypatybės (gyventojų tankumas, ryšys, keliai, gretimi pastatai ir kt.); galimi at-
vykimo į vagystės vietą keliai; galimo išvykimo iš jos keliai; įsibrovimo į pa-
talpą kelias; patalpos (buto, namo) vietos, kuriose turi būti apžiūrimi ne tik 
kambariai, laiptinės bet ir ūkinės patalpos, pastatai – sandėliai, garažai, įvairūs 
priestatai, pirtys ir kt.; vietos, iš kurių pagrobtos vertybės; teritorija, kur nusi-
kaltėlis buvo po vagystės, bei jo pasišalinimo kelias. Visos šios vietos turi būti 
apžiūrimos itin kruopščiai, nes būtent čia galima aptikti visų pirma įtariamojo 



141

turtiniai nusikaltimai: nusikalstamumo būklė lietuvoje, jų ikiteisminio tyrimo kryptys

ir jo veiklos pėdsakų. 

Paprastai išskiriami 5 apžiūros būdai – nuo centro į periferiją (ekscentri-
nis) – kai įvykio vieta spiralės principu nuosekliai apžiūrima, einant nuo įvykio 
vietos centro (kai aiškus nusikaltimo centras) į išorę. Šis būdas taikomas, kai 
matomos nusikaltimo pasekmės. Koncentrinis – priešingas ekscentriniam, t. 
y. kai įvykio vieta apžiūrima nuo galimų jos kraštinių, spiralės principu artė-
jant link apžiūrimos teritorijos centro. Šis būdas taikomas, kai žinomos įvykio 
vietos ribos, bet nežinomas jos centras. Juostinis (frontinis) – kai įvykio vieta 
sąlyginai padalijama į juostas ir atliekama nuosekli jų apžiūra. Kvadratinis – kai 
įvykio vieta sąlyginai suskirstoma į kvadratus ir jie nuosekliai apžiūrimi (gyve-
namasis butas ir jame esantys kambariai). Subjektyvinis (pagal nusikaltėlio pa-
liktus pėdsakus arba pamestus daiktus) – kai įvykio vieta apžiūrima nuosekliai, 
einant aiškiai matomais nusikaltėlio pėdsakais arba pamestais daiktais12. Yra ir 
kitių apžiūros būdų: tinklinis, ratinis, mišrus ir pan.

Vienų kriminalistų nuomone, tiriant vagystes įsibraunant į gyvenamą-
sias patalpas tikslingiau įvykio vietą apžiūrėti nusikaltimo padarymo kryptimi, 
nusikaltėlio paliktais pėdsakais13, kitų nuomone – nuo periferijos į centrą, nes 
tai geriausiai apsaugotų paliktus pėdsakus bei galimybę juos aptikti14. 

Kruopščiausiai ir nuodugniausiai turi būti apžiūrimos tos patalpos ir te-
ritorijos, kur vagis įsibrovė į patalpą ir šalino pasitaikiusias kliūtis. Būtent čia ras-
ti pėdsakai padeda suformuoti hipotezę apie įsibrovimo mechanizmą, panau-
dotus įrankius, netgi sukurti prielaidas apie kai kuriuos įtariamojo (įtariamųjų) 
fizinius duomenis (ūgį, kūno konstituciją, netgi kai kurių kūno dalių apimtį), 
taip pat kvalifikaciją, išimtiniais atvejais – apie profesiją.

Prieš atlikdamas įvykio vietos apžiūrą, tyrėjas iš nukentėjusiojo (pareiš-
kėjo) sužino apie gyvenamojoje patalpoje buvusių vertybių buvimo vietą.

12 Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 38. 
Dėl nekvalifikuotų nusikaltimų įvykio vietų apžiūros metodinių rekomendacijų 
patvirtinimo. P. 6.

13 Gardauskas, J.; Masiokas I.; Škliaris, B. Kovos su vagystėmis iš butų Respublikoje klau-
simai. Metodinės rekomendacijos. Vilnius, 1990, p. 10; Вецкая, С. А; Натура, А. 
И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования 
грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: учебное 
пособие. Москва: Юрлитинформ, 2008, с. 102.

14 Crime scene management and evidence recovery / Deborah Beaufort-Moore. Oxford: 
Oxford University Press, 2009, p. 151.
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Įvykus vagystei įsibraunant, tyrėjas turi išsiaiškinti nukentėjusiojo ryšį su 
vienais ar kitais surastais objektais ir stengtis juos kuo greičiau pagal galimybes 
identifikuoti. Tokiu atveju specialistui kriminalistui būtų tikslinga asmenims, kurių 
pėdsakai gali būti rasti, pasiūlyti pateikti pirštų ar delnų pėdsakų atspaudus suly-
ginti su įvykio vietos apžiūros metu rastais pėdsakais – toks veiksmas galėtų padėti 
tyrimui iš karto diferencijuoti pėdsakus, atskiriant galimo nusikaltėlio atspaudus.

Vagystes įsibraunant į gyvenamąją patalpą tikslingiausia apžiūrėti daly-
vaujant specialistui kriminalistui, kuris padėtų atsakyti į tokius klausimus kaip: 
kokį įrankį bei instrumentą naudojant buvo įsilaužta; kada tai įvyko ir kiek laiko 
tęsėsi; ar nusikaltėliai buvo pakankamai patyrę ir ar žinojo užraktų mechaniz-
mą; kiek buvo vagystės dalyvių; koks įsilaužimo mechanizmas ir ar galėjo nuo 
įrankio likti dalelių antdrabužių, batų, kūno; kokia laužimo metu buvo užrakto 
mechanizmo padėtis; ar vagys žinojo, kur laikomos vertybės.

Sprendžiant tokius ir panašius klausimus reikėtų ypač atkreipti dėmesį 
į neigiamas aplinkybes, galinčias liudyti nusikaltimo inscenizaciją. Tai gali būti 
pėdsakai, rodantys, kad įsibrauta iš vidaus arba įsilaužta neprieinamoje iš išorės 
vietoje (jeigu nėra duomenų, kad nusikaltėliai galėjo iš anksto pasislėpti patal-
pose, po to įsilaužti iš vidaus); nėra pėdsakų, liudijančių įsibrovimą į patalpą 
(pvz., tvarkingi užraktai ir t. t.); akivaizdūs pėdsakai, liudijantys išlaužimą ir 
įsibrovimą iš patalpų vidaus; nėra pėdsakų, kurie turėtų būti konkretus įsilau-
žimo būdas; yra neadekvačių įsilaužimo pėdsakų, neleidžiančių nusikaltėliui 
įvykdyti vagystę, (pvz., įsilaužimo angos matmenys tokie maži, kad nusikaltėlis 
negalėtų pralysti pro angą, skylę ar pratemti pagrobto daikto); pernelyg didelė 
netvarka patalpose, kuri neatitinka nusikalstamo įvykio pobūdžio.

Apžiūros fiksacijos stadijoje, kuri yra tolesnių tyrimo stadijų ir kitų bylos 
tyrimo veiksmų pagrindas, procesiškai ir kriminalistiškai užfiksuojama įvykio 
vietos situacija, aptikti ir išryškinti pėdsakai bei kiti objektai. Įvykio vietos ap-
žiūros taktikos rekomendacijose aptiktus ir įtvirtintus pėdsakus dažniausiai 
nurodoma nedelsiant paimti, kad jie būtų saugūs. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, 
kad šioje stadijoje rekomenduojama užfiksuotų pėdsakų iš karto nepaimti. Jie 
turi būti išsaugomi radimo vietoje iki tyrimo pabaigos, nes nepaliesti leis geriau 
suvokti įvykio mechanizmą ir jo dalyvių veiksmus15. 

Tam tikros loginės operacijos bei praktiniai veiksmai atliekami apžiūros 

15  Gardner, T.  J.; Anderson, T. M. Criminal evidence: principles and cases. Belmont 
(Calif.): Wadsworth: Cengage Learning, 2010, p. 237.
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įvertinimo stadijoje. Jos tikslas – nustatyti, ar visi objektai įvykio vietoje buvo 
tinkamai apžiūrėti ir užfiksuoti, ar apžiūrint nebuvo praleista objektų.

Procesinis ir kriminalistinis įvykio vietos apžiūros bei tyrimo įformini-
mas – reikšmingiausias baigiamosios stadijos veiksmas. Atlikus įvykio vietos 
apžiūrą būtina surašyti protokolą, nes svarbu ne tik aptikti ir išsaugoti pėdsakus, 
bet ir smulkiai juos aprašyti. Protokolas yra vienas svarbiausių dokumentų, nes 
jame fiksuojama informacija dažniausiai yra vienintelė ir pagrindinė sprendžiant 
tyrimui ir teismui iškilusius klausimus. Protokolas turi būti surašytas aiškiai, tiks-
liai, laikantis Lietuvos Respublikos BPK normų. Be tokių reikalavimų, kaip aiš-
kus, nuoseklus, išsamus įvykio vietoje rastų, užfiksuotų bei paimtų pėdsakų, kitų 
objektų aprašymas, protokole turi būti laikomasi betarpiškumo, objektyvumo, 
kryptingumo, specialios terminologijos vartojimo ir kitų principų. Jame turi 
būti vengiama pateikti subjektyvius samprotavimus, išvadas, nuomones.

Įvykio vietos apžiūros protokolas surašomas laikantis griežtos struktū-
ros. Jį sudaro 3 dalys: 1) įžanginė, kurioje nurodoma protokolo surašymo vie-
ta, laikas, dalyvavę asmenys, kviestiniai, specialistai, apžiūros atlikimo sąlygos; 
2) aprašomoji, kurioje apibūdinami apžiūrėti daiktai (objektai), nurodomi jų 
požymiai, turintys reikšmės nusikalstamos veikos aplinkybėms nustatyti, bei 
savybės, pėdsakų suradimo, ryškinimo, fiksavimo būdai ir priemonės. Apžiūri-
ma įvykio vieta, nurodoma patekimo į ją būdai, patalpų dydis, aukštis, sienų po-
būdis, durų, langų skaičius, jų būklė, apibūdinamos spynos, užraktai, jų būklė, 
pateikiami pagrindiniai duomenys apie lubas, grindis, apšvietimą ir t. t. Būtinai 
turi būti pažymėtos neigiamos aplinkybės. Aprašant daiktus bei pėdsakus svar-
bu nurodyti atstumus tarp įvairių objektų. Specialistų, LR BPK 89, 90 ir 205 
str. numatytais pagrindais atlikusių daiktų ir kitokių objektų tyrimą jų radimo 
vietoje, išvados; 3) baigiamoji – paskutinė protokolo dalis, kurioje pažymima 
ir nurodoma, iš kur ir kokie daiktai, nusikalstamos veikos pėdsakai buvo paim-
ti, kur laikomi. Šioje dalyje taip pat pažymima, ar buvo atliktas fotografavimas, 
filmavimas, darytas garso ir vaizdo įrašas, pėdsakų atspaudai, išliejos, sudaryti 
planai ir schemos, panaudoti kitokie fiksavimo būdai, naudotos techninės prie-
monės, jų naudojimo sąlygos ir tvarka. Apžiūros protokolo priedai nuotraukos, 
negatyvai, skaitmeninės informacijos laikmenos ir kiti techninių priemonių pa-
naudojimo atliekant apžiūrą rezultatai.

Įvykio vietos apžiūros taktika rekomenduoja apžiūros metu sudaryti 
įvykio vietos planą ar schemą, kurioje būtų pavaizduota įvykio vieta, jos aplin-
ka, svarbūs objektai ir pėdsakai.
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Įvykio vietos apžiūrų trūkumai bei jų priežastys – ypatingo dėmesio ir 
racionalaus sprendimo reikalaujanti įvykio vietos apžiūrų problema. Nagrinėda-
mi įvairius mokslinės literatūros šaltinius ir atlikto tyrimo rezultatus galime ap-
tikti tokias išskiriamas įvykio vietos apžiūrų trūkumų grupes kaip: įvykio vietos 
apsaugos užtikrinimo; pasirengimo įvykio vietos apžiūrai; įvykio vietos apžiūros 
ir įvykio vietos fiksavimo16. Kitur skiriami organizaciniai trūkumai, įvykio vietos 
apžiūros klaidos, ekspertizės galimybių panaudojimo bei kitų tyrimo veiksmų 
trūkumai17. Todėl, kalbant apie kovą su nusikalstamumu, negalima išskirti tik 
vieno kurio nors aspekto, turi būti tiriama, nagrinėjama šių aspektų visuma. 

Dauguma apklaustųjų (žr. 25 grafiką) įvykio vietos apžiūros lygį vertina 
vidutiniškai, o kaip priežastis, lemiančias tokį jų vertinimą, t. y. nepakankamai 
aukštą ir veiksmingą įvykio vietos apžiūrų lygį, nurodo bendradarbiavimo, pa-
siruošimo, specialisto nedalyvavimo ir kitus trūkumus (žr. 26–27 grafikus).

25 grafikas 
Įvykio vietų apžiūrų lygis

16 Malevski, H. Įvykio vietos apžiūra. Vilnius: LTA, 1999, p.74.
17 Коваленко, В. И. Современные грабежы и разбои и их предупреждение. Ростов-

на-Дону: Ростиздат, 2008; Шкляр Б. М. Почему некоторые квартирные 
кражи остаются нераскрытыми // Вопросы борьбы с преступностью и судебной 
экспертизы. Вып. 3. Вилнюс, 1991, с. 101.



145

turtiniai nusikaltimai: nusikalstamumo būklė lietuvoje, jų ikiteisminio tyrimo kryptys

26 grafikas 
trūkumai, nustatyti atliekant įvykio vietos apžiūrą

27 grafikas. 
Pagrindinės priežastys, lemiančios žemą įvykio vietų apžiūrų lygį bei veiksmingumą
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Iš pateiktų atsakymų matyti, kad nemaža dalis pareigūnų mano, jog 
įvykio vietos apžiūrų lygis yra nepakankamai aukštas, nes trūksta specialių ži-
nių ir kriminalistinių techninių priemonių. Tokia tendencija buvo ir 1997, ir 
2004–2006 metais. Taigi, matome, kad pareigūnų požiūris į tam tikrus dalykus 
nekito. Tačiau tik ikiteisminio tyrimo pareigūnai nesidomi, kokias priemones 
policijos komisariatuose turi specialistai kriminalistai. Ikiteisminio tyrimo 
pareigūnai tokią nuomonę susidaro matydami, kad įvykio vietoje yra naudo-
jamos tik priemonės rankų pėdsakams ir įsilaužimo pėdsakams aptikti, todėl 
galima teigti, kad to priežastis yra per menkas specialistų kriminalistų praktinis 
parengimas. Tačiau daugiausia apklaustųjų mano, kad įvykio vietos apžiūrų ly-
gis nėra aukštas, nes prastokas praktinis ikiteisminio tyrimo pareigūnų paren-
gimas. Iš tikrųjų taip ir yra – į darbą priimami nauji ikiteisminio tyrimo tyrėjai 
nėra mokomi praktikos, jie atsineša tik daug teorinių žinių, o tai toli gražu ski-
riasi nuo tikrovės, kriminalistikos užsiėmimas skiriama labai nedaug valandų, 
o universitetų teisės fakultetuose kriminalistika yra tik laisvai arba alternatyviai 
pasirenkamas dalykas. Tyrėjui iš karto tenka didelis darbo krūvis ir jis budėjimo 
metu vienas siunčiamas į tokio pobūdžio nusikaltimus. Tai rodo, kad vadovai 
nenori gilintis į problemas, palieka tai spręsti kitiems arba nesupranta proble-
mos, nesugeba jos iškelti ir apie ją diskutuoti. 6,89 proc. apklaustųjų nurodė, 
kad žemas įvykio vietos apžiūros rezultatyvumas yra dėl menko operatyvinės 
grupės dalyvių bendradarbiavimo. Tai rodo, kad dažnai dirba nedarni parei-
gūnų grupė. Kiekvienas pareigūnas dirba savo darbą ir nesikiša į kitų reikalus, 
tačiau įvykio vietos tyrimas turi būti kompleksiškas. 

Įvykio vietoje gana dažnai yra panaudojamos kriminalistinės techninės 
priemonės (žr. 13 pav.) Dažniausiai ikiteisminio tyrimo pareigūnai įvykio vie-
toje naudoja šias kriminalistines technines priemones: fotoaparatą, priemones 
rankų pėdsakams aptikti, priemones kvapų pėdsakams paimti, priemones mi-
kroobjektams surinkti, priemones avalynės pėdsakams aptikti, įsilaužimo pėd-
sakams aptikti ir paimti (žr. 28–30 grafikus). 
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28 grafikas.  
kriminalistinių techninių priemonių panaudojimo dažnumas 

įvykio vietos apžiūros metu

29 grafikas. 
kriminalistinės techninės priemonės, naudojamos apžiūrint įvykio vietą
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30 grafikas.  
kriminalistinės priemonės, naudojamos įvykio vietos apžiūroje,  

kai nedalyvauja specialistas kriminalistas

Tai rodo, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai daugiausia moka naudotis 
tik fotoaparatais, o tai labai riboja pėdsakų fiksavimo ir ištyrimo galimybes. Ap-
klaustieji pareigūnai kalba apie nesudėtingą kriminalistinę techniką, su kuria 
dirbant nereikia daug specialių žinių ir įgūdžių. Iš to darytina išvada, kad norint 
gerai, išsamiai, veiksmingai atlikti įvykio vietos apžiūrą, turi būtinai dalyvauti 
specialistas kriminalistas, nestokojantis specialių žinių ir įgūdžių dirbti su tradi-
cine ir sudėtinga kriminalistine technika. Tačiau daugelis pareigūnų pripažįsta, 
kad tiriant vagysčių iš butų įvykio vietas yra būtinas specialus pasirengimas ir 
specialios žinios (žr. 31 grafiką).
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31 grafikas.  
specialaus pasirengimo arba specialių žinių reikalingumas  

tiriant vagysčių iš butų įvykių vietas

Įvykio vietos apžiūroje dažniausiai dalyvauja tyrėjas ir specialistas krimi-
nalistas (žr. 32 grafiką).

32 grafikas. 
Įvykio vietos apžiūroje dalyvavę asmenys
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Dauguma pareigūnų specialistų kriminalistų, dalyvavusių su pareigū-
nais įvykio vietos apžiūrose, pasirengimo lygį ir profesionalumą įvertino kaip 
vidutinį – 79,1 proc., kaip aukštą – 11,6 ir žemą – 10 proc. Buvo nurodytos 
tokios priežastys, dėl kurių specialistai kriminalistai įvykio vietose dirba ne itin 
gerai: silpnas teorinis specialistų kriminalistų parengimas, silpnas praktinis 
specialistų kriminalistų parengimas, iniciatyvos nebuvimas, menkas techninis 
aprūpinimas, prastas specialisto įvykio vietos apžiūros taktikos išmanymas, 
menkos specialisto žinios apie ikiteisminio tyrimo pareigūno taktiką atliekant 
įvykio vietos apžiūrą (žr. 33 grafiką).

33 grafikas. 
 Priežastys, lemiančios blogą ir neveiksmingą specialistų kriminalistų darbą įvykio vietose 

Pareigūnai teigė, kad specialistai kriminalistai dirba nepakankamai gerai, 
nes per silpnai pasirengę praktiškai ir teoriškai, yra neiniciatyvūs. Pažymėtina, 
kad atliktame tyrime yra pastebimas respondentų išsilavinimo ir jų vertinimo 
ryšys. Turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą pareigūnai daugiausia minėjo, kad 
problema kyla dėl specialisto kriminalisto neiniciatyvumo, o turintys aukštes-
nįjį išsilavinimą ir baigę MRU 1-ąjį kursą teigia, kad sunkumų kyla dėl silpno 
techninio aprūpinimo. 

Galima paminėti pasinaudojimo mokslinėmis techninėmis priemo-



151

turtiniai nusikaltimai: nusikalstamumo būklė lietuvoje, jų ikiteisminio tyrimo kryptys

nėmis ir specialisto kriminalisto dalyvavimo tarpusavio ryšį. Tai matyti iš tirtų 
bylų duomenų rezultatų. Visose bylose, kuriose buvo panaudotos mokslinės 
techninės priemonės, specialistas kriminalistas dalyvavo. Todėl būtų galima 
teigti, kad kuo dažniau įvykio vietos apžiūroje dalyvauja specialistas krimina-
listas, tuo dažniau jose naudojamos mokslinės techninės priemonės, o nuo to 
priklauso ir įvykio vietos apžiūros kokybė. 

Tyrimas parodė, kad didžioji dalis respondentų, turinčių vienokį ar ki-
tokį aukštąjį išsilavinimą, yra nepatenkinti savo žiniomis kriminalistikoje. Tai 
galėtų būti ir dėl to, kad jų baigti mokslai neturėjo nieko bendra su kriminalis-
tika. Be to, policijos įstaigose yra problemų ir dėl kriminalistinės ekspertinės 
literatūros, nes net 38 proc. respondentų nurodė, jog tokios literatūros iš viso 
negauna, 31 proc. teigė, kad tokią literatūrą gauna tik įstaigos vadovas, ir tiek 
pat respondentų tokią literatūrą gauna, tačiau labai retai. Vadinasi, daugumos 
pareigūnų kriminalistikos žinios yra tik paktinės, o tai atspindi bendrą opią ka-
drų parengimo bei darbo patirties problemą. Kadrų rengimo srityje yra daug 
problemų, tačiau pastebimos ir teigiamos tendencijos – dauguma kriminalis-
tinės tarnybos darbuotojų turi ne tik teisę atlikti įvykio vietos apžiūrą, bet ir 
specialisto tyrimus. 

Žaibiškų vagysčių tyrimo tobulinimas

Terminas „žaibiškos vagystės”atsirado palyginti neseniai – po 1993 
m. Pasak Vilniaus m. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos 
Nusikaltimų tyrimo tarnybos Turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnų, 
sovietmečiu šio termino niekas nevartojo, nes paprasčiausiai tokio pobū-
džio vagysčių niekas nedarydavo. 

Atlikti objektyvaus žaibiškų vagysčių dinamikos tyrimo beveik neį-
manoma, nes atskiro žaibiškos vagystės nusikaltimo nėra. Dėl šios priežas-
ties žaibiškų vagysčių statistikos Lietuvos Respublikos mastu nėra. Infor-
maciją apie tokio pobūdžio svetimo turto grobimus renka tik Vilniaus m. 
VPK . Remiantis šios teisėsaugos įstaigos duomenimis, Vilniuje per 2008 
m. metus buvo užfiksuotos 145 tokios vagystės, per 2009 pirmuosius 11 
mėnesių jų padaryta 13718.

18 Šios temos dar nėra nagrinėjęs nė vienas autorius, be to, netvarkoma jokia atskira 
žaibiškų vagysčių statistika. Dėl šios priežasties atliekant tyrimą, žaibiškų vagysčių 
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Pažymėtina, kad terminas „žaibiškos vagystės”nėra teisinis, nes nė viena-
me teisės akte jis nėra įtvirtintas. Dėl šios priežasties žaibiškas vagystes, many-
čiau, reikėtų nagrinėti kriminalistiniu kriminologiniu aspektu.

Labai svarbus klausimas – kokias veikas galima laikyti žaibiškomis va-
gystėmis. Čia savo ruožtu žvilgsnį turime nukreipti į Lietuvos Respublikos 
baudžiamuosius įstatymus, uždraudžiančius nusikalstamas veikas, kurios 
šiurkščiai pažeidžia žmogaus teises ir laisves, svarbiausius baudžiamųjų įstaty-
mų ginamus gėrius.

Siekiant nustatyti žaibiškų vagysčių požymius, padarymo aplinkybes ir 
būdus, išsiaiškinti su žaibiškų vagysčių tyrimo organizavimu susijusius klausi-
mus, buvo atlikta Vilniaus m. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės 
policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus 
pareigūnų apklausa. Jos rezultatai parodė, kad žaibiškos vagystės pasižymi:
•	 labai greitu veikos padarymu;
•	 turto grobimu įsibrovus į patalpas (įvairios paskirties, dažniausiai negy-

venamas) arba teritoriją;
•	 kėsinimusi į didelės vertės daiktus.
•	 Taigi, galimas tokks žaibiškos vagystės apibrėžimas – tai greitas, staigus 

svetimo turto grobimas įsibrovus į patalpas, saugyklas ar saugomą teritoriją.

Šis apibrėžimas leidžia teigti, kad už jo ribų lieka LR BK 178 str. 1 d. nu-
matyta nekvalifikuota (paprasta) vagystė bei to paties straipsnio 2 d. įtvirtinta 
automobilio vagystė ir svetimo turto grobimas iš asmens drabužių, rankinės ar 
kitokio nešulio viešoje vietoje (kitaip sakant, „kišenvagystės“). Tokį apriboji-
mą, manyčiau, galima būtų pateisinti dviem argumentais:

•	 be žaibiškų vagysčių, kriminalistikos ir kriminologijos moksluose kaip 
atskiri klausimai yra nagrinėjamos automobilių vagystės ir kišenvagystės;

•	 praktiniai darbuotojai žaibiškomis vagystėmis laiko greitai įvykdytas va-
gystes iš patalpų (dažniausiai negyvenamų).

Dėl minėtų priežasčių siūlyčiau vartoti žaibiškos vagystės, kaip greito, 
staigaus svetimo turto grobimo įsibrovus į patalpas, saugyklas ar saugomą teri-
toriją, apibrėžimą.

charakteristika pateikiama atsižvelgiant į Vilniaus m. vyriausiojo policijos komi-
sariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Turtinių nusikaltimų 
tyrimo skyriaus pareigūnų tvarkomą žaibiškų vagysčių apskaitą.
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Statistika rodo, kad 100 proc. žaibiškų vagysčių padaro vyrai. Tai su-
prantama, nes ši vagystė yra gana specifinė vagystės rūšis, reikalaujanti nemažai 
fizinės jėgos (įveikiant fizines kliūtis norimo pavogti daikto link), miklumo, 
greitos orientacijos, labai gero apsaugos priemonių techninių savybių išmany-
mo (neutralizuojant apsaugos priemones) ir pan. Tai, mano nuomone, būdin-
giau vyriškos lyties asmenims. Žinoma, negalima teigti, kad žaibiškų vagysčių 
nedaro moterys, tačiau tokių statistikos duomenų nėra. 

Reikia pasakyti, kad statistika priklauso nuo žaibiškos vagystės aiškinimo 
(kriminologine prasme). Jeigu žaibišką vagystę vertintume baudžiamosios teisės 
aspektu, tai atsivertų platesnės moterų veiklos galimybės – moterys gali prisidėti 
prie nusikaltimodarymo, būti padėjėjos ir pan. Tačiau jeigu dalyvavimą darant žai-
bišką vagystę aiškintume kaip tiesioginius daiktų fizinio užvaldymo veiksmus (vyk-
dytojo veiksmus), tai, remdamiesi statistika, galėtume teigti, jog žaibiškas vagystes 
daro vien tik vyrai.

Žaibiškas vagystes darančių asmenų amžius yra gana įvairus. Išnagri-
nėjus turimą negausią statistiką paaiškėjo, kad daugiausia žaibiškų vagysčių 
įvykdo 25–35 metų sulaukę asmenys (35 proc.). Mažiausiai šių nusikaltimų 
padaro vyresni nei 36 metų amžiaus asmenys – 6 proc. (žr. 34 grafiką). 

34 grafikas.  
žaibiškas vagystes darančių asmenų amžius
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Tokia padėtis yra susidariusi Vilniaus m. VPK aptarnaujamoje teritori-
joje. Be to, nereikia pamiršti, kad tai duomenys nusikalstamų veikų, kurias pa-
vyko atskleisti arba, remiantis surinktais faktiniais įrodymais, pavyko nustatyti 
įtariamuosius. 

Kaip matome, žaibiškas vagystes dažniausiai padaro jauni, jau subrendę 
asmenys. Tačiau labiausiai kelia nerimą tai, kad beveik trečdalį žaibiškų vagys-
čių padaro paaugliai. Kitas kriterijus, kuriuo remdamiesi galime nagrinėti žai-
biškas vagystes darančių asmenų bruožus, yra išsilavinimas. Šis kriterijus rodo, 
kad žaibiškas vagystes dažniausiai padaro pagrindinį išsilavinimą turintys as-
menys (28 proc.). Mažiausiai žaibiškų vagysčių padaro bemoksliai – 2 proc. 
(žr. 35 grafiką). 

35 grafikas.  
žaibiškas vagystes darančių asmenų išsilavinimas

Vadovaujantis Vilniaus m. VPK pareigūnų apklausos rezultatais galima 
teigti, kad daugiausia žaibiškų vagysčių padaro asmenys, kurių materialinė padė-
tis yra gera arba vidutinė (apie du trečdaliai visų sulaikytų asmenų). Tačiau kie-
kvienu atveju žaibiškos vagystės yra daromos vien tik dėl materialinės naudos.
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Be anksčiau čia pateiktų duomenų apie žaibiškas vagystes darančius 
asmenis, labai svarbu nustatyti individo kriminalinę praeitį arba kitus susidūri-
mus su teisėsaugos institucijomis.

Vilniaus m. VPK pareigūnų teigimu, 95 proc. sulaikytų asmenų yra 
anksčiau teisti (už vagystes, kitus turtinius nusikaltimus, plėšimus, kūno su-
žalojimus ir pan. ir beveik visi asmenys yra bausti administracine tvarka (už 
smulkų chuliganizmą, girto pasirodymą viešoje vietoje, Kelių eismo taisyklių 
pažeidimus ir pan.). 

Toliau nagrinėjant žaibiškas vagystes darančių asmenų ypatybes kyla 
klausimas, ar asmenys specializuojasi ir versliškai daro žaibiškas vagystes. 

Į šį klausimą vieno atsakymo nėra. Analizuojant pavienių asmenų da-
romas žaibiškas vagystes galima teigti, kad tokios vagystės paprastai neturi 
versliškumo požymių, nes jos daromos atsitiktinai, neatliekant jokių ypatingų 
parengiamųjų darbų. 

Šį teiginį iš dalies patvirtina ir tai, kad daugiau nei pusę žaibiškų vagysčių 
padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotikų asmenys. 

Kita vertus, pasitaikė atvejų, kai tas pats pavienis asmuo padarė daugiau 
nei 50 žaibiškų vagysčių, iš anksto atlikęs nusikaltimo vietos žvalgybą, pasirū-
pinęs kauke bei įsilaužimo priemonėmis.

 Kalbant apie organizuotų grupuočių daromas žaibiškas vagystes rei-
kia pasakyti, kad čia pastebimas tam tikro lygio versliškumas, tačiau šios nu-
sikalstamos grupuotės dažnai kartu verčiasi ir turto prievartavimu, transporto 
priemonių vagystėmis ir pan. Vien tik žaibiškomis vagystėmis besiverčiančių 
grupuočių Vilniuje išskirta nėra. Vis dėlto nusikalstamų grupuočių daromos 
žaibiškos vagystės pasižymi puikiu organizavimo lygiu, imamasi įvairių savi-
saugos priemonių. Tokie nusikaltimai yra sunkiai atskleidžiami.

Turint omenyje, kad žaibiškų vagysčių pastaruoju metu nedaugėja, 
atvirkščiai – mažėja, manyčiau, kad tokių organizuotų grupuočių nesusidarys. 
Tai, pasak Vilniaus m. VPK pareigūnų, lemia šios priežastys:

•	 žaibiškos vagystės nėra itin pelninga nusikalstama veikla (pvz., palyginti 
su kontrabanda, prekyba narkotikais, žmonėmis, vogtais automobiliais);

•	 darant žaibiškas vagystes kyla didelis pavojus, kad bus atskleisti nusikal-
tėliai (ypač realizuojant pagrobtus daiktus).
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Taigi, žaibiškas vagystes daro ir pavieniai asmenys, ir nusikalstamos gru-
puotės.

Organizuotų grupuočių daromiems nusikaltimams, kitaip nei pavienių 
asmenų daromoms žaibiškoms vagystėms, būdingas didelis organizuotumo 
laipsnis. Tokios grupuotės yra aiškiai pasidalijusios vaidmenimis – vieni asme-
nys ieško galimų pasikėsinimo objektų, kiti užtikrina saugumą nusikaltimo da-
rymo metu, treti tiesiogiai vykdo nusikaltimą, dar kiti rūpinasi pavogtų daiktų 
realizavimu ir pan.

Apibendrinant trumpą žaibiškas vagystes darančių asmenų požymių 
analizę, reikėtų pasakyti, kad labai aiškių požymių nurodyti neįmanoma, nes 
žaibiškas vagystes darančių asmenų ratas yra labai platus. Jis apima ir pavienius 
asmenis, ir organizuotas nusikalstamas grupuotes, ir teistus, ir kriminalinės 
praeities neturinčius asmenis. Kiekvienu konkrečiu atveju žaibiškas vagystes 
darančių asmenų požymiai gali skirtis.

Nustatyti žaibiškos vagystės būdą labai svarbu, nes, remiantis turima in-
formacija, numatomos nusikaltimo tyrimo kryptys.

Kaip rodo žaibiškų vagysčių tyrimo praktika, žaibiškas vagystes galima 
suskirstyti į tris pagrindines kategorijas: 

•	 „atsitiktinės“ (spontaniškos) vagystės; 

•	 profesionalios vagystės;

•	 imituojamosios vagystės (inscenizavimai).

Šios vagystės yra padaromos įvairiais būdais – jas gali padaryti vagys ir 
netgi patys pavogtų daiktų savininkai.

Kaip jau minėta, beveik trečdalį žaibiškų vagysčių padaro asmenys iki 18 
metų amžiaus. Tokios vagystės dažniausiai nebūna profesionalios, t. y. nusikals-
tamos veikos sumanymas kyla spontaniškai, pamačius potencialiai pavagiamą 
ir mažai saugomą daiktą, aplinkui nesant pašalinių žmonių, ypač apsaugos dar-
buotojų. Tačiau tokios spontaniškos vagystės paprastai padaromos be jokio 
ypatingo pasirengimo, dažnai nenumatant tokių esminių aplinkybių kaip:

•	 įrengta apsaugos signalizaciją;

•	 fizinių kliūčių įveikimo būdai bei laikas (pvz., išmušti vitrinai reikia ne-
mažai pastangų ir laiko, jeigu ji būna padengta specialia apsaugine plė-
vele);
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•	 apsaugos paslaugas teikiančių subjektų reagavimo laikas;

•	 įrengtos apsaugos kameros ir pan. 

Žinoma, tokias vagystes daro ne tik nepilnamečiai.

Savo ruožtu profesionalias žaibiškas vagystes darančio vagies motyvas 
– didelė materialinė nauda ir dažniausiai maža rizika. Pasak Vilniaus m. VPK 
pareigūnų, tokioms žaibiškoms vagystėms būdingi šie požymiai:

•	 išankstinis planavimas (numatoma optimali nusikaltimo vieta, renka-
ma informacija, sukuriamas nusikalstamos veikos atlikimo planas, nu-
matomi pagrobtų daiktų realizavimo būdai ir pan.);

•	 gana didelė vagystėmis daroma žala (materialinė nauda nusikaltėliams);

•	 nusikaltimo dalykas – santykinai nedideli, lengvai išnešami, tačiau ver-
tingi daiktai.

Atskleidžiant žaibiškas vagystes atliekami įvairūs ikiteisminio tyrimo 
veiksmai19, iš kurių svarbiausi, mano nuomone, yra įvykio vietos, vietovės apžiū-
ra, nukentėjusiojo apklausa bei krata įtariamojo gyvenamojoje patalpoje. 

Kadangi įvykio vietos apžiūros ypatumai tiriant žaibiškas vagystes bei 
vagystes iš gyvenamųjų patalpų yra labai panašūs, todėl toliau nagrinėsime kitų 
ikiteisminio tyrimo veiksmų ypatumus. Veiksmingą nusikaltėlių paiešką bei 
greitą sulaikymą lemia operatyvus informacijos apie nusikaltėlių požymius 
perdavimas visiems policijos padaliniams. Be įvykio vietos ir daiktų apžiū-
ros, tiriant žaibiškas vagystes, labai svarbus ikiteisminio tyrimo veiksmas – 
apklausa.

Apklausa – toks ikiteisminio tyrimo veiksmas, kurio metu tyrėjas iš 
apklausiamojo asmens gauna ir užfiksuoja žinias, turinčias reikšmę bylai20. 
Apklausa yra labiausiai paplitęs įrodymų gavimo būdas. 

Tiriant žaibiškas vagystes tenka apklausti asmenį, kuris praneša apie 
nusikaltimą (parduotuvės savininką, įmonės atstovą, vadybininką ir pan.), 
liudytojus, įtariamąjį. Ne visi iš išvardytų asmenų noriai teikia parodymus. 
Kaip įprasta, įtariamasis stengiasi duoti iškraipytus ar melagingus parody-

19 Handbook of forensic science / edited by Jim Fraser, Robin Williams. Cullompto: 
Willan Publishing, 2009, p. 462.

20 Балашов, Д. Н; Балашов, Н. М; Маликов, С. В. Криминалистика: учебник. 
Москва: Инфра-М, 2009, с. 301. 
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mus. Tokia pati padėtis būna ir apklausiant, pavyzdžiui, parduotuvės savi-
ninką, jeigu tai buvo tariamoji vagystė, pavyzdžiui, siekiant gauti draudimo 
išmoką.

Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
normomis, apklausa pradedama pasiūlymu asmeniui liudytojui (nukentė-
jusiajam) papasakoti visa, kas jam žinoma apie aplinkybes, turinčias reikš-
mės bylai išspręsti. Po to gali būti užduodami klausimai. Draudžiama už-
duoti atsakymą menančius klausimus21.

Apklausiant apvogtą asmenį ar jo atstovą (nukentėjusįjį) būtina išsiaiš-
kinti22:

•	 kas pavogta;

•	 iš kokios konkrečios vietos pavogta;

•	 ar pavogtieji daiktai turėjo individualių požymių (įbrėžimų, lipdukų ir 
pan.) ir šių požymių vietą (lokalizaciją);

•	 ar pavogtieji daiktai buvo apdrausti;

•	 kada vagystė įvykdyta;

•	 ar pati patalpa buvo apdrausta;

•	 kada ir kas patalpą užrakino;

•	 ar buvo įjungta signalizacija patalpoje ir kas ją įjungė, kas dar žino signa-
lizacijos kodą;

•	 kas, kada ir kokiomis aplinkybėmis pastebėjo, kad padaryta vagystė;

•	 kiek maždaug laiko vagystė galėjo būti nepastebėta ir kodėl;

•	 kokios aplinkybės galėjo palengvinti vagystę ir kas apie galėjo žinoti;

•	 ką nukentėjusysis įtaria vagyste;

•	 jeigu prieš vagystę buvo pastebėti įtartini asmenys, reikia juos apibūdin-
ti; 

•	 ar anksčiau buvo bandymų įsilaužti į patalpą, ar apie tai buvo pranešta 
policijos pareigūnams, jei nebuvo pranešta, tai kodėl.

21 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas // Valstybės žinios. 2002, 
Nr. 37-1341, 183 straipsnio 2 dalis.

22 Избранные труды / Р. С. Белкин. Москва: НОРМА, 2009, с. 428.
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Kaip matome, klausimų ratas yra labai platus. Atsakydamas į šiuos klau-
simus, nukentėjusysis ne tik nuosekliai apibūdina pavogtuosius daiktus, bet ir 
padeda daryti prielaidas dėl nusikaltimą padariusių asmenų. Pažymėtina, kad 
konkretaus klausimyno sudaryti beveik neįmanoma, nes kiek viena žaibiška va-
gystė yra individuali.

Tačiau kiekvienu atveju galėtų būti sukurtas specialiai žaibiškoms va-
gystėms tirti nukentėjusiojo apklausos klausimynas, kurio pagrindą sudarytų 
anksčiau minėti klausimai.

Praktikoje tokio tipinio klausimyno naudojimas turėtų pasiteisinti, nes:

•	 būtų surenkama labai išsami standartinė informacija apie įvykį bei su 
juo susijusias aplinkybes;

•	 būtų iki minimumo sumažinama žmogiškojo faktoriaus įtaka apklau-
siant nukentėjusįjį, t. y. tipinių klausimų, kuriuos turi atsakyti apklau-
siamas asmuo, sąrašas neleistų užmiršti tyrėjui išsiaiškinti bylai svarbią 
informaciją.

Žinoma, tai turėtų būti tik pavyzdinis šablonas. Atsižvelgdamas į si-
tuaciją, tyrėjas savo nuožiūra užduotų papildomus klausimus, atsakymai į 
kuriuos gali suteikti bylos tyrimui vertingos informacijos, arba atitinkamai 
neužduotų nereikalingų klausimų (pvz., jei patalpoje neįrengta signalizaci-
ja, apie ją klausti beprasmiška, arba jeigu žaibiška vagystė padaryta išmušant 
vitrinos stiklą plyta, klausti, ar patalpa rakinima – irgi nereikėtų).

Pažymėtina, kad praktikoje nukentėjusiajam pateikiant pareiškimą 
dėl nusikaltimo padarymo yra atliekama jo apklausa, kuri vėliau papildoma. 
Tai gali būti širkšti taktinė klaida, nes, kaip jau buvo minėta, dažnai žaibiš-
kos vagystės yra inscenizuojamos.23 Tokiu atveju neturint įvykio vietos ap-
žiūros rezultatų negalima kryptingai apklausti nukentėjusiojo ir patikrinti 
iškeltas versijas. Tam, kad nukentėjusiojo apklausos nauda būtų didžiausia, 
prieš atliekant apklausą būtina išnagrinėti turimą informaciją apie patį įvykį 
bei išstudijuoti įvykio vietos apžiūros rezultatus.

Klausimai liudytojų apklausos metu yra užduodami atsižvelgiant į 
susiklosčiusią padėtį bei tyrimo poreikius. 

23 Vilniaus m. Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų 
tyrimo tarnybos Turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnų duomenys.
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Šiuo atveju, t. y. apklausiant liudytojus, jau dažniausiai turimi įvykio 
vietos apžiūros ar tyrimo rezultatai. Prieš apklausą atliktos įvykio vietos ap-
žiūros metu jau turėtų būti išsiaiškinta:

•	 kaip nusikaltėlis pateko į patalpą (populiarūs būdai: išmušant stiklą, 
vitriną, sulaužant duris, išardant sienas, parenkant raktą arba visraktį ir 
pan.);

•	 kokiomis priemonėmis įsilaužta ir kokie palikti įsilaužimo pėdsakai;

•	 iš kur atėjo nusikaltėliai, per kur pateko;

•	 kokia kryptimi iš įvykio vietos nusikaltėliai pasitraukė, ar naudojosi 
transporto priemonėmis, jei taip, tai kokiomis aplinkybėmis;

•	 kas įvykdė vagystę, kiek asmenų dalyvavo, kiek laiko nusikaltėliai galėjo 
užtrukti vagystės vietoje; 

•	 nusikaltėlių savybės;

•	 kitos svarbios vagystei tirti aplinkybės.

Minėti įvykio vietos apžiūros rezultatai padeda apklausos metu gauti 
tikslesnę ir išsamesnę informaciją. Ši informacija turėtų būti naudojama ap-
klausiant ne tik liudytojus, bet, kaip jau buvo minėta, ir nukentėjusįjį.

Paprastai gauti informaciją iš nukentėjusiojo ar liudytojo nėra sunku. 
Tačiau daug sunkiau apklausti tuos asmenis, kurie vogtą daiktą nusipirko. 
Tokiu atveju reikia nustatyti, ar pirkėjas žinojo apie nusikaltimą, ar nebuvo 
nusikaltimo bendrininkas. 

 Sunkiausia yra apklausti įtariamąjį. Įtariamasis nėra įspėjamas dėl at-
sakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straips-
nį už melagingus parodymus. Tad įtariamajam, galima sakyti, paliekama 
teisė duoti melagingus parodymus. 

Įtariamojo apklausos metu susidarančias situacijas galima suskirstyti 
į du tipus – konfliktinę ir nekonfliktinę. Pirmuoju atveju asmuo atsisako 
duoti parodymus arba duoda parodymus žinodamas, kad jie yra melagingii. 
Antruoju atveju asmuo prisipažįsta padaręs nusikaltimą24.

Apklausiant laikomasi tokių procesinės apklausos taisyklių – pirma, 

24 Gardner, R. M. Practical crime scene processing and investigation. Boca Raton (Flori-
da): CRC Press, 2005, p. 291. 
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išklausoma laisvo pasakojimo, pateikiami klausimai ir esant būtinybei pa-
teikiami įrodymai. 

Jeigu sulaikyti keli asmenys, būtina nustatyti jų apklausos eiliškumą. Jei-
gu tarp sulaikytųjų yra anksčiau neteistas asmuo, jei jis pateikė visą informaciją 
apie įvykį, toks asmuo turėtų būti apklausiamas pirmas. Kiekvienas bendrinin-
kas, viena vertus, bijo duoti teisingus parodymus pirmas, tačiau, kita vertus, bai-
minasi „pavėluoti“. Tyrėjas turėtų neutralizuoti pirmąją apklausiamojo asmens 
reakciją bei paskatinti antrąją emocinę būklę.

Apklausos organizavimas bei naudojami taktiniai būdai priklauso nuo 
realiai susiklosčiusios situacijos, t. y. tyrėjo turimų įrodymų, įtariamojo asmens 
savybių bei jo pozicijos.

Būtų galima išskirti tyrimo situacijas, kai yra atliekama įtariamųjų ap-
klausa:

•	 įtariamasis sulaikytas besikėsinantis pavogti daiktą (pvz., išmušęs par-
duotuvės stiklą ir įlindęs į parduotuvę);

•	 įtariamasis sulaikytas su pavogtais daiktais iš karto po jų užvaldymo;

•	 įtariamasis sulaikytas realizuojantis pavogtuosius daiktus;

•	 įtariamasis sulaikytas nustačius, kad jis naudoja pavogtus daiktus (mo-
bilųjį telefoną, kompiuterį, monitorių ir pan.).

Pirmosiose dviejose situacijose įtariamieji paprastai neneigia savo 
kaltės, tačiau kitose situacijose asmenys dažniausiai duoda melagingus, klai-
dinančius parodymus.

Konfliktinės ir nekonfliktinės situacijos apklausos metu gali keisti 
viena kitą – tai priklauso nuo įtariamojo užimamos pozicijos. Todėl pagrin-
diniai apklausos procesiniai reikalavimai – pasiūlymas papasakoti apie įta-
rimo esmę, vėliau užduodant klausimus25 – yra aktualus atliekant apklausą 
kiekvienoje situacijoje. Klausanis laisvojo pasakojimo, nekonfliktinę situa-
ciją padeda išsaugoti tokios taisyklės:

1. nuoseklus parodymų nukreipimas nuo noriai įtariamojo pateikiamų 
aplinkybių prie faktų, kuriuos asmuo norėtų nuslėpti;

25 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas // Valstybės žinios. 2002, 
Nr. 37-1341, 188 str. 3 d.



162 

E. BilEVičiūtė

2. kantrus įtariamojo pasakojimo išklausymas nerodant savo požiūrio į 
parodymų patikimumą.

Kaip jau minėta, labai sunku apklausti įtariamąjį, jeigu jis sulaikomas 
realizuojantis pavogtus daiktus. Tokiu atveju iki apklausos būtina atlikti kitus 
procesinius veiksmus – kratą, liudytojų apklausą.

Nors faktai pateikti, jeigu įtariamasis neigia padaręs nusikaltimą, būtina 
sužinoti, kur jis buvo nusikaltimo padarymo metu bei kas tai gali patvirtinti. 
Vėlesnė įtariamojo nurodytų asmenų apklausa gali paneigti melagingus įtaria-
mojo parodymus. 

Jeigu įtariamasis, nors, pavyzdžiui, kratos metu buvo aptikti vogti daiktai, 
neigia savo kaltę, galima taikyti vadinamąjį didesnio surinktų įrodymų kiekio me-
todą. Tačiau nereikia pamiršti, kad melas bei įrodymų klastojimas yra neleistini.

Kartu su minėtais metodais turėtų būti taikomi psichologiniai-emociniai 
metodai, pavyzdžiui, baudžiamųjų teisinių veikos pasekmių išsamus išaiškinimas.

Ypač daug sunkumų kyla apklausiant asmenį, kuris bandė parduoti vog-
tus daiktus. Kaip jau minėta, žaibiškas vagystes neretai daro nusikalstamos gru-
puotės. Tokiais atvejais vogtą daiktą realizavęs asmuo gali būti tik vienas iš nu-
sikaltimą padariusių asmenų. Tokio asmens apklausos metu būtina gauti kuo 
daugiau informacijos apie jo aplinką. Paprastai apklausiamas asmuo duoda 
melagingus parodymus bandydamas nuslėpti kitus nusikaltimo dalyvius. Ta-
čiau, atlikus nuodugnią surinktos informacijos analizę bei pasitelkus operatyvi-
nės paieškos priemones bei metodus, dažnai pavyksta nustatyti su įtariamuoju 
susijusius asmenis, kurie galėjo dalyvauti darant žaibišką vagystę.

Atlikus įvykio vietos apžiūrą bei apklausas (nukentėjusiojo, liudytojų, 
įtariamojo), nustačius įtariamuosius dažnai tenka atlikti kratas jų gyvenamo-
siose patalpose. Kaip jau buvo minėta ankstesniuose darbo skyriuose, žaibiškų 
vagysčių metu yra vagiami palyginti nedideli, bet brangūs daiktai, tad tokiems 
daiktams laikyti iki realizavimo nėra reikalo ieškoti specialių patalpų, kaip, pa-
vyzdžiui, vogtoms transporto priemonėms. Žaibiškų vagysčių tyrimo praktika 
rodo, kad nustačius įtariamuosius ir atlikus jų gyvenamųjų patalpų ar garažų 
kratas beveik visuomet aptinkami vogti daiktai. 

Dėl šios priežasties, manyčiau, tiriant žaibiškas vagystes, jeigu yra 
nustatytas įtariamasis arba jų grupė, būtina deramai atlikti kratas gyvena-
mosiose ir pagalbinėse patalpose.
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Ir praktikoje, ir kriminalistikos moksle krata skirstoma į kelis nuo-
seklius etapus: paruošiamąjį, tiriamąjį ir fiksavimo26. Paruošiamuoju etapu 
svarbiausia labai gerai išstudijuoti pavogtų daiktų ypatybes: kiekį, dydį, kva-
pą, formą, svorį, kietumą, lankstumą, kitas fizines savybes ir pan. 

Paruošiamajame etape, be visų bendrųjų pasiruošimo veiksmų, taip 
pat turėtų būti labai išsamiai išanagrinėtos galimybės pavogtuosius daiktus 
paslėpti gyvenamojoje patalpoje, t. y. išnagrinėta slėptuvių įrengimo tikimybė 
atsižvelgiant į fizines pavogtųjų daiktų ypatybes.

Antrasis kratos etapas pradedamas orientavimusi patalpoje ir prelimina-
ria gyvenamosios patalpos apžiūra. 

Vykdant preliminarią apžiūrą galutinai nustatomas kratos metu įgyven-
dintinų veiksmų eiliškumas. 

Toliau nuosekliai nustatomos vietos ir objektai, kuriems ištirti reikia 
specialių žinių arba įrangos. Tuo pačiu metu sprendžiamas turimų techninių 
priemonių panaudojimo klausimas (toks planas jau turi būti sudarytas ruo-
šiantis kratai).

Paprastai gyvenamosios patalpos kratoje dalyvaujančių asmenų grupė 
nėra skaidoma į smulkesnes savarankiškas grupes. Tačiau, jeigu tektų kratą da-
ryti didelėje gyvenamojoje patalpoje, atsižvelgiant į situaciją, pareigūnai galėtų 
būti suskirstyti į dvi ar daugiau grupių.

Atlikus anksčiau minėtus veiksmus nustatomas kratos pradinis taškas 
bei metodas. Dažniausiai tiriant žaibiškas vagystes yra naudojamas pasirinkti-
nis kratos atlikimo metodas (taikant pasirinktinį metodą pirmiausia apieško-
mos svarbiausios gyvenamosios patalpos dalys (vietos, kur lengviausia paslėpti 
ieškomuosius objektus), nes žaibiškų vagysčių metu pavogti daiktai įtariamųjų 
namuose ne visuomet yra slepiami specialiai tam pritaikytose vietose. 

Nesuradus ieškomų daiktų arba suradus ne visus ieškomus daiktus, 
nuo pasirinktinio kratos atlikimo metodo pereinama prie nuosekliojo (taikant 
nuoseklųjį metodą viskas apieškoma iš eilės, laikantis numatytos krypties).

Neretai žaibiškas vagystes tiriantiems pareigūnams tenka atlikti kratas 
bendrabučiuose. Tokiu atveju kratą atlikti sunkiau dėl kitų tame pačiame kam-

26 Criminal evidence: principles and cases / T. J. Gardner; T. M. Anderson. Belmont 
(Calif.): Wadsworth: Cengage Learning, 2010, p.306. 



164 

E. BilEVičiūtė

baryje gyvenančių asmenų. 

Krata bendrabučio kambaryje turi būti atliekama tik ten, kur yra įta-
riamojo asmens daiktai, lova, spinta, stalas, spintelė, šviestuvas, kėdės. Kitiems 
kartu su kratomuoju asmeniu gyvenantiems asmenims siūloma patiems pasiti-
krinti, ar jų daiktuose nėra paslėptų ieškomų objektų. Tokių asmenų apklausos 
metu galima nustatyti, ar kratomas asmuo neperdavė jiems ieškomų objektų27. 

Baigiant trumpą šio ikiteisminio tyrimo veiksmo tiriant žaibiškas va-
gyste apžvalgą reikėtų pabrėžti, kad krata yra visiškai individualus darbas, labai 
daug priklausąs nuo ją atliekančio asmens apdairumo, orientacijos ir patirties. 
Kaip kiekvienas nusikaltimas yra visiškai individualus veiksmas, taip ir pavog-
tų daiktų slėpimas negali būti stadartinis – jis taip pat individualus. Tai savo 
ruožtu leidžia teigti, kad ieškojimas yra individualus darbas. Vadinasi, apie 
nurodymą tų vietų, kur daikto ieškoti visais atvejais, negali būti ir kalbos, nes 
ieškomieji daiktai gali būti paslėpti įvairiausiose vietose. Čia svarbu atidžiai ap-
žiūrėti kratomąją vietą arba daiktą ir ieškoti slėptuvių pagal ieškomojo daikto 
dydį ir kitokias savybes. Kratos sėkmė labai daug priklauso nuo ją atliekančio 
asmens sugebėjimo susivokti, kur ir kokio daikto ieškoti, taip pat nuo susikau-
pimo šiam darbui.

Kratų ar įvykio vietos apžiūros metu suradus pavogtus daiktus padidė-
ja galimybės skirti įvairius objektų tyrimus arba ekspertizes. Kiekvienu atveju 
minėtoje situacijoje labai svarbu apžiūrėti vogtus daiktus bei vietą, kurioje jie 
buvo surasti. 

Ant tokių daiktų beveik niekada nepavyksta aptikti pirštų pėdsakų (nu-
sikaltėliai būna užsimovę pirštines). Tačiau svarbią informaciją apie nusikaltimą 
padariusį asmenį gali suteikti mikroobjektų tyrimas (jeigu vagiami, pavyzdžiui, 
drabužiai, nes su nešamais drabužiais tiesiogiai kontaktuoja nusikaltimą daran-
čio asmens drabužiai). Paprastai šiai galimybei tyrėjai skiria per mažai dėmesio. 
O mikroobjektų visuomet galima surasti ant pavogtų drabužių, didesnės bui-
tinės technikos (pvz., monitoriaus ekrano kampuose) ir pan. Ištyrus aptiktus 
pluoštus galima nustatyti vagystę padariusio asmens drabužių spalvą, medžiagos 
sudėtį. Tai palengvintų asmens paiešką operatyvinėmis paieškos priemonėmis.

27 Обрaзцов, B. A. Следственные действия. Москва, 1999, с. 248.
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Jeigu nustatomas įtariamasis, ekspertams galėtų būti užduodami tokie 
klausimai:

•	 ar vogto daikto apžiūros metu surasto pluošto savybės sutampa su įta-
riamojo drabužių pluošto savybėmis;

•	 ar ant įtariamojo drabužių yra mikroobjektų (dažų, dulkių, purvo ir 
pan.), savo savybėmis sutampančių su vogtų daiktų ir jų suradimo vie-
tos apžiūros metu aptiktais mikroobjektais.

Kaip jau minėta, profesionalūs vagys rankų pėdsakų stengiasi nepalikti. 
Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai ant pavogtų daiktų arba įvykio vietoje pavyksta 
surasti rankų pėdsakų (paprastai tuomet, kai nusikaltimą daro nepatyrę asme-
nys arba nusikaltimas yra daromas spontaniškai, be ypatingų pasiruošimo prie-
monių). 

Rankų pėdsakai turėtų būti palyginami su kitose bylose aptiktais rankų 
pėdsakais (ne vien tik vagysčių bylomis). 

Specialistams vertėtų pateikti ne tik aptiktus pėdsakus (nukopijuotus ant 
daktiloskopinių plokštelių), bet ir objektus, ant kurių tie pėdsakai buvo aptikti. 

Aptikti rankų pėdsakai (be asmens tapatybės nustatymo pagal anksčiau 
tirtas arba dabar tiriamas bylas) gali suteikti nemažai informacijos. Pagal rankų 
pėdsakus galima nustatyti:

•	 ūgį;

•	 asmens amžių (ne visais atvejais, ši informacija yra tik apytikslė);

•	 odos pažeidimus (randus);

•	 kitus požymius (pirštų netekimą, kitus pažeidimus).

Taigi, atskleidžiant žaibiškas vagystes atliekami įvairūs ikiteisminio ty-
rimo veiksmai, iš kurių svarbiausi yra įvykio vietos, vietovės apžiūra, nukentė-
jusiojo apklausa bei krata įtariamojo gyvenamojoje patalpoje. Tiksliai laikantis 
šiems ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti skirtų rekomendacijų, galima grei-
tai pasiekti teigiamų rezultatų tiriant tokius nusikaltimus kaip žaibiškos vagystės. 
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Išvados

Viena iš kovos su nusikalstamumu krypčių yra šiuolaikinių mokslo, 
mokslinių techninių laimėjimų taikymas praktinėje teisėsaugos institucijų 
veikloje, aiškinant ir tiriant nusikaltimus. Tačiau pabrėžtina, kad tai tik viena 
iš kovos krypčių, nes, mūsų manymu, negalima aklai pasikliauti tiktai techni-
nėmis priemonėmis atliekant įvykio vietos apžiūrą ir kitus ikiteisminio tyrimo 
veiksmus. Neatmestinas ir prokurorų, ikiteisminio tyrimo tyrėjų išsilavinimas, 
kompetencija, atsakomybė, profesionalumas, darbo organizavimas, specia-
listo kriminalisto praktinis parengimas, menki objektų įvykio vietos apžiūros 
metu aptikimo ir paėmimo rosdikliai. Vertinant pėdsakų paėmimo rodiklius 
pirmiausia į akis krinta disproporcija šioje srityje. Apskritai visose įvykio vietos 
apžiūrose vyrauja rankų pėdsakų paėmimas. Akivaizdžiai mažai dėmesio ski-
riama trasologiniams pėdsakams, mikroobjektams ir kitiems pėdsakams. 

Iškyla tokia problema kaip teisėsaugos institucijų nepakankamai darnus 
darbas, bendradarbiavimas, menkas suinteresuotumas vagysčių atskleidimo 
procese. Atlikta vagysčių iš butų ir žaibiškų vagysčių baudžiamųjų bylų analizė 
leido nustatyti problemas, kurios turi įtakos šios kategorijos nusikaltimams tir-
ti. Minėtinos problemos yra: organizacinės; klaidos, daromos atliekant įvykio 
vietos apžiūrą; per mažai išnaudojamos ekspertizių galimybės; nekvalifikuotai 
atliekamos kiti tyrimo veiksmai.

Specialistas, dalyvaujantis atliekant įvykio vietos tyrimą, paima daug 
įvairių pėdsakų ir objektų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai ištirti. Tiriant 
vagystes per mažai naudojamos specialios žinios ir ekspertizės. O šis veiksmas 
galėtų būti kaip vienas iš svarbiausių ikiteisminio tyrimo veiksmų, atliekamų 
tiriant vagystes iš butų bei žaibiškas vagystes. 

Nagrinėtų bylų bei pareigūnų apklausos analizė rodo, kad įvykio vietos 
apžiūrų kokybė tiriant vagystes yra labai prasta, žemas profesinis pareigūnų ly-
gis, nepakankamas techninis kriminalistinis aprūpinimas, dažnai paviršutiniš-
kas požiūris į atliekamą svarbų tyrimo veiksmą, neiniciatyvumas. Nors tyrimo 
galimybės didėja, įvykio vietos apžiūros praktikos veiksmingumas ir rezultaty-
vumas negerėja.

Būtina stiprinti ne tik teisėsaugos institucijų ir pareigūnų bendradar-
biavimą tiriant vagystes iš butų bei žaibiškas vagystes, bet ir skatinti gyvento-
jų iniciatyvą ir bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis atskleidžiant 
vagystes iš gyvenamųjų bei negyvenamųjų patalpų. Tiriant vagystes iš butų ir 
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žaibiškas vagystes reikia užtikrinti tinkamą ikiteisminio tyrimo pareigūnų ap-
rūpinimą techninėmis ir kitomis priemonėmis, būtinomis įvykio vietai apžiū-
rėti bei kitiems ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti. Taip pat reikėtų skatinti 
tyrėjus tobulinti ir gilinti turimas teorines žinias bei praktinius įgūdžius, rengti 
specialius kriminalistikos kursus.
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5. KELIŲ EISMO ĮVYKIŲ DABARTINĖ BŪKLĖ  
 LIETUVOJE IR ŠIŲ NUSIKALTIMŲ  
 KRIMINALISTINIO TYRIMO TOBULINIMO   
 PROBLEMOS

Doc. dr. lina NoVikoViENė 
Vilius PAULAUSKAS

Spartūs automobilizacijos tempai ir nuolat didėjantis eismo intensyvu-
mas kelia vis daugiau problemų užtikrinant saugų eismą. Kadangi kiekvienas 
visuomenės narys yra kelių eismo dalyvis, eismo saugumas tampa visuotine 
problema. Avaringumas keliuose paprastai sietinas su neatsakingu žmonių el-
gesiu prie vairo, gatvėje ar kelyje, netinkamu eismo organizavimu, automobilių 
bei kelių būkle ir kt. Visuomenės supratimui apie eismo kultūrą, savitarpio pa-
garbą ir pagalbą kitam taip pat tenka svarbus vaidmuo.

Nagrinėdami visuomenės saugumo problemas saugaus eismo sekto-
riuje, sau keliame tokius uždavinius:

1.  Apibūdinti dabartinę eismo įvykių būklę Lietuvoje.

2.  Nustatyti šiuo metų esamą eismo įvykių tyrimo praktiką bei dažniau-
siai daromas klaidas tiriant nusikalstamas veikas eismo saugumui. Nu-
statyti, ar šių nusikaltimų tyrimo praktika Lietuvoje yra vienoda.

3.  Ištirti, ar teisės aktai, reglamentuojantys šių nusikaltimų tyrimą ir parei-
gūno veiksmus įvykus eismo įvykiui, atitinka šių dienų poreikius.

4.  Išnagrinėti, ar esamos kriminalistinės eismo įvykių tyrimo metodikos 
atitinka šiuolaikines realijas.

5.  Numatyti, kokių veiksmų turi būti imamasi eismo įvykių prevencijos 
srityje.

Prieš nagrinėjant kelių eismo įvykių būklę dabartinėje Lietuvoje bei at-
skleidžiant pagrindines šios rūšies nusikalstamų veikų tyrimo problemas, derė-
tų apibrėžti patį eismo įvykį.
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Kelių eismo taisyklės įtvirtina, kad eismo įvykis – tai įvykis kelyje, vie-
šose arba privačiose teritorijose, kurio metu, dalyvaujant judančiai transporto 
priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena 
transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai, ar bet koks kitas įvykio vie-
toje buvęs turtas1. Eismo įvykio apibrėžtys yra pateikiamos ir mokslinėje, me-
todinėje literatūroje. Tačiau pažymėtina, kad šios sąvokos labai panašios viena į 
kitą. Jas iš esmės sudaro tie patys esminiai požymiai. Teigiama, kad eismo įvykis 
– „tai įvykis, kurio metu, dalyvaujant važiuojančiai transporto priemonei, žuvo 
arba buvo sužalotas žmogus, sugadintos transporto priemonės, kroviniai, kelio 
ženklai, statiniai arba koks nors kitas turtas“2. Nagrinėdami eismo įvykio sam-
pratą matome, kad pagrindinis jo elementas yra transporto priemonė. Tačiau 
reikia turėti omenyje, kad eismo įvykio dalyviu gali būti ir dviratininkas, važny-
čiotojas ar net pėstysis. Taigi, šiuo atveju kalbame apie asmenis, kurių veiksmai 
tiesiogiai arba netiesiogiai gali turėti reikšmės eismo įvykio kilimui.

Eismo įvykiai, atsižvelgiant į kilusias pasekmes, tiriami kaip administra-
cinės teisės pažeidimai arba kaip nusikaltimai baudžiamojoje teisėje. Adminis-
tracinę atsakomybę už Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus regla-
mentuoja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. O 
atsakomybę už nusikalstamas veikas eismo saugumui numato Lietuvos Res-
publikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) XXXIX skyrius „Nusikalti-
mai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui“3. Baudžiamoji 
atsakomybė už Kelių eismo taisyklių pažeidimus numatyta LR BK 281 ir 282 
straipsniuose. Esminis šių straipsnių skirtumas yra tas, kad pagal LR BK 281 str. 
atsako asmenys, vairuojantys transporto priemonę, o pagal LR BK 282 str. bau-
džiamojon atsakomybėn traukiami kiti eismo dalyviai. Svarbu paminėti, kad 
šiuose Baudžiamojo kodekso straipsniuose įtvirtintos blanketinės normos, 
todėl jų prasmę privalu aiškinti kartu su Kelių eismo taisyklių normomis. At-
likdami mokslinį tyrimą, mes eismo įvykius nagrinėjame ikiteisminio tyrimo 
plotmėje, t. y. nagrinėjame veikų eismo saugumui, už kurias kyla baudžiamoji 

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl 
kelių eismo taisyklių patvirtinimo“. Vilnius. // Valstybės žinios. 2003, Nr. 7-263.

2 Burda, R.; Krikščiūnas, R.; Latauskienė, E.; Malevski, H.; Matulienė, S. Krimina-
listikos taktika ir metodika. Mokomasis leidinys nuotolinėms studijoms. Vilnius, 
2004, p. 133; Stungys, K. Autoįvykio vietos tyrimas. Vilnius, 2000, p. 5.

3 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstaty-
mas, 2000 // Valstybės žinios. 2000, Nr. 89-2741.



171

kelių eismo įvykių dabartinė būklė lietuvoje bei šių nusikaltimų kriminalistinio tyrimo tobulinimo problemos

atsakomybė, būklę bei tyrimo praktiką.

Prieš atlikdami išsamią eismo įvykių būklės Lietuvoje analizę, norėtu-
me pažymėti, kad Lietuva saugaus eismo požiūriu yra didesnės rizikos šalis, 
todėl avaringumas yra vienas iš pagrindinių rodiklių, atspindinčių transporto 
sistemoje vykstančius procesus, jų teigiamą ar neigiamą raidą. Pagrindiniai sta-
tistiniai avaringumo rodikliai (informacija apie eismo įvykius, žuvusiuosius ir 
sužeistuosius) iki šiol neigiamai apibūdina saugaus eismo padėtį šalyje.

Lietuvos integracija į Vakarų Europos ekonominę erdvę sparčiai pakeitė 
šalies transporto sistemą. Dinamiškas automobilių skaičiaus ir vežimo porei-
kio kitimas lėmė eismo intensyvumo didėjimą. Todėl saugus eismas keliais yra 
prioritetinė sritis. Pažymėtina, kad ji yra sudedamoji narystės Europos Sąjun-
goje dalis.

Nuolat didėjant mobilumo poreikiui, plečiantis transporto sistemai, 
didėja ir eismo saugumo problemos, kurių pasekmė – ilgą laiką didėjęs avarin-
gumas, žūstančiųjų skaičiai. 

Išanagrinėję Lietuvos kelių policijos tarnybos4 pateikiamus duomenis 
apie eismo įvykius ir juose nukentėjusių asmenų skaičių per pastaruosius de-
šimt metų matome, kad avaringumo, žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičiaus pikas 
buvo pasiektas 2005 m. (žr. 14 lentelę). Eismo įvykių skaičius tais metais siekė 
6 772, juose žuvo 773 ir buvo sužeisti 8 467 žmonės. 

15 lentelė.  
registruotų eismo įvykių ir juose žuvusių bei sužalotų asmenų lygis 2001–2009 m.

Metai užregistruota eismo įvykių žuvo sužeista

2001 5 972 706 7 103

2002 6 091 697 7 428

2003 5 965 709 7 266

2004 6 357 752 7 862

2005 6 772 773 8 467

2006 6 588 760 8 252

2007 6 448 740 8 043

2008 4 795 499 5 818

2009 3 827 370 4 459

4  http://www.lpept.lt/lt/statistika/2010/201008.pdf
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Kaip matome iš lentelėje pateikiamos statistikos, vėlesnių metų tendenci-
jos šiek tiek geresnės. Nors iki 2008 m. eismo įvykių mažėjimo tendencijos buvo 
labai menkos: jos svyravo nuo -0,1 proc. iki -2,6 proc. Štai 2006 m. užregistruoti 6 
589 eismo įvykiai, kuriuose žuvo 759 ir sužeisti 8 254 žmonės. 2007 m. Lietuvos 
keliuose išliko grėsmingai didelis žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius. Eismo įvykių 
tais metais užregistruota 6 448, žuvo 740 ir buvo sužeista 8 043 žmonės. Vėlesnių 
metų statistikos tendencijos geresnės. Iki 2009 m. eismo įvykių mažėjimo ten-
dencijos buvo ganėtinai teigiamos. Štai 2008 m. užregistruoti 4 795 eismo įvykiai, 
kuriuose žuvo 499 ir sužeista 5 818 žmonių. Dar geresnius eismo įvykių mažėji-
mo rodiklius galime matyti naginėdami 2009 m. statistikos duomenis: įskaitinių 
eismo įvykių užregistruota 20,2 proc. mažiau (3 827), žuvo 370 (-26 proc.) ir 
buvo sužeista 4 459 (-23,4 proc.) žmonės. 2010 m. statistikoje taip pat matyti ge-
rėjančių rodiklių tendencijos. Palyginę 2010 m. aštuonių mėnesių statistiką5 su 
tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu matome, kad įskaitinių eismo įvykių užregistruota 
7,49 proc. mažiau, eismo įvykiuose žuvo 22,22 proc. mažiau ir 2,45 proc. mažiau 
sužeista. Tačiau 2010 m. rugsėjo mėn. statistika jau pagrįstai kelia nerimą, nes per 
savaitę (rugsėjo 24–30 d.), pirminiais duomenimis, užregistruota 90 eismo įvy-
kių, kuriuose nukentėjo žmonės: žuvo 6 eismo dalyviai (vienas jų nepilnametis), 
111 sužeista. Preliminariais duomenimis, per devynis 2010 m. mėnesius Lietuvo-
je eismo įvykiuose iš viso žuvo 216 žmonių (iš jų 13 nepilnamečių).

Daugiausia eismo įvykių įvyksta dėl vairuotojų klaidų – imamasi netei-
singų, priešlaikinių ar pavėluotų veiksmų arba nesiimama reikiamų veiksmų 
vairuojant transporto priemonę greitai kintančiomis sąlygomis, ypač pavojin-
gose situacijose. 

Nagrinėdami bendrą atskirų eismo įvykių rūšių statistiką Lietuvoje (žr. 36 
grafiką), matome, jog didžiausią jų dalį kaip tik ir sudaro užvažiavimas ant pėsčiųjų. 
Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, 2007 m. Lietuvoje pagal eismo įvy-
kių rūšį daugiausia įvykių – transporto priemonėms užvažiavus ant pėsčiųjų – 2 166, 
mažiausiai transporto priemonių atsitrenkė / užvažiavo ant kliūties – 693, 1 940 
transporto priemonių susidūrė ir 772 apsivertė. 2008 m. pastebima visų eismo įvykių 
rūšių mažėjimo tendencija. Transporto priemonių, užvažiavusių ant pėsčiųjų, suma-
žėjo 21,3 proc. (1705), transporto priemonių susidūrimų – 24,4 proc. (1 466), trans-
porto priemonių apsivertimų – 33,1 proc. (521), transporto priemonių atsitrenkė 
/ užvažiavo ant kliūties 33 proc. mažiau (464). 2009 m. išliko mažėjimo tendencija 

5  http://www.lpept.lt/lt/statistika/2010/201008.pdf
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(panašiai kaip ir 2008 m.). Transporto priemonių, užvažiavusių ant pėsčiųjų, mažėjo 
– 21, 2 proc. (1 343), taip pat mažėjo transporto priemonių susidūrimų – 12,8 proc. 
(1 278), transporto priemonių apsivertimų – 32 proc. (354), transporto priemonių, 
atsitrenkusių / užvažiavusių ant kliūties, – 37 proc. (293).

36 grafikas.  
atskirų eismo įvykių rūšių dinamika (2005–2009m.)

Per ne visus 2010 m. (sausį–rugpjūtį) įvyko 2 249 eismo įvykiai, kurių 
didžiąją dalį sudaro susidūrimas su kita transporto priemone (1031 atvejis) bei 
užvažiavimas ant pėsčiojo (672 eismo įvykiai) (žr. 37 grafiką).
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37 grafikas.  
Eismo įvykių struktūra 2010 m.

Nagrinėdami susidūrimų struktūrą matome, kad 42 eismo įvykiuose 
susidurta su motociklu, 25 – su mopedu, 220 eismo įvykių – su dviračiu, 20 – 
su stovinčia transporto priemone, 2 – su traukiniu.

Pastarųjų metų statistikos duomenys atskleidžia, kad beveik trečdalį 
eismo įvykių sudaro įvykiai, kurių metų užvažiuojama ant pėsčiojo. Taigi, net 
ir nesinaudojantis transporto priemone asmuo negali būti užtikrintas dėl savo 
saugumo. Žinoma, Lietuvoje registruotų eismo įvykių viktimologiniai rodi-
kliai per pastaruosius penkerius metus kito. Smarkiai sumažėjo žuvusiųjų ir 
sužalotų asmenų, tačiau bendra eismo įvykiuose nukentėjusių asmenų vidinė 
struktūra iš esmės liko nepakitusi. Ir toliau daugiausia žūva pėstieji, vairuotojai 
(žr. 38 grafiką).
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38 grafikas.  
Eismo įvykiuose žuvusių dalyvių dinamika (2005–2009 m.)

Tarp eismo įvykiuose dažniausiai sužalojamų eismo dalyvių išlieka ke-
leiviai (žr. 39 grafiką). Tačiau pažymėtina, kad 2008 m. matyti didžiausias šių 
eismo dalyvių sužalojimų sumažėjimo procentas (-33,3 proc.), palyginti su 
kitų eismo dalyvių sužalojimų mažėjimo rodikliais. Keleivių sužalojimo eismo 
įvykiuose mažėjimo tendencijos matyti ir 2009 m. (-29,9 proc.). Kitų eismo 
dalyvių 2009 m. taip pat buvo sužalota mažiau: vairuotojų – 25,3 proc., pėsčių-
jų – 18,7 proc., dviratininkų – 12,5 proc.

Per 2010 m. 8 mėnesius eismo įvykiuose daugiausia žuvo vairuotojų – 
74 (tarp jų 14 – tamsiuoju paros metu), iš jų 10 – motociklo, 3 – mopedų, 14 
– dviračio vairuotojų. Žuvo 47 pėstieji (tarp jų 27 – tamsiuuoju paros metu) ir 
41 keleivis (tarp jų 12 – tamsiuoju paros metu).
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39 grafikas.  
Eismo įvykiuose sužeistų dalyvių dinamika (2005–2009 m.)

Tarp sužeistųjų nagrinėjamuoju 2010 m. laikotarpiu daugiausia buvo 
keleivių – 919 (tarp jų 176 – tamsiuoju paros metu), iš jų 27 – motociklo, 15 
– mopedo ir 2 – dviratininkų keleiviai, sužeista 813 vairuotojų (tarp jų 139 – 
tamsiuoju paros metu). Sužeistų vairuotojų grupėje eismo įvykyje nukentėjo 
101 motociklo vairuotojas, 60 – mopedo ir 253 – dviračio vairuotojai. Per šį 
laikotarpį sužeisti 677 pėstieji.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad Europos Sąjungos mastu tikslas ma-
žinti eismo įvykiuose žūstančių asmenų skaičių keliamas jau nuo 2001 m., kai 
Europos Komisija priėmė Baltąją knygą6, kurioje iškėlė tikslą visai Europos Są-
jungos bendruomenei iki 2010 m. perpus sumažinti žuvusiųjų eismo įvykiuo-
se skaičių. Aukštas avaringumo lygis Lietuvai nebuvo kliūtis narystei Europos 
Sąjungoje, tačiau tai nereiškia, kad mūsų šalis galėjo likti nuošalyje, kai ES vals-
tybės siekė šio svarbaus tikslo.

6 White Paper “European transport policy for 2010: time to decide” http://
ec.europa.eu/transport/white_paper/index_en.htm [žiūrėta 2010 03 25 d.]
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Nors pastaraisiais metais matyti geresnės žūstančiųjų keliuose mažėji-
mo tendencijos, tačiau kol kas pagal nukentėjusiųjų keliuose skaičių Lietuva vis 
dar atsilieka nuo daugelio Europos šalių. Štai Europos Sąjungos vidurkis 2008 
m. – 89 žuvusieji milijonui gyventojų, o Lietuvoje – 109. Žinoma, tai daug ge-
riau, palyginti su 2007 m., kai šis skaičius siekė 224, arba 2001–2005 m., kai 
vienam milijonui gyventojų teko daugiau kaip 200 žuvusiųjų. Nagrinėdami 
Europoje vienam milijonui gyventojų tenkančius žūvančiųjų eismo įvykiuo-
se rodiklius matome, kad panaši padėtis, kaip ir Lietuvoje, buvo ir Latvijoje, 
o kitose Europos valstybėse, kaip antai Maltoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje, per metus milijonui gyventojų teko 50–60 žuvusiųjų, 
dvidešimt penkių Europos valstybių vidurkis – 95 žuvusieji7.

Europos Komisija pabrėžia, kad visiškai įgyvendinti 2001 m. nustatyto pla-
taus užmojo tikslo – iki 2010 m. žūčių keliuose skaičių sumažinti perpus – nepavy-
ko, tačiau iš tiesų padaryta didelė pažanga8. Todėl šiandien Europos Komisija jau 
nubrėžė naujas gaires eismo saugumo srityje ir priėmė „2011–2020 m. Kelių 
eismo saugos programą“9, kurioje keliami septyni strateginiai tikslai, turėsian-
tys didinti transporto priemonių saugą, gerinti infrastruktūrą ir drausminti 
vairuotojus. Per dešimt metų ketinama patobulinti vilkikų ir lengvųjų automo-
bilių saugos priemones, nutiesti saugesnius kelius, sukurti pažangių transporto 
priemonių, pagerinti vairuotojų rengimo ir mokymo kokybę, griežčiau bausti 
nesilaikančiuosius Kelių eismo taisyklių, ypač daug dėmesio skirti motociklų 
vairuotojams ir šitaip mažinti ne tik žuvusiųjų, bei sužeistųjų skaičių. 

Pažymėtina, kad eismo įvykių metu dažniausiai nukenčia jauni žmonės, 
visuomenė patiria didelių moralinių ir materialinių nuostolių. Pagal eismo įvy-
kių nuostolių apskaičiavimo metodiką10 šie nuostoliai Lietuvoje kasmet suda-

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52006DC0074:LT:NOT

8 Bendras Europos Sąjungos žuvusiųjų skaičiaus sumažėjimo vidurkis siekia 36 
proc. Lietuvoje nuo 2001-ųjų metų eismo nelaimėse žuvusių žmonių skaičius 
mažėjo 48 proc. Šiek tiek geresni rodikliai, Europos Komisijos duomenimis, yra 
tik kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje, taip pat Ispanijoje ir Portugalijoje. Tačiau 
būtina pabrėžti, kad pagal žuvusiųjų asmenų skaičių vienam milijonui gyventojų 
Lietuva yra tap pirmaujančių ES valstybių.

9  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/343&
format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en

10 Nuostolių, patiriamų dėl neigiamo transporto poveikio urbanistinėse zonose, 
įvertinimas. Mokslo darbo ataskaita. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 
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ro apie 1,5 mlrd. litų, t. y. apie 3 proc. bendrojo vidaus produkto, kitų Europos 
šalių nuostoliai dėl eismo įvykių siekia 1–2 proc. bendrojo vidaus produkto. 
Šie nuostoliai apskaičiuoti pagal daugelyje pasaulio šalių naudojamą Pasaulio 
banko taikomą eismo įvykio kainos modelį. Iš esmės šis eismo įvykio kainos 
apskaičiavimo modelis sudarytas iš 5 komponentų (žr. 3 schemą). Kiekvienas 
komponentas apima atskiras sritis, tokias kaip žmonių sveikata, žala turtui, 
tyrimai, gelbėjimo darbai, produktyvumo praradimas. Į eismo įvykio išlaidas 
įskaičiuojami ir tiesioginiai, ir netiesioginiai nuostoliai, kuriuos apskaičiuoti 
gana sunku, nes neigiamą įtaką šalies ekonomikai jie paprastai padaro vėliau. 
Pažymėtina, kad eismo įvykių metu patirtos traumos yra labai sunkios. Laiko-
ma, kad vienam žuvusiajam tenka trys tapę neįgaliaisiais.

Eismo įvykių nuostolių kaina

Sveikata Turtas Tyrimai gelbėjimo 
darbai

Produktyvumo 
praradimas

Vyriausybiniai Nevyriausybiniai

transporto 
priemonė

kelių 
infrastruktūra

aplinka Krovinys

žūtis sužeidimai Neįgalumas

Tyrimas ir
gelbėjimas

avarinių situacijų 
likvidavimas

3 schema.11 
Eismo įvykių nuostolių kainos sudedamosios dalys

http://www.transp.lt/files/uploads/client/SVEKOTRANS_2009.pdf
11 Schema parengta pagal: Nuostolių patiriamų dėl neigiamo transporto povei-

kio urbanistinėse zonose, įvertinimas: mokslinio darbo ataskaita. Vilnius: Ge-
dimino technikos universitetas. http://www.transp.lt/files/uploads/client/
SVEKOTRANS_2009.pdf
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Kasdienės eismo įvykių pasekmės yra ir transporto priemonių sangrū-
dos, ir materialiniai nuostoliai, ir daugybė prarastų žmonių aktyvaus gyvenimo 
metų, ir moraliniai nuostoliai šaliai. Kaip matome, šiandien užtikrindami sau-
gų eismą ir likviduodami skaudžius eismo įvykių padarinius dirba psichologai, 
elgesio specialistai, sociologai, sociologai psichologai, kelių inžinieriai, mecha-
nikos inžinieriai, inžinieriai elektrikai, elektronikai, programuotojai, miestų pla-
navimo specialistai, architektai, fizikai, biomechanikai, matematikai, statistikai, 
teisininkai, policininkai, marketingo specialistai.

Siekiant daryti poveikį vienam ar kitam neigiamam reiškiniui būtina ži-
noti jo kilimo priežastis. Iš esmės eismo įvykius pagal jų atsiradimo priežastis 
galima suskirstyti į: 

1. įvykusius dėl žmonių kaltės (vairuotojai, keleiviai, asmenys, atsakingi už 
transporto priemonių ir kelių techninę būklę, ir kt.);

2. nulemtus neįveikiamos gamtos jėgos (potvynio, griūties, žemės drebė-
jimo ir pan.), taip pat įvykusius dėl atsitiktinai susiklosčiusių aplinkybių.

Lietuvoje pagrindinės eismo įvykių, kurių metu žūva bei sužalojami 
žmonės, priežastys yra leistino greičio viršijimas, vairavimas apsvaigus nuo 
alkoholio ir psichotropinių medžiagų ar neturint vairuotojo pažymėjimo, 
praktinės vairavimo patirties stoka, nesinaudojimas saugos diržais ir nesaugus 
pėsčiųjų elgesys kelyje. Saugaus greičio nepasirinkimas – tai viena iš didžiausių 
problemų šalies keliuose, su kuria kovoti skiriama daug lėšų ir žmogiškųjų ište-
klių. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, nustatyto greičio viršijimas 
yra vienas iš dažniausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų (2006 m. jų skaičius 
siekė 94 017, 2001 m. – 78 465, 2008 m.– 95 601, 2009 m. (9 mėn.) – 75 478), 
sudarantis beveik trečdalį visų Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Kasmet Lietu-
voje dėl saugaus greičio nepasirinkimo įvyksta apie 1 200 eismo nelaimių, žūva 
maždaug 300 žmonių ir apie 2500 sužeidžiama.

Atsižvelgdamas į tai, kad viršijamas greitis yra viena iš dažniausių eismo 
įvykių priežasčių, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Administracinių teisės 
pažeidimų kodekso (ATPK) pataisas, pagal kurias griežtinamos baudos už 
greičio viršijimą – nuo įspėjimo, jei greitis viršijamas iki 10 km/h, iki penkių 
tūkstančių litų, konfiskuojant transporto priemonę arba skiriant administra-
cinį areštą nuo dvidešimties iki trisdešimties parų, konfiskuojant transporto 
priemonę, jei ją vairuoja asmuo, neturintis tam teisės ir apsvaigęs nuo svaigiųjų 
medžiagų.



180 

L. NOVIKOVIENE, V. PAULAUSKAS

Kalbant apie eismo įvykių priežastis pabrėžtina, kad vairuotojo elgesiui 
įtakos turi daugelis veiksnių – kelias, automobilis, aplinka. Automobilio vairuo-
tojas gali būti vertinamas kaip sudėtingos sistemos „vairuotojas – transporto 
priemonė – kelias – aplinka“ operatorius. Kritinėse situacijose vairuotojo ge-
bėjimą priimti sprendimus ir tinkamai veikti lemia žmogiškasis veiksnys, api-
mantis fizines ir psichines asmens savybes. 

Įvertinus avaringumo lygį Lietuvoje ir jo priežastis bei užsienio šalių pa-
tirtį užtikrinant saugų kelių eismą jau prieš kurį laiką buvo išskirti šie pagrindi-
niai veiksniai, lemiantys žemą saugaus eismo lygį Lietuvoje12:

•	 nepakankamas valstybinis (politinis) požiūris į kelių eismo saugumo 
problemas;

•	 netobula ir nebaigta kurti kelių eismo saugumo teisinė bazė;

•	 nėra bendros saugaus eismo automobilių keliais sistemos ir struktūrų, 
kurios užtikrintų veiksmingą visų grandžių koordinacinę veiklą; 

•	 nėra bendros eismo saugumo informacinės sistemos;

•	 vangiai kuriama integruota kelių transporto politika, kuri apimtų kelių 
transporto plėtros, kelių bei gatvių infrastruktūros ir eismo saugumo 
klausimus;

•	 nepatenkinama kelių, ypač miestų gatvių, infrastruktūros būklė, eismo 
organizavimo priemonių kiekis ir kokybė neatitinka sparčiai didėjančio 
eismo intensyvumo sąlygų;

•	 labai žema eismo dalyvių kultūra ir drausmė, visuomenė neprisideda 
prie eismo saugumo problemų šalyje sprendimo;

•	 menkai finansuojama kelių eismo saugumo veikla, o skiriamos lėšos 
skirstomos netobulai, reikėtų jų skirti ne tik keliams, bet ir eismo daly-
viams mokyti, visuomenei šviesti, moksliniams tyrimams atlikti ir t. t.;

•	 labai didelis apsvaigusių nuo alkoholio ir narkotikų eismo dalyvių skaičius;

•	 ne visada naudojami atšvaitai;

•	 panaikinta specializuota policijos rūšis. Ją atkūrus tarnyboje turėtų dirb-
ti automobilių transporto ir kelių eismo specialistai, teisininkai;

12 Pikūnas, A. Kompleksinė saugaus eismo gerinimo programa iki 2010 metų: mokslo 
darbo ataskaita. Vilnius, 2004, p. 82.
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•	 netobula visuomenės saugaus eismo mokymo sistema;

•	 nesukurta eismo saugumo specialistų rengimo, kvalifikacijos tobulini-
mo sistema.

Pažymėtina, kad ir dabartiniu metu šie eismo saugumą (nesaugumą) 
kuriantys veiksniai atspindi esamą padėtį Lietuvoje. Šalyje iki šiol pasigendama 
racionalios saugaus eismo sistemos struktūros, kuri užtikrintų visų grandžių 
veiklos nuoseklumą bei tarpusavio sąveiką. Eismo priežiūra ir kontrolė – epi-
zodiškos, todėl vis dažniau vairuojama apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių 
medžiagų, vis mažiau vairuotojų ir keleivių naudojasi saugos diržais, vaikai 
vežami ne specialiose saugos kėdutėse, dažnai viršijamas greitis. Nors eismo 
įvykiams būdingas atsitiktinumas, tačiau būtina suvokti ir valdyti jų priežastis, 
aplinkybes ir padarinius, kad būtų užkirstas jiems kelias arba bent sušvelninti 
padariniai. 

Atkreipiame dėmesį, kad norint ne tik padidinti tokio pobūdžio nusikals-
tamų veikų ištyrimą, bet ir apskritai sumažinti jų mastą, reikia nuolat tobulinti šių 
nusikalstamų tyrimą ir jo metodus, o tam būtina pažinti patį nusikaltimą. Viena 
iš svarbių Lietuvos teisinės valstybės kūrimo krypčių – tobulinti nusikaltimų 
tiriamąją veiklą. Tokiam uždaviniui spręsti didelę reikšmę turi kriminalistika – 
mokslas, kurio vienas pagrindinių tikslų – parengti nusikalstamų veikų tyrimo 
metodus ir priemones bei įdiegti juos praktinėje veikloje. Neturint kriminalisti-
kos mokslo žinių neįmanoma pasiekti reikiamo nusikalstamumo kontrolės pro-
fesionalumo lygio ir nuosekliai įtvirtinti teisėtumą teisėsaugos srityje. Būtent tuo 
tikslu atlikdami mokslinį tyrimą, šią sritį nagrinėjame ir kriminalistiniu požiūriu. 

Tik kompleksiškai ištiriant eismo įvykių tyrimo teorines ir praktikos 
problemas, galima numatyti šių nusikalstamų veikų tyrimo praktikos tobulini-
mo galimybes, galimas eismo saugumo užtikrinimo priemones.

Siekdami šių tikslų mokslinio tyrimo metu nagrinėjame eismo įvykių, 
kaip nusikalstamų veikų, kriminalistinę charakteristiką, atskirų ikiteisminio 
tyrimo veiksmų, atliekamų tiriant eismo įvykius, taktiką, pasitelkdami empi-
rinius tyrimo metodus, atskleisime šių nusikalstamų veikų tyrimo praktikoje 
kylančias problemas, numatysime eismo įvykių tyrimo praktikos tobulinimo 
galimybes. Renkant empirinius duomenis atlikta pareigūnų, tiriančių nusikals-
tamas veikas eismo saugumui, anketinė apklausa ir baudžiamųjų bylų analizė. 

Pirmiausia, siekdami pažinti eismo įvykius kaip nusikalstamą veiką, 
turime atlikti jų kriminalistinės charakteristikos analizę, nes būtent ji (krimi-
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nalistinė charakteristika) yra tas informacinis modelis, kuris apima esmines, 
objektyviojoje tikrovėje atsispindinčias nusikaltimo savybes ir požymius, 
reikšmingus nusikaltimams titi. Ypač svarbus kriminalistinės nusikaltimų cha-
rakteristikos indėlis – keliant tipines versijas apie įvykį. Todėl kriminalistinės 
charakteristikos išmanymas ir tinkamas tų žinių panaudojimas, nagrinėjant in-
formaciją apie konkrečią nusikalstamą veiką, leidžia iškelti maksimaliai realias 
versijas, gauti trūkstamą informaciją apie nusikaltimą, kuri būna labai reikalin-
ga, kad tyrimas nesustotų. Kriminalistinės žinios apie nusikaltimo padarymo 
būdą, nusikaltėlį ir kitus kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos struktū-
ros elementus „apginkluoja“ tyrėją greita ir aiškia orientacija ieškant informaci-
jos tipinėse tyrimo situacijose13.

Žinant struktūrinius kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos ele-
mentus ir jų ryšius galima formuoti nusikaltimų tyrimo teorinius ir metodo-
loginius pagrindus, prognozuoti naujus nusikaltimų būdus, priemones, atlikti 
taikomuosius kriminalistinius mokslinius tyrimus, laiku reaguoti į atskirų nusi-
kaltimų rūšių sistemų pokyčius, algoritmizuoti nusikaltimų tyrimą. Algoritmi-
niu požiūriu kriminalistinė nusikaltimų charakteristika turi būti maksimaliai 
išsami, nes tik tokiu atveju tyrėjui bus pateikiamos tiksliausios nusikaltimų 
tyrimo rekomendacijos, padėsiančios objektyviai iškelti pagrįstas versijas, pasi-
renkant gerai apgalvotas tyrimo kryptis bei optimalius tyrimo metodus.

Praktinė kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos reikšmė yra ta, kad 
tyrėjas, padaryto nusikaltimo atveju išsiaiškinęs (nustatęs) net vieną ar keletą atitin-
kamo nusikaltimo elementų ir palyginęs juos su turimomis tipinėmis nusikaltimų 
charakteristikomis, gali susidaryti vaizdą apie tiriamą nusikaltimą. Nusikaltimo 
tyrimo charakteristika gali būti vertinama kaip tikėtinas modelis ir atitinkamai pa-
naudota tyrėjo praktikoje kaip veiksminga, orientuojanti informacija, nurodanti 
nusikaltimo pėdsakų susidarymo mechanizmą, jų paieškos erdvę ir kitus svarbius 
nusikaltimų tyrimo orientyrus.

Iš esmės kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos panaudojimas leidžia:

1. nustatyti, ar tiriamame įvykyje yra nusikaltimo požymių;

2. prognozuoti ir paties įvykio, ir su juo susijusių aplinkybių turinį;

13 Novikovienė, L. Eismo įvykių kriminalistinė charakteristika ir jos reikšmė eismo 
įvykių prevencijai // Verslo ir teisės aktualijos. 2009, t. 4 / Current Issues of Business 
and Law (2009, Vol. 4).
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3. pagrįstai numatyti pėdsakų, kurie galėjo likti, formos ir turinio raišką;

4. kontroliuoti byloje surenkamos įrodomosios informacijos išsamumą;

5. planuoti ir įgyvendinti atitinkamo įvykio tyrimo priemones, numatan-
čias tų pėdsakų paiešką, suradimą, užfiksavimą, paėmimą ir procesinį 
įforminimą.

Teisės mokslo doktrinoje pabrėžiama, kad kriminalistinę nusikaltimų 
charakteristiką sudaro visuma (sistema) kriminalistiškai svarbių nusikaltimo 
požymių, atskleidžiančių nusikaltimą, jo padarymo mechanizmą bei dėsnin-
gumus.14 

Kaip jau minėjome, Lietuvos Respublikoje padaroma daug, todėl da-
rome prielaidą, kad turėtų būti susiklosčiusi vienoda šių nusikalstamų veikų 
tyrimo praktika.

Siekiant nustatyti eismo įvykių tyrimo praktikoje kylančias problemas 
buvo atlikti empiriniai tyrimai: ikiteisminio tyrimo pareigūnų anketinė apklau-
sa ir baudžiamųjų bylų analizė.

Remiantis ikiteisminio tyrimo pareigūnų anketinės apklausos rezulta-
tais toliau plėtojami tyrimai, susiję su eismo įvykių tyrimo praktika. Tyrimą 
nuspręsta atlikti Lietuvos apskrityse, pasižyminčiose dideliu avaringumu. To-
dėl pasirinktos Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus ir Utenos apskritys bei 
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Kelių 
policijos valdybos nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimo skyrius (toliau 
– Vilniaus AVPK VP KPV NVESTS) bei Vilniaus apskrities VPK Vilniaus 
rajono policijos komisariatas (toliau – Vilniaus AVPK Vilniaus r. PK), jose 
atliktos eismo įvykių tyrimą atliekančių ar jame dalyvaujančių pareigūnų 
anketinės apklausos. Apklausti 92 Kauno, 106 Klaipėdos, 77 Panevėžio, 96 
Alytaus, 100 Utenos apskrities ir 74 Vilniaus m. VPK VP EPT NVESTS bei 
Vilniaus r. PK pareigūnai, dirbantys šiame darbo bare. Anketinėmis apklau-
somis buvo apklausta: Kauno m. VPK, Kauno r. PK, Prienų PK, Birštono PK, 
Jonavos PK; Klaipėdos m. VPK – 32 pareigūnai, Klaipėdos r. PK – 20 pareigū-
nų, Šilutės r. PK – 18 pareigūnų, Kretingos r. PK – 12 pareigūnų, Skuodo r. PK 
– 8 pareigūnai, Neringos PK – 6 pareigūnai, Palangos m. PK – 10 pareigūnų; 

14 Matulienė, S. Kriminalistinė nusikaltimų charakteristika nusikaltimų tyrimo metodi-
koje: teorinių ir praktinių problemų šiuolaikinė interpretacija: dr. disert.: soc. mokslai: 
teisė. Vilnius, 2004.
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Panevėžio m. VPK – 18 pareigūnų, Panevėžio r. PK – 16 pareigūnų, Biržų r. PK 
– 9 pareigūnai, Rokiškio r. PK – 11 pareigūnų, Kupiškio r. PK – 11 pareigūnų, 
Pasvalio r. PK – 12 pareigūnų; Alytaus r. PK – 16 pareigūnų, Druskininkų r. 
PK – 20 pareigūnų, Lazdijų r. PK – 22 pareigūnai, Varėnos r. PK – 38 parei-
gūnai; Utenos r. PK, Visagino PK, Zarasų r. PK, Anykščių r. PK, Ignalinos r. 
PK, Vilniaus m. VPK VP EPT NVESTS – 53 pareigūnai, Vilniaus r. PK – 21 
pareigūnas.

Kaip jau minėjome, kriminalistinė nusikaltimų charakteristika yra pa-
grindinė kiekvienos nusikaltimų tyrimo metodikos struktūros sudedamoji 
dalis, ne išimtis ir eismo įvykiai, nes kriminalistinės žinios apie nusikaltimo pa-
darymo būdą, nusikaltėlį ir kitus kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos 
struktūros elementus padeda ieškoti informacijos tipinėse tyrimo situacijose. 
Eismo įvykių kriminalistinei charakteristikai sudaryti būtina empirinė medžia-
ga, todėl pasitelktas baudžiamųjų bylų analizės metodas. Atliekant empirinį 
tyrimą buvo išnagrinėtos 1 157 baudžiamosios bylos Kauno, Klaipėdos, Pa-
nevėžio, Alytaus, Utenos apskrityse ir Vilniaus AVPK VP KPV NVESTS bei 
Vilniaus AVPK Vilniaus r. PK.

Kriminalistinėje literatūroje pateikiama, kad eismo įvykių kriminalistinę 
charakteristiką apibūdina tokie elementai: susiklosčiusio eismo įvykio aplinka, 
įvykusio eismo įvykio būdų (mechanizmo) charakteristika, tipiniai materialūs 
pėdsakai, pažeidėjo asmenybės bruožai, pagrindinės eismo įvykio priežastys15. 

Nagrinėdami eismo įvykių kriminalistinę charakteristiką remsimės 
naujausioje mokslinėje literatūroje išdėstytu požiūriu į kriminalistinės nusikal-
timų charakteristikos struktūrą, kur kriminalistinė charakteristika sudaryta iš 
nusikaltimo padarymo būdo, nusikaltimo situacijos, nukentėjusiojo arba pasi-
kėsinimo dalyko bei nusikaltėlio charakteristikos.

Kriminalistinei eismo įvykių charakteristikai svarbiausi šie jos elementai:

1. nusikaltimo padarymo būdas;

2. nusikaltimo situacija;

3. asmuo, padaręs eismo įvykį.

15 Burda, R.; Krikščiūnas, R.; Lajauskienė, E.; Malevski, H.; Matulienė, S. Krimina-
listikos taktika ir metodika: Mokomasis leidinys nuotolinėms studijoms. Vilnius, 
2004, p. 133.
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Vienas iš svarbių kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos elementų 
yra nusikaltimo padarymo būdas, kuris eismo įvykių bylose paprastai yra dve-
jopas:

•	 eismo įvykiai padaromi pažeidžiant kelių eismo saugumo taisykles ir 
(arba)

•	 pažeidžiant transporto priemonės eksploatavimo taisykles. 

Kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimas gali pasireikšti leistino grei-
čio viršijimu, šviesoforo ar eismo reguliuotojo signalų nepaisymu, išvažiavimu 
į priešingą eismo juostą, važiavimo eiliškumo sankryžose nesilaikymu, netei-
singu lenkimu arba manevravimu kelyje, įvairių kelio ženklų ir nuorodų nesi-
laikymu ir kt. 

Dažniausiai kelių eismo įvykiai padaromi dėl to, jog Kelių eismo taisy-
kles pažeidžia vairuotojai, pėstieji, dviratininkai, taip pat dėl blogų oro sąlygų, 
blogos kelių būklės ir pan. Vien 2009 m. dėl transporto priemonių vairuotojų 
kaltės užregistruota 2 814 eismo įvykių (tai sudaro 74 proc. visų registruotų 
eismo įvykių). Šiuose įvykiuose žuvo 251,  sužeisti 3 473 eismo dalyviai.

Eismo įvykio situaciją, jos struktūrą sudaro laiko, vietovės sąlygos, mete-
orologinės sąlygos, elgesio veiksniai ir kt. Kelių eismo įvykis apribotas atitinka-
moje erdvėje ir laike. Tačiau laikas gali būti suvokiamas ne tik kaip paties eismo 
įvykio trukmė, o kaip paros ar metų laikas. Nagrinėdami 2008 m. eismo įvykių 
statistinius rodiklius matome, kad avaringiausios savaitės dienos: penktadie-
nis – užregistruoti 828 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės, šeštadienis 
– 761 eismo įvykis ir ketvirtadienis – 676 eismo įvykiai. Daugiausia žmonių 
eismo įvykiuose žuvo šeštadieniais – 105 ir sekmadieniais – 97. Daugiausia 
žmonių sužeista: šeštadieniais – 1 014 ir penktadieniais – 984. Panašūs rodi-
kliai ir 2009 m.: avaringiausia savaitės diena – penktadienis – užregistruoti 638 
eismo įvykiai, trečiadienį – 571 eismo įvykis ir šeštadienį – 548 įvykiai. Dau-
giausia žmonių žuvo sekmadieniais – 72, šeštadieniais – 61 ir penktadieniais 
– 53. Daugiausia žmonių sužeista: penktadieniais – 717 ir šeštadieniais – 663. 

Kalbant apie paros laiką, kai padaromi eismo įvykiai, būtina pabrėžti, 
kad daugelis eismo įvykių padaroma esant prieblandai ar tamsiam paros metui. 
Nagrinėjant 2008 m. statistikos rodiklius galima matyti, kad avaringiausios va-
landos: 17.00–18.00 val. – užregistruoti 465 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo 
žmonės, 18.00–19.00 val. – užregistruota 415 eismo įvykių ir 16.00–17.00 val. 
– 343 eismo įvykiai. 17.00–18.00 val. žuvo 51 eismo dalyvis, 19.00–20.00 val. 
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– 45, 18.00–19.00 val. – 43 žmonės. Avaringiausios valandos 2009 m. buvo: 
17.00–18.00 val. – užregistruoti 408 eismo įvykiai, 18.00–19.00 val. – užregis-
truota 310 įvykių, 19.00–20.00 val. – 268 eismo įvykiai. 2009 m. daugiausia 
žmonių – 41 eismo įvykiuose žuvo nuo 18.00 iki 19.00 val. ir nuo 17.00 iki 
18.00 val. – 36.

Tačiau pėstieji paprastai nukenčia tamsiuoju paros metu – 2008 m. dau-
giau nei pusė pėsčiųjų – 121 (iš viso žuvo 175) – žuvo būtent šiuo paros metu. 
2009 m. žuvusieji tamsoje taip pat sudaro 74 proc. visų žuvusiųjų (iš viso žuvo 
121 pėstysis, tamsoje – 90). Kalbant apie metų laiką svarbios yra ir meteorolo-
ginės sąlygos: kritulių, lijundros, pūgos, rūko ar kitų pavojingų meteorologinių 
reiškinių metu eismo sąlygos keliuose tampa sudėtingesnės nei įprasta.

Pagal poveikį eismo saugumui pavojingus meteorologinius reiškinius 
galima suskirstyti į:

a) turinčius įtakos matomumui: krituliai (lietus, sniegas, šlapdriba, kruša), 
rūkas, pūga;

b)  turinčius tiesioginės įtakos kelio dangos pokyčiams: lijundra, plikledis, 
krituliai, pūga;

c)  turinčius įtakos transporto priemonių stabilumui kelyje: stiprus vėjas.

Bendroji eismo įvykių statistika rodo, kad nemaža dalis mirtimi pasi-
baigusių eismo nelaimių įvyksta bent vienam iš įvykyje dalyvavusių vairuotojų 
esant neblaiviam. Tai dar vienas svarbus kriminalistinės charakteristikos ele-
mentas – asmuo, padaręs eismo įvykį. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės Lietuvoje 
2007 m. įvyko 801 eismo įvykis (12,1 proc. visų eismo įvykių). Juose žuvo 69 
žmonės, 1 211 buvo sužeisti. 2008 m. dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 494 
eismo įvykiai. Palyginę 2007 ir 2008 m. eismo įvykių dėl neblaivių vairuoto-
jų kaltės rodiklius matome, kad 2008 m. įvyko 196, o tai – 39,1 proc. mažiau 
nei 2007 m. Eismo įvykiai dėl neblaivių vairuotojų kaltės 2008 m. sudarė 10,1 
proc. visų registruotų eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Šiuose įvy-
kiuose žuvo 44 žmonės, 742 buvo sužeisti. 2009 m. dėl neblaivių vairuotojų 
kaltės eismo įvykių įvyko 46,3 proc., arba 186, mažiau negu 2008 m. 

Eismo įvykiai labai glaudžiai susiję su žmogaus elgesiu, vairavimo kul-
tūra, mąstymu bei vairavimo įgūdžiais. Čia ir pasireiškia vairavimo kultūra, šios 
kultūros stoka arba jos nebuvimas. Manome, kad vairavimo kultūra yra susijusi 
su per mažu dėmesiu kitiems eismo dalyviams, nepagarba, nepakantumu, per-
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dėtu pranašumo rodymu. Vairavimo kultūrai neigiamos įtakos turi tai, kad vai-
ruotojai nebendrauja. Juk dažniausiai, kai pažeidžiamos Kelių eismo taisyklės 
ir įvyksta avarinė situacija, jokių pasekmių nekyla arba jos būna labai nežymios. 
Po kelių minučių vairuotojas būna nutolęs nuo tos vietos ir pamiršta buvusį 
įvykį, jam nebereikia klausytis kito vairuotojo priekaištų. Vadinasi, nėra „jokio 
grįžtamojo ryšio, kuris mus auklėtų ir verstų laikytis taisyklių.“16 Kadangi nėra 
jokių pasekmių, sankcijų, elgesys kartojasi, kol galiausiai įvyksta eismo nelaimė, 
turinti skaudžių padarinių. 

Remiantis surinkta empirine medžiaga galima išskirti tokias tipines tyri-
mo situacijas pagal eismo įvykių rūšis: 

a)  transporto priemonės užvažiavimas ant pėsčiojo;

b)  transporto priemonių susidūrimas;

c)  transporto priemonės apsivertimas;

d)  transporto priemonės atsitrenkimas / užvažiavimas ant kliūties.

Tipinės tyrimo situacijos taip pat gali būti išskiriamos atsižvelgiant į tai, 
ar eismo įvykio vietoje yra vairuotojas, transporto priemonė. Pagal šį kriterijų 
galimos tokios tipinės eismo įvykių tyrimo situacijos:

1. vairuotojas ir transporto priemonė yra įvykio vietoje;

2. vairuotojas kartu su transporto priemone pasišalinęs iš įvykio vietos;

3. transporto priemonė paliekama įvykio vietoje.

Atsižvelgiant į tai, ar pažeidėjas yra eismo įvykio vietoje, ar ne, paprastai 
susiduriama su dvejopo pobūdžio tyrimo situacijomis:

1. eismo įvykio vietoje yra pažeidėjas ir įvykio aplinkybės aiškios;

2. eismo įvykio vietoje pažeidėjo nėra arba jis nenustatytas (pvz., asmuo 
teigia, kad vairavo ne jis arba galima įtarti tokią aplinkybę) – įvykio 
aplinkybės neaiškios.

Pažymėtina, kad kiekviena iš šių situacijų lemia tyrimo krypties pasirin-
kimą bei veiksmų, kuriuos būtina atlikti vienoje ar kitoje susiklosčiusioje situ-
acijoje, eiliškumą.

16  Gužys, A. Eismo problemos ir žmogiškas faktorius //Lietuvos keliai. 2004, Nr. 2.
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Dažniausiai pasitaikanti situacija, kai vairuotojas ir transporto priemonė 
yra įvykio vietoje. Tai patvirtina ir mūsų atlikta baudžiamųjų bylų analizė. Dau-
gelyje (90 proc.) iš jų nusikalstama veika buvo akivaizdi.

Šiose situacijoje labai svarbu, ar vairuotojas yra įvykio vietoje, ar iš įvykio 
vietos jis buvo išgabentas į gydymo įstaigą. Tačiau svarbiausia šioje situacijoje 
yra tai, kad vairuotojas yra nustatytas ir dabartinė jo buvimo vieta yra tiksliai 
žinoma. Todėl pagrindinis keliamas uždavinys – nustatyti visas eismo įvykio 
aplinkybes bei dėl įvykio kaltą asmenį. Dažniausiai atliekami tokie pirminiai 
tyrimo veiksmai: įvykio vietos apžiūra; transporto priemonės apžiūra; lavono 
(jeigu jis yra įvykio vietoje) apžiūra; įvykio liudytojų apklausa; nukentėjusiojo 
apklausa, vairuotojo bei nukentėjusiojo neblaivumo patikrinimas, teismo me-
dicinos tyrimų skyrimas: kaltininko – vairuotojo apklausa ir jo apžiūra, teismo 
autotechninės ekspertizės skyrimas17.

Situacijoje, kurioje įvykio aplinkybės neaiškios (nėra vairuotojo; nėra 
transporto priemonės ir vairuotojo) pagrindinis uždavinys – eismo įvykyje 
dalyvavusios transporto priemonės ir (ar) vairuotojo paieška. Šiuo atveju bus 
atliekami tokie veiksmai: „įvykio vietos apžiūra, liudytojų apklausa, nukentėju-
siojo apklausa ir teismo medicininio tyrimo skyrimas; nukentėjusiojo neblai-
vumo patikrinimas, kriminalinės paieškos ir kelių policijos patrulinės tarnybos 
pareigūnų veiksmai dėl transporto priemonės ir jos vairuotojo paieškos“18. 

Kadangi dauguma eismo įvykių įvyksta keliuose, kur apriboti eismą il-
gesniam laikui beveik neįmanoma, todėl visi procesiniai veiksmai įvykio vieto-
je turi būti atlikti per kuo trumpesnį laiką. Tačiau, kita vertus, vienašališkai bei 
skubotai įvardyti eismo įvykio priežastis ir kaltą asmenį pirminėje eismo įvykio 
tyrimo stadijoje itin pavojinga, nes neretai dėl to gali būti pasirenkama netinka-
ma tyrimo kryptis, siekiant pagrįsti iškeltąją versiją.

Būtina pabrėžti neatidėliotinų veiksmų svarbą eismo įvykių bylose, t. 
y. tų procesinių veiksmų, kurie atliekami norint surinkti, užfiksuoti bei paimti 
greitai kintančius ar greitai nykstančius objektus. Pasak R. Burdos, neatidėlio-
tini tyrimo veiksmai apibrėžiami kaip tokie veiksmai, kurių pagal surenkamus 
faktinius duomenis ir esamą tyrimo situaciją atidėti negalima ir kuriuos uždel-

17 Burda, R.; Krikščiūnas, R.; Latauskienė, E.; Malevski, H.; Matulienė. S. Kriminalis-
tikos taktika ir metodika. Vilnius, 2004. p. 134.

18 Ten pat, p. 135.
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sus kiltų grėsmė prarasti dalį arba visus faktinius duomenis.19 Eismo įvykių 
bylose paprastai neatidėliotinas veiksmas yra įvykio vietos apžiūra, kurios metu 
užfiksuojami pėdsakai ant drabužių, kurie dažniausiai sunaikinami gabenant 
sužeistąjį ar žuvusįjį, biologinės kilmės pėdsakai (kraujas, kūno audinių dale-
lės) ant išorinių transporto priemonės dalių, kelio įrenginių ar dangos pavir-
šiaus, kiti pėdsakai, kurie gali būti sunaikinami lyjant ar sningant, ar dėl kitokio 
aplinkos poveikio.

Pažymėtina, kad pagal galiojusią ikiteisminio tyrimo koncepciją tokius 
veiksmus buvo galima atlikti tik pradėjus ikiteisminį tyrimą. Todėl į įvykio vietą 
ikiteisminio tyrimo pareigūnas turėjo vykti jau pradėjęs ikiteisminį tyrimą ir iš 
budėtojo žinodamas apie padėtį įvykio vietoje – ar yra nukentėjusiųjų, ar yra 
galimas kaltininkas, ar jis neblaivus ir kt., kitaip tariant, ar yra pagrindas pra-
dėti ikiteisminį tyrimą. Priešingu atveju, nepradėjus ikiteisminio tyrimo, rinkti 
faktinius duomenis įvykio vietoje buvo beprasmiška, nes tokie duomenys bau-
džiamojoje byloje galėjo būti nepripažįstami įrodymais. Šio formalaus reikala-
vimo pažeidimas turėjo labai svarbią ir lemtingą įtaką sėkmingam tyrimui.

Siekdamas „liberalizuoti“ ikiteisminio tyrimo pradėjimo procedūrą, 
2008 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras priėmė 
įsakymą Nr. I-110, kuriuo patvirtino rekomendacijas dėl ikiteisminio tyrimo 
pradžios ir jos registravimo tvarkos. Šiose rekomendacijose nurodoma, jog 
ikiteisminis tyrimas pradedamas prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui 
patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius, o vienas iš galimų ikiteismi-
nio tyrimo pradėjimo būdų – jei prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas 
pradeda bent vieną Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (to-
liau – BPK) numatytą proceso veiksmą. Vadovaujantis aptariamos rekomen-
dacijos nuostatomis, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno atvykimas į 
eismo įvykio vietą ir padėties įvertinimas bei neatidėliotinų ikiteisminio tyrimo 
veiksmų atlikimas vertinami kaip ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Šiuo atveju 
eliminuojama ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro pareiga, prieš vyks-
tant į eismo įvykio vietą pradėti ikiteisminį tyrimą. Taip pat nebereikia baimin-
tis, ar eismo įvykio vietoje surinkti faktiniai duomenys bus pripažinti įrodymais 
baudžiamajame procese.

19 Burda, R. Kriminalistikos taktika. Vilnius, 2000, p. 47.
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Pažymėtina, kad 2010 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos baudžiamo-
jo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-1014, įsigaliojusiu 
2010 m. spalio 1 d., 168 straipsnis buvo papildytas nuostata, kad „gauto skundo, 
pareiškimo ar pranešimo duomenims patikslinti gali būti atlikta įvykio vietos ap-
žiūra, įvykio liudytojų apklausos, taip pat iš valstybės ar savivaldybės įmonių, įstai-
gų, organizacijų, pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiš-
kimas ar pranešimas, reikalaujami duomenys ar dokumentai, atliktos pareiškėjo 
arba asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, ap-
klausos. Tokie proceso veiksmai turi būti atlikti per kuo trumpesnius terminus“20.

Tokia nuostata ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui suteikė ga-
limybę, dar nepradėjus ikiteisminio tyrimo, atlikti įvykio vietos apžiūrą. Tačiau 
svarbu pabrėžti, kad šio veiksmo nereikėtų tapatinti su jau aptartomis Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro įsakymu patvirtintomis rekomendacijomis 
dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, kuriose nurodyta, jog 
vienas iš galimų ikiteisminio tyrimo pradėjimo būdų – jei prokuroras ar ikiteis-
minio tyrimo pareigūnas pradeda bent vieną BPK numatytą proceso veiksmą.

Esminis įvykio vietos apžiūros teisinio įforminimo ir vėlesnio vertini-
mo skirtumas yra tas, jog, remiantis BPK 168 straipsnio nuostatomis, apžiūrint 
įvykio vietą dar tik tikslinami pranešimo duomenys ir nėra aišku, ar bus pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas, o vadovaujantis aptartomis rekomendacijomis iki-
teisminis tyrimas gali būti pradedamas, kai prokuroras ar ikiteisminio tyrimo 
pareigūnas patys nustato nusikalstamos veikos požymius ir atlieka bent vieną 
BPK numatytą proceso veiksmą. Todėl labai svarbu pabrėžti, kad pastaruoju 
atveju pareigūnui būtina nustatyti aiškius nusikalstamos veikos požymius tam, 
kad atliktas procesinis veiksmas (įvykio vietos apžiūra) būtų vertinamas kaip 
ikiteisminio tyrimo pradėjimas.

Apibendrinant įvykio vietos apžiūros teisinį reglamentavimą galima da-
ryti išvadą, jog nauja nuostata dėl įvykio vietos apžiūros, atsiradusi 168 straips-
nyje, ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui, atliekančiam įvykio vietos 
apžiūrą, suteikė diskreciją pačiam spręsti, kada toks veiksmo atlikimas bus ver-
tinamas kaip ikiteisminio tyrimo pradėjimas, o kada kaip tikslinami pranešimo 
duomenys.

20 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildymo 31 straipsniu 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 papildy-
mo įstatymas, 2010, Nr. XI-1014 // Valstybės žinios. 2010-09-25, Nr. 113-5742.
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Praktikoje, tiriant kelių eismo įvykius, neturėtų kilti problemų dėl tokio 
reglamentavimo, nes pareigūnas, atvykęs į eismo įvykio vietą ir nustatęs aiškius 
nusikalstamos veikos požymius (sveikatos sutrikdymą ar mirties faktą), gali 
pradėti ikiteisminį tyrimą vien apžiūrėjęs eismo įvykio vietą. Nenustatęs minė-
tų faktų, pareigūnas, apžiūrėdamas įvykio vietą, patikslina įvykio (pranešimo) 
aplinkybes ir vėliau nusprendžia, ar atsisakyti ikiteisminio tyrimo, ar jį pradėti.

Pirminių tyrimo veiksmų eiliškumas keičiasi atsižvelgiant į eismo įvy-
kio kriminalistinės charakteristikos elementų specifiką. Modeliuojant galimas 
eismo įvykio tyrimo situacijas būtina pabrėžti, jog pirminių veiksmų sąrašo vir-
šuje visada išliks eismo įvykio vietos apžiūra. Atsižvelgiant į paros laiką (esant 
tamsiam paros metui), ir transporto priemonei užvažiavus ant pėsčiojo, ir atsi-
trenkus / užvažiavus ant kliūties, būtina nustatyti matomumą iki objekto, kuris 
buvo kelyje prieš eismo įvykį. Tai reiškia, jog vienas iš pirminių tyrimo veiksmų 
(po eismo įvykio vietos apžiūros) – nukentėjusiojo (jo drabužių) arba kliūties 
apžiūra bei matomumo iki kliūties / kelio, kelio elementų iš vairuotojo vietos 
nustatymas.

Jeigu transporto priemonė užvažiavo ant pėsčiojo ir iš įvykio vietos pa-
sišalino, pirmiausia būtina vykdyti dalyvavusios transporto priemonės ir (ar) 
vairuotojo paiešką. Šiuo atveju atliekami tokie pirminiai tyrimo veiksmai: eis-
mo įvykio vietos apžiūra, kriminalinės paieškos ir kelių policijos patrulinės tar-
nybos pareigūnų veiksmai dėl transporto priemonės ir jos vairuotojo paieškos, 
liudytojų apklausa, nukentėjusiojo apklausa, eismo įvykio tyrimo užduoties / 
teismo ekspertizės skyrimas bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodekse numatytų procesinių prievartos priemonių taikymas.

Esant menkiausiam požymiui, kad eismo įvykyje dalyvavęs asmuo gali 
būti apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką vei-
kiančių medžiagų, būtina paskirti užduotį atlikti medicininį tyrimą siekiant nu-
statyti minėtą požymį. Šis veiksmas privalomai turėtų būti atliekamas kiekvie-
nam transporto priemonės vairuotojui, nesvarbu, kokia eismo įvykio situacija.

Anketinės apklausos metu pareigūnai įvardijo, kokie ikiteisminio ty-
rimo veiksmai, jų nuomone, yra veiksmingiausi (ypač svarbūs) tiriant eismo 
įvykius. Tai:

a.  įvykio vietos tyrimas – 48 proc.
b. liudytojų (nukentėjusiųjų) apklausa – 22 proc.
c. ekspertizės arba objektų tyrimas – 20 proc.



192 

L. NOVIKOVIENE, V. PAULAUSKAS

d.  įtariamojo apklausa ir parodymų patikrinimas vietoje – 9 proc.
e.  akistata – 1 proc.

Iš gautų rezultatų matome, kad pareigūnai pagal informacinių šaltinių 
svarbą tiriant nusikalstamas veikas transporto eismo saugumui pirmenybę 
teikia įvykio vietos tyrimui. Po jo eina liudytojų (nukentėjusiųjų) apklausos. 
Manytume, kad liudytojų (nukentėjusiųjų) duodami parodymai dažniausiai 
yra susiję su patirtomis pasekmėmis bei emocijomis ir gali būti šiek tiek perdėti.

Taip pat manytume, kad pareigūnai ne visiškai įvertina pėdsakų ir kitų 
objektų tyrimo rezultatų reikšmę, nors šie duomenys dažniausiai yra patys 
objektyviausi. Kaip žinome, įtariamasis, vadovaudamasis jam suteikiamomis 
LR BPK 21 str. 4  d. teisėmis, bei asmuo, galintis duoti parodymus apie savo 
paties padarytą nusikalstamą veiką, vadovaudamasis pastarajam suteiktomis 
LR BPK 82 str. 3 d. teisėmis, gali atsisakyti duoti parodymus. Jis taip pat neat-
sako už duotus melagingus parodymus, todėl siekdamas sumenkinti savo kaltę 
jis sąmojingai arba ne gali meluoti ir duoti sau palankesnius parodymus, todėl 
įtariamojo ir asmens, galinčio duoti parodymus apie savo paties padarytą nu-
sikalstamą veiką, parodymai dažniausiai būna subjektyviausi, jam palankiausi 
ir galintys neatitikti tikrosios padėties. Pareigūnai teisingai šiuos informacinius 
šaltinius priskiria prie mažiausiai svarbių.

Kaip dažniausiai atliekamus ikiteisminio tyrimo veiksmus eilės tvarka 
pareigūnai nurodė:

a. įvykio vietos apžiūrą;
b. liudytojų apklausas;
c. parodymų patikrinimą vietoje;
d. ekspertizės ar objektų tyrimo skyrimą;
e. įtariamojo apklausą; 
f. įvykio vietos tyrimą;
g. eksperimentą;
h. parodymą atpažinti; 
i. akistatą; 
j. kratą; 
k. poėmį; 
l. ne viešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmus (telekomunikacijų 

tinklais perduodamos informacijos kontrolę ir įrašų darymą ar kt.). 
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Iš esmės į šį sąrašą pakliūva ne tik pirminiai ikiteisminio tyrimo veiks-
mai, tačiau jis gana gerai atspindi tyrimo veiksmų eiliškumą ir svarbą tiriant 
eismo įvykius. Savaime suprantama, kad atsižvelgiant į tiriamo eismo įvykio 
aplinkybes pirminiai tyrimo veiksmai ir atlikimo eiliškumas gali keistis.

Pažymėtina, kad prie dažniausiai nurodytų atliekamų veiksmų priskir-
tas įvykio vietos tyrimas, kurį nurodė Panevėžio apskrities pareigūnai, nėra tiks-
lus, nes iš baudžiamųjų bylų analizės matyti, kad nė vienoje byloje šis veiksmas 
nebuvo atliktas. Manytume, kad pareigūnai dėl kriminalistinių žinių stokos šį 
veiksmą teoriškai prilygina įvykio vietos apžiūrai.

Procesinės prievartos priemonės neatsitiktinai nurodytos kaip rečiau-
siai atliekami procesiniai veiksmai. Žinoma, tai susiję su šios nusikalstamos vei-
kos rūšimi – neatsargumu, todėl dažniausiai jų atlikti nėra pagrindo. 

Jeigu panagrinėtume informacijos šaltinius, kuriuos pareigūnai nurodė 
kaip ypač svarbius tiriant veikas transporto eismo saugumui, matytume, kad 
pėdsakų ir kitų objektų tyrimo rezultatus, liudytojų, įtariamųjų, nukentėjusiųjų 
parodymus pareigūnai vertina beveik vienodai (žr. 40 grafiką).

40 grafikas.  
informaciniai šaltiniai, svarbūs tiriant nusikalstamas veikas  

transporto eismo saugumui
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cIš šio paveikslo matome, kad pareigūnai mažiausiai vertina eksperti-
zės ar kitų objektų tyrimo rezultatų reikšmę bei įtariamojo parodymus. Tokia 
prielaida pasitvirtino, nes šį teiginį taip pat patvirtino atlikta baudžiamųjų bylų 
analizė. Net 74 procentai apklaustųjų nurodė, kad taip yra dėl to, jog šios nusi-
kalstamos veikos vertinamos kaip akivaizdžios ir labai dažnai joms įvykus yra 
galimybė gauti liudytojų, nukentėjusiųjų ar kitų asmenų parodymus.

Pabrėžtina neabejotinai didelė įvykio vietos apžiūros reikšmė tiriant nu-
sikaltimus eismo saugumui. Tai bene svarbiausias faktinių duomenų rinkimo 
būdas šios kategorijos baudžiamosiose bylose. Neatlikus šio veiksmo sunku ar 
net neįmanoma įsivaizduoti paties įvykio tyrimo. Kad šis veiksmas būtų atlik-
tas kuo geriau, svarbu, kad jame dalyvautų specialistas.

Siekiant tinkamai ištirti eismo įvykį, t. y. eismo įvykio mechanizmą, at-
kurti kelio situaciją eismo įvykio vietoje, techniniu požiūriu įvertinti eismo įvy-
kio dalyvių veiksmus, taip pat nustatyti kitas aplinkybes, turėjusias įtakos eismo 
įvykiui, būtina tinkamai užfiksuoti bei paimti reikšmingus duomenis, esančius 
įvykio vietoje. Eismo įvykio vietos apžiūros protokolas ir planas (schema) yra 
pagrindiniai eismo įvykių ekspertų tyrimų objektai. Nuo pirminės medžiagos 
parengimo kokybės priklauso tolesnė tyrimo eiga, todėl ypač svarbu, kad eis-
mo įvykio vietos apžiūros metu dalyvautų specialistas. Čia gali atvykti įvairių 
sričių specialistai: autotechnikai (eismo įvykio specialistas), autotechnikai – 
trasologai, teismo medikai, specialistų kriminalistų. Tai turi garantuoti visapu-
sišką ir gerą eismo įvykio vietos apžiūrą. Iš pareigūnusų apklausos matome, kad 
įvykio vietos apžiūrose specialistas dalyvauja ne visada (žr. 41 grafiką).

Siekdami nustatyti, ar eismo įvykio vietos apžiūros metu yra pasitelkia-
mas specialistas, pagal šį kriterijų nagrinėjome ir baudžiamąsias bylas. Atlikę 
baudžiamųjų bylų analizę nustatėme, kad Kauno apskrityje specialistas daly-
vavo 59 įvykio vietos apžiūrose, 22 bylose nedalyvavo, Klaipėdos apskrityje 
specialistas dalyvavo 68 įvykio vietos apžiūrose, 212 bylose nedalyvavo, Pa-
nevėžio apskrityje specialistas dalyvavo 36 įvykio vietos apžiūrose, 227 bylose 
nedalyvavo, Alytaus apskrityje specialistas dalyvavo 16 įvykio vietos apžiūrų, 
80 bylose nedalyvavo, Utenos apskrityje specialistas dalyvavo 11 įvykio vietos 
apžiūrų, 109 bylose nedalyvavo, Vilniaus AVPK VP KPV NVESTS specialistas 
dalyvavo 39 įvykio vietos apžiūrose, 181 byloje nedalyvavo, Vilniaus AVPK

Vilniaus r. PK specialistas dalyvavo 18 įvykio vietos apžiūrų, 82 bylose 
nedalyvavo. Iš viso aptariamose apskrityse ir Vilniaus AVPK VP KPV NVESTS 
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bei Vilniaus AVPK Vilniaus r. PK specialistas dalyvavo 247 įvykio vietos apžiū-
rose, 910 bylose nedalyvavo.

41 grafikas.  
ar Jūsų atliekamos eismo įvykio vietos apžiūros metu dalyvauja specialistai  

(apklausiant pareigūnus).

Vadinasi, galime konstatuoti, jog įvykio vietos apžiūroje, galinčioje lem-
ti visą ikiteisminio tyrimo eigą, dalyvavusių įvykio vietoje specialistų skaičius 
akivaizdžiai per mažas.

Apklausiant pareigūnus paaiškėjo priežastys, dėl kurių specialistas neda-
lyvavo įvykio vietos apžiūroje. Pareigūnai pagal svarbą nurodo šias priežastis:

•	 specialistų trūkumą;

•	 susiklosčiusią praktiką;

•	 blogai organizuotą darbą;

•	 iškvietimą ne darbo metu;

•	 viršvalandinio darbo (ne)apmokėjimą;

•	 specialisto dalyvavimas nėra būtinas.
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 Atlikdamas ikiteisminį tyrimą, ikiteisminio tyrimo pareigūnas susidu-
ria su specifiniais klausimais, kuriems išspręsti reikalingos specialios žinios. LR 
BPK leidžia ikiteisminio tyrimo pareigūnui pasinaudoti specialisto žiniomis. 
Todėl vadovaujantis LR BPK specialiųjų žinių panaudojimas galimas šiomis 
formomis: 

a) dalyvaujant tyrimo veiksmuose; 

b) atliekant objektų tyrimą BPK 205 ir 206 str. nustatyta tvarka ir patei-
kiant išvadą; 

c) duodant paaiškinimus (pvz., teismo kvietimu).

Taikydamas specialisto dalyvavimo atliekant tyrimo veiksmus formą, 
apžiūros metu specialistas panaudoja savo žinias, tačiau jų panaudojimo rezul-
tatas atsispindi veiksmo fiksavimo protokole, o ne išvadose ar aktuose. Skir-
tumas tas, jog specialistas, atliekantis jam pavestą objektų tyrimą, atlieka visą 
veiksmą ir dalyvauja tame tyrimo veiksme bei pateikia savo išvadą. Apžiūros 
metu ikiteisminio tyrimo pareigūno ir specialisto funkcijos susilieja.ir specia-
listas gali pateikti savo išvadą tik įrašydamas ją į atliekamo veiksmo protokolą.

Kaip parodė pareigūnų apklausa, tiriant šios kategorijos baudžiamąsias 
bylas, specialistai dažniausiai pasitelkiami atliekant šiuos ikiteisminio tyrimo 
veiksmus:

•	 įvykio vietos apžiūrą;

•	 objekto tyrimus;

•	 įvykio vietos tyrimus;

•	 eksperimentus;

•	 parodymų patikrinimus vietoje;

•	 apklausas;

•	 poėmius.

Pažymėtina, kad atliekant kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus (ne įvykio 
vietos apžiūrą) specialistas į pagalbą paprastai nepasitelkiamas. Pavyzdžiui, tik 7 
proc. Kauno apskrities pareigūnų nurodė, kad specialistas dalyvavo apklausoje 
ir tiek pat (7 proc.) nurodė, kad atliekant eksperimentą. Panevėžio apskrities 
25 proc. apklaustų pareigūnų nurodė, kad specialistą jie pasitelkia, jeigu skiria-
ma ekspertizė arba tiriami objektai, o atlikdami eksperimentą specialistus pa-
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sitelkia 7,1 proc. pareigūnų; parodymams atpažinti, kratai atlikti, parodymams 
įvykio vietoje, akistatai atlikti specialistus pasitelkia 3,6 proc. apklaustų parei-
gūnų, 3,6 proc. pareigūnų nurodė, kad jų atliekamuose veiksmuose specialistai 
nedalyvauja.

Apklausos metu taip pat nustatėme teigiamą tendenciją, jog pradėjęs 
ikiteisminį tyrimą tyrėjas jį ir baigia. Būtent taip nurodė 74 proc. apklaustų pa-
reigūnų, kiti 26 proc. apklausiamųjų nurodė, kad tyrimą baigia kitas pareigūnas.

Nors šis rodiklis yra optimistinis, jo nereikėtų suabsoliutinti, nes įvykio 
vietos apžiūros kokybė nuvilia. Tiriant baudžiamąsias bylas 78 proc. atvejų 
(902 bylų) įvykio vietos apžiūros metu nebuvo paimti jokie pėdsakai ar tyrimo 
objektai. Tai rodo, kad įvykio vietos apžiūra turi būti tobulinama.

Į klausimą „Kokie ikiteisminio tyrimo veiksmi kelia daugiausia organi-
zacinių, techninių problemų (eilės tvarka nuo sudėtingiausio)?“ atsakyta:

1. įvykio vietos apžiūra;

2. įvykio vietos tyrimas;

3. įtariamojo apklausa;

4. eksperimentas;

5. liudytojų apklausa;

6. objektų tyrimo paskyrimas;

7. akistata;

8.  poėmis.

Pažymėtina, jog kaip veiksmą, sukeliantį daugiausia organizacinių, tech-
ninių problemų tiriant eismo įvykius, Utenos apskrities respondentai nurodė 
įvykio vietos apžiūrą, po jos – įtariamojo apklausą, poėmį, ekspertizės ar objek-
tų tyrimo skyrimą, akistatą. Panevėžio apskrities pareigūnai kaip tokį veiksmą 
įvardijo eksperimentą. 

Kaip matome, įvykio vietos apžiūra ir tyrimas yra vieni problemiškiau-
sių tyrimo veiksmų pareigūnams. Todėl atkreiptinas dėmesys į tai, ar tinkamai 
atliekami šie tyrimo veiksmai.

Pareigūnai, atlikdami ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose dėl trans-
porto eismo saugumo, teigia taip pat susiduriantys su įvairaus pobūdžio proble-
momis. Pareigūnams pateikus klausimą, kokias jie mato problemas ar sunkumus 
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tiriant eismo įvykius, buvo nurodytos tokios priežastys, kurios, mūsų manymu, 
realiai atspindi įvykių tyrimo tobulinimo kryptis:

1. didelis ekspertinių įstaigų darbo krūvis ir atliekant specialisto tyrimus bei 
ekspertizes šio pobūdžio bylose, ir atliekant ikiteisminį tyrimą – 44 proc.

2. įgūdžių stoka tiriant eismo įvykius – 16 proc.

3. neiniciatyvumas (motyvacijos trūkumas) – 14 proc.

4. silpnas techninis aprūpinimas (darbo priemonių ar kt. stoka) – 13 proc.

5. silpnas teorinis parengimas – 7 proc.

6. menkas ar nepakankamas bendradarbiavimas su kitais įvykio vietą ap-
žiūrinčiais dalyviais – 6 proc.

Tyrėjų nuomone, norint pagerinti eismo įvykių tyrimą, būtina:

1. tobulinti tyrėjų įgūdžius, kelti kvalifikaciją ir profesionalumą šioje srityje 
(t. y. įgyti specializaciją tiriant tokio pobūdžio bylas) – 63 proc.

2. būti gerai aprūpintiems techninėmis priemonėmis – 15 proc.

3. suteikti motyvaciją dirbti (atlyginimų ir socialinių garantijų klausimų 
sprendimas) – 14 proc.

4. skatinti rengti specialius kursus, seminarus, taip pat leisti specialiąją eis-
mo įvykių tyrimo metodikos literatūrą – 8 proc.

Atliktas tyrimas rodo, kad kelių eismo saugumas itin svarbus visos vi-
suomenės klausimas. Todėl ši problema turi būti sprendžiama įvairiais lygme-
nimis. Pirmiausia išskirtinas Europos Sąjungos lygmuo. Nagrinėjant šią proble-
mą aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos institucijos ir pagrindinis vaidmuo čia 
tenka Europos Komisijai, kuri sprendžia trijų eismo sistemą sudarančių sričių 
– elgesio kelyje, transporto priemonių ir infrastruktūros – klausimus21. Kaip jau 
minėjome, Komisija 2001 m. priimtoje Baltojoje knygoje dėl transporto politi-
kos (White Paper “European transport policy for 2010: time to decide) buvo pasiū-
liusi ambicingą tikslą – iki 2010 m. Europos keliuose kasmet išgelbėti 25 000 
žmonių gyvybių. Šiam tikslui pritarė Europos Parlamentas ir visos valstybės 
narės. Šį tikslą pakartotinai užsibrėžė Europos šalių transporto ministrai 2003 
m. spalį pritoje Veronos deklaracijoje. Tais pačiais metais (2003) m. parengta 
Europos kelių eismo saugumo veiksmų programa (Road Safety Action Program-

21 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/introduction_en.htm)
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me), kurioje numatytos konkrečios priemonės šiam tikslui pasiekti. Paminėti-
na ir Komisijos parengta „2011–2020m. Kelių eismo saugos programa“22. 

Norint pasiekti Europos Komisijos keliamus ambicingus tikslus sau-
gaus eismo užtikrinimo srityje būtina įdėti daug pastangų. Savaime supran-
tama, kad kai kuriems prioritetiniams saugumą keliuose didinantiems veiks-
niams paskatinti reikia Bendrijos iniciatyvos. Tuo tikslu Europos Komisija 
finansuoja mokslinius tyrimus, nukreiptus į įvairių technologijų plėtrą, tarp jų 
– ir užtikrinančių saugumą, nacionalines programas, teikia pasiūlymus. 

Viena iš pagrindinių Europos Komisijos remiamų sričių – siekis sukurti 
protingą transporto sistemą, kuri turėtų aprėpti keletą aspektų – optimizuo-
ti transporto infrastruktūrą, eismo srautus, gerinti skirtingų transportavimo 
būdų sąsajas ir kartu spręsti eismo saugumo ir naujų technologijų pritaikymo 
problemas. Šiuo metu pabrėžiama, kad „svarbiausias žmogaus gyvybę išgelbėti 
galintis išradimas po saugos diržo yra elektroninės saugumo kontrolės (ESK) 
mechanizmas, neleidžiantis transporto priemonei slysti bet kokiomis eismo 
sąlygomis. Būtent dėl automobilio slydimo įvyksta daugiausia skaudžių eismo 
nelaimių, kuriose žūva arba sužalojami žmonės. ESK „atpažįsta“ kritišką vaira-
vimo situaciją ir į ją „įsikiša“, taikydamas specifinį stabdžio spaudimą, padeda 
vairuotojui stabilizuoti transporto priemonę23.

Karui keliuose plintant visoje Europoje, mokslininkai nerimauja, jog 
dauguma ištobulintų technologijų, nors jų galimybės didžiulės, dar neįdiegtos 
į rinką. Jos lėtai diegiamos dėl teisės ir institucinių kliūčių, didelių sąnaudų ir 
menkų žinių apie jų teikiamus pranašumus.

Sprendžiant eismo saugumo problemas, turi svariai prisidėti kiekviena 
valstybė. Todėl Valstybiniam eismo saugumo užtikrinimo lygmeniui tenka išskir-
tinis vaidmuo. Europos Komisija ragina valstybes nares veiksmingiau stebėti 
avaringus kelio ruožus, fiksuoti eismo įvykius, jų pasiskirstymą ir imtis atitin-
kamų priemonių. 

Eismo saugumo problema valstybėje reikalauja kompleksinio požiūrio 
į ją įvairiais aspektais. Saugaus kelių eismo problemą galima išspręsti tik 

22 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/343&
format=HTML&aged=0&language=LT&guiLanguage=en

23 Europa pralaimi karą keliuose. http://www.vl24.lt/Archyvas/Priedu-archyvas/2008-
metai-Geguze/Europa-pralaimi-kara-keliuose prisijungimo laikas 2009 09 25 d
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tuomet, kai ji keliama visais valstybės lygmenimis: Seimo, Vyriausybės, savi-
valdybių ūkinių subjektų bei visų eismo dalyvių, t. y. darant poveikį visuomenei 
visais įmanomais įstatymo numatytais ir auklėjimo būdais. Galima sutikti su V. 
Greičiumi24 ir K. Vitkausku, kad saugų kelių eismą veikia daug komponentų 
kuriuos būtų galima sutelkti į glaudžiai susijusią visumą, atskleidžiančią tris pa-
grindinius elementus: kelius, transporto priemones ir eismo dalyvius. Dirbant 
prevencinį saugaus eismo užtikrinimo darbą turi būti siekiama gerinti šios sis-
temos funkcionavimą. Kita vertus, labai svarbu, įvertinus gamtinius, ekonomi-
nius, socialinius bei kultūrinius šalies ypatumus, teisingai nustatyti kiekvieno 
šių elementų reikšmę kelių eismo saugumui ir pagal tai atitinkamai kreipti ben-
drą prevencinio darbo politiką.

Šias saugaus eismo sistemos sudedamąsias dalis galima veikti įvairiomis 
priemonėmis:

•	 teisinėmis, 

•	 administracinėmis,

•	 inžinerinėmis, 

•	 švietėjiškomis, 

•	 mokslo tiriamaisiais darbais. 

Visų šių sudedamųjų dalių įtaka saugiam eismui yra vienodai svarbi ir 
tiesiogiai priklauso nuo šalies ekonomikos, valstybės skiriamų lėšų, gyventojų 
kultūros, jų saugaus eismo sampratos, valstybinių ir visuomeninių institucijų 
požiūrio sprendžiant eismo saugumo problemas.

Saugiam eismui užtikrinti skirto prevencinio darbo veiksmingumą le-
mia valstybėje vykdoma teisinė politika. Jos esmė – užtikrinti efektyviems įsta-
tymams funkcionuoti būtinas sąlygas. Eismo dalyvių savo pareigų ir teisių su-
vokimas ir sąmoningas jų laikymasis – tai vienas pagrindinių rodiklių, ar teisinė 
politika vykdoma veiksmingai. Nagrinėjant teisės normas, reglamentuojančias 
tam tikrą prevencinio darbo kryptį saugaus eismo užtikrinimo srityje, svarbu 
ne tik atlikti teisinių dokumentų analizę, bet ir atskleisti teisės normų turinio 
ir faktinio jų poveikio reguliuojamiems santykiams skirtumą, nes tikrąjį teisės 
funkcionavimą visuomenėje lemia ne tiek oficialus teisės normos priėmimo 

24 Greičius, S; Vitkauskas, K. Kelių policijos vykdomo prevencinio darbo poveikis 
eismo saugumui. // Jurisprudencija. 2002, t. 35(27).
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bei išleidimo faktas, kiek socialinių grupių, organizacijų ir individų gyvenimo 
tikslai bei interesai, jų nusiteikimas bei galimybės taikyti šias normas gyvenime.

Pirmą kartą eismo saugumo sistemos, kaip vientisos struktūros, sam-
prata, teisiniai jos pagrindai, veiklos koordinavimas, tarnybų funkcijos įtvirtin-
tos 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl kelių 
eismo saugumo sistemos“, kuriame buvo patvirtinta Susisiekimo ministerijos 
parengta Lietuvos Respublikos kelių eismo saugumo sistema. Bendrojoje do-
kumento dalyje pažymėta, kad eismo saugumo sistemos tikslas – skatinti vals-
tybines institucijas, visuomenines organizacijas, juridinius ir fizinius asmenis 
dirbti eismo saugumo srityje bei koordinuoti šį darbą; svarbiausias uždavinys – 
įgyvendinti valstybės politiką eismo saugumo srityje, numatyti veiklos kryptis 
ir priemones eismo saugumui gerinti25. 

Veiklai koordinuoti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo nu-
matyta sudaryti nuolatinę instituciją – Lietuvos kelių eismo saugumo komi-
siją, kurios funkcijos: dalyvauti rengiant eismo saugumo programas, teikti Vy-
riausybei pasiūlymus dėl šių programų įgyvendinimo, kontroliuoti teisės aktų 
bei programų vykdymą, planuoti mokslo tiriamuosius darbus. Eismo saugu-
mo priemonės turėjo būti finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, 
draudimo kompanijų skiriamų lėšų, juridinių ir fizinių asmenų savanoriškų 
įmokų. Taip pat buvo numatyta galimybė steigti kelių eismo saugumo fondą.

Kelių eismo saugumo sistemos patvirtinimas leido sukurti saugaus eis-
mo sistemos funkcinę struktūrą, sudarė prielaidas kompleksiškai koordinuoti 
ir vykdyti saugaus eismo politiką, įvardijo atsakingas institucijas ir apibrėžė jų 
veiklą, padėjo teisinės bazės tolesnės plėtros pagrindus26.

Eismo saugumo sistemai funkcionuoti kliudė tai, kad išleisti teisės ak-
tai neturėjo įstatymo galios. Vyriausybės leidžiami vykdomieji įstatymus pa-
pildantieji aktai, negalėdami suteikti pakankamo legitimumo jos veiksmams, 
siaurino teisės normų įgyvendinimo galimybes bei neapėmė visų eismo sis-
temos sudedamųjų dalių teisinio reguliavimo, todėl nesudarė tvirtos teisinės 
bazės, kurios pagrindu būtų galima kompleksiškai spręsti saugaus eismo pro-

25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių eismo saugumo siste-
mos“ // Valstybės žinios. 1997, Nr. 27

26 Greičius, S; Vitkauskas, K. Kelių policijos vykdomo prevencinio darbo poveikis 
eismo saugumui // Jurisprudencija. 2002, t. 35(27), p. 46.
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blemas visomis prevencinio darbo kryptimis27. Tuo laikotarpiu priimti atskiri 
įstatymai – Transporto veiklos pagrindų įstatymas (1991 m.), Kelių įstatymas 
ir Kelių fondo įstatymas (abu priimti 1995 m.) – nebuvo skirti kelių eismo sis-
temai, kaip vientisai struktūrai, teisiškai pagrįsti, o reguliavo tik tam tikrus jos 
komponentus.

Padėtis pradėjo keistis 2000 m., kai buvo priimti keli įstatymai, regu-
liuojantys eismo sistemos atskiras dalis. Įstatymo šaltinio autoritetingumo ir 
prestižiškumo požiūriu svarbus 2000 m. spalio 12 d. priimtas Lietuvos Res-
publikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (toliau – Saugaus eismo 
įstatymas). Tai pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis eismo saugą, kurio 
pagrindinis uždavinys – koordinuoti visų už eismą atsakingų institucijų darbą, 
reglamentuoti ir užtikrinti saugų eismą automobilių keliais28. Šiame įstatyme 
nustatyti:

•	 saugaus eismo automobilių keliais Lietuvoje teisiniai pagrindai;

•	 valstybės institucijų pareigos įgyvendinant saugaus eismo politiką;

•	 pagrindinės eismo dalyvių, kelių priežiūros institucijų, policijos, muiti-
nės pareigūnų teisės ir pareigos; 

•	 pagrindiniai transporto priemonių techninės būklės, jos tikrinimo bei 
transporto priemonių registravimo reikalavimai;

•	 transporto ir pėsčiųjų eismo sąlygos.

Saugaus eismo įstatymas atvėrė platesnes galimybes dirbti prevencinį 
darbą. Šiame įstatyme saugus eismas apibūdinamas kaip eismo būklė, atspin-
dinti jo dalyvių apsaugą nuo kelių eismo įvykių ir jų pasekmių29. Be šių saugaus 
eismo sistemos struktūrą įteisinančių teisės aktų, buvo išleista ir daugiau įsta-
tymų bei jų įgyvendinamųjų aktų, kurių paskirtis buvo reguliuoti atskiras su-
dėtines sistemos dalis ir sudaryti prielaidas dirbti prevencinį darbą. Daugiausia 
teisės dokumentų buvo skirta kelių ir eismo aplinkos priežiūrai.

Įgyvendinant šį įstatymą, 2005 m. liepos 8 d. patvirtinta Lietuvos Res-

27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių eismo saugumo siste-
mos“ // Valstybės žinios. 1997, Nr. 27.

28 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas // Valstybės 
žinios. 2000. Nr. 92–2883

29 Ten pat.
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publikos Vyriausybės „Valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005–
2010 m. programa“, kurioje siekiama sudaryti kryptingo ir ilgalaikio saugaus 
eismo gerinimo sąlygas, numatyti ir įgyvendinti atitinkamas priemones, padė-
siančias sumažinti avaringumą keliuose, kad eismo sauga keliuose būtų pasiekta 
ne mažinant žmonių judėjimo laisvę, o padarant ją saugesnę30. Strateginis šios 
programos tikslas – siekti iki 2010 m. per pusę sumažinti eismo įvykiuose žuvu-
sių žmonių skaičių, palyginti su 2005 m. 

Kaip vieną iš teigiamų priemonių didinant kelių eismo saugumą gali-
ma paminėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. priimtą 
„Saugaus eismo gerinimo programą“31, kurios tikslas – numatyti saugaus eismo 
gerinimo priemones, kad būtų greitai ir veiksmingai sumažintas avaringumas 
keliuose. Už šios programos įgyvendinimą atsakingos Susisiekimo, Vidaus rei-
kalų, Švietimo ir mokslo, Finansų bei Teisingumo ministerijos, Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Policijos departamentas 
prie Vidaus reikalų ministerijos. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2007–
2018 m. Įgyvendinant šią programą Lietuvos keliuose kasmet bus įrengiama 
vis daugiau stacionarių greičio matuoklių. Stacionarūs greičio matuokliai bus 
įrengiami avaringiausiose vietose – ten, kur yra susidariusios „juodosios dė-
mės“, bei didesnio avaringumo ruožuose. Matuoklių įrengimo vietos parinktos 
bendradarbiaujant su Transporto ir kelių tyrimo institutu, suderintos su Lie-
tuvos policijos eismo priežiūros tarnyba bei kelius prižiūrinčiomis valstybinė-
mis įmonėmis. Remiantis Vakarų Europos valstybių patirtimi, automatizuotos 
greičio kontrolės sistemos yra viena veiksmingiausių greičio ribojimo priemo-
nių pavojinguose kelių ruožuose. Stacionarūs greičio matuokliai pasiteisino ir 
Lietuvoje: 2005 m. įrengus pirmuosius du stacionarius greičio matuoklius, per 
dvejus metus jais buvo užfiksuota beveik 17,5 tūkst. leistino greičio viršijimo 
atvejų, o matuoklių įrengimo vietose jų veikimo laikotarpiu neįvyko nė vieno 
eismo įvykio, kuriame būtų buvę sužaloti ar žuvę žmonės32.

30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 759 „Dėl 
valstybinės saugaus eismo automobilių keliais 2005-2010 metų programos pa-
tvirtinimo” // Valstybės žinios. 2005, Nr. 84-311.

31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1171 „Dėl 
saugaus eismo gerinimo keliuose programos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 
2007, Nr. 115- 4706.

32 Daugiau greičio matuoklių, 2008. http://www.vl24.lt/Archyvas/Priedu-
archyvas/2008-metai-Geguze/Daugiau-greicio-matuokliu
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Seime pritarta ir įgyvendinti dar du su saugumu keliuose susiję teisės 
aktų papildymai – Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 4 sky-
riaus papildymo įstatymo ir Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl ilga-
laikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ 
papildymas33. Šių teisės aktų tikslas – siekiant užtikrinti priemonių eismo sau-
gumo būklei gerinti efektyvumą ir įgyvendinimą, įtvirtinti eismo saugumo au-
tomobilių keliais politikos, kaip vienos iš prioritetinių bendrosios nacionalinio 
saugumo politikos sričių, statusą34. Papildytas Nacionalinio saugumo pagrindų 
įstatymo priedėlis, įtvirtinantis valstybės pareigą imtis veiksmingų priemonių 
užtikrinant eismo keliuose saugumą, ypač daug dėmesio skiriant saugumui au-
tomobilių keliuose.

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje užaugo ir į eismą įsiliejo nauja vai-
ruotojų karta, kuri nelabai supranta, kas yra eismo dalyvių mandagumas ir pa-
slaugumas, kuriems nelabai rūpi paprasčiausias atsargumas kelyje. Eismo kul-
tūra yra bendros kultūros sudėtinė dalis. Ypatinga reikšmė formuojant eismo 
dalyvių kultūrą turi tekti švietimui ir auklėjimui – jie ugdo kiekvieno individo 
požiūrį, elgseną bei vertybių skalę. Kryptingai orientuota švietėjiška veikla, 
nors ir ne iš karto, bet gali duoti teigiamų rezultatų. Akivaizdu, kad daug vaikų 
iš savo tėvų ar globėjų nesulaukia tinkamo ir teisingo auklėjimo bei sektinio 
pavyzdžio, kaip elgtis kelyje35.

Vidinės kultūros stoka – tai vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių ke-
lyje, ypač susiklosčius kritinėms situacijoms, priimamus neleistinųs sprendimus. 
Būtent toks vairuotojas yra pavojingas ir sau, ir kitiems eismo dalyviams. Sunku 
tikėtis, kad brandaus amžiaus sulaukęs asmuo, visą gyvenimą auklėtas nekreipti 
dėmesio į aplinkinius, gali staiga tapti mandagus ir paslaugus. Todėl atsakomybės 
už savo veiksmus jausmą būtina skiepyti nuo mažens.

Auklėjamajame prevenciniame darbe reikšmingas vaidmuo tenka atski-
riems Lietuvos regionams – rajonams, kitaip tariant, regioniniam lygmeniui. Įvai-

33 Žr. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą „Dėl Seimo nutarimo „Dėl ilgalaikių 
valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ // Vals-
tybės žinios. 2008.06.17, Nr.69.

34 Dėl saugaus eismo keliuose // http://www.google.lt/search?hl=lt&q=eismo+saugu
mo+komisija&meta=

35 Tarptautinės konferencijos „Eismo dalyvių kultūra – saugaus eismo garantas“ re-
zoliucija, 2006.
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riuose Lietuvos miestuose tikslinga organizuoti įvairaus pobūdžio prevencinio 
pobūdžio akcijas, pavyzdžiui, „Saugokime vaikų gyvybes“, „Perėjose jauskimės 
saugiai“, „Saugiai į mokyklą“, „Važiuokime tik saugiu ir leistinu greičiu“ ir kt.

Eismo įvykių prevencijai svarbus vaidmuo tenka policijos pareigūnams, 
kurie sistemingai vykdo įvairias eismo saugumo užtikrinimo tikslines akci-
jas, tokias kaip priemonė transporto priemonių vairuotojų (apsvaigusių nuo 
narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų) blaivumui 
nustatyti, pėsčiųjų, dviratininkų ir vadeliotojų daromiems Kelių eismo taisy-
klių pažeidimams atskleisti, priemonė vairuotojų ir keleivių saugos diržų bei 
vaikams skirtų specialiųjų sėdynių naudojimo kontrolei, priemonė transporto 
priemonių leistino važiavimo greičio kontrolei ir pavojingo bei chuliganiško 
transporto priemonių vairavimo atvejams nustatyti, tikslinė policinė priemonė 
pėsčiųjų kontrolei stiprinti ir pan.

Siekiant užtikrinti eismo saugumą keliuose būtina, kad šiam tikslui įgy-
vendinti būtų panaudotos visos įmanomos ir valstybės institucijų, visuomeni-
nių organizacijų, privačių subjektų taikomos priemonės, aktyviau išnaudotos 
žiniasklaidos galimybės, skatinti bendroves (pirmiausia draudimo įmones) bei 
visuomenines organizacijas aktyviai prisidėti prie saugų eismą ir eismo dalyvių 
mandagumą propaguojančių kompanijų. Todėl atskirų visuomeninių organizaci-
jų veiklos lygmeniui tenka tikrai svarbus vaidmuo. Europoje didinant kelių eismo 
saugumą sutarta laikytis bendros atsakomybės principo. Kad Europos keliai 
taptų saugesni, vien institucijų retorikos neužtenka – svarbus kiekvieno žmo-
gaus indėlis. Šiuo požiūriu labai svarbi Europos saugaus eismo chartija (Euro-
pean Road Safety Charter), kuria visi visuomenės atstovai – ir vietinės mokyklos, 
ir kaimo asociacijos, ir didelės tarptautinės bendrovės – raginami aktyviai daly-
vauti didinant kelių eismo saugumą.

Galima paminėti vieną žinomiausių socialinių akcijų, vykusių Lietuvo-
je, – Lietuvos radijo ir televizijos socialinę akciją „Stop – karui keliuose“, kurios 
tikslas – atkreipti valdžios atstovų dėmesį į susiklosčiusią padėtį keliuose bei 
paraginti vairuotojus jausti didesnę atsakomybę. Savaime suprantama, tai la-
biau šviečiamasis projektas, kad visuomenė ir jos atstovai suklustų ir pagaliau 
imtųsi atsakingiau elgtis kelyje. Būtina pažymėti, kad tokios akcijos turi būti 
permanentinės, jokiu būdu ne epizodinės.

Kalbant apie priemones, gerinančias saugų eismą keliuose ir gatvėse, 
galima pažymėti, kad jos iš esmės turėtų būti siejamos su žmogiškuoju faktoriu-
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mi. Mūsų požiūriu, pagrindinės prevencinio darbo kryptys, siekiant užtikrinti 
eismo saugumą, turėtų būti susijusios su: 

1) eismo aplinkos pertvarkymu; 

2) automobilių parko techninės būklės priežiūra; 

3) eismo dalyvių lavinimu, švietimu.

A. Pikūno36 teigimu, siūlomos prevencijos priemonė,s eismo saugumo 
būklei gerinti turi atitikti šiuos tikslus:

1. sumažinti kelių eismo intensyvumą miestuose, gerinti kelių būklę, kurti 
pažangias visuomeninio eismo sistemas (aplinkkelius, metro, tramvajus 
ir kt.); 

2. sumažinti eismo įvykių rizikos veiksnį;

3. palengvinti įvykusių eismo įvykių padarinius.

O siekiant ugdyti brandų, mandagų ir atsakomybę už savo veiksmus jau-
čiantį eismo dalyvį bei sumažinti eismo įvykių skaičių reikia:

1. pradėti kurti ir įdiegti veiksmingą būsimų eismo dalyvių, saugaus elgesio ke-
lyje ugdymo sistemą;

2. skatinti steigti specializuotas saugaus eismo mokyklas arba organizuoti 
saugaus eismo klases jau veikiančiose neformaliojo švietimo įstaigose. 
Propaguoti, skatinti ir finansuoti saugaus eismo renginius, skirtus ikimoky-
klinio ir mokyklinio amžiaus vaikams (pvz., respublikinius konkursus „Švie-
soforas“, „Saugus ratas“, „Jaunųjų automobilininkų varžybos“ ir kt.);

3. skatinti kurti ir rodyti įsimintinus reklaminius vaizdo klipus, propaguo-
jančius mandagų ir saugų elgesį kelyje, tam pasitelkiant įvairias institu-
cijas – Lietuvos transporto priemonių draudikų biurą, Lietuvos televiziją ir kt.;

4. rengti straipsnius bei reportažus apie kelių eismą ir eismo dalyvius, nepro-
paguoti Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidinėjimo, nemandagaus ir pa-
vojingo elgesio kelyje;

5. rekomenduoti visoms eismo saugumu besirūpinančiomis institucijoms 
ne tik domėtis užsienio valstybių patirtimi, bet ir pasinaudoti ja užtikrinant eis-
mo dalyvių saugumą savo šalyje.

36 Pikūnas, A. Kompleksinė saugaus eismo gerinimo programa iki 2010 metų: mokslo dar-
bo ataskaita. 2004. Vilnius, p. 83.
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Saugaus kelių eismo problemą galima išspręsti tik tuomet, kai ji 
sprendžiama visais valstybės lygmenimis: Seimo, Vyriausybės, savivaldybių 
ūkinių subjektų bei visų eismo dalyvių, t. y. darant poveikį visuomenei visais 
įmanomais įstatymų numatytais ir auklėjimo būdais.

Stiprinant kelių eismo saugumą Lietuvoje siektina į šį procesą kiek įma-
noma labiau įtraukti visuomenę, juk kiekvienas visuomenės narys yra kelių eis-
mo dalyvis ir nuo jo veiksmų priklauso eismo būklė šalyje. 

Išvados

Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė pagrindines kriminalistines pro-
blemas, kurios kyla tiriant nusikaltimus eismo saugumui. Šios kategorijos bau-
džiamosiose bylose renkant faktinius duomenis, eismo įvykio vietos apžiūra 
priskiriama prie svarbiausio ikiteisminio tyrimo veiksmo. Neatlikus šio veiks-
mo sunku arba net neįmanoma įsivaizduoti paties įvykio tyrimo. Apklaustieji 
pareigūnai, tiriantys nusikaltimus transporto eismo saugumui, tik pabrėžė šio 
veiksmo svarbą.

Ypač daug dėmesio reikia skirti įvykio vietos apžiūros tobulinimo bei 
specialisto dalyvavimo šiame veiksme užtikrinimo klausimams. Tyrimo metu 
nustatyta, kad tai vienas pagrindinių tyrimo veiksmų, kurio tinkamas atlikimas 
lemia ikiteisminio tyrimo sėkmę.

Kriminalistinės žinios apie nusikaltimo padarymo būdą, nusikaltėlį ir 
kitus kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos struktūros elementus ne tik 
„apginkluoja“ tyrėją, bet ir padeda ieškant informacijos tipinėse tyrimo situaci-
jose. Todėl siekiant pagerinti vieną iš veiklos efektyvumo rodiklių, kad tyrimas 
taptų greitesnis ir sumažėtų darbo sąnaudos, išskiriamos šios tipinės tyrimo 
situacijos pagal eismo įvykių rūšys: 

a)  transporto priemonės užvažiavimas ant pėsčiojo;

b)  transporto priemonių susidūrimas;

c)  transporto priemonės apsivertimas;

d)  transporto priemonės atsitrenkimas / užvažiavimas ant kliūties.

Modeliuojant galimas eismo įvykio tyrimo situacijas pirminių veiksmų 
sąrašo pradžioje visada turi būti eismo įvykio vietos apžiūra.

Atliktas empirinis tyrimas atskleidė, kad pareigūnai, tiriantys transporto 
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eismo saugumo nusikaltimus, susiduria su įvairaus pobūdžio problemomis, 
kurios rodo ne tik įgūdžių tiriant eismo įvykius stoką, bet ir organizacijoje esan-
čius darbo organizavimo, vadybos trūkumus. Pažymėtina, kad šių nusikalsta-
mų veikų tyrimo kriminalistinė metodika yra pasenusi ir nepritaikyta prie pasi-
keitusios ikiteisminio tyrimo koncepcijos, įtvirtintos naujajame Baudžiamojo 
proceso kodekse, ir tai iš dalies neigiamai atsiliepia eismo įvykių tyrimo prakti-
kai. Eismo įvykių tyrimo metodiką būtina tobulinti atliekant šios srities kom-
pleksinius tyrimus, nes tokių tyrimų nebuvimas iš dalies neigiamai atsiliepia 
eismo įvykių tyrimui, trukdo formuotis bendrai eismo įvykių tyrimo praktikai.

Siekiant parengti mokslines nusikaltimų tyrimo metodikas pirmiausia būti-
na surinkti visą informacija apie padarytą nusikalstamą veiką, ją išnagrinėti, susiste-
minti ir priimti įvairius procesinius bei organizacinius sprendimus.

Saugų eismą keliais veikia daug komponentų, kuriuos būtų galima su-
telkti į glaudžiai susijusią visumą, atskleidžiančią tris pagrindinius elementus: 
kelius, transporto priemones ir eismo dalyvius. Dirbant prevencinį saugaus eismo 
užtikrinimo darbą turi būti orientuojamasi gerinti šios sistemos funkcionavi-
mą. 
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I skyrius  
 

2. Kriminogeniniai veiksniai,  
darantys esminį poveikį  

nusikalstamumo Lietuvoje būklei

6.  SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ, SKATINANČIŲ 
  SMURTINĮ ELGESĮ, ANALIZĖ

Prof. dr. genovaitė BaBacHiNaitė

Kriminologijos moksle Europos Sąjungoje ir kitose pasaulio šalyse te-
bevyksta diskusijos, kokius nusikaltimus priskirti smurtinio nusikalstamumo 
sričiai. Tuo labiau kad šiuolaikinis pasaulis kuria vis naujus žmogaus smurti-
nio elgesio būdus. Ankstesniais amžiais žmonių kūryba, kaip smurtiškai elgtis, 
taip pat buvo neišsenkama; ypač rafinuotas smurtinis elgesys buvo senovės 
Rytų valstybėse. Tačiau iki XX a. antrosios pusės informacija pasaulyje sklido 
palyginti lėtai. Dabartinę pasaulio visuomenę informacija apie bet kokį faktą, 
dalyką pasitelkus šiuolaikines technologijas pasiekia akimirksniu. Taigi ir infor-
macija apie smurtinio elgesio būdus, galimybes įvairiai smurtiškai elgtis – taip 
pat. Viena vertus, ši informacija skatina žmones susitelkti kovojant prieš smur-
tinius žmogaus teisių pažeidimus, nusikalstamą (ar nenusikalstamą) žmogaus 
gyvybės, sveikatos atėmimą, lytinio apsisprendimo laisvės pažeidimus. Turint 
galvoje nenusikalstamą žmogaus gyvybės atėmimą, buvo daug diskutuojama 
dėl mirties bausmės šiuolaikiniame pasaulyje, bent jau šiuolaikinėje Europoje, 
nepriimtinumo ir panaikinimo; žmogaus kankinimo, siekiant išgauti tam tikrą 
informaciją, nepriimtinumo ir uždraudimo; karų nepriimtinumo kaip politi-
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nės priemonės, politinio elgesio būdo, siekiant tam tikrų tikslų. Tačiau karai, 
deja, yra labai populiari tikslų siekimo priemonė šiuolaikiniame pasaulyje. Kai 
kuriose šalyse net kelios kartos vyrų, išaugusios nuolatinio karo sąlygomis, iš 
vaikystės perima šį smurtinį gyvenimo būdą, ir daugiau nieko nemoka. XX a. ir 
XXI a. vykstantys socialiniai procesai verčia tą daryti. Štai po 1945 m. pasaulyje 
įvyko 250 įvairaus pobūdžio konfliktų (dažniausiai – tai šalių vidaus konflik-
tai, tironiškų režimų viktimizuojantys padariniai), kurių metu buvo nužudyta 
(arba žuvo) 170 milijonų žmonių. Šis skaičius yra dvigubai didesnis už skaičių 
aukų, kurios žuvo per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus. Be to, tarpvalstybi-
niuose kariniuose konfliktuose per tą laiką žuvo 33 milijonai žmonių; dar 86 
milijonai žmonių tapo nelaimingų atsitikimų aukomis1. Taigi smurto mastai 
pasaulyje pribloškiantys. Informacija apie tą smurtą pasiekia visus pasaulio 
kampelius ir, kaip jau minėta, skatina žmones telktis į kovą prieš smurtą. 

Tačiau, kita vertus, šioje informacijoje žmogus atranda, sužino apie įma-
nomus smurtinio elgesio būdus, žmogaus fizinio ir dvasinio kankinimo būdus, 
apie kurių egzistavimą jis pats savaime nesusivoktų. Taigi ši informacija sutei-
kia žmogui naujų galimybių smurtinio elgesio raiškos būdams. Sakykim, koks 
nors Lietuvos kaimo gyventojas nė nesusivoktų, kad įmanomi tokie smurtinio 
elgesio būdai, tačiau gavęs informacijos nusiteikęs smurtiškai elgtis žmogus pa-
junta akstiną būtent šitaip pasielgti. Pasaulio gyvenimo praktika žino atvejų, kai 
dėl gautos informacijos tam tikroje teritorijoje kildavo savižudybių epidemijos. 
Taigi ir netinkamas socialinis elgesys per socialinį išmokimą, socialinį pamėg-
džiojimą tampa socialiniu užkratu, tarsi infekcine liga, kuri pažeidžia, kėsinasi į 
žmogaus fizinę sveikatą. Šis socialinis užkratas kėsinasi į atskirų žmonių, visos 
žmonių visuomenės gyvavimo pagrindus. Tad jis kelia didelį pavojų, o pastan-
gų jam įveikti akivaizdžiai nepakanka. 

Taigi neišvengiamas smurtinio nusikalstamumo egzistavimas įsilieja į 
bendrą smurto raišką visuomenėje. 

Geru socialinio pamėgdžiojimo pavydžiu, perimtu iš kitų Europos Są-
jungos valstybių piliečių elgesio būdo, gali būti vandalizmas. Masinių renginių, 
demonstracijų, masinių protestų metu Europos Sąjungos šalyse senbuvėse 
vandališkas minios elgesys yra gana paplitęs. Konkrečiai imant, pvz., automobi-
lių vandalizmas Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje ir Velse, Olandijoje, 

1 Nouvelles Études Pénales, élés 1998, Preface – France, 1998. 
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Belgijoje, Vokietijoje, Austrijoje 2,5 karto viršija atitinkamą Lietuvos rodiklį, o 
padėtis Skandinavijos šalyse ir Suomijoje 1,2 karto pagal šį rodiklį nepalankes-
nė negu padėtis Lietuvoje. Kitose pasaulio išsivysčiusiose šalyse, pvz., JAV, Ka-
nadoje vandališkas elgesys tokiu pačiu mastu paplitęs kaip ir Europos Sąjungos 
senbuvėse, t. y. 2,5 karto viršija vandalizmo raišką Lietuvoje2. Taigi tikėtina, kad 
Lietuvoje vandalizmo paplitimas didės, mėgdžiojant kitų Europos Sąjungos 
šalių senbuvių gyventojus, nes jų elgesys tampa lyg ir etalonu – kaip turi elg-
tis demokratinės šalies gyventojas, siekdamas vienokių ar kitokių tikslų. Prieš 
du dešimtmečius vandališkas elgesys Lietuvos gyventojams buvo nebūdingas, 
nors chuliganizmo pasitaikydavo; tačiau vandalizmas ir chuliganizmas nėra ta-
patūs socialiniai reiškiniai: chuliganizmas yra asmeninės nekultūringos raiškos 
būdas asmeninių santykių srityje, o vandalizmas – kolektyvinė gyventojų pro-
testo forma, būdas. Jis pasireiškia turto naikinimu ir niokojimu (vitrinų, langų 
daužymas, automobilių daužymas, gadinimas, kitokio turto viešosiose vietose 
naikinimas ir gadinimas). Taip pat jis pasireiškia susirėmimais su policija ir ki-
tomis tarnybomis, kurios siekia palaikyti ar atkurti viešąją tvarką. Vandalizmo 
atvejais, kaip matome, nesiekiama turtinės naudos, tačiau tokiu visuomenei 
nepriimtinu būdu kartais ginami įvairūs, taip pat ir teisėti interesai. Taigi neseni 
įvykiai Lietuvoje, kai masinių protestų metu padaryta materialinė žala Lietu-
vos Respublikos Seimo pastatui, yra iš esmės socialinio elgesio perimamumo 
rodiklis, naujas reiškinys Lietuvoje, nes dabar Lietuvoje socialinio elgesio mo-
komasi iš kur kas platesnės socialinės erdvės – ES erdvės ir pasaulinės erdvės 
apskritai paėmus3.

Pagrindiniai smurtiniam nusikalstamumui priskiriami nusikaltimai yra 
nužudymai ir pasikėsinimai, sveikatos sutrikdymai, ypač – sunkūs sveikatos 
sutrikdymai, taip pat seksualinės prievartos nusikaltimai (išžaginimai ir pasikė-
sinimai, seksualiniai prievartavimai bei mažamečių asmenų tvirkinimas).

2 Babachinaitė, G. Nusikalstamumo prevencijos organizavimo viktimologiniai aspektai. 
Vilnius: Lietuvos teisės akademija. 2000, p. 26–29.

3 Socialinio išmokimo nusikalstamumo priežasčių teorijos žinomiausias kūrėjas 
yra Edwinas Sutherlandas (1883–1950). Ši teorija praktiškai nekinta ir po E. 
Sutherlando mirties – jau šešiasdešimt metų. Šią teoriją toliau palaikė Donaldas 
Cressey. Pvz., žr: Cressey, D. Criminological Theory, Social Science, and the Expression 
of Crime. Crim. Soc. 16, 1978. Taip pat žr: Schneider. Differentielle Assoziation, Sym-
bolisher Interaktionismus und Kriminologie. Psychologie, 1981, p. 182–195. Lietuvoje 
žiniasklaidos įtaką socialiniam išmokimui tyrinėjo A. Kiškis, iš dalies – A. Dobry-
ninas.
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Smurtiniam nusikalstamumui įtaką darančių veiksnių intensyvumo ir 
raiškos mažinimo problema Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, yra daug sunkiau 
sprendžiama negu nusikalstamumo apskritai prevencijos problema. Šis nusi-
kalstamumas dėl jam įtaką darančių veiksnių plataus socialinio masto sukuria 
daugialypę socialinę problemą. Be to, šie socialiniai veiksniai, veikdami, pvz., 
globaliu tarptautiniu lygmeniu, yra sunkiai paveikiami atskiros valstybės pa-
stangų lygiu. Taigi, kaip jau anksčiau išdėstyta, smurto paplitimo mastai pa-
saulyje šiuo metu yra įspūdingi, informacija apie smurtą žaibiškai pasklinda po 
pasaulį; todėl toks kriminogeninis veiksnys kaip socialinis smurtinio elgesio 
perimamumas per socialinį išmokimą, socialinį pamėgdžiojimą tarp vienos 
kartos pasaulio gyventojų yra globalaus masto veiksnys, kuris sunkiai pasiduo-
da vienos atskiros valstybės ir visuomenės pastangoms. Tačiau šis veiksnys 
ypač skatina nusikalstamo smurtinio elgesio paplitimą kiekvienoje valstybėje 
ir visuomenėje, taigi ir Lietuvoje, nors, kaip jau minėta, Lietuva viena pati mažai 
jį gali paveikti.

Aukščiau aptarto globalaus veiksnio vietinės (valstybės viduje) apraiš-
kos yra smurto apskritai paėmus propagavimas žmonių poilsiui, laisvalaikio 
priemonėse (pvz., filmuose ir t. t.). Komercializuotose (siekiančiose pelno) ži-
niasklaidos, televizijos institucijose Lietuvoje informacijos apie smurtą skleidi-
mas, smurtinių filmų demonstravimas yra pigiausiai kainuojantis būdas siekti 
didžiausio pelno. Netgi komediniuose filmuose pagrindinis juokinimo būdas 
– patyčios iš žmogaus ir kitoks smurtinis elgesys. Smurto demonstravimas jau 
pasiekė ir teatrą; atsiranda smurtiniams personažams skirtų spektaklių (pvz., 
„Demonas kirpėjas“). Dažniausiai teisinamasi tuo, kad smurtas, sekso scenos 
žmonėms labiausiai patinka, todėl ir rodoma. Taip, kažkam ir patinka, kažkam 
– visiškai nepatinka. Toks niveliuojantis požiūris į visuomenę, masiškai bru-
kant ir demonstruojant smurtą, yra smurtinio elgesio gyvenime priežastis. Pvz., 
nusikalstamumo egzistavimas kaip socialinis reiškinys yra savo paties atsigami-
nimo priežastis. Taip ir smurtas – yra smurto atsigaminimo realiame gyvenime 
priežastis. Taigi tam tikras valstybinis reguliavimas valstybės viduje galėtų būti, 
siekiant mažinti smurto apraiškas tiek virtualioje erdvėje, tiek ir visuomenės ir 
valstybės gyvenime.

Antra didžiulės apimties socialinių veiksnių, darančių įtaką smurtinio 
nusikalstamumo gyvavimui, samplaika yra žmogaus artimiausioje buitinėje 
aplinkoje – pirmiausia šeimoje, artimiausio bendravimo aplinkoje.



215

socialinių veiksnių, skatinančių smurtinį elgesį, analizė

Statistikos duomenų analizė, atrankiniai kriminologiniai ir viktimo-
loginiai tyrimai rodo, kad pati stabiliausia socialinė charakteristika būdinga 
veiksniams, kurie turi įtakos darant smurtinius nusikaltimus. Ypač tai pasaky-
tina apie socialinius procesus šeimos santykiuose. Smurtinis nusikalstamumas 
šeimoje, pirmiausia nužudymai ir pasikėsinimai, sunkūs sveikatos sutrikdymai, 
kiti, lengvesnio pobūdžio, sveikatos sutrikdymai. Dabartiniu metu Lietuvoje 
šių nusikaltimų, kurie buvo užregistruoti, apie pusė padaroma dėl šeiminių 
santykių problemų ir dėl panašių problemų artimiausioje buitinėje aplinkoje. 
Šeimoje ir artimiausioje buitinėje aplinkoje šie nusikaltimai yra dažniausiai 
tarpasmeninio, dažnai ilgai trunkančio ir subjektyviai išgyvenamo platesnio 
socialinio konflikto padarinys. Nemaža dalis nukentėjusiųjų nusikaltėliams 
buvo gerai pažįstami iš buitinės aplinkos žmonės, giminės, šeimos nariai. Taigi 
buitinis smurtinio pobūdžio konfliktiškumas šeimoje ir artimiausioje buitinėje 
aplinkoje Lietuvoje nemažėja, o gilėja. Tai įsilieja į bendrą visuomenės konflik-
tiškumą, pasireiškiantį viešesniu socialiniu mastu.

Šeimoje išgyvenamas tarpasmeninio pobūdžio konfliktas dažniausiai 
trunka metų metus, jis yra lėtinis; o jeigu už šeimos ribų toks asmuo neran-
da, negauna palaikymo, tai padaromas net ir sunkus smurtinis nusikaltimas. 
Apskritai paėmus, visos visuomenės mastu kriminogeniniai ir viktimogeniniai 
veiksniai maždaug 1,5 karto labiau paveikia vyrus negu moteris.4 O kriminoge-
niniai ir viktimogeniniai procesai šeimoje, atvirkščiai, daugiau paveikia moteris 
negu vyrus. Ypač jie paveikia pirmiausia vaikus, o paskui – šeimos moteris. Lie-
tuvoje sutuoktiniai du kartus dažniau nužudo ar sunkiai sužaloja savo sutuokti-
nes negu sutuoktinės savo vyrus, o moterys sugyventinės dažniau nužudo savo 
sugyventinius negu šie savo sugyventines. Kriminogeniniai veiksniai šeimoje, 
kurių pagrindiniai yra konfliktiškas buitinio gyvenimo srityje pobūdis ir lėtinis, 
kartais išoriškai nepastebimas, šeimos narių tarpasmeninio konflikto procesas, 
gali trukti labai ilgai – pvz., nepilnamečių atžvilgiu – nuo gimimo iki smurtinio 
nusikaltimo padarymo praeina 14, 15 ar 16 metų. Per visą tą laiką žmogui tas 
konfliktas tampa nepakeliamai sunkus, jo asmuo nepajėgia išspręsti, ir baigiasi 
jis, kaip minėta, smurtiniu nusikaltimu.5

4 Plačiau žr. monografijos straipsnį „Smurtiniai nusikaltimai kaip ypatingas pavo-
jaus žmogui šaltinis“.

5 Plačiau žr.: Babachinaitė, G. Nusikalstamumo prevencijos organizavimo viktimologi-
niai aspektai. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 2000.
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Atsižvelgiant į fizinį ir protinį nesubrendimą, vaikui yra būtina ypatin-
ga apsauga bei priežiūra, tai yra jo privileginė teisė visoje Europos Sąjungoje. 
Įstatymais, materialinėmis ir kitomis (pvz., pedagoginėmis) priemonėmis vai-
kui turi būti sudarytos galimybės sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, protiškai, 
doroviškai, dvasiškai ir dalyvauti pagal išgales šeimos ir visuomenės gyvenime. 
Tuo tarpu nepilnamečių smurtinis nusikalstamumas – ypač jų padaryti nužu-
dymai – Lietuvoje nemažėja, nors apskritai paėmus per pastaruosius dešimt 
metų bendras registruotas nužudymų skaičius Lietuvoje sumažėjo 45 proc. 
Tai rodo, kad nepilnamečių padėtis šeimoje ir visuomenėje ne gerėja, bet su-
dėtingėja; problemų šioje srityje smarkiai padaugėjo, o efektyvių jų sprendimų 
nesurandama arba apskritai neieškoma, laukiama, kad tos problemos pačios 
išsispręstų. Apskritai paėmus, nepilnamečių padėtis Lietuvoje blogėja tiek šei-
mose, tiek vaikų globos įstaigose, tiek ir visos visuomenės mastu6. Taigi padarę 
smurtinius nusikaltimus nepilnamečiai nuo ankstyvosios vaikystės, kūdikystės 
patys patyrė daug smurto savo gyvenamojoje aplinkoje, pirmiausia jie buvo 
aplinkos, kurioje gimė, aukos, t. y. visų pirma fizinio ir psichinio smurto aukos. 
Tačiau fizinis smurtas dažnai reiškiasi kartu su skurdu, ekonominiais ir dvasi-
niais nepritekliais, iš to kylančia atskirtimi, diskriminacija mokymo įstaigoje ir 
vaiko „išstūmimu“ iš socialiai palankios terpės į socialinį užribį, beviltiškumo 
motyvais grįstu nepilnamečio elgesiu socialinėje aplinkoje. 

Taigi nedarni socialinė aplinka, kurioje gimsta ir gyvena vaikas, yra įvai-
rių socialinių veiksnių kompleksas, kuriantis nusikalstamą smurtinį elgesį vi-
suomenėje. Šis kompleksas labiausiai veikia vaikus, tačiau ne mažiau jis daro 
įtaką visų šeimos narių elgesiui, pasireiškiančiam aukos ir skriaudėjo santykiu, 
kai neaišku, kas konkrečiai kiekvienu atveju bus smurtautojas, o kas – auka. 
Nedarnioje, viktimizuojančioje asmenybę (vaiką, moterį, vyrą) aplinkoje 
brendęs žmogus netrukus pats įsitraukia į kriminogeninių procesų kūrimą vi-
suomenėje, perima neigiamus elgesio stereotipus visuomenėje. Kuo daugiau 
vyksta kriminogeninių procesų visuomenėje, tuo daugiau atsiranda proble-
miškų vaikų, problemiškų šeimų, problemiškų socialinių grupių. Jų tampa per 
daug, kad padedant kitiems visuomenės nariams ir valstybei šiems problemiš-
kiems asmenims būtų galima kompensuoti tiek materialinius, tiek dvasinius 
praradimus. Problemiški socialiniai dariniai, atskiri individai kuria ir perduoda 

6 Plačiau žr.: Babachinaitė, G. Smurtinio nusikalstamumo samprata, tendencijos ir 
šiuolaikiniai raiškos ypatumai Lietuvoje. Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2008, 1 
(103). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
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kriminogeniškumą visuomenėje ir valstybėje. Taigi visos valstybės ir visuome-
nės pastangos turi būti skirtos socialinės, ekonominės politikos priemonėmis 
pažaboti problemiškumo, konfliktiškumo raiškos visuomenėje atsiradimą ir 
didelį paplitimą. Žinoma, aktualios yra ir jau esamų problemų masto mažini-
mo pastangos tos pačios socialinės, ekonominės politikos ir realios pagalbos 
priemonėmis.

Dar viena gausi socialinių veiksnių, skatinančių smurtą, taip pat ir sek-
sualinį, psichinį, fizinį, grupė priklauso organizuoto nusikalstamumo raiškai vi-
suomenėje. Atkūrus nepriklausomybę, organizuoto nusikalstamumo struktū-
ros Lietuvoje stiprėjo, nes valstybinės struktūros dar buvo silpnos, teisinė bazė 
taip pat buvo nepakankama, kad galėtų reguliuoti šiuos procesus ir mažintų jų 
mastą.7 Itin akivaizdžiai valstybėje veikė žemiausios organizuoto nusikalstamu-
mo struktūros – reketininkai. Vėliau šie procesai buvo šiek tiek suvaldyti, tačiau 
žmonių žudymas tapo vienu iš tarpusavio konfliktų sprendimo būdų. Pvz., 
2004 metais paaiškėjo, kad ir pastaruoju laikotarpiu Lietuvoje organizuotas 
nusikalstamumas taip pat turi ženklų indėlį į smurto paplitimą Lietuvoje – vien 
tik Panevėžio „tulpinių“ ir Klaipėdos G. Gaidjurgio nusikalstamų susivienijimų 
nariai atskirai ir kartu per dvejų metų laikotarpį iš viso nužudė daugiau kaip 60 
žmonių. Pastaruoju metu taip pat ir Lietuvoje buvo išaiškinta serijinių žudikų 
veikla, nors jų padarytų nužudymų skaičius daug mažesnis (2–4 nužudymai) 
negu aplinkinėse šalyse, kur serijinių žudikų nužudytų asmenų skaičius kartais 
siekia daugiau kaip 50 asmenų. Nužudymuose iš savanaudiškų paskatų Lietu-
voje, kaip ir kitose kaimyninėse šalyse (Europos Sąjungos narėse ir ne jos na-
rėse), kartais pasinaudojama samdytų žudikų paslaugomis – t. y. žudikų profe-
sionalų paslaugomis. Šitokių profesionalų jau esama ir Lietuvoje, vadinasi, tam 
atsirado paklausa ir mūsų šalyje.

1993 m. autorės atliktų tyrimų pagrindu nustatyta, kad organizuoto 
nusikalstamumo raiška Lietuvoje – apie 70 proc. padarytų nužudymų ir sun-
kių kūno sužalojimų. Dabartiniu metu organizuoto nusikalstamumo indėlis į 

7 Plačiau žr.: Babachinaitė, G. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje problemos. 
Nusikalstamumo prevencija ir baudžiamoji politika pereinant į rinkos ekonomiką. VII 
Baltijos šalių kriminologų simpoziumas. Vilnius: TI, 1995, p. 77–80. Baltijos re-
giono mastu atlikti organizuoto nusikalstamumo tyrimai žr.: Scandinavian Studies 
in Criminology. Vol. 15: The Baltic region. Insights in Crime and Crime Control. 
Edited by Kauko Aromaa. The Scandinavian Research Council for Criminology. 
Pax Forlag A/S, Oslo 1998.
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nužudymų darymą yra sumažėjęs iki maždaug 40 proc. dėl, kaip jau minėta, 
valstybės pastangų bei paties organizuoto nusikalstamumo pakilimo į kitą, ci-
vilizuotesnį, mažiau visuomenei matomą lygmenį, kuriame didžiausio pelno 
siekiama taip smarkiai nedemonstruojant fizinio, psichinio smurto.8 Tačiau tas 
smurtas vis vien išlieka, pvz., prekyboje žmonėmis. Be to, reikia paminėti, kad 
nužudymai dėl šeiminių santykių, artimiausios buitinės aplinkos santykių yra 
lengvai išaiškinami, tačiau organizuoto nusikalstamumo veiklos nužudymai 
yra labai sunkiai išaiškinami, kainuoja daug teisėsaugos institucijų pastangų bei 
materialinių išteklių. Lietuvos laisvės atėmimo įstaigose per pastaruosius me-
tus už nužudymus kalinamų asmenų didžiąją dalį sudaro trys statistiniai tipai: 
nuolat smurtaujantis žudikas; žudikas narkomanas; žudikas, susijęs su organi-
zuotais nusikaltėliais9.

Seksualinio smurto raiškos visuomenėje veiksniai yra vartotojiškas 
požiūris į moterį šeimoje ir visuomenėje apskritai paėmus. Sovietmečiu labai 
paplitęs kriminogeninis veiksnys darant išžaginimus ir pasikėsinimus išžaginti 
buvo vadinamasis seksualinis chuliganizmas, kurio dabartinė išraiška, gyvuo-
janti demokratinėje visuomenėje, yra būtent vartotojiškas požiūris į moterį, o 
pastaruoju metu jau ir į vyrą – tiek šeimos gyvenimo srityje, tiek ir platesniu 
socialiniu mastu.

Ilgą laiką Lietuvoje seksualinis nusikalstamas smurtas buvo nukreiptas 
dažniausiai į suaugusias jaunas moteris. Tai ir kriminogeniniai veiksniai daž-
niausiai reiškėsi šioje srityje. Taip pat buvo gana didelis, pvz., nepilnamečių kri-
minalinis aktyvumas išžaginimų srityje – jie padarydavo ketvirtadalį visų užre-
gistruotų išžaginimų Lietuvoje. Dabar Lietuvoje padėtis iš esmės pasikeitusi. 
Šiuo metu nepilnamečių indėlis į šių nusikaltimų darymą ryškiai sumažėjo 
(iki 5 proc.). Dabar nepilnamečiai, tarp jų ypač mažamečiai, dažniausiai patys 
tampa įvairių seksualinių nusikaltimų aukomis, – ir mergaitės, ir berniukai. Jie 
sudaro nuo 50 iki 80 proc. visų registruotų seksualinių nusikaltimų aukų Lietu-
voje10. Tai atitinka rinkos ekonomikos socialinę situaciją – kai galimybė seksu-

8 Plačiau žr.: Babachinaitė, G. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje problemos. 
Nusikalstamumo prevencija ir baudžiamoji politika pereinant į rinkos ekonomiką. VII 
Baltijos šalių kriminologų simpoziumas. Vilnius: TI, 1995, p. 77–80.

9 Pocius, A. Asmenų, padariusių nužudymus, gyvenimo retrospektyva (kriminologinė 
analizė). Daktaro disertacija, Vilnius 2009, p. 130.

10 Babachinaitė, G. Smurtinio nusikalstamumo samprata, tendencijos ir šiuolaiki-
niai raiškos ypatumai Lietuvoje. Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2008, 1 (103): 21. 
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alines paslaugas nusipirkti praktiškai gana lengvai įgyvendinama Lietuvoje, ta-
čiau seksas su nepilnamečiais asmenimis netoleruojamas ir baudžiamas. Visos 
šios charakteristikos nurodo pagrindinį šio meto ypatumą, jau tampantį norma 
ir Lietuvoje (o kitose išsivysčiusiose Europos Sąjungos šalyse tai jau seniai tapo 
norma) – siekimą rafinuotų seksualinių potyrių su vaikais, pedofilijos plitimą. 
Šios perversijos tapo aktualia šiuolaikinės Europos visuomenės problema; be 
to, europiečiai inicijuoja šios problemos raišką ir mastus kitose pasaulio šalyse 
(pvz., Tailande, kitose Azijos ir Afrikos šalyse11). Taigi vaikų Lietuvoje visoke-
riopa apsauga nuo seksualinio smurto tiek valstybės, tiek visos visuomenės 
pastangomis galėtų sumažinti socialinių veiksnių vaikų atžvilgiu raišką mūsų 
šalyje. Europos Sąjungos šalys, kuriose seksualinis smurtas prieš vaikus seniai 
tapęs problema, deda daugiau praktinių pastangų, kad jį sumažintų. Tuo tarpu 
Lietuva, kurioje šis reiškinys taip pat jau yra paplitęs, jį ignoruoja, dar nepripa-
žįsta problema, kuriai spręsti reikia imtis specialių pastangų.
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7.  NUSIKALSTAMO ELGESIO PSICHOLOGINIAI 
 VEIKSNIAI IR JŲ VAIDMUO UŽTIKRINANT  
 SAUGUMĄ NUO NUSIKALTIMŲ

Prof. dr. rita žukauskiENė 
Doc. dr. alfredas lauriNaVičius

Psichologinių ir socio-demografinių veiksnių,  
susijusių su visuomenės narių saugumu, samprata

Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje vykstantys socialiniai ekonomi-
niai pokyčiai skatina pažangą įvariose visuomenės funkcionavimo srityse, ta-
čiau reikia pripažinti ir tai, jog Lietuvos visuomenėje vyksta menkai ištirti pro-
cesai, kurie kelia įvairius pavojus, tarp jų net ir nacionaliniam saugumui. Nors 
pagal susiklosčiusią tradiciją įprasta pabrėžti išorinius šalies ir tautos saugumo 
veiksnius ir grėsmes, tačiau būtina įvertinti ir vidinių veiksnių, pavyzdžiui, ne-
darnios visuomeninės raidos, keliamas grėsmes1. Į tai yra atkreipiamas dėmesys 
Lietuvos Nacionalinio saugumo strategijoje2. Joje teigiama, kad tokie reiškiniai 
kaip socialinė ir ekonominė diferenciacija, netolygi socialinė ir ekonominė rai-
da, kai kurių socialinių grupių gyvenimo lygio nuosmukis, kuris skatina socia-
linį ir politinį ekstremizmą, nusikalstamumo didėjimą, taip pat šeimos instituto 
nuvertinimas, nekontroliuojama migracija bei didelė Lietuvos piliečių emigra-
cija yra rizikos veiksniai, pavojai ir grėsmės nacionaliniam saugumui. 

Nors pastarąjį dešimtmetį nusikalstamumo lygis Lietuvoje nekelia re-
alios grėsmės valstybės stabilumui ir neskatina socialinės krizės, tačiau išlieka 
socialiai nepriimtinas, neigiamai veikia visuomeninio gyvenimo sritis ir maži-
na gyventojų saugumą. Asmens ir visuomenės saugumas yra būtina pagrindi-
nio valstybės politikos tikslo – konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių užtikri-

1 Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“.
2 Nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 

m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 (nauja redakcija – 2005 m. sausio 20 d. 
(Žin., 2005, Nr. 15-473)).
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nimo – įgyvendinimo sąlyga. Siekdama užtikrinti kiekvieno individo, o kartu 
ir visuomenės saugumą, valstybė vykdo nusikaltimų prevenciją ir kontrolę. 
Pagrindinis nusikaltimų prevencijos ir kontrolės uždavinys – kriminogeninių 
procesų plitimo stabilizavimas ir mažinimas bei veiksmingas atsakomybės ne-
išvengiamumo principo įgyvendinimas. 

Nusikalstamumas – socialinis reiškinys, kurio nepavyksta išvengti nė 
vienai valstybei. Nusikalstamumo priežastys (apibendrintai) – tai socialinių 
ir socialiai reikšmingų reiškinių, faktų, įvykių, lemiančių nusikalstamumą, vi-
suma. Nusikalstamumo ypatumai atskirose šalyse ar kultūrose yra skirtingi, 
bendras nusikalstamumo lygis priklauso nuo įvairiausių so cialinių, ekonomi-
nių, teisinių, religinių ir kitokių priežasčių, tokių kaip nedarbo lygis, valstybės 
socialinė politika ir kt. 

Galima teigti, jog nusikalstamas elgesys yra aplinkos ir psichologinių 
veiksnių sąveikos rezultatas3, taip pat būtina atsižvelgti ne tik į socialinius ar 
ekonominius, bet ir į asmenybinius veiksnius4. Šiame skyriuje aptarsime psi-
chologinius ir socio-demografinius veiksnius, didinančius nusikalstamumo ri-
ziką ir recidyvizmą. Veiksnių, susijusių su nusikalstamumu, žinojimas yra svar-
bus formuojant prevencines priemones, nes nusikaltimų prevencija yra vienas 
iš būdų visuomenės narių saugumui užtikrinti. 

Kovojant su nusikalstamumu viena iš perspektyviausių strategijų yra 
nusikalstamumo prevencija, tačiau nusikalstamumo kontrolės teorijos ir 
praktikos šalininkai dažnai kritikuoja socialinės prevencijos metodus dėl jų 
neapibrėžtumo ir nepraktiškumo. Politikai ir nusikalstamumo prevencijos 
strategijos kūrėjai pirmenybę teikia situacinės prevencijos priemonėms, kurių 
poveikis, siekiant išvengti nusikalstamumą skatinančių situacijų, yra lengviau 
pamatuojamas, tačiau nusikalstamumo prevencijos tyrimai patvirtina faktą, 
kad prevencijos efektyvumas priklauso nuo pokyčių tiek fizinėje, tiek ir socia-
linėje aplinkoje. Tik derinant socialinės ir situacinės prevencijos metodus gali-
ma sumažinti ilgalaikį nusikalstamumo lygmenį5. 

3 Simourd, D. J.; Olver, M. E. The future of criminal attitudes research and practice. 
Criminal Justice and Behaviour. 2002, 29 (4): 427–446. 

4 Ustinavičiūtė, L.; Laurinavičius, A.; Žukauskienė, R. Lietuvos nuteistųjų pakarto-
tinio nusikalstamumo rizikos veiksniai: OASys metodikos diskriminantino vali-
dumo analizė. Socialinių mokslų studijos. 2009, 4: 339–356

5 Havrdova, E. Sociological implications in crime prevention: narrowing the gap 
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Šiuo metu yra daug tyrimais pagrįstos literatūros, vadinamosios „Kas 
yra veiksminga“, sukauptos per pastaruosius du dešimtmečius. Nauji moksli-
niai tyrimai, atlikti daugiausia Šiaurės Amerikoje ir Jungtinėje Karalystėje, rodo, 
kad pakartotinio teistumo rizika gali būti sumažinta darant poveikį veiksniams, 
kurie didina teisės pažeidėjo riziką nusikalsti ateityje. Teisės pažeidėjai turi įvai-
rių poreikių, tačiau tik kai kurie iš jų yra tiesiogiai susiję su nusikalstamu elgesiu. 
Kai kurie kriminogeniniai veiksniai yra gana aiškūs, tokie kaip galimybė įsidar-
binti, piktnaudžiavimas narkotikais, tačiau kiti yra sunkiau apibrėžiami, ypač 
kai susiduriame su specifinėmis neįprastų nusikaltėlių grupėms. Remiantis 
McGuire6, šie veiksniai, dažnai apibūdinami kaip kriminogeniniai, gali būti so-
cialiniai ar asmeniniai, turintys priežastinį ar įtaką darantį vaidmenį nusikalsta-
miems veiksmams ir dėl to turi būti intervencijos taikinys. Andrewsas7 apibrėžė 
kriminogeninius veiksnius kaip bet kokią sritį, kurioje teisės pažeidėjas pasta-
ruoju metu turėjo poreikių bei trūkumų ir kurioje sumažinus šiuos poreikius 
bei trūkumus sumažėtų ir pakartotinio nusikalstamumo rizika. 

Jeigu specifiniai kriminogeniniai poreikiai yra patenkinami, tai pakarto-
tinio nusikaltimo tikimybė sumažėja. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie 
kriminogeniniai veiksniai, kaip darbo neturėjimas ar piktnaudžiavimas narko-
tikais, ypač dažnai pasitaiko, tačiau kiekvieno nusikaltėlio poreikių išreikštu-
mas bus skirtingas. Todėl bet kokia taikoma intervencija gali būti naudinga tik 
tuo atveju, jeigu yra nukreipta į individo specifinius, su nusikaltimu susijusius 
veiksnius.

Pavyzdžiui, daugelis tyrimų atskleidė ryšį tarp bedarbystės ir nusikalsta-
mumo. Longitudiniai tyrimai, kuriuose asocialūs vaikai buvo stebimi ir tiriami 
nuo vaikystės iki suaugystės, parodė, jog šie vaikai suaugę dažnai yra bedarbiai 
arba dažnai keičia darbus. Asocialus elgesys vaikystėje ir kiti su asocialiu elge-
siu susiję veiksniai leidžia prognozuoti bedarbystę ar nesugebėjimą išlaikyti 
nuolatinį darbą suaugus. Iš dalies tai yra susiję su tuo, kad bedarbystė dažnai 
yra asocialaus elgesio pasekmė, tačiau, kita vertus, galima kelti prielaidą, kad 
asocialus elgesys ir bedarbystė yra to paties konstrukto dalis, t. y. yra tų pačių 

between theory and practice. Sociologija ir kriminologija. 2004, 2: 96–119.
6  McGuire, J. Community-based interventions. Hollin, C. (Ed) Working with Offen-

ders: Psychological Practice in Offender Rehabilitation. Chichester, Wiley, 1996.
7 Andrews, D. A. Criminal recidivism is predictable and can be influenced: An up-

date. Forum on Corrections Research. 1996, 8: 42–4.
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rizikos veiksnių ir asocialaus gyvenimo stiliaus pasekmė. Kalbant apie priežas-
tinius veiksnius, akivaizdžios dvi pagrindinės tokių veiksnių grupės. Pirmiausia 
asocialūs paaugliai turi kur kas didesnę tikimybę išeiti/iškristi iš mokyklos ne-
įgiję tinkamo išsilavinimo. Dėl to dauguma jų taps nekvalifikuotais ar menkai 
kvalifikuotais darbininkais. Daugelis tokių darbų yra sezoniniai (statyba, kelių 
tiesimas ir pan.), todėl šie asmenys dažnai lieka be darbo. Tuo labiau kad darbo 
rinkai vis labiau reikia kvalifikuotų darbuotojų, o kvalifikacijos nereikalaujančių 
darbų nėra daug. Antra, asocialūs asmenys elgiasi taip, kad greitai už savo elgesį 
iš darbo atleidžiami. Tai susiję ir su pernelyg dideliu alkoholio vartojimu, ir su 
sulaikymu, įkalinimu už padarytus nusikaltimus.

Be abejo, bedarbystė ne visada susijusi su asocialiu elgesiu. Bet kokios 
profesijos, bet kokį darbą dirbantys asmenys gali tapti bedarbiais dėl priežas-
čių, nepriklausomų nuo jų valios ar kontrolės. Nedarbo lygis svyruoja visose 
pasaulio šalyse dėl politinių ar ekonominių priežasčių, o ne dėl individualių ar 
asmeninių priežasčių. Daugelyje tyrimų nustatyta, jog nesavanoriškas darbo 
praradimas susijęs su psichologinėmis problemomis, savivertės sumažėjimu ir 
pan., ir tos problemos išnyksta žmogui vėl įsidarbinus. Taigi darbo praradimas 
sukelia psichologines pasekmes. Darbo praradimas susijęs su pajamų sumažėji-
mu, o socialinių ryšių praradimas žmogui kelia menkavertiškumo jausmus. Vis 
dėlto Farringtono (1986) tyrimai, atskleidžiantys, kad turtinius nusikaltimus 
dažniau padaro asmenys, kurie tuo metu yra bedarbiai, rodo, jog bedarbystė ir 
asocialus elgesys tarpusavyje yra susiję. Fergussonas, Lynskey ir Horwoodas 
(1997), tirdami 16–18 m. asmenis, nustatė, kad tik 2,2 proc. nuteistų asmenų 
niekada nedirbo, 11–12 proc. bedarbiais buvo trumpiau nei 6 mėnesius, o 19,7 
proc. bedarbiais buvo ilgiau nei 6 mėnesius. Šio tyrimo duomenys akivaizdžiai 
liudija, jog yra ryšys tarp bedarbystės ir nusikalstamumo, ir ypač su turtiniais 
nusikaltimais.

Šalia socialinių ekonominių veiksnių egzistuoja ir psichologiniai su pa-
sikartojančiu teistumu susiję veiksniai, pavyzdžiui, nesugebėjimas susidoroti 
su stresu, depresija, psichinės sveikatos problemoms8. Tai nereiškia, kad dau-
gelis žmonių, kurie patiria nerimą, depresiją ar turi psichinės sveikatos proble-
mų, tampa teisės pažeidėjais, bet šios problemos konkretiems individams ar 
tam tikroms teisės pažeidėjų grupėms gali tapti veiksniais, susijusiais su teisės 

8 Gendreau, P.; Little, F; Coggin, C. A Meta-Analysis of the Predictors of Adult Of-
fender Recidivism: What Works? Criminology. 1996, 34 (4): 575–608.



225

Nusikalstamo elgesio psichologiniai veiksniai ir jų vaidmuo užtikrinant saugumą nuo nusikaltimų

pažeidimu. Prokriminalinės (palaikančios kriminalinį elgesį) nuostatos į savo 
pačių padarytus nusikaltimus, teisėsaugos institucijas bei jų atstovus yra susiju-
sios su nusikalstamumu. Bendraamžiai/bendrininkai ir socialinė sąveika tarp 
grupės narių yra vieni reikšmingiausių recidyvizmo prediktorių9. Bendraamžių 
spaudimas yra so cializacijos problema, turinti sąsajų su nusikalstamu elgesiu, 
kriminaliniu gyvenimo stiliumi. Teisės pažeidėjas dėl patiriamo grupės spaudi-
mo gali nusikalsti, norėdamas būti pasirinktos grupės nariu. Diferencinių ryšių 
nusikalstamumo teorija konstatuoja, kad teisės pažeidėjai, kurie daugiau laiko 
praleidžia su kitais teisės pažeidėjais ir mažiau laiko su ne teisės pažeidėjais, yra 
labiau linkę nusikalsti10. 

Asmenybiniai ir situaciniai veiksniai, susiję su nusikalstamumu

Kriminogeniniai, t. y. pakartotinio nusikalstamumo, veiksniai gali būti 
klasifikuojami įvairiu pagrindu. Remiantis kintamumo kriterijumi, skiriami sta-
tiniai ir dinaminiai rizikos veiksniai. 

Statiniai veiksniai apima praeityje įvykusius ir dėl to nekintamus, su 
nusikalstamu elgesiu sietinus reiškinius bei faktus (pvz., demografinės charak-
teristikos, amžius pirmojo nusikaltimo metu, lygtinio paleidimo sąlygų pažei-
dimas, kriminalinė istorija), o jų buvimas padidina nepageidaujamo elgesio 
pasireiškimo tikimybę ateityje. Statiniai rizikos veiksniai, tokie kaip ankstyvos 
elgesio problemos vaikystėje ar ankstesni nusikaltimai, rodo nukrypimą nuo 
normalios raidos. Tokie rizikos veiksniai rodo ilgalaikį polinkį į kriminalinį el-
gesį. 

Ankstesnis elgesys yra neabejotinai geriausias būsimo elgesio prognos-
tinis rodiklis, taip pat ir tais atvejais, kai nusikalstamas elgesys daro didelę žalą 
aukai. Tarpasmeninės sąveikos strategijos, kurias individas taiko bėgant gyve-
nimo metams, yra gana pastovios, ir tas pastovumas išlieka ne tik laike, bet ir 
panašiose konfliktinėse situacijose. Iš to išplaukia, kad nusikaltėliai ne tik veiks 
panašiu būdu darydami pakartotinius nusikaltimus, bet ir tai, kad jų elgesys sie-
sis su ankstesniu jų elgesiu. Taip nusikaltėlio ankstesni gyvenimo faktai, teisės 

9 Loza, W. Predicting violent and non-violent recidivism of incarcerated male of-
fenders. A review paper. Aggression and Violent Behavior. 2003, 8: 175–203.

10 Raynor, P.; Kynch, J.; Merrington, S.; Roberts, C. Evaluating Risk and Need As-
sessment in Probation Services: Interim report to the Home Office, University of Wales, 
Swansea & Probation Studies Unit. Oxford, 1999.
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pažeidimai, nusikaltimai gali būti susieti su jų dabartiniais nusikaltimais. Pavyz-
džiui, Daviesas, Wittebrodas ir Jacksonas11, nagrinėdami seksualinės prievartos 
atvejus, kuriuose nusikaltėlis ypač daug smurtavo, nustatė, jog buvo 3,5 karto 
didesnė tikimybė, kad nusikaltėlis anksčiau buvo teistas už smurtinius nusikal-
timus, nei kad jis už tokius nusikaltimus teistas nebuvo. Jie taip pat nustatė, kad 
jei nusikaltėlis apvagia auką ar įsilaužia į nusikaltimo vietą, didelė tikimybė, jog 
jis anksčiau buvo teistas už vagystes ar įsilaužimus.

Tyrimais patvirtinta, kad kriminalinė istorija yra geriausias būsimo teis-
tumo prognostinis rodiklis12. Kriminalinė teisės pažeidėjo istorija apima teisės 
pažeidėjo padarytų nusikaltimų skaičių, nusikaltimų pobūdį, nusikaltimų įvai-
rovę, dalyvavimų teisme skaičių iki pilnametystės ir suaugus, ginklų panaudoji-
mą ir t. t. Kai kurie autoriai mano, kad tam tikri kriminalinės istorijos kintamieji, 
pavyzdžiui, buvusių suėmimų skaičius ir sprendimas laikyti areštinėje iki teis-
mo, geriausiai leidžia prognozuoti nepilnamečių pakartotinį nusikalstamumą 
ateityje.

Vienas iš reikšmingiausių statinių rizikos veiksnių, prognozuojančių 
teisės pažeidėjo nusikalstamumo pobūdį ir kriminalinį aktyvumą, yra teisės 
pažeidėjo amžius pirmo nusikaltimo metu. Tai statinis rizikos veiksnys, kuris 
ypač reikšmingas ne tik apibūdinant teisės pažeidėjo nusikalstamumo istori-
ją, bet svarbus ir prognozuojant pakartotinį nusikalstamumą. W. Loza, atlikęs 
palyginamąją tyrimų, nagrinėjančių rizikos veiksnių prognostinę jėgą, analizę 
nustatė, kad teisės pažeidėjo amžius pirmojo teistumo metu yra labai svarbus, 
norint tiksliai nustatyti būsimos rizikos tikimybę13. Autorius pateikia D. P. 
Farringtono, M. Wolfgango ir E. P. Mulvey atliktų tyrimų rezultatus, kuriuo-
se nurodoma, kad teisės pažeidėjai, pirmojo teistumo metu buvę 10–11 metų 
amžiaus, vidutiniškai padaro 7,17 nusikaltimų, o tie, kurie pirmą kartą buvo 
nuteisti būdami 20–24 metų, – vidutiniškai tik 1,18 nusikaltimų. Pastebėta, 
kad tarp kriminalinės karjeros trukmės ir teisės pažeidėjo nusikalstamumo 
pradžios esama ryšio. Jeigu teisės pažeidėjas pirmą savo nusikaltimą padaro pa-
auglystėje, tai padidina riziką jam nusikalsti suaugus 3,2 karto. Jaunesni teisės 

11 Davies, A.; Wittebrod, K.; Jackson, J. L. Predicting the antecedents of a stranger 
rapist from his offence behaviour. Science and Justice. 1997, 37: 161–170.

12 Ang, R. P.; Huan, V. S. Predictors of Recidivism for Adolescent Offenders in a Sin-
gapore Sample. Criminal Justice and Behaviour. 2008, 35 (7): 895–905.

13 Loza, W. Predicting violent and non-violent recidivism of incarcerated male of-
fenders. A review paper. Aggression and Violent Behavior. 2003, 8: 175–203.
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pažeidėjai taip pat dažniau naudoja prievartą ir smurtinius veiksmus, jei nusi-
kalsti pradeda anksti, yra didesnė tikimybė, kad jie pakartotinai nusikals, be to, 
vėliau jų atliekamų nusikaltimų pobūdis sunkės.

D. Farringtonas teigia14, kad ne mažiau reikšmingas kriminalinės isto-
rijos statinis rizikos veiksnys yra teisės pažeidėjo šeimos kriminalinė istorija. 
Jeigu nusikaltėlio šeimos nariai pažeidinėja įstatymus, jų elgesys yra asocialus, 
ar jie kaip nors kitaip yra įsitraukę į nusikalstamą veiklą, tai padidina tikimybę, 
kad ateityje pasireikš delinkventinis paauglio elgesys ir asmuo nusikals būda-
mas suaugęs. 

Asocialus elgesys būdingas tiek vyrams, tiek moterims. Tačiau vyriška 
lytis gali būti laikoma vienu iš rizikos veiksnių, kad per gyvenimą gali išsirutu-
lioti ypač stiprios asocialaus elgesio formos, pradedant nuo elgesio problemų 
vaikystėje, delinkventinio ar asocialaus elgesio paauglystėje, kriminalinio elge-
sio suaugusiojo amžiuje. 

Apibendrinant, galima teigti, jog statiniai rizikos veiksniai padeda nu-
matyti, ar yra didelė tikimybė, kad teisės pažeidėjas ateityje nusikals. Tačiau sta-
tinių veiksnių, kaip įvykdyto teisės pažeidimų skaičiaus, lyties, amžiaus pirmo 
nusikaltimo metu, ar tėvų kriminalinio elgesio mes negalime pakeisti, todėl 
intervencijos šiose srityje nėra įmanomos. Pakartotinio teistumo rizika gali 
būti sumažinta, atkreipiant dėmesį į veiksnius, kurie gali kisti, kurių didėjimas/
stiprėjimas didina teisės pažeidėjo riziką nusikalsti ateityje15.

Dinaminiai veiksniai arba, kitaip tariant, probleminių gyvenimo sričių 
kriminogeniniai poreikiai, yra teisės pažeidėjų ir jų aplinkos vertinimo pagrin-
das, sprendžiant, kas lemia kriminalinio elgesio pasireiškimą16. 

Kriminogeniniai poreikiai dažniausiai skirstomi į socialinius, ekonomi-
nius ir asmenybinius. Nustatyta, kad teisės pažeidėjų socialiniai ir ekonominiai 
veiksniai, tokie kaip gyvenimo sąlygos, išsilavinimas, mokymasis ir galimybė 
įsidarbinti, lėšų tvarkymas ir pajamos, ryšiai, gyvenimo stilius ir bendraamžiai, 

14 Farrington, D. P. Randomized experiments on crime and justice. In M. Tonry & 
N. Morris (Eds). Crime and justice. 1983, vol. 4, p. 257–308, Chicago: University 
of Chicago Press.

15 Knight, K.; Garner, B. R.; Simpson, D. D.; Morey, J. T.; Flynn, P. M. An assessment 
of criminal thinking. Crime & Delinquency. 2006, 52 (1): 159–177.

16 Simourd, D. J.; Hoge, R. D. Criminal Psychopathy: a risk - and - need psychopat-
hy. Criminal Justice and Behaviour. 2000, 27 (2): 256–272.
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piktnaudžiavimas narkotikais, alkoholiu bei asmenybiniai veiksniai, apimantys 
teisės pažeidėjo emocinius išgyvenimus, mąstymą, elgesį, nuostatas, gali turėti 
prognostinę vertę, įvertinant teisės pažeidėjų keliamą riziką. Poreikių, susijusių 
su teisės pažeidėjų nusikalstamumu, nustatymas ir klasifikacija, jų sprendimas 
ar jų įveika sumažina pakartotinio nusikalstamumo tikimybę17 18. Probleminių 
teisės pažeidėjo gyvenimo sričių kriminogeniniai poreikiai yra vieni aktua-
liausių prognozuojant pakartotinių nusikaltimų riziką, parenkant tinkamas 
reabilitacines programas ir jas taikant įvairius nusikaltimus padariusiems tei-
sės pažeidėjams19. Pavyzdžiui, jeigu teisės pažeidėjas gyvena aplinkoje, kurios 
kriminalinis aktyvumas yra aukštas ir pateikiantis daug nusikalstamo elgesio 
aktyvumą skatinančių paskatų, tuomet teisės pažeidėją perkėlus į žemo krimi-
nalinio aktyvumo aplinką sumažėja aplinkoje esančių dirgiklių skaičius, kurie 
gali jį paskatinti pakartotinai nusikalsti. 

Dinaminiai veiksniai pasireiškia dabartinėje individo veikloje ir apima 
įvairius psichosocialinio funkcionavimo aspektus. Jie gali laikui bėgant keistis 
(pvz., gali keistis teisės pažeidėjo kriminalinės nuostatos, galimybė įsidarbinti, 
išsilavinimas, finansinė padėtis ir pan.). Dažnai sunkūs nusikaltimai yra susiję 
su dinaminiais veiksniais. Tyrimų rezultatai rodo, kad impulsyvumas, agresy-
vumas, žemas bendrųjų intelektinių gebėjimų lygis yra susiję su didesne pakar-
totinio nusikalstamumo rizika. Tyrimai atskleidė, kad daugelis teisės pažeidėjų 
gyvenime patiria nemažai sunkumų gyvenime, nes turi įvairių kognityvinių 
trūkumų20, tarp jų silpną savikontrolę, prastus problemų sprendimo įgūdžius, 
nesugebėjimą suprasti kitų pažiūras ir nelankstų mąstymą. Tyrimai parodė, jog 
šie kognityviniai trūkumai gali būti laikomi gerais pakartotinio nusikalstamu-
mo tikimybės prognozuotojais. Taip pat buvo nustatyta, kad šių teisės trūku-
mų sumažinimas pasitelkus korekcines programas gali sumažinti pakartotinio 
nusikalstamumo tikimybę. Sunkumai šioje srityje dažniausiai yra esminė tei-

17 Duffy, K. G.; Wong, F. Y. Community psychology. By Boston (Mass.):  Allyn and 
Bacon, 2003.

18 Conroy, M. A.; Murrie, D. C. Forensic assessment of violence risks a guide for risk asses-
sment and risk management. Hoboken (N.J.): John Wiley, 2007.

19 Simourd, D. J.; Hoge, R. D. Criminal Psychopathy: a risk - and - need psychopat-
hy. Criminal Justice and Behaviour. 2000, 27 (2): 258.

20 Ross, R. R.; Fabiano, E. A. Time to think: A cognitive model of delinquency preventi-
on and offender rehabilitation. Johnson City: Institute of Social Sciences and Arts, 
1985.
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sės pažeidėjo gyvenime esančių problemų priežastis, tokių kaip nesugebėjimas 
rasti darbą, užmegzti ilgalaikius santykius ir rasti tinkamą būstą. Ne visi teisės 
pažeidėjai prastai sprendžia problemas ir turi menkus tarpasmeninius įgūdžius, 
tačiau daugelis jų šioje srityje susiduria su įvairiais sunkumais. 

Dinaminiai veiksniai dar gali būti skirstomi į santykinai stabilius veiks-
nius (seksualiniai pomėgiai, iškreiptas mąstymas, alkoholizmas), kurie gali tęs-
tis keletą mėnesių ar metų; ir į greitai kintančius veiksnius (emocinės būsenos, 
nuostatos), kurie gali trukti keletą minučių ar dienų. 

Norint tiksliai prognozuoti nusikalstamo elgesio riziką, būtina atsi-
žvelgti į statinių ir dinaminių veiksnių sąveiką. Dinaminiai veiksniai, tokie kaip 
psichinė būsena ir socialinės ar situacinės aplinkybės, gali gana greitai keistis. 
Viena vertus, tokia dinaminių veiksnių kaitos galimybė sudaro sąlygas sėkmin-
gai valdyti rizikos procesą. Kita vertus, ne visada galima nustatyti visus šiuos 
veiksnius pakartotinio nusikaltimo situacijoje, o tai sumažina ateities progno-
zių tikslumą.

Smurtiniai nusikaltimai. Vieni sunkiausių nusikaltimų, keliančių 
grėsmę visuomenės narių saugumui, yra smurtiniai nusikaltimai. Smurtinis nu-
sikaltimas – tai Baudžiamajame kodekse numatyto apysunkio, sunkaus ar labai 
sunkaus nusikaltimo požymių turinti pavojinga veika, kuria buvo tyčia atimta 
nukentėjusio asmens gyvybė arba sunkiai ar nesunkiai sutrikdyta jo sveikata 
(pvz., tyčinis nužudymas, sunkus sveikatos sutrikdymas), arba pasikėsinta į 
seksualinio apsisprendimo laisvę ar neliečiamumą (pvz., išžaginimas, seksua-
linis prievartavimas ir pan.). 

Smurto problema plačiai tyrinėjama užsienyje ir Lietuvoje. Smurtiniai 
nusikaltimai sudaro nedidelę visų užregistruotų nusikalstamų veikų dalį, tačiau 
pagal savo poveikį žmogui yra labai pavojingi. Mokslinių tyrimų duomenys 
rodo, kad Lietuvoje, rekordiškai augant nusikalstamumui, smurtas prieš mote-
ris ir vaikus sudaro didžiausią lyginamąją dalį (kaip ir kitose pasaulio valstybė-
se). Ypač išsiskiria buitinis smurtas, kurio lygis yra labai aukštas visose sociali-
nėse (ne tik skurdžiai, bet ir pasiturinčiai gyvenančių) šeimų grupėse21. 

Kadangi smurtiniai nusikaltimai, tokie kaip tyčinė žmogžudystė, tyčinis 
sveikatos sutrikdymas, išžaginimas, seksualiniai prievartavimai, sukelia ypač 

21  Rakauskienė, O. G.; Lisauskaitė, V. Smurto kaina Lietuvos ekonomikai: veiksniai, pasekmės, 
prevencija. 2007, p. 20, 90–104. 
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sunkias pasekmes aukai ir/ar jos šeimos nariams, t. y. kelia grėsmę visuomenės 
narių saugumai, šiame skyriuje daugiausia dėmesio ir bus skirta būtent smurti-
nių nusikaltimų statinių ir dinaminių rizikos veiksnių analizei.

Smurtinių nusikaltimų psichologiniai ir situaciniai rizikos veiksniai

Smurtinis elgesys yra individo situacijos, minčių, jausmų ir veiksmų są-
veikos rezultatas. Mokslinėje literatūroje nurodomi įvairūs rizikos veiksniai, su-
siję su smurtiniais nusikaltimais, tokie kaip ankstesni nusikaltimai, demografi-
niai nusikaltėlio ypatumai, darbinė veikla, intelektas, šeimos aplinka, alkoholio 
ar/ir narkotikų vartojimas, situaciniai ir biologiniai veiksniai, psichinė sveikata, 
asmenybės sutrikimas, psichopatija, priešiškumas bei pyktis ir kt. Vieni iš jų yra 
statiniai veiksniai, kiti – dinaminiai. Svarbiausius rizikos veiksnius aptarsime 
detaliau.

Ankstesni nusikaltimai. Scotto22, Tardiffo23, Walkerio24 tyrimai rodo, 
kad smurtinį nusikaltimą geriausiai leidžia prognozuoti ankstesnis agresyvus 
ir smurtinis elgesys. Lattimore ir kt.25 atliko didelio masto tyrimą Kalifornijoje, 
kuriame dalyvavo 1949 jaunų teisės pažeidėjų, ir nustatė, kad smurtinis recidy-
vizmas buvo susijęs su ankstesniu smurtiniu elgesiu. Tyrimai parodė, kad ben-
dro pobūdžio nusikalstamumas praeityje apskritai gali būti susijęs su smurtiniu 
recidyvizmu. Pavyzdžiui, Tayloras26 nustatė, kad smurtinius nusikaltimus pada-
rę nusikaltėliai, kurie dalyvavo ir įsilaužimuose, pakartotinai nusikalsta dažniau.

Lytis. Kai kurios smurtinius nusikaltimus darančių asmenų demografi-
nės charakteristikos taip pat leidžia prognozuoti pakartotinį nusikalstamumą. 
Tyrimai rodo, kad vyrai dažniau daro smurtinius nusikaltimus nei moterys27. 

22 Scott, P. Assessing dangerousness in criminals. British Journal of Psychiatry. 1977, 
131: 127–42.

23 Tardiff, K. A model for the short-term prediction of violence potential. Brizer, 
D., Crowner, M. Current Approaches to the Prediction of Violence. Washington DC, 
American Psychiatric Press, 1984.

24 Walker, N. Dangerous People. London: Blackstone Press, 1996.
25 Lattimore, P. K.; Visher, C. A.; Linster, R. L. Predicting rearrest for violence among 

serious youthful offenders. Journal of Research in Crime and Delinquency. 1995, 32 
(1): 4–83.

26 Taylor, R. Predicting reconvictions for sexual and violent offences using the revised offender 
group reconviction scale. Research Findings, 101, London: Home Office, 1999.

27 Genders, E.; Morrison, S. When violence is the norm. N. Walker (ed.) Dangerous 
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Swansonas28 tyrė smurtinį 10 000 asmenų elgesį, ir nustatė, jog vyrai naudojo 
smurtą dukart dažniau nei moterys. 

Amžius. Kita svarbi demografinė charakteristika – smurtinius nusikal-
timus darančių asmenų amžius. Tyrimai rodo, jog smurtiniu elgesiu dažniau 
pasižymi jauni žmonės. Swansono atliktame tyrime, kuriame buvo tiriama 10 
000 asmenų, nustatyta, jog smurtinis elgesys buvo septynis kartus dažnesnis 
jaunų (18–29 metų) asmenų grupėje nei vyresnių nei 65 metų asmenų gru-
pėje. 

Pirmo nusikaltimo amžius yra itin susijęs su vėlesnio smurtinio elgesio 
pasireiškimo rizika. Šiuos teiginius patvirtina tyrimų rezultatai, kurie rodo, kad 
kuo teisės pažeidėjas yra jaunesnis jo pirmojo įvykdyto smurtinio nusikaltimo 
metu, tuo didesnė tikimybė, kad jis pakartotinai nusikals29. 

Socialinis ekonominis statusas. Swansonas savo tyrime taip pat nu-
statė, jog smurtiniai nusikaltimai susiję ir su tuo, kokiai socialinei klasei žmonės 
priklauso. Žemiausių socialinių klasių atstovų nusikaltimai pasižymėjo dides-
niu smurtu nei iš aukštesnių ir ypač kai nusikaltėliai buvo iki 45 metų amžiaus. 
Mažos šeimos pajamos, prastos gyvenimo sąlygos yra vėlesnio nusikalstamu-
mo indikatoriai30. Swansono teigimu, asmenys, kilę iš žemesnį socialinį eko-
nominį statusą turinčių šeimų, yra labiau linkę spręsti konfliktus naudodami 
smurtą nei asmenys, kurie yra kilę iš aukštesnį socialinį ekonominį statusą tu-
rinčios aplinkos31. 

Darbinė veikla. Nedarbingumas taip pat yra nurodomas kaip krimi-
nalinės veiklos indikatorius. Nestabili ir trumpalaikė darbo istorija yra susijusi 
su smurtinio elgesio pasireiškimu. Darbo neturėjimas yra vienas iš veiksnių, 

People. London: Blackstone Press, 1996.
28 Swanson, J.; Holzer, C.; Ganju, V.; Jono, R. Violence and psychiatric disorder in the 

community: evidence from the Epidemiologic Catchment Area Surveys. Hospital and 
Community Psychiatry. 1990, 41: 761–770.

29 Louw, D. A.; Strydom, C. C., Esterhuyse. Prediction of Violent Behaviour: Profes-
sionals‘ Appraisal. Criminal Justice. 2005, 5 (4): 379–406.

30 Loza, W. Predicting violent and non-violent recidivism of incarcerated male of-
fenders. A review paper. Aggression and Violent Behavior. 2003, 8: 175–203.

31 Swanson, J.; Holzer, C.; Ganju, V.; Jono, R. Violence and psychiatric disorder in the 
community: evidence from the Epidemiologic Catchment Area Surveys. Hospital and 
Community Psychiatry. 1990, 41: 61–770.
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lemiančių teisės pažeidėjo nusikalstamumo tikimybę32. Neabejojama dėl ne-
darbo ryšio su pakartotiniu nusikalstamumu ir aukštu recidyvizmu, t. y. bedar-
bystė neabejotinai yra kriminogeninis veiksnys. Teisės pažeidėjai dažniausiai 
neturi darbo, sukaupę menką ar nereguliarią darbo istoriją, reiškia nuomones, 
kurios neremia darbo kaip vertybės. Socialiniai pasiekimai bet kokioje išsilavi-
nimo ar darbo srityje yra apsauginis veiksnys, mažinantis smurtinio recidyviz-
mo tikimybę. Šis ryšys tarp bedarbystės ir pasikartojančio nusikalstamumo yra 
ne tik monetarinis (t. y. finansinis), bet gali apimti ir socialinį ekonominį statusą 
bei socialinį priklausymą bendruomenei, kurie yra susiję su darbu. Darbinio 
užimtumo pokyčiai yra glaudžiai susiję su pakartotino teistumo tikimybe.

Išsilavinimas. Žemas išsilavinimas ir žemas intelektas yra veiksniai, 
prognozuojantys nusikalstamumą ir smurtinį elgesį. Stattinas ir kt.33 nustatė, 
jog žemas intelekto lygis susijęs su didesne asocialaus elgesio suaugusiojo am-
žiuje tikimybe, tačiau tikimybė kur kas didesnė, jei egzistuoja ir pasireiškia kiti 
rizikos veiksniai. Žemas intelektas, ir ypač kai asmuo pasižymi psichopatiniais 
bruožais, yra susijęs su smurtiniu recidyvizmu34.

Tyrimai rodo, kad teisės pažeidėjai, palyginti su kitomis visuomenės 
grupėmis, turi žemesnį išsilavinimą ir yra įgiję žemesnes kvalifikacijas35. Nors 
šis ryšys daugiausia egzistuoja dėl to, kad prasti gebėjimai įgyti išsilavinimą 
riboja galimybes gauti geresnį darbą, tačiau dar gali būti ir apskritai susijęs su 
bendru funkcionavimu visuomenėje, kuri reikalauja vis aukštesnio raštingumo 
lygio ir skaičiavimo sugebėjimų. Kad ir kaip būtų, tyrimo duomenys lieka dvi-
prasmiški dėl to, ar pasiekimai raštingumo, skaičiavimo srityse ir profesiniuose 
įgūdžiuose iš tikrųjų sumažina pakartotinio nusikalstamumo riziką. Hollino ir 
Palmerio tyrimai parodė, kad patobulėję pagrindiniai įgūdžiai kai kurioms gru-
pėms gali sumažinti pakartotinio nusikalstamumo tikimybę, tačiau kiti tyrimai 
nenustatė tokio ryšio. 

32 Webster, C.; Macdonald, R.; Simpson, M. Predicting Criminality? Risk Factors, 
Neighbourhood Influence and Desistance. Youth Justice. 2006, 6 (1): 7–22.

33 Stattin, H.; Romelsjo, A.; Stenbacka, M. Personal resources as modifiers of the risk 
for future criminality: An analysis of protective factors in relation to 18 year old 
boys. British Journal of Criminality. 1997, 37: 198–222.

34 Heilbrun, A. B. Cognitive models of criminal violence based on intelligence and psy-
chopathy levels. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1982, 50: 546–557.

35  Hollin, C.; Palmer, E. Assessing Prison Regimes. Report to HM Prison Service by 
the School of Psychology. University of Birmingham, 1995.
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Šeimos aplinka ir vaikystės išgyvenimai. Šeimos aplinka ir vaikystės 
išgyvenimai gali būti susiję su smurtiniu nusikalstamu elgesiu vyresniame am-
žiuje. Pavyzdžiui, Lattimore ir kt.36 tyrinėjo 1949 lygtinai nuteistus jaunus teisės 
pažeidėjus ir nustatė, kad pakartotinis sulaikymas už smurtinius nusikaltimus 
buvo susijęs su smurtu šeimoje ir su tėvų kriminaline veikla. Robbinsas37 nusta-
tė ryšį tarp nuolatinių smurtinio pobūdžio teisės pažeidimų ir tėvo bei brolių 
agresyvaus elgesio pažeidėjo šeimoje. Jis taip pat nustatė, kad smurtinis elgesys 
dažnesnis tarp teisės pažeidėjų, augusių aplinkoje, kurioje smurtinis elgesys 
buvo įprastinis dalykas, t. y. gyvenimas vietoje, pasižyminčioje aukštu nusikals-
tamumo lygiu, yra aplinkos veiksnys, kuris gali paveikti pakartotinio teistumo 
dažnumą. 

Svarbus veiksnys, palaikantis agresyvų elgesį, yra susijęs su socializacija 
vaikystėje. Socializacijos metu vaikas perima vertybes, normas, nuostatas, įsi-
tikinimus agresyvaus elgesio atžvilgiu. Šias ilgalaikes elgesio normas ir verty-
bes vaikui perduoda suaugusieji, tėvai, mokytojai, bendraamžiai per savo pa-
vyzdį, taip pat skatindami arba bausdami vaiką. Šios kartą individo perimtos 
ilgalaikės elgesio normos yra palyginti pastovios ir nelabai keičiasi gyvenime. 
Du veiksniai palaiko tas normas: pirmiausia individas bendrauja su tais pačiais 
žmonėmis, kurie pritaria ir laikosi panašių elgesio normų ir vertybių, arba su 
tais žmonėmis (tėvais, draugais), iš kurių tas elgesio normas jis ir perėmė. Pa-
prastai žmonės linkę būti su į save panašiais asmenimis, tokie žmonės jiems yra 
patrauklūs. Antra, kai tos elgesio normos jau yra perimtos, žmogaus įgyjama 
patirtis yra integruojama, remiantis nuostatomis, įsitikinimais, t. y. žmogus dar 
kartą sau patvirtina, kad jo elgesio normos yra teisingos (pvz., tik puolant kitą 
žmogų, galima išgauti sau palankų sprendimą)38.

Kiti autoriai randa ryšį tarp tėvų naudojamo smurto, psichinių ligų ir jų 
vaikų smurtinio elgesio39. Ypač aukštas smurto lygis taip pat siejamas su smur-
tiniu elgesiu, patirtu šeimoje vaikystėje. Pavyzdžiui, J. Duncanas ir G. Duncan40 

36 Lattimore, P. K.; Visher, C. A.; Linster, R. L. Predicting rearrest for violence among 
serious youthful offenders. Journal of Research in Crime and Delinquency. 1995, 32 
(1): 54–83.

37  Robins, L. Deviant Children Grown Up. London: Livingstone, 1966.
38 Žukauskienė, R. Kriminalinio elgesio psichologija. Vilnius, 2006.
39 Tehrani, J. A.; Brennan, P. A.; Hodgins, S.; Mednick, S. A. Mental illness and crimi-

nal violence. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 1998, 33 (1): 81–85.
40 Duncan, J.; Duncan, G. Murder in the family: a study of homicidal adolescents. 
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nustatė, kad žmogžudžiai dažnai yra iš tokių šeimų, kuriose tėvai smurtavo. 
Farringtono41 tyrimas parodė, kad šeimoje patirti ankstyvos vaikystės išgyve-
nimai prognozuoja vėlesnį suaugusiojo įvykdytų teisės pažeidimų sunkumą, 
ir, jei yra artimų šeimos narių, turinčių teistumų, tai padidina asmens pakarto-
tinių teistumų tikimybę. Smurtinis elgesys taip pat siejamas su prastais vaikų ir 
tėvų santykiais, ir emocinės šilumos iš tėvų pusės stoka42, taip pat su vaikystėje 
patirta prievarta. Tai aiškinama tuo, kad žmonės gali reaguoti į skausmą, patir-
tą vaikystėje, sukeldami skausmą ar taikydami smurtą kitiems. Pavyzdžiui, kai 
kurie tėvai smurtauja prieš savo vaikus todėl, kad apsaugotų save nuo negatyvių 
emocijų, kurias jie patyrė savo vaikystėje, kai patys buvo smurto aukomis43. Ši 
uždelsto keršto samprata aiškina žiaurumą kaip patologinę ankstesnio kentėji-
mo ir sukaupto pykčio rezultatą. Kai kurie tyrimai patvirtina tokią nuomonę. 
Jie rodo, kad agresyvūs nusikaltėliai iš tiesų yra dažniau buvę smurto prieš vai-
kus aukomis nei neagresyvūs asmenys44.

Yra duomenų, ir ypač jaunesnių teisės pažeidėjų atvejais, kad sutei-
kiančios paramą, palaikančios šeimos gali veikti kaip apsauginis veiksnys nuo 
tolimesnių nusikaltimų. Priešingu atveju, kai teisės pažeidėjai nepatenkina 
palaikančių ryšių poreikio, jie dažniau įsitraukia į nusikalstamą veiklą. Nesu-
gebėjimas užmegzti ilgalaikių santykių ar tendencija turėti tik nepastovius, 
destruktyvius ryšius, kurie apibūdinami kaip konfliktiški, yra rizikos veiksnys, 
prognozuojantis smurtinius teisės pažeidėjo veiksmus45. 

Vedybinis statusas. Stabilių artimų santykių su savo partnere turėjimas 
ir jų išlaikymas yra vienas iš kritinių veiksnių, kuris motyvuoja teisės pažeidėją 
daugiau nenusikalsti ir keisti savo gyvenimo būdą. Seniai įrodyta, kad vyriškos 

American Journal of Psychiatry. 1971, 127: 1498–1502.
41 Farrington, D. P. Randomized experiments on crime and justice. M. Tonry; N. 

Morris (Eds.). Crime and justice. 1983, Vol. 4, p. 257–308, Chicago: University of 
Chicago Press.

42 Scott, P. Assessing dangerousness in criminals. British Journal of Psychiatry. 1977, 
131: 127–42.

43 Teyber, E. Interpersonal process in psychotherapy. Pacific Grove: Brooks/Cole, 
1992.

44 Kellert, S. R.; Felthous, A. R. Childhood cruelty toward animals among criminals 
and noncriminals. Human Relations. 1985, 38: 1113–1129.

45 Louw, D. A.; Strydom, C. C. Esterhuyse. Prediction of Violent Behaviour: Profes-
sionals‘ Appraisal. Criminal Justine. 2005, 5 (4): 379–406.
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lyties teisės pažeidėjams stiprūs ryšiai su partnere/sutuoktine yra apsauginis 
pakartotinio nusikalstamumo veiksnys. Teisės pažeidėjai, turintys ilgą krimina-
linę karjerą ir priklausomybę narkotikams, stengiasi nebenusikalsti, jeigu turi 
ilgalaikius, palaikančius artimus ryšius, kuriems būdingas prisirišimas, įsipa-
reigojimai, įsitraukimas ar tikėjimas bendrai priimtinomis vertybėmis. Artimi 
santykiai su savo šeima veikia kaip apsauginis veiksnys, t. y. teisės pažeidėjo nu-
sikalstamas elgesys nepasireikš net jam gyvenant didelio kriminalinio aktyvu-
mo aplinkoje46. Vedybinis statusas yra susijęs ne tik su smurtinių nusikaltimų 
rizika, bet ir su seksualinius ar bendro pobūdžio nusikaltimus vykdančių teisės 
pažeidėjų pakartotiniu nusikalstamumu. Tie teisės pažeidėjai, kurie neturi pa-
stovaus partnerio, pasižymi didesne rizika pakartotinai nusikalsti47. 

Piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis ir alkoholiu. Pik-
tnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis ir alkoholiu taip pat yra susiję su 
kriminaline veikla48 bei smurtiniais veiksmais49. Yra aiškus ryšys tarp piktnau-
džiavimo narkotikais ir pakartotinio nusikalstamumo. Piktnaudžiavimas nar-
kotinėmis medžiagomis yra pagrindinis pakartotinio teistumo numatymo 
veiksnys, nes narkotikų vartojimas dažniausiai būna nelegalus. Piktnaudžiavi-
mas narkotikais, kai jis susijęs su kitais rizikos veiksniais, tokiais kaip asmeny-
bės sutrikimai, dažnai padidina smurtinio elgesio riziką. Priklausomybė nuo al-
koholio ar kitų medžiagų reikšmingai padidina smurtinio elgesio pasirodymo 
tikimybę. Tai, kad teisės pažeidėjas ateityje įvykdys teisės pažeidimą, yra dešimt 
kartų didesnė, jeigu jis vartoja alkoholį ar kitas jo sąmoningumą slopinančias 
medžiagas, nei tuo atveju, kai jų nevartoja50.

Piktnaudžiavimas alkoholiu ilgai buvo siejamas su teisės pažeidimais, 
ypač su smurtiniais nusikaltimais. Iki šiol daugelis tyrimų rodė sąsajas tarp di-

46 Webster, C.; Macdonald, R.; Simpson, M. Predicting Criminality? Risk Factors, 
Neighbourhood Influence and Desistance. Youth Justice. 2006, 6 (1): 7–22.

47 Hanson, R. K.; Bussiere, M. Predicting Relapse: A Meta Analysis of Sexual Offen-
der Recidivism Studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1998, 66 (2): 
357.

48 Knight, K.; Garner, B. R.; Simpson, D. D.; Morey, J. T.; Flynn, P. M. An assessment 
of criminal thinking. Crime & Delinquency. 2006, 52 (1): 159–177

49 Loza, W. Predicting violent and non-violent recidivism of incarcerated male of-
fenders. A review paper. Aggression and Violent Behavior. 2003, 8: 175–203.

50 Louw, D. A.; Strydom, C. C. Esterhuyse. Prediction of Violent Behaviour: Profes-
sionals‘ Appraisal. Criminal Justice. 2005, 5 (4): 379–406.
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delio nuolatinio alkoholio vartojimo ir pakartotinio nusikalstamumo. Pavyz-
džiui, Murdochas ir kt.51 nagrinėjo daugiau nei 9000 smurtinių nusikaltimų 
atvejų vienuolikoje šalių ir nustatė, jog 62 proc. nusikaltėlių girtavo ar buvo 
apsvaigę nuo alkoholio nusikaltimo padarymo metu. Daugelis tyrimų rodo, 
kad asmenys, turintys priklausomybę alkoholiui ar narkotikams, labiau linkę į 
smurtinius nusikaltimus, nei tie teisės pažeidėjai, kurie priklausomybės neturi52. 
Greenlandas53 nurodo, jog alkoholis sumažina smurtinių nusikaltėlių sugebėji-
mą kontroliuoti savo impulsus ir elgesį, todėl jie labiau linkę pakartotinai nusi-
kalsti. Dabartiniai tyrimai iškėlė prielaidą, kad alkoholis gali būti ne taip stipriai 
susijęs su nusikalstamumu, kaip buvo manoma anksčiau. Tai gali būti susiję su 
pokyčiais kultūroje. Gali būti, kad alkoholio vartojimas stipriau siejasi su pasi-
kartojančiu teisės pažeidimu vyresnėse teisės pažeidėjų grupėse nei jaunesnėse 
grupėse, taip pat alkoholio vartojimo sąsaja stipresnė su tam tikrais specifiniais 
pasikartojančiais teisės pažeidimais nei su teisės pažeidimais apskritai. 

Makkai ir Payne atlikto tyrimo, kuriame nagrinėjo narkotinių medžiagų 
vartojimo įtaką teisės pažeidėjo kriminalinei karjerai, rezultatai leidžia daryti 
prielaidą, kad narkotinių medžiagų vartojimas yra kriminogeninis poreikis54. 
Jis turi įtakos nusikalstamo elgesio stiprėjimui, tačiau ne visoms teisės pažei-
dėjų grupėms. Hansonas ir kt.55 nustatė ryšį tarp piktnaudžiavimo alkoholiu ir 
bendro pobūdžio pakartotinio nusikalstamumo, tačiau ryšio tarp piktnaudžia-
vimo alkoholiu ir pakartotinio seksualinio pobūdžio nusikalstamumo nebuvo 
nustatyta. Nors dėl taikomų intervencijų narkotinių medžiagų vartojimas ir 
kriminalinio elgesio pasireiškimas mažėja56, tačiau narkotinių medžiagų var-

51 Murdoch, D. P.; Ross, D. Alcohol and crimes of violence: Present issues. Internatio-
nal Journal of the Addictions. 1990, 25: 1065–1081.

52 Chaiken, J.; Chaiken, M. Drug use and predatory crime. J.Q. Wilson and M.Tonry 
(eds.) Drugs and Crime. Crime and Justice: a Review of Research. Chicago: University 
of Chicago Press, 1990.

53 Greenland, C. Dangerousness, mental disorder, and politics. C. Webster, M. Ben-
Aron and S. Hucker (eds.). Dangerousness. Probability and Prediction, Psychiatry and 
Public Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

54 Makkai, T.; Payne, J. Illicit Drug Use and Offending Histories: A Study of Male 
Incarcerated Offenders in Australia. Probation Journal. 2005, 52 (2): 166.

55 Hanson, R. K.; Bussiere, M. T. Predicting relapse: a meta-analysis of sexual of-
fender recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1998, 66, 
348–362.

56 Knight, R. A.; Prentky, R. A. Classifying sexual offenders: the development and 
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tojimo sumažėjimas ar nebevartojimas gali sumažinti pakartotinio nusikalsta-
mumo pasireiškimo tikimybę, bet ne visiškai ją panaikinti.

Tyrimai taip pat rodo, jog narkotinių medžiagų vartojimas esant psichi-
niam susirgimui padidina smurtinio elgesio tikimybę. Swansonas ir kt.57 nagri-
nėjo bendruomenės tyrimo, kuriame buvo apklausta 10 006 asmenų trijose 
JAV valstijose, rezultatus, siekdami nustatyti ryšį tarp psichotinių simptomų ir 
smurtinio elgesio. Tyrimas parodė, jog narkotinių medžiagų vartojimas, esant 
psichotizmo simptomams, stipriai padidina smurtinio elgesio riziką. Panašūs 
duomenys buvo gauti ir MacArthur smurto rizikos vertinimo tyrime (angl. 
MacArthur Violence Risk Assessment Study)58. Lindqvistas ir Allebeckas59 atliko 
longitudinį 14 metų trukmės 644 pacientų, kuriems buvo diagnozuota šizof-
renija, tyrimą. Jie nustatė, kad tie pacientai, kurie vartojo narkotines medžia-
gas, buvo labiau linkę į smurtinius nusikaltimus. Swansonas ir kt.60 nustatė, kad 
smurtiniai nusikaltėliai, kurie piktnaudžiauja alkoholiu ir/ar narkotikais ir serga 
psichine liga, padaro daugiau smurtinių nusikaltimų, renkasi įvairesnes aukas ir 
atlieka daugiau smurtinių veiksmų, tokių, pavyzdžiui, kai naudojamas ginklas.

Jei vartojamas ir alkoholis, ir narkotikai, smurto lygis išauga. Smurtiniai 
nusikaltėliai dažnai pasižymi ekstremaliu įniršiu, kai naudoja alkoholį ir ben-
dzodiazepiną vienu metu. Milleris ir Welte61 tyrė įkalintų asmenų grupę ir nu-
statė, jog tie, kurie vienu metu vartoja ir alkoholį, ir narkotikus, dažniausiai yra 
padarę smurtinį nusikaltimą. Tie, kurie vartojo tik alkoholį, buvo antri pagal 
smurtinių nusikaltimų dažnumą, o tie, kurie vartojo tik narkotikus – treti.

corroboration of taxonomic models. W. L Marshall, D. R. Laws, H. E. Barbaree 
(eds.). The Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories and Treatment of the Offender. 
New York: Plenum, 1990.

57 Swanson, J.; Borum, R.; Swartz, M.; Monahan, J. Psychotic symptoms and disor-
ders and the risk of violent behaviour in the community. Criminal Behaviour and 
Mental Health. 1996, 6: 309–32.

58 Steadman, H.; Robbins, C.; Monahan, J.; Appelbaum, M.; Grisso, T.; Mulvey, E.; 
Roth. L.; Silver, E. MacArthur Risk Assessment Study. Executive Summary, 1999.

59 Lindqvist, P.; Allebeck, P. Schizophrenia and assaultive behaviour: The role of al-
cohol and drug abuse. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1989, 82: 191–195.

60 Swanson, J.; Holzer, C.; Ganju,V.; Jono, R. Violence and psychiatric disorder in the 
community: evidence from the Epidemiologic Catchment Area Surveys. Hospital 
and Community Psychiatry. 1990, 41: 761–770.

61 Miller, B. A.; Welte, J. W. Comparisons of incarcerated offenders according to use of al-
cohol and/or drugs prior to offence. Criminal Justice and Behaviour. 1986, 13: 366–392.
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Biologiniai veiksniai. Kalbant apie agresyvų smurtinį elgesį, negalima 
atmesti ir galimos tiesioginės biologinių veiksnių įtakos. Agresyvus elgesys 
dažnai virsta smurtiniu nusikaltimu ir yra siejamas su biologiniais veiksniais, 
tokiais kaip sumažėjęs seratonino lygis62, centrinės nervų sistemos sutrikimai, 
smegenų traumos63 ar kitos smegenų anomalijos, Alzheimerio liga64, aukštas 
testosterono lygis65. Biologiniai veiksniai yra neabejotinai svarbūs psichikos 
ligų, kurių buvimas siejamas su smurtinių elgesiu, etiologijai. 

Individo nuostatos. Tyrimų rezultatai rodo, kad individo nuostatos ir 
elgesys yra susiję priežastiniais ryšiais. Todėl galime daryti prielaidą, kad kri-
minalinės nuostatos turi įtakos nusikalstamam elgesiui. Tam tikros nuostatos, 
tokios kaip priešiškumas kitiems ar nenoras pripažinti asmeninės laisvės ribų 
būtinumą, yra susijusios su padidėjusia rimtos žalos rizika. Atliktų tyrimų re-
zultatai rodo, kad prognozuojant smurto panaudojimą, nuostatos, vertybės, 
elgesys, palaikantis nusikalstamą gyvenimo būdą, turi didžiausią įtaką. 

Psichinė sveikata. Psichinių ligų ir smurtinio elgesio sąryšis yra sudė-
tingas: tyrimai rodo, jog psichinės ligos ir smurtavimas susiję, tačiau psichinės 
ligos nėra labai stiprus smurtinio nusikaltimo prediktorius. Mulvey66 teigia, jog 
psichinėmis ligomis sergančių žmonių smurtinio elgesio tikimybė maža, ir kad 
tik maža dalis viso smurtinio elgesio padaroma psichinėmis ligomis sergančių 
žmonių. Tačiau Monahanas67, atlikęs literatūros metaanalizę, teigia, jog ryšys 
tarp psichikos sutrikimo ir smurtinio elgesio yra reikšmingas ir negali būti 
ignoruojamas. Tikėtina, kad smurtinį nusikaltimą padarę ir sergantys psichine 
liga asmenys pakartotinai nusikals. Smurtiniai nusikaltimai, kuriuose smurto 

62 Brown, S.; Botsis, A.; Van Praag, H. Serotonin and aggression. Journal of Offender 
Rehabilitation. 1994, 21 (3/4): 27–40.

63 Miller, L. Traumatic brain injury and aggression. Journal of Offender Rehabilitation. 
1994, 21 (3/4): 91–104.

64 Tardiff, K. A model for the short-term prediction of violence potential. Brizer, D.; 
Crowner, M. Current Approaches to the Prediction of Violence. Washington DC, Ame-
rican Psychiatric Press, 1984.

65 Dabbs, J. M.; Jurkovic, G. J.; Frady, R. L. Salivary testosterone and cortisol among 
late adolescent male offenders. Journal of Abnormal Child Psychology. 1991, 19 (4): 
469–478.

66 Mulvey, E. P. Assessing the evidence of a link between mental illness and violence. 
Hospital and Community Psychiatry. 1994, 45 (7): 663–668.

67 Monahan, J. Mental disorder and violent behaviour. Perceptions and evidence. 
American Psychologist. 1992, 47: 511–521.
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lygis yra ypač aukštas, dažnai yra psichinės ligos indikatorius. Cote ir Hodgins68 
tyrė 495 kalinius ir nustatė, kad tie asmenys, kurie buvo nuteisti už žmogžu-
dystę, dažniau buvo diagnozuojami kaip sergantys psichine liga, nei tie, kurie 
niekada nebuvo teisti už žmogžudystę. 

Tyrimai rodo, jog smurtiniai veiksmai yra susiję su psichinės ligos po-
būdžiu (tipu). Asmenys, kuriems diagnozuota funkcinė psichozė, tokia kaip 
šizofrenija, labiau linkę į sunkius smurtinius nusikaltimus, nei tie, kuriems dia-
gnozuotas kitoks psichikos sutrikimas69. Daugelyje tyrimų paaiškėja, jog žmog-
žudžiams dažniau diagnozuojama šizofrenija nei kitokio pobūdžio psichikos 
sutrikimai. Lindqvistas ir Allebeckas70, atlikę 14-os metų trukmės šizofrenija 
sergančių asmenų tyrimą, nustatė, jog per tą patį laikotarpį tie asmenys atliko 
keturis kartus daugiau smurtinių nusikaltimų nei bendros populiacijos imties 
tiriamieji. Kiti tyrimai taip pat atskleidžia, kad paranojine šizofrenija sergantys 
asmenys pasižymi padidėjusiu smurtinio elgesio lygiu. Tačiau kiti autoriai71, 
atlikę išsamias atliktų tyrimų apžvalgas, nurodo, jog psichozė ir šizofrenija yra 
susijusi su žemu smurtinio recidyvizmo lygiu. 

Asmenybės sutrikimas. Smurtinis elgesys dažnai siejamas su asmeny-
bės sutrikimais. Perteklinis smurto naudojimas dažnai yra geras indikatorius, 
rodantis, jog gali būti stiprus asmenybės sutrikimas72. Išsamiau aptarsime aso-
cialaus tipo asmenybės sutrikimo ir psichopatijos ryšį su nusikalstamumu ir 
smurtiniu elgesiu.

Pagrindinis asocialaus tipo asmenybės sutrikimo bruožas – kitų asme-
nų teisių ir visuomenės taisyklių nepaisymas. Asocialia asmenybe laikomas 
asmuo, atitinkantis bent tris iš išvardytų charakteristikų: nesugebėjimu laikytis 

68 Cote, G.; Hodgins, S. The prevalence of major mental disorders among homicide 
offenders. International Journal of Law and Psychiatry. 1992, 15: 89–99.

69 Gunn, J. Personality disorders and forensic psychiatry. Criminal Behaviour and 
Mental Health. 1992, 2: 202–211.

70 Lindqvist, P.; Allebeck., P. Schizophrenia and crime: a longitudinal follow-up of 644 
schizophrenics in Stockholm. British Journal of Psychiatry. 1990, 157: 345–350.

71 Bonta, J.; Law, M.; Hanson, K. The Prediction of Criminal and Violent Recidivism 
Among Mentally Disordered Offenders: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin. 
1998, 123 (2): 123–142.

72 Tardiff, K. A model for the short-term prediction of violence potential. Brizer, D.; 
Crowner, M. Current Approaches to the Prediction of Violence. Washington DC, Ame-
rican Psychiatric Press, 1984.
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visuomenėje nusistovėjusių normų, manipuliatyvumu ir pataikavimu; impul-
syvumu, nesugebėjimu planuoti į priekį; irzlumu, agresyvumu; beatodairiš-
ku nesirūpinimu savo ar kitų saugumu; nuolatiniu neatsakingumu; gailesčio, 
sąžinės graužaties nebuvimu sužeidus, įskaudinus, apvogus kitus73. Asocialiai 
asmenybei būdingas visagališkumo, teisumo jausmas, abejingumas kitiems, 
nerimo stoka, polinkis kaltinti kitus, emocinis šaltumas, polinkis manipuliuoti, 
socialiai neatsakingas elgesys ir t. t. Asmenys, kuriems būdingas asocialaus tipo 
asmenybės sutrikimas, taip pat labiau linkę į smurtinius nusikaltimus ir recidy-
vizmą74.

Psichopatija. Ekstremaliu šio sutrikimo atveju, kai minėti bruožai yra 
ypač stipriai pasireiškia, asmenys gali būti įvardyti kaip sociopatai arba psicho-
patai. Psichopatams yra būdingos didelės specifinės problemos tarpasmeninių 
santykių ir emocinėje srityse, neatsakingas gyvenimo stilius ir asocialus elgesys. 
Tyrimai rodo, kad psichopatai pasižymi ypač dideliu recidyvizmu, jų nusikal-
timai kur kas žiauresni, jie padaro gerokai daugiau žalos nei tik asocialios as-
menybės sutrikimu pasižymintys asmenys. Remiantis R. Hare75 duomenimis, 
psichopatų JAV yra nuo 0,2 iki 2 proc. ir vidutiniškai apie 0,5–1 proc. nuo visos 
populiacijos. Tačiau tai sudaro apie 2 milijonus psichopatų JAV ir apie 100 000 
Niujorke. Apie 15–25 proc. įkalintų nusikaltėlių atitinka psichopatijos krite-
rijus, tuo tarpu apie 80 proc. įkalintų nusikaltėlių atitinka asocialaus tipo as-
menybės sutrikimo (APD) kriterijus. Hare nurodo, kad vyrams psichopatija, 
asocialaus tipo asmenybės sutrikimas diagnozuojamas dukart dažniau nei moterims.

Tyrimai rodo, kad psichopatai padaro daugiau tiek smurtinių, tiek nes-
murtinių nusikaltimų, palyginti su kitais nusikaltėliais. Smurtinis elgesys daž-
nesnis tarp psichopatų76. Dažniausiai ir daugiausia jie nusikalsta būdami 26–40 
metų, daugelis jų nusikalsta pakartotinai. Anot H. Hemphillo ir kt., psichopatai 
3 kartus daugiau nei kiti nusikaltėliai nusikalsta pakartotinai, 4 kartus daugiau 

73 Žukauskienė, R. Kriminalinio elgesio psichologija. Vilnius, 2006.
74 Hemphill, J. F.; Hare, R. D.; Wong, S. Psychopathy and recidivism: A review. Legal 

and Criminological Psychology. 1998, 3: 139–170.
75 Hare, R. D. Without conscience: The disturbing world of the psychopaths among us. New 

York, NY: Simon and Schuster, 1993.
76 Hart, S. D.; Hare, R. D.; Forth, A. Psychopathy as a risk marker for violence: deve-

lopment and validation of a screening version of the Revised Psychopathy Chec-
klist. J.Manahan, H.J.Steadman (eds.). Violence and Mental Disorder: Developments 
in Risk Assessment. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
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jų padaro pakartotinius smurtinius nusikaltimus. Nusikaltimai, kuriuos padaro 
psichopatai, skiriasi nuo ne psichopatų padarytų nusikaltimų tuo, kad jie yra 
tikslingi, paprastai naudojami ginklai, aukos – ne giminaičiai, svetimi, nepažįs-
tami žmonės, dažnai vyrai.

Woodworthas ir Porteris77 Kanadoje atliko tyrimą ir ištyrė 125 nusikal-
tėlius, padariusius žmogžudystes. Buvo lyginamas psichopatų ir eilinių nusikal-
tėlių žmogžudysčių padarymo pobūdis. Paaiškėjo, kad net 95 proc. psichopatų 
padaromų žmogžudysčių yra instrumentinio pobūdžio (žmogžudystės buvo 
suplanuotos, motyvacija kilo dėl išorinio tikslo, ir tik 5 proc. jų yra reaktyvio-
jo pobūdžio (žmogžudystės buvo impulsyvios, staigios, emocijomis grįstos ar 
aistros nusikaltimai). Tuo tarpu nepsichopatų atveju nužudymo pobūdis pasi-
skirsto panašiai, t. y. pusė jų yra instrumentinio, o kita pusė reaktyviojo pobū-
džio. Nusikaltėliai psichopatai atlieka kur kas įvairesnio pobūdžio nusikaltimus 
nei vidutiniškai kiti nusikaltėliai, jų recidyvizmo lygis taip pat gerokai aukštes-
nis nei vidutiniškas. Be to, kriminaliniai nusikaltėliai (asocialios asmenybės) 
ilgainiui gali nustoti užsiiminėti nusikalstama veikla, tačiau psichopatai – ne, 
ir jų recidyvizmas yra labai dažnas. Psichopatai recidyvuoja dažniau ir greičiau 
nei nepsichopatai – smurtiniai nusikaltėliai78 Per metus po išėjimo iš įkalinimo 
įstaigos psichopatiniai nusikaltėliai padaro daug daugiau vagysčių, ginkluotų 
užpuolimų, yra teisiami už neteisėtą ginklo laikymą nei kiti nusikaltėliai. Jie taip 
pat labiau linkę daryti smurtinius nusikaltimus ir sulaukę vyresnio amžiaus nei 
nepsichopatai smurtiniai nusikaltėliai79. Smurtinių nusikaltėlių psichopatijos 
įverčiai yra geras būsimo pakartotinio smurtinio nusikaltimo prognostinis 
rodiklis, todėl pastaruoju metu tiek užsienio, tiek Lietuvos įkalinimo įstaigose 
naudojamos psichopatijos įvertinimo metodikos PCL:SV80 ir PCL:R81.

77 Woodworth, M.; Porter, S. Characteristics of criminal homicides as a function of 
psychopathy. Journal of Abnormal Psychology. 2002, 111: 436–445.

78 Serin, R. C.; Amos, N. The role of psychopathy in the assessment of dangerous-
ness. International Journal of Law and Psychiatry. 1995, 18: 231–238.

79 Harris, G. T.; Rice, M. E.; Cormier, C. A. Psychopathy and violent recidivism. Law 
and Human Behaviour. 1991, 15: 625–637.

80 Žukauskienė, R.; Laurinavičius, A.; Česnienė, I. Testing factorial structure and va-
lidity of the PCL:SV in Lithuanian prison population. Journal of Psychopathology 
and Behavioral Assessment. 2010, 32 (3): 363–372. 

81 Hare, R. D. Manual for the Revised Psychopathy Checklist. Toronto, ON: Multi-He-
alth Systems, 1990.
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Atskiros tyrinėtos asmenybinės charakteristikos, siejamos su smurti-
niais nusikaltimais, yra priešiškumas, pyktis, impulsyvumas, nesugebėjimas 
valdyti norą tenkinti poreikius, gailesčio, užuojautos stoka, kriminalinės nuos-
tatos ir t. t. Dalis šių asmenybės bruožų įeina į psichopatijos sampratą. Pyktis ir 
priešiškumas stipriai susiję su smurtiniu elgesiu. Teismo medicinos psichiatri-
nių ligoninių pacientų tyrimai82 rodo, kad smurtaujantys pacientai pasižymi sti-
presniu pykčiu, didesniu sužadinimu ir labiau priešiški nei nepadarę smurtinių 
nusikaltimų pacientai. Jiems taip pat sunkiau suvaldyti norą tenkinti poreikius. 
Empatijos aukoms trūkumas taip pat siejamas su didesne smurtinių nusikalti-
mų rizika. Smurtiniai nusikaltėliai yra pavojingiausi, jei jie nejaučia empatijos 
savo aukoms ar nepatiria sąžinės graužaties, neišgyvena kaltės dėl savo anks-
čiau padarytų smurtinių nusikaltimų83. Emocinis šaltumas ir patologinis mela-
vimas yra susiję su psichopatų smurtiniu recidyvizmu84. Smurtiniai nusikaltė-
liai patiria sunkumus atpažindami tokias emocijas kaip baimė, pasibjaurėjimas 
ar pyktis ir todėl klaidingai interpretuoja kito asmens ketinimus, todėl gali imti 
smurtauti.

Kai kurie veiksniai laikomi labiausiai didinančiais pakartotinio smur-
tinio elgesio tikimybę. Jie apima nepakankamus smurtinio nusikaltėlio kon-
taktus su psichinės sveikatos specialistais (t. y. patiria nepriežūrą), finansines 
ir gyvenamosios vietos problemas85, taip, kaip konfliktus šeimoje ir padidėjusį 
stresą86.

Mokslininkai, tyrinėjantys smurtą, teigia, kad žmogžudystė dažniausiai 
yra emocinė reakcija į stresinę situaciją. Zillmanas87 teigia, kad kognityviniai ar 
mąstymo procesai didelio emocinio sužadinimo metu yra stipriai pakenkti. Ti-

82 Kay, S. R.; Wolkenfeld, F.; Murrill, L. M. Profiles of aggression among psychiatric 
patients II. Covariates and predictors. The Journal of Nervous and Mental Disease. 
1988, 176 (9): 547–557.

83 Decker, S. H. Official Crime Rates and Victim Surveys: An Empirical. Journal of 
Criminal Justice. 1977, 5 (2): 47–54.

84 Serin, R. C. Violent recidivism in criminal psychopaths. Law and Human Beha-
viour, 1996, 20 (2): 207–217.

85 Bartels, S. J.; Drake, R. E.; Wallach, M. A.; Freeman, D. H. Characteristic hostility 
in schizophrenic outpatients. Schizophrenia Bulletin. 1991, 17: 163–171.

86 Felson, R. ‘Kick ’em when they’re down’. Explanations of the relationship between 
stress and interpersonal aggression and violence. Sociological Quarterly. 1992, 33: 
1–16.

87 Zillmann, D. Hostility and aggression. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1979.
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kėtina, kad esant labai stipriam emociniam sužadinimui, priešiškas ar agresyvus 
elgesys tampa „impulsyviu“, t. y. pasireiškia elgesys, kuris yra taip gerai išmoktas, 
kad stresinėje situacijoje panaudojamas automatiškai. Taigi impulsyvus elge-
sys šiuo atveju nėra neįprastas, nebūdingas tam individui elgesys, jis atskleidžia 
tuos kasdienius įprastinius veiksmus, kuriuos individas gali riboti, būdamas 
normalios būsenos ar menkai susijaudinęs. Daugelis smurtinių veiksmų gali 
būti laikomi gerai išmoktomis, sistemingomis smurto strategijomis, kurias kai 
kurie žmonės laiko labai veiksmingomis, sprendžiant konfliktinius tarpasme-
ninius santykius. Smurtas šiuo atveju reiškiasi ne tik kaip impulsas, bet ir kaip 
išmoktas reagavimo būdas. Jeigu smurtaujančių asmenų praeitis nuosekliai 
nagrinėjama, įžvelgiamas stebėtinas pastovumas to, kaip jie sprendžia tarpas-
menines problemas. Yra stipri sąsaja tarp impulsyvaus, pikto ir agresyvaus el-
gesio ir tam tikrų sunkių teisės pažeidimų tipų. Tyrimai rodo, jog ankstesnis 
impulsyvus elgesys dažnai leidžia patikimai numatyti būsimą smurtinį elgesį88. 
Asmuo laikomas pavojingesniu ir tais atvejais, kai jis nesuvokia savo smurtinio 
elgesio pasekmių ir nesupranta, kad jo elgesys yra smurtinis89. Sąžinės grauža-
ties ar užuojautos, gailesčio savo nusikaltimų aukoms stoka dažnai yra susijusi 
su psichopatų recidyvizmu. 

Situaciniai veiksniai. Šalia santykinai pastovių asmenybės savybių, 
kalbant apie nusikaltimų veiksnius, reikia paminėti ir ne tokius pastovius si-
tuacinius veiksnius bei santykių tarp smurtautojo ir aukos pobūdį. Situaciniai 
veiksniai ir stresoriai yra susiję su smurtinių nusikaltimų dažnumu ir pobūdžiu. 
Ginklų prieinamumas, aukos pasiekiamumas ar streso iš aplinkos lygis yra 
svarbūs pakartotinio smurtinio elgesio tikimybę didinantys rizikos veiksniai90. 
Hallo91 tyrimų rezultatai rodo, jog tokie stresoriai kaip artimų santykių irimas, 
finansiniai sunkumai yra galimo smurto protrūkio numatymo ženklas. Hallas 
teigia, jog situaciniai veiksniai kartu su ankstesnio nusikalstamumo istorija yra 

88 Tardiff, K. A model for the short-term prediction of violence potential. Brizer, D.; 
Crowner, M. Current Approaches to the Prediction of Violence. Washington DC, Ame-
rican Psychiatric Press, 1984.

89 Webster, C.; Douglas, K.; Eaves, D.; Hart, S. Assessing risk of violence to others. C. 
D.Webster and M. A. Jackson (eds.) Impulsivity: Theory, Assessment and Treatment. 
New York: Guilford, 1997.

90 Kemshall, H. Risk in Probation Practice. Oxon: Ashgate, 1998.
91 Hall, H. V. Violence Prediction. Guidelines for the Forensic Practitioner. Springfield, IL: 

Charles C. Thomas, 1987.
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geriausi pakartotinio smurtinio elgesio prediktoriai. Siekiant prognozuoti pa-
kartotinio smurtinio elgesio tikimybę, reikia atsižvelgti ir į tokius situacinius 
veiksnius kaip aplinkybes, situacines priežastis, susijusias su ankstesniu smurti-
niu elgesiu, smurtinio elgesio motyvus ir panašiai.

Aukos ir nusikaltėlio ryšių pobūdis ir situaciniai veiksniai buvo anali-
zuojami J. Goldsteino92 atliktoje studijoje, kur buvo remiamasi 588 JAV įvyk-
dytų žmogžudysčių atvejų duomenimis. Pusėje visų nagrinėtų žmogžudysčių 
auka ir žudikas buvo draugai arba giminės. Penktadalyje žmogžudysčių auka 
buvo sutuoktinis, ir tik 13-oje procentų įvykdytų žmogžudysčių auka ir žudikas 
iki nusikaltimo nebuvo pažįstami. Palyginus nusikaltimus pagal jų žiaurumą, 
paaiškėjo, jog 46 proc. vyrų ir 63 proc. moterų buvo žiauriai nužudyti. Žmog-
žudystės, įvykdytos aukos arba nusikaltėlio namuose, buvo kur kas žiauresnės, 
brutalesnės, nei tos, kurios buvo įvykdytos ne namuose. Kai ir žudikas, ir auka 
buvo sutuoktiniai, tokios žmogžudystės buvo kur kas žiauresnės, palyginti su 
kitais nusikaltimais tarp pažįstamų asmenų ar giminų. Analizuojant, kur vyko 
žmogžudystės, paaiškėjo, kad moterys nusikaltimus dažniausiai padaro na-
muose (80 proc.), ir paprastai žmogžudystė įvyksta virtuvėje (29 proc.), arba 
miegamajame (26 proc.). Vyrų nusikaltimai, padaryti namie, sudarė 45 proc., 
o gatvėje ar kitose viešose vietose –35 proc. Vyrai paprastai atlieka nusikalti-
mus miegamajame arba bendrame kambaryje (svetainėje) ir rečiau – virtuvėje 
arba ant laiptų. Moterys paprastai naudoja peilį (64 proc.), o vyrai – šaunamąjį 
ginklą (27 proc.). Dauguma žmogžudysčių aukų buvo vyresnės už žudiką, o 
tarp nusikaltėlių didžiausią dalį sudarė jauni žmonės, vidutiniškai 35 metų am-
žiaus. Kaip matome, dažniausiai auka ir nusikaltėlis iki nusikaltimo buvo pa-
žįstami, žmogžudystė dažnai įvykdoma nusikaltėliui gerai pažįstamoje vietoje, 
ginklas, kuriuo atliktas nusikaltimas, gerai žinomas nusikaltėliui. Artimiausiais, 
intymiausiais ryšiais susiję žmonės – sutuoktiniai – sudaro ne tik didelę žmog-
žudysčių dalį, bet tarp jų dažnai susiklosto aukos ir nusikaltėlio ryšiai, kuriems 
būdingas žiaurumas, brutalumas. Išprievartavimai taip pat dažniausiai vyksta 
nusikaltėliui gerai žinomoje vietoje, o auka iki tol jau buvo pažįstama su nu-
sikaltėliu. Goldsteinas93 taip pat nustatė, jog vienas iš situacinių veiksnių, sti-
priausiai susijęs su sunkiais nusikaltimais, yra alkoholis, kurį vartojo auka arba 

92 Goldstein, J. Aggression and Crimes of Violence Aggression and Crimes of Violence (Ox-
ford University Press), 1986.

93 Goldstein, J. Aggression and Crimes of Violence Aggression and Crimes of Violence (Ox-
ford University Press), 1986.
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nusikaltėlis. Beveik dviem trečdaliais atvejų auka, nusikaltėlis arba abu prieš nu-
sikaltimą buvo vartoję alkoholinių gėrimų; daugelis sunkių nusikaltimų buvo 
atlikti šiltuoju metų laiku (nuo balandžio iki rugsėjo), du trečdaliai žmogžudys-
čių įvyko savaitgaliais, pradedant nuo penktadienio. 

Apibendrinant galima teigti, jog smurtinis elgesys yra susijęs su asme-
nybiniais, socio-demografiniais ir situaciniais veiksniais. Šių veiksnių žinojimas 
leidžia juos valdyti. Į juos būtina atsižvelgti formuojant visuomenės narių sau-
gumą didinančias strategijas, koncepcijas. 

Psichologinės moterų padarytų smurtinių nusikaltimų  
prielaidos ir asmenybės ypatumai

Moterų padaryti nusikaltimai dažniau yra nesmurtiniai, pvz., prostitu-
cija, abortai, vagiliavimas parduotuvėse, vaikų tvirkinimas, smulkios vagystės, 
kontrabanda ir pan. Pasak Berko ir Newtono94, moterys įvykdo mažiau nei 15 
proc. visų žmogžudysčių. Moterų smurtinių nusikaltimų priežastys dažnai sie-
jamos su nepalankia padėtimi šeimoje. Šeima tampa ne saugumo garantu, bet 
potencialaus ir slepiamo smurto vieta tiek tarp sutuoktinių, tiek prieš vaikus. 
Moterų agresijos, besibaigiančios žmogžudyste, priežastys dažniausiai aiškina-
mos politiniais ir biologiniais veiksniais arba socialinėmis įtakomis. 

Padariusių smurtinius nusikaltimus moterų skaičius pastaraisiais de-
šimtmečiais Vakarų šalyse išaugo, tačiau tyrimų, skirtų moterų smurtinio elge-
sio analizei, atliekama nedaug. Pastaruoju metu nagrinėjama, kokie specifiniai 
smurtinių veiksnių ryšiai su situacinėmis aplinkybėmis, motyvais bei emocijo-
mis, būdingi moterims. Analizuojama, kaip pernelyg stipriai kontroliuojamas 
priešiškumas ir kiti veiksniai, tokie kaip pykčio raiškos ir kriminalinio elgesio 
praeityje ypatumai, susiję su moterų smurtiniu elgesiu. 

Ankstesni nusikaltimai. Nors vis daugiau ir daugiau moterų nuteisia-
mos už nusikaltimus, kurie paprastai laikomi būdingesni vyrams (t. y. smur-
tinius nusikaltimus), nusikalstamo elgesio pobūdis ir moterų nusikaltėlių 
nusikaltimo motyvai skiriasi nuo vyrų ar nesmurtinius nusikaltimus darančių 
moterų motyvų. Smurtinius nusikaltimus padariusios moterys praeityje pa-
prastai būna padariusios mažiau nusikaltimų, nei bet kurie už įvarius (ir smur-

94 Berk, R. A.; Newton, P. J. Does arrest really deter wife battery? An effort to replicate the 
findings of the Minneapolis Spouse Abuse Experiment. American Sociological Re-
view. 1985, 50 (2): 253–262.
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tinius, ir nesmurtinius) nusikaltimus įkalinti vyrai, taip pat nesmurtinius nusi-
kaltimus padariusios moterys.

Snellis95 nustatė, jog daugiau nei pusė moterų, atliekančių bausmę už 
padarytus smurtinius nusikaltimus, neturėjo ankstesnio teistumo, ir smur-
tinis nusikaltimas šioms moterims buvo pirmas, kurį jos padarė. Su moterų 
nusikalstamumu yra susijęs šeimos nusikalstamumas, moterų psichinė svei-
kata, alkoholio vartojimo problemos, konfliktai ir smurtas šeimoje. Padažnėjęs 
smurtavimas kaip būdas spręsti konfliktus priklauso nuo vaikystėje patirtos 
agresijos96. Adelbergas ir Curie97 nustatė ryšį tarp moters patirtos prievartos ir 
įvykdytos žmogžudystės. Kartais tai įvardijama kaip „apdaužytos žmonos sin-
dromas“, teigiant, jog moters patiriamas smurtas skatina imtis žmogžudystės. 

Dauguma moterų žmogžudystes įvykdo paskatintos susiklosčiusios 
situacijos. Moterų įvykdytos žmogžudystės 7 kartus dažniau susijusios su gy-
nyba nei tokio pobūdžio vyrų nusikaltimai. Daugelis vyrų patys išprovokuoja 
konfliktą naudodami fizinę jėgą, grasindami. Tokiais atvejais moters įvykdyta 
žmogžudystė yra mėginimo apginti save ir vaikus nuo galimo sužalojimo rezul-
tatas. Snellis98 nustatė, jog du trečdaliai moterų, padariusių smurtinius nusikal-
timus, taikė smurtą prieš joms pažįstamus asmenis, ir iš jų 36 proc. taikė smurtą 
prieš joms artimus žmones. Tuo tarpu tik 16 proc. nuteistų vyrų smurtavo prieš 
giminaičius ar savo partneres. JAV statistiniai duomenys rodo, kad moterys 
dažniausiai nužudo savo vyrus ar partnerius, kurie nuolat jas muša, prievartauja 
ir trukdo juos palikti. 

Situaciniai veiksniai. Majchrzykas99 1980–1990 m. dviejose Lenkijos 
teismo psichiatrijos klinikose tyrė 60 moterų, padariusių nužudymus, nusi-
kaltimo motyvus. Jis kėlė prielaidą, jog savo šeimos narių nužudymas susijęs 
su skirtinga motyvacija nei nusikalstant prieš nepažįstamus žmones. Jis nagri-
nėjo tiek santykius moters sukurtoje šeimoje, tiek ankstesnę smurto patirtį jos 

95 Snell, T. Women in prison: Survey of state prison inmates, 1991. Washington, DC: U.S. 
Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. 1994.

96 Browne, A. When battered women kill. New York: Free Press, 1987.
97 Adelberg, E.; Currie, C. Too few to count: Women and the Canadian justice system. 

Vancouver: Press Gang, 1987.
98 Snell, T. Women in prison: Survey of state prison inmates, 1991. Washington, DC: U.S. 

Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1994.
99 Majchrzyk, Z. Victimological conditioning of homicides committed by women. 

Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. 2000, 2: 19–29.
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tėvų šeimoje. Tyrimo metu dėmesys kreiptas į smurto rūšis ir intensyvumą, į 
vyraujančius žmogžudystės motyvus ir jų ryšius su patirtais smurtiniais veiks-
mais. Dauguma nusikaltėlių (86 proc.) turėjo šeimas ir buvo susituokę ar tu-
rėjo sugyventinį. Kurdamos antrą santuoką, nusikaltėlės moterys dažniausiai 
pasirinkdavo alkoholikus, agresyvius ir bedarbius vyrus. Agresyvus elgesys 
buvo dažniausias aukų bruožas (75 proc.). Situacijoms, kuriose buvo įvykdy-
ta žmogžudystė, buvo būdingi konfliktai, grasinimai, smurtas, psichologinių ir 
fizinių poreikių deprivacija. Ilgalaikiai konfliktai ir moters išgyvenama baimė, 
skausmas, seksualinė frustracija dažnai baigiasi nusikaltimu. Moterys, inicija-
vusios konfliktus, pasižymi įtarumu, yra linkusios į žodinę ir fizinę agresiją, pa-
sižymi pastovia sumažėjusia savikontrole. 

Nuostatos ir motyvai. Minėtame Majchrzyko100 tyrime neigiamos 
nuostatos į tėvus ir skurdžias gyvenimo sąlygas buvo būdingos 55 proc. nusi-
kaltėlių. 71 proc. jų turėjo valdingą ir agresyvų tėvą šeimoje, 58 proc. – per daug 
geriantį, 33 proc. tėvai buvo linkę vogti. Kai vyravo baimė ir nerimas, nusikaltė-
lės rodė nebrandumą, nuolankumą, nemokėjimą gudrauti ir polinkį į verbalinę 
agresiją. Sudėtingos situacijos pažeisdavo jų adaptacijos lygį, sukeldamos jų 
agresyvų gynybišką elgesį. Asmeniniai tikslai buvo lemiami tais atvejais, kai nu-
sikaltėlės veikė vedamos skriaudos jausmo. Šios nusikaltėlės patyrė nenugalimą 
poreikį išlieti savo neigiamas emocijas, ir tai įrodo smūgių, sužalojimų kiekis, 
padarytas aukoms. Moterų veiksmus dažnai inicijuoja jų agresyvūs partneriai; 
todėl daugumos moterų agresija buvo gynybinio pobūdžio. Moterys, kurias 
motyvavo baimė ir grasinimai, anksčiau nepasižymėjo agresyvumu, priešingai, 
kasdieniame gyvenime jos buvo apibūdinamos kaip pasyvios. Nusikaltėlės 
patyrė ilgalaikius konfliktus ir dažnas konfrontacijas, ir tai darė jas ambivalen-
tiškas ir abejojančias. Moterys dažnai šeimoje prisiimdavo aukos vaidmenį ir 
gyvenimo stilių. Nusikaltimą jos padaro staiga ir netikėtai, supratusios situaciją 
kaip grėsmingą ir baisią. Jų veikla dažniausiai buvo motyvuota keršto, atsimo-
kėjimo, pranašumo siekimo ir nevaldoma dėl alkoholio. 

Alkoholio vartojimas. Ryšys tarp alkoholio vartojimo ir žmogžudys-
tės, kai nusikaltimą padaro moteris, dažniausiai vyksta abiem pusėms (nusikal-
tėliui ir aukai) pavartojus alkoholio. Minėtame Majchrzyko tyrime 71 proc. 
nužudytų vyrų piktnaudžiavo alkoholiu ir galop tapdavo agresyvūs. Pasak 

100 Majchrzyk Z. Victimological conditioning of homicides committed by women. 
Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. 2000, 2, 19–29.
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pačių moterų, konfliktus sukėlė piktnaudžiavimas alkoholiu, dažnas agresyvus 
partnerio elgesys ir nepatenkinamas seksualinis gyvenimas. 55 proc. atvejų 
aukos buvo įtariamos neištikimybe, 68 proc. atvejų buvo kaltinamos nesirūpi-
nimu šeima. Visais atvejais tarpusavio ryšių ypatumai, aukos asmenybė ir san-
tykių tarp sutuoktinių ar partnerių pobūdis buvo lemiami veiksniai nusikalsti. 

Psichinė sveikata. N. Mačiūnienė ir J. Didžiokienė Lietuvoje, Utenos 
ekspertiniame skyriuje, 1992–1998 m. laikotarpiu tyrė 63 areštuotas moteris. 
33 iš šių moterų buvo kaltintos nužudymu, sunkiu kūno sužalojimu. Moterų 
agresija 58 proc. buvo nukreipta į vyrus; 19,4 proc. aukomis tapo vaikai ir 22,6 
proc. atvejų nukentėjo kiti asmenys. Dauguma atvejų nusikaltimas buvo įvyk-
dytas vienkartinio įtūžio metu. Pasitaikė tik vienas atvejis, kai auka (kūdikis nuo 
4 mėnesių iki 2 metų amžiaus) buvo kelerius metus motinos įvairiais būdais ža-
lojamas ir kankinamas. Remiantis šiais tyrimais, buvo išskirtos dvi moterų gru-
pės: moterys, įvykdžiusios žmogžudystę ūmios psichozės būsenoje ir moterys, 
kurioms agresyvios veikos metu nebuvo psichozinės būsenos. Pirmos grupės 
moterys įvykdė žmogžudystes dėl patologinės motyvacijos – kliedėjimų, klau-
sos haliucinacijų, depresijos, nerimo, baimės. 75 proc. atvejų teismo ekspertizių 
metu buvo diagnozuota šizofrenija. Pastebėta, kad sergančių šizofrenija mote-
rų nusikalstami veiksmai būna nenuoseklūs, žiaurūs, jos linkusios į „išplėstines 
žmogžudystes“, pačios bando nusižudyti, po įvykdytos veikos nejaučia gailes-
čio savo aukoms. Antrai grupei priskiriamos moterys žmogžudystes įvykdė dėl 
realių buitinių motyvų – dažniausiai konfliktinėje situacijoje gynybos tikslu, 
bandydamos užkirsti kelią vyro agresijai. Veiksmus lėmė situacija, išgyvenimai 
buvo konkretūs, atspindintys realią psichotraumuojančią situaciją, nusikaltimo 
metu jos veikė tikslingai ir nuosekliai. Remiantis minėto tyrimo duomenimis, 
72 proc. šios grupės moterų nusikaltimo metu buvo neblaivios. Šioje grupėje 
asmenybės sutrikimai diagnozuoti 33,3 proc. moterų, įvykdžiusių žmogžudys-
tes ir padariusioms sunkius kūno sužalojimus. Šios grupės moterys pasižymėjo 
isteriniais charakterio bruožais, t. y. jos buvo egoistiškos, kaprizingos, greitai 
įsižeidžiančios, ūmios, linkusios į fantazavimą. Lengvos ir vidutinio sunkumo 
depresijos epizodai diagnozuoti 15,2 proc. moterų, įvykdžiusių sunkius nusi-
kaltimus. Šios grupės moterys buvo egocentriškos, emociškai labilios, dažnai 
afektiškai reaguojančios aplinkinių atžvilgiu. Jų nusikaltimams būdingi dau-
gybiniai sužalojimai. Šias moteris ilgą laiką veikė psichogeninė traumuojanti 
situacija buityje. Paaiškėjo, jog jų šeimose buvo dažni konfliktiniai santykiai su 
sutuoktiniu, namiškiais, irzlūs ir ligoti mažamečiai vaikai, buitiniai rūpesčiai. 
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Jos ilgą laiką gyveno didelėje emocinėje įtampoje, buvo nuolat terorizuojamos 
sutuoktinio. Visais nagrinėjamais atvejais jų aukomis tapo jų vyrai. Įvykus nu-
sikaltimui paprastai buvo kaltinami aplinkiniai, reikalaujama užuojautos, paste-
bėta neurotinio lygio depresija, gynyba, demonstratyvūs suicidiniai bandymai. 

Kai kurios moterys smurtauja prieš savo vaikus, kai kada toks jų elgesys 
baigiasi vaiko nužudymu. Teismo psichologas Geoffrey McKee 101 teigia, jog: 
dalis moterų žudo naujagimius dėl nelaukto nėštumo (apie 10 proc. vaikus pa-
gimdžiusių moterų išgyvena pogimdyminę depresiją); kitos – keršydamos vy-
rui ar meilužiui arba paveiktos klaidingo jausmo, jog geriausia išeitis vaikui yra 
mirtis. Apie 50 proc. šių moterų turi psichinių sutrikimų. Psichozės paveikta 
motina gali tikėti, kad jos vaikai pažymėti šėtono ženklu ir turi būti paaukoti, 
arba gali puoselėti iškreiptą krikščionišką viltį, jog mirtis išlaisvins vaikų sielas 
nuo žemiškų kančių102. 

N. Mačiūnienė ir J. Didžiokienė 1998–1999 m. Utenos ekspertiniame 
skyriuje atliko 5 ekspertizių dėl moterų infanticido tyrimą (4 moterys kaltintos 
kūdikių nužudymu, viena – sunkiu kūno sužalojimu). 3 kūdikiai buvo nesan-
tuokiniai, vienas iš dviejų santuokinių atvejų buvo šeštas vaikas šeimoje. Visos 
motinos iki inkriminuojamos veikos įvykdymo gana ilgą laiką (nuo 1 metų iki 
4 metų) gyveno lėtinės psichotraumuojančios situacijos sąlygomis. Socialiniai 
veiksniai, susiję su nusikaltimu, buvo nedarbas, gyvenamosios vietos praradi-
mas. Subjektyvūs veiksniai, darę įtaką nusikaltimui, buvo konfliktiniai santy-
kiai tėvų šeimose, konfliktas su kūdikio tėvu, gėda ir baimė dėl nepageidaujamo 
nėštumo. Kliniškai šie veiksniai sukėlė neurozinius ir depresinius sutrikimus, 
kurie pasireiškė elgesio pasikeitimais (moterys slėpė nėštumą, ribojo bendra-
vimą, jos išgyvendavo nuotaikos sutrikimus, jausdavo nerimą, baimę, buvo 
sutrikusios, nesugebėdavo išspręsti susidariusios situacijos, kartais turėdavo 
suicidinių minčių). Naujagimiai dažniausiai buvo nužudyti tuoj po gimdymo 
arba praėjus trumpam laiko tarpui (iki 2 val.). Infanticidą dažniausiai padaro 
jaunos amžiumi motinos, kurioms būdinga nebrandi asmenybė, žemas savęs 
vertinimas, kritinė socialinė-psichologinė situacija, dėl to vystosi neurozinis de-
presinis sutrikimas. Tiktai vienu atveju jau prieš veiką buvo galima diagnozuoti 
paranoidinį sindromą. 

101 McKee, G. R. Why Mothers Kill: A Forensic Psychologist’s Casebook. New York: Ox-
ford University Press, 2006.

102 Žukauskienė, R. Kriminalinio elgesio psichologija, 2006.
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Vis dėlto, nepaisant minėtų tyrimų, reikia pripažinti, kad apie moteris, 
padarančias sunkius smurtinius nusikaltimus, žinių dar nėra daug. Lietuvoje 
ši problematika, ir ypač psichologiniai tokių nusikaltimų veiksniai, dar mažai 
tyrinėti.

Vyrų smurto prieš sutuoktinę/partnerę psichologiniai ir socialiniai 
rizikos veiksniai

Grėsmės asmens saugumui kyla ir namų aplinkoje, kai pasireiškia 
smurtas prieš sutuoktinę/partnerę. Smurtas šeimoje apibūdinimas labai įvai-
riai, atsižvelgiant į tarpusavio ryšių pobūdį ir to, kokios smurto apraiškos yra 
matuojamos ar vertinamos. Kuo platesnis smurto šeimoje apibūdinimas, tuo 
dažniau smurto šeimoje įvykiai bus registruojami. Vis dėlto, nepaisant apibū-
dinimo skirtumų įvairiuose tyrimuose ar šalyse, smurto šeimoje dažnumas 
paprastai aukštas. Tyrimo, atlikto Jungtinėje Karalystėje, duomenimis103, kur 
buvo naudojamas labai siauras smurto šeimoje apibrėžimas (t. y. „smurtas tarp 
intymius santykius palaikančių asmenų“), parodė, kad 23 proc. moterų ir 15 
proc. vyrų buvo smurto šeimoje aukos. Lietuvoje atlikto tyrimo 2001–2002 
m. kaip šviečiamosios kampanijos „Gyvenimas be smurto“ dalis duomenimis, 
87 proc. visų respondenčių patvirtino, kad egzistuoja prievarta prieš moteris 
šeimose; psichologinį smurtą arba prievartą patyrė 82 proc. kalbintų vyresnių 
nei 16 metų amžiaus moterų, o fizinę prievartą – 35 proc. moterų.

Smurtas šeimoje platesniuose apibrėžimuose įvardijamas kaip kom-
pleksinė prievartos forma104. Tai dažnėjančia tvarka besikartojantis fizinio, žodi-
nio, emocinio, dvasinio, ekonominio užgauliojimo ciklas, siekiant kontroliuoti, 
gąsdinti ir įteigti baimės jausmą, trokštant išsaugoti artimo žmogaus kontrolę 
ir valdymą. Tiksliau smurtas tarp sutuoktinių apibrėžiamas kaip bet kokia vyro 
ar moters tiesioginė, ketinta padaryti, grasinta ar padaryta fizinė žala prieš kitą 
asmenį, su kuriuo ji ar jis palaikė ar palaiko intymius, seksualinius santykius105. 
Fizinė ir emocinė tokių nusikaltimų žala aukai paprastai yra didelė. 

103 Mirrlees-Black, C. Domestic Violence: Findings from a new British Crime Survey self-
completion questionnaire. HO Research Study 191, 1999.

104 Mahlstedt, D.; Keeny, L. Female survivors of dating violence and their social net-
works. Feminism and Psychology. 1993, 3: 319–333.

105 Gelles, R. J.; Straus, M. A. Intimate violence: The definitive study of the causes and con-
sequences of abuse in the American family. New York: Simon & Schuster, 1988.
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Smurto rizika apibūdinama kaip tikimybė, kad smurtas gali pasireikšti106. 
Siekiant apsaugoti sutuoktinę ar partnerę nuo pakartotinio smurto, bandoma 
nustatyti tuos rizikos veiksnius, kuriais remiantis, būtų galima identifikuoti as-
menis, galinčius taikyti pakartotinį smurtą prieš šeimos narius. Vertinant riziką, 
dėmesys kreipiamas į galimo smurto pobūdį, jo stiprumą, dažnumą, artumą, 
neišvengiamumą ir tikėtinumą107. 

Smurto šeimoje rizikos vertinimas gali būti apibūdinamas kaip infor-
macijos apie žmones rinkimas, padedantis priimti sprendimus, susijusius su 
rizika, kad tie žmonės smurtaus savo intymių partnerių atžvilgiu. Pažymėtina, 
jog paprastai mokslinėje literatūroje analizuojami rizikos veiksniai, susiję su 
vyro smurtu prieš moterį, nors vyrai taip pat būna smurto šeimoje aukomis. 

Smurto rizika dažnai nagrinėjama platesniame kontekste, nes dažniau-
siai tie patys rizikos veiksniai susiję ir su smurtu šeimoje, ir su smurtu apskritai. 
Tai yra kompleksinio pobūdžio rizika, ir įvertinimas turi apimti kas, ką, kur ir 
kaip naudos smurtą. Pavyzdžiui, gali būti rizika, jog smurtautojas gali taikyti 
smurtą labai artimoje ateityje (dabartyje), smurtas gali būti nelabai stiprus, t. y. 
smurtautojas gali stumdyti auką ar jai grasinti, tačiau ateityje jis nenaudos ilga-
laikio, dažno, seksualinio smurto. 

Nepaisant skirtingų tyrimo metodikų, naudojamų rizikai įvertinti 
mokslininkų atiekamuose tyrimuose, tyrėjai nustato panašius rizikos veiks-
nius, kurių pagrindu bandoma prognozuoti pakartotinio smurto prieš sutuok-
tinę/partnerę tikimybę. Toks rizikos vertinimas gali prisidėti prie šeimos narių 
saugumo užtikrinimo. 

Smurto šeimoje prieš sutuoktinę ar partnerę rizikos veiksniams priski-
riamas ankstesnis smurtinis elgesys, asocialios nuostatos ir asocialus elgesys 
apskritai, tarpusavio ryšių nestabilumas, nuolatinė bedarbystė, psichinės ligos, 
motyvacijos kreiptis pagalbos ir dalyvauti terapinėse programose stoka, netin-
kamos nuostatos į moteris ir kt. Šie rizikos rodikliai nebūtinai yra priežastys; 
greičiau jie tiesiog nuolatos pasireiškia kartu su smurtiniu elgesiu. 

106  Dutton, D. G.; Bodnarchuk, M.; Kropp, R.; Hart, S. D.; Ogloff, J. R. P. Wife assault 
treatment and criminal recidivism: An 11-year follow-up. International Journal of 
Offender Therapy and Comparative Criminology. 1997, 41: 9–23. 

107 Hart, B. J. Kids coping with domestic violence: Risks and remedies. Proceedings from 
the 9th Annual Children’s Justice Conference. March 26, 2001.
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Smurto tarp sutuoktinių rizikos veiksniams Kroppas ir kt.108 priskiria 
vaikystėje patirtą smurtą ir apleistumą, profesinį užimtumą ir socialinę patirtį, 
ryšių su kitais ypatumus, fizinės ir psichinės sveikatos ypatumus, dabartinę psi-
chinę sveikatą, ankstesnį smurtinį elgesį, ankstesnį kriminalinį elgesį, patiriamą 
stresą, socialinę paramą. 

Teigiama, jog vyrai smurtautojai prieš šeimos narius nėra homogeniš-
ka grupė, t. y. kad jie pasižymi skirtingais bruožais ir įvairiais smurtiniais veiks-
mais. Soundersas109 mano, jog smurtautojus prieš sutuoktinę ar partnerę gali-
ma skirstyti į tris grupes. Pirmai grupei priklauso asmenys, smurtą naudojantys 
tik šeimoje. Šie smurtautojai yra mažiausiai žiaurūs su sutuoktine/partnere ir 
smurtą naudoja tik namuose. Jie vaikystėje patyrė mažai smurto ir nėra linkę 
piktnaudžiauti alkoholiu. Jie apibūdinami kaip turintys liberalesnes nuostatas į 
skirtingoms lytims tinkamus vaidmenis, jų asmenybei būdingas kompulsyvus 
elgesys ir paklusnumas, prisitaikymas. Antra grupė – emociškai nepastovūs 
smurtautojai. Šie smurtautojai yra labiausiai psichologiškai smurtaujantys prieš 
savo sutuoktinę/partnerę. Jie pasižymi aukštu pykčio, pavydo ir depresijos ly-
giu ir yra priskiriami padidėjusios rizikos grupei, kad gali nusižudyti. Šios gru-
pės smurtautojai smurtą kartais naudoja ir už šeimos ribų. Trečiai grupei priski-
riami apskritai smurtaujantys asmenys. Šie smurtautojai yra žiauriausi su savo 
sutuoktine/partnere. Dažniausiai jie patys vaikystėje patyrė smurtą ir naudoja 
smurtą tiek šeimoje, tiek už jos ribų. Paprastai jie labiau piktnaudžiauja alko-
holiu ir narkotikais nei kitoms dviem grupėms priklausantys smurtautojai. Jie 
apibūdinami kaip turintys labai rigidiškas, nelanksčias nuostatas į skirtingoms 
lytims tinkamus vaidmenis, be to, pasižymi aukštu pykčio, pavydo ir asocialaus 
elgesio lygiu.

Anksčiau naudotas smurtas. Dabartiniu metu žinomi įvairūs rizikos 
veiksniai, keliantys pavojų šeimos narių saugumui. Vienas iš pagrindinių rizi-
kos veiksnių numatant smurtą prieš partnerę yra aukštesnis tokio smurto prieš 
kitą asmenį naudojimas110. Paprastai randama, kad smurtas kartojasi: net 35 

108 Kropp, P. R.; Hart, S. D.; Webster, C. D.; Eaves, D. Manual for the Spousal Assault 
Risk Assessment Guide (2nd ed.). Vancouver, BC: The British Columbia Institute 
Against Family Violence, 1995.

109 Saunders, D.G. A typology of men who batter: three types derived from cluster 
analyses. American Journal of Orthopsychiatry. 1995, 62: 264–275.

110 Goldkamp, J. S. The Role of Drug and Alcohol Abuse in Domestic Violence and its tre-
atment: Dade County’s Domestic Violence Court Experiment. Final Report. Philadelp-
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proc. atvejų per penkias savaites po pirmo incidento įvyksta pakartotinis smur-
tas prieš šeimos narius111. O. Leary ir kt.112 nustatė, kad smurtas yra santykinai 
pastovus, t. y. 51 proc. vyrų, kurie buvo agresyvūs iki santuokos, naudojo smur-
tą ir per pirmuosius 18 mėnesių nuo santuokos pradžios; tuo tarpu tik 15 proc. 
vyrų, kurie nebuvo agresyvūs iki santuokos, per pirmuosius 18 santuokos mė-
nesių buvo agresyvūs. Tyrimai rodo, jog vyrai, kurie naudojo smurtą prieš savo 
partnerę dar iki vedybų, kur kas dažniau smurtavo per ateinančius metus negu 
vyrai, iki tol santykiuose nesmurtavę. Feldas ir Strausas113 nustatė, kad beveik 
50 proc. vyrų, smurtavę iki įvertinimo, per kitus metus tai darė ir vėl, tuo tarpu 
iki tol nesmurtavę agresiją naudojo 10 proc. atvejų. Be to, vyrai, smurtavę prieš 
savo žmonas ar partneres, pasirodė esantys apskritai agresyvesni negu tie, kurie 
nenaudojo smurto. Tačiau kai kurie duomenys rodo, jog kiti šeimoje smurtau-
jantys vyrai nenaudoja smurto už šeimos ribų. Tie vyrai, kurie būna žiaurūs tiek 
namuose, tiek už jų ribų, dažniau ir žiauriau vykdo smurto veiksmus prieš su-
tuoktines nei kiti moterų prievartautojai114. 

Duomenys apie smurtą prieš buvusią sutuoktinę ar partnerę taip pat yra 
ryškus smurtavimo dabartiniuose santykiuose rizikos ženklas, tačiau tyrimų ir 
duomenų apie tai vis dar yra labai mažai, kad būtų galima tvirtai pagrįsti šio 
fakto svarbą prognozuojant smurtą naujuose santykiuose. Tyrimuose, kuriuo-
se buvo analizuojama, kaip sutuoktinės/partnerės fizinis sužalojimas susijęs su 
pakartotiniu smurtavimu ir smurto žiaurumu, nustatyta, jog vyrai, padarę par-
tnerei kūno sužalojimų, labiau linkę pakartotinai ją sužaloti, nei tie, kurie fizinių 
sužalojimų nepadarė. Cascardis115 ir kt. nustatė, kad smurtavimo dažnumas 

hia: Crime and Justice Research Institute, 1996.
111 Walby, S.; Myhill, A. Reducing Domestic Violence. What Works? Assessing and Ma-

naging the Risk of Domestic Violence. Policing and Reducing Crime. Briefing 
Note. London: Home Office, 2000.

112 O’Leary, K. D.; Malone, J.; Tyree, A. Physical aggression in early marriage: pre-
relationship and relationship effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 
1994, 62: 594–602.

113 Feld, S. L.; Straus, M. A. Escalation and desistance of wife assault in’ marriage. Cri-
minology. 1989, 27 (1): 141–161.

114 Saunders, D. G. Interventions for men who batter: Do we know what works? 
In session: Psychotherapy In Practice. 1996, 2/3: 81–94.

115 Cascardi, M.; Langhinrichsen, J.; Vivian, D. Marital aggression: Impact, injury and 
health correlates for husbands and wives. Archives of International Medicine. 1992, 
152: 1178–1184.
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buvo reikšmingai susijęs su sužalojimų rimtumu. Kuo dažniau buvo naudoja-
mas smurtas, tuo daugiau sužalojimų buvo padaroma. Smurtautojo grasinimai 
sužaloti partnerę yra stipriai susiję su fiziniu smurtu. Partnerio grasinimai susiję 
su smurto žiaurumu, recidyvizmu ir partnerės nužudymu. 

Smurtavimas prieš savo vaiką (vaikus) yra susijęs su smurtavimu prieš 
sutuoktinę/partnerę. Tirdamas 965 moteris ir jų vaikus McCloskey116 nustatė, 
kad smurtas prieš sutuoktinę/partnerę yra reikšmingai susijęs su smurtavimu 
prieš vaikus. Kiekvienas smurto aktas prieš sutuoktinę/partnerę 12 proc. di-
dino smurtą prieš vaikus. Gondolfo 117 tyrimai rodo, jog vyrai, žiauriai smur-
taujantys prieš sutuoktinę/partnerę, daugiau smurtavo ir prieš vaikus negu ne 
tokie žiaurūs vyrai.

Smurtas prieš naminius gyvūnus taip pat siejamas su smurtu prieš 
sutuoktinę/partnerę. Ascione, Weberio ir Woodo118 duomenimis, 52 proc. 
moterų, gyvenančių moterų krizių centruose, nurodė, kad jų smurtaujantis 
parneris grasino nužudyti arba iš tiesų nužudė jų naminius gyvūnus, kai ben-
druomenėje tokių atvejų buvo 4 proc. Flynnas119 gavo panašius rezultatus: iš 
40,2 proc. moterų, gyvenančių moterų krizių centruose, kurios turėjo naminių 
gyvūnų, nurodė, kad jų smurtaujantis parneris grasino nužudyti arba iš tiesų 
nužudė jų naminius gyvūnus. Tai rodo, kad smurtas prieš naminius gyvūnus 
gali būti laikomas rizikos veiksniu, jog prieš moterį tap pat gali būti panaudotas 
smurtas.

Piktnaudžiavimas alkoholiu. Daugelyje tyrimų rasta, jog alkoholio 
vartojimas susijęs su smurtu prieš sutuoktinę/partnerę120. Tiriant 234 nuteis-

116 McCloskey, D. Love and money: A comment on the markets debate. Feminist Eco-
nomics. 1996, 2 (2): 137–140.

117 Gondolf, E. W. The effect of batterer counseling on shelter outcome. Journal of 
Interpersonal Violence. 1988, 3: 275–289.

118 Ascione, F. R.; Weber, C. V.; Thompson, T. M.; Heath, J., Maruyama, M.,; Hayashi, 
K. Battered pets and domestic violence: Animal abuse reported by women expe-
riencing intimate violence and by non-abused women. Violence Against Women. 
2007, 13: 354–373.

119 Flynn, C. P. Woman’s best friend: Pet abuse and the role of companion animals in 
the lives of battered women. Violence against Women. 2000, 6: 162–177.

120 Dobash, R. P.; Dobash, R. E.; Cavanaugh, K.; Lewis, R. Separate and intersection 
realities: A comparison of men’s and women’s accounts of violence against wo-
men. Violence and Victims. 1998, 4: 382–414.
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tus už tokio pobūdžio smurtavimą asmenis nustatyta, jog 60 proc. iš jų girtavo, 
o 21 proc. – vartojo narkotikus. Murphy, Meyeris ir O’Leary121 nurodo, kad 
apie du trečdaliai (66 proc.) gydymo siekiančių alkoholikų šeimoje naudoja 
smurtą. Tačiau alkoholio vartojimas smurto prieš partnerę metu nereiškia, kad 
tai yra besireiškiančios agresijos priežastis. Smurtas gali vykti ir be aktyvaus al-
koholio vartojimo įtakos. Tai yra jie gali vartoti alkoholį ilgą laiko periodą ar 
turėti rimtų problemų, susijusių su alkoholiu, bet jie nebūtinai turi būti išgėrę 
smurtavimo intymiuose santykiuose metu. 

Stiprus konfliktas šeimoje dėl alkoholio vartojimo yra smurtu prieš su-
tuoktinę/partnerę rizikos veiksnys122. Pakartotinis smurtas taip pat susijęs su 
pitnaudžiavimu alkoholiu ir narkotinėmis medžiagomis123. Tyrimuose taip pat 
matoma, kad yra ryšys tarp alkoholio vartojimo, palaikančių smurtą nuostatų 
ir žemo socialinio ekonominio statuso. Pavyzdžiui, randama, kad tarnautojai, 
kurie nepritaria smurtavimui, retai muša savo žmonas, net kai yra apsvaigę nuo 
alkoholio.

Amžius ir lytis. Nors smurtas šeimoje gali reikštis visose demografi-
nėse grupėse, kai kurios demografinės charakteristikos yra labiau susijusios su 
prievarta prieš sutuoktinę/partnerę ir jos gali būti svarbios numatant poten-
cialią smurtavimo riziką ateityje. Dauguma asmenų, suimtų už smurtavimą 
namuose, yra heteroseksualūs vyrai. Moterys dažniau yra pakartotinio smurto 
šeimoje aukos nei vyrai. Jauni žmonės turi didesnę riziką patirti smurtą namuo-
se nei vyresnio amžiaus asmenys. Šeiminio smurto dažnumas yra linkęs mažė-
ti, didėjant sutuoktinių/partnerių amžiui124. 

Socialinis ekonominis statusas. Smurtas namuose pasireiškia labai 
įvariuose namų ūkiuose ir nėra būdingas tik kuriai nors vienai socialinei kla-

121 Murphy, C. M.; Meyer, S. L.; O’ Leary, K. D. Family of origin violence and MCMI-II psy-
chopathology among partner assaultive men. Violence & Victims. 1993, 8: 165–176.

122 Sugarman, D.; Hotaling, T. Violent men in intimate relationships. An analysis of risk mar-
kers. Journal of Applied Social Psychology. 1989, 19: 1034–1048.

123 Goldkamp, J. S. The Role of Drug and Alcohol Abuse in Domestic Violence and its tre-
atment: Dade County’s Domestic Violence Court Experiment. Final Report. Philadelp-
hia: Crime and Justice Research Institute, 1996. 

124 Straus, M. A.; Gelles, R. J. Physical violence in American families: Risk factors and 
adaptations to violence in 8145 families. P. 75–91. New Brunswick, NJ; Transacti-
on, 1990.
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sei. Gellesas 125 nustatė, jog smurtas prieš šeimos narius yra atsakas į stresinę 
situaciją ir būdingas ne tik žemo socialinio ekonominio statuso šeimoms. Vis 
dėlto tokie stresoriai kaip skurdas, per didelis kartu gyvenančių asmenų skai-
čius, žemos pajamos gali prisidėti prie smurtavimo namuose. Tyrimai rodo, jog 
žemesnio ekonominio statuso vyrai yra labiau linkę smurtauti šeimoje ir nau-
doja žiauresnį smurtą negu geresnę finansinę padėtį užimantys vyrai. Vienus 
metus stebint daugiau kaip 1000 tiriamųjų nustatyta, kad žemesnės pajamos 
susijusios su padidėjusiu fizinės agresijos lygiu, taip pat su recidyvizmu126. Be 
to, NFVS127 tyrime rasta, jog dažnesnis ir stipresnis smurtas naudojamas, kai 
yra skirtumas tarp vyro ir sutuoktinės pajamų, tiek ir kai vyro pajamos gerokai 
aukštesnės ir kai jo pajamos kur kas mažesnės nei sutuotinės/partnerės.

Darbo pobūdis. Ieškant ryšių tarp darbo pobūdžio (dažniausiai lygi-
nant darbininkus ir tarnautojus) ir smurtavimo, nustatyta, jog žemesnio statu-
so darbą dirbantys asmenys pasižymi aukštesniu fizinės agresijos lygiu. Tyrimai 
rodo, kad smurtautojai dažniau yra nedirbantys arba yra atleisti iš daugiau negu 
vieno darbo nei nesmurtaujantys asmenys. Bedarbiai vyrai šeimoje naudoja 
daugiau prievartos nei dirbantys; smurtas šeimoje susijęs ir su partnerės/su-
tuoktinės bedarbyste. Kaufmanas-Kantoras ir Strausas128 nustatė, jog nedarbo 
lygis tų asmenų, kurie naudojo žiaurų smurtą, buvo tris kartus didesnis nei ne-
smurtaujančių vyrų. Tačiau kituose tyrimuose ryšio tarp bedarbystės ir smur-
tavimo neįžvelgiama. 

Vaikų skaičius šeimoje. Įvairių autorių tyrimuose buvo analizuojama, 
ar vaikų buvimas ir vaikų skaičius yra susijęs su smurtu prieš sutuoktinę/par-
tnerę. Nustatyta, jog kuo mažiau vaikų šeimoje, tuo mažesnė tikimybė, kad vy-
ras pakartotinai panaudos smurtą. Tačiau kiti tyrėjai nustatė, jog sutuoktinio/
partnerio mušamos moterys paprastai turi daugiau vaikų nei tos, kurios nepa-
tiria smurto129, ir kad vaikų buvimas šeimoje, kurioje vyras smurtauja, padidina 
pakartotinio smurto riziką.

125 Gelles, R. J. The Violent Home. 2nd Edition, California: SAGE Publications, 1987.
126 Howell, M.; Pugliesi, K. Husbands who harm: predicting spousal violence by 

men. Journal of Family Violence. 1988, 3 (1): 15–27.
127 1976 and 1985 National Family Violence Surveys (NFVS), USA
128 Kantor, G.; Straus, M. A. Substance abuse as a precipitant of wife abuse victimiza-

tions. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 1989, 15: 173–189.
129 Barnett, O. W.; Fagan, R. W. Alcohol use in male spouses and their female par-

tners. Journal of Family Violence. 1993, 8 (1): 1–25.
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Santykių irimas. Tyrimai rodo, kad bandymas nutraukti ryšius su 
smurtaujančiu partneriu yra susijęs su smurtavimo stiprėjimo ir rizika būti nu-
žudytai130. Shieldsas ir Hanneke131 nustatė, kad dokumentų skyryboms padavi-
mas buvo susijęs su smurtavimo didėjimu. Johnsonas132, tyręs 12 tūkst. moterų, 
gavo panašius rezultatus, t. y. jis nustatė, jog skiriantis smurtavimo žiaurumas 
didėjo. Moracco ir kt.133 nustatė, kad 50 proc. moterų, kurias nužudė jų vyrai/
partneriai, grasino juos palikti, arba buvo ką tik su jais išsiskyrę. Panašius rezul-
tatus gauna ir kiti autoriai, todėl galima teigti, jog skiriantis ar ką tik išsiskyrus 
labai padidėja rizika tapti žmogžudystės auka.

Vaikystėje patirtas smurtas. Daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad tie 
asmenys, kurie vaikystėje patyrė žiaurumą ar kitokio pobūdžio smurtą, ir tie, 
kurie augo aplinkoje, kurioje buvo daug fizinės agresijos, labiau yra linkę nau-
doti smurtą prieš sutuoktinę/partnerę. Taip pat daugelyje tyrimų pakartotinai 
rasta, jog tie asmenys, kurie matė smurtavimą tarp savo tėvų, dažniau tampa 
smurtautojais savo šeimose. Pavyzdžiui, Roy134, tirdamas 4000 smurtaujančių 
vyrų, nustatė jog yra stiprus ryšys tarp matyto tėvų tarpusavio smurtinio elge-
sio ir jo paties smurtinio elgesio su savo žmona. Smurtaujantys prieš sutuokti-
nes/partneres asmenys, kurių tėvai taip pat naudojo smurtą šeimoje, dažniau 
pakartotinai nusikalsta. Be to, daugeliu atveju tie smurtautojai pasižymėjo 
smurtiniu elgesiu vaikystėje, nei tie, kurie nesmurtauja prieš savo sutuoktines/
partneres. Hansonas ir kt.135, remdamiesi tyrimo, kuriame buvo tiriama daugiau 
kaip 1000 asmenų, rezultatais, nustatė, jog smurtaujantys prieš savo žmonas 
asmenys dažniausiai turėjo elgesio sutrikimą vaikystėje ir buvo žiauresni vai-
kystėje nei nesmurtaujantys.

130 Campbell, J. C. Prevention of Wife Battering: Insights from Cultural Analysis. Res-
ponse to the Victimization of Women and Children. 1992, 14: 18–24.

131 Shields, N. M.; Hanneke, C. R. Attribution processes in violent relationships: Per-
ceptions of violent husbands and their wives. Journal of Applied Social Psychology. 
1983, 13 (6), 515–527.

132 Johnson, M. P. Patriarchal terrorism and common couple violence: Two forms of 
violence against women. Journal of Marriage and the Family. 1995, 57: 283–294.

133 Moracco, K.; Runyan, C. W.; Butts, J. D. Femicide in North Carolina, 1991–1993: a sta-
tewide study of patterns and precursors. Homicide Studies. 1998, 2: 422–446.

134 Roy, M. The Abusive Partner. New York: Van Nostrand Reinhold, 1982.
135 Hanson, R. K.; Cadsky, O.; Harris, A.; Lalonde, C. Correlates of battering among 

997 men: family history, adjustment and attitudinal differences. Violence and Vic-
tims. 1997, 12 (3): 191–208.
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Asmenybės ypatumai. Asmenys, naudojantys smurtą prieš sutuokti-
nes/partneres, skiriasi nuo nesmurtaujančių savo psichologinėmis charakte-
ristikomis. Dauguma šių charakteristikų yra svarbios, nes gali padėti suprasti, 
kodėl smurtinis elgesys pasireiškia, ir nustatyti asmenis, linkusius į smurtavimą. 
Dauguma tyrimų rodo, jog smurtaujantys partneriai turi daugiau psichologi-
nių problemų negu nesmurtaujantys, pavyzdžiui, smurtautojai yra apskritai 
piktesni ir priešiškesni nei nesmurtaujantys136. Konfliktinėje situacijoje šeimoje 
jie mažiau linkę susivaldyti ir reaguoja agresyviai, priešiškai. Tokio pobūdžio 
reakcija ypač sustiprėja, jei konfliktas susijęs su pavyduliavimu ar sutuoktinės/
partnerės grasinimu smurtautoją palikti. Žemas savęs vertinimas, psichologinis 
distresas ir aukštesnis psichopatologijos išreikštumo lygis yra susiję su smur-
tavimu šeimoje. Asmenybės charakteristikos, tokios kaip impulsyvumas, yra 
susijusios ir su alkoholio vartojimu, ir su smurtu. Impulsyvumas yra intymių 
partnerių smurto rizikos veiksnys. Jis dažnai apibūdinamas kaip negalėjimas 
kontroliuoti tam tikro elgesio, tokio kaip agresija.

Nuostatos. Teigiamos nuostatos dėl smurtavimo prieš sutuoktinę/
partnerę yra susijusios su naudojamu smurtu ir su smurto žiaurumu. Tyrimai 
patvirtina ryšį tarp smurtą pateisinančių nuostatų ir naudojamo smurto, todėl 
teigiamos nuostatos smurto atžvilgiu laikomos rizikos veiksniu. 

Psichinė sveikata. Jei vyras kreipiasi į psichinės sveikatos specialis-
tus dėl psichologinės įtampos pašalinimo, jis yra priskirtinas didesnės rizikos 
smurtauti šeimoje grupei nei vyrai, neturintys psichologinių sunkumų. Buvo 
nustatyti137 keturi specifiniai psichologiniai sunkumai, kaip smurto prieš par-
tnerę arba žmoną rizikos ženklai. Tai depresija, potrauminio streso sindromas, 
ribinės asmenybės sutrikimas ir priklausomybę sukeliančių medžiagų naudoji-
mas. Jie gali būti labai svarbūs, numatant prievartos riziką ateityje. 

Depresijos simptomų sąsajos su šeiminiu smurtu buvo patvirtintos ne 
vienu tyrimu. Vyrai, kurie yra agresyvūs su savo žmonomis, turi daugiau depre-

136 Eckhardt, C. I.; Barbour, K. A.; Stuart, G. L. Anger and hostility in maritally violent men: 
Conceptual distinctions, measurement issues, and literature review. Clinical Psychology 
Review. 1997, 17: 333–358.

137 Riggs, D. S.; Caulfield, M. B.; Street A. B. Risk for domestic violence: Factors asso-
ciated with perpetration and victimization. Journal of Clinical Psychology. 2000, 56 
(10): 1289–1316. 
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sijos simptomų nei nesmurtaujantys vyrai. Panas su kolegomis138 atliko depre-
sijos simptomų tyrimą, siekdami nustatyti smurtaujančius vyrus. Šie tyrimai 
parodė, kad vyrui būdingų depresijos simptomų padidėjimas (20 proc.) buvo 
susijęs 30 proc. atvejų su vidutinio lygio agresijos padidėjimu (sugriebimas, 
pastūmimas) ir 70 proc. atvejų – su didesnio smurto (mušimas, spardymas) 
išaugimu. 

Tyrimais nustatytos sąsajos tarp potrauminio streso sindromo (PSS) ir 
šeiminio smurto: vyrai, kuriems būdingas PSS, kelia didelę riziką, kad naudos 
prievartą šeimoje. Pvz., Jordanas su kolegomis139 nustatė, kad Vietnamo vete-
ranų, kuriems būdingas PSS, žmonos beveik dvigubai dažniau (30 proc.), nei 
veteranų, kuriems nebūdingas PSS, žmonos (15 proc.) teigė, jog jų sutuoktinis 
šeimoje naudoja smurtą. Duttonas ir jo kolegos140 nustatė, jog smurtaujančių 
vyrų ribinės asmenybės sutrikimas stipresnis negu nesmurtaujančių.

Psichologiniai sunkumai, susiję su partnerio naudojama prievarta, sieja-
si ir vienas su kitu. Pvz., depresija ir psichotropinių medžiagų vartojimas dažnai 
susiję su potrauminio streso sutrikimu. Taip pat ribinės asmenybės simptomai 
turi trauminę etiologiją ir ribinės asmenybės charakteristikos yra susijusios su 
potrauminio streso sindromu. Taigi tikėtina, kad šie sutrikimai, susiję su par-
tnerio smurtu, rodo vieną psichologinio sindromo kompleksą, kuris atitinka 
smurto šeimoje rizikos veiksnį. Todėl yra tikslinga įvertinti visų vyrų, siekian-
čių psichologinio ar psichiatrinio gydymo, smurto rizikos istoriją. Santykiai, 
kuriuose vyksta smurtas, paprastai yra skurdesni, konfliktiškesni negu santy-
kiai, kuriuose nėra smurto. Vyrai, smurtaujantys prieš savo partneres, yra ma-
žiau patenkinti savo santykiais negu nesmurtaujantys. Tačiau reikėtų pažymėti, 
kad didelė dalis (daugiau nei 50 proc.) porų, kurių tarpusavio santykiuose nau-
dojamas smurtas, teigė, jog yra patenkintos savo santuoka, ypač jos pradžioje141.

138 Pan, H.; Neidig, P.; O’Leary, K. Predicting mild and severe husband-to-wife phy-
sical aggression. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1994, 62: 975–981. 

139 Jordan, B. K.; Marmar, C. R.; Fairbank, J. A.; Schlenger, W. E.; Kulka, R. A.; Hough, 
R. L.; Weiss, D. S. Problems in families of male Vietnam veterans with posttrau-
matic stress disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1992, 60: 916–
926.

140 Dutton, D. G. Behavioral and affective correlates of Borderline personality or-
ganization in wife assaulters. International Journal of Law & Psychiatry. 1994, 17: 
265–277.

141 Riggs, D. S.; Caulfield, M. B.; Street A. B. Risk for domestic violence: Factors asso-
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Aukščiau įvardytų ir aptartų veiksnių visuma gali padėti atpažinti vyro 
smurtavimo prieš savo partnerę ar sutuoktinę riziką, tačiau nė vienu iš veiksniu 
neįmanoma nustatyti visų smurtaujančių šeimoje vyrų. Reikia prisiminti, kad 
šie požymiai rodo bendrą smurtavimo riziką, bet ne konkretaus incidento pa-
vojų. Didesnė smurtavimo rizikos tikimybė yra, kai pasireiškia keletas anksčiau 
aptartų rizikos veiksnių, negu kai yra tik kuris nors vienas iš jų. Tačiau svarbu 
pastebėti, kad smurtas gali vykti ir tuomet, kai nėra minėtų rizikos veiksnių, o 
kiekvienas minėtas veiksnys kiekvienu konkrečiu atveju gali turėti didelę reikš-
mę ar visai neturėti reikšmės. Taigi praktikai, nustatydami smurto riziką, turėtų 
remtis ne vien šiais rizikos veiksniais, bet ir nagrinėti daugelį kitų, kurie gali būti 
svarbūs konkrečioje situacijoje.

Moterų smurto prieš sutuoktinį/partnerį psichologiniai ir socialiniai 
rizikos veiksniai

Moterų, smurtaujančių prieš savo sutuoktinį/partnerį, tyrimų nėra 
daug, nedaug žinoma ir apie tokio elgesio pasireiškimo rizikos veiksnius. In-
formacija apie moterų smurtavimo atvejus gaunama nuo 1970 m., kai apskri-
tai prasidėjo smurtavimo prieš šeimos narius tyrimai. Gellesas142 nustatė, jog 
tiek vyrų, tiek moterų naudojamas smurtas tarp intymių partnerių yra vienodo 
dažnumo. Jo tyrimas inicijavo kitus mokslinius smurtavimo šeimose tyrimus 
įvairiose disciplinose.

Pastaraisiais dešimtmečiais vykstantys tyrimai rodo, kad JAV kasmet 
apie 12 proc. vyrų yra savo partnerių/sutuoktinių fizinės agresijos aukos, o 4 
proc. (arba, kitaip tarant, daugiau kaip 2,5 mln. vyrų JAV) patiria žiaurų smurtą. 
Naujesnis, 2002 m. JAV atliktas tyrimas (NVAWS) parodė, kad moterų smur-
tas sudaro per vienus metus 40 proc. sužeidimų, iš kurių 27 proc. atvejų reikia 
medikų pagalbos, 31 proc. aukų baiminasi dėl galimų kūno sužalojimų. 2004 
m. JAV atliktas tyrimas (NCVS) parodė, kad 1,3 iš 1000 vyrų patyrė smurtą iš 
savo partnerės/sutuoktinės. Nors kitų formų smurtinis elgesys šeimose (t. y. 
smurtas prieš moteris ir vaikus) linkęs mažėti, neletalių smurto prieš sutuokti-

ciated with perpetration and victimization. Journal of Clinical Psychology. 2000, 56 
(10): 1289–1316. 

142 Gelles, R. J. The violent home: A study of physical aggression between husbands and wi-
ves. Beverly Hills, CA: Sage, 1974.
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nį/partnerį atvejų lygis išlieka toks pat jau 30 metų143. 

Palyginti su dramatišku smurto prieš moteris mažėjimu tarp 1998 ir 
2004 m. (nuo 9,8 iki 3,8 3 iš 1000 moterų, patiriančių smurtą), smurtavimas 
prieš vyrus mažėja kur kas lėčiau (nuo 1,6 iki 1,3 iš 1000). Tačiau nusikaltimų 
tyrimai pateikia sumažintus asmenų, patiriančių smurtą namuose, skaičius, nes 
daugelis vyrų ir moterų nelaiko fizinio smurto, patiriamo iš šeimos nario, nusi-
kaltimu. Tas nenoras pripažinti smurtą kaip nusikaltimą dar didesnis tarp vyrų, 
nes vyrai tradiciškai vertinami kaip fiziškai stipresni už savo partnerę. Taigi pri-
pažinimas, kad jie patiria smurtą, tarsi nuvertintų jų vyriškumą.

Išsilavinimas. Tyrimuose pastebima, jog kai kurie vyrų ir moterų smur-
to rizikos veiksniai yra panašūs, kai kurie – ne. Pavyzdžiui, Sommeras144 Ka-
nadoje 1998 ir 1992 m. atliko didelės apimties tyrimus, kuriuose nustatė, jog 
vyrų išsilavinimas ir smurtinis elgesys nėra susijęs (t. y. nerado reikšmingų sąsa-
jų), tuo tarpu moterys, iškritusios iš bendrojo lavinimo mokyklos, pasižymėjo 
aukštu smurtavimo prieš savo vyrus lygiu. 

Amžius. Klinikinių imčių tyrimai rodo, kad yra ryšys tarp moterų am-
žiaus ir smurtinių veiksmų, t. y. daugiau smurto naudojama esant jaunesnio 
amžiaus. Sommerso tyrime 18–34 metų moterys smurtautojos taikė daugiau 
ir stipresnio smurto nei vyresnio amžiaus moterys. Nacionalinime tęstiniame 
jaunimo tyrime145, kuriame dalyvavo 1725 asmenys, nustatyta, kad daugiausia 
smurto naudojo 18–24 metų asmenys: 36,7 proc. vyrų ir 48,0 proc. moterų 
nurodė, jog per metus naudojo smurtą. Po devynerių metų, atlikus pakartotinę 
tų pačių asmenų apklausą, paaiškėjo, jog smurtą tebenaudojo 20,2 proc. vyrų, 
ir 27,9 proc. moterų. Tyrėjai nurodo, kad moterų smurtavimas ir amžius svar-
besnis veiksnys, palyginti su vyrais.

143 Straus, M. A. Trends in cultural norms and rates of partner violence: An update to 1992. 
In National Council on Family Relations (Series Ed.) & S. Stith & M. A. Straus 
(Vol. Eds.), Families in Focus, Vol. 2. Understanding partner violence: Prevalence, 
causes, consequences, and solutions (pp. 30–33). Minneapolis, MN: National 
Council on Family Relations, 1995.

144 Sommer, R.; Barnes, G. E.; Murray, R. P. Alcohol consumption, alcohol depen-
dence, personality and female perpetrated spousal abuse. Personality and Individu-
al Differences. 1992, 13 (12): 1315–1323.

145 Morse, B. Beyond the Conflict Tactics Scale: Assessing gender differences in par-
tner violence. Violence and Victims. 1995, 10 (4): 251–269.
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Piktnaudžiavimas alkoholiu. Skirtingai nei vyrų smurtautojų atveju, 
kur piktnaudžiavimas alkoholiu ir smurtavimas yra stipriai susiję, ryšio tarp 
moterų alkoholio vartojimo ir smurto nerandama. Sommeras146 nurodo, kad 
tik 3,8 proc. moterų, kurioms diagnozuotas alkoholizmas, smurtavo, palygin-
ti su 22 proc. alkoholikų vyrų. Tačiau tyrimai rodo, kad smurtinio incidento 
metu net 24 proc. atvejų bent vienas iš partnerių gėrė prieš incidentą arba in-
cidento metu. 14 proc. atvejų girtavo vyras, 2 proc. atvejų – moteris, 8 proc. 
atvejų girtavo abu. Sommeras nustatė, kad moterų vartojamas alkoholis ir nau-
dojamas smurtas buvo susiję, kai pasireiškė ir kiti veiksniai: neurotiška moters 
asmenybė, patirtas smurtas iš ankstesnio partnerio ir vaikystėje matytas smur-
tas, kai motina trenkė tėvui. 

Asmenybės ypatumai. Sommero tyrime buvo rasta, kad smurtaujan-
čios moterys pasižymi aukštu psichotizmu ir neurotizmu, vertinant jų būseną 
MMPI metodika. Sommeras nurodo, kad smurtaujančioms moterims būdingi 
tokie pat asmenybės bruožai kaip ir smurtaujantiems vyrams, t. y. impulsyvu-
mas, nesukalbamumas, agresyvumas ir asocialumas. Johnstonas ir Cambel-
las147, tirdami stipriai konfliktuojančias poras, nustatė, kad smurtaujančioms 
moterims būdingi ribinės, isterinės ir narcistinės asmenybės sutrikimų simpto-
mai. Renzettis148, tirdamas lesbiečių poras, nustatė, kad smurtavimas dažniau-
siai susijęs su priklausomybe nuo partnerės ir pavydu.

Shupe ir kt.149 tyrė 45 poras, kurios konsultavosi dėl smurtavimo pro-
blemų šeimoje. Šis tyrimas parodė, kad smurtaujančios moterys labai panašios 
į smurtaujančius vyrus. Pavyzdžiui, tos moterys vaikystėje buvo patyrusios 
smurtą, pasižymėjo žemu savęs vertinimu, nesaugumo jausmu ir pavyduliavi-
mu. Joms taip pat buvo būdingas savininkiškumas ir siekimas kontroliuoti.

146 Sommer, R.; Barnes, G. E.; Murray, R. P. Alcohol consumption, alcohol depen-
dence, personality and female perpetrated spousal abuse. Personality and Individu-
al Differences. 1992, 13 (12): 1315–1323.

147 Johnston, J.; Campbell, L.A Clinical Typology of Interparental Violence in Dis-
puted-Custody Divorces. American Journal of Orthopsychiatry. 1993, 63 (2): 190–
199.

148 Renzetti, C., Violent Betrayal: Partner Abuse in Lesbian Relationships, Newbury 
Park, CA: Sage Publications, Inc., 1992. 

149 Shupe, A. D.; Stacey, W. A.; Hazlewood, L. R. Violent men, violent couples: The dyna-
mics of domestic violence. Lexington, MA: Lexington Books, 1987.
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Pirminiai tyrimai rodo, jog moterų smurtavimas prieš vyrus yra susijęs 
su vyrams būdingais psichinės sveikatos sutrikimų simptomais, t. y. su vyrų pa-
tiriama depresija, stresu, psichosomatiniais simptomais, ir apskritai su psicho-
loginiu distresu150. Taigi smurtas vyrams sukelia tokias pat pasekmes, kaip ir bet 
koks kitas šeimoje patiriamas smurtas, todėl moterų naudojamas smurtas turi 
būti vertinamas kaip viena iš grėsmių kitų visuomenės narių gerovei ir saugu-
mui.

Seksualinių nusikaltimų rizikos veiksniai

Seksualiniai nusikaltimai pagal savo pasireiškimo dažnumą nėra vy-
raujantys, tačiau dažnai sulaukia didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. 
Remiantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vi-
daus reikalų ministerijos duomenimis, 2009 m. iš viso buvo užregistruoti 149 
išžaginimo (149 str.) atvejai (2008 m. – 164), iš jų 57 prieš nepilnamečius 
(nuo 14 iki 18 m. amžiaus vaikus), 15 prieš mažamečius (iki 14 metų amžiaus 
vaikus)151. Informacija apie šio pobūdžio nusikaltimus mažina subjektyvų vi-
suomenės narių saugumo jausmą, kartu yra skatinama teisėsaugos institucijų 
veikla seksualinių nusikaltėlių pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimo 
ir elgesio korekcijos srityse. 

Palyginti su kito pobūdžio nusikaltimais, pakartotinis seksualinių nusi-
kaltėlių nusikalstamumas yra žemas. Kaip rodo 61 tęstinio tyrimo metaanalizė, 
recidyvavo 13 proc. seksualinių nusikaltėlių, kurie buvo teisti už seksualinius 
nusikaltimus prieš vaikus, ir 19 proc. prievartautojų, kurių aukos buvo suaugę 
asmenys152. Norint tiksliau prognozuoti pakartotinį nusikalstamumą ir kartu 
didinti visuomenės narių saugumą, reikia seksualinius nusikaltėlius suskirstyti į 
grupes, nes kai kurių tipų seksualiniai nusikaltėliai recidyvuoja dažniau nei kiti. 
Marshallas ir Barbaree153 nustė, kad recidyvuoja nuo 7 iki 35 proc. prievartau-

150 Cascardi, M.; Langhinrichsen, J.; Vivian, D. Marital aggression: Impact, injury, 
and health correlates for husbands and wives. Archives of Internal Medicine. 1992, 
152: 1178–1184.

151 <http:.www.prokuraturos.lt/nbspnbspIkiteisminiotyrimokontrol%c4%97/tabid/178/
Default.aspx>. [žiūrėta 2010-10-10].

152 Hanson, R. K.; Bussiere, M. T. Sex offender risk predictors: a summary of research 
results. Forum on Corrections Research. 1996, 8 (2): 10–12.

153 Marshall, W. L.; Barbaree, H. E. Outcome of cognitive behavioural treatment. W. 
L. Marshall; D. R. Laws; H. E. Laws (eds.) Handbook of Sexual Assault. New York: 
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tojų, nuo 4 iki 10 proc. incesto nusikaltėlių, nuo 10 iki 29 proc. seksualinę prie-
vartą prieš vaikus naudojusių asmenų, kai auka – mergaitė, nuo 13 iki 40 proc. 
seksualinę prievartą prieš vaikus naudojusių asmenų, kai auka – berniukas, nuo 
41 iki 71 proc. eksibicionistų, nesiekiančių kontakto. 

Tačiau šie skaičiai, paremti pakartotinio teistumo statistika, dažnai rodo 
sumažintus recidyvizmo skaičius. Manoma, kad tik apie 20 proc. seksualinių 
nusikaltimų yra pranešama policijai, ir iš šių atvejų tik apie 17 proc. bylų bai-
giasi nusikaltimo išaiškinimu ir nusikaltėlio nuteisimu154. Kai kurių seksualinių 
nusikaltimų atvejais tie skaičiai dar žemesni. Pavyzdžiui, Harris ir Grace nusta-
tė, jog tik 9 proc. atvejų nuteisiama už išprievartavimą155. Tad svarbu atskleisti 
veiksnius, susijusius su pakartotinio nusikaltimo tikimybe ne tik todėl, kad sek-
sualiniai nusikaltimai padaro didelę žalą aukai, bet ir todėl, kad recidyvizmas 
yra gerokai didesnis, nei nurodoma statistikoje, remiantis pakartotinio teistu-
mo duomenimis, t. y. seksualiniai nusikaltimai kelia grėsmę didesnei visuome-
nės narių daliai nei manoma.

Rizikos veiksniai, susiję su seksualiniais nusikaltimais 
prieš suaugusius asmenis

Ankstesni nusikaltimai. Ankstesni seksualiniai nusikaltimai yra rimtas 
prognostinis veiksnys, kad nusikaltėlis gali recidyvuoti. Marshallas156 stebėjo 
beveik 13 000 nusikaltėlių, paleistų iš kalėjimo; tyrimas parodė, kad tie asme-
nys, kurie buvo teisti už seksualinius nusikaltimus, dažniau buvo pakartotinai 
nuteisti už seksualinius nusikaltimus nei tie, kurių praeityje tokių nusikaltimų 
nebuvo. Kuo didesnis buvo ankstesnių seksualinių nusikaltimų skaičius, tuo 
didesnė buvo tikimybė, kad jie pakartotinai nusikals. Seksualiniai nusikaltėliai, 
kurie buvo teisti ir už kitokio pobūdžio smurtinius nusikaltimus, įsilaužimus, 
taip pat pasižymėjo didesniu recidyvizmu. 

Plenum, 1990.
154 Friendship, C.; Thornton, D. Sexual reconviction for sexual offenders discharged 

from prison in England and Wales. British Journal of Criminology. 2001, 41: 285–
292.

155 Harris, J.; Grace, S. A Question of Evidence? Investigating and Prosecuting Rape in 
the 1990 (Home Office Research Study 196). London: Home Office, 1999.

156 Marshall, P. Reconviction of imprisoned sexual offenders. Home Office Research 
and Statistics Department: Research Bulletin. 1994, 36: 23–29.
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Amžius ir lytis. Hansonas ir Bussiere157 nustatė, jog ankstyvas pirmo 
seksualinio nusikaltimo amžius taip pat buvo rodiklis, leidžiantis prognozuoti 
seksualinio nusikaltėlio recidyvizmą. Seksualiniai prievartautojai dažniausiai 
yra 25–30 m. vyrai. Apie moteris seksualines prievartautojas jokių duomenų 
nėra, netgi sunku įsivaizduoti situacijas, kuriose moteris naudotų seksualinę 
prievartą prieš nepažįstamus. Tokie lyties nulemti motyvacijos panaudoti sek-
sualinę agresiją skirtumai veikia ir jos pasireiškimo situacijas: moteris seksua-
linę prievartą dažniausiai naudoja prieš vaikus, o ne prieš suaugusius asmenis. 

Vedybinis statusas. Vyresnio amžiaus seksualiniai prievartautojai yra 
vedę, išsiskyrę arba gyvena su moterimi nesusituokę, bet per visą gyvenimą 
ryšių su moterimis turėjo nedaug. Seksualiniai nusikaltėliai, kurie nėra vedę, 
labiau linkę į pakartotinį seksualinį nusikaltimą. Eisenbergas158, tirdamas JAV 
722 seksualinius nusikaltėlius, paleistus į laisvę, nustatė, jog tie, kurie iš jų buvo 
vedę, buvo kur kas mažiau linkę pakartotinai nusikalsti nei tie, kurie niekada 
nebuvo vedę. 

Darbas. Kai kurie autoriai nustato, kad bedarbiai seksualiniai nusikaltė-
liai labiau linkę pakartotinai nusikalsti nei dirbantys. Tačiau kiti autoriai tokias 
išvadas kritikuoja, teigdami, kad bedarbystė ir seksualinis nusikalstamumas yra 
bendros problemos dalis ir nėra susiję priežastiniais ryšiais159.

Vaikystės patirtis. Dauguma seksualinių prievartautojų yra kilę iš ne-
turtingos, žemesnį socialinį statusą visuomenėje užimančios, dažnai nepilnos 
šeimos. Vaikystėje jiems paprastai trūksta tėvo paramos, yra būdingi staigūs 
pykčio priepuoliai, iš šeimos narių jie patiria seksualinę prievartą: jiems gali 
būti tekę atvirai lytiškai santykiauti su broliais, seserimis ir/ar (sadistiška) mo-
tina. Tačiau kai kurie tyrimai paneigia ryšį tarp vaikystėje patirtos seksualinės 
prievartos ir seksualinio nusikalstamumo suaugus160.

157 Hanson, R. K.; Bussiere, M. T. Sex offender risk predictors: a summary of research 
results. Forum on Corrections Research. 1996, 8 (2): 10–12.

158 Eisenberg, M. Recidivism of sex offenders: factors to consider in release decisions. Austin: 
Texas Criminal Justice Policy Council, 1997.

159 Grubin, D.; Wingate, S. Sexual offence recidivism: prediction versus understanding. Cri-
minal Behaviour and Mental Health, 1996, 6: 349–359.

160 Hanson, R. K.; Bussiere, M. T. Sex offender risk predictors: a summary of research re-
sults Forum.1996, 8 (2): 10–12.
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Marshallas161 teigia, kad dėl nepakankamai gerų santykių su tėvais vai-
kystėje seksualiniai prievartautojai neįgija sugebėjimų, būtinų bendravimo 
poreikiui suaugystėje patenkinti, todėl nesugeba užmegzti intymių tarpusavio 
santykių ir kenčia nuo emocinio vienišumo. Be to, seksualiniai prievartautojai 
turi sunkumų atpažindami emocijas. Jie painioja pyktį, pasibjaurėjimą ir baimę. 

Išsilavinimas. Kai kurie autoriai teigia, kad išsilavinimas ir seksualinio 
nusikaltimo recidyvizmas yra susiję. Pvz., Eisenbergas,162 tirdamas 722 seksu-
alinius nusikaltėlius, paleistus iš kalėjimo, nustatė, kad tie, kurie buvo gavę ge-
resnį išsilavinimą, buvo mažiau linkę į pakartotinį nusikaltimą. Tačiau kituose 
tyrimuose šios išvados nepatvirtinamos. Priešingai, teigiama, kad seksualiniai 
nusikaltėliai mokykloje paprastai jokių mokymosi sunkumų nepatiria, tačiau 
jiems sunku laikytis tvarkos, paklusti taisyklėms. Mokyklą jie baigia gerais re-
zultatais, dažnai siekia tolesnio išsilavinimo. 

Aukos pasirinkimas ir nusikaltimo pobūdis. Tikimybė, kad seksuali-
nis nusikaltėlis pakartotinai nusikals, susijusi su jo padaryto nusikaltimo pobū-
džiu. Prievartautojai labiau linkę pakartotinai nusikalsti nei vaikų tvirkintojai. 
Tai patvirtina Norvegijoje atliktas 500 seksualinių nusikaltėlių tyrimas, kuris 
parodė, jog prievartautojai recidyvavo gerokai dažniau nei kiti seksualiniai nusi-
kaltėliai. Kiti autoriai, atlikę seksualinius nusikaltėlius tiriančių darbų rezultatus, 
nerado ryšio tarp seksualinio kontakto, panaudotos jėgos, prievartos stiprumo, 
sužalojimų, kuriuos patyrė auka, lygio ir recidyvizmo.

Empatija aukai. Žema empatija aukai siejama su seksualiniais nusikal-
timais163. Marshallo ir Barbaree tyrimo duomenimis, seksualiniai prievartauto-
jai yra tokie pat empatiški, kaip ir „normalūs“ vyrai moterims, kurios pateko į 
avariją, ir labiau užjaučia moteris, kurias išprievartavo kiti, tačiau jiems trūksta 
empatijos savo pačių aukoms. Todėl galima teigti, kad pagrindinė prievartau-
tojų problema yra ne bendras empatijos trūkumas, o nesugebėjimas suvokti 
žalos, kurią jie padarė. Seksualiniai sadistai ir žudikai nejaučia empatijos aukai. 

161 Marshall, P. Reconviction of imprisoned sexual offenders. Home Office Research 
and Statistics Department: Research Bulletin. 1994, 36: 23–29.

162 Eisenberg, M. Recidivism of sex offenders: factors to consider in release decisions. Austin: 
Texas Criminal Justice Policy Council, 1997.

163 Marshall, W. L.; Barbaree, H. E. Outcome of cognitive behavioural treatment. W. 
L. Marshall, D. R. Laws, H. E. Laws (eds.) Handbook of Sexual Assault. New York: 
Plenum, 1990.
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Jų nesugebėjimas jausti empatiją gali dar labiau padidėti tam tikrose situacijo-
se, kai jie, pvz., būna apimti alkoholio ar/ir narkotikų poveikio, taip pat kai jie 
jaučia pyktį.

Asmenybės ypatumai. Pasitikėjimas savimi yra labai svarbus socia-
liniuose santykiuose. Sugebėjimas pasitikėti savimi ir kitais, kad jie bus verti 
pasitikėjimo ir teigiamai nusiteikę, daugiausia priklauso nuo asmens santykių 
su tėvais kokybės bei vaikystės patirties. Tačiau seksualinių prievartautojų pa-
sitikėjimo savimi trūkumas yra toks didelis, kad pasireiškia savęs žeminimu164. 
Seksualiniams prievartautojams dažnai būdingi ir kognityviniai sutrikimai. 
Seksualiniai prievartautojai klaidingai interpretuoja moterų elgesį, iškreiptai 
suvokia moters seksualumą, mano, kad auka pati yra kalta dėl užpuolimo ir 
neigia padarytą žalą. Tyrimais yra nustatyta, kad seksualinius prievartautojus 
charakterizuoja ir kitos psichologinės ypatybės. Nurodoma, jog jie specifinių 
socialinių įgūdžių trūkumų neturi, tačiau nesupranta griežto moters atsisaky-
mo arba suvokia jį kaip teigiamo domėjimosi jais požymį, ir mano, kad agresy-
vus elgesys siekiant jos dėmesio yra labiau tinkamas nei normalus atkaklumas.

Alkoholis. Per didelis alkoholio vartojimas siejamas su seksualinių nu-
sikaltimų recidyvizmu.

Asmenybės sutrikimas. Tyrimai rodo, kad seksualiniai nusikaltimai 
susiję su asmenybės sutrikimais. Seksualiniams prievartautojams paprastai 
būdingas asocialios asmenybės sutrikimas, nors jie patys save apibūdina kaip 
normalius visose srityse, išskyrus seksualinę. Asocialios asmenybės sutrikimas 
yra stiprus prognostinis rodiklis, sprendžiant, ar asmuo pakartotinai nusikals. 

Seksualiniams prievartautojams būdingas didelis impulsyvumas165 Tai 
ypač akivaizdu seksualinių nusikaltėlių recidyvistų atveju. Prentky ir kt.166 atliko 
tęstinį 25 metų trukmės tyrimą, kuriame analizavo duomenis apie 106 prievar-
tautojų, paleistų iš kalėjimo, elgesį. Jie nustatė, jog recidyvizmas buvo statistiš-

164 Marshall, W.L.; Anderson, D.; Fernandez, Y.M. The role of self-esteem enhance-
ment in the treatment of sexual offenders. J. Dunovský, P. Weiss, O. Trojan (eds.) 
Child sexual abuse and sexual violence. P. 112–117. Prague: Ministervo Práce a 
Sociàlnich Vouci, 1997.

165 Grubin, D. Actuarial and clinical assessment of risk in sex. Journal of Interpersonal 
Violence. 1999, 14 (3): 331–343.

166 Prentky, R. A.; Knight, R.A.; Lee, A. F. S.; Cerce, D. D. Predictive validity of lifestyle 
impulsivity for rapists. Criminal Justice and Behaviour. 1995, 22: 106–128.
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kai reikšmingai didesnis tų asmenų, kurie pasižymėjo didesniu impulsyvumu. 
Stiprus pyktis ir žemas savęs vertinimas taip pat susiję su pakartotiniais seksu-
aliniais nusikaltimais. 

Sadistiški seksualiniai nusikaltėliai pasižymi seksualiniais sutrikimais ir 
ypač narcistiniais bei asocialiais bruožais. Jiems būdingas didelis agresyvumas 
ir pykčio protrūkiai. Jie dažnai patiria sunkumų bendraudami ir yra socialiai 
izoliuoti. Sadistiški seksualiniai nusikaltėliai prieš darydami nusikaltimą daž-
nai būna apimti seksualinių fantazijų ir jų seksualiniai nusikaltimai neretai yra 
susiję su tų fantazijų įgyvendinimu167. Juos taip pat seksualiai sužadina nesek-
sualinio pobūdžio smurto scenos. Sadistiškiems seksualiniams nusikaltėliams, 
žudantiems savo aukas, būdingas uždarumas, drovumas, socialinis izoliuotu-
mas ir žemas savęs vertinimas. Dažnai jie yra pernelyg stipriai priklausomi nuo 
savo motinos ir labai domisi smurtu. 

Daugelyje tyrimų pakartotinai randama, kad asmenys, pasižymintys 
aukštu psichopatijos lygiu, labiau linkę į pakartotinius seksualinius nusikalti-
mus. Seksualiniai iškrypimai ir psichopatija taip pat padidina recidyvizmo ti-
kimybę168.

Seksualinis sužadinimas ir pornografijos naudojimas. Tyrimai 
rodo, jog seksualiniai nusikaltėliai, kuriems būdingas deviantinis seksualinis 
sužadinimas, labiau linkę į seksualinius pakartotinius nusikaltimus ir padaro 
didesnę žalą savo aukoms. Seksualinis sužadinimas, kylantis naudojant nesek-
sualinio pobūdžio smurtą, taip pat siejamas su seksualiniu recidyvizmu. Porno-
grafija, kurioje rodomos prievartos scenos ar seksualinis smurtas prieš vaikus, 
panaikina draudimus tokiam elgesiui. Kaip nurodo MacCullochas ir kt., kai ku-
rie prievartautojai ir smurtautojai prieš vaikus naudoja pornografiją kaip savęs 
sužadinimo ir nusikaltimo padarymo priemonę.

Psichosocialiniai veiksniai, susiję su seksualiniu smurtu prieš vaikus

Seksualinis smurtas prieš vaikus yra sunkiausiai išaiškinama smurto for-
ma, nes apie ją dažniausiai tylima, ji laikoma paslaptyje. Finkelhoras ir 

167 MacCulloch, M. J.; Snowden, P. R.; Wood, P. J. W.; Mills H. E. Sadistic fantasy, 
sadistic behaviour and offending. British Journal of Psychiatry. 1983, 4: 20–29.

168 Rice, M. E.; Harris, G. T. Cross-validation and extension of the Violence Risk Ap-
praisal Guide for child molesters and rapists. Law and Human Behaviour. 1997, 21: 
231–241.
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kt.169 teigia, kad iš jų tyrime dalyvavusių 2626 vyrų ir moterų vaikystėje 
27 proc. moterų ir 16 proc. vyrų buvo seksualiai skriausti, liesti, bučiuoti, 
lytiškai bendravę, fotografuoti, įtraukti į ekshibicionistinius, sadomazo-
chistinius, oralinius seksualinius santykius. 14 Europos valstybių atlikti 
tyrimai parodė, kad šeimoje ir už jos ribų buvo seksualiai išnaudojama 
9–33 proc. mergaičių ir 3–15 proc. berniukų. Dažniausiai aukomis 
tampa mergaitės, iki paauglystės ar ankstyvos paauglystės vaikai ir vaikai 
su negalia. Putmanas170 teigia, kad JAV per metus įvyksta apie 150 000 
seksualinės prievartos atvejų. Jis taip pat teigia, kad mergaitės 4 kartus 
dažniau patiria seksualinę prievartą nei berniukai. Tačiau berniukai su 
šios prievartos rūšimi susiduria anksčiau nei mergaitės, be to, berniukai 
rečiau papasakoja apie seksualinę prievartą. Monrealyje atliktame tyri-
me peržiūrėta 511 atvejų, susijusių su seksualiniu smurtu prieš vaikus. 
Vidutinis vaikų amžius – 7,4 m. (nuo 2 mėn. iki 12 metų amžiaus). Vėlgi 
daugelis seksualinį smurtą patyrusių vaikų buvo mergaitės (85,5 proc.). 
Net 78 proc. atvejų nusikaltėlį vaikas pažinojo ir seksualinė prievarta 
įvyko tik vieną kartą. 

Asmenys, seksualiai smurtaujantys prieš vaikus, nėra homogeniška gru-
pė, asmenybinės charakteristikos ir nusikaltimo ypatumai skiriasi. Nurodoma, 
kad labiausiai deviantinis seksualinis elgesys būdingas nedidelei asmenų (vyrų) 
grupei, jie nusikalsta dažnai, yra neišrankūs ir būtent jie – patys pavojingiausi171. 

Toliau nagrinėsime rizikos veiksnius, susijusius su seksualiniu smurtu 
prieš vaikus.

Ankstesni nusikaltimai. Tie seksualiniai nusikaltėliai, kurie ir anksčiau 
seksualiai smurtavo prieš vaikus, yra labiausiai linkę pakartotinai nusikalsti. Iš 
esmės ankstesnis seksualinis nusikalstamas elgesys yra geriausias prognostinis 
rodiklis, kad asmuo recidyvuos.

Aukos pasirinkimas. Prieš vaikus smurtaujančius seksualinius nusikal-

169 Finkelhor, D.; Hotaling, G.; Lewis, I. A.; Smith, C. Sexual abuse in a national sur-
vey of adult men and women: Prevalence, characteristics, and risk factors. Child 
Abuse & Neglect. 1990, 14: 19–28.

170 Putman, F. W. Ten-year research update review: Child sexual abuse. Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent. Psychiatry. 2003, 42: 269–278.

171 Grubin, D. Sex Offending Against Children: Understanding the Risk. Home Office: 
London, 1999.
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tėlius galima skirstyti į dvi grupes pagal tai, ar auka buvo pažįstama iki nusi-
kaltimo, ar ne. Seksualiniai nusikaltėliai, pažįstantys vaiką, dažnai gyvena tame 
pačiame name kaip vaikas ir dažniau jų aukos yra moteriškos lyties. Jų aukų 
skaičius mažesnis nei antrai grupei priklausančių asmenų.

Iki nusikaltimo nepažįstantys vaiko seksualiniai nusikaltėliai renkasi 
auką už savo šeimos ribų. Šios grupės nusikaltėliams būdingi prasti ryšiai su 
savo tėvais vaikystėje, kita negatyvi patirtis (smurtas, atskyrimas nuo tėvų, ap-
gyvendinimas globos institucijose)172. Šios grupės asmenys dažniau būna paty-
rę seksualinį smurtą vaikystėje, jau anksčiau pasižymėję seksualiniu potraukiu 
vaikų atžvilgiu, ir juos seksualiai sužadina vaikų pornografija. Nusikaltimo pa-
darymo metu jie dažniausiai gyvena vieni, o nusikaltime naudoja fizinę prie-
vartą.

Nurodoma, jog 75 proc. seksualinės prievartos atvejų skriaudėjas yra 
vyriškos lyties, šie vyrai paprastai yra aukų draugai, giminės, kaimynai173. Išsky-
rus seksualinį smurtą, jie yra dėmesingi vaiko poreikiams. Jie pasitelkia drau-
gystę, įtikinėjimą, apgaulę, norėdami palenkti į savo pusę jaunesnius vaikus, o 
jėga arba gąsdinimai daugiau naudojami vyresnių vaikų atžvilgiu. JAV naciona-
linis tyrimas apie vaikų patiriamą seksualinį smurtą dienos priežiūros centruo-
se buvo atliktas 1983–1985 m.174 Seksualinio smurto apibūdinimas, kuriuo rė-
mėsi tyrinėtojai, apėmė vaiko lytinių organų (genitalijų) lietimą, siekiant patirti 
seksualinį pasitenkinimą. Patikrinus 229 000 vaikų priežiūros centrų, 500 iš jų 
buvo rasta apie 2500 vaikų aukų. Direktorius arba administratorius buvo kaltas 
25 proc. iš nustatytų atvejų, o apie 20 proc. kaltininkų buvo neprofesionalai, t. y. 
asmenys, tiesiogiai nesusiję su vaikų priežiūra, tokie kaip pagalbiniai darbinin-
kai ar pan. Tačiau 30 proc. atvejų kaltininkai buvo mokytojai arba auklėtojai, t. 
y. tiesiogiai su vaikais dirbantys žmonės. Nusikaltę asmenys dažniausiai buvo 
vyrai, nors vyrai dienos centruose sudaro labai nedidelę darbuotojų dalį. 

Moterys dienos priežiūros centruose sudaro daugumą darbuotojų ir 
kur kas rečiau nei vyrai seksualiai išnaudoja vaikus. Tačiau 270 vaikų, patyrusių 

172 Waterhouse, L.; Dobash, R.; Carnie, J. Child Sexual Abusers. Edinburgh: The Scot-
tish Office Central Research Unit, 1994.

173 Finkelhor, D. Epidemiological factors in the clinical identification of child se-
xual abuse. Child abuse & neglect. 1993, 17(1): 67–70.

174 Finkelhor, D.; Williams, L. M.; Burns, N. Nursery Crimes. Newbury Park, CA: 
Sage, 1988.
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seksualinę prievartą, mokytojai ir auklėtojai buvo kalti 30 proc. atvejų, tarp jų 
seksualinio smurto kaltininkės dažniausiai buvo moterys. Daugelis šių moterų 
buvo ištekėjusios, o 68 proc. turėjo savo vaikų. Moterų amžius svyravo nuo 16 
iki 77 metų, jų amžiaus vidurkis – 35 metai. Jos buvo įgijusios geresnį išsilavi-
nimą, buvo mažiau socialiai izoliuotos nei vyrai ir kur kas rečiau nei vyrai (16 
proc., palyginti su 53 proc.) pasižymėjo deviantiniu elgesiu esant jaunesnio 
amžiaus. Moterų seksualinis smurtas prieš vaikus buvo sunkesnis nei vyrų pa-
darytas smurtas, nes jos taikė seksualinį smurtą prieš didesnį skaičių vaikų ir 
ilgesnį laiką. Tiek vyrai, tiek moterys labiau buvo linkę seksualiai skriausti mer-
gaites nei berniukus. Moterys labiau buvo linkusios taikyti smurtą prieš jaunes-
nius vaikus ir naudoti grasinimus bei jėgą. 

Putmano175 tyrimas parodė, jog apie 77 proc. skriaudėjų buvo vaikų tė-
vai, apie 11 proc. sudarė kiti aukos giminaičiai. Apie 80 proc. skriaudėjų buvo 
iki 40 metų. Kaip parodė JAV atlikta telefoninė apklausa, kurioje dalyvavo 2626 
atsitiktinai atrinkti respondentai, 26 proc. moterų ir 16 proc. vyrų vaikystėje 
patyrė seksualinį smurtą. Kaltininkais 83 proc. atvejų buvo vyrai, kai smurtas 
buvo nukreiptas prieš berniukus, ir 90 proc. atvejų, kai smurtą patyrė mergaitės. 
Daugelis atvejų buvo vienkartiniai, t. y. vaikai patyrė seksualinę prievartą vieną 
kartą. 42 proc. berniukų ir 33 proc. mergaičių niekada niekam apie tą incidentą 
nepasakojo.

Vidutinis seksualinę prievartą patiriančių berniukų amžius – 9,9 metų, 
mergaičių – 9,6 metų. Berniukai labiau patrauklūs pašaliečiams, o mergaitės 
savo šeimos nariams (prievartautojai dažniausiai tėvai arba patėviai). Dažniau-
siai skriaudėjai yra vyrai ir 10 ar daugiau metų vyresni už savo aukas. Berniukai 
paprastai skriaudžiami gerokai vyresnių suaugusiųjų. 62 proc. skriaustų ber-
niukų ir 49 proc. lytiškai nukentėjusių mergaičių patyrė tikrus arba panašius 
į tikrus lytinius santykius. Daugumai seksualinė skriauda buvo vienkartiniai 
įvykiai, bet 42 proc. berniukų ir 33 proc. mergaičių buvo prievartos aukomis 
ne mažiau kaip metus.

Lietuvoje nepilnamečiai taip pat tampa seksualinio smurto aukomis. 
Pavyzdžiui, vien per 2002 m. pirmąjį ketvirtį policijos įstaigos gavo 87 praneši-
mus apie nepilnamečius, tapusius seksualinės prievartos aukomis. Nukentėjo 

175 Putman, F. W. Ten-year research update review: Child sexual abuse. Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent. Psychiatry. 2003, 42: 269–278.
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78 mergaitės ir 9 berniukai. Iš visų nustatytų lytinę prievartą patyrusių vaikų 
54 buvo 14–17 metų amžiaus, 24 – 10–13 metų, 7 iš jų – 5–8 metų amžiaus. 
Lietuvoje 2008 m. atliktas tyrimas apie seksualinio smurto paplitimą vaikų glo-
bos namuose ir specialiojo ugdymo įstaigose. Atliekant tyrimą anoniminė ap-
klausa buvo vykdoma 120 vaikų globos ir specialiojo ugdymo įstaigų. Anketas 
užpildė 3674 vaikai ir 2187 darbuotojai. Siekta išsiaiškinti, kur vaikas patiria 
seksualinę prievartą, kas į jį kėsinasi, kaip dažnai prievarta kartojasi, ar buvo im-
tasi kokių nors veiksmų susidariusiai situacijai pakeisti, kokių priemonių reikia 
imtis, norint sumažinti seksualinės prievartos paplitimą vaikų globos instituci-
jose. Iš 3674 apklaustųjų 158 nurodė, kad patyrė seksualinę prievartą. 58 vaikai 
seksualinę prievartą patyrė tikroje savo šeimoje, 28 – globos namuose, 24 – 
mokykloje, kiti seksualiai buvo išnaudojami įvairiose vietose: pakeleivingose 
mašinose, pas draugus, apleistuose pastatuose. 17 proc. apklaustų vaikų patvir-
tino, kad jiems buvo siūloma žiūrėti pornografines nuotraukas ir filmus, o 1,4 
proc. sulaukė siūlymo fotografuotis nuogi. Net 313 apklaustųjų nurodė, kad 
žino, jog draugai ar pažįstami vaikai patiria ar buvo patyrę seksualinę prievartą.

Vedybinis statusas. Nevedę seksualiniai nusikaltėliai labiau linkę reci-
dyvuoti nei vedę. Tai ypač būdinga asmenims, kurie niekada nebuvo vedę ar 
niekada neturėjo seksualinių santykių su suaugusiomis partnerėmis176. 

Asmenybinės charakteritikos. Siekiant nustatyti seksualiniams nu-
sikaltėliams būdingus bruožus bei kitas socio-demografines charakteristikas, 
atliekami moksliniai tyrimai. Murray177 nustatė nemažai vaikų tvirkintojų 
psichologinių ypatybių. Vaikų tvirkintojai pasižymi labai prastais socialiniais 
įgūdžiais. Savo aplinkoje jie jaučiasi svetimi, kitokie. Be to, šie nusikaltėliai turi 
daug psichologinių, šeimos problemų. Kaip rodo tyrimų rezultatai, šie asme-
nys dažnai būna užaugę šeimose, kuriose vyravo nepastovūs tarpusavio santy-
kiai, nebuvo aiškių elgesio taisyklių, tvarkos.

176 Rice, M. E.; Quinsey, V. L.; Harris, G. T. Sexual recidivism among child moles-
ters released from a maximum security psychiatric institution. Journal of Consul-
ting and Clinical Psychology. 1991, 59: 381–386. 

177 Murray J. B. Psychological Profile of Pedophiles and Child Molesters. The Journal 
of Psychology. 2000, 134 (2): 211–224.
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Oberholseris ir Beckas178 palygino penkias vyrų grupes, sudarytas iš 
12 prievartautojų, 12 atlikusių neseksualinio pobūdžio nusikaltimus, 12 vai-
kų priekabiautojų/tvirkintojų, 12 vyrų iš žemo socialinio ekonominio statuso 
sluoksnių ir 12 vyrų, besimokančių koledže. Visi tiriamieji buvo stebimi, kai 
bendravo su moteriškos lyties atstovėmis, kurios žinojo tyrimo tikslus, bet ne-
žinojo, iš kurios tiriamųjų grupės yra subjektas. Paaiškėjo, jog smurtautojams 
prieš vaikus ir prievartautojams stinga heteroseksualinių įgūdžių, palyginti su 
kitomis trimis grupėmis. Palyginti su kitais, smurtautojai prieš vaikus labiausiai 
bijojo negatyvių įvertinimų, jie buvo netvirti, socialiai nepatyrę ir pernelyg jau-
trūs. Tyrimų rezultatai leidžia manyti, kad seksualiniai nusikaltėliai dažniausiai 
yra santūrūs, uždari, vengiantys socialinės aplinkos ir yra neatkaklūs. Žemas ap-
dairumo ir atsargumo lygis leidžia tvirtinti, kad seksualiniai nusikaltėliai veikia 
neapgalvodami pasekmių.

Seksualiniai nusikaltėliai yra blogos nuomonės apie savo sugebėjimus 
ir jie dažnai įsivelia į įvairias konfliktines situacijas. Kadangi kompetencija yra 
susijusi su tokiais veiksniais kaip savęs vertinimas, savikontrolė ir motyvacija, 
seksualiniai nusikaltėliai gali jaustis esantys neatitinkantys reikalavimų, netin-
kami ir gali mažiau kontroliuoti savo veiksmus. Jie gali siekti patenkinti savo 
seksualinius ir emocinius poreikius tokiu būdu, kuris jų negąsdintų, ir tai lemia, 
jog jie siekia patenkinti valdžios ir kontrolės poreikius su vaikais179. 

Jų seksualinio nusikaltimo motyvas yra parodyti savo asmeninę jėgą 
arba išlieti pyktį dėl nesėkmių. Vaikų tvirkintojams būdingas intymumo trū-
kumas, palyginti su neseksualiniais nusikaltėliais. Pagal socialinį ir emocinį vie-
nišumą jie lenkia kitų nusikaltėlių grupes. Vaikų tvirkintojai (33 proc.) mažiau 
asocialūs nei prievartautojai, tačiau jie yra „chroniški“ seksualiniai nusikaltėliai, 
t. y. ir anksčiau teisti už seksualinius nusižengimus. Kiti autoriai pažymi, kad 
vaikų tvirkintojai paprastai yra drovūs, nedrąsūs, nuolaidūs visuomeniniame 
gyvenime, jiems būdingas žemas savęs vertinimas ir nepasitikėjimas savimi180. 

178 Oberholser, J. C.; Beck, J. Multimethod assessment of rapists, child molesters, and 
three control groups on behavioral and psychological measures. Journal of Consul-
ting and Clinical Psychology. 1986, 54: 682–687.

179 Marshall, W. L. Pedophilia: Psychopathology and theory. D. R. Laws; W. 
O’Donohue (Eds.) Sexual deviance: Theory assessment, and treatment. New York: 
Guilford Press, 1997, p. 152–174.

180 Anderson, D. L’utilité de la Théorie du circomplexe interpersonnel dans la recherché et le 
traitment des delinquents sexuels. Recherche en bref. Ontario, Canada, 2001.
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Fulleris181, tyrinėdamas vaikų tvirkintojus, išskiria tik emocinį šaltumą ir blogą 
paskatų kontrolę.

Ryšį tarp jėgos, prievartos naudojimo ir seksualinio smurto prieš vaikus 
tyrę Hennas, Herjanicas ir Vanderpearlas182. Tyrime buvo lyginami duomenys 
iš teismo procesų, kuriuose buvo teisiami 67 asmenys už prievartavimą ir 111 
apkaltintų už smurtą prieš vaikus. Prievartautojai naudojo daugiau prievartos 
nei smurtautojai prieš vaikus. Amžiaus skirtumas buvo statistiškai reikšmingas, 
75 proc. prievartautojų buvo vyresni nei 30 metų, o smurtautojai prieš vaikus 
buvo iš įvairių amžiaus grupių, tačiau anksčiau kitokio pobūdžio kriminalinis 
elgesys jiems nebuvo būdingas.

Vaikystės patirtis. Ryšys tarp patirtos seksualinės prievartos vaikystėje 
ir tapimo seksualiniu nusikaltėliu suaugus yra gana sudėtingas. Tyrimai patei-
kia prieštaringų duomenų apie tai, ar seksualiai išnaudoti vaikai patys tampa 
seksualiniais nusikaltėliais ir taiko seksualinį smurtą prieš vaikus. Vis dėlto 
Hansonas ir Slateris183, atlikę tyrimų šioje srityje metaanalizę, nustatė, jog apie 
28 proc. suaugusių seksualinių nusikaltėlių teigia patyrę seksualinę prievartą 
vaikystėje. Šis procentas yra aukštesnis, nei bendroje populiacijoje gaunami 
duomenys apie smurtą patyrusių asmenų skaičių. Tačiau kiti autoriai mano, 
kad seksualiniai nusikaltėliai linkę perdėti savo vaikystės patyrimą, o bendros 
populiacijos asmenys – nutylėti apie patirtą smurtą. Taip pat yra duomenų, kad 
tie asmenys, kurie renkasi vyriškos lyties aukas, dažniau patyrė seksualinį smur-
tą nei tie, kurių aukos yra moteriškos lyties. 

Psichologinis seksualinio smurto prieš vaikus aiškinimas. Yra 
keli skirtingi bandymai paaiškinti, kodėl suaugę tampa seksualiai orientuoti į 
vaikus. Vienas iš paaiškinimų yra netinkamas seksualinis sužadinimas. Tokio 
požiūrio laikosi fiziologinių reakcijų į erotinius stimulus tyrinėtojai. Daugeliu 
atveju pedofilai demonstruoja ilgalaikį tęstinį ir išskirtinį seksualinį susidomė-
jimą vaikais. Tačiau net trečdaliu atvejų seksualinė prievarta vaiko atžvilgiu yra 
vienkartinis įvykis ir įvyksta tik susiklosčius palankioms aplinkybėms nei kad 

181 Fuller, A. K. Unacceptable risk: Child sexual abuse and AIDS. Thomas College Press, 
1998.

182 Henn, V.A.; Herjanic M.; Vanderpearl R. H. Forensic psychiatry: Profiles of two 
types of sex offenders. American Journal of Psychiatry. 1976, 133: 694–696.

183 Hanson, R. K.; Slater, S. Sexual victimization in the history of child sexual abusers: 
A review. Annals of Sex Research. 1988, 1: 485–499. 
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dėl ilgalaikės motyvacijos; tačiau vis dėlto tiksliai pasakyti, kodėl pedofilus su-
žadina vaikai, nėra įmanoma.

Kita teorija priskiria pedofiliją seksualinio ar emocinio pasitenkinimo 
trūkumui, skatinančiam pedofilus rinktis vaikus kaip iškrovos būdą. Duome-
nys, kuriuos pateikia M. A. Amesas ir D. A. Hovstonas184, patvirtina pedofilų 
kaip drovių, pasyvių, socialiai izoliuotų asmenų įvaizdį. Tačiau kai kurie pedofi-
lai yra vedę ir turi vaikų. Kiti autoriai nurodo, jog pedofilams trūksta socialinių 
įgūdžių, ir tai patvirtina teoriją, jog jie renkasi vaikus kaip seksualinius partne-
rius, nes vaikai yra socialiai mažiau reiklūs, lengiau prikalbami bei prieinami ir 
todėl, kad pedofilai bijo suaugusiesiems būdingų heteroseksualių ryšių. Gimi-
mo eiliškumas taip pat tinka pedofilų teorijų kategorijai, nes keleto metų skir-
tumas tarp brolių gali sukelti kompaniono deprivaciją sulaukus to amžiaus, kai 
vyksta atitinkama pagal vaiko lytį seksualinė raida.

Seksualinio smurto pasekmės vertinamos prieštaringai. Russelo185 tei-
gimu, trečdalis aukų iš viso neturi jokių potrauminio streso simptomų. Tačiau 
Greenas ir kiti (1995) teigia, kad seksualinė prievarta gali sukelti potrauminį 
stresą. Trauminiai prisiminimai pasireiškia sapnuose, fantazijose, žaidimuose. 
Dažnai vaikas atvirai demonstruoja savo kūną, seksualiai agresyviai elgiasi kitų 
vaikų atžvilgiu, pradeda seksualizuotai elgtis su suaugusiaisiais (siekia artumo, 
lipšnumo, nori prisiglausti). Iki 10 metų amžiaus hiperseksualizuotas elgesys 
atsiranda dėl seksualinės prievartos ar seksualizacijos (pvz., kai vaikui rodomi 
pornografiniai filmai). Ilgalaikės seksualinio išnaudojimo pasekmės lemia el-
gesio problemas, tokias kaip sunkumai mokykloje, bėgimas iš pamokų, pros-
titucija, nerimą, depresiją, blogą savęs vertinimą, savidestrukcinį elgesį, neade-
kvatų seksualinių santykių suvokimą. 

Viena iš galimų seksualinio smurto ilgo poveikio pasekmių gali būti ta, 
kad suaugusieji, kurie tokią prievartą patyrė vaikystėje, turės polinkį taip pat 
naudoti smurtą prieš vaikus186. 

184 Ames, M. A.; Hovston, D. A. Legal, social, and biological definitions of pedophilia. 
Archives of Sexual Behavior. 1990, 19: 333–342.

185 Russell, D. E. The Secret Trauma: Incest in the Lives of Girls and Women. Basic Books, 
Inc. Publishers, New York, NY, 1986.

186 McCarty, L. M.. Mother-child incest: Characteristics of the offender. Child Welfare. 1986, 
65 (5): 447–458.
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Visuomenės saugumo nuo nusikaltimų didinimas, atsižvelgiant į nusi-
kalstamo elgesio rizikos veiksnius

Nors nusikalstamumas bei smurtas yra neišvengiama socialinė realija, 
tačiau šių reiškinių masto mažinimui bei kontrolei visada buvo ir bus skiriamas 
dėmesys. Požiūris į tai, kiek galima užtikrinti visuomenės saugumą nuo nusi-
kaltimų, nėra pastovus, vienais laikotarpiais vyrauja pesimistinis požiūris, kitais 
pastebimas optimizmas. JAV, Didžiojoje Britanijoje ir kai kuriose kitose Euro-
pos šalyse ilgą laiką veikė koncepcija „niekas neveikia“ (angl. nothing works), 
kuri tuo metu (1970, 1980 m.) vyravusiame politiniame kontekste buvo gana 
palankiai priimta tiek valdžios atstovų, tiek akademinės visuomenės. Ryškūs 
politiniai pokyčiai minėtose šalyse sudarė sąlygas pokyčiams kriminalinės jus-
ticijos sistemoje, kurioje iki tol vyravo įbauginimo priemonių taikymas ir tei-
singumo vykdymas baudžiant. Vėlesni tyrimai187 parodė, jog bausmės ir įkalini-
mas nėra pačios veiksmingiausios nusikalstamumo mažinimo priemonės, nors 
jas ignoruoti, be abejo, būtų neprotinga. Pesimizmas, susijęs su intervencinių 
programų efektyvumu, vyravęs iki 1970-ųjų pabaigos, buvo pagrįstai susijęs su 
empirinių tyrimų rezultatais, nes taikomos tuometės intervencinės programos 
jauniems žmonėms neduodavo jokių teigiamų rezultatų. Tačiau vėlesni inter-
vencinių programų efektyvumo tyrimai atskleidė, jog specifinės intervencijos 
specifinėms nuteistųjų imtims yra efektyvios. Prasidėjo veiksmingų interven-
cinių programų (angl. what works) ypatumų išgryninimo banga188. Ypatingas 
dėmesys pradėtas skirti nusikalstamo elgesio prevencijai, nusikalstamo elgesio 
rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimui bei veiksmingų psichologinių inter-
vencijų modelių taikymui. Visos šios poveikio priemonės daugiau ar mažiau 
remiasi nusikalstamo elgesio rizikos veiksnių potencialo mažinimu ar kontrole. 

Viena iš visuomenės saugumo nuo nusikaltimų formų yra nusikaltimų 
prevencija. Prevencija yra išankstinis nusikaltimų užkirtimas, užbėgimas jiems 
už akių. Prevencija paprastai yra orientuota į jaunesnio amžiaus asmenis, kurių 
nusikalstamas elgesys dar nėra įsitvirtinęs ar net nepradėjęs formuotis. Smur-
tinių nusikaltimų prevenciją būtina vykdyti vadovaujantis sistemiškumo bei 
kompleksiškumo principais, aktyviai bendradarbiaujant visiems socialiniams 
partneriams. Bendriausiu lygiu didesnį dėmesį reikėtų skirti ir smurto propa-

187 Light, R; Nee, C.; Ingham, H. Car Theft: The Offender’s Perspective Home Office Research 
Study No 130. London: HMSO, 1993.

188 Hollin, C. R.; Palmer, E. J. Offending Behaviour Programmes, Chichester, Wiley, 2006.
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gavimo visuomenės informavimo priemonėse ribojimui. Konkrečių į smurtą 
linkusių jaunų asmenų atžvilgiu prevencija turėtų būti vykdoma pasitelkus so-
cialinį ir psichologinį darbą189. 

Dauguma tyrimų, kuriuose analizuojami veiksniai, apsaugantys indi-
vidus nuo smurtavimo prieš kitus, pabrėžia apsauginius veiksnius, kurie yra 
rizikos veiksnių priešingybė. Pavyzdžiui, tokie veiksniai kaip geri santykiai 
šeimoje, pastovus darbas, geros gyvenimo sąlygos vertinami kaip apsauginiai 
veiksniai, mažinantys pakartotinio seksualinio nusikaltimo riziką. Todėl pre-
vencijos programos turi remtis apsauginių veiksnių stiprinimu. Nusikalsti atei-
tyje galintys asmenys turėtų stiprinti savo prosocialaus elgesio arsenalą, gebėti 
kontroliuoti savo impulsus ir tenkinti savo poreikius, nekeliant žalos kitiems ir 
nenusižengiant įstatymams. 

Prevencijoje kalbama apie poveikį dar tik potencialiems teisės pažeidė-
jams, o intervencijoje – apie poveikį, daugiausia nukreiptą į teisės pažeidėjo el-
gesį ar kitus psichologinius procesus. Mokslinių tyrimų rezultatai, patvirtinan-
tys intervencinių programų veiksmingumą, taip pat patvirtino ir prielaidą, kad 
kriminalinis elgesys gali būti keičiamas dirbant su pačiu pažeidėju. JAV, Kana-
doje, Didžiojoje Britanijoje, Skandinavijos šalyse ir kt. diegiamos ir vykdomos 
grupinio bei individualaus darbo su nuteistaisiais programos. Šių programų 
tikslas – paveikti kriminalinio elgesio priežastis, kriminogeninius veiksnius. 
Svarbiausi intervencinių programų uždaviniai yra asocialių nuostatų keitimas, 
asocialių jausmų keitimas, ryšių su asocialiais bendraamžiais silpninimas, ryšių 
su šeima ir bendruomene stiprinimas ir kt. Šiose programose nusikaltę asme-
nys yra mokomi nekriminalinio elgesio modelių, taip pat yra lavinama ir sti-
prinama jų savikontrolė, savitvarda, problemų sprendimo įgūdžiai, stiprinama 
ir skatinama socialiai priimtina veikla, stengiantis, kad ji būtų patrauklesnė nei 
kriminalinė veikla. Daug dėmesio skiriama emociniam, moraliniam palaiky-
mui, stiprinant pozityvaus elgesio motyvaciją. Melavimo, vogimo ir agresijos 
įgūdžiai keistini į prosocialaus elgesio alternatyvas. Taip pat siekiama mažinti 
asmenų priklausomybę nuo cheminių preparatų. Programose siekiama suda-
ryti asmenims, pasižymintiems besitęsiančiais psichiniais sutrikimais, palan-
kią, tausojančią, nekeliančią įtampos gyvenamąją aplinką. Svarbi sudedamoji 
prevencinių programų dalis – mokymas atpažinti pavojingas situacijas ir turėti 

189 Žukauskienė, R. Individualus darbas su nusikalsti linkusiu vaiku: metodinės rekomendacijos. 
Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2006.
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konkretų, patirtimi pagrįstą planą, kaip tokiose situacijose elgtis. 

Svarbu įvertinti ir tai, kur poveikio priemonės įgyvendinamos, t. y. ko-
kiu mastu intervencija taikoma – ar tik institucijoje, ar intervencinė programa 
į keitimo procesą įtraukia ir bendruomenę. Kalbant apie uždarose institucijose 
taikomas intervencines strategijas, reikia pažymėti, kad jose kuriama dirbtinė 
aplinka, o tai gali lemti išmoktų įgūdžių perkėlimo trūkumus. Tuo tarpu pa-
grindinis bet kokios intervencijos tikslas yra reabilituoti teisės pažeidėją gyve-
nimui visuomenėje. Tai reiškia, kad jis arba ji turi išmokti pats save kontroliuoti, 
konstruktyviai spręsti problemas, įgyti reikiamų efektyvaus bendravimo įgū-
džių ir pan. Žinoma, institucijose lengviau užtikrinti gana aukštą intervencijos 
proceso kontrolės lygį, tačiau bendruomeninėse programose nekyla įgūdžių 
perkėlimo problemų, ir tai laiduoja sėkmingą įgūdžių interiorizavimą bei inte-
graciją į kasdienę veiklą. Bendruomeninės prevencinės programos tai pat nėra 
be trūkumų. Jas kuriant sunku kontroliuoti įvairius aplinkos poveikius, tokius 
kaip draugų, šeimos įtaka, alkoholio vartojimo dažnumas ir pan. Tačiau bet 
kokiu atveju bendruomeninis prevencinių programų pagrindas yra vienas iš 
jų efektyvumą didinančių veiksnių. Pastaruoju metu vyrauja požiūris, kad nu-
sikaltusiems asmenims taikomos intervencinės programos turėtų remtis šiais 
principais190:

•	 Rizikos lygio klasifikacija: intervencijos priemonės turi atitikti nusikaltu-
sio asmens rizikos lygį: asmenims, esantiems didesnės rizikos grupėje ir 
galintiems vėl nusikalsti, turi būti taikomos intensyvesnės intervencinės 
priemonės, o tiems, kurie yra mažesnės rizikos grupėje, gali būti taiko-
mos ne tokios intensyvios intervencinės priemonės.

•	 Tinkamas poveikio būdas: poveikio priemonės turi būti tinkamos, pri-
taikytos konkrečiam nusikaltusiam asmeniui. Paprastai efektyvios, sis-
temingos priemonės daro geresnį poveikį nei didaktiniai metodai ar 
poveikio priemonės be aiškios struktūros ar sistemos.

•	 Bendruomenės kontekstas: programos, kurios vykdomos bendruomenėje 
arba palaikomi stiprūs ryšiai su bendruomene, yra kur kas efektyvesnės, 
nei kai dirbama tik su pavieniu individu.

190 Žukauskienė, R. Kriminalinio elgesio psichologija. Vilnius, 2006.
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•	 Priemonių įvairiapusiškumas: veiksmingos tos intervencinės programos, 
kurios apima ne vieną, bet visą kompleksą problemų ir yra nukreiptos 
į socialinių įgūdžių lavinimą; taikomi tiek elgesio, tiek kognityvinė te-
rapija.

•	 Programos integruotumas: intervencijos tikslus atitinkančių metodų tai-
kymas; priemonių, išteklių, reikalingų intervencinėms programoms 
vykdyti, turėjimas; darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, specialus apmo-
kymas, sistemingas vadovavimas ir įvertinimas.

•	 Integracija: grąžinimas į socialiai priimtiną gyvenimą, įtraukti į visuome-
ninę veiklą ir ją palaikyti paskatinant, įtraukti į bendrą veiklą, siekiant 
tikslo, dalyvauti bendraamžių savitarpio grupėse, labdaringa ir globėjiš-
ka veikla.

•	 Kriminogeniniai poreikiai: pagrindinis dėmesys skiriamas būtent toms 
problemoms, kurios tiesiogiai susijusios su nusikalstamumu, o ne pa-
šalinėms, tiesiogiai nesusijusioms su nusikalstamumo problemų spren-
dimu.

Didesnis visuomenės saugumo užtikrinimas yra susijęs ir su teisės pa-
žeidėjo asmenybės, kriminogeninių poreikių ir pakartotinio nusikalstamumo 
rizikos įvertinimu. Kai turima tikslios ir tinkamos specialistų pateiktos infor-
macijos apie teisės pažeidėją, galima priimti optimalius sprendimus įvairiuose 
baudžiamojo proceso etapuose. Ikiteisminiame etape ši informacija yra svarbi 
teismui priimant sprendimus dėl bausmės atlikimo būdo (įkalinimo ar baus-
mės atlikimo bendruomenėje) ir trukmės. Informacija apie konkretaus nusi-
kaltusio asmens kriminogeninius poreikius leistų parinkti/paskirti tinkamiau-
sias intervencijas. Pavyzdžiui, jeigu įvertinama, kad asmeniui trūksta emocijų 
kontrolės, jam gali būti rekomenduojama/skiriama emocijų kontrolę lavinanti 
psichokorekcinė programa. Priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų 
atveju bausmės atlikimas turėtų būti siejamas su priklausomybių psichoso-
cialinės korekcijos programa ir t. t. Tikslus specialistų atliktas kriminogeninių 
poreikių įvertinimas ir jiems tenkinti skirtų intervencijų įdiegimas bei pasky-
rimas padeda sėkmingiau vykdyti nuteistų asmenų reintegraciją į visuomenę, 
kartu didinti visuomenės saugumą. 
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Vertinant smurtinių nusikaltimų riziką, Lietuvos įkalinimo ir probacijos 
įstaigose pradėti naudoti pasaulyje pripažinti rizikos įvertinimo instrumentai. 
Lietuvos įkalinimo įstaigose ir probacijos tarnybose dirbantys psichologai savo 
darbe jau naudoja šiuos instrumentus: HCR:20191 (skirtas smurtinių nusikal-
timų rizikai įvertinti, OASys192 (skirtas pakartotinio nusikalstamumo rizikai 
bei kriminogeniniams poreikiams bendrai įvertinti), SARA ir B-SAFER193 
(skirtas pakartotinio smurto prieš sutuoktinę rizikai įvertinti), SVR-20 ir Sta-
tic 99 (skirti skirtingo pobūdžio pakartotinių seksualinių nusikaltimų rizikai 
įvertinti), SAVRY (skirtas paauglių pakartotinio nusikalstamumo rizikai įver-
tinti), PCL:SV194 (skirtas psichopatijai įvertinti). Taip pat Lietuvos pataisos 
sistemoje pradėtos naudoti pasaulyje pripažintos ir veiksmingos individualios 
bei grupinės psichokorekcinės programos, tokios kaip individualaus darbo su 
nuteistuoju programa „Tik aš ir tu“ (angl. One to One), darbo su seksualinius 
nusikaltimus atlikusiais asmenimis programa SeNAT, darbo su nusikaltimus 
atlikusiais paaugliais programa EQUIP ir kt. Pasaulyje pripažintų įvertinimo 
instrumentų ir intervencinių programų adaptavimas ir naudojimas leidžia Lie-
tuvos teisėsaugos ir pataisos sistemai tikslingai veikti tiek konkrečių asmenų 
resocializacijos, tiek visos visuomenės saugumo užtikrinimo kryptyse. 

191 Mitrauskas, M. Pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo galimybės naudojant 
HCR-20. Magistro darbas (MRU), 201, <http:.vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-
0001:E.02~2010~D_20100524_104402-10633>.

192 Ustinavičiūtė, L.; Laurinavičius, A.; Žukauskienė R. Lietuvos nuteistųjų pakarto-
tinio nusikalstamumo rizikos veiksniai: OASys metodikos diskriminantino vali-
dumo analizė. Socialinių mokslų studijos. 2009, 4: 339–356.

193 Laurinavičius, A.; Žukauskienė, R. Pakartotinio smurto prieš sutuoktinę/partne-
rę rizikos įvertinimo galimybės taikant B-safer metodiką. Socialinis darbas. 2009, 8 
(1): 103–111. 

194 Žukauskienė, R.; Laurinavičius, A.; Česnienė, I. Testing factorial structure and va-
lidity of the PCL:SV in Lithuanian prison population. Journal of Psychopathology 
and Behavioral Assessment. 2010, 32: 363–372.
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8. LIETUVOS GYVENTOJŲ SAUGUMO NUO  
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Prof. habil. dr. Viktoras JUSTIcKIS  
Prof. dr. Vidmantas Egidijus kuraPka

Ankstesniame skyriuje išnagrinėti nusikaltimų ir baudžiamųjų nusi-
žengimų, keliančių itin didelį pavojų mūsų šalies gyventojų viktimologiniam 
saugumui, būklė, dėmesio centre buvo kriminogeniniai veiksniai ir procesai, 
kurie formuoja smurtinius nusikaltimus, vagystes, eismo įvykius, kartu buvo 
nagrinėjama dabartinė kriminalinės justicijos veikla, siekiant paveikti kiekvie-
nos šių nusikaltimų grupės kriminogeniškumą apibendrinti ir sistematizuoti 
visus grėsmę asmens saugumui nuo nusikaltimų veiksnius, apibūdinti bendras 
poveikio jiems priemones, ir tai turėtų sudaryti šiuolaikinės vadybinės organi-
zacinės prevencinio poveikio nusikalstamumui analizės pagrindą. Šiai analizei 
ir skirti tolimesni monografijos skyriai. 

Kriminogeninių veiksnių kompleksai kaip nusikalstamumo šalyje stabilu-
mo ir jo pasipriešinimo prevenciniam poveikiui pamatas

Nusikalstamumo priežasčių ir jį skatinančių veiksnių išaiškinimas vi-
sada buvo pagrindinis kriminologijos ir kitų nusikaltimus tiriančių mokslų 
(kriminalinės psichologijos, viktimologijos, sociologijos, kriminalistikos ir kt.) 
tikslas. Išaiškinant nusikalstamumo veiksnius ir kiekybiškai įvertinant kiekvie-
no iš jų poveikį nusikalstamumui, buvo vadovaujamasi vadinamąja „nusikals-
tamumo veiksnių“ paradigma. 

Šios paradigmos esmė – tam tikra nusikalstamumo atsiradimo schema, 
sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių. 

Pirma – tai pats nusikalstamumas, kuris šioje schemoje apima aibę jo 



292 

V. JUSTIcKIS, V. E. KURAPKA

charakteristikų (skaičius, intensyvumas, dinamika, nusikaltėliai ir pan.) ir pase-
kmes (nusikaltimų aukos, padaroma žala ir pan.).

Antra – tai veiksniai, kurie daro poveikį nusikalstamumui, t. y. sukelia 
nepageidaujamus pokyčius jo charakteristikose ir sunkina jo pasekmes. 

Iš schemos nuosekliai išplaukė „veiksnių“ „kovos su nusikalstamumu“, 
„nusikalstamumo prevencijos“, „nusikalstamumo kontrolės“ strategija. Jos 
esmė gana paprasta. Siekiant daryti poveikį nusikalstamumui, reikia išaiškinti 
ir išnagrinėti jo veiksnius, nustatyti tuos, kurie daro didžiausią poveikį nusikals-
tamumui, labiausiai prisideda prie jo didėjimo, ir kriminalinės justicijos bei kitų 
organizacijų pastangomis silpninti tuos veiksnius. 

Iš to toliau išplaukė ir vadybinės organizacinės rekomendacijos orga-
nizacijoms ir institucijoms, atsakingoms už nusikalstamumo prevenciją mūsų 
šalyje. Vadovaudamosi šia paradigma, jos turi remtis nusikaltimo veiksnių, iš-
aiškintų kriminologinių ir kitų mokslų, sąrašais, ir numatyti priemones kiekvie-
nam iš jų sumažinti. Organizacinė tokių rekomendacijų įgyvendinimo forma 
yra kompleksinės poveikio nusikalstamumui programos, kuriose dalyvauja 
visos tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su nusikalstamumu ir jo veiksniais 
institucijos ir kurios numato poveikio visiems įmanomiems nusikalstamumo 
veiksniams priemones. 

Tokio pobūdžio nacionalinės ir regioninės programos ir vaidina pagrin-
dinį vaidmenį organizuojant nusikalstamumo prevenciją mūsų šalyje. 

Atlikta (ir apibūdinta ankstesniuose šios monografijos skyriuose) vyk-
dant mūsų projektą kriminologinė analizė verčia iš esmės keisti požiūrį į nusi-
kalstamumo mūsų šalyje determinaciją ir atitinkamai vadybines organizacines 
veiksmingo prevencinio poveikio jam prielaidas. 

Įvairiausių nusikalstamumo grupių analizė vertė atsisakyti nusistovėjusio 
kriminogeninių veiksnių suvokimo kaip aibės tarpusavyje nesusietų (ar susietų 
ne itin stipriais ryšiais) veiksnių, kiekvienas iš kurių įneša savo savarankišką „in-
dėlį“ į nusikalstamumo lygio didėjimą ir jo nepalankios dinamikos formavimą. 

Ši analizė paskatino pereiti prie naujos „kriminogeninio komplekso“ 
koncepcijos. Pastaroji, skirtingai nuo nusistovėjusio požiūrio, aprėpia tiek kri-
minogeninių veiksnių pobūdį, tiek būdus, kuriais jie daro poveikį nusikalsta-
mumui, tiek metodų, kuriais galima užtikrinti šių veiksnių vadybinę organiza-
cinę kontrolę.
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„Kriminogeninis kompleksas“ – tai grupė savitarpiai susietų ir vienas 
kitą lemiančių, taip pat skatinančių veiksnių. Šie kriminogeninį kompleksą 
sudarantys veiksniai suformuoja tam tikrą kriminalinę kultūrą. Pastaroji apima 
tam tikrą nusikaltimus padarančių ir jų aukų socialinę grupę, jų santykių visu-
mą bei nusistovėjusių šios grupės vertybių, pažiūrų, tradicijų sistemą.

Pagal šią mūsų siūlomą koncepciją kriminogeniniai veiksniai daro po-
veikį nusikalstamumui ne tiesiogiai, bet pirmiausia stiprindami atitinkamą 
kriminogeninį kompleksą ir su juo susietą kriminogeninę kultūrą, o nusikalsta-
mumas ir jo pokyčiai išplaukia iš to komplekso visumos (schema Tradicinė ir 
naujoji nusikalstamumo determinacijos paradigmos). 

Tai toliau iš esmės skatina keisti ir visą nusikalstamumo kontrolės stra-
tegiją, ir organizaciją. Šio pokyčio esmė – būtent poveikio visam kriminogeni-
niam kompleksui veiksmingumo įvertinimas turi būti visos nusikalstamumo 
kontrolės sistemos mūsų šalyje organizavimo pradas. Tiek kriminalinės justi-
cijos ir kitų, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančių nusikalstamumo kontro-
lėje, institucijų ir organizacijų poveikio nusikalstamumui tikslai, metodai, šios 
veiklos organizavimo ir vadybos būdai turi būti priklausomi nuo sugebėjimo 
sudaryti reikiamą poveikį kriminogeninių veiksnių kompleksams. 

Apibūdinsime atliktus tyrimus ir jų išaiškintus kriminogeninių veiksnių 
kompleksus. 

Kriminogeninis smurtinių nusikaltimų veiksnių kompleksas. Skyriuje 
„Smurtiniai nusikaltimai kaip ypatingas pavojaus žmogui šaltinis“ apibūdintas 
smurtinis nusikalstamumas mūsų šalyje, jo tendencijos, veiksniai ir jo aukos. 

Nagrinėjant šį nusikalstamumą buvo išskirti keli vadybiniu organizaci-
niu požiūriu itin svarbūs momentai.

Buvo įtikinamai parodyta, kad svarbiausios nusikalstamo smurto atmai-
nos (nužudymai ir pasikėsinimai, sveikatos sutrikdymai bei seksualinės prie-
vartos nusikaltimai – išžaginimai ir pasikėsinimai, seksualiniai prievartavimai 
bei mažamečių asmenų tvirkinimas) yra sudedamoji bendros smurto raiškos 
mūsų visuomenėje dalis. 

Skyriuje aptariama svarbi kriminogeninių veiksnių, darančių įtaką smurti-
nio nusikalstamumo gyvavimui – žmogaus artimiausia buitinė aplinka, pirmiausia 
šeima, artimiausio bendravimo aplinka. „Dabartiniu metu Lietuvoje šių nusikalti-
mų, kurie buvo užregistruoti, apie pusė padaroma dėl šeiminių santykių problemų 
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bei dėl panašių problemų artimiausioje buitinėje aplinkoje. Šeimoje ir artimiausioje 
buitinėje aplinkoje šie nusikaltimai yra dažniausiai tarpasmeninio, dažnai ilgai trun-
kančio ir subjektyviai išgyvenamo platesnio socialinio konflikto padarinys“.

Platesni socialiniai konfliktai – ekonominiai, politiniai, kultūriniai, – 
apsunkindami pavienio piliečio ir vienos ar kitos šeimos gyvenimą, galiausiai 
tampa šeimos problemomis, kurios sunkina jos narių tarpusavio santykius ir 
skatina vis daugiau savitarpio nepasitenkinimo bei savitarpio agresijos. 

Kartu šeima suteikia ir tos agresijos išreiškimo „poligoną“. Ji tai daro:

1. teikdama agresijos „išliejimo“ galimybę – šeima uždara, jos vidinis gyve-
nimas paslėptas nuo socialinės kontrolės;

2. teikdama smurto aukas (vaikus ir moteris). Remdamasi statistiniais 
duomenimis, autorė parodo, aišku, „kriminogeninių vaidmenų“ pasis-
kirstymą šeimoje: vyrai – dominuojantys smurtautojai, moterys ir vai-
kai – aukos, nors galimos ir visai kitos variacijos. 

Ypač svarbus šeimos vaidmuo formuojant ir sustiprinant smurto tra-
dicijas. Senoje britų pasakoje mažas kaminkrėčio mokinys, kurį vis mušdavo 
jo meistras, verkė ir svajojo apie laikus, kai jis pats bus suaugęs ir turės mažą 
mokinį, kurį galės mušti. Panašiai vaikai, tapę smurto aukomis, tampa smurto 
kultūros nešėjais ir tęsėjais. 

Smurto kultūra sulaukė kriminologų dėmesio1. Buvo parodyta, kad ją 
kuria įvairūs kriminogeniniai veiksniai (skurdas, anemija, žema socialinė pa-
dėtis). Tačiau ypač svarbu tai, kad būtent smurto kultūra užtikrina įvairiausių 
visuomenės ir šeimos problemų virtimą tarpasmeniniu smurtu. 

Besikaupianti šeimoje agresija sukuria jos dalyvių poreikį masinei smur-
to kultūrai, daro asmenis imlius jos poveikiui, toliau didina jų polinkį smurtauti. 

Visa tai verčia atsisakyti nuo senos paradigmos, pagal kurią smurtinis 
elgesys yra tiesioginis atskirų kriminogeninių veiksnių rezultatas, ir pereiti prie 
„kriminogeninio komplekso“ bei jį išreiškiančios kriminalinės smurto kultūros 
paradigmos. Ji atskleidžia, kad įvairūs smurto kriminogeniniai veiksniai prisi-
deda formuojant smurtinį elgesį tada ir tiek, kiek jie prisideda stiprinant smurto 
kultūrą. O ši yra dominuojantis smurtinio nusikalstamumo veiksnys. 

Tai savo ruožtu suponuoja ir šio nusikalstamumo kontrolės strategiją, ir 

1 Brownstein, H. The Reality of Violence and Violent Criminality, Needham Heights, 2000.
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šios kontrolės veiksmingumo kriterijus.

Pagrindinį vaidmenį organizuojant smurtinio nusikalstamumo preven-
ciją turėtų vaidinti smurto kultūros (ypač šeimoje) intensyvumo rodiklis. Šis 
kriterijus turi atlikti lemiamą vaidmenį formuojant smurtinio nusikalstamumo 
kontrolės strategiją ir taktiką, pasirenkant ir įvertinant šios kontrolės organiza-
cinius vadybinius sprendimus ir metodus. 

Kriminogeninis vagysčių veiksnių kompleksas. Šios monografijos skyriuje 
„Turtiniai nusikaltimai: dabartinė nusikalstamumo būklė Lietuvoje, jų ikiteis-
minio tyrimo kryptys“ išnagrinėti kriminogeniniai veiksniai, kurie skatina da-
ryti tokius nusikaltimus. Jame ypatingas dėmesys skirtas vagystėms iš butų ir 
ypač vadinamosioms žaibiškoms vagystėms. 

Nagrinėjant šio nusikaltimo padarymo būdą (modus operandi), nusikal-
tėlius ir kt. duomenis, nustatomas savas, specifinis savitarpiai susijusių ir skati-
nančių kriminogeninių veiksnių kompleksas. 

Analizuojant pavienių asmenų daromas žaibiškas vagystes, galima teig-
ti, kad tokios vagystės paprastai neturi versliškumo požymių, nes jos daromos 
atsitiktinai, neatliekant jokių ypatingų parengiamųjų darbų. 

Šį teiginį iš dalies patvirtina ir tai, kad daugiau nei pusę žaibiškų vagysčių 
padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotikų asmenys, 95 proc. sulaikytų asme-
nų yra anksčiau teisti (už vagystes, kitus turtinius nusikaltimus, plėšimus, kūno 
sužalojimus ir pan. ir beveik visi asmenys yra bausti administracine tvarka (už 
smulkų chuliganizmą, girto pasirodymą viešoje vietoje, Kelių eismo taisyklių 
pažeidimus ir pan.). Kaip ir smurtinių nusikaltimų, tai jokiu būdu nėra pavie-
niai epizodai, o yra juos padariusių asmenų gyvenimo būdo, jų socialinės pozi-
cijos sudėtinė dalis. 

Visi šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad ženklią šių nusikaltimų dalį 
padaro asmenys, kurių prisitaikymas gyventi visuomenėje (sugebėjimas rasti 
darbą ir užsitikrinti pragyvenimą) yra žemas. Jų dizadaptaciją dar labiau padi-
dina nesugebėjimas kelti ilgalaikius tikslus ir jų kryptingai siekti. Netgi laisvės 
atėmimu gresiantį veiksmą – nusikaltimą – jie daro spontaniškai, be išanksti-
nio plano, nelabai rūpindamiesi nuslėpti nusikaltimo pėdsakus. Tai dar labiau 
sumažina jų sugebėjimą adaptuotis visuomenėje, sukuria problemas, kurias šie 
asmenys „sprendžia“ vartodami narkotikus ir alkoholį. Tai dar labiau didina jų 
socialinę dizadaptaciją. Šioje situacijoje spontaninės vagystės tampa vieninte-
liu būdu, kuriuo jie gali patenkinti savo poreikius. 
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Kaip ir smurtinio elgesio kriminogeninio komplekso atveju, susiduria-
me su vienas kitą lemiančių ir stiprinančių veiksnių sistema. Toks veiksnių kom-
pleksas ne kartą buvo apibūdintas kriminologinėje literatūroje kaip anemija 
(atitrūkimas nuo visuomenės ir jos socialinių normų susietas su nesugebėjimu 
adaptuotis joje)2. Vėlgi, kaip ir pirmo komplekso atveju, kriminogeniniai va-
gystę skatinantys veiksniai sukelia šį nusikaltimą ne tiesiogiai, o per svarbią tar-
pinę grandį – kriminogeninį kompleksą. Kiekvienas kriminogeninis veiksnys 
prisideda keisdamas šių nusikaltimų darymo lygį ir veikia minėtą kompleksą.

Kaip ir pirmojo komplekso atveju, svarbiausia organizacinė vadybinė 
išvada yra tai, kad šiuos nusikaltimus darančios gyventojų grupės anemijos 
lygio mažinimas turi vaidinti lemiamą vaidmenį, formuojant nusikalstamumo 
kontrolės strategiją ir taktiką, pasirenkant ir įvertinant šios kontrolės organiza-
cinius vadybinius sprendimus bei metodus. 

Kriminogeninis organizuoto nusikalstamumo veiksnių kompleksas.Tiek nagri-
nėjant smurtinius nusikaltimus, tiek vagystes iš butų, buvo atkreiptas dėmesys į 
svarbią šių nusikaltimų ir jų veiksnių atmainą – organizuotą nusikalstamumą. 

Apibūdindama smurtinio nusikalstamumo šaknis, viena iš monografi-
jos autorių prof. G. Babachinaitė rašo, kad viena gausi kriminogeninių veiksnių, 
skatinančių smurtą, taip pat ir seksualinį, psichinį, fizinį, yra organizuoto nu-
sikalstamumo raiška visuomenėje. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, orga-
nizuoto nusikalstamumo struktūros Lietuvoje stiprėjo, nes valstybinės struk-
tūros dar buvo silpnos, teisinė bazė taip pat buvo nepakankama, kad pavyktų 
šiuos procesus reguliuoti, mažinti jų mastą. Autorė taip pat pažymi, jog 1993 m. 
jos atliktų tyrimų pagrindu buvo nustatyta, kad organizuoto nusikalstamumo 
raiška Lietuvoje – apie 70 proc. padarytų nužudymų bei sunkių kūno sužaloji-
mų. Dabartiniu metu organizuoto nusikalstamumo indėlis į nužudymų dary-
mą yra sumažėjęs iki maždaug 40 proc. dėl, kaip jau minėta, valstybės pastangų 
bei paties organizuoto nusikalstamumo pakilimo į kitą, civilizuotesnį, mažiau 
visuomenei matomą lygmenį, kuriame didžiausio pelno siekiama taip smarkiai 
nedemonstruojant fizinio, psichinio smurto. Tačiau tas smurtas vis vien išlieka, 
pvz., prekyboje žmonėmis . 

Skyriaus apie vagystes autoriai taip pat nurodo šią nusikalstamumo 
atmainą. Čia rašom, jog kalbant apie organizuotų grupuočių daromas žaibiš-

2 Merton, R. Social Structure and Anomie. Social Theory and Social Structure. New 
York, 1968, p. 185–214.
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kas vagystes, reikia pasakyti, kad čia pastebimas tam tikro lygio versliškumas, 
tačiau šios nusikalstamos grupuotės dažnai kartu verčiasi ir turto prievartavi-
mu, transporto priemonių vagystėmis ir pan. Vien tik žaibiškomis vagystėmis 
besiverčiančių grupuočių Vilniuje nenustatyta. Nepaisant to, jeigu žaibiškas 
vagystes daro nusikalstamos grupuotės, tokios vagystės pasižymi aukštu orga-
nizavimo lygiu, imamasi įvairių savisaugos priemonių. Tokie nusikaltimai yra 
sunkiai atskleidžiami.

Organizuotam, „verslo“ nusikalstamumui įtaką daro savo, atskiras krimi-
nogeninių veiksnių kompleksas. 

Šio komplekso smulkesnė analizė atlikta mūsų darbe „Kriminologija“3. 
Jo pagrindą sudaro savitarpiai susieti ir vienas kitą stimuliuojantys veiksniai, ku-
rie pradeda veikti, atsiradus stipriam nepatenkintam visuomeniniam poreikiui, 
esant teisiniam draudimui jį tenkinti tam tikru legaliu būdu ir kai yra galimybė 
jį patenkinti organizuojant įstatymo pažeidimus. Šis veiksnių derinys skatina 
nusikalstamų organizacijų atsiradimą. Būtinybė užtikrinti savo nusikalstamą 
verslą lemia tokių organizacijų vidinę struktūrą, jos sudėtį, savitarpio santykius, 
veiklos metodus, nusikalstamos veiklos formas ir metodus. 

Kaip ir ankstesniais atvejais, susiduriame su savitarpiai susietų ir vienas 
kitą skatinančių kriminogeninių veiksnių kompleksu.

Eismo taisyklių pažeidimo sukeliančių kriminogeninių veiksnių kompleksas. 
Eismo įvykiai – vienas iš svarbiausių grėsmių gyvybei, sveikatai ir turtui. Inten-
syvėjantis gatvės judėjimas, vis didėjantis neatitikimas tarp jo intensyvumo ir 
realių automobilių kelių pralaidumo ir kitų charakteristikų, didėjantis trans-
porto vairuotojų kontingentas ir vis mažėjantys ištekliai judėjimui kontroliuoti 
nuolat didina avaringumą bei jo padaromą socia linę ir ekonominę žalą. 

Visa tai nuolat kelia reikalavimus judėjimo dalyvių drausmingumui. Pasta-
rasis taip pat yra kompleksas veiksnių, kurį sudaro judėjimo dalyvio informuotu-
mas, savęs kontrolė, atsakingumas, sugebėjimas suprasti kitus judėjimo dalyvius. 

Kaip ir ankstesnių kriminogeninių kompleksų atveju, įvairiausi eismo 
taisyklių pažeidimo veiksniai – vairavimas neblaiviam, nesaugios autotranspor-
to priemonės naudojimas, nesaugus važiavimas – yra veiksniai, kurie išplaukia iš 
minėto komplekso. Pagrindinį vaidmenį organizuojant šių teisės pažeidimų pre-
venciją turėtų vaidinti drausmingumo kultūros rodiklis(iai). Šis kriterijus turi vai-

3 Justickis, V. Kriminologija. Vilnius, 2001, p. 313–343.
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dinti lemiamą vaidmenį formuojant jų kontrolės strategiją ir taktiką, pasirenkant 
ir įvertinant šios kontrolės organizacinius vadybinius sprendimus ir metodus. 

Nespecifiniai kriminogeninių veiksnių kompleksai. Visi aptarti kriminoge-
niniai kompleksai yra specifiniai, tai yra sukelia tam tikrą nusikalstamo elge-
sio atmainą. Atskirai nagrinėjome kriminogeninius kompleksus, kurie sukelia 
smurtinį elgesį, organizuotą nusikalstamumą, transporto nusikaltimus.

Psichologinių ir kriminologinių tyrimų apibendrinimas, atliktas skyriu-
je „Nusikalstamo elgesio psichologiniai veiksniai ir jų vaidmuo užtikrinant sau-
gumą nuo nusikaltimų“, duoda pagrindą kalbėti apie daug platesnio pobūdžio 
kriminogeninio elgesio kompleksus – tokius, kurie skatina bet kokį krimina-
linį elgesį. Tai kompleksas: bedarbystė, pasikartojantis teistumas, su juo susiję 
veiksniai, kaip nesugebėjimas susidoroti su stresu, depresija, psichinės sveika-
tos problemoms, ankstyvas amžius padarant pirmą nusikaltimą, kognityvinių 
trūkumų buvimas ir su jais susiję: silpna savikontrolė, prasti problemų sprendi-
mo įgūdžiai, nesugebėjimas suprasti kitų pažiūras ir nelankstus mąstymas. Šių 
„bendro nusikalstamumo komplekso“ veiksnių savitarpio ryšiai yra sudėtingi. 
Vienais atvejais – tai priežastingumo ryšiai, kitais – sąveika, dar kitais – veiks-
niai, susieti dėl to, kad turi bendrą kilmę. Tačiau svarbu, kad minėti veiksniai 
aiškiausiai „patraukia“ vienas kitą. Tai pasireiškia tuo, kad kuo daugiau esama 
tokių veiksnių, kuo labiau jie išreiškti, tuo didesnė yra tikimybė, kad atsiras ir 
kitų minėtam kompleksui priklausančių veiksnių. 

Kriminogeninių veiksnių kompleksai ir nusikalstamumo kontrolės vady-
biniai organizaciniai pagrindai

Atsisakymas nuo tradicinės sąveikos tarp nusikalstamumo ir jo veiksnių 
paradigmos („veiksnys – tiesioginis poveikis nusikalstamumui“) ir perėjimas 
prie priešingos, pagrįstos schema („kriminogeninių veiksnių kompleksas – nu-
sikalstamumas“) kelia naujus uždavinius ir kartu atveria naujas nusikalstamu-
mo kontrolės vadybos ir organizacijos tobulinimo galimybes. 

Svarbiausias iš tų uždavinių yra parengti vadybinių indikatorių, atspin-
dinčių kriminogeninių veiksnių kompleksus ir rodančių jų intensyvumo (pa-
plitimo) rodiklį. 

Matėme, kad kriminogeniniai veiksniai, sudarantys tam tikrą komplek-
są, yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Dėl to jie veikia nusikalstamumą kartu, kaip 
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kad ir sudėtingas, bet vientisas veiksnys (pvz., smurto kultūra, anemija ir pan.).

Tai atskleidžia perspektyvas išreikšti kiekvieną apibūdintą kriminogeninį 
kompleksą pasitelkus vieną bendrą indikatorių. Šiuolaikinė daugiamatė statisti-
ka disponuoja keliais metodais tokiam apibendrintam indikatoriui parengti. 

Dažiausiai naudojami iš jų yra daugiamatės erdvės redukcijos metodai, 
tokie kaip faktorinė analizė ir skalavimas4. Būtiniems skaičiavimams atlikti abu 
metodai naudoja pirminius duomenis. Šiuo atveju – tai duomenys apie pa-
darytą nusikaltimą ir jį padariusį nusikaltėlį. Tai tiesiogiai lemia organizacinę 
minėtų indikatorių rengimo pusę. Būtinus skaičiavimus šiems indikatoriams 
suformuoti turi atlikti tuos duomenis kaupianti ir jų matematiniu statistiniu 
apdorojimu užsiimanti institucija – Vidaus reikalų ministerijos Informatikos 
ir ryšių departamentas.

Kriminogeninis

Kriminogeninis

Kriminogeninis

Kriminogeninis

NUSIKALSTAMUMAS

tradicinė paradigma

Kriminogeninis

Kriminogeninis

Kriminogeninis

Kriminogeninis

kriminogeninių 
veiksmų 

kompleksas

NUSIKALSTAMUMAS

Naujoji paradigma

4 schema. 
tradicinė ir naujoji nusikalstamumo determinacijos paradigmos.

4 Brown, T. Confirmatory Factor Anglysis for Applied Research.Methodology in The 
Social Sciences. New York, 2006
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Šių indikatorių suformavimas atveria naujas perspektyvas kuriant ir to-
bulinant nusikalstamumo kontrolės sistemą. Aptarsime kai kurias iš jų. 

Matėme, kad kriminogeniniai kompleksai užima centrinę vietą nusi-
kalstamumo etiologijoje. Pavieniai kriminogeniai veiksniai veikia nusikals-
tamumą per juos. Lygiai taip pat nusikalstamumo kontrolės priemonės daro 
savo prevencinį poveikį veikdamos šį kompleksą. 

Todėl vadybiniai indikatoriai teikia nusikaltimų kontrolės (prevenci-
jos) strategijos formavimo ir tobulinimo kriterijus. 

Iš tikrųjų, jeigu kriminogeninių veiksnių kompleksai vaidina lemiamą 
vaidmenį nusikalstamumo etiologijoje ir jeigu visi kiti tiek kriminogeniniai 
veiksniai, tiek nusikalstamumo prevencijos priemonės veikia nusikalstamu-
mą per juos, vadinasi, tiek nusikalstamumo kontrolės tikslai, prioritetai, tiek jo 
organizacija turi būti tokie, kad kuo labiau mažintų kriminogeninį komplekso 
intensyvumą. 

Taip indikatoriai, atspindintys kriminogeninius kompleksus, ir tampa 
nusikalstamumo strategijos formavimo ir priemonių jos tikslams pasiekti įver-
tinimo kriterijumi. 

Pailiustruokime tai pavyzdžiais.

Vadybiniai indikatoriai ir nusikaltimų išaiškinimo problemos. Ankstesniuo-
se monografijos skyriuose buvo skirtas dėmesys veiklai, nukreiptai į šių nusi-
kaltimų išaiškinimą bei poveikį jiems. 

Nagrinėjant nusikaltimų tyrimo praktiką buvo išaiškinti svarbūs trū-
kumai, kurie iš esmės sumažina išaiškinamumą, sukelia situaciją, kai dauguma 
nusikaltimų lieka neišaiškinti, juos padarę asmenys – nenubausti. 

Pavyzdžiui, nagrinėjant smurtinių nusikalstamumo išaiškinimo proble-
mas, buvo nurodytos tokios problemos. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teiravo-
mės, kokių problemų ar sunkumų kyla tiriant nusikalstamas veikas. Jie nurodė, 
kad daugiausia tai organizacinio pobūdžio problemos (57,9 proc.). Taip pat 
buvo minimos ir teisinio pobūdžio problemos (nusikaltimo kvalifikavimo pro-
blemos, baudžiamojo proceso įstatymo taikymo problemos ir t. t.) (47,4 proc.); 
bendradarbiavimo stoka (36,8 proc.); motyvacijos, nemokėjimo planuoti laiko, 
ikiteisminio tyrimo atlikimo veiksmų (26,3 proc.), metodinių žinių trūkumas. 

Nagrinėjant vagysčių ikiteisminio tyrimo efektyvumo problemas, buvo 
nurodytos tokios organizacinės vadybinės problemos kaip nepakankamas 
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techninis kriminalistinis aprūpinimas, specialistų nedalyvavimas atliekant įvy-
ko vietos apžiūrą, nepakankamas specialistų paruošimas, iniciatyvos stoka, sil-
pnas techninis aprūpinimas. 

Pagaliau, nagrinėjant kelių eismo pažeidimus, nurodyti tokie trūkumai:

•	 kaip didelis darbo krūvis tiek ekspertinių įstaigų, skiriant specialisto ty-
rimus ir ekspertizes šio pobūdžio bylose, tiek atliekant ikiteisminį tyri-
mą – 41 proc.

•	 įgūdžių trūkumas tiriant eismo įvykius – 19 proc.

•	 iniciatyvos stoka (motyvacijos trūkumas) – 16 proc.

•	 silpnas techninis aprūpinimas (darbo priemonių ar kt. stoka) – 11 proc.

•	 silpnas teorinis parengimas – 10 proc.

•	 silpnas ar nepakankamas bendradarbiavimas su kitais įvykio vietą ap-
žiūrinčiais dalyviais.

Organizaciniu vadybiniu požiūriu svarbu, kad visi minėti trūkumai jo-
kiu būdu nėra vien kokių nors apsileidusių vadovų nepakankamo stropumo 
išdava. Visų jų pašalinimas reikalaujarezultatas. Norint juos pašalinti, reikia ne 
tik geros atitinkamų vadovų valios, bet ir vadybinio esamų išteklių perskirsty-
mo sprendimo. 

Geresnis techninis aprūpinimas, pirminį tyrimą vykdančių darbuotojų 
krūvio sumažinimas, jų kvalifikacijos gerinimas – visa tai reikalauja papildomų 
finansinių išlaidų atitinkamai technikai įsigyti, apmokymo finansavimui, pa-
pildomiems darbuotojams įdarbinti. Be abejonių, darbuotojų nepakankama 
iniciatyva glaudžiai susieta su nepakankamu jų darbo suinteresuotumu, o kad 
jį būtų galima padidinti, taip pat reikia papildomų investicijų. 

Tačiau institucija, kuri turėtų priimti finansavimo padidinimo sprendi-
mus, neturi begalinių finansinių išteklių. Ji gali padidinti minėtų priemonių fi-
nansavimą tik mažinant išlaidas kurioms nors kitoms. Tai sukuria pasirinkimo 
situaciją, kai vadybiniam sprendimui dėl išteklių perskirstymo reikia turėti pasi-
rinkimo kriterijų, kurio pagrindu būtų atsakyta į klausimą, kiek svarbi kiekviena 
veiklos sričių bei jos tolimesnis tobulinimas.

Nagrinėjami vadybiniai indikatoriai labiausiai atitinka tokio kriterijaus 
vaidmenį. Jų taikymas leidžia įvertinti kiekvienos iš alternatyvių veiklos sričių 
svarbą ir jos gerinimo priemonių potencialų indėlį į atitinkamo kriminogeni-
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nių veiksnių komplekso intensyvumo mažinimą.

Be to, tokių vadybinių indikatorių panaudojimas atvertų kelią naujiems 
nusikalstamumo kontrolės priemonių ekonominio veiksmingumo įvertinimo 
metodams taikyti.5 Tai savo ruožtu leistų atsakyti ir į vadybiniu požiūriu itin svar-
bų klausimą, koks yra minėtų alternatyvių krypčių nusikalstamumo kontrolei to-
bulinti ekonominis veiksmingumas, palyginti kiekvienos iš jų ekonominį efektą 
(nusikaltimų ir jų padaromos žalos, išlaidų jiems išaiškinti ir nusikaltėliams nu-
bausti ir pan.). Tai toliau leistų atskirti vadybiniu organizaciniu požiūriu „pelnin-
gas“ priemones, tai yra nors reikalaujančias nemažo finansavimo, bet duodančias 
dar didesnį poveikį, nuo nors ir „taupių“, bet neveiksmingų priemonių. 

Kriminalinis saugumas ir jo vietos tarp bendro saugumo patikslinimas. Mo-
nografijoje apibūdinome bendrojo saugumo struktūrą ir jo pagrindinių aspektų 
sąveiką su kitais visuomenėje vykstančiais ekonominiais, socialiniais, psicholo-
giniais, politiniais reiškiniais. Joje apibūdintas ir šią sąveiką atspindintis modelis.

Aptariami vadybiniai indikatoriai leidžia iš esmės patobulinti tiek šį mo-
delį, tiek mūsų supratimą, kaip nusikalstamumas dalyvauja funkcionuojant ben-
drajam visuomenės saugumui, patikslinti jo ryšį su kitais saugumo aspektais. 

Nagrinėjami kriminogeninių veiksnių kompleksai yra grandis, jungianti 
kriminalinį saugumą su kitomis saugumo atmainomis ir kitais visuomeniniais 
procesais. Taip yra dėl to, kad būtent per šiuos kompleksus įvairiausi visuomenės 
procesai daro poveikį nusikalstamumui, aktyvinant jį ir skatinant jo paplitimą. 

Išvados 

1.  Atlikta asmens saugumo nuo svarbiausių nusikaltimų grupių analizė 
parodė būtinumą atsisakyti nusistovėjusios nusikalstamumo determi-
nacijos aiškinimo paradigmos („kriminogeniniai veiksniai sukelia nusi-
kalstamumą“) ir pereiti prie naujos, pagal kurią lemiamą, tarpininkau-
jantį vaidmenį sąveikoje tarp nusikalstamumo ir jį lemiančių veiksnių 
vaidina kriminogeninių veiksnių kompleksai. 

2.  Šie kompleksai akumuliuoja įvairių nusikalstamumą skatinančių veiks-

5 Aos, P.; Phipps, S.; Barnoski, R.; Lieb, R. The comparative costs and benefits of pro-
grams to reduce crime (Version 4.0, 2001). Washington State Institute for Public 
Policy. Olympia, WA. <http://www.wa.gov/wsipp>.
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nių poveikį, transformuoja juos į kriminogeninės kultūros ir terpės in-
tensyvėjimą. Ši vaidina pagrindinį vaidmenį lemiant nusikalstamumo 
dinamiką.

3.  Kriminogeninio komplekso veiksniai yra glaudžiai savitarpyje susieti ir 
tarp jų vyksta aktyvi sąveika. Dėl to jie veikia nusikalstamumą kaip ben-
dras blokas, kuris lemia jo lygį ir dinamiką.

4.  Šiuolaikiniai daugiamatės statistikos metodai leidžia suformuoti api-
bendrinančius kriminogeninių kompleksų intensyvumą atspindinčius 
vadybinius indikatorius. 

5.  Šie indikatoriai atveria naujas galimybes vykdant organizacinį vadybinį 
nusikalstamumo kontrolės tobulinimą. Jie teikia pagrindą tobulinimo 
prioritetams rinktis, įvairių nusikalstamumo kontrolės priemonių ir for-
mų veiksmingumui ir ekonominiam efektui įvertinti.
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Įstatymo kriminogeninio nesaugumo problema

Europos Sąjunga atsirado kaip grynai ekonominis šalių susivienijimas. 
Bendra ekonominė erdvė buvo kuriama turint tikslą užtikrinti palankias eko-
nominio bendradarbiavimo ir tolimesnės raidos sąlygas. 

Tačiau nuo pirmųjų šios erdvės egzistavimo metų paaiškėjo pamatinė 
politinio, socialinio ir teisinio saugumo reikšmė ekonominei ES šalių raidai. 
Paaiškėjo, kad būtent saugumas sudaro tokias svarbiausias sėkmingo ekonomi-
nės plėtros prielaidas kaip stabilumas, galimybė numatyti ateitį, rinkos dalyvių 
ekonominių ir kitų teisių laiduojančių, savitarpio pasitikėjimas, sėkminga eko-
nomikos veikimą užtikrinančių institucijų veikla. Saugumas greitai tapo vienu 
prioritetinių ES tikslų. Jam užtikrinti skiriamos fundamentalios ES praktinės 
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veiklos ir mokslinių tyrimų programos1. 

Išaugus saugumo reikšmės supratimui, padidėjo ir tyrėjų susidomė-
jimas įvairiausiais ekonominiais, teisiniais, politiniais, ekologiniais ir kitais 
nesaugumo šaltiniais2. Nauja bei viena svarbiausių ir įdomiausių šių tyrimų 
krypčių yra leidžiamų įstatymų kriminogeniškumo tyrimas3. Kriminogenišku 
vadinamas įstatymas, kuris, nors ir leidžiamas tam, kad sureguliuotų tam tikrą 
visuomenės gyvenimo santykį, tačiau jį pradėjus įgyvendinti, paaiškėja nenu-
matytas šalutinis kriminogeninis poveikis – pats įstatymas gali skatinti ar kitaip 
padidinti nusikaltimų darymą4. 

Šis šalutinis poveikis atsiranda įvairiausiais būdais: stiprinant nusikal-
timo padarymo motyvus, palengvinant nusikaltimo darymą, sudarant palan-
kesnes sąlygas išvengti baudžiamojo persekiojimo ir kt. Dėl visų šių priežasčių 
padidėja kriminalinis nesaugumas – pavojus asmeniui, visuomenės grupėms, 
organizacijoms, institucijoms ir apskritai visuomenei tapti nusikaltimo auko-
mis. 

Klasikinis šios situacijos pavyzdys – protekcionistiniai įstatymai, kurių 
tikslas apsaugoti šalies ekonomiką nuo užsienio konkurencijos. Kiekvienas 
toks įstatymas, viena vertus, gali iš tikrųjų tam tikru laipsniu sumažinti nepa-

1 The Hague Programme: Strengthening freedom, security and justice in the
 European Union <http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_

programme_en.pdf>. Treaty Of Amsterdam Amending The Treaty On European 
Union, The Treaties Establishing.

 The European Communities And Certain Related Acts// http://www.europarl.
europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf

2  Pečkaitis, J. S.; Kurapka, V. E.; Malevski, H.; Justickis, V. General Security in the 
Modern Society. Its Concept and Modelling. East-west studies: Journal of Social 
Sciences of University Nord. Contemporary Problems of Freedom, Human Rights, 
and Identity. ISSN 1406-5762, 2008, 2 (39): 54–62.

3 Savona, E. Double Thematic Issue on: Proofing EU Legislation Against Crime. 
Eur J Crim Policy Res. 2006, 12:177–178; Savona, E. Initial Methodology for the 
Crime Proofing of New or Amended Legislation at the EU Level. Eur J Crim Policy 
Res. 2006, 12: 221–228; Dorn, N.; Levi, M. From Delphi to Brussels, The Policy 
Context: Crime Prophecy, Proofing, Assessment. Eur J Crim Policy Res. 2006, 12: 
213–220; Morgan, R.; Klarke, R. Legislation and Unintended Consequences for 
Crime. Eur J Crim Policy Res. 2006, 12: 189–211.

4 Kurapka, V. E.; Pečkaitis, J. S.; Malevski, H.; Justickis, V. Das „Strafrecht/Krimino-
logie-Paradoxon“-Köcks Erkennung/Anerkennung“- Konzeption als neue Basis 
es zu lösen. Die Welt im Spannunsfeld ywischen Regionalisierung und Globalisierung 
(Fischer/Karollus/Stadlmeier- Hrsg.). Wien, Linde, 2009, p. 629–638.
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lankų užsienio konkurencijos poveikį nacionalinei ekonomikai. Tačiau, kita 
vertus, tas pats įstatymas, jau prieš įstatymo leidėjo valią, gali pastūmėti pažeisti 
kitus įstatymus. Dėl to kartu atsiranda naujų paskatų kontrabandai, nusikalsta-
moms organizacijoms plėstis, atsakingų už naujo įstatymo įgyvendinimą valdi-
ninkų korupcijai, sukčiavimui, grobstymui, pinigų plovimui ir kt. 

Neįvertinus įstatymo kriminogeniškumo neretai susidaro paradoksali 
situacija, kai naujas įstatymas, viena vertus, padeda pasiekti tikslus, kuriems jis 
sukurtas, tačiau kartu kyla tokių rimtų problemų, kad įstatymu padaroma žala 
iš esmės viršija jo naudą. Tokiais atvejais leidyba įstatymų, kurie turėtų pagerin-
ti ekonominį ir socialinį visuomenės funkcionavimą, iš tikrųjų turi priešingą 
poveikį5. Tai reiškia, kad jis faktiškai turi priešingą nei planuota efektą – užuot 
pagerinęs visuomenės santykius, naujas įstatymas juos pablogina, pažeisdamas 
pamatinę visuomenės sėkmingo funkcionavimo prielaidą – jos saugumą, daro 
juos kriminalinio puolimo objektu. 

„Kriminogeninio“ įstatymo problema atkreipė dėmesį pastaraisiais de-
šimtmečiais, atsiradus daugybei pranešimų apie įvairių ekologinių, ekonomi-
nių, baudžiamųjų ir civilinių įstatymų kriminogiškumą6. 

5 Counterproductive_norms <http://en.wikipedia.org/wiki/Counterproductive_
norms>.

6 Benson, B. L.; Baden, J. The political economy of governmental corruption: The 
logic of underground government. Journal of Legal Studies. 1985, 14 (2): 391–410; 
DiNardo, J.; Lemieux, T. Alcohol, marijuana, and American youth: The uninten-
ded consequences of Government regulation. Journal of Health Economics. 2001, 
20: 991–1010; Kilchling, M.; Braun, E. Criminal preventive risk assessment in 
the law-making procedure. H. J. Albrecht, M. Kilchling, E. Braun (Eds.). 2002, 
p. 145–187; Lanza-Kaduce, L.; Richards, P. Raising the minimum drinking age: 
Some unintended consequences of good intentions. Justice Quarterly. 1989, 6 (2): 
247–262; Berlusconi, S. Toxic neglect in Italy. Business Week. 2003, 27 (3817): 
124; Block, W. Drug prohibition: A legal and economic analysis. Journal of Bu-
siness Ethics, 1993, 12: 689–700; Bourn, J. Report by the Comtroller and Auditor 
General: Agricultural fraud: The case of Joseph Bowden London: National Audit Office. 
2002; Brown, P. EU law causes unwanted fridge mountain: New regulation for-
bids CFC foam being dumped in landfill sites. The Guardian. 2002, January, 14; 
Cornelius, W. A. Death at the border: Efficacy and unintended consequences of 
US Immigration. Control Policy. Population and Development Review. 2001, 27 (4): 
661–685; DiNardo, J.; Lemieux, T. Alcohol, marijuana, and American youth: The 
unintended consequences of Government regulation. Journal of Health Economics. 
2001, 20, 991–1010; Environmental Investigation Agency. European Union CFC 
production and the worldwide illegal trade in ozone depleting substances. Re-
trieved June 17, 2003, from <http://www.eia-international.org> Europa. (2003a, 
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Nepaisant visų pateiktų atvejų įvairovės, visus juos vienija tai, kad įsta-
tymo šalutinio kriminogeninio poveikio atsiradimas buvo netikėtas tiek jų 
iniciatoriams, tiek įstatymo leidėjui. Tai buvo „netikėtos pasekmės“(unintended 
consequences)7. Tas netikėtumas buvo įvairaus pobūdžio. 

Vienais atvejais, kriminogenines pasekmes buvo nesunku numatyti. Ta-
čiau to nebuvo padaryta dėl to, kad į šį aspektą paprastai nekreipiama dėmesio, 
ir šalies įstatymo leidyboje nenumatytas mechanizmas, užtikrinantis krimino-
geniškumo patikrinimą rengiant įstatymą. Pavyzdžiui, gerai žinoma, kad ekolo-
ginės, sanitarinės, saugumo nuo gaisro, finansinės ir kt. priežiūros griežtinimas 
visada sukelia ženklų korupcijos padidėjimą. Tačiau priimant tokius adminis-
tracinę priežiūrą griežtinančius įstatymus į tai beveik niekada neatsižvelgiama8. 

Kitais atvejais, netikėtas buvo įstatymo šalutinio poveikio mastas, nors 
galimas naujo įstatymo kriminogeniškumas buvo įtariamas. Pavyzdžiui, šis 
klausimas iškildavo svarstant parlamento komisijose arba į jį atkreipdavo dė-
mesį įstatymą rengę ekspertai. Tačiau įstatymo leidėjai nesureaguodavo į tuos 
įspėjimus, nes lengvabūdiškai tikėjosi, kad nusikalstamumo padidėjimo pavo-
jus nėra pernelyg rimtas. Tipinis pavyzdys yra įvairūs antialkoholiniai (prohi-
bistiniai) įstatymai, kurie draudė ar ribojo alkoholinių gėrimų prekybą. Priim-
dami tokius įstatymus, leidėjai paprastai tikisi sumažinti alkoholinių gėrimų 

April 30). Customs tariffs: Commission suspends preferences granted to Serbia 
and Montenegro with regard to sugar. Retrieved August 30, 2003, from <http://
europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03 
/600|0|RAPID&lg=EN>; Kung, C. J. Supporting the snakeheads: Human 
smuggling from China and the 1996 amendment to the US statutory definition 
of ”refugee”. The Journal of Criminal Law & Criminology. 2000, 90 (4): 1271–1316; 
Schneider, S. Organized contraband smuggling and its enforcement in Canada: 
An assessment of the anti-smuggling initiative. Trends in Organized Crime. 2000 
6 (2): 3–31; Szasz, A. Corporations, organized crime, and the disposal of hazar-
dous waste: An examination of the making of a criminogenic regulatory statute. 
Criminology. 1986, 24 (1): 1–28; Thornton, M. The economics of prohibition. Salt 
Lake City: University of Utah Press, 1991; Thursby, J. G.; Thursby, M. C. Interstate 
cigarette bootlegging: Extent, revenue losses, and effects of federal intervention. 
National Tax Journal. 1997 LIII(1): 59–77; United Nations Environment Pro-
gramme. Illegal trade in ozone depleting substances: Is there a hole in the Mon-
treal Protocol? Ozone Action Newsletter Special Supplement. 2001, No. 6.

7 Merton, R. K. The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action. 
American Sociological Review. 1936, Vol. 1, Issue 6: 894–904.

8 Rose-Ackerman, S.Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. 
N-Y: Cambridge University Press, 1999. 
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vartojimą, kartu jie neretai pripažįsta, kad priėmus tokį įstatymą gali pagausėti 
ir tam tikrų nusikaltimų, ypač susijusių su alkoholinių gėrimų gamyba, pristaty-
mu ir pardavimu. Tačiau, nors ir įtardami tai, jie dažniausiai be jokio pagrindo, 
išsamiau neišnagrinėję tiki, kad šis šalutinis poveikis bus nedidelis ir gana len-
gvai kontroliuojamas įprastomis baudžiamosiomis priemonėmis9. 

Ir kaskart naujam įstatymui pradėjus veikti su alkoholio vartojimu su-
sijusių nusikaltimų mastas, staiga padidėjusi alkoholio paklausa, nesulaikomai 
didėjanti nelegali prekyba alkoholiu, kontrabanda ir žaibiškai plintantis orga-
nizuotas nusikalstamumas – būna didelė staigmena10. Vietoj lauktų teigiamų 
rezultatų šalyje kildavo problemų, kurioms spręsti prireikdavo daug metų.

Taigi naujų įstatymų kriminogeninio poveikio tyrimai atskleidė dide-
lius dabartinės įstatymų leidybos sistemos trūkumus. Svarbiausi jų yra:

1.  Įstatymų rengimo sistemoje stokojama specialaus mechanizmo, kuris 
paskatintų atkreipti dėmesį į galimą įstatymo kriminogeninį poveikį ir 
nustatyti jį.

2. Nesugebama kiekybiškai įvertinti net ir laukiamo kriminogeninio po-
veikio masto, numatyti žalą, kurią jis gali padaryti. 

Dėl šių trūkumų įstatymo leidėjas nesugeba atskirti įstatymų, kurie, 
nors ir geriausių norų padiktuoti, atneš daugiau žalos nei naudos. Antra vertus, 
minėti trūkumai neleidžia priimant tam tikru kriminogeniškumu pasižymintį 
įstatymą numatyti ir papildomas priemones šioms šalutinėms pasekmėms ša-
linti. 

Įstatymo kriminogeninio nesaugumo reiškinys ir įstatymo leidėjo atsako-
mybė už jo padarinius

Įstatymo kriminogeniškumo problema gerokai supainioja įstatymo lei-
dėjo kortas. Kol apie galimą įstatymų kriminogeniškumą nebuvo nieko žino-
ma, viskas atrodė paprasta. Leidžiant naujus įstatymus nebuvo bijoma, kad jis 

9 National Commission on Law Observance and Enforcement. Report on the Enforce-
ment of the Prohibition Laws of the United States. Washington, D.C.: U. S. Go-
vernment Printing Office, 1931.

10 Dills, A. K.; Miron, J. A. Alcohol Prohibition and Cirrhosis. American Law and Eco-
nomics Review. 2004, 6 (2): 285–318; Miron, J. A.; Zweibel, J. Alcohol Consump-
tion During Prohibition. American Economic Review. 1991, 81 (2): 242–247.
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gali sukelti nusikalstamumo bangą ir atnešti daugiau žalos nei naudos. Medikų 
principas „pirmiausia nepakenk!“ lyg ir buvo neaktualus įstatymų leidybai. 

Leisdamas naują įstatymą, įstatymo leidėjas geriausiu atveju tikėjosi 
teigiamo poveikio, blogiausiu – jokio. Mintis apie žalingą poveikį tiesiog ne-
kildavo. 

Įstatymo kriminogeniškumo reiškinio atskleidimas iš esmės pakeitė pa-
dėtį įstatymų leidyboje. Dabar reikia pripažinti, kad įstatymas gali atnešti dau-
giau blogo nei gero, kad jis gali daryti visuomenei žalą. 

Tai iš esmės pakeičia įstatymo leidėjo atsakomybės už jo veiklą turinį. 
Anksčiau ši veikla nebuvo svarstoma žalos kategorijomis. Įstatymo leidėjas 
galėjo jaustis atsakingas tik už tai, kad laiku nesureagavo, nepriėmė reikalingo 
įstatymo arba priimtas įstatymas buvo parengtas netinkamai ir neveikė. Tačiau 
niekas negalėjo apkaltinti jį padarius žalos visuomenei. 

Dabar, kai įvyko „praregėjimas“ įstatymų potencialaus kriminogeniši-
mo atžvilgiu, paaiškėjo, kad įstatymo leidėjas gali padaryti labai didelę žalą vi-
suomenei, kad jo veikla gali sukelti nusikalstamumo bangą, kad dėl jo nesuge-
bėjimo įvertinti leidžiamo įstatymo kriminogeniškumo gali nekaltai nukentėti 
visos šalies žmonės. Šis klausimas ypač aštrus, kai įstatymo leidėjas žino apie šį 
su naujo įstatymo išleidimu susietą pavojų, bet nesiima atitinkamų priemonių, 
kad apie šį pavojų įspėtų, lengvabūdiškai tikėdamasis, jog kriminogeninių lei-
džiamo įstatymo padarinių nekils arba jie bus nežymūs.

Įstatymo kriminogeninio nesaugumo nustatymo ir įvertinimo metodų 
kūrimas  Europos Sąjungos ir kitose šalyse

Kuo toliau, tuo labiau ryškėjantis įstatymų kriminogeniškumo reiškinys 
patraukia vis daugiau tyrinėtojų dėmesio. Šio dešimtmečio pradžioje įstatymo 
leidybos kriminogeniškumas sulaukė specialių tyrimų11.

2003 m. Europos Sąjunga organizavo specialią grupę įvairių nusikalti-
mų rizikai įvertinti. Viena iš šios grupės užduočių buvo ištirti naujai leidžiamų 

11 Albrecht, H. J.; Kilching, M. Crime risk assessment, legislation, and the preventi-
on of serious crime- comparative perspectives. European Journal of Crime, Criminal 
Law and Criminal Justice. 2002,10/1: 25–38; Albrecht, H. J.; Kilching, M.; Braun, 
E. Criminal preventative risk assessment in the law-making procedure. Germany: Frei-
burg. 2002.
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įstatymų kriminogeniškumą ir parengti jo įvertinimo metodiką. 

Grupė savo darbą pradėjo visų žinomų mokslinių pranešimų apie kri-
minogeniškus įstatymus apibendrinimu. Buvo nustatomi įstatymai, kurių kri-
minogeninis efektas sukėlė tokius nusikaltimus kaip sukčiavimas, korupcija, 
nelegali prekyba (vaikų, moterų, žmogaus organų, narkotikų ir kt.), falsifikacija 
ir padirbinėjimas, piratinės produkcijos gamyba ir realizavimas, nusikaltimai 
aplinkai. Buvo rasti pranešimai apie 21 tokį atvejį12. Visi jie buvo ištirti, siekiant 
patikslinti jų kriminogeninio poveikio atsiradimo šaltinius, ir šie šaltiniai buvo 
klasifikuoti. Skirtos ir apibūdintos septynios pagrindinės tokių šaltinių grupės. 
Kriminogeniškas yra įstatymas, kuris:

1)  įveda reikalavimus, apsunkinančius ar pabranginančius produktą arba 
paslaugą;

2)  numato mokesčių, akcizo nuolaidas arba kitus panašius finansinius įpa-
reigojimus;

3)  įveda piniginę dotaciją, subsidiją, pašalpą ar išlaidų kompensacijos sche-
mą;

4)  uždraudžia arba apriboja paklausius produktus ar paslaugas, šiuo ar ko-
kiu kitu būdu sumažina jų pasiekiamumą; 

5)  sumažina ar apriboja įstatymo numatytas teises, jų taikymo galimybes, 
pvz., mažindamas biudžeto lėšų asignavimą; 

6)  suteikia pareigūnams naujų, platesnių įgaliojimų; 

7)  įveda naują mokestį, akcizą arba kitą finansinę pareigą. 

Pateiktą tipologiją pasiūlyta naudoti kaip kriminogeninio nesaugumo 
nustatymo rengiamų naujų įstatymų instrumentą. 

Minėta tipologija patraukė tiek mokslininkų, tiek praktikų dėmesį. 
Buvo numatyta ją naudoti vykdant ES šalių naujų įstatymų kriminologinę eks-
pertizę. 

Tyrimo autoriai teisingai pabrėžė, kad kriminogeninį poveikį gali daryti 
kiekvienas įstatymas, neatsižvelgiant į tai, kokiai teisės šakai jis priklauso. Tad jie 
išreiškė įsitikinimą dėl būtinybės aiškinti ir koreguoti kriminogeniškumą ren-

12 Savona, E. Double Thematic Issue on: Proofing EU Legislation Against Crime. 
Eur J Crim Policy Res. 2006, 12: 201–209.
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giant ir svarstant kiekvieną naują įstatymą arba įstatymo pataisą ir šiam tikslui 
plėsti šio ar panašių indeksų taikymą. 

Šis tyrimas svarbus ne tik savo tiesioginiais rezultatais. Ne mažiau svar-
bu, kad jis išreiškia ir tam tikrą požiūrį į įstatymų kriminogeniškumo proble-
mos sprendimą. Tyrėjų logika labai paprasta. Tuo tikslu buvo parengtas spe-
cialus kriminogeniškumo laipsnio indeksas. Jie vadovavosi paprasta prielaida 
– kuo daugiau kriminogeniškumo šaltinių, tuo labiau jis tikėtinas ir didesnis 
jo pavojus. Taigi kuo daugiau aptinkama sąraše paminėtų kriminogeniškumo 
požymių nagrinėjant konkretų įstatymą, tuo kriminogeniškesniu jis turi būti 
pripažintas.

Aptarsime problemas, su kuriomis susiduriama taikant šį įstatymo kri-
minogeniškumo nustatymo ir įvertinimo būdą. 

Galimų kriminogeniškumo šaltinių sąrašo išsamumo problema

Aptariama metodika apibūdina septynis būdus, dėl kurių įstatymas 
gali sukelti nusikaltimus. Priminsime, kad jis tai gali daryti apsunkinant arba 
pabranginant kokią nors veiklą (pirmas, antras ir septintas požymiai), įvedant 
apribojimus (ketvirtas ir penktas), praplečiant įstatymo taikytojo galimybes 
piktnaudžiauti savo teisėmis (trečias ir šeštas). 

Ar šis kriminogeniškumo šaltinių sąrašas išsamus? Ar paminėti visi gali-
mi nusikaltimų sukėlimo būdai? 

Tai svarbus klausimas. Ką nors praleidus, rimtą kriminogeninį nesau-
gumą keliantis įstatymas gali būti klaidingai pripažintas nekeliančiu pavojaus. 

Nesunku įsitikinti, kad sąrašas yra neišsamus. Dabartinėje kriminologi-
joje yra daugiau kaip šimtas įvairių nusikaltimų teorijų. Kiekviena iš jų apibūdi-
na tam tikras veiksnių grupes, kurios gali sukelti nusikaltimus13. Taigi nusikals-
tamumo didėjimą gali sukelti daugiau kaip šimtas įvairių veiksnių. 

Naujas įstatymas gali sukelti nusikaltimus visais tose teorijose aprašytais 
būdais. Pavyzdžiui, toks įstatymas gali sukelti tam tikrų visuomenės narių arba 
grupių paženklinimą ir dėl to skatinti juos daryti nusikaltimus (labeling teorija), 
keisti asmens vietą jo artimiausioje aplinkoje, taip skatinant platesnius ryšius 

13 Einstadter, W.; Stuart, H. Criminological theory– an analysis of its underlying assump-
tions Rowman & Littlefield. 2006.
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su kriminalinio pasaulio atstovais (diferencialinių asociacijų teorija), sunkinti 
gyvenimiškai svarbių tikslų pasiekimą (R. Mertono „normų-tikslų“ ir „normų-
pagrindų“ teorija), didinti vyraujančias klasės galimybes kriminalizuoti naujas 
veikas, taip didinant nusikaltimų skaičių (kritinė kriminologija), prisidėti ple-
čiant kriminalinę subkultūrą (subkultūros teorija), sudaryti nusikaltimus da-
rančios populiacijos koncentracijos prielaidas (geografinės teorijos) ir kt. 

Iš visų tų galimų būdų aptariama metodika atsižvelgia tik į septynis. 
Taigi galima tvirtinti, kad aptariama metodika neišsami. Joje paminėta tik ne-
didelė įstatymo kriminogeniškumo šaltinių dalis. Dėl to, patikrinus naują įsta-
tymą vien metodikoje paminėtų šaltinių požiūriu, paaiškės tik nedidelė tikrai 
kriminogeniškų įstatymų dalis. Naujo įstatymo kriminogeniškumas turi būti 
patikrintas vertinant iš kiekvienos dabartinės kriminologinės teorijos pozicijų 
ir atsakyta į klausimą, ar nagrinėjamas įstatymas gali sukelti nusikaltimus tos 
teorijos aprašytu būdu. 

Faktiškai ant tikrintojo stalo vietoj minėto nedidelio kriminogenišku-
mo šaltinių sąrašo turi gulėti stora kriminologinių teorijų apžvalga, kurioje turi 
būti aprašyti būdai, kurių kiekvienas gali prisidėti sukeliant įstatymo krimino-
geniškumą14. 

Nusikaltimų padaromos žalos (pavojingumo) įvertinimo problema

Siūlomo metodo autoriai vadovaujasi prielaida, kad jeigu įstatymas gali 
sukelti nusikaltimus, vadinasi, jis yra netikęs ir jį reikia keisti arba jo atsisakyti. 

Tai nėra visiškai teisinga. Tik įstatymo kriminogeniškumo nustatymas 
dar neduoda pagrindo pripažinti jį netinkamu. Lemiamas yra ne pats sukeltas 
nusikaltimas, o jo socialiniai, ekonominiai, ekologiniai ir kiti padariniai. Kie-
kvienas nusikaltimas blogas ne tiek pats savaime, bet dėl tos žalos, kurią jis pa-
daro. 

Pavyzdžiui, kiekvienos atskiros vagystės pavojingumas priklauso ne tiek 
nuo paties fakto, kad pažeistas atitinkamas baudžiamasis įstatymas, bet nuo to, 
kas, kiek ir iš ko vagia, kiek aukai svarbu tai, ko ji neteko, kokią žalą jai tai padarė. 
Lygiai taip pat korupcijos pavojus priklauso nuo to, kokia ji, kas dalyvauja, ko 

14 Dorn, N.; Levi, M. From Delphi to Brussels, The Policy Context: Crime Prophe-
cy, Proofing, Assessment. Eur J Crim Policy Res. 2006, 12: 216.
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visuomenė netenka dėl jos; nusikaltimų aplinkai pavojingumas priklauso nuo 
to, kiek ir kokią žalą gamtai jie padaro.

Taigi nustačius, kad tam tikras įstatymas gali didinti tam tikrų nusikal-
timų skaičių, dar anksti daryti išvadas dėl įstatymo tinkamumo ar netinkamu-
mo. Reikia atlikti du tolesnius veiksmus:

1.  Nustatyti, kokius neigiamus padarinius šie nauji nusikaltimai turės įvai-
rioms visuomenės gyvenimo sritims;

2.  Įvertinti tų padarinių žalą. 

Pirmam veiksmui atlikti būtinos kvalifikuotų kriminologų pastangos. 
Būdai, kuriais įvairūs nusikaltimai daro žalą, yra vienas iš pagrindinių dabarti-
nės kriminologijos tyrimo objektų15. 

Antras veiksmas – įvertinti, kiek svarbūs neigiami padariniai peržengia 
kriminologinių ir apskritai mokslinių žinių ribas ir priklauso įstatymo leidėjo 
kompetencijai. Mat tam tikro reiškinio svarbos įvertinimas priklauso nuo ver-
tinančio subjekto vertybių sistemos. Ta pati žala gali sulaukti visiškai skirtingo 
vertinimo – priklauso nuo vertintojo socialinės grupės, kultūros, epochos, pa-
saulėžiūros, dorovinių, religinių ir kitų įsitikinimų. Šiuo požiūriu įvertinti įsta-
tymą iš visuomenės ir jo atskirų grupių pozicijų turi jų atstovas, demokratiškai 
išrinktas parlamentaras, vadovaudamasis šalies ir jo atstovaujamos socialinės 
grupės interesais. 

Anksčiau aptartame įstatymo kriminogeniškumo požymių sąraše į visa 
tai neatsižvelgiama ir tiesiog dedamas lygybės ženklas tarp įstatymo kriminoge-
niškumo ir jo žalingumo. Aišku, toks požiūris beviltiškai suprimityvina reikalą. 

3.  Įstatymo kriminogeniškumas ir jo padaroma žala tinkamai gali būti 
įvertinta tik atsižvelgiant į visus naujo įstatymo teigiamus ir neigiamus 
padarinius.

Aptariamame įstatymo kriminogeniškumo nustatymo modelyje yra tik 
du segmentai: naujas įstatymas ir jo kriminogeniškumas. Jeigu nustatyta, kad 
įstatymas nekriminogeniškas, konstatuojama, kad jis geras, jei paaiškėja jo kri-
minogeniškumas, daroma išvada, kad įstatymas blogas. Tuo tarpu viskas yra 
daug sudėtingiau.

Nusikalstamumas – tik vienas iš būdų, kuriais naujas įstatymas gali kelti 

15 Conclin, J. Criminology (10th edition) n.y., 2009.
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žalą. Yra daugelis kitų būdų, kuriais naujas įstatymas gali sukelti neigiamų eko-
nominių, ekologinių ir kt. pasekmių, taip pat padaryti tokią pat žalą, kaip sukel-
damas nusikaltimus. Pavyzdžiui, naujas įstatymas gali padaryti žalą valstybės 
nuosavybei skatindamas nusikaltimus jai, tačiau jis gali daryti lygiai tą patį eko-
nomiškai, mažindamas už šią nuosavybę atsakingų asmenų suinteresuotumą 
saugoti ją. Naujas įstatymas gali daryti žalą aplinkai, netiesiogiai skatindamas 
nusikaltimus jai. Tačiau jis gali daryti lygiai tokį pat poveikį ribodamas galimy-
bes imtis gamtosaugos priemonių. 

Taigi išaiškinus, kad naujas įstatymas sukelia nusikaltimus ir net nusta-
čius tuo daromą žalą, dar nereikėtų daryti jokių išvadų dėl įstatymo tinkamu-
mo. Prieš tai dar būtina išaiškinti visus kitus įstatymo tiesioginius ir šalutinius 
poveikius ir įvertinti jų pasekmes, jų daromą žalą; nustatyti ir apibendrinti ša-
lutinius padarinius. Maža to, nusikalstamumo ir kitų įstatymo sukeliamų reiš-
kinių pasekmės gali būti ne tik neigiamos, bet ir teigiamos. Įstatymas kuriamas 
siekiant tam tikrų teigiamų pokyčių, bet jis gali daryti ir tokius teigiamus poky-
čius, kurių niekas nesitikėjo. 

Dėl to įstatymo padaroma žala gali būti nustatyta tik įvertinus visus ki-
tus jo teigiamus ir neigiamus padarinius. Sakykime, naujas įstatymas, nepaisant 
jo kriminogeniškumo, atneša didelę ir įvairiapusę naudą, kuri su kaupu persve-
ria visą jo kriminogeniškumo sukeliamą žalą. Gali būti, kad toks įstatymas turi 
būti priimtas, nepaisant jo kriminogeniškumo. 

Visai kas kita, jeigu įstatymas padaro tik nedidelį teigiamą poveikį, bet 
sukelia nusikalstamumą darantį didelę žalą. Būtent toks buvo anksčiau aptartų 
prohibicinių įstatymų poveikis. Tokiu atveju nustatytas įstatymo kriminoge-
niškumas tikrai yra svarus argumentas jo nepriimti ar jį panaikinti. 

Iš čia ir išplaukia trečias reikalavimas įstatymų kriminogeniškumo nustaty-
mo ir įvertinimo metodams – tokie metodai gali prisidėti prie įstatymo tinkamumo 
įvertinimo tik įvertinus visus kitus jo teigiamus ir neigiamus padarinius.

Šis reikalavimas itin svarbus. 

Neįmanoma įsivaizduoti įstatymo, kuris neįvestų kokių nors apribo-
jimų, neiškeltų naujų reikalavimų, neuždraustų ko nors, nepablogintų kieno 
nors padėties. O kur yra apribojimas, ten atsiranda ir noras jo nepaisyti, pažeisti 
įstatymo numatytą draudimą. Dėl to visiškai nekriminogeniški įstatymai gali 
egzistuoti tik mūsų fantazijoje. Kiekvienas įstatymas yra tam tikru laipsniu kri-
minogeniškas. Dėl to reikalavimas, kad įstatymas būtų iš viso nekriminogeniš-
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kas, yra nerealus. Tokio reikalavimo įgyvendinimas paralyžiuotų įstatymo lei-
dybą. Vienintelis dalykas, ko iš tikrųjų galima reikalauti iš įstatymo, yra tai, kad 
būtų užtikrinta reikiama jo teigiamų pasekmių persvara prieš visas neigiamas 
(tarp jų ir kriminogeniškumą). Atlikus tokį lyginamąjį vertinimą, jau galima 
svarstyti įstatymo tinkamumo klausimą. 

Įstatymo kriminogeniškumas ir jo tinkamumas.  
„Apsidraudimo“ principas

Nemažai tyrinėtojų bandė atsakyti į klausimą, kaip reikia elgtis, nusta-
čius įstatymo kriminogeniškumą, kokiais atvejais reikia pripažinti jį netinka-
mu. Kaip šios problemos sprendimą pasiūlyta taikyti „apsidraudimo“ princi-
pui16. Rengiant tam tikrą įstatymą ir nustačius jo kriminogeniškumą, įstatymo 
leidėjas turi atsižvelgti į tai, kokios visuomenės gyvenimo sritys gali nukentėti 
nuo įstatymo sukeltų nusikaltimų. Jeigu tai ypač svarbios visuomeninio gyve-
nimo sritys, įstatymo leidėjas turi „apsidrausdamas“ vadovautis tokio įstatymo 
didelio kriminogeninio pavojingumo prezumpcija ir neleisti šio įstatymo pri-
imti. Prie tokių gyvybiškai svarbių sričių, kuriose taikytinas šis principas, siūlo-
ma priskirti ekologiją, gyventojų sveikatos užtikrinimą, jų aprūpinimą maistu17. 

Vargu ar galima sutikti, kad toks principas iš tikrųjų išsprendžia problemą. 

1.  Pirmiausia visuomenės gyvenimui užtikrinti svarbi kiekviena visuome-
nės sritis. Taip yra dėl to, kad visos jos glaudžiai susijusios tarpusavyje 
ir kiekvienos sėkmingas veikimas būtinas visoms kitoms. Kai ženkliai 
pablogėja bet kuri visuomenės sritis, ji tuoj pat tampa „svarbiausia“, nes 
dėl to blogėja ir visų kitų nuo jos priklausomų ir kaip pasekmė visuome-
nės apskritai veikimas. Dėl to atskirų sričių išskyrimas ir pripažinimas 
„svarbiausiomis“ visada sulaukia didelės kritikos. Bet koks „svarbiau-

16 Zwagg, V. D. The precautionary principle and marine environmental protection: 
Slippery slopes, rough seas and risking normative tides. Ocean development and 
International Law. 2002, 33 (2): 165–188.; Dorn N.; Levi, M. From Delphi to 
Brussels, The Policy Context: Crime Prophecy, Proofing, Assessment. Eur J Crim 
Policy Res. 2006, p. 215–216; European Commission. Communication from the 
commission on the precautionary principle. Brussels, COM(2000)1, 2 February.

17 United Nations Conference on Environment and Development. 1992. Rio Declaration 
on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3 to 14 June. Nairobi: United 
Nations Environmental Programme <http://www.unep.org /Documents/De-
fault.asp? DocumentID=78&ArticleID=1163>.
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sių“, „gyvybiškai svarbių“ ir pan. sąrašas tuoj pat pripažįstamas ribotu. 
Pavyzdžiui, duotuoju atveju galime klausti, kodėl tik ekologija, sveikata 
ir maistas? Kodėl ne šalies saugumas nuo išorinių priešų, kodėl ne būsi-
moji karta, kodėl ne tautos kultūra? 

2.  Kiekvieną „išskirtinę“ sritį sudaro įvairiausios skirtingos svarbos dalys, 
kiekvienoje yra tiek svarbių, tiek nesvarbių santykių. „Apsidraudimo“ 
principas nepripažįsta, kad svarbioje srityje gali būti nesvarbių dalykų. 
Kiekviena smulkmena pripažįstama labai svarbia vien dėl to, kad pri-
klauso „svarbiausiai sričiai“, dėl to, siekiant išvengti netgi nedidelio kri-
minogeninio poveikio jai, reikia atsisakyti priimti labai svarbų įstatymą. 
Tai tikrai netikslinga. Tad galima teigti, kad „apsidraudimo“ principas 
neatsako į klausimą, kaip reaguoti į nustatytą naujo įstatymo krimino-
geniškumą. 

Įstatymo kriminogeninis nesaugumas ir įstatymo leidyba. Įstatymo krimi-
nogeniškumo problemos sprendimo galimybės

Nustatėme, kad įstatymo kriminogeniškumas turi būti: 1) išaiškintas; 
2) nustatyta jo padaroma žala; 3) ši žala turi būti įvertinta, atsižvelgiant į visas 
kitas įstatymo neigiamas ir teigiamas pasekmes. Visa tai turi būti padaryta ren-
giant įstatymą. Kaip minėtų trijų uždavinių vykdymas įsikomponuoja į įstaty-
mo leidybos procesą? 

Įstatymo leidybos procesas visada sukeldavo teisininkų, filosofų, socio-
logų, ekonomistų ir daugelio kitų specialybių atstovų susidomėjimą. Tiek visas 
šis procesas, tiek atskiros jo dalys buvo aktyviai tiriamos. Šių tyrimų rezultatai 
panaudojami gausybei įstatymo leidybos teorijų pagrįsti18.

Šios teorijos daugeliu atžvilgių skirtingos. Tai išplaukia ir iš skirtingų 
filosofinių, teisinių, dorovinių ir kt. pozicijų, ir iš to, kad kiekviena pabrėžia skir-
tingus įstatymo leidybos aspektus.

Svarbus žingsnis vienijant įvairius požiūrius ir plėtojant bendrus veiks-
mingos įstatymo leidybos pagrindus yra ES Komisijos organizuoti tyrimai19. 

18 Schneider, H. Gesetzgebung Heidelberg. Müller Verlag Hüthig, 2002; Ragauskas, P. 
Įstatymų leidyba Lietuvoje. Samprata ir institucinis modelis. Vilnius: Teisės instituto 
mokslo tyrimai, 2005.

19 European Commission impact assessment gudelines. Brussel, 2005 <http://ec.europa.
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Vykdant šiuos tyrimus buvo vadovaujamasi prielaida, kad svarbiausias įstaty-
mo leidybos tikslas yra veiksmingas visuomenės narių elgesio reguliavimas. Iš to 
išplaukia išvada, kad įstatymo veiksmingumas turi būti užtikrinamas tais pa-
čiais būdais kaip ir kitos veiklos. Reikalavimai veiksmingai veiklai gerai žinomi 
organizacijų ir vadybos teorijose. Jie nustato, kaip turi būti formuluojami bet 
kokios veiklos tikslai, priemonės, eiga, kontrolė, kad veikla tikrai pasiektų nu-
matytą tikslą ir kad tai būtų padaryta ekonomiškai20. 

Remiantis šia prielaida buvo parengta veiksmingų norminių aktų leidy-
bos sistema, kurios pagrindai išdėstyti oficialiuose ES veiksmingos teisėkūros 
vadovuose. Šie vadovai plačiai taikomi ES institucijose vertinant naują ar jau 
veikiantį atskirų sričių teisinį reguliavimą21.

Apibūdinsime pagrindines šios sistemos nuostatas.

Teisinės priemonės yra tik viena (kad ir labai svarbi) elgesio reguliavi-
mo priemonių. Kitos (daugeliu atvejų alternatyvios) priemonės yra ekonomi-
nės, techninės, propagandos, švietimo, politinės ir kt.22 

Jei būtina sureguliuoti tam tikrą visuomenės narių elgesį, įstatymo lei-
dėjas turi pirmiausia patikslinti visus teisinius ir neteisinius būdus, kuriais tai 
gali būti padaryta. Tada turi būti atlikta kuo nuodugnesnė jų pranašumų ir trū-
kumų konkrečiai reguliavimo problemai spręsti analizė. Ši analizė turi įvertinti 
kiekvieną galimą problemos sprendimo būdą jo veiksmingumo požiūriu. Turi 
būti nustatyta, kiek ir kokia kaina bus užtikrintas reikiamas reguliavimas. 

Ši kaina apima taip pat ir visus nepageidaujamus padarinius (pvz., šiame 

eu/governance/impact/docs/key_docs/sec_2005_0791_en.pdf >; 
 European Commission. Toolkit to assess social impacts <http://ec.europa.eu/gover-

nance/impact/docs/key_docs/080425_toolkit_for_assessment_of_soci-
al_impacts_revised.pdf>.

20 Hatch, M. J. Organization Theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives. 2nd 
Ed. Oxford University Press, 2006; Robbins, S. P. Organizational Behavior - Con-
cepts, Controversies, Applications. 4th Ed. Prentice Hall, 2004.

21 European Commission. Impact assessment in practice. Brussel, 2004 <http://
europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/practice.htm>; European 
Commission. Commission staff working paper: Proposal for a framework decision 
on certain procedural rights in criminal proceedings throughout the European 
Union: Extended impact assessment. COM(2004)328 final, SEC 491, Brussels, 
2004, 28 April.

22 Ten pat.
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straipsnyje nagrinėjamą kriminogeninį poveikį). Remiantis šia analize, įverti-
nus visų galimų problemos sprendimų pranašumus ir trūkumus, turi būti pasi-
rinkta, koks arba kokie būdai tinka geriausiai23. 

Taigi nagrinėdamas įstatymo projektą, įstatymo leidėjas turi turėti išsa-
mų, teisingą ir vientisą visų siūlomo įstatymo teigiamų ir neigiamų padarinių 
vaizdą. 

Tik turėdamas tokį vaizdą, aiškiai įsivaizduodamas visus įstatymo pa-
darinius ir naudingus poveikius, įstatymo leidėjas – parlamentaras gali iš jo 
atstovaujamos socialinės grupės, savo rinkėjų interesų pozicijos įvertinti visas 
įstatymo teigiamas ir neigiamas pasekmes ir apsispręsti dėl jo priėmimo, keiti-
mo ar atmetimo. 

Taigi svarstant ir priimant naują įstatymą išsamus, teisingas ir vientisas jo 
pasekmių vaizdas yra svarbiausia teisingo sprendimo prielaida. 

Išsamumas. Įvertindamas įstatymą įstatymo leidėjas turi įsivaizduoti vi-
sus jo pranašumus ir trūkumus: visus būdus, kuriais įstatymas bus naudingas, 
ir visus, kuriais jis gali būti kenksmingas. Tarp pastarųjų turi būti ir tie būdai, 
kuriais įstatymas gali sukelti nusikaltimus, ir jų socialinių, ekonominių ir kitų 
pasekmių apibūdinimas. 

Teisingumas. Tiek teigiamų, tiek neigiamų naujo įstatymo pasekmių nu-
matymas turi būti moksliškai pagrįstas. Kriminogeniškumas turi būti grįstas 
dabartinės kriminologijos mokslo žiniomis. Tai reiškia, kad įstatymo leidėjo 
intuityvus, sveiko proto, „gyvenimiškas“ galimų kriminogeninių įstatymo pa-
darinių įsivaizdavimas yra nepakankamas. Kriminologiniai tyrimai pateikia 
daug tokio nepakankamumo liudijimų24. 

Vientisumas. Įstatymo leidėjas gali „pasverti“ naujo įstatymo teigiamų 
ir neigiamų pasekmių reikšmes tik tuomet, jeigu turi vientisą jų vaizdą, gali 
apžvelgti jas kartu. Kriminogeninių pasekmių atveju tai reiškia, kad įstatymo 
leidėjui turi būti duota galimybė įvertinti jas kartu su visomis kitomis įstatymo 

23 Ballantine, B. Regulatory impact analysis: improving the quality of EU regulatory acti-
vity. European policy center. 2001 <http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/
better_regulation/impact_assessment/docs_ia_conference/epc_paper.pdf>.

24 Wagner, W.; Hayes, N. Everyday discourse and common sense; the theory of so-
cial representations. The Theory of Social Representations. Public Understanding of 
Science. 2006, 15: 377–378. 
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pasekmėmis.

Taigi patikslinome pagrindinius reikalavimus, kurių reikia laikytis išaiš-
kinant ir įvertinant įstatymo kriminogeniškumą, taip pat priimant sprendimą 
dėl įstatymo tinkamumo. Tų reikalavimų nedaug:

1.  Remiantis dabartinio kriminologijos mokslo laimėjimais turi būti kuo 
išsamiau išaiškinti visi būdai, kuriais naujas įstatymas gali sukelti nusi-
kaltimų darymą.

2.  Nustatyti šių nusikaltimų socialinius, ekonominius ir kitus padarinius.

3.  Įvertinti nusikaltimų padarinių sukeliamą žalą, atsižvelgiant į visas įsta-
tymo pasekmes.

4.  Toks įvertinimo pagrindas yra išsamus, teisingas ir vientisas įstatymo 
teigiamų ir neigiamų pasekmių vaizdas. Toks vaizdas suteikia įstatymo 
leidėjui pagrindą iš jo reprezentuojamos visuomenės dalies pozicijų 
įvertinti tiek atskiras pasekmes, tiek bendrą teigiamų ir neigiamų santykį 
ir apsispręsti dėl įstatymo priėmimo. 

Kiek gi mūsų šalies įstatymo leidybos sistema užtikrina visų šių reikala-
vimų vykdymą? 

Įstatymo kriminogeninio saugumo problema  
Lietuvos įstatymų leidyboje

Padėtis. Įstatymų leidybą mūsų šalyje reglamentuoja šalies Konstitucija, 
Seimo statutas, Konstitucinio Teismo ir peticijų įstatymai, daugybė kitų nor-
minių aktų bei Konstitucinio Teismo išaiškinimų25. 

Naujo įstatymo ar įstatymo pataisos leidybos procesą pradeda įstatymų 
leidybos iniciatyvos teisę turintys subjektai26. Seimo statute, ypač jo 35 straips-
nyje, pateikti reikalavimai tokiam siūlymui. Teikiamą siūlymą sudaro dvi dalys. 

25 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014; Lietuvos 
Respublikos Seimo statutas. 1994, Nr. 15-249; Lietuvos Respublikos Konstituci-
nio Teismo įstatymas. 1993, Nr. 6-120; Lietuvos Respublikos peticijų įstatymas. 
1999, Nr. 66-2128; Žin., 1999, Nr. 104 (atitaisymas); Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministro įsakymas „Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendaci-
jų“. 1998 m. Nr. 104.

26  Ragauskas, P. Įstatymų leidyba Lietuvoje. Samprata ir institucinis modelis. Vilnius: Tei-
sės instituto mokslo tyrimai, 2005. 
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Pirma dalis – siūlomo įstatymo arba įstatymo pataisos tekstas, antra – tai pasiū-
lymo pagrindimas – jo „Aiškinamasis raštas“. Kaip reikalauja „Seimo statuto“ 
135 straipsnis, šiame dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių įsta-
tymas reikalingas. Be to, reikalaujama nurodyti ir galimas neigiamas įstatymo 
priėmimo pasekmes27.

Kadangi būtent šiame dokumente dėstoma, kodėl įstatymas yra reika-
lingas, ir nurodomos kitos jam įvertinti svarbios aplinkybės, įstatymo „Aiški-
namasis raštas“ yra labai svarbus įstatymo rengimo ir priėmimo procedūroje. 
Remiantis šiuo dokumentu įstatymas toliau nagrinėjamas Seimo komitetuose 
ir pačiame Seime, toliau renkama medžiaga, prašoma specialistų išvadų ir kt. 

Aptarimų Seimo komitetuose ir pačiame Seime metu parlamentarai 
susipažįsta su siūlomu įstatymu ir „Aiškinamajame rašte“ išdėstytu jo pagrin-
dimu, su įvairiais gautais specialistų ir atitinkamų institucijų vertinimais, vyksta 
diskusija, kurios metu pateikiami įvairūs argumentai už ir prieš įstatymo priė-
mimą. Tuo remdamasis parlamentaras susidaro savo nuomonę ir balsuoja. 

Kiek esama procedūra užtikrina minėtus reikalavimus įstatymo krimi-
nogeniškumui ir kitoms jo neigiamoms šalutinėms pasekmėms išaiškinti ir 
įvertinti?

Kriminogeniškumo ir kitų nustatytų neigiamų įstatymo šalutinių padarinių 
išaiškinimo išsamumas. Matėme, kad siekiant tinkamai parengti įstatymą, turi 
būti nuodugniai išaiškintos visos jo priėmimo – tiek teigiamos, tiek neigiamos 
– pasekmės. Ydinga yra, pavyzdžiui, įstatymo leidybos procedūra, kuri aktyviau 
išaiškina tik priežastis, dėl kurių įstatymas turėtų būti priimtas, ir neužtikrina to-
kio pat išsamaus neigiamų, pavyzdžiui, kriminogeninių pasekmių, išaiškinimo. 

Viena svarbiausių mūsų šalies įstatymų leidybos ypatumų yra tai, kad 
ji vienašališkai skatina įstatymo privalumų ir neskatina jo trūkumų išaiškinimą. 

Tai yra todėl, kad įstatymo pranašumus ir trūkumus nustato jo iniciato-
riai. Būtent jie rengia įstatymo pagrindimą – „Aiškinamąjį raštą“. Kaip minėta, 
iš jų laukiama, kad jie nurodytų tiek būsimojo įstatymo privalumus, tiek trū-
kumus. Tačiau įstatymo iniciatorių suinteresuotumas nurodyti privalumus ir 
trūkumus labai skirtingas. 

27 Lietuvos Respublikos Seimo statutas. Valstybės žinios. 1994, Nr. 15-249.
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Kadangi iniciatoriai suinteresuoti, kad jų siūlomas įstatymas būtų pri-
imtas, pateikiami argumentai pasižymi keliais bruožais.

Kryptingumas. Projekto iniciatoriai teikia įstatymą siekdami tam tikrų 
jiems labai svarbių pokyčių. Dėl to visi jų teikiami argumentai pasižymi aiškiu 
kryptingumu. Visi jie siekia nurodyti visas įmanomas priežastis, dėl kurių nau-
jas įstatymas būtinas. Kuo labiau jie suinteresuoti, kad įstatymas būtų priimtas, 
tuo aktyvesnė ir produktyvesnė įstatymą remiančių argumentų paieška.

Išsamumas. Argumentų priimti įstatymą kiekis labiausiai priklauso nuo 
to, kiek laiko ir pastangų skiriama jų paieškai. Kadangi naujas įstatymas išreiškia 
gyvybiškus jo iniciatorių interesus, įstatymo pagrindimas pasižymi išsamumu. 
Parengtas įstatymo pagrindimas ne tik teikia kryptingus argumentus, bet ir tei-
kia jų daug, kuo įmanoma labiau išnaudojant jų paieškos moksle, gyvenimo 
praktikoje ir kt. galimybes.

Profesionalumas. Teikiamas įstatymo projektas nukreiptas būtent į ini-
ciatyvos autoriams gyvybiškai svarbią gyvenimo sritį. Tai yra „jų sritis“, ta, ku-
rioje jie daugiausia turi reikalų (pvz., jų profesinė veikla). Dėl to būtent jie turi 
daugiausia profesinių ir kitų žinių bei patirties, užtikrinančių jų argumentacijos 
pagrįstumą ir įtikinamumą.

Visa tai sustiprina jų argumentus „už“. 

Kitokia padėtis aiškinantis neigiamus (taip pat ir kriminogeninius) da-
rinius. Minėtame „Seimo statuto“ 135 straipsnyje reikalaujama, kad pateikia-
majame „Aiškinamajame rašte“ būtų apibūdintos neigiamos įstatymo pase-
kmės. Jame sakoma, kad turi būti apibūdintos: 5) galimos neigiamos priimto 
įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų 
išvengta; 6) kokią įtaką įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai; 
7) kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai. Taigi kri-
minogeninių ir kitų neigiamų pasekmių išaiškinimas naiviai pavestas tam, kas 
labiausiai suinteresuotas tuo, kad jos neišaiškėtų įstatymo iniciatoriui. Nieko 
nuostabaus, kad pateikiamuose „Aiškinamuosiuose raštuose“ galimos krimi-
nogeninės pasekmės paprastai apibūdinamos lakoniškai: „Neigiamų pasekmių 
nelaukiama“.

Kartais tikimasi, kad kritiškai įstatymo projektas bus įvertintas ir galimi 
neigiami jo padariniai išaiškinti vėliau, svarstant jį parlamento komisijose ir dar 
vėliau pačiame parlamente, diskusijų prieš balsavimą metu. Nurodoma, kad 
tiek komitete, tiek svarstydami prieš balsavimą parlamento nariai gali susipa-
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žinti su siūlomu įstatymu ir jo pagrindimu, taip pat su pasiūlymo autorių pa-
teiktais argumentais, įvertinti juos, paklausti specialistų nuomonės. Tikimasi, 
kad būtent tuo metu ir turėtų paaiškėti įstatymo trūkumai, priežastys, dėl kurių 
reikėtų susilaikyti nuo įstatymo priėmimo. 

Tačiau, priešingai nei nustatant pozityvias pasekmes, šis procesas nepa-
sižymi nei kryptingumu, nei išsamumu, nei profesionalumu. Neigiamos įstatymo 
pasekmės yra tik vienas iš daugelio momentų, kurie domina įstatymo leidėją 
susipažįstant su pasiūlymu ir jį svarstant. Kriminogeninės pasekmės yra tik vie-
na iš daugelio tų neigiamų pasekmių. Dėl to joms gali būti skirta tik nedidelė 
įstatymo leidėjo dėmesio dalis. Be to, įstatymo leidėjas tik „šiek tiek“ suintere-
suotas jas rasti. Dėl to argumentai prieš, taip pat ir kriminogeniškumas, lieka 
„šešėlyje“. 

Kokiomis aplinkybėmis vis dėlto gali atsirasti įstatymo leidėjo iniciaty-
va išsamiau panagrinėti „šešėlinę“ naujo įstatymo pusę? 

Ji gali iškilti, jeigu įstatymo leidėjas, pamatęs „Aiškinamajame rašte“ dau-
gybę argumentų už įstatymo priėmimą ir jokių prieš, vis dėlto nuspręs aktyviai 
padirbėti šią kryptimi ir patikrinti, ar tik nėra tiek pat ir argumentų prieš. Iškilus 
tokiai abejonei įstatymo leidėjas gali taip pat reikalauti įstatymo projekto eks-
pertinio įvertinimo, pavyzdžiui, kriminologinės ekspertizės. Tokios ekspertizės 
skyrimą reglamentuoja LR teisingumo ministro įsakymo „Dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų rengimo rekomendacijų“ 4 straipsnio 6 punktas, nurodantis, kad: 
„Jeigu yra pagrindo manyti, kad priimtas teisės aktas gali daryti įtaką krimino-
geninei situacijai, jį priimti įgaliota institucija skiria kriminologinę ekspertizę.“28

Iš tikrųjų tokios ekspertizės kartais paskiriamos. Tačiau jos pavedamos 
institucijoms, kurios įtemptai dirba vykdydamos savo pagrindinį darbą, ir ku-
rioms didelių darbo sąnaudų reikalaujantis kriminogeniškumo išaiškinimas 
yra tik viena iš daugelio papildomų užduočių. Be to, įstatymas nereglamentuo-
ja atsakomybės už šio darbo kokybę – teigiamo kriminogeniškumo įvertinimo 
teisingumą – ir niekaip neužtikrina, kad šiai užduočiai atlikti būtų skiriama tiek 
laiko, kiek reikia.

„Rekomendacijos“ netikslina nei tokios ekspertizės skyrimo pagrindų, 
nei kas yra jose paminėta „įtaka kriminogeninei situacijai“. Dėl to tokios eksper-

28 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų rengimo rekomendacijų“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 87-2416.
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tizės skyrimas (vadinasi, ir bandymas išaiškinti galimą įstatymo kriminogeniš-
kumą) vyksta tik sporadiškai. Taigi esama tvarka neatitinka anksčiau minėto 
išsamumo reikalavimo29. 

Dėl visų šių priežasčių galima daryti išvadas: 

1.  Esama tvarka neskatina nustatyti rengiamo įstatymo kriminogenišku-
mo šalutinius. Ji sudaro prielaidas įstatymo kriminogeniškumui likti 
nuslėptam. Dėl to Lietuvos įstatymų leidyboje kriminogeniniai įstaty-
mo padariniai lieka nepastebėti ir faktiškai į juos neatsižvelgiama spren-
džiant klausimą dėl įstatymo priėmimo. 

2.  Dabartinė įstatymo rengimo procedūra sieja kriminologinės eksperti-
zės skyrimą su „pagrindų“ tam buvimu. Tuo tarpu šių pagrindų nereikia 
ieškoti, jie yra visada. Kiekvienas įstatymas įveda tam tikrus apriboji-
mus, šiuo ir daugeliu kitų būdų skatina tuos apribojimus pažeisti. Dėl to 
vertinamas kiekvieno rengiamo įstatymo kriminogeniškumas. 

3.  Pagrindinis vaidmuo nustatant galimą rengiamo įstatymo kriminoge-
niškumą tenka įstatymo leidėjui. Jam tenka užduotis išaiškinti potenci-
alų įstatymo kriminogeniškumą, jis nustato nuodugnesnio tyrimo pa-
grindus (pvz., skirti kriminologinę ekspertizę), jis vertina jos rezultatus 
ir sprendžia, kiek į juos atsižvelgti. Tačiau įstatymo leidėjas nėra kompe-
tentingas šiuos uždavinius atlikti. Tai yra todėl, kad norint atlikti visas 
šias užduotis, reikia išmanyti įvairius būdus, kuriais įstatymai gali sukelti 
nusikaltimus. Tačiau tuos būdus apibūdina dabartinės kriminologinės 
teorijos, kurių įstatymo leidėjas neprivalo išmanyti. 

Dėl to įstatymų leidybos procedūra turi užtikrinti kriminologų daly-

29 Lietuvoje kiek išsamiau reglamentuotas tik teisės aktų antikorupcinis vertinimas. 
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnis numato teisės 
aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, kurį atlieka teisės akto projekto rengė-
jas, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, 
kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Minėtas straipsnis tai pat 
numato, kad galiojančių teisės aktų antikorupcinis vertinimas atliekamas atsižvel-
giant į jų taikymo praktiką ir pateikiamas juos priėmusiai ar jų priėmimą inicijavu-
siai valstybės ar savivaldybės įstaigai. Ši įstaiga nusprendžia, ar tikslinga tobulinti 
teisės aktą. Remiantis šiuo straipsniu antikorupcinį vertinimą savo iniciatyva arba 
Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komite-
to, komisijos, frakcijos ar ministro siūlymu gali atlikti Specialiųjų tyrimų tarnyba. 
(Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 
57-2297.) 
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vavimą išaiškinant kiekvieno įstatymo kriminogeniškumą. Būtent jie turėtų 
spręsti ir klausimą dėl tolesnio, išsamesnio kriminogeniškumo tyrimo.

4.  Dabartinė įstatymo leidybos procedūra neužtikrina įstatymo krimino-
geniškumo potencialios žalos įvertinimo.

Iš viso to plaukia būtinumas koreguoti minėtą procedūrą nustatant rei-
kalavimą tirti kiekvieno įstatymo kriminogeniškumą, pagrindinį vaidmenį šia-
me procese skiriant specialistams – kriminologams, ir įtvirtinant reikalavimą, 
kad būtų išaiškinami ne tik būdai, kuriais įstatymas gali sukelti nusikaltimus, 
bet ir apibūdintas šių nusikaltimų sukeliamų pasekmių pobūdis ir mastas. 

Saugumo koncepcija ir kriminogeninio įstatymo nesaugumo įvertinimas. Įsta-
tymo kriminogeniškumas nėra pavojingas pats savaime. Jo pavojingumas kyla 
iš jo sukeltų nusikaltimų socialinių, ekonominių, dorovinių ir kitų pasekmių, 
kurias įstatymas gali sukelti ir kitais būdais. Tie būdai gali būti patys įvairiausi. 
Tačiau visus juos sieja svarbiausia – tai, kad jie kelia grėsmę visuomenės gė-
riams – jos piliečių gyvybei, sveikatai, orumui, valdymo tvarkai, ekologijai ir kt. 

Kuo didesnė tikimybė, kad priėmus naują įstatymą jiems bus padaryta 
žala, ir kuo ši žala didesnė, tuo didesnę grėsmę kelia šis įstatymas. Iš to ir kilo 
anksčiau išdėstytas reikalavimas vertinti įstatymo kriminogeniškumą tik atsi-
žvelgus į visas kitas jo teigiamas ir neigiamas pasekmes. 

Taigi reikalingas integruotas įvairiausių (taip pat ir nusikaltimų sukeltų) 
įstatymo pasekmių vertinimas. 

Galima teigti, kad pastaruoju laikotarpiu plėtojama saugumo koncepci-
ja, besiremianti integraliu įvairių nesaugumo šaltinių vertinimu ir operuojanti 
išsamiais nesaugumo rodikliais, šią integraciją užtikrina geriausiai30.

Ši koncepcija svarbi tuo, kad užtikrina kiekvieno visuomenės reiškinio 
pavojingumo visapusišką išaiškinimą ir įvertinimą. Saugumas/nesaugumas 
suprantamas kaip tikimybė, kad tam tikrai vertybei, svarbiai asmenybei ar soci-
alinei grupei bus padaryta tam tikra žala31. 

Saugumo samprata jokiu būdu neriboja, kokioms vertybėms ir kokiu 

30 Pečkaitis J.; Kurapka E., ten pat.
31 Kurapka E.; Babachinaite G.; Justickis V.; Kažemikaitiene E.; Justickaja S.; Sud-

nickas T. Threats of criminality and technologies of management of personal 
safety. The Fifth Year within the European Union: Topical Problems in Management of 
Economics and Law. Riga, 2009.
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būdu gali būti padaryta žala. Grėsmė gali kilti ir iš kriminogeniškumo, ir iš pačių 
įvairiausių kitų šaltinių. 

Anksčiau minėjome, kad įstatymo leidėjo sprendimo dėl įstatymo tin-
kamumo pagrindas turi būti vientisas, teisingas ir išsamus visų įstatymo teigia-
mų ir neigiamų padarinių vaizdas. Saugumo analizė kaip tik ir užtikrina būtent 
tokį integruotą galimų pavojų vaizdo sudarymą. Ji turi būti atliekama viename 
dokumente apibendrinant visus turimus duomenis apie įstatymą, taip pat ir 
kriminologinės, ekologinės, ekonominės ir kitų ekspertizių rezultatus. 

Skirtingai nei pradinis „Aiškinamasis raštas“, tai turi būti baigiamasis api-
bendrinantis dokumentas, kurio tikslas suteikti įstatymo leidėjui bendrą, išsa-
mų ir tikslų įstatymo priėmimo pasekmių vaizdą, išplaukiantį iš „Aiškinamojo 
rašto“ atliktų ekspertizių ir užklausų, įtraukiant naujus argumentus už ir prieš 
jo priėmimą, iškilusius svarstymų metu. Šis dokumentas turi pateikti įstatymų 
leidėjui išsamų vaizdą aplinkybių, kurias jis turi turėti omeny priimdamas savo 
sprendimą. Dėstant neigiamas šalutines pasekmes, turi būti įvertinta galimybė 
jų išvengti ar jas sušvelninti. 

Vadybinis organizacinis užtikrinimas. Minėjome, kad neigiamų įstatymų 
pasekmių (taip pat ir kriminogeninių) išaiškinimas nėra užtikrintas vadybiniu 
organizaciniu požiūriu. Nėra subjekto, atsakingo už šių pasekmių išaiškinimą. 
Įstaigose, kurioms sporadiškai pavedama atlikti įstatymo kriminogeniškumo 
tyrimą, nenumatyta nei laiko, nei išteklių tokiam uždaviniui atlikti. Įstatymo 
kriminogeniškumo tyrimui skiriama tik tiek laiko ir dėmesio, kiek lieka nuo 
kitų, pagrindinių užduočių. 

Dėl to įstatymo kriminogeniškumui, o galutiniame įstatymo rengimo 
etape – apibendrintam saugumui įvertinti būtinas organizacinis su tuo susiju-
sių problemų sprendimas. 

Išvados

1. Įstatymai gali skatinti nusikaltimų padarymą visais tais būdais, kuriais 
juos sukelia ir kiti kriminogeniniai reiškiniai. Jie gali daryti tai netiesio-
giai – numatant naujus nusikaltimo veiksnius: įvedant apribojimus ir 
draudimus, didinant paskatas juos pažeisti, palengvinant nusikaltimo 
padarymą ir slėpimą, taip pat visais kitais kriminologinių teorijų apra-
šytais būdais.
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2. Įstatymo kriminogeniškumo reiškinio išaiškinimas iš esmės pakeitė 
įstatymo leidėjo atsakomybės už jo veiklą turinį, iškėlė klausimą dėl jo 
atsakomybės už jo priimto įstatymo šalutinius (ypač kriminogeninius) 
padarinius. Atsakomybės klausimas ypač aktualus tuo atveju, kai įsta-
tymo leidėjas žinojo ar galėjo žinoti apie galimą leidžiamo įstatymo 
kriminogeniškumą, bet nesiėmė atitinkamų priemonių, kad įspėtų apie 
šį pavojų, lengvabūdiškai tikėdamas, jog kriminogeninių leidžiamo įsta-
tymo pasekmių nebebus arba jos bus nežymios.

3. Įstatymo kriminogeninio nesaugumo išaiškinimo prielaidos yra: gali-
mų kriminogeniškumo šaltinių išaiškinimo išsamumas, įstatymo suke-
liamų nusikaltimų padaromos žalos (pavojingumo) įvertinimas, įstaty-
mo kriminogeniškumo ir jo padaromos žalos įvertinimas visame naujo 
įstatymo teigiamų ir neigiamų pasekmių kontekste.

4. ES specialistų parengta ir rekomenduojama taikyti ES šalyse naujų įsta-
tymų kriminogeniškumo įvertinimo metodika neatitinka šių reikalavi-
mų ir dėl to neužtikrina įstatymo kriminogeniškumo išaiškinimo, įverti-
nimo ir teisingo sprendimo dėl šio įstatymo priėmimo. 

5. Populiarus „apsidraudimo“ principas nėra pagrindas įstatymo leidėjui 
priimti teisingą sprendimą dėl kriminogeninio įstatymo priėmimo arba 
atmetimo. 

6. Tam tikro įstatymo kriminogeniškumo išaiškinimas pats savaime negali 
būti sprendimo dėl jo tinkamumo arba netinkamumo pagrindas. Tokiu 
pagrindu gali būti žalos, kurią padarytų šio įstatymo sukeliami nusikalti-
mai, įvertinimas, atsižvelgiant į visas kitas šio įstatymo sukeliamas teigiamas 
ir nekoreguojamas neigiamas pasekmes. 

7. Tokį vertinimą turėtų atlikti įstatymo leidėjas, remdamasis specialiu api-
bendrinančiu dokumentu. Šio dokumento paskirtis yra suteikti įstaty-
mo leidėjui išsamų, teisingą ir vientisą visų teigiamų ir neigiamų (taip pat ir 
kriminogeninių) naujo įstatymo pasekmių vaizdą. Toks vaizdas leidžia, 
vadovaujantis šalies ir savo atstovaujamos socialinės grupės interesais, 
tinkamai įvertinti kiekvieną naujo įstatymo pasekmių svarbą, pasverti 
jų santykį ir priimti sprendimą dėl kriminogeninio įstatymo priėmimo, 
taisymo ar atmetimo. 

8. Šis apibendrinantis dokumentas: a) turi apibendrinti visas teigiamas ir 
neigiamas naujo įstatymo pasekmes, išaiškintas inicijuojant, rengiant ir 
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svarstant šį įstatymą; b) teikti mokslinę informaciją, užtikrinančią da-
bartinio mokslo lygį atitinkantį šių pasekmių supratimą.

9. Šis apibendrinantis dokumentas turi būti rengiamas institucijos, kuri: a) 
sugeba užtikrinti kvalifikuotą įvairiausio pobūdžio įstatymo pasekmių 
apibendrinimą ir sisteminimą; b) nėra suinteresuota įstatymo leidybos 
dalyvė. 

10. Veikianti Lietuvoje įstatymų rengimo tvarka gerokai riboja nustatyti 
rengiamų įstatymų kriminogeniškumą ir visus kitus neigiamus šaluti-
nius bei padarinius. Ji iškreipia naujo įstatymo pasekmių vaizdą, neužti-
krina jo nesaugumo šaltinių nustatymo, nesudaro vientiso jų įvertinimo 
ir teisingo sprendimo pagrindo dėl jo priėmimo arba atmetimo. 
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10.  ĮSTATYMO TAIKYMAS IR SAUGUMAS

 Baudžiamojo proceso normų įtaka  
 užtikrinant žmogaus ir visuomenės saugumą

Prof. dr. Petras ANcELIS

Sprendžiant baudžiamajam procesui keliamus uždavinius paprastai pir-
miausia pabrėžiamas veiklos efektyvumą veikiantis svarbiausias instrumentas 
– įstatymu įtvirtinta procesinė forma, apibrėžtumas, atskaitomybė ir suderinti 
veikiančių subjektų santykiai ikiteisminio tyrimo etape (teisinės procesinės 
prielaidos)1.

Taigi šiame darbe bus labiau atskleidžiama būtent ikiteisminio proceso 
teisinį reguliavimą užtikrinantis elementas – procesinė forma kaip svarbiausia 
baudžiamojo proceso veiksmingumą lemianti prielaida. Žinoma, diskutuoja-
mi ir kiti svarbesni probleminiai organizaciniai veiksniai. 

Baudžiamojo proceso prielaidos

Viena aktualiausių ir skaudžiausių kiekvienos valstybės problemų yra 
kova su nusikalstamumu, tos kovos socialinių, ekonominių, organizacinių, 
baudžiamųjų teisinių, kriminalistinių, kriminogeninių, prevencinių, operatyvi-
nių ir kitokių priemonių bei būdų kūrimas ir tobulinimas. Nusikalstamą veiką 
padariusių asmenų teisėtas ir pagrįstas patraukimas baudžiamojon atsako-
mybėn ir teisingas nubaudimas – tiesiausias (bet, suprantama, ne vienintelis) 
kelias kontroliuoti nusikalstamumą, siekti jo stabilizavimo. Turime sutikti, kad 
baudžiamasis procesas, kaip ir kiti kultūros elementai, visiškai priklauso nuo 

1 Ancelis, P. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo prielaidos ikiteisminio tyri-
mo įstaigose. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. VI. Ko-
lektyvinė monografija Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės 
centras, Lietuvos policijos departamentas. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės 
centras, 2009, p. 141.
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evoliucijos įtakos. Negalima aptikti nė vieno procesinio instituto, kuris neturė-
tų prigimties pėdsakų, dėl įstatymo būtų išbaigtų formų ir prieš tai nebūtų pe-
rėjęs daugelio vystymosi etapų ir neatspindėtų kovos su ankstesnėmis formo-
mis bruožų bei tradicijų2. Jau keli šimtmečiai daugumoje valstybių yra beveik 
vienodai suprantami pagrindai ir sąlygos prasidėti baudžiamajam procesui, o 
jei jų nėra – tokio proceso atsisakyti arba pradėtą procesą nutraukti, kai tam at-
siranda procesinių kliūčių. Tačiau 2002 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
proceso kodeksas nustatė visiškai naują nei buvęs iki tol baudžiamojo perse-
kiojimo modelį (ypač ikiteisminio proceso modelį, kuris įsigaliojo nuo 2003 
m. gegužės 1 d. ir su tam tikrais pakeitimais veikia iki šiol). Kokie gi pagrindi-
niai institutai kliudo efektyvesnei baudžiamajai procesinei veiklai?

Jie sietini su ikiteisminio tyrimo pradėjimo (arba nepradėjimo) etapu, 
įrodymų ir įrodinėjimo proceso reglamentavimu, procesinės veiklos subjektų 
veiksmų suderinamumu ir kitais svarbiais institutais. 

Dabar ikiteisminis tyrimas Lietuvoje pradedamas: gavus skundą, pareiš-
kimą ar pranešimą (taip pat ir iš nukentėjusiojo asmens) apie nusikalstamą vei-
ką. Teisininkai puikiai žino, kad vos ne kiekvieno teisinio konflikto atveju (bent 
jau pradiniame etape) paprastai kyla tiek materialinės, tiek procesinės teisės 
taikymo paribio problemų. Iki 2010 m. spalio mėnesio buvo draudžiama netgi 
imti paaiškinimų, nors tai būdinga visiems kitiems teisiniams procesams, iš jų 
ir drausminiam. Taigi įstatymas primygtinai įpareigodavo pradėti ikiteisminį 
tyrimą iš karto gavus pareiškimą ar pranešimą. Tuo tarpu iki 2003 m. gegužės 
mėnesio baudžiamojo proceso pradėjimo (nepradėjimo) etapas buvo gana 
detaliai reglamentuotas nuo pat prielaidos (priežasties) pradėti tyrimą fiksa-
vimo, registravimo ir duomenų patikrinimo, siekiant nustatyti baudžiamosios 
bylos pradėjimo pagrindą. Tuomet buvo sutariama, kad ir šis etapas taip pat 
reguliuojamas baudžiamojo proceso normomis, nors tyrimo buvo galima ir 
nepradėti (baudžiamosios bylos neiškelti).

Turime priminti, kad po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, bau-
džiamosios bylos iškėlimo stadijoje, be vienintelio galimo patikrinamojo tar-
dymo veiksmo – įvykio vietos apžiūros, buvo įteisinta ir leidžiama atlikti ir kai 
kuriuos kitus procesinius veiksmus, o naujojo BPK įsigaliojimo išvakarėse, ga-
vus pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikaltimą, tiriantis pareigūnas jau 

2 Случевский, В. Учебник русского уголовного процесса. СПб. 1910, c. 26.
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galėjo išreikalauti reikiamą medžiagą nusikaltimo požymiams nustatyti ir atlik-
ti įvairius kitus procesinius veiksmus: liudytojo apklausą, akistatą, parodymą 
atpažinti, poėmį, asmens kratą, laikiną nuosavybės teisių apribojimą, apžiūrą, 
parodymų patikrinimą vietoje, tardymo eksperimentą, pavyzdžių lyginamajam 
tyrimui paėmimą, reviziją, ekspertizę, gauti specialisto išvadą. Vis dėlto labiau-
siai žmogaus teises varžančių veiksmų – sulaikymo ir apklausos kaip įtariamo-
jo, telefoninių pokalbių klausymosi – naudoti techninių priemonių atliekant 
operatyvinius veiksmus, pareikšti kaltinimą šioje stadijoje atlikti nebuvo leista, 
nes iš pradžių turėjo būti atsakyta į klausimą, ar yra pagrindas pradėti tyrimą 
(iškelti baudžiamąją bylą). Visiškai negalime sutikti su kai kurių autorių nuo-
mone, kad „ikiteisminio tyrimo pradėjimas niekieno teisių nesuvaržo, nesuke-
lia jokių kitų neigiamų padarinių, todėl ikiteisminis tyrimas turi būti atliekamas 
net ir tuo atveju, kai pakankamai tikėtina, jog procesas, atlikus vos keletą tyri-
mo veiksmų, turės būti nutrauktas“3. Dabar jau žinomas ne vienas atvejis, kai 
informacinių laikmenų ar verslo ar kitų subjektų tam tikros techninės įrangos 
poėmis arba vien tik paskelbimas žiniasklaidoje apie ikiteisminio tyrimo pra-
dėjimą, tai siejant su atitinkamų asmenų įvardijimu, sužlugdė verslą, nepagrįs-
tai pažemino asmens orumą, užkirto kelią perspektyviai karjerai, nors ikiteis-
miniai tyrimai netrukus buvo nutraukti asmenis reabilituojančiais pagrindais. 
Taigi ikiteisminis tyrimas dabar pradedamas dažnai vos ne remiantis gandais, 
atliekamas išsamus ir daug išteklių reikalaujantis darbas, sulaikoma daug me-
namų įtariamųjų, tačiau po kurio laiko dauguma tyrimų vis tiek nutraukiami. 
Dažnai ikiteisminiai tyrimai prokurorų nurodymu atliekami ir tada, kai nuo pat 
pradžių yra aiškūs duomenys, kad tyrimas neperspektyvus. Beje, niekur neteko 
skaityti ir apie BPK sumažinimo vadų (prielaidų, informacijos šaltinių) pradėti 
ikiteisminį tyrimą žalą. Tik vienas pavyzdys. Anksčiau baudžiamojo persekioji-
mo institucijoms buvo privaloma reaguoti į žiniasklaidos paskleistą informaciją 
apie padarytą galimą nusikaltimą, o pagal dabartinį teisinį reguliavimą tai tiks-
linti ir aiškinti nebereikia. Bet ar tai tikslinga, matyt, reikia išsamesnio tyrimo. 
Ilgametę darbo prokuratūroje patirtį turintis prokuroras, be kitų probleminių 
aspektų, pabrėžė, kad rengiant galiojantį BPK padaryta klaida reglamentuojant 
ikiteisminio tyrimo pradžią, todėl dabar masiškai pradedami ikiteisminiai ty-
rimai, kartais vos ne dėl gandų ar paprasčiausių civilinių santykių. Žmonėms 
pateikiami įtarimai, jie apklausiami, atliekamos revizijos, ekspertizės, o paskui 

3 Goda, G.; Kazlauskas, M.; Kuconis, P. Baudžiamojo proceso teisė. Vadovėlis. Vilnius, 
2005, p. 310.
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bylos tyliai nutraukiamos, dažnai užmirštant net atsiprašyti4. Beje, pranešimą 
dėl nusikalstamos veikos padarymo pateikiantis asmuo, remiantis generali-
nio prokuroro rekomendacija „Dėl ikiteisminio tyrimo pradžios registravimo 
tvarkos“5 pasirašytinai įspėjamas apie atsakomybę pagal BK 236 str. dėl mela-
gingo įskundimo ar pranešimo apie nebūtą nusikaltimą, nors dabartinio BPK 
normose panašaus įspėjimo nenumatyta. Tai akivaizdžiai pagrindžia nuomo-
nę, kad žemesnės galios teisės aktas viršija įstatymo ribas. Labai gaila, kad nese-
nas bandymas išspręsti ir šią problemą priimant atitinkamas BPK ir BK pataisas 
nepavyko, nes šie Seimo priimti dokumentai buvo vetuoti. Reikia prisiminti, 
kad po BPK įsigaliojimo praėjus penkeriems metams pagaliau buvo grąžintas 
atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą institutas dėl aplinkybių, kurios procesą 
daro negalimą (BPK 3 str. papildymas). Dėl šios klaidos penkerius metus iki-
teisminiai tyrimai buvo pradedami visiškai be reikalo, pvz., vien tam, kad būtų 
galima gauti asmens dokumentus, iš kurių aiškėjo, jog asmuo nesulaukęs atitin-
kamo amžiaus ar, kaip teisininkai kalba – nėra nusikalstamos veikos subjektas. 

Kita problema sietina su įtvirtintu BPK baudžiamosios bylos skaidymu 
į ikiteisminį etapą ir teisminį procesą. BPK teisės normomis dirbtinai atskyrus 
teisminį procesą nuo ikiteisminio etapo, dabar ikiteisminis tyrimas sumenkina-
mas tiek, kad šis tarsi nėra visavertis baudžiamasis procesas, nes baudžiamosios 
bylos šioje stadijoje tarsi dar nėra, taigi suprask, kad tyrimo ir kiti procesiniai 
veiksmai bei dokumentai apie šių atlikimą gali būti griežtai nefiksuojami ir ne-
kaupiami, todėl ir sukontroliuoti, patikrinti atliktų veiksmų (tarp jų ir siejamų 
su procesine prievarta) pagrįstumą ir teisėtumą galimybių beveik nėra, nes dėl 
tokio reguliavimo visas galimų veiksmų arsenalas priklauso tik nuo atitinkamų 
pareigūnų valios ir sąžinės, o kitokių procesinių garantijų nebeliko. Taigi iš kar-
to kyla klausimas: kokią prasmę turėjo į ikiteisminį etapą įvedimas ikiteisminio 
tyrimo teisėjo figūros su didžiuliu jo arsenalu procesinių veiksmų leidimo ar 
sankcionavimo, kai tokių veiksmų rezultatai gali būti iš viso nepateikiami ir ne-
panaudojami? Apskritai ikiteisminio tyrimo teisėjo veikla ikiteisminiame etape 
dažniausiai sukelia tik iliuziją dėl tariamo asmens teisių apsaugos garantavimo, 
nes jis paprastai pakviečiamas, kai reikia įtvirtinti jau anksčiau duotus parody-
mus, kurie gali būti išgauti ir panaudojant neteisėtus būdus, taikyti griežčiausias 

4 Stulpinas, S. Ar prokuratūra atsigręš į Europą. Respublika. 2005-11-15.
5 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008-08-11 įsakymas I-110 „Dėl 

Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos pa-
tvirtinimo“. Valstybės žinios. 2008-08-19, Nr. 94-3713.
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kardomąsias priemones ir kt. Plačiau apie ikiteisminio tyrimo teisėjo statusą ir 
jo galimybes ikiteisminiame procese autorius rašė jau anksčiau6. 

Kelia nerimą tai, kad einama ne tiesiai, o aplinkiniais keliais, tai yra iš 
esmės nekoreguojant BPK normų toliau kaitaliojamos rekomendacijos, įsaky-
mai, instrukcijos ir kt. Šie norminiai aktai sukelia dar didesnę painiavą, todėl iki-
teisminio tyrimo pareigūnų suvokiami ir taikomi nevienodai. Jau minėta Re-
komendacija, skirtingai nei BPK, įvedama duomenų patikrinimo trukmė netgi 
20 dienų, o prireikus šį terminą galima pratęsti. Šiuo norminiu aktu leidžiama 
reikalauti dokumentų, atlikti apžiūrą, imti paaiškinimus. Rekomendacijoje nu-
rodomi ir aprašomi smurtinės mirties požymiai ir kt., todėl kyla nemažų abe-
jonių dėl šio teisės akto teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl to ir dėl kitų priežasčių 
ikiteisminio tyrimo pareigūnams sukuriama aplinka kai kuriais ir pagrįstais 
atvejais nepradėti ikiteisminių tyrimų pasinaudojant būdais ir menkiausiomis 
galimybėmis nefiksuoti pranešimų, pvz., apie turtines nusikalstamas veikas, 
ypač kai iš karto nėra žinomas veiką padaręs asmuo Tiriant jau užregistruo-
tas nusikalstamas veikas, daugiausia dėmesio ir pastangų skiriama tiems tyri-
mams, kuriuose nustatyti nusikalstamas veikas padarę asmenys, ir kurias grei-
čiau ir sėkmingai galima baigti. Žinoma, pastaroji nuostata yra prasminga visais 
požiūriais. Tačiau ir kitais atvejais nusikalstamų veikų registravimas ir aktyvus 
tyrimas yra iki tam tikro laiko būtini. 

Įrodymai ir įrodinėjimas

Jau seniausiai baudžiamojo proceso doktrinoje sutariama, kad įrodymai 
ir įrodinėjimas baudžiamajame procese yra svarbiausi pagrindai, ašis, o įtvirtin-
ta teisės normose procesinė forma gali padėti arba trukdyti įrodinėjimo pro-
cesui. Tai sietina ir su tam tikrų subjektų statusu, jų tarpusavio sąveika, tyrimo 
veiksmų reglamentavimu ir kitokiu procesiniu režimu bei garantijomis. Pagal 
Lietuvos BPK, įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvar-
ka, teisėtais būdais gauti duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną 
aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai, ir kuriuos galima patikrinti 
Baudžiamojo proceso kodekse numatytais proceso veiksmais. Ar tokie duo-

6 Ancelis, P. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmuo įrodinėjimo procese. Kriminalis-
tika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Mokslo darbų rinkinys. Vilnius, 
2007, p. 10–16. 
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menys laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teisėjas ir teismas, kurio 
žinioje yra byla. Įrodymus įvertina teisėjai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą 
išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įsta-
tymu (Lietuvos BPK 20 str.). 

Ankstesnio Baudžiamojo proceso kodekso bendrosiose nuostatose 
(71, 73 str.) buvo apibrėžta, kokios aplinkybės turi būti įrodinėjamos visose 
baudžiamosiose bylose, tačiau galiojančiame kodekse minima vien nusikalsta-
ma veika, nedetalizuojant veikos ir kitų nustatytinų aplinkybių turinio. 

Neseniai atsiradę neįprasti akcentai formuluojant Lietuvos BPK įrody-
mų sąvoką, įrodinėjimo procesą ir reikiamų sąsajų nebuvimas tarp įrodymų 
(nei šaltiniais, nei tiesiog įrodymais jie dabar BPK neįvardijami) išdėstymo ko-
dekso pirmosios dalies V ir VI skyriuose nebeatitinka įrodymų teorijoje vieno-
dai suprantamų postulatų. Dabartinio Lietuvos BPK normos nedviprasmiškai 
nurodo, kad įrodymai sietini tik su baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme 
procesu, pvz., teisminio nagrinėjimo metu galima paviešinti tik ikiteisminio 
tyrimo teisėjui arba anksčiau teisme duotus nukentėjusiojo, liudytojo, kaltina-
mojo parodymus (Lietuvos BPK 276 str.). Tačiau šitokia nuostata atrodo kaip 
formalių įrodymų epochoje vyravusi praktika, kai iš anksto buvo apibrėžiamas 
įrodymų „svarumas, jėga“.

Tokia įrodymų traktuotė iškelia ir kitus klausimus, pvz., kas gi tie kiti 
byloje esantys įrodymai. Juk, be minimo įtariamojo apklausos protokolo, ir 
kiti įrodymai tikriausiai buvo aptikti ir įtvirtinti taip pat ikiteisminiame etape 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro. Jau minėtos pasitaikančios iki-
teisminio tyrimo teisėjo atliktos apklausos ar kiti pagal jo kompetenciją gauti 
duomenys yra greičiau išimtis nei taisyklė. Taigi neišvengiamai kyla klausimas, 
kokiais duomenimis yra operuojama ikiteisminiame etape. Vadovaujantis Lie-
tuvos BPK normomis išeitų, jog ikiteisminiame tyrime įrodinėjimo tarsi nėra, 
o yra, galima sakyti, tik buitinis pažinimas. Tačiau negalime paneigti, kad įrodo-
mosios informacijos rinkimas procesiniais būdais bei priemonėmis taip pat yra 
ne kas kita, kaip įrodinėjimas, nes antraip reikštų, kad tyrėjas, aptikdamas, rink-
damas (fiksuodamas), tikrindamas faktinius bylos duomenis, jų neanalizuoja, 
nelygina, netikrina, nevertina, taigi visiškai nedalyvauja įrodinėjimo procese. 
Tarsi ikiteisminiame etape atliekamas abejotinos vertės darbas, kurio metu su-
rinkti įrodymai a priori teisme turės menkesnę reikšmę, nes atitinkami procesi-
nio veiksmo protokolai negali būti paviešinami. Bet juk teisminis nagrinėjimas 
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daugeliu atvejų yra viešas, todėl visi turi teisę ir galimybę žinoti, kokiais įrody-
mais disponuoja teisėjai. Žinoma, teismas turi išimtinę teisę ir pareigą įrodo-
mąją surinktų ir teismui pateiktų duomenų galią įvertinti savaip, tačiau abiejuo-
se etapuose turi būti vadovaujamasi vienodais standartais, nes priešingu atveju 
išeitų, kad ir prokuroras, priimantis pagrindinius sprendimus dėl ikiteisminio 
tyrimo eigos bei pabaigos ir įrodymus pristatantis teismui, taip pat nėra įro-
dinėjimo subjektas, taigi surinktų faktinių duomenų nevertina ir nedalyvauja 
įrodinėjimo procese. Tačiau prokuroro savarankiškumas klausant tik įstatymo, 
taip pat kaip ir teisėjo arba teismo, įtvirtintas didesnės nei BPK galios aktu – 
Konstitucijoje. Mūsų nuomone, įrodymų paieška, suradimas, fiksavimas, rin-
kimas, disponavimas jais ir yra įrodinėjimas, ir jis negali priklausyti nuo įrodi-
nėjimo pareigą turinčio subjekto užimamos vietos baudžiamojo persekiojimo 
pareigūnų hierarchijoje. Negalima sumenkinti faktinių duomenų rinkimo, pa-
tikrinimo ir įvertinimo reikšmingumo ikiteisminiame etape, pernelyg sureikš-
minant daugiausia loginę įrodymų pažinimo pusę (gautų žinių ar nustatytų 
faktų visumos įvertinimą) tik teisme vien jau dėl to, kad tik mažiau nei trečdalis 
pradėtų ikiteisminių tyrimų pasiekia teismus. Įprasta ir galbūt bendrosios teisės 
sistemos šalyse nusistovėjusia tradicija pateisinama įrodinėjimą sieti tik su teis-
miniu procesu, nes paprastai su rašytinais procesiniais dokumentais ten teisėjai 
iki bylos teisminio nagrinėjimo nesusipažįsta. Vis dėlto Lietuvoje vyraujančio 
baudžiamojo proceso praktikoje atlikus ikiteisminį tyrimą dažniausiai galutinį 
sprendimą sureguliuojant teisinius santykius priima būtent prokuroras arba jis 
gaunamas remiantis kitais nustatytais įstatymo pagrindais ir, žinoma, priimamą 
sprendimą grindžiant klasikiniais įrodinėjimo proceso elementais. Ikiteisminį 
tyrimą vykdantys subjektai, ieškodami faktinių duomenų apie padarytą nusi-
kalstamą veiką ir juos rinkdami, jokiu būdu negali išvengti jų įvertinimo, pvz., 
apklausdamas nukentėjusįjį arba atlikdamas įtariamojo parodymų patikrinimą 
vietoje pareigūnas nustato duomenų šaltinio patikimumą bei gaunamos infor-
macijos tikrumą, taip pat fiksuoja apklausos, parodymų patikrinimo aplinką, ir 
jau tai iš dalies lemia atliekant šiuos veiksmus gautų įrodymų leistinumą, liečia-
mumą ir patikimumą. Jie, žinoma, tolesnio gana dinamiško proceso metu gali 
ir pakisti, todėl tiek tyrėjas, tiek ir prokuroras negali būti pašalinti iš įrodinėjimo 
proceso ir, aišku, įrodymų vertintojų sąrašo. Įrodinėjimo procesas prasideda 
iškilus pagrindui pradėti ikiteisminį tyrimą, ieškant, aptinkant, renkant, fik-
suojant, tikrinant ir vertinant įrodymus ir tęsiasi visuose tolesniuose etapuose 
priimant sprendimus dėl bylos eigos ir teisingumo vykdymo. Atsisakymas aps-
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kritai pateikti įrodymų sąrašą Lietuvos BPK, mūsų nuomone, galėjo būti grin-
džiamas metodologinių sąsajų tarp duomenų ir jų šaltinių stoka, nes baudžia-
mojo proceso doktrinoje dažnai buvo diskutuojamas probleminis klausimas 
dėl šaltinio ir jo turinio vienovės, pvz., vartojant sąvoką „daiktinis įrodymas“, 
daiktas ne visada automatiškai pripažintinas įrodymu. Tas pat pasakytina ir 
apie dokumentą. Tačiau problema išnyksta, įrodymus traktuojant kaip bet ku-
rias žinias (duomenis), užfiksuotas įtariamojo, liudytojo ar kaltinamojo paro-
dymuose, specialisto, ekspertizės akte, materialaus pasaulio daiktuose, tyrimo 
ir teismo veiksmų protokoluose, kituose dokumentuose, kuriais remdamasis 
apibrėžta įstatymu tvarka teismas, prokuroras arba tyrėjas nustato įrodinėtinų 
aplinkybių buvimą arba nebuvimą, šią veiką padariusio asmens kaltumą ir kitas 
aplinkybes, turinčias reikšmės baudžiamajame procese. Ši sąvoka neprieštarau-
ja ir mūsų teisės teorijoje pripažįstamai pozicijai, kad įrodymai yra visų įvykių 
atspindžiai įvairių žmonių sąmonėje ar materialios aplinkos objektuose. Taip 
vertinami minėtieji šaltiniai, kaip tam tikros įrodymų prielaidos, didesnių prieš-
taravimų neturėtų sukelti.

Todėl įrodymų sąrašas sėkmingai gali būti įtvirtintas teisės normose ir 
veiksmingai panaudojamas įrodinėjimo procese. Tam tikras įrodymų (šalti-
nių) sąrašas, mūsų nuomone, nėra blogybė, priešingai – teigiamas dalykas, per 
ilgą istorinį laikotarpį įsitvirtinęs baudžiamojo proceso teisėje. Prisiminkime 
ikiteisminio proceso raidos LDK ir vėlesnius laikotarpius, kai ir paprotinės, ir 
Statutų teisės normos prie įrodymų priskyrė liudytojų parodymus, rašytinius 
dokumentus, daiktinius įkalčius, kitokius pėdsakus arba žymes. Vėlesnis for-
malių įrodymų klestėjimo etapas taip pat nebuvo istorinė klaida, egzotika ar 
nesusipratimas baudžiamajame procese, nes tai ne tik pas mus, bet ir kitur buvo 
vis pažangesnis visuomenės atrastas būdas, kaip apsisaugoti nuo teisėjų luomo 
savivalės priimant sprendimus. Ir dabartinė vidinio įsitikinimo traktuotė įrody-
mų vertinimo procese negali būti beribė ir neparemta tam tikromis įrodymų 
teorijoje visuotinai pripažįstamomis doktrinomis, logika, įrodymų patikimu-
mo, galios, vertės, pakankamumo sampratomis. 

Teisės normose įvardijami įrodymai (šaltiniai) įrodinėjimo procesą 
daro tik skaidresnį ir suprantamesnį, nes abiejuose baudžiamojo proceso eta-
puose dalyvaujantys subjektai, kaip jau minėta, privalo veikti ir priimti spren-
dimus vadovaudamiesi vienodais ir visuotinai pripažįstamais kriterijais. Ir 
atvirkščiai, menkiausias ignoravimas įrodymų teorijoje pripažįstamų ir laiko iš-
bandymus atlaikiusių pagrindų reglamentuojant baudžiamąjį procesą sukuria 
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prielaidas atsirasti neigiamoms baudžiamojo persekiojimo pasekmėms.

Beje, nurodytas įrodymų traktavimas ir vertinimas įtvirtintas išimtinai 
tik mūsų BPK, o Lietuvos civiliniame, administraciniame bei kituose pro-
cesuose ar kituose teisės aktuose reglamentuojant įrodymus ir įrodinėjimo 
procesą ir toliau laikomasi kontinentinės teisės sistemoje visuotinai pripažįs-
tamų įrodymų ir įrodinėjimo doktrinos sampratų, struktūros ir turinio. Todėl 
manome, kad ir baudžiamojo proceso teisėje įrodymų samprata, įrodinėjimo 
proceso pagrindai turėtų būti identiški, nes visos teisenos paprastai turi remtis 
bendrais principais ir požymiais, kurie pasiteisino ilgametėje teisinio regulia-
vimo tradicijoje ir baudžiamojo persekiojimo praktinėje veikloje. Teigiamai 
vertintinas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bandymas atkurti galiojančiu BPK 
pakeistas įrodymų, įrodinėjimo proceso, įrodinėjimo subjektų ir kitas šiame 
kontekste neatsiejamas metų metus vienareikšmiai suprantamas sampratas ir 
turinį. Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, 
taikymo teismų praktikos apžvalgoje pabrėžiama ir kad įrodinėjimas baudžia-
majame procese yra įstatymo reglamentuota ikiteisminio tyrimo įstaigų ir jų 
pareigūnų, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo, teismo ir proceso dalyvių 
(įtariamojo, kaltinamojo, gynėjo, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, civilinio 
atsakovo, taip pat įtariamojo, kaltinamojo, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, 
civilinio atsakovo atstovo) veikla, kuria renkami, pateikiami, tikrinami ir verti-
nami duomenys, reikšmingi tiriamo įvykio aplinkybėms, nusikalstamos veikos 
buvimui ar nebuvimui, kitoms aplinkybėms, turinčioms reikšmės bylai išspręs-
ti teisingai, nustatyti. Įrodymais pripažįstami duomenys, gauti įrodinėjimo 
subjektų veiklą reglamentuojančių įstatymų – Baudžiamojo proceso kodek-
so, Operatyvinės veiklos, Policijos veiklos, Valstybės saugumo departamento, 
Specialiųjų tyrimų tarnybos, Prokuratūros, Advokatūros ir kitų teisėsaugos ins-
titucijų organizaciją ir veiklą reglamentuojančių įstatymų – nustatyta tvarka. 
Įrodymais taip pat pripažįstami duomenys, gauti Lietuvos Respublikos Seimo 
ratifikuotų tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.  Duomenys laikomi gautais 
įstatymo nustatyta tvarka ir tais atvejais, kai jų gavimo tvarką tiesiogiai nustato 
žemesnės teisinės galios norminiai aktai, tačiau tie aktai yra priimti vadovau-
jantis įstatymu ir vykdant atitinkamas įstatymo nuostatas, pavyzdžiui, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtin-
tos Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) 
ar apsvaigimo nustatymo taisyklės, Lietuvos policijos generalinio komisaro 
2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 660 patvirtinta Policijos patrulių veiklos 
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instrukcija, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 46V 
patvirtintos Ūkinės finansinės veiklos objektų tyrimo bei specialisto išvados 
pateikimo taisyklės (2005 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 4V redakcija)7.

Skirtingai nei Lietuvoje, Latvijos Respublikos baudžiamojo proceso 
įstatyme įrodymų, įrodymų savybių, įrodinėjimo dalyko, įrodinėjimo subjek-
tų ir kitiems įrodinėjimo pagrindams apibrėžti skirtas visas devintas įstatymo 
skyrius. Čia detalizuojami: įrodinėjimo dalykas ir aplinkybės, svarbios siekiant 
teisingai sureguliuoti konkrečius baudžiamuosius teisinius klausimus; pre-
zumpcijos, įrodymų tikrumas, leistinumas, sąsajumas; įrodinėjimo subjektų 
pareigos ir teisės dalyvauti įrodinėjimo procese įtrauktiems į procesą asme-
nims; įrodymų šaltiniai (be mums anksčiau įprastų, dar ir revizoriaus išvada, 
elektroniniai įrodymai, kompetentingos institucijos išvados) ir kita. Apskritai 
įrodymai Latvijos baudžiamajame procese yra visos nustatyta tvarka gautos ir 
įtvirtintos žinios apie faktus, tačiau šios žinios turi atitikti konkrečiai kodekse 
apibrėžtus tikrumo, leistinumo ir liečiamumo kriterijus8. Estijos Respublikos 
BPK taip pat yra apibrėžtas įrodinėjimo dalykas bendrosios įrodinėjimo sąly-
gos bei priemonės9.

Ikiteisminio tyrimo teisinės organizacinės problemos

Galiojantis BPK vietoje ankstesnių kvotos organo ir kvotėjo, iš ki-
tos pusės tardymo padalinio viršininko bei tardytojo institucijų ir atitinka-
mų pareigūnų įtvirtino ikiteisminio tyrimo įstaigą ir ikiteisminio tyrimo 
pareigūną, o ankstesnis prokuroras, dažnai tik kontroliavęs tyrimą ar pats 
vykdęs parengtinio tardymo darbą, dabar ikiteisminiame tyrime prak-
tiškai aprėpė dar ir įstaigos vadovo funkcijas, nes nuo 2003 m. gegužės  
1 d. jis pats organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja, atlieka ikiteisminį 
tyrimą ar atskirus tyrimo veiksmus, kontroliuoja ikiteisminio tyrimo parei-
gūnų veiklą baudžiamajame procese, koordinuoja ikiteisminio tyrimo įstaigų 

7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Teismų praktika. 2007, 27: 383–384.
8 Latvijos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymas (Уголовно-процес-

суальный закон Латвии). Принят Сеймом 21 апреля 2005 года. Перевод „Biz-
nesa informacijas birojs“. Рига, 2008, 123–137.

9 Уголовно-процессуальный кодекс. Правовые акты Эстонии. 30 декабря 2003 
г. № 18. Неофициальный перевод с издания «Riigi Teataja». 3 skyrius.
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veiksmus tiriant nusikalstamas veikas, padeda užtikrinti teisėtumą ir kt. Taigi 
prokuroro įgaliojimų apimtis pastebimai padidėjo. Visa atsakomybė už iki-
teisminį tyrimą ir jo kokybę tenka tik vienam prokurorui, tai lemia tik formalų 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų tyrimo veiksmų atlikimą. BPK nėra nuostatų, 
įtvirtinančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinį savarankiškumą ir būtent 
dėl šio trūkumo prokuroras turi ypač kontroliuoti visą ikiteisminį tyrimą. Nie-
kur Lietuvos spaudoje neteko skaityti pagrindimų, kodėl reikėjo atsisakyti tam 
tikros parengtinio tardymo ar kvotos institucijų atitinkamų vadovų įgaliojimų 
ir viską perduoti prokurorui, kurio vieta netgi valstybės valdžių sandaroje yra 
abejotina. Betgi žinant, kad ikiteisminį tyrimą teisėjui gali pradėti prokuroras, o 
atvirkštinės galimybės nėra, vien jau šiuo pagrindu galime suabejoti teisminės 
valdžios ribom bent jau ikiteisminiame etape. Mūsų nuomone, esama proku-
roro diskrecija gali būti panaudota ne visuomet užtikrinant proceso dalyvių tei-
ses. Išlieka nuostata noriu-nenoriu, prisipažinti leidžiu, neprisipažinti ar kitaip 
jam pasirodžius – neleidžiu. Tuo tarpu dabartinis ikiteisminio tyrimo pareigū-
nas savo procesine padėtimi mažai kuo primena ankstesnį tardytoją, kad ir tuo, 
jog jokio procesinio savarankiškumo nebeturi. Žinant, kad tyrėjas pats negali 
paskirti jokios kardomosios priemonės, negali savarankiškai ikiteisminio tyri-
mo nutraukti ar kitaip jį pabaigti, skirti ekspertizę, pripažinti asmenį civiliniu 
ieškovu, toks teisinis statusas pareigūną iš esmės padaro kitų pareigūnų valios 
vykdytoju. Kita vertus, vyraujantį jo priklausomumą nuo prokuroro valios 
įtvirtina BPK 172 str. antroji dalis, kuri nedviprasmiškai nustato, kad ikiteismi-
nio tyrimo įstaigos pareigūnas privalo vykdyti visus prokuroro nurodymus ir 
prokuroro nustatytu laiku pranešti šiam apie ikiteisminio tyrimo eigą. Tad dar-
bo organizavimo (vadybos) kontekste keistokai, jeigu ne daugiau, atrodo pro-
kuroro ir ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūno, dirbančio ne prokuratūroje, 
bet kitoje įstaigoje įtvirtintas visuotinis veiklos hierarchinis priklausomumas, 
tuo tarpu pačios ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovybės funkcijos bent kiek 
daryti įtaką ikiteisminiam tyrimui, procese nėra sureguliuotos, išskyrus atve-
jį, kai atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą (BPK 168 str. 2 d.). Taigi iš karto 
pastebime, kad yra pažeidžiamas pagrindinis vadybos dėsnis – vadovauti gali-
ma tik savo pavaldiniams, bet ne kitai žinybai. Be to, toks norminis ikiteisminio 
tyrimo veiklos reglamentavimas organizacine ir materialine prasme reikalauja 
nemažų išteklių. Jau buvo ne kartą rašyta, kad iki BPK įsigaliojimo su baudžia-
mojo persekiojimo funkcija neblogai susidorojo apie 2000 tardytojų, kvotėjų 
ir prokurorų, tačiau dabar vėl skundžiamasi dideliais darbo krūviais, nors tyrėjų 
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išaugo daugiau nei trejopai. Beje, administravimo veiklos organizavimo teori-
joje teigiama, kad, nagrinėjant struktūrų formavimo ir pavaldumo klausimus ir 
kontrolės ribas, vadovas negali tiesiogiai kontroliuoti daugiau kaip penkių šešių 
pavaldinių veiklos10. Abejotina, kiek šiuo atveju šis santykis gali būti siejamas su 
ikiteisminiu tyrimu, kur kiekvienas pareigūnas tiria dažnai įvairaus sudėtingu-
mo ne vieną dešimtį nusikalstamų veikų, todėl tiek ikiteisminio tyrimo įstaigos 
vadovo, tiek ir prokuroro intensyvesnė kontrolė, tarkime, ir tų pačių 5–6 tyrėjų 
veiklos, tampa itin sudėtinga. Apskritai protinio darbo našumui įtaką darančių 
veiksnių tyrimų iki pastarojo meto daryta nedaug, tačiau akivaizdu, kad tam 
tikrų poveikio elementų yra. Vienas iš naujausių darbų šia tematika sietinas su 
Peteriu F. Druckeriu, kuris išskiria svarbiausius apibendrintus protinio darbo 
našumui įtaką darančius veiksnius: veiklos užduoties apibrėžtumą; darbuoto-
jų savivaldą, t. y. jų autonomiją; veiklos inovacijų privalomumą; nepaliaujamą 
mokymąsi ir žinių atnaujinimą; veiklos našumo vertinimą ne tiek kiekybine, 
bet kokybine prasme; ypatingą darbuotojų vertinimą kaip intelektinio turto, 
o patys darbuotojai savo darbą organizacijoje laiko prestižiniu ir pabrėžtinai 
ignoruoja kitokio pasirinkimo galimybes11. Jeigu sutiktume, kad baudžiamo-
jo persekiojimo veikla taip pat yra protinė veikla, visi nurodyti veiksniai nea-
bejotinai su ja yra tiesiogiai susiję. Deja, dabartinė procesinė ir organizacinė 
baudžiamojo persekiojimo tvarka mūsų pabrėžtais aspektais nukreipta tik į 
ekstensyvesnio pobūdžio veiklą su įgyvendinamų funkcijų daugiau negu du-
bliavimu, visuotine kontrole, atsakomybės kartu ir pasitikėjimo pareigūnu sto-
ka. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo vertinimas tiek materialine prasme bei 
kitų teikiamų garantijų požiūriu dabar beveik nesiskiria nuo mažiau atsakingų 
funkcijų vykdytojų darbo apmokėjimo ir prestižiškumo. Ikiteisminio tyrimo 
funkciją dabar vykdo ne tik kriminalinės policijos, bet ir apylinkės inspektoriai, 
kiti viešosios policijos specialistai, dažnai neturintys jokių ikiteisminio tyrimo 
veiklos įgūdžių. Akivaizdi klaida padaryta, kai ikiteisminio tyrimo funkcija 
buvo priskirta ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vi-
daus reikalų ministerijos, ir kai kurioms kitoms įstaigoms. Jau keleri metai ty-
rėjų kompetencija pasirengimo šiam darbui kontekste tolygiai mažėja ir dabar 
tik apie 40 proc. policijos tyrėjų turi aukštąjį teisinį išsilavinimą. Ne kartą yra 
girdėta, kad dabartinė sistema taip pat sukuria antagonistinius santykius tarp 

10 Zakarevičius, P. Vadyba. Kaunas, 1998, p. 9, 29.
11 Drucker, P. F. Valdymo iššūkiai XXI amžiuje. Vilnius, 2004, p. 166–167.
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operatyvinių darbuotojų ir tyrėjų ir tai skaldo policijos vienybę. Todėl siūloma 
atskirti ikiteisminį tyrimą nuo policijos ir jį perduoti prokuratūrai12. Ikiteismi-
nio tyrimo veiklos kokybę siejant su nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų bei 
kitų proceso dalyvių teisėtų interesų užtikrinimo garantijomis, kelia nerimą ir 
tai, kad dabartiniame ikiteisminiame tyrime dėl pakitusios procesinės tvarkos 
tapo labai sunku panaudoti specialias žinias, o ypač ekspertizių skyrimas, nes ją 
turi teisę paskirti tik ikiteisminio tyrimo teisėjas prokuroro prašymu. 

Baudžiamasis persekiojimas kaip valstybės inicijuojama, organizuoja-
ma ir įgyvendinama veikla, turinti nemažai prievartinio pobūdžio elementų, 
kurie labiausiai susiję su esminėm žmogaus teisėm ir laisvėm, privalo būti labai 
gerai suderinta (subalansuota) tiek teisine, tiek ir darbo organizavimo prasme. 
Tačiau jau turėjome nemažai galimybių įsitikinti, kad nagrinėjamu aspektu ne-
retai pasigendama paprasčiausios logikos, taigi ir toliau einant ekstensyviu ke-
liu ateityje prireiks dar daugiau tyrėjų, prokurorų, jų padėjėjų ir kitokių organi-
zacinių, materialinių išteklių, o žmogus ir toliau nepajus teigiamų baudžiamojo 
persekiojimo reformavimo poslinkių. 

Kai kurie svarbesni bandymai tobulinti baudžiamąjį 
procesinį reglamentavimą

Autorius nemažai dėmesio yra skyręs baudžiamojo proceso raidai tiek 
anksčiau, tiek jau ir po dabartinio BPK įsigaliojimo13. Todėl čia bus nagrinėja-
mi tik pastarojo meto bandymai tobulinti baudžiamąjį procesinį reglamenta-
vimą. Autoriui, beje, teko ir pačiam dalyvauti Lietuvos Respublikos Ministro 
Pirmininko 2006-09-04 potvarkiu Nr. 259 (ir vėlesniais veiklos pratęsimo 
potvarkiais) sudarytos „Darbo grupės ikiteisminio tyrimo problemoms kom-
pleksiškai išanalizuoti ir pasiūlymams, kaip jas spręsti, parengti“ veikloje. Šios 
grupės darbe buvo pasiūlyta daugelis svarbių sprendimų ir siūlymų iš esmės 
spręsti anksčiau minėtas problemas, tarp jų ir siūlant teisės normų pakeitimus. 
Tačiau galutinai jų įteisinti dar nepavyko, nes parengti projektai ilgą laiką buvo 
derinami įvairiose institucijose, o vėliau prijungti prie Seime parengtų projektų. 
Dalyvaujant 2010 m. sausio 15 d. Nr. SV-S-533 Lietuvos Respublikos Seimo 

12 Žurnalisto pokalbis su Juozu Gaudučiu. XXI amžius. 2007 m. lapkričio 21 d., Nr. 
86 (1583).

13 Baudžiamojo proceso vystymosi tendencijos po 2003 m. Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo proceso kodekso įsigaliojimo. Jurisprudenciaj. 2008 6 (108): 32–40.
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pirmininkės potvarkiu sudarytos darbo grupės veikloje Baudžiamojo proceso 
kodeksui tobulinti (dėl Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pateiktų išvadų 
vadinamojoje dėl pedofilijos Kedžio byloje14) buvo parengti ypač svarbūs BPK 
normų pataisymai, kurie siejami ir su ikiteisminio tyrimo pradėjimo (atsisaky-
mo jį pradėti) procesine tvarka, terminų ikiteisminiame etape įvedimu ir pri-
tarta kitiems ankstesniems siūlymams, numatantiems tam tikrą tyrėjo proce-
sinį savarankiškumą, ir kitiems probleminiams klausimams sureguliuoti. Dar 
pavasario Seimo sesijos pabaigoje buvo svarstyti ir priimti seniai brandinti labai 
svarbūs BPK normų pakeitimai ir papildymai, kurie čia cituojami išsamiai, nes 
įstatymą vetavus15 kai kurios normos vėliau buvo priimtos kita redakcija ir apie 
tai taip pat pasisakysime. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KO-
DEKSO PAPILDYMO 31 STRAIPSNIU IR 18, 21, 38, 55, 64, 78, 81, 102, 
112, 121, 125, 134, 135, 136, 137, 142, 151, 157, 166, 168, 170, 171, 176, 178, 
181, 342, 348, 389, 418, 440 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 
ĮSTATYMAS 

 1 straipsnis. Kodekso papildymas 31 straipsniu:

Papildyti Kodeksą 31 straipsniu:

„31 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo sustabdymas nenustačius nusikals-
tamą veiką padariusio asmens

1.  Kai ikiteisminio tyrimo metu visi reikiami proceso veiksmai atlikti ir 
išnaudotos visos galimybės nustatyti nusikalstamą veiką padariusį as-
menį, tačiau toks asmuo nenustatytas, ikiteisminis tyrimas prokuroro 
motyvuotu nutarimu gali būti sustabdytas. Prokuroro nutarimas su-
stabdyti ikiteisminį tyrimą per septynias dienas nuo nutarimo nuorašo 
įteikimo nukentėjusiajam ar jo atstovui dienos gali būti skundžiamas šio 
Kodekso 63 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.  Jeigu išnyko šio straipsnio 1 dalyje numatyti pagrindai, ikiteisminis tyrimas 
atnaujinamas be atskiro nutarimo, atlikus bent vieną proceso veiksmą. 

3.  Proceso dalyvių prašymai atlikti šio Kodekso XII ir XIV skyriuose numaty-
tus veiksmus sprendžiami šio Kodekso 178 straipsnyje nustatyta tvarka.“ 

14  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357899.
15  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=378323.
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 2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„18 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas

1. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas yra ikiteisminio tyrimo įstaigoje dir-
bantis asmuo, kuris šios įstaigos ar jos padalinio vadovo ar jų įgaliotų 
asmenų pavedimu atlieka šio Kodekso numatytus ikiteisminio tyrimo 
veiksmus: siekia nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir tokios 
veikos aplinkybes.

2. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio vadovas yra ikiteisminio ty-
rimo pareigūnas, atsakingas už jam pavaldžių įstaigos ar jos padalinio, 
kurių pagrindinė ar viena iš funkcijų yra atlikti ikiteisminį tyrimą, parei-
gūnų darbo organizavimą ir jų veiklos kontrolę.“

3 straipsnis. 21 straipsnio 3 dalies pakeitimas
21 straipsnio 3 dalyje po žodžio „nutartimi“ įrašyti žodžius „o 

neatidėliotinais atvejais – ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu“ ir šią dalį 
išdėstyti taip:

„3.  Kai asmuo slapstosi ar jo buvimo vieta nežinoma, įtariamuoju jis pripa-
žįstamas prokuroro nutarimu ar ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi, o 
neatidėliotinais atvejais – ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu.“

 4 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„38 straipsnis. Šeimos nariai

Asmens šeimos nariais laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys tėvai 
(įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis 
arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos, arba 
asmuo, su kuriuo tas asmuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta 
tvarka susitarė sudaryti santuoką, taip pat sutuoktinio tėvai, buvę sutuoktiniai.“

 5 straipsnis. 55 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 55 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1.  Nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, civilinio atsakovo, liudytojo, užstato 
davėjo, asmens, kurio nuosavybės teisės laikinai apribotos ar konfiskuo-
tas turtas, įgaliotuoju atstovu laikomas asmuo, teikiantis teisinę pagalbą 
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šiems proceso dalyviams, ginantis jų teises ir teisėtus interesus.“

2.  Pakeisti 55 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3.  Įgaliotajam atstovui leidžiama dalyvauti procese, kai ikiteisminio tyri-
mo pareigūnas ar prokuroras dėl atstovo dalyvavimo procese priima 
nutarimą, o teismas – nutartį. Atstovas gali dalyvauti procese kartu su 
atstovaujamu asmeniu. Atstovas, išskyrus liudytojo atstovą, taip pat gali 
dalyvauti vietoj atstovaujamo asmens. Liudytojo įgaliotojo atstovo ne-
atvykimas netrukdo toliau tęsti proceso veiksmus. Atstovaujamas as-
muo gali bet kuriuo metu atsisakyti atstovo paslaugų arba pasirinkti kitą 
atstovą.“ 

 6 straipsnis. 64 straipsnio 2 dalies pakeitimas 

64 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „penkias“ įrašyti žodį „septynias“ ir 
šią dalį išdėstyti taip:

„2. Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo teisėjas per septynias dienas nuo skundo ir 
jam išnagrinėti reikiamos medžiagos gavimo privalo skundą išnagrinėti 
ir priimti nutarimą ar nutartį. Jei skundas patenkinamas, nutarime ar nu-
tartyje nurodomi ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro padaryti 
pažeidimai ir pasiūloma juos pašalinti, jei skundas atmetamas, – moty-
vai, dėl kurių skundas pripažintas nepagrįstu ir atmestas.“

 7 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

78 straipsnyje vietoj žodžio „žino“ įrašyti žodžius „gali žinoti“ ir šį straipsnį 
išdėstyti taip:

„78 straipsnis. Liudytojas

Kaip liudytojas gali būti šaukiamas kiekvienas asmuo, apie kurį yra duo-
menų, kad jis gali žinoti kokių nors reikšmės bylai išspręsti turinčių aplinkybių.“

 8 straipsnis. 81 straipsnio papildymas 7 punktu

Papildyti 81 straipsnį 7 punktu:

„7)  turėti atstovą.“

 9 straipsnis. 102 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 102 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1.  Dėl svarbių priežasčių praleistas terminas gali būti ikiteisminio tyrimo 
pareigūno, prokuroro nutarimu arba teismo nutartimi atnaujintas.“
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 10 straipsnis. 112 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 112 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1.  Civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigū-
nui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki 
įrodymų tyrimo teisme pradžios. Nukentėjusysis, nepareiškęs civilinio ieškinio 
baudžiamojoje byloje, turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.“

11 straipsnis. 121 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 121 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1.  Suėmimas, namų areštas ir įpareigojimas gyventi skyrium nuo nuken-
tėjusiojo gali būti paskirti tik ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nu-
tartimi, kitos kardomosios priemonės prokuroro nutarimu, ikiteisminio 
tyrimo teisėjo ar teismo nutartimi, o kardomosios priemonės: doku-
mentų paėmimas, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstai-
goje, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kario karinio dalinio, kuriame 
jis tarnauja, vadovybės stebėjimas ir nepilnamečio atidavimas tėvams, 
rūpintojams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rū-
pinasi vaikais, prižiūrėti, – neatidėliotinais atvejais gali būti paskirtos iki-
teisminio tyrimo pareigūno nutarimu. Tokiu atveju ikiteisminio tyrimo 
pareigūnas privalo nedelsdamas raštu apie paskirtą kardomąją priemo-
nę pranešti prokurorui. 

2.  121 straipsnio 4 dalyje prieš žodį „prokuroras“ įrašyti žodžius „ikiteismi-
nio tyrimo pareigūnas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4.  Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas, spręsdamas, 
ar reikia skirti kardomąją priemonę, ir parinkdamas jos rūšį, turi atsižvelgti į 
įtariamojo nusikalstamos veikos sunkumą, įtariamojo asmenybę į tai, ar jis 
turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir darbą ar kitokį legalų pragyvenimo šaltinį, 
į įtariamojo amžių, sveikatos būklę, šeiminę padėtį ir kitas aplinkybes, galin-
čias turėti reikšmės sprendžiant dėl kardomosios priemonės.“

 12 straipsnis. 125 straipsnio 1 dalies pakeitimas

125 straipsnio 1 dalyje po žodžio „priemonę“ įrašyti žodžius „ikiteisminio 
tyrimo pareigūnas ar“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1.  Skirdamas kardomąją priemonę, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar proku-
roras priima motyvuotą nutarimą, o teisėjas ar teismas – motyvuotą nutartį.“
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 13 straipsnis. 134 straipsnio pakeitimas

134 straipsnyje po žodžio „nutartimi“ įrašyti žodžius „o neatidėliotinais atve-
jais – ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

„134 straipsnis. Dokumentų paėmimas

Dokumentų paėmimas kaip kardomoji priemonė gali būti skiriamas 
prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi, o neatidėliotinais atvejais – ikiteismi-
nio tyrimo pareigūno nutarimu. Iš įtariamojo gali būti paimtas pasas, asmens 
tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas. Paėmus dokumentus, įtariamajam 
išduodama generalinio prokuroro nustatytos formos pažyma, kurioje nurodo-
mi paimti dokumentai.“

 14 straipsnis. 135 straipsnio 1 dalies pakeitimas

135 straipsnio 1 dalyje po žodžio „nutartimi“ įrašyti žodžius „o neatidėlioti-
nais atvejais – ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu“ 

ir šią dalį išdėstyti taip:

„1.  Prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi, o neatidėliotinais atvejais – 
ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu įtariamasis gali būti įpareigotas 
registruotis policijos įstaigoje. Nutarime ar nutartyje turi būti nurodytas 
įstaigos adresas, kokiomis savaitės ar mėnesio dienomis ir kokią valandą 
įtariamasis privalo atvykti į policijos įstaigą registruotis. Jei įtariamasis 
nustatytu laiku neatvyksta registruotis, policijos įstaigos pareigūnas 
privalo nedelsdamas pranešti prokurorui ir imtis priemonių įtariamojo 
buvimo vietai nustatyti.“

 15 straipsnis. 136 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 136 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1.  Rašytinis pasižadėjimas neišvykti yra rašytinis įtariamojo įsipareigoji-
mas neišvykti iš Lietuvos Respublikos, nepasišalinti iš savo gyvenamo-
sios ar laikino buvimo vietos be ikiteisminio tyrimo pareigūno, proku-
roro arba teismo leidimo.“

16 straipsnis. 137 straipsnio 3 dalies pakeitimas

137 straipsnio 3 dalyje po žodžio „praneša“ įrašyti žodžius „ikiteisminio 
tyrimo pareigūnui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„3.  Apie stebėjimo vykdymą karinio dalinio vadovybė raštu praneša ikiteis-
minio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui, paskyrusiems šią kar-
domąją priemonę.“
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 17 straipsnis. 142 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 142 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1.  Įtariamasis, kaltinamasis, nukentėjusysis ir kiekvienas šaukiamas kaip 
liudytojas asmuo privalo šaukiami atvykti pas ikiteisminio tyrimo parei-
gūną, prokurorą ar į teismą. Be pateisinamos priežasties neatvykęs pas 
ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į teismą įtariamasis, kalti-
namasis, nukentėjusysis ar liudytojas gali būti atvesdinami. Jeigu įtaria-
mojo ar kaltinamojo buvimo vieta nežinoma, ikiteisminio tyrimo parei-
gūno, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi skelbiama įtariamojo ar 
kaltinamojo paieška. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo apie įtaria-
mojo paieškos paskelbimą nedelsdamas raštu pranešti prokurorui.“

 18 straipsnis. 151 straipsnio 5 dalies pakeitimas

151 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „tris“ įrašyti žodį „septynias“ ir šią 
dalį išdėstyti taip:

„5.  Asmuo, kurio nuosavybės teisė laikinai apribota, turi teisę prokuroro 
nutarimą apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Šį skundą ikiteisminio 
tyrimo teisėjas privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per septynias dienas 
nuo skundo gavimo dienos. Ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis skun-
džiama aukštesniajam teismui; šio teismo priimta nutartis yra galutinė 
ir neskundžiama.“

 19 straipsnis. 157 straipsnio 3 dalies pakeitimas

157 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „penkias“ įrašyti žodį „septynias“ ir 
šią dalį išdėstyti taip:

„3.  Nutartį laikinai nušalinti įtariamąjį nuo pareigų ar laikinai sustabdyti tei-
sę užsiimti tam tikra veikla, taip pat nutartį pratęsti šios priemonės taiky-
mo terminą per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo įtariamajam 
dienos įtariamasis ar jo gynėjas gali apskųsti aukštesniajam teismui. Šio 
teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama.“

 20 straipsnis. 166 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 166 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,3.  Ikiteisminis tyrimas pradedamas prokuroro, ikiteisminio tyrimo įstai-
gos vadovo arba jo įgalioto asmens nutarimu. Šiame nutarime apibūdi-
nama nusikalstama veika, nurodomi baudžiamasis įstatymas, pagal kurį 
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pradedamas ikiteisminis tyrimas, įstaiga arba pareigūnas, kuriam pave-
damas ikiteisminis tyrimas. Kiekvienas skundas, pareiškimas ar prane-
šimas apie nusikalstamą veiką ir nutarimas pradėti ikiteisminį tyrimą 
užregistruojami Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nustatyta 
tvarka.“

  21 straipsnis. 168 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 168 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,1.  Prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar 
pranešimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duo-
menys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios šio 
Kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Jeigu iš skundo, pareiški-
mo ar pranešimo turinio nėra galimybės nustatyti nusikalstamos veikos požy-
mius, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per dešimt dienų, 
šio Kodekso nustatyta tvarka gali būti atlikti procesiniai veiksmai, nesusiję su 
procesinėmis prievartos priemonėmis.“

  22 straipsnis. 170 straipsnio 4 dalies papildymas ir pakeitimas
Papildyti ir pakeisti 170 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4.  Tik prokuroras priima sprendimus:

1)  dėl tyrimų sujungimo ir atskyrimo;

2) dėl ikiteisminio tyrimo sustabdymo;

3) dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo;

4) dėl nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo;

5) dėl tyrimo užbaigimo ir kaltinamojo akto surašymo.“

 23 straipsnis. 171 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 171 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„171 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų veiksmai prade-
dant ikiteisminį tyrimą

1. Jeigu skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką gauna 
ikiteisminio tyrimo įstaiga arba jeigu ikiteisminio tyrimo įstaiga pati nu-
stato nusikalstamos veikos požymius, ikiteisminio tyrimo įstaigos parei-
gūnas tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą ir nutarimo pradėti ikiteisminį 
tyrimą nuorašą išsiunčia prokurorui. 
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2.  Gavęs ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūno nutarimo pradėti ikiteis-
minį tyrimą nuorašą, prokuroras sprendžia, kas turi atlikti tyrimą. Pro-
kuroras gali nuspręsti:

1)  pats atlikti visą ikiteisminį tyrimą ar atskirus jo veiksmus;

2)  pavesti atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus ikiteisminio tyrimo įs-
taigai, kuri praneša prokurorui apie pradėtą ikiteisminį tyrimą;

3)  pavesti atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus kitai ikiteisminio tyri-
mo įstaigai.

3.  Prokuroras turi teisę sudaryti tyrimo grupę iš kelių skirtingų ikiteismi-
nio tyrimo įstaigų pareigūnų.“

 24 straipsnis. 176 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 176 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

,,176 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo terminai

1.  Ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpiausius terminus.

2.  Jeigu asmeniui pareikštas įtarimas, ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas 
per šiuos terminus:

1)  dėl baudžiamojo nusižengimo ir nesunkaus nusikaltimo – per du 
mėnesius;

 2)  dėl neatsargaus nusikaltimo, kai neskiriama ekspertizė, – per du 
mėnesius;

 3)  dėl apysunkio nusikaltimo – per tris mėnesius;

 4)  dėl sunkaus nusikaltimo – per šešis mėnesius;

 5)  dėl labai sunkaus nusikaltimo – per devynis mėnesius. 

 3.  Dėl bylos sudėtingumo ar didelės apimties šio straipsnio 2 dalyje nurodytus 
terminus ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro motyvuotu prašymu 
gali pratęsti aukštesnysis prokuroras rezoliucija. Ikiteisminis tyrimas turi būti 
prioritetinis bylose, kuriose įtariamieji yra suimti, taip pat bylose, kuriose įtariamieji 
ar nukentėjusieji yra nepilnamečiai. 

4.  Jeigu ikiteisminis tyrimas tęsiasi ilgai, ikiteisminio tyrimo teisėjas, gavęs įtaria-
mojo ar jo gynėjo skundą, gali priimti šio Kodekso 215 straipsnyje numatytus 
sprendimus.“
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 25 straipsnis. 178 straipsnio 3 dalies pakeitimas

178 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio”tris“ įrašyti žodį „septynias“ ir šią 
dalį išdėstyti taip:

„3.  Nusprendęs atsisakyti atlikti prašomus veiksmus, prokuroras priva-
lo surašyti nutarimą. Šį nutarimą per septynias dienas nuo jo gavimo 
prašymą pateikęs asmuo turi teisę apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. 
Ikiteisminio tyrimo teisėjas skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 
septynias dienas nuo jo gavimo. Teisėjo priimtas sprendimas yra galu-
tinis. Jeigu teisėjas nusprendžia, kad veiksmai, kurių prašo įtariamasis, 
jo gynėjas ar nukentėjusysis, turi būti atlikti, prokuroras privalo per kuo 
trumpiausią laiką juos atlikti ar įpareigoti tai padaryti ikiteisminio tyri-
mo įstaigą.“

 26 straipsnis. 181 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

181 straipsnio 1 dalyje po žodžio „surašyti“ įrašyti žodį „motyvuotą“, 
vietoj žodžio „tris“ įrašyti žodį „septynias“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1.  Įtariamasis ir jo gynėjas, nukentėjusysis ir jo atstovas ikiteisminio tyrimo metu 
bet kuriuo momentu turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis, 
taip pat daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus. Prašymas 
susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ar daryti ikiteisminio tyrimo me-
džiagos kopijas ar išrašus pateikiamas prokurorui. Prokuroras turi teisę neleisti 
susipažinti su visais ikiteisminio tyrimo duomenimis ar jų dalimi, jei toks su-
sipažinimas, prokuroro manymu, galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. 
Atsisakydamas leisti susipažinti su visais ikiteisminio tyrimo duomenimis ar 
jų dalimi, taip pat atsisakydamas leisti daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos 
kopijas ar išrašus, prokuroras privalo surašyti motyvuotą nutarimą. Šis nuta-
rimas per septynias dienas gali būti apskųstas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Iki-
teisminio tyrimo teisėjas privalo tokį skundą išnagrinėti per septynias dienas 
nuo jo gavimo ir priimti nutartį. Ikiteisminio tyrimo teisėjo priimta nutartis 
neskundžiama.“

27 straipsnis. 342 straipsnio 2 dalies pakeitimas

342 straipsnio 2 dalyje po žodžių „vykdymo institucijai“ įrašyti žodžius 
„ir nuosprendžio vykdymą kontroliuojančiam prokurorui“ ir šią dalį išdėstyti 

taip:

„2.  Patvarkymą vykdyti nuosprendį surašo teisėjas ir kartu su nuosprendžio nuo-
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rašu išsiunčia bausmės vykdymo institucijai ir nuosprendžio vykdymą kontro-
liuojančiam prokurorui. Jeigu nuosprendis buvo pakeistas nagrinėjant bylą 
apeliacine tvarka, prie pirmosios instancijos teismo nuosprendžio nuorašo pri-
dedamas apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio ar nutarties nuorašas.“

 28 straipsnis. 348 straipsnio 1 dalies pakeitimas
348 straipsnio 1 dalyje po žodžių „pateikusiam teismui“ įrašyti žodžius 

„ir nuosprendžio vykdymą kontroliuojančiam prokurorui“ ir šią dalį išdėstyti 
taip:

„1.  Nuosprendį vykdyti gavusi institucija, įstaiga ar įmonė ne vėliau kaip 
kitą dieną praneša apie tai nuosprendį vykdyti pateikusiam teismui ir 
nuosprendžio vykdymą kontroliuojančiam prokurorui.“

 29 straipsnis. 389 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 389 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8.  Juridinio asmens atstovas ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartis 
laikinai sustabdyti juridinio asmens veiklą ar laikinai apriboti juridinio 
asmens veiklą gali apskųsti aukštesniajam teismui per septynias dienas 
nuo nutarties gavimo dienos.“

 30 straipsnis. 418 straipsnio 4 dalies pakeitimas

418 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „tris“ įrašyti žodį „septynias“ ir šią dalį 
išdėstyti taip:

„4.  Prokuroras, priėmęs sprendimą užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsaky-
mu, privalo apie tai pranešti nukentėjusiajam. Nukentėjusysis per septynias 
dienas nuo tokio pranešimo gavimo gali prokuroro sprendimą apskųsti ikiteis-
minio tyrimo teisėjui. Skundas nagrinėjamas šio Kodekso 64 straipsnyje nusta-
tyta tvarka.“

31 straipsnis. 440 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 440 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2.  Skundas dėl apylinkės teismo nutarties paduodamas apygardos teismui, dėl 
apygardos teismo nutarties – Lietuvos apeliaciniam teismui per septynias die-
nas nuo nutarties gavimo dienos. Skundas paduodamas per nutartį priėmusį 
teismą. Skundą gavęs teismas per penkias dienas jį kartu su nutarties nuorašu 
ir kita medžiaga perduoda aukštesniajam teismui.“
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 Šitokio turinio įstatymas Seime buvo priimtas 2010 m. birželio 30 d.16 
Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadose buvo pabrėžta, kad BPK pataiso-
mis būtų pasiekti šie rezultatai:

1)  sumažintas statistinis vienam tyrėjui tenkančių baudžiamųjų bylų, ku-
riose nenustatytas įtariamasis, skaičius. Pagal dabartinį teisinį reguliavi-
mą tokios bylos traktuojamos kaip tiriamos, tyrėjai ir prokurorai protar-
piais formaliai vis turi atlikti visiškai nereikalingus procesinius veiksmus, 
kurie užima daug tarnybos laiko ir didina tyrimo išlaidas. Tokios bylos 
būtų sustabdomos ir atnaujinamos paaiškėjus bet kokiai naujai infor-
macijai. Tuo pat metu iš esmės pasikeistų tiek apskritai, tiek tenkantis 
vienam tyrėjui ikiteisminių tyrimų skaičius;

2)  išplėtus ikiteisminio tyrimo pareigūnų teises sumažėtų laiko sąnaudos 
vien tik formaliai kai kuriuos klausimus derinant su prokurorais. Taip 
būtų taupomas ir tyrėjų, ir prokurorų tarnybos laikas ir ikiteisminis pro-
cesas taptų pigesnis.

Dėl straipsnio pradžioje diskutuotos netinkamos ikiteisminio tyrimo 
pradėjimo procedūros Seimo komiteto nurodytose išvadose patvirtinama, kad 
dabartinis reglamentavimas, kai draudžiami bet kurie procesiniai veiksmai ofi-
cialiai nepradėjus ikiteisminio tyrimo, yra visiškai nepriimtinas operatyvumo, 
išsamumo ir kitų principų požiūriu. Dažniausiai įvykio vietos apžiūrą, pateikti 
specialisto išvadą, galbūt ir kitus veiksmus būtina atlikti nedelsiant, nelaukiant 
jokios rezoliucijos ar kito nurodymo pradėti ikiteisminį tyrimą. Išsiaiškinti, ar 
yra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą, dažnai ir neįmanoma, kol nesurinkta 
pirminė informacija. Taigi susidaro tokia padėtis, kai beveik visais atvejais, kada 
į ikiteisminio tyrimo įstaigai paduodamas atitinkamas pareiškimas ar skundas, 
yra pradedamas ikiteisminis tyrimas, pritaikomos kardomosios priemonės, 
ypač ribojančios nuosavybės teisę, o galutinis tokio tyrimo rezultatas neretai 
būna labai menkas ar niekinis. Pavyzdžiui, Generalinės prokuratūros ataskaito-
je Seimui nurodyta, kad per metus pradedama apie 85 tūkst. ikiteisminių tyri-
mų, tačiau tik apie 15 tūkst. iš jų pasiekia teismą (tai yra tik 17,6 proc.)17.

Kaip jau buvo nurodyta, Prezidentės vetuotas įstatymas, Seime iš naujo 
buvo svarstomas š. m. rugsėjo 21 d. ir priimtas. Deja, naujoje įstatymo redak-

16  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375809.
17 <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357899>.
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cijoje nebeliko cituoto 166 straipsnio 3 dalies pakeitimo, kuriuo buvo bandyta 
suvienodinti ikiteisminio tyrimo pradėjimo formą (vietoje neaiškaus turinio 
rezoliucijos ar prokuroro reikalavimo priimti konkrečios struktūros nutarimą), 
168 straipsnio 1 dalies pakeitimu buvo sumažintas leistinų patikslinamųjų 
veiksmų skaičius, o svarbiausia – nebeliko apibrėžto ne ilgiau kaip dešimties 
dienų termino tikslinti aplinkybes sprendžiant ikiteisminio tyrimo pradėjimo 
klausimą. Taigi dabar pareigūnams jau atsivėrė įvairiaplanės galimybės užtęsti 
(vilkinti) itin svarbaus sprendimo priėmimo klausimą, o dėl to iškyla pavojus 
išnykti nusikalstamos veikos pėdsakams materialioje aplinkoje, vienų ar kitų 
žmonių sąmonėje, kita vertus, atsiranda palanki terpė galimiems sąmokslams 
klastoti teisinio konflikto detales ir klaidinti tuos pačius pareigūnus dėl įvykio 
tam tikrų faktinių aplinkybių. Vis dėlto reikia pasidžiaugti, kad priimtais BPK 
nurodytų normų pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2010 m. spalio 1 d.18, atsirado 
palankesnės procesinės teisinės sąlygos baudžiamajam procesui optimizuoti. 
Pagaliau tapo apibrėžta ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio vadovo 
teisė organizuoti ir kontroliuoti pareigūnų procesinę veiklą, padidėjo ikiteis-
minio tyrimo pareigūno savarankiškumas, tapo galimas ikiteisminio tyrimo 
sustabdymas nenustačius nusikalstamą veiką padariusio asmens, apibrėžti 
ikiteisminio tyrimo terminai, jau ir liudytojas įgijo teisę turėti įgaliotąjį atstovą, 
atsirado ir įvairių kitų procesinių teisinių garantijų užtikrinant saugią žmogaus 
ir visuomenės aplinką. Baudžiamosios procesinės garantijos turėtų išsiplėsti, ir 
tuomet, kai bus priimtas jau parengtas ir pateiktas kitas Baudžiamojo proceso 
kodekso bei kitų teisės aktų pakeitimų ir papildymų blokas.

Išvados 

1. Nevisapusiškai apgalvota, sukonstruota, įteisinta ir įgyvendinama tar-
pusavio sąveika tarp vykdančių baudžiamąjį persekiojimą subjektų su-
kelia nereikalingą trintį, o neretai ir žmonių teisių ir laisvių pažeidimus, 
taip pat reikalauja vis didėjančių materialinių ir kitokių organizacinių iš-
teklių. Skiriami nurodytai veiklai užtikrinti vis didesni žmogiškieji ir ma-
terialiniai ištekliai kol kas neužtikrina geresnės kokybės ir efektyvumo; 

2. Koncentruojant atitinkamų institucijų, visų pirma policijos pajėgumus 

18 <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=381239&p_
query=&p_tr2>.
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vien ikiteisminiam tyrimui, nepagrįstai nukenčia kitų atitinkamoms įs-
taigoms priskirtų funkcijų įgyvendinimas;

3. Nors pastaruoju laiku ir priimami seniai brandinti projektai tobulinti 
baudžiamąją procesinę formą, tačiau savo aktualumo nepraranda kuo 
skubesnis baudžiamojo proceso subjektų procesinių funkcijų išgryni-
nimas (ypač tyrėjo, jo vadovo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo) ir 
jų atsakingas, optimalus sąsajumas;

4. Pribrendo metas suburti specialistų grupę, kuri visapusiškai ir nešališkai 
išnagrinėtų ir vertintų susiklosčiusią padėtį baudžiamojo persekiojimo 
teisiniame reglamentavime bei praktinės veiklos organizavime, pateiktų 
atitinkamus pasiūlymus, kaip išspręsti nurodytas problemas, nes esamų 
spragų epizodinis „lopymas“ dažnomis teisės aktų pataisomis žymesnio 
veiklos pagerėjimo prielaidų nesukuria.
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 Nepilnamečių nukentėjusiųjų teisinio statuso  
 įgyvendinimo procesinės garantijos

Doc. dr. rima ažuBalYtė

Baudžiamasis procesas yra reakcija į padarytą galimą nusikalstamą vei-
ką ir atitinkamai nukentėjusiojo asmens pažeistas teises. Taigi, viena vertus, 
baudžiamasis procesas vyksta siekiant užtikrinti jau pažeistų teisių teisminę 
gynybą, kita vertus, pats baudžiamasis procesas yra susijęs su galimais žmogaus 
teisių ribojimais. Ypač išskirtinas baudžiamojo proceso poveikis nepilname-
čiams baudžiamojo proceso dalyviams. Iki šiol Lietuvoje daugiau dėmesio 
mokslinėje literatūroje buvo skiriama nepilnamečių baudžiamosios atsako-
mybės klausimams, laisvės apribojimo (tiek baudžiamojo proceso metu, tiek 
paskyrus bausmę) aspektams, taip pat nepilnamečių nusikalstamumo preven-
cijai. Nepilnamečių justicijos programose1 daugiau dėmesio taip pat nusipelno 
baudžiamosios atsakomybės ir jos įgyvendinimo aspektai, o baudžiamojo pro-
ceso optimizavimui skirtas vienas sakinys: ,,sustiprinti nepilnamečių teisių ap-
saugą baudžiamajame procese, pagerinti baudžiamosios justicijos administra-
vimą, geriau vykdyti policijos ir prokuratūros funkcijas nepilnamečių bylose“. 
Tai priemonių plane yra susiaurinama iki specializuotų pareigūnų (prokurorų, 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų) kvalifikacijos kėlimo. 

Tačiau kriminologiniai duomenys, susiję su nukentėjusiais vaikais, ne-
leidžia daryti išvados, kad sprendimų reikalauja tik valstybės reakcija į nusikal-
tusius vaikus: nors vaikai sudaro apie 9 proc. (daugiau kaip 4 tūkst. vaikų) visų 
užregistruotų asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų per 2004–2008 
m., tačiau registruotų nukentėjusių vaikų dalis labai nepastovi – tai gali reikšti, 
kad didesnė negu suaugusiųjų nukentėjusių dalis jų lieka neužregistruota, ypač 
kaime.2 Kita grėsminga tendencija, konstatuojama kriminologų, yra tai, kad per 

1 Nepilnamečių justicijos programa (2004–2008). <http://www.nplc.lt/nj/Do-
kumentai/Liet_teis_aktai/NJ_programa_2004-2008.doc>.

2 Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos. Projekto vadovas 
prof. dr. V. E. Kurapka. Metinė ataskaita. Vilnius. 2009, p. 19.
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pastaruosius kelerius metus nukentėjusių vaikų lygio rodiklis išaugo daugiau 
kaip 43 proc.3

Tokioje situacijoje, neneigiant būtinų sisteminių prevencijos, taip pat 
baudžiamųjų teisinių priemonių tobulinimo, ypač svarbiu tampa tinkamas 
baudžiamojo proceso įstatymų konstravimas ir jų taikymas. Lietuvoje baudžia-
masis procesas, kuriame dalyvauja nepilnamečiai proceso dalyviai, vyksta pagal 
bendras taisykles su atitinkamomis išimtimis. Tarptautinių aktų, skirtų vaikų 
(nepilnamečių) teisių apsaugai, analizė leidžia teigti, kad baudžiamojo proceso, 
susijusio su nepilnamečiais, organizavimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į 
tai, jog nepilnamečių baudžiamojo proceso tikslas (dėmesio centras) būtų ne 
tik nusikalstamos veikos tyrimas, bet ir vaiko gerovės užtikrinimas4. Taip pat 
pripažįstama, kad baudžiamajame procese, kuriame dalyvauja nepilnamečiai 
– pirmiausia įtariamieji (kaltinamieji), taip pat nukentėjusieji bei liudytojai, kai 
kurie baudžiamojo proceso principai turi savo įgyvendinimo ypatumų5, pade-
dančių siekti minėto tikslo – užtikrinti vaiko gerovę. 

Be daugelio probleminių klausimų, susijusių su tokio proceso ypatu-
mais6, šiuo metu bene aktuliausias klausimas – nukentėjusio nuo nusikalsta-
mos veikos vaiko procesinio statuso įgyvendinimo garantijos: laiku atliktas 
vaiko pripažinimas nukentėjusiuoju, tinkamo nukentėjusio vaiko atstovavimo 
užtikrinimas (nes dėl nevisiško vaiko procesinio veiksnumo dauguma jo kaip 

3 Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos. Projekto vadovas 
prof. dr. V. E. Kurapka. Metinė ataskaita. Vilnius. 2009, p. 19.

4 Baudžiamojo proceso metu turi būti siekiama tiek įtariamojo (kaltinamojo) vai-
ko gerovės (žr. Jungtinių Tautų standartinės minimalios nepilnamečių teisenos 
įgyvendinimo taisyklės (Pekino gairės). Punktas 5.1. <http://www.nplc.lt/nj/do-
kumentai.htm> [žiūrėta 2007-11-21], tiek nukentėjusiojo vaiko bei vaiko liudytojo 
gerovės užtikrinimo (žr. United Nation Economic and Social Council Resolution 
Nr. E/CN.15/2005/14/,,Guidelines on justice involving child victims and wi-
tnesses of crime“. Para. 8. <www.unescap.org/stat/apex/2/APEX2_S.7_ECOSOC_
Resolution_2010WP.pdf> [žiūrėta 2009-04-01].

5 Goda, G. Nepilnamečio teisinė padėtis baudžiamajame procese. Nepilnamečių krimina-
linė justicija. Kvalifikacijos kėlimo kursų paskaitų medžiaga. Vilnius, 2001 <http://
www.nplc.lt/nj>. [žiūrėta 2007-11-21].

6 Ažubalytė, R. Baudžiamojo proceso, kuriame dalyvauja nepilnamečiai, teisinės 
ir faktinės diferenciacijos prielaidos. In Ancelis, P.; Ažubalytė, R.; Belevičius, L.; 
Gušauskienė, M.; Juodkaitė-Granskienė, G.; Jurgaitis, R.; Jurka, R.; Malevski, H.; 
Merkevičius, R.; Randakevičienė, I.; Zajančkauskienė, J. Sąžiningas baudžiamasis 
procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus. 2009, p. 61–104.
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nukentėjusiojo teisių ir pareigų gali būti ir yra įgyvendinama per atstovą) ir 
nepilnamečio apklausos kaip parodymų davimo procesinės formos tinkamas 
organizavimas. Šiems klausimams pastaruoju metu yra skiriama vis daugiau 
dėmesio: skelbiami psichologų, kriminologų, baudžiamojo proceso specialis-
tų darbai7, prokurorai atlieka praktikos bylose, kuriose nukentėjusieji yra nepil-
namečiai, apibendrinimus8, tačiau sisteminio požiūrio į nepilnamečio nuken-
tėjusiojo teisinio statuso įgyvendinimo problemą stokojama.

Nepilnamečio nukentėjusiojo statusas

Konstitucinis teisinės valstybės principas numato reikalavimą įstatymų 
leidėjui diferencijuoti proceso santykių teisinį reguliavimą taip, kad proceso 
dalyviai, turintys tą patį procesinį teisinį statusą, būtų traktuojami vienodai. Tai-
gi turėtų būti ir tokios pačios jų teisės bei pareigos. Nebent tarp jų būtų tokio 
pobūdžio ir tokio masto skirtumų, kad nevienodai traktuoti būtų objektyviai 
pateisinama9. Konstitucinis Teismas nurodo, kad įstatymu reglamentuodamas 
baudžiamojo proceso santykius, įstatymų leidėjas turi gana plačią diskreciją: 
įstatymu gali nustatyti skirtingas baudžiamojo proceso taisykles, inter alia, bau-
džiamojo proceso dalyvių teisinio statuso ypatumus. Kartu pažymėtina, kad 

7 Čėsnienė, I.; Diržytė, A. Nepilnamečių liudytojų parodymų baudžiamosiose by-
lose psichologinis vertinimas. Jurisprudencija. 2005, 67 (59); Grigutytė, N. Vaiko 
apklausa. Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Metodinis leidinys. Me-
todinis leidinys. Ats. redaktorė Česnaitytė, I. Vilnius. 2007. <http://www.nplc.lt/nj/
projektas/index.htm>. [žiūrėta 2008-11-12]; Grigutytė, N.; Čėsnienė, I.; Karmaza, 
E.; Valiukevičiūtė, J. Psichologinės rekomendacijos ikiteisminio tyrimo pareigūnams, dir-
bantiems su nepilnamečiais. Vilnius, 2006.

8 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. I-126 
,,Dėl rekomendacijų dėl nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos patvirtini-
mo“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 112-4806. 
Apibendrinimas dėl nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei 
ir neliečiamumui, kai nukentėjusysis yra nepilnametis, ikiteisminio tyrimo praktikos 
2009 metais. 2010-02-02 Nr. 17.3.-31. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspIkiteismin
iotyrimokontrol%C4%97/tabid/178/Default.aspx>. [žiūrėta 2010-09- 14].
Prokurorų darbo 2008–2009 metais užtikrinant nuo nusikalstamų veikų nu-
kentėjusių nepilnamečių interesus geriausios praktikos apžvalga. 2010-03-22 Nr. 
17.3-46. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspIkiteisminiotyrimokontrol%C4%97/
tabid/178/Default.aspx>. [žiūrėta 2010-09- 14].

9 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respubli-
kos civilinio kodekso 4, 165 straipsnių (2002 m. vasario 28 d. redakcija) atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Valstybės žinios. 2007, Nr. 111-4549.



366 

r. ažuBalYtė

tokiu diferencijuotu baudžiamojo proceso teisinių santykių reguliavimu negali 
būti paneigtos ir iš Konstitucijos kylančios baudžiamojo proceso dalyvių teisės 
arba jų įgyvendinimas pasunkintas taip, kad taptų neįmanomas.10

Atsižvelgus į asmenų lygybės principą, pripažįstamą tiek tarptautinių, 
tiek nacionalinių aktų, galima konstatuoti, kad vaikams (nepilnamečiams) 
pripažįstamos visos teisės ir laisvės, numatytos pilnamečiams asmenims. Ta-
čiau įvertinus vaikų (nepilnamečių) psichikos, socialinę bei fizinę brandą, pri-
pažįstama, kad nepilnamečiams, jei jie tampa baudžiamojo proceso dalyviais 
– įtariamaisiais (kaltinamaisiais), nukentėjusiaisiais (nusikalstamos veikos au-
komis), liudytojais, – gali būti nustatytas skirtingas teisinis reguliavimas nei tą 
patį baudžiamąjį procesinį statusą turintiems pilnamečiams asmenims11. Deja, 
specializuotų normų yra labai mažai, jos nesistematizuotos, todėl kartais netin-
kamai aiškinamos ir netinkamai taikomos. 

Sisteminė BPK 28 str., skirto nukentėjusiojo procesinio statuso pagrin-
dams, analizė nekelia abejonių – asmens pripažinimas nukentėjusiuoju nėra 
apribotas kokiomis nors sąlygomis, taigi nukentėjusiuoju, o vėliau ir civiliniu 
ieškovu, fizinis asmuo turi būti pripažįstamas, neatsižvelgiant į jo veiksnumą, 
amžių, psichinės ar fizinės sveikatos būklę ar kitas aplinkybes. Nukentėjusiojo 
statuso įgijimą suponuoja faktinis ir juridinis pagrindas: asmens galimai patir-
ta turtinė ir / ar neturtinė žala, kuri kilo dėl nusikalstamos veikos ir kompe-
tentingo pareigūno sprendimas pripažinti asmenį nukentėjusiuoju12. Teismai 

10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietu-
vos 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 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straips-
nio 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 
pareiškėjo – Šiaulių rajono apylinkės teismo – prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) nepriešta-
rauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.Valstybės žinios. 2006, Nr. 7-254.

11 Pl. apie tai, kad lygiateisiškumo principas nepaneigia galimybės įstatymais nusta-
tyti nevienodą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijoms, žr. Abrama-
vičius, A. Kai kurie teoriniai ir praktiniai konstitucinio asmenų lygiateisiškumo 
principo aspektai. Teisė. 2004, 50: 7–15.

12 Plačiau apie nukentėjusiojo procesinį statusą žr. Ancelis, P. Dėmesingumas nusikal-
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dažniausiai tinkamai aiškina tokį įstatymo leidėjo ketinimą: Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija konstatavo, kad 
,,Nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu baudžiamajame procese turi būti pripažįstamas 
tas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika tiesiogiai buvo padaryta turtinės ir (ar) 
neturtinės ( fizinės, moralinės) žalos. 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pagrindų sprendi-
mo 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose 1 straipsnio a 
punkte, pateikiančiame nukentėjusiojo sąvoką, taip pat nurodoma, kad nukentėjusysis 
– „fizinis asmuo, patyręs žalą, įskaitant kūno sužalojimą ar psichinę traumą, emocinį 
sukrėtimą ar ekonominius nuostolius tiesiogiai dėl veikimo ar neveikimo pažeidžiant 
valstybės narės baudžiamąjį įstatymą“. Nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu fizinis as-
muo pripažįstamas, neatsižvelgiant į to asmens amžių, veiksnumą, sveikatos būklę ar 
kitas aplinkybes. Kitas fizinis asmuo nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu baudžiamojo-
je byloje gali būti pripažįstamas tik tuo atveju, kai tiesiogiai nuo nusikalstamos veikos 
nukentėjęs asmuo miršta. 13

Tad, jeigu nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos yra nepilnametis, jis turi 
būti pripažintas baudžiamajame procese nukentėjusiuoju. Tačiau, prieš prade-
dant nagrinėti nepilnamečio nukentėjusiojo statuso įgyvendinimo problemas, 
būtina priminti nepilnamečio sampratą. Vaiku (nepilnamečiu asmeniu)14 laiko-

timo aukai kaip prielaida kuriant atvirą visuomenę. Jurisprudencija. 2000, 15 (7); Ku-
klianskis, S.; Juzukonis, S. Nukentėjusiojo statuso problema baudžiamajame procese. 
Jurisprudencija. 2001, 19 (11): 180–189. Ancelis, P.; Juzukonis, S. Nukentėjusiojo są-
voka Lietuvos ir kitų valstybių baudžiamajame procese. Jurisprudencija. 2003, 35 (27): 
99–107; Ancelis, P. Nukentėjusiojo teisinė padėtis pasikeitus baudžiamiesiems įstaty-
mams. Jurisprudencija. 2003, 49 (41); Ancelis, P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. 
Monografija. Vilnius: Saulelė. 2006, p. 95–99. 

13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
2007 m. balandžio 3 d. nutartis (kasacinė byla Nr. 2K-252/2007).

14  Tarptautiniuose ir nacionaliniuose aktuose, skirtuose vaiko teisių apsaugai, papras-
tai yra vartojamas terminas „vaikas“. Netgi teigiama, kad terminas,,nepilnametis“ 
yra netinkamas vadinti asmenis iki 18 m. dėl neigiamo atspalvio (žr. Baudžiamojo 
kodekso XI skyriaus pavadinimo ir 42, 67, 72, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 149, 150, 151, 261, 264, 307, 308 straipsnių pakeitimo 
ir papildymo įstatymo projekto aiškinamasis raštas. <http://www3.lrs.lt/pls/in-
ter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279296&p_query=&p_tr2>. [žiūrėta 2008-
11-12]. Tačiau atsižvelgus į tai, kad Lietuvos baudžiamuosiuose ir baudžiamojo 
proceso įstatymuose yra vartojamas terminas,,nepilnamečiai“, šiame straipsnyje 
šie du terminai vartojami kaip sinonimai. Šiame straipsnyje taip pat neanalizuo-
jama bendra vaiko samprata. Žr. Sagatys, G. Vaiko teisė į šeimos ryšius. Europos žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje. Vilnius, 
2006, p. 20–39.



368 

r. ažuBalYtė

mas kiekvienas žmogus, neturintis 18 metų, jei pagal įstatymus jo pilnametystė 
nepripažinta anksčiau15. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodek-
se16 teisiškai svarbi yra tik pilnametystės riba: jaunesniems nei 18 m. asmenims, 
dalyvaujantiems baudžiamajame procese, taikomos specifinės proceso taisy-
klės (taip pat asmenims nuo 16 m. gresia atsakomybė už melagingų parodymų 
davimą), nors Baudžiamajame kodekse yra įvardijamos atskiros nukentėjusių 
nuo nusikalstamų veikų asmenų amžiaus kategorijos: naujagimis, mažametis, 
nepilnametis17. Analizuojant nukentėjusiojo baudžiamąjį procesinį statusą šie 
požymiai neturi jokios teisinės reikšmės (išskyrus minėtą nukentėjusiojo, ku-
riam suėjo 16 m., pareigą prisiekti ir duoti teisingus parodymus). Svarbiausia, 
kad nepilnametis nukentėjusysis yra laikomas nevisiškai procesiškai veiksniu18, 
todėl procese turi dalyvauti įstatymu numatyti jo atstovai, taip pat turi būti nu-
matytos kitos procesinės priemonės, užtikrinančios nepilnamečio nukentėju-
siojo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

Tačiau šalia amžiaus, kaip pagrindinio nepilnamečio (vaiko) statuso 
asmeniui suteikimo kriterijaus, teisėje yra žinomi ir kiti kriterijai, kuriuos nusta-
tyti leidžiama įstatymais19 – vienas iš jų Civiliniame kodekse20 numatyta eman-
cipacija. Aukščiausiasis Teismas vienoje iš bylų nurodo, kad „Nukentėjusiojo nuo 

15 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ra-
tifikavimo. Valstybės žinios. 1995, Nr. 60-1501; Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 33-807.

16 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. 2009-10-12 Teisingumo minis-
terija. VĮ registrų centras. Vilnius, 2009. 

17 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Valstybės žinios. 2000. Nr. 89-2741. 
18 Procesinio veiksnumo, taip pat riboto procesinio veiksnumo bei deliktinio 

veiksnumo problema baudžiamajame procese mažai nagrinėta, ir būtų atskiro 
mokslinio tyrimo dalykas. Žr. Kanapeckaitė, J. Baudžiamasis procesas dėl nusikals-
tamų veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fiziniais ar psichikos trūkumais 
(sutrikimais). Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius, 2004, p. 
22–24.; Rimšelis, E. Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai: samprata, verti-
nimas ir procesiniai padariniai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). 
Vilnius, 2006, p. 30–32. 

19 Kaip jau buvo minėta, tarptautiniai ir nacionaliniai aktai nustato, kad ,,Vaiku lai-
komas kiekvienas žmogus, neturintis 18 metų, jei pagal įstatymus jo pilnametystė 
nepripažinta anksčiau“. Žr. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvencijos ratifikavimo. Valstybės žinios. 1995, Nr. 60-1501; Lietuvos 
Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 
33-807.

20  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
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nusikalstamos veikos, numatytos BK 159 str. – vaiko – sąvokos baudžiamasis įstaty-
mas neapibrėžia, todėl siekiant ją atskleisti turi būti remiamasi kitais norminiais teisės 
aktais. 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos 1989 m. lapkri-
čio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos Vaikų teisių konvencijos 
1 str. numatyta, kad vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18 metų, jei pagal 
taikomą įstatymą pilnametystė nepripažinta anksčiau. Analogiška nuostata yra ir 
Vaiko teisių konvencija remiantis 1996 m. kovo 14 d. priimtame Vaiko teisių apsau-
gos įstatyme: ,,vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai 
numati kitaip“. Taigi tiek tarptautiniu, tiek ir nacionaliniu lygmeniu vaiko sąvoka 
yra unifikuota, vadinasi, nukentėjusiuoju nuo BK numatytų atitinkamų veikų yra as-
muo, nesulaukęs 18 metų, nebent jam pritaikytas Civiliniame kodekse reglamentuotas 
emancipacijos institutas“.21 Vis dėlto diskutuotina, ar civiliniams santykiams re-
glamentuoti skirtas institutas – emancipacija – gali lemti atitinkamus sprendi-
mus baudžiamajame procese: konstatuoti visišką nepilnamečio nukentėjusio-
jo procesinį veiksnumą ir netaikyti papildomų procesinių garantijų. Nevisiškas 
procesinis veiksnumas paprastai yra nulemtas amžiaus ir kartu nevisiškos 
fizinės, psichologinės ir socialinės brandos. Civilinių ir baudžiamųjų procesi-
nių santykių skirtumas, mano nuomone, neleidžia sprendžiant, ar nukentėjęs 
nuo nusikalstamos veikos asmuo, kuris civilinio proceso metu yra pripažintas 
emancipuotu, yra visiškai veiksnus, vadovautis įstatymo analogija. Kita vertus, 
šis klausimas vertas diskusijų, ir pripažinus, kad asmens civilinis veiksnumas 
(įgytas emancipacijos būdu ar sudarius santuoką) reiškia jo visišką baudžia-
mąjį procesinį veiksnumą, t. y. galėjimą pasinaudoti visomis nukentėjusiajam 
suteiktomis teisėmis ir vykdyti visas pareigas, reikėtų šią nuostatą įtvirtinti bau-
džiamojo proceso įstatymuose.22

Kitas šio klausimo – amžiaus ir socialinės brandos santykio – aspektas 
yra tas, kad jei branda gali aplenkti amžių, tai atitinkamai branda gali ,,atsilikti“ 
nuo biologinio asmens amžiaus. Teisėje, taip pat ir baudžiamojo proceso tei-

21 Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 
m. spalio 10 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-532/2006.

22 Kita vertus, tarptautinės vaikų teisių gynimo organizacijos rekomenduoja laiky-
tis kitos nepilnametystės traktavimo tendencijos: Vaiko teisių komitetas ragina 
valstybes peržiūrėti pilnametystės amžių, jeigu jis prasideda iki 18 metų, ir kon-
krečiai nustatyti aukštesnes apsaugines amžiaus ribas, užtikrinti specialią apsaugą 
kiekvienam vaikui, dar nesulaukusiam tokio amžiaus. Žr. Hodgkin, R.; Newell, P. 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo vadovas. Jungtinių Tautų vaikų 
fondas UNICEF, 2002, p. 1, 3, 7, 8. 
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sėje, galioja konkretų žmogaus amžių atitinkančios brandos prezumpcija, kuri 
gali būti paneigiama tik kilus dėl jos abejonių ir gavus specialistų ar ekspertų iš-
vadas23. Taigi neatmestina galimybė, kad 18 m. sukakęs nukentėjusysis savo so-
cialine branda gali prilygti nepilnamečiui. Manytina, kad, atsižvelgus į išdėsty-
tus tarptautinių aktų reikalavimus bei mokslinius tyrimus, taip pat nepaneigiant 
baudžiamojo proceso įstatymo normų galiojimo laike nuostatų, galiojančiame 
BPK būtina įtvirtinti nuostatą, kad, atsižvelgus į įtariamųjų (kaltinamųjų), nu-
kentėjusiųjų, liudytojų, kuriems baudžiamojo proceso metu suėjo 18 m., soci-
alinę brandą, jie baudžiamojo proceso metu gali būti laikomi nepilnamečiais. 
Šį klausimą, priklausomai nuo baudžiamosios bylos proceso stadijos, išklausę 
specialisto ar gavę jo išvadą, atsižvelgę į visas reikšmingas nusikalstamos veikos 
atsakomybei reikšmės turinčias aplinkybes, taip pat į vykstančio baudžiamojo 
proceso eigą, spręstų ikiteisminio tyrimo teisėjas arba teismas.24 

Svarbi prielaida nukentėjusiojo vaiko statusui įgyvendinti – yra laiku 
atliktas pripažinimas nukentėjusiuoju: kai tik kompetentingos institucijos 
gauna duomenų, kad jis galėjo nukentėti nuo nusikalstamos veikos25. Prieš 
kelerius metus atlikti tyrimai rodė, kad praktiškai bylose buvo susiduriama su 
problema, kai asmens pripažinimo nukentėjusiuoju klausimas yra nepagrįstai 
atidėliojamas, todėl auka (galbūt faktiškai nukentėjęs asmuo) negali užimti 
aktyvios nukentėjusiojo (proceso dalyvio) pozicijos26. Šiuo metu, remiantis 
Generalinės prokuratūros tikslinių patikrinimų duomenimis, galima teigti, kad 
problema nebėra tokia aštri, tačiau išlieka – asmenys, nukentėję nuo nusikals-
tamų veikų, dažniausiai iš karto pripažįstami nukentėjusiaisiais ikiteisminio 
tyrimo pradžioje, po pirmosios apklausos. Vis dėlto kai kurių kategorijų bylo-
se – ikiteisminiuose tyrimuose dėl eismo įvykių (BK 281 str.), ikiteisminiuose 
tyrimuose, kuriuose sutrikdyta žmogaus sveikata ar atimta gyvybė (BK 135 

23 Pvz., LR BK numato, kad jaunesniems nei 18 m. asmenims, taip pat vyresniems 
nei 18 m., bet dar nesulaukusiems 21 m. asmenims, jei jie socialine branda prilygs-
ta nepilnamečiams, taikomi tam tikri baudžiamosios atsakomybės ypatumai (BK 
XI skyrius).

24 Ažubalytė R., p. 73.
25 2009 m. kovo 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl prekybos žmonėmis pre-

vencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kuriuo panaikinamas Pamatinis sprendi-
mas 2002/629/TVR. [žiūrėta 2009-10-27]. <http://register.consilium.europa.eu/
pdf/lt/09/st08/st08151.lt09.pdf>.

26 Uscila, R., Nusikaltimo aukų socialinė ir teisinė apsauga Lietuvoje: padėties verti-
nimas. Jurisprudencija. 2004, 59 (51), 18.
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str., 138 str., 180 str., 129 str. ir kt.) ir kai kuriuose kituose – dėl subjektyvių ir 
objektyvių priežasčių (dėl asmenų gydymo ligoninėse; dėl to, kad nėra gautos 
specialistų išvados eismo įvykių bylose ir kt.) nukentėjusiaisiais asmenys pripa-
žįstami po tam tikro laiko (kartais ir po kelių mėnesių nuo įvykio). Kita proku-
rorų konstatuota tendencija yra tokia – asmenų, pripažintų nukentėjusiaisiais, 
yra kur kas mažiau, negu pradėta ikiteisminių tyrimų.27 Dar kartą pabrėžtina, 
kad neįgijęs nukentėjusiojo statuso asmuo yra liudytojas, neturintis jokių pro-
cesinių galimybių pats ar per atstovą ginti savo teisių28.

Nepilnamečio nukentėjusiojo statuso įgyvendinimo užtikrinimas

Nepilnamečiai, įgiję atitinkamo proceso dalyvio procesinį statusą, įgyja 
ir atitinkamo proceso dalyvio teises bei pareigas. Tačiau jei galimybė pripažinti 
vaiką proceso dalyviu yra neginčijama, tai kiti su jo statuso įgyvendinimu susiję 
klausimai yra tikrai probleminiai. Štai ar vaikas gali pasinaudoti visomis, ar tik 
kai kuriomis savo kaip nukentėjusiojo teisėmis; ar yra tam tikrų proceso su-
bjekto požymių, apibrėžiančių jo gebėjimą atsakyti už teisės normomis nusta-
tytų pareigų nevykdymą (deliktinio procesinio veiksnumo problema) ir pan.? 

Pastaruoju metu įstatymų leidėjas šį klausimą netiesiogiai sprendžia LR BPK 
numatydamas papildomas nepilnamečių nukentėjusiųjų interesų apsaugos ga-
rantijas: visų pirma tai nepilnamečio pagal įstatymą numatyto atstovo dalyva-
vimas procese ir papildomi įpareigojimai prokurorui, ginant proceso dalyvių, 
kurie dėl amžiaus negali patys pasinaudoti kai kuriomis teisėmis, interesus. Kita 
vertus, BPK nustato ir kai kuriuos bylų, kuriose dalyvauja nepilnamečiai nu-
kentėjusieji, tyrimo ar nagrinėjimo ypatumus: specifinę nepilnamečių apklau-
sų tvarką, tam tikrus viešumo principo, tiesioginio (betarpiško) bylos nagrinė-
jimo teisme, rungimosi bei teisės į gynybą principo ribojimus.

27 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. Tikslinių patikrinimų dėl Baudžia-
mojo proceso kodekse nustatytos nukentėjusiųjų (nusikaltimų aukų) teisės ginti 
savo interesus ikiteisminio tyrimo metu užtikrinimo apibendrinimas. 2008-03-
13, Nr. 7.7-13, p. 3. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspIkiteisminiotyrimokontro
l%C4%97/ITapibendrinimai2008m/tabid/401/Default.aspx>. [žiūrėta 2010 09 14].

28 Plačiau apie liudytojo ir nukentėjusiojo procesinio statuso santykį žr. Jurka, R. 
Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese. Monografija. Vilnius: VĮ 
Registrų centras, 2009, p. 93–99. 
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Nepilnamečio nukentėjusiojo atstovavimas pagal įstatymą

Vaiko teisė į atstovavimą yra suponuota jo neveiksnumo ar riboto veiks-
numo ir yra numatyta tarptautiniuose ir nacionaliniuose įstatymuose. Tačiau 
jos turinys keitėsi nuo įsitikinimo, kad tėvai (globėjai) turi įgyvendinti vaiko 
teises, iki Vaiko teisių konvencijos 5 str. įtvirtintos nuostatos, kad tėvai (glo-
bėjai) turi pareigą tinkamai vaikui naudojantis šia Konvencija pripažintomis 
teisėmis vadovauti29, tai iš esmės įtvirtina ir Lietuvos Respublikos vaikų teisių 
apsaugos pagrindų įstatymas. Nepaisant norminės bazės, mokslinėje literatū-
roje toliau diskutuojamas vaiko teisių autonomijos klausimas30. 

Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje, Lietuvos Respublikos vaiko tei-
sių apsaugos pagrindų įstatymo 3 str. reglamentuotas vaiko tėvų ar teisėtų glo-
bėjų dalyvavimas atitinkamame teisiniame procese, nes jie gali pagelbėti vaikui 
suteikti naudingą emocinę paramą. Lietuvos baudžiamojo proceso kodekse 
teisė turėti atstovą pagal įstatymą taip pat traktuojama kaip viena pagrindinių 
papildomų procesinių garantijų nepilnamečiam baudžiamojo proceso daly-
viui (BPK 53 str.). Beje, nepilnamečio liudytojo atstovas pagal įstatymą šiame 
straipsnyje buvo paminėtas tik visai neseniai31. Atstovai pagal įstatymą atitinka-
mai įgyja procesinių teisių ir pareigų, kurias pasitelkę jie gali padėti nepilname-
čiui pasinaudoti jam kaip atitinkamam proceso dalyviui suteiktomis teisėmis. 
Atkreiptinas dėmesys, kad pastaruoju metu Lietuvoje pagausėjo vaikų, kurių 
teisėti globėjai (-ai) negyvena su savo vaikais (pvz., yra išvykę į užsienį) ir nėra 
kreipęsi dėl laikinos globos. Taigi paaiškėjus tokiai situacijai, teisėtu vaiko glo-
bėju procese galėtų būti pripažintas asmuo, kuris de facto yra atsakingas už vai-
ką.32 

Derėtų pažymėti, kad dėl nepakankamai skiriamo dėmesio atstovavi-
mo pagal įstatymą institutui Lietuvos baudžiamojo proceso doktrinoje prak-
tiškai kildavo neaiškumų dėl tėvų (globėjų), kurie yra nukentėjusių nuo nu-

29 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos rati-
fikavimo. Valstybės žinios. 1995, Nr. 60-1501.

30 Apie diskusijas dėl vaiko teisių autonomijos žr. Sagatys, G., p. 33–39. 
31 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildymo ir pakeitimo 

įstatymas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 81-3312.
32 Specializuotų teismų šeimos ir nepilnamečių byloms nagrinėti įsteigimo Lietuvoje porei-

kis ir galimybės. Mokslo taikomasis tyrimas. Vilnius: Teisės institutas, 2002, p. 38. 
<http://www.nplc.lt/nj>. [žiūrėta 2008-11-12].
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sikalstamos veikos vaikų atstovai pagal įstatymą, teisinio statuso ir jo tinkamo 
įgyvendinimo. 

Asmens iki 18 m. amžius neužtikrina reikiamo baudžiamojo proceso 
eigos supratimo ir procesinių teisių panaudojimo savo interesams apginti, to-
dėl toks asmuo prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar teismo procesiniu 
sprendimu savo teises įgyvendina per atstovą pagal įstatymą (BPK 53 straips-
nio 2–4 dalys). Kaip nurodo Aukščiausiasis Teismas, ,,Jei nuo nusikalstamos vei-
kos nukentėjęs asmuo dėl nepilnametystės ar neveiksnumo pats negali baudžiamojoje 
byloje ginti savo interesų, toks asmuo procesinėmis teisėmis gali naudotis per atstovą 
pagal įstatymą. BPK 53 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad „atstovais pagal įstatymą 
gali būti nepilnamečio arba neveiksnaus įtariamojo, kaltinamojo, nuteistojo ir nuken-
tėjusiojo tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai arba įstaigos, kuri globoja ar rūpinasi įtaria-
muoju, kaltinamuoju, nuteistuoju ar nukentėjusiuoju, įgalioti asmenys.“33

Atstovo pagal įstatymą dalyvavimo baudžiamajame procese paskirtis 
yra padėti atstovaujamam asmeniui pasinaudoti savo teisėmis34, teisėtais bū-
dais ir priemonėmis ginti jo interesus (BPK 54 straipsnio 1 dalis). Atstovas 
pagal BPK 54 str. įgyja visas atstovaujamojo nukentėjusiojo teises viso proce-
so metu, išskyrus teisę duoti parodymus35, o ikiteisminio tyrimo pareigūnas, 
ikiteisminio tyrimo teisėjas ir prokuroras privalo išaiškinti (nors praktiškai tei-
sių išaiškinimas dažnai neteisingai sutapatinamas su proceso dalyvio parašo 
buvimu šalia teisių sąrašo, kuris paprastai yra pateiktas procesinių dokumentų 
blankuose36) nukentėjusiojo atstovui jo teises ir užtikrinti galimybę pasinaudo-
ti šiomis teisėmis. 

Tačiau, atrodytų, pakankamai aiškus BPK 28 str. interpretavimas, kad 

33 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
2007 m. balandžio 3 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-252/2007.

34 Žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos nutartis 
(baudžiamoji byla Nr. 2K-809/2007).

35 Parodymų davimas yra asmeninė procesinė teisė, išreiškianti liudytojo (plačiąja 
prasme) esmę ir kurią iliustruoja ,,liudytojo nepakeičiamumo“ taisyklė. Pl. žr. Jur-
ka, R. Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese. Monografija. Vil-
nius: VĮ Registrų centras, 2009.

36 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. Tikslinių patikrinimų dėl Baudžia-
mojo proceso kodekse nustatytos nukentėjusiųjų (nusikaltimų aukų) teisės ginti 
savo interesus ikiteisminio tyrimo metu užtikrinimo apibendrinimas. 2008-03-13 
Nr. 7.7-13, p. 4. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspIkiteisminiotyrimokontrol%C
4%97/ITapibendrinimai2008m/tabid/401/Default.aspx>. [žiūrėta 2010 09 14].
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nukentėjusiuoju turėtų būti pripažintas nepilnametis asmuo, kuris dėl nusi-
kalstamos veikos tiesiogiai37 patyrė turtinės ar neturtinės žalos, kartais teisės 
taikytojams virsta sudėtingu uždaviniu. Kaip žinoma, pripažinimas nukentėju-
siuoju paprastai suponuoja vienos iš nukentėjusiojo teisių – reikalauti atlyginti 
patirtą žalą – įgyvendinimą ir dažniausiai civilinio ieškinio pareiškimą bei pri-
pažinimą civiliniu ieškovu. Teismų praktikoje (kuri tam tikra apimtimi leidžia 
spręsti ir apie ikiteisminio tyrimo praktiką) pasitaiko atvejų, kai tėvai (vienas iš 
jų) yra pripažįstamas nukentėjusiuoju ir, pvz., žala, padaryta vaikui smurtinio 
ar seksualinio pobūdžio nusikalstama veika, yra priteisiama jam, o ne nuken-
tėjusiam vaikui38. Šiuo atveju akivaizdžiai remiamasi doktrina, kuri nepripažįsta 
vaiko kaip savarankiško teisės subjekto ir laikoma, kad tėvai įgyvendina jo tei-
ses. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atliktame teismų praktikos apibendrinime 
nurodoma, kad vis dėlto dauguma teismų civilinius ieškinius dėl neturtinės 
žalos atlyginimo tenkina tiesiogiai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusio ne-
pilnamečio naudai, o atstovams pagal įstatymą palieka teisę šias lėšas tvarkyti 
vaiko interesais39 – būtent tokia praktika atitinka atstovavimo instituto paskirtį. 

Analizuojant šį institutą, pažymėtina, kad svarbiausias momentas yra 
tinkamo atstovo paskyrimas. BPK įpareigoja atitinkamą pareigūną ar teismą, 
nustačiusį, kad atstovo dalyvavimas prieštarautų nepilnamečio asmens intere-
sams, užtikrinti, kad procese dalyvautų kitas atstovas pagal įstatymą (BPK 53 
str. 3 d.). Taigi visais atvejais pagrindinis kriterijus, skiriant ar keičiant atstovą, 

37 Baudžiamojo proceso įstatyme nenumatyta, kaip traktuoti sąvoką –,,nusikalsta-
ma veika padarė žalos“, tačiau nukentėjusiųjų rato išplėtimas, pripažįstant jais ne 
tik tiesiogiai nukentėjusį vaiką, o ir kitus asmenis, kurie išgyvena dvasinį (pvz., 
tėvus, brolius, seseris ir kitus artimus žmones) skausmą, būtų neadekvatus. Aukš-
čiausiojo Teismo praktika taip pat formuojama taip, kad nukentėjusiuoju pripa-
žįstamas asmuo, tiesiogiai patyręs žalos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 
m. balandžio 3 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-252/2007), o 
jam mirus – nukentėjusiuoju pripažįstamas artimas (tai įrodo ne tiek formalūs 
giminystės ryšiai, kiek artimi tarpusavio santykiai) žmogus. (žr. Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 14 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 
Nr. 2K-P-464/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 22 d. ka-
sacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-550/2005; Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo 2007 m. gruodžio 27 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-
853/2007).

38 Žr. Lietuvos Apeliacinio teismo baudžiamoji byla Nr. 1A-402/2006.
39 Teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, 

taikymo baudžiamosiose bylose apžvalga. Teismų praktika. 2008. Nr. 29. <http://
www.lat.lt/4_tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=34068>. [žiūrėta 2010-09-13].
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pagal įstatymą yra nepilnamečio interesai. Vėlgi dėl vertinamosios kategorijos 
– prieštaravimas (neprieštaravimas) nepilnamečio asmens interesams – prak-
tiškai kyla problemų užtikrinant tinkamą nukentėjusiojo vaiko atstovavimą 
baudžiamajame procese, ypač bylose, kuriose įtariamasis, nukentėjęs vaikas 
ir jo atstovas pagal įstatymą yra šeimos nariai. Remiantis prokurorų40 ir Vaiko 
teisių apsaugos kontrolierės pateiktais duomenimis, didžiąją dalį (92 proc.) 
smurtautojų sudaro nuo nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsispren-
dimo laisvei ir neliečiamumui nukentėjusiam vaikui patys artimiausi asmenys 
– tėvas, motina ar su motina gyvenantis asmuo. Tai žmonės turintys didžiulę 
įtaką vaikui, todėl sprendžiant klausimą dėl vaiko saugumo užtikrinimo, visada 
būtina įvertinti, ar nukentėjusio vaiko interesai procese bus tinkamai atstovau-
jami ir ginami. Pritartina požiūriui, kad jei yra bent menkiausių abejonių, jog 
atstovas pagal įstatymą gali daryti neigiamą įtaką vaikui (pvz., neigia įtariamojo 
kaltę; kaltina vaiką melavimu; duoda įtariamąjį teisinančius parodymus; siekia 
proceso nutraukimo ir pan.), ar manant, kad dėl tam tikrų priežasčių vaiko 
artimieji negalės tinkamai vykdyti savo pareigų procese (pvz., vaiko artimieji 
asocialūs, neįgalūs ir pan.), būtina spręsti klausimą dėl kito – tinkamo vaiko 
atstovo pagal įstatymą (pvz., vaiko močiutė, kitas suaugęs giminaitis ar vaiko 
teisių apsaugos tarnybos specialistas) parinkimo.41

Kitas aspektas – atstovų pagal įstatymą teisių užtikrinimas. Praktiškai 
galima situacija, kai atstovas pagal įstatymą yra neinformuojamas apie proce-
so veiksmą (dažniausiai apklausą), kuriame dalyvauja jo atstovaujamasis (pa-
prastai – liudytojas). Štai senojo Baudžiamojo proceso kodekso 175, 181 str. 
buvo numatyta, kad jaunesnis nei 16 m. liudytojas ar nukentėjusysis į apklausą 
paprastai kviečiami per atstovus pagal įstatymą, nebent kitaip reikalautų bylos 
aplinkybės42. Taigi atstovai pagal įstatymą, gavę šaukimą, sužinodavo apie vyks-
tantį procesą ir konkretų veiksmą. BPK normos, reglamentuojančios vaikų 

40 Apibendrinimas dėl nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei 
ir neliečiamumui, kai nukentėjusysis yra nepilnametis, ikiteisminio tyrimo praktikos 
2009 metais. 2010-02-02 Nr. 17.3.-31 <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspIkiteismin
iotyrimokontrol%C4%97/tabid/178/Default.aspx>. [žiūrėta 2010 09 14].

41 Apibendrinimas dėl nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei 
ir neliečiamumui, kai nukentėjusysis yra nepilnametis, ikiteisminio tyrimo praktikos 
2009 metais. 2010-02-02, Nr. 17.3.-31. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspIkiteismini
otyrimokontrol%C4%97/tabid/178/Default.aspx>. [žiūrėta 2010 09 14].

42 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso komentaras. Ats. red. G. Goda. Vilnius, 
2001, p. 210, 222, 226.
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apklausas (BPK 186 str.), numato, kad jose turi teisę dalyvauti atstovai pagal 
įstatymą, taigi apklausus nepilnametį be tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuomone, formaliai nėra pažeidžiami jokie 
BPK reikalavimai43. Toks formalus požiūris gali lemti nukentėjusių vaikų teisių 
pažeidimą. Siekiant užtikrinti tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą teises dalyvau-
ti procese, be abejo, būtina informuoti apie jį. 

Atkreiptinas dėmesys į skirtingą įstatymo leidėjo požiūrį, reglamentuo-
jant atstovo pagal įstatymą dalyvavimą apklausose ikiteisminio tyrimo metu ir 
teisme: jei ikiteisminio tyrimo metu, apklausiant nepilnametį liudytoją ar nu-
kentėjusįjį, atstovas pagal įstatymą turi teisę dalyvauti apklausoje (BPK 186 str. 
5 d.), tai, teisme apklausiant nepilnametį nukentėjusįjį, atstovo pagal įstatymą 
dalyvavimas yra būtinas (BPK 283 str. 3 d.). Tuo tarpu nepilnamečio liudy-
tojo apklausoje teisme atstovo pagal įstatymą dalyvavimas lieka neprivalomas 
(BPK 280 str. 1 d.), o dėl kaltinamojo atstovo pagal įstatymą dalyvavimo teis-
me kiekvienu atveju sprendžia teismas (BPK 249 str.). Galima konstatuoti, kad 
Lietuvoje išlaikytas minimalus standartas: teismui skirta pareiga nuspręsti dėl 
kaltinamojo atstovų pagal įstatymą dalyvavimo teisme, nes istoriškai susiklos-
tė, jog tarptautiniuose aktuose pabrėžiant, kad teismas ar kita atitinkama kom-
petentinga institucija, siekdama apginti vaiko interesus, gali pareikalauti, jog 
jo tėvai ar globėjai atvyktų dalyvauti, iš esmės kalbama apie kaltinamuosius44. 
Pastaraisiais metais tarptautiniu lygiu vis daugiau dėmesio skiriant ir nusikal-
timų aukų bei liudytojų teisėms baudžiamajame procese, rekomenduojama 
baudžiamojo proceso metu užtikrinti būtiną nepilnamečių nukentėjusiųjų ir 
liudytojų globėjų dalyvavimą45.

Apibendrindama minėtus atstovavimo aspektus, pritarčiau anksčiau 
išreikštai literatūroje nuomonei – atstovas pagal įstatymą turi būti informuo-

43 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2K - 483/2007.

44 Žr. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 
ratifikavimo. 40 str. 2 d. b punkto ii ir iii papunktis. Valstybės žinios. 1995, Nr. 60-
1501; Jungtinių Tautų standartinės minimalios nepilnamečių teisenos įgyvendi-
nimo taisyklės (Pekino gairės). Punktas 15.2. <http://www.nplc.lt/nj/dokumentai.
htm>. [žiūrėta 2007-11-21]. 

45 United Nation Economic and Social Council Resolution Nr. E/
CN.15/2005/14/,,Guidelines on justice involving child victims and witnes-
ses of crime“. Para. 25. www.unescap.org/stat/apex/2/APEX2_S.7_ECOSOC_
Resolution_2010WP.pdf . [žiūrėta 2009-04-01].
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jamas apie proceso eigą ir kviečiamas dalyvauti proceso veiksmuose, kuriuose 
dalyvauja jo atstovaujamasis, nebent jis kenktų ar trukdytų nepilnamečio inte-
resams46.

Nepilnamečio nukentėjusiojo apklausa

Pripažindami, kad pats dalyvavimas baudžiamajame procese yra sudė-
tingas išbandymas vaikui, ypač nukentėjusiajam ar liudytojui, įstatymų leidėjai 
dažnai nustato specifines vaikų apklausos taisykles, kurių paskirtis užtikrinti 
ne tik parodymų tikrumą, bet ir apklausiamojo visapusį saugumą. Europos 
Sąjungos pamatinis sprendimo 2 straipsnis bei 8 straipsnio 4 dalis47 įpareigoja 
kiekvieną valstybę narę stengtis užtikrinti, kad ,,<...> nukentėjusieji, kurie yra ypač 
pažeidžiami, galėtų naudotis konkrečiai nustatyta tvarka, geriausiai atitinkančia jų 
padėtį ir užtikrinti, kad tais atvejais, kai nukentėjusiuosius, ypač labiausiai pažeidžia-
mus, reikia apsaugoti nuo parodymų davimo viešame teismo posėdyje padarinių, nu-
kentėjusieji teismo sprendimu gali turėti teisę duoti parodymus tokiu būdu, kuris leis šį 
tikslą pasiekti bet kuriomis tinkamomis priemonėmis, suderinamomis su pagrindiniais 
teisiniais principais.“48

Siekiant užtikrinti, kad jaunesni kaip 18 metų liudytojai ir nukentėju-
sieji į teisiamąjį posėdį būtų kviečiami tik išimtiniais atvejais, BPK leidžia juos 
apklausti pas ikiteisminio tyrimo teisėją ir vėliau jų parodymus perskaityti teis-
me (BPK 276 str. 2 d.). Taip siekiama išvengti nepilnamečio liudytojo ar nu-
kentėjusiojo psichinės traumos ar kitokių sunkių padarinių, kuriuos jis galėtų 
patirti pakartotinai apklausiamas teisme (BPK 186 str.; 280 str. 3 d.; 283 str.  
3 d.). Tačiau, siekiant užtikrinti įtariamojo teisę į gynybą, numatyta, kad tokioje 
apklausoje turi teisę dalyvauti ir užduoti klausimus apklausiamajam įtariamasis 
ir jo gynėjas. Iki 2009 m. sausio 1 d. BPK buvo nurodytas tik nekonkretizuo-

46 Jatkevičius, A. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės įgyvendinimas bau-
džiamajame procese. Teisė. 2001, 41: 70.

47 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/220/TVR dėl nukentė-
jusiųjų padėties baudžiamosiose bylose. OL 2004 m. specialus leidimas, 19 sky-
rius, 4 tomas, p. 72–75. 

48 Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas. 2005 m. birželio 16 d.(*). By-
loje C-105/03 dėl Tribunale di Firenze (Italija) ikiteisminio tyrimo teisėjo 2003 m. 
vasario 3 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2003 m. kovo 5 d., pagal 
ES 35 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje 
byloje prieš Maria Pupino.
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tas įpareigojimas ikiteisminio tyrimo teisėjui užtikrinti, kad įtariamasis nepil-
namečiui apklausos metu nedarytų neleistino poveikio (BPK 186 str. 2 d.), 
kuris vargu ar galėjo būti efektyviai įgyvendintas. Vaikų psichologai jau seniai 
įrodinėjo, kad nukentėję vaikai, taip pat vaikai liudytojai privalo būti apklausi-
nėjami pagal specifines proceso taisykles49, kriminalistai taip pat mini ir aptaria 
vaikų apklausos taktiką ir metodiką50, tačiau tik 2007 m. vasarą pagaliau buvo 
nustatytos vaikų liudytojų ar nukentėjusiųjų apklausos taisyklės51, leidžiančios 
vaikus apklausti pas ikiteisminio tyrimo teisėją, nedalyvaujant įtariamajam. Jos 
taip pat numatė, kaip įtariamajam tokiu atveju suteikti galimybę stebėti apklau-
są ir užduoti klausimus. BPK pakeitimo įstatyme, kuris įsigaliojo 2009 m. sau-
sio 1 d. (įstatymo leidėjas buvo įsitikinęs, kad per kelerius metus teismai bus 
įrengę specialias patalpas tokioms apklausoms), numatyta, kad ,,jaunesnio kaip 
aštuoniolikos metų liudytojo ar nukentėjusiojo apsaugos interesais ikiteisminio tyrimo 
teisėjo nutartimi įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams, išskyrus valstybinės vaiko 
teisių apsaugos institucijos atstovą arba psichologą, gali būti neleista dalyvauti patal-
poje, kurioje atliekama apklausa. Tokiu atveju privalomai turi būti daromas garso ir 
vaizdo įrašas, o įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams turi būti sudaromos sąlygos 
stebėti ir girdėti apklausą iš kitos patalpos bei per ikiteisminio tyrimo teisėją užduoti 
apklausiamam asmeniui klausimus. Jei neįmanoma įtariamajam ir kitiems proceso 
dalyviams sudaryti sąlygų stebėti ir girdėti apklausą iš kitos patalpos, apklausa atlieka-
ma įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams nedalyvaujant. Tokios apklausos metu 
padarytas garso ir vaizdo įrašas tuoj po apklausos parodomas įtariamajam ir kitiems 
proceso dalyviams, kurie per ikiteisminio tyrimo teisėją turi teisę užduoti apklausia-
mam asmeniui klausimus“ (naujos redakcijos BPK 186 straipsnio 4 d.). 

Tokios procesinės nuostatos iš esmės atitinka Europos Žmogaus Tei-
sių Teismo (toliau – ir EŽTT) formuojamus 6 straipsnio garantijų apribojimo 
kriterijus bylose, kuriose pagrindiniai liudytojai ar nukentėjusieji yra vaikai, bei 

49 Žr. Grigutytė, N.; Čėsnienė, I.; Karmaza, E.; Valiukevičiūtė J. Psichologinės rekomen-
dacijos ikiteisminio tyrimo pareigūnams, dirbantiems su nepilnamečiais. Vilnius, 2006.; 
Grigutytė, N. Vaiko apklausa. Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Me-
todinis leidinys. Ats. redaktorė I. Česnaitytė. Vilnius, 2007, p. 158–169. <http://
www.nplc.lt/nj/projektas/index.htm>. [žiūrėta 2008-11-12].

50 Žr. Burda, R.; Kuklianskis, S. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu (taktikos teorija ir 
praktika). Vilnius, 2007, p. 203–223.

51 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 
įstatymas. Valstybės žinios. 2007, Nr. 81-3312. 
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Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijas52. Europos Žmogaus Tei-
sių Teismas yra ne vienoje byloje konstatavęs, kad nacionalinių įstatymų nusta-
tyta vaikų liudytojų apklausos tvarka, taip pat nacionalinių teismų sprendimai 
neleisti įtariamajam dalyvauti nukentėjusių vaikų (liudytojų) apklausose nepa-
žeidžia įtariamojo teisės į gynybą, jei gynybai ir įtariamajam suteikiama ,,pakan-
kama ir tinkama galimybė ginčyti prieš jį liudijančio liudytojo parodymus ir pa-
teikti liudytojui klausimų arba tuo metu, kai jis duoda parodymus, arba vėliau 
procese“53. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) Pupino 
byloje taip pat nusprendė, kad ,,2001 m. kovo 15 d. Tarybos pamatinio sprendimo 
2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose 2, 3 straipsniai ir 
8 straipsnio 4 dalis privalo būti aiškinami taip, kad nacionalinis teismas privalo turėti 
galimybę leisti mažamečiams vaikams, kurie kaip pagrindinėje byloje tvirtina nuken-
tėję dėl žiauraus elgesio, duoti parodymus pagal taisykles, užtikrinančias šiems vaikams 
tinkamą apsaugą, pavyzdžiui, neviešame posėdyje ir prieš jam įvykstant. Nacionalinis 
teismas privalo atsižvelgti į visas nacionalinės teisės normas ir jas aiškinti kiek įmano-
ma labiau remdamasis pamatinio sprendimo nuostatomis bei tikslais.“54

Taigi teismai, vertindami vaiko apklausos teisėtumą ir gautų rezultatų 
panaudojimą vėliau teisme, turėtų aiškinti nuostatas dėl vaiko apklausos orga-
nizavimo, remdamiesi tarptautinių teismų praktika. Teisės užduoti klausimus 
kaltinimo liudytojams tinkamo įgyvendinimo kriterijai EŽTT bylose formuo-
jami atsižvelgiant ne į formalias nacionalinėje teisėje galiojančias procedūras, 
bet vertinant dviejų svarbių interesų – nukentėjusiojo (liudytojo) vaiko inte-
resą būti saugiam bei įtariamojo (kaltinamojo) interesą pasinaudoti teise ži-
noti ir ginčyti kaltinimo liudytojų duodamus parodymus – suderinimo būdą. 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas netiesiogiai yra pritaręs tokiai praktikai, nuro-

52 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R (97) 13 valstybėms 
narėms ,,Dėl liudytojų bauginimo ir gynybos teisių“. Jurka, R.; Melničenko, S.; 
Randakevičienė, I. Pagrindinės Europos Tarybos rekomendacijos baudžiamojo proceso 
srityje. Vilnius: Eugrimas. 2006, p. 135, 137, 139–140.

53 Bocos – Cuesta v. the Netherlands <http://ius-software.si/EUII/
EUCHR/dokumenti/2005/11/CA SE_OF_BOCOS - CUESTA_v._THE_
NETHERLANDS_10_11_2005.html>. [žiūrėta 2007-11-15].

54 Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas. 2005 m. birželio 16 d.(*). By-
loje C-105/03 dėl Tribunale di Firenze (Italija) ikiteisminio tyrimo teisėjo 2003 m. 
vasario 3 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2003 m. kovo 5 d., pagal 
ES 35 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje 
byloje prieš Maria Pupino.
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dydamas, jog, esant pagrįstam įtarimui, kad apklausos metu apklausiamajam 
gali būti daromas neleistinas poveikis, motyvuota ikiteisminio tyrimo teisėjo 
nutartimi gali būti uždrausta įtariamajam ir jo gynėjui būti patalpoje, kurioje 
atliekama apklausa, nors tokios galimybės tuo metu galiojančios BPK normos 
tiesiogiai nenumatė.55 Tačiau tokiu atveju būtina užtikrinti įtariamajam galimy-
bę stebėti apklausą ir užduoti klausimus. Nes situacija, kai įtariamasis negali 
stebėti apklausos ar užduoti apklausiamiesiems vaikams klausimų56 ir kai nuos-
prendis iš esmės grindžiamas nukentėjusiojo vaiko (ar vaiko liudytojo) duotais 
parodymais57, yra pripažįstama teisės į gynybą pažeidimu. 

Teisės užduoti klausimus kaltinimo liudytojams įgyvendinimo taip pat 
nereikėtų absoliutinti. Pažymėtina, kad jei yra tinkamai informuotas įtariama-
sis apie savo teises apklausiant liudytoją (nukentėjusįjį) pas ikiteisminio tyrimo 
teisėją (ar kitą pareigūną), tačiau jis atsisako dalyvauti apklausoje (ar neatvyks-
ta į ją ir neprašo apklausos atidėti), taip pat atsisakius pateikti klausimus ap-
klausiamajam arba nepareiškia noro užduoti klausimų, vėlesni jo reikalavimai 
kviesti liudytoją į teismą gali būti nepatenkinami, tuo nepažeidžiant teisės į gy-
nybą. Tokiu atveju laikoma, kad pats įtariamasis (kaltinamasis) atsisakė savo 
teisių.58 Nacionalinė teismų praktika taip pat patvirtina šią nuostatą. Nepilna-
mečiam liudytojui paprašius jo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisė-
jui, perskaityti teisme ir gynybai nepareiškus dėl to prieštaravimo, vėliau nu-
teistojo ir gynėjo skundai dėl to, kad kaltinamasis neturėjo galimybės užduoti 

55  Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų nau-
dojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (II). Lietuvos Aukščiausio-
jo Teismo biuletenis. Teismų praktika. 2008, 26. <http://www.lat.lt/4_tpbiuleteniai/
senos/nutartis.aspx?id=32307>. [žiūrėta 2009-04-01].

56 Bocos – Cuesta v. the Netherlands. <http://ius-software.si/EUII/EUCHR/
dokumenti/2005/11/CASE_OF_BOCOS-CUESTA_v._THE_NETHER-
LANDS_10_11_2005.html>. [žiūrėta 2007-11-15].

57 Case of P.S. v. Germany. <http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?acti
on=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=2576&sessionI
d=17140584&skin=hudoc-en&attachment=true>. [žiūrėta 2008-12-12]. 

58 Accardi and others v. Italy. <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=44&
portal=hbkm&action=html&highlight=A.M.%20%7C%20v.%20%7C%20Italy&sessi
onid=20332640&skin=hudoc-en>. [žiūrėta 2009-03-08]; Case of S.N. v. Sweden 
<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&hi
ghlight=S.N.%20%7C%20v.%20%7C%20Sweden&sessionid=20332640&skin=hudoc-
en>. [žiūrėta 2009-03-08].
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klausimų liudytojui (nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme), buvo atmesti.59 
Kita situacija susiklosto, kai vaikas yra apklausiamas ikiteisminio tyrimo teisėjo 
tokiu bylos tyrimo metu, kai įtariamojo byloje nėra. Nors formalūs apklausos 
per ikiteisminį tyrimą reikalavimai tokiu atveju nėra pažeisti, teismas, nagrinė-
jantis bylą ir nekviesdamas nepilnamečio liudyti, taip pat formaliai nepažeidžia 
normų, reglamentuojančių nepilnamečių parodymus perskaityti teisme, tačiau 
kaltinamajam yra apribota teisė užduoti klausimus liudytojui (BPK 7 str., BPK 
44 str. 7 d.): ,,Nukentėjusioji R . R . ir liudytoja V. O. buvo apklaustos ikiteisminio ty-
rimo teisėjo pagal rašytinį prokuroro prašymą. Jos tuo metu buvo nepilnametės. <..> 
N. K . įtariamojo statusą įgijo 2003 m. spalio 14 d., o R . R . ir V. O. ikiteisminio tyri-
mo teisėjo buvo apklaustos 2003 m. gegužės 13 d., todėl BPK 184 straipsnio 4 dalies 
reikalavimai dėl įtariamojo ir gynėjo kvietimo į apklausą negalėjo būti įvykdyti. <...> 
Šia prasme Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimai nebuvo pažeisti. <...> Ta-
čiau jos nebuvo šauktos į pirmosios instancijos teismo posėdį. N. K ., kitų kaltinamųjų 
ir jų gynėjų prašymas apklausti R . R . ir V. O. teisiamajame posėdyje buvo atmestas. 
Teismo nuosprendis motyvuotas tuo, kad jos buvo apklaustos ikiteisminio tyrimo 
metu ir jų parodymai buvo perskaityti teisiamajame posėdyje. <...> Kasatorius N. K . 
pagrįstai nurodo, kad jam nebuvo suteikta teisės ginčyti nukentėjusiosios ir liudyto-
jos V. O. parodymų, nes jos nedalyvavo nagrinėjant bylą nei pirmosios, nei apeliaci-
nės instancijos teismuose. <...> Teisėjų kolegija konstatavo, kad BPK 7 straipsnio ir 
44 straipsnio 7 dalies reikalavimų pažeidimais buvo suvaržytos įstatymo garantuo-
tos kaltinamojo teisės ir tai sukliudė pirmosios instancijos teismui išsamiai išnagrinėti 
bylą ir priimti teisingą nuosprendį.“60 

Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka vaiką leidžiama ap-
klausti ir ikiteisminio tyrimo pareigūnui bei prokurorui. Tokioje apklausoje, 
viena vertus, nedalyvauja įtariamasis ir jo gynėjas, taigi psichologiškai ji gali 
būti palankesnė vaikui (liudytojui ar nukentėjusiajam), tačiau, kita vertus, jos 
metu gauti duomenys teisme gali būti panaudoti tik kitiems įrodymams pati-
krinti (BPK 276 str. 4 d.), ir vaikas gali būti kviečiamas į teismą. Atsižvelgdami 
į šias aplinkybes, baudžiamąjį procesą vykdantys pareigūnai turi modeliuoti 
vaikų apklausų atlikimą61. Nes apklausiamam teisme vaikui daromas poveikis 

59 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2K – 372/2007.

60 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2K-4/2007.

61 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 
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ne tik jam kaip asmeniui, bet jis gali ir keisti parodymus arba neatsiminti įvykio 
aplinkybių62, taip pat išlieka tikimybė, kad nepilnamečiui gali būti daromas ne-
leistinas poveikis dėl būsimo liudijimo teisme. Deja, nėra patikimų duomenų, 
kiek šia procesine galimybe (pagrįsta tarptautine praktika ir psichologų reko-
mendacijomis) yra naudojamasi: vienuose šaltiniuose nurodoma, jog proku-
rorai siekia atlikti nepilnamečių apklausas pas ikiteisminio tyrimo teisėją, kad 
vėliau jie nebūtų kviečiami į teismą63, kitur teigiama, jog praktiškai šiuo institutu 
naudojamasi retai64; kai kada priekaištaujama teismams, jog jie, nepaisydami 
to, kad nukentėjęs vaikas buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo, ne visada 
įvertina galimas neigiamas pakartotinės apklausos pasekmes vaiko psichikai ir 
siekia tiesiogiai išgirsti nepilnamečio parodymus kviesdami jį į teismą.65 Kita 
vertus, kaip rodo kai kurie empiriniai tyrimai, pakartotinės apklausos (nepri-
klausomai nuo apklausiamojo amžiaus) ir ikiteisminio tyrimo yra daugiau 
taisyklė nei išimtis, beje, tik ketvirtadalyje papildomų apklausų nesikartojo pir-
minėje apklausoje užduodami klausimai66, juose taip pat išryškėjo ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų požiūris, kad nepilnamečių apklausos, atliekamos ikiteismi-
nio tyrimo teisėjo, kaip tyrimo veiksmai, reikalaujantys daug organizacinių ir 
techninių išteklių, yra formalaus pobūdžio67. Įvertinus dar ir tai, kad valstybė, 

I-126 ,,Dėl rekomendacijų dėl nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklau-
sos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2009, Nr. 112-4806. 

62 Grigutytė, N., p. 158–159. Pabrėžtina, kad vaiko informacijos suvokimo ir pertei-
kimo ypatumai, kuriuos nulemia amžiaus, neturi būti kliūtis dalyvauti jam bau-
džiamajame procese. Kiekvienas vaikas turi teisę į tinkamą elgesį su juo kaip su 
gebančiu tinkamai suvokti aplinkybes liudininku, kurio parodymai turi būti tin-
kamai įvertinami, be to, negali būti iš anksto preziumuojama, kad vaiko parody-
mai yra menkaverčiai dėl jo amžiaus ar brandos lygio. United Nation Economic 
and Social Council Resolution Nr. E/CN.15/2005/14/,,Guidelines on justice 
involving child victims and witnesses of crime“. <www.unescap.org/stat/apex/2/
APEX2_S.7_ECOSOC_Resolution_2010WP.pdf> [žiūrėta 2009-04-01].

63 Ramanauskienė, V. Institucijų bendradarbiavimas seksualinių nusikaltimų prieš vaikus tyri-
muose. Tarptautinė konferencija „Kaip šiandien Lietuva padeda vaikams, nukentėju-
siems nuo seksualinės prievartos“. 2007 m. gegužės mėn. 11 d., Vilnius, p. 3.

64 Mickevičius, D. Vaiko apklausa – perspektyvos Lietuvoje. Tarptautinė konferencija. 
„Kaip šiandien Lietuva padeda vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievar-
tos“. 2007 m. gegužės 11 d. Vilnius.

65 Ramanauskienė, V., p. 3.
66 Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos. Projekto vadovas 

prof. dr. V. E. Kurapka. Metinė ataskaita. Vilnius. 2009, p. 39.
67 Ten pat, p. 44–45.
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privalanti užtikrinti (taip pat ir organizaciškai bei techniškai) savo funkcijų 
vykdymą, to negali padaryti, padėtis tampa dar sudėtingesnė. Nuo 2009 m. 
sausio 1 d. įsigaliojusi BPK 186 str. redakcija įpareigojo visas nukentėjusių vai-
kų apklausas, kuriose neleidžiama tiesiogiai dalyvauti įtariamajam ir jo gynėjui, 
vykdyti tam techniškai pritaikytose patalpose. Per 30 įrengtų nepilnamečių 
apklausos kambarių įvairiuose teismuose ir prie apskričių vyriausiųjų policijos 
komisariatų vargu ar tenkina šiandienos poreikius, kai 2009 m. nuo nusikals-
tamų veikų nukentėjo 3 222 nepilnamečiai: štai 804 nepilnamečiai nukentėjo 
nuo nusikaltimų žmogaus sveikatai (474 nežymiai sutrikdyta sveikata ar su-
keltas fizinis skausmas, 321 nesunkiai sutrikdyta sveikata, 9 padarytas sunkus 
sveikatos sutrikdymas), nuo plėšimų nukentėjo 581 nepilnametis. 

Būtent dėl galimos vaikų traumos tėvai susiduria su dilema – leisti ar ne 
apklausti jų vaiką, nukentėjusį nuo nusikalstamos veikos, ypač nuo seksualinių 
nusikaltimų. Sprendimo byloje P. S. prieš Vokietiją pareiškėjas buvo nuteistas, re-
miantis nukentėjusios motinos parodymais. EŽTT konstatavo, jog ,,apeliacinis 
teismas buvo tos nuomonės, kad S. parodymų teisme nebuvimas yra rimtas įrodymų 
rinkimo trūkumas, tačiau nurodė, kad mergaitės tėvai atsisakė atvesti dukterį į teismą, 
atsižvelgdami į jos sveikatos būklės pablogėjimo pavojų. Apeliacinis teismas manė, kad 
tėvų atsisakymas yra suprantamas; šiuo aspektu jis atsižvelgė ir į medicinos pažymą, 
patvirtinančią tėvų teiginius, bei psichologo išvadas. Tokiomis aplinkybėmis [S] paro-
dymų panaudojimas buvo susijęs su tokiais gynybos teisių apribojimais, kad pareiškėjo 
bylos nagrinėjimas nelaikytinas teisingu. Dėl to Konvencijos 6 str. 3 d. d punktas, taiko-
mas kartu su 6 str. 1 d., buvo pažeistas.“68

Iškilus būtinumui nepilnametį nukentėjusįjį apklausti teisminio nagri-
nėjimo metu teismo posėdžio salėje, įstatymas numato keletą nukentėjusių 
vaikų apsaugos nuo neigiamo poveikio priemonių, dėl kurių taikymo nuspren-
džia bylą nagrinėjantis teisėjas. Vaikai gali dalyvauti ne visą bylos nagrinėjimo 
laiką, jie gali duoti parodymus laikinai pašalinus kaltinamąjį iš posėdžio salės, 
apklausiant šaukiamas valstybinės vaikų teisių apsaugos institucijos atstovas ar 
psichologas ir dalyvauja vaiko atstovai pagal įstatymą. Nepilnamečiams nuken-
tėjusiesiems klausimai užduodami tik per teisėją, o prireikus – per nukentėju-
siojo atstovą (BPK 275, 283 str.).

68 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų nau-
dojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (II). Teismų praktika. Nr. 
26 <http://www.lat.lt/4_tpbiuleteniai/senos/nutartis.aspx?id=32307>.
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Specialisto dalyvavimas nepilnamečių nukentėjusiųjų apklausoje

Daugėjant nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų vaikų, itin aktualūs 
tampa jų teisių apsauga baudžiamajame procese ir tinkamas elgesys su jais bau-
džiamojo proceso metu, siekiant užkirsti kelią antrinei viktimizacijai69. Todėl 
baudžiamajame procese, kuriame dalyvauja nepilnamečiai, ypač svarbu pasi-
naudoti atitinkamų specialistų teikiamomis galimybėmis.

Atsižvelgiant į nepilnamečių brandos ypatumus, rekomenduotina, kad 
su jais visuose baudžiamojo proceso etapuose dirbtų vaikų specialistai. Ikiteis-
minio tyrimo pareigūnai, tiesiogiai tiriantys bylas, taip pat prokurorai, privalo 
pasinaudoti baudžiamojo proceso teikiamomis galimybėmis ir užtikrinti įvai-
riapusį bendradarbiavimą, visų pirma su vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir 
jų darbuotojais, prireikus – taip pat su socialiniais darbuotojais, pedagogais, 
psichologais, psichiatrais ir kitais specialistais, dirbančiais valstybinėse institu-
cijose ir nevyriausybinėse organizacijose. Galiojantis BPK numato keletą spe-
cialisto dalyvavimo baudžiamajame procese formų: jis gali dalyvauti atliekant 
proceso veiksmus, taip pat atlikti objektų tyrimą ir pateikti specialisto išvadą ar 
paaiškinimus. 

Kompetentingo specialisto dalyvavimas tyrimo veiksme turi padėti pa-
reigūnui, kuris konkrečiu atveju bendraujant su nepilnamečiu ar vertinant tam 
tikras aplinkybes, neturi reikiamų pedagoginių, psichologinių ir kitų žinių. 

BPK 186 str., 283 str. 3 d. reglamentuodami nepilnamečių nukentėju-
siųjų apklausas, nurodo vaikų teisių apsaugos institucijos atstovą arba psicholo-
gą kaip specialistus, galinčius dalyvauti jose. Toks įstatymų leidėjo pasirinkimas 
abejotinas ta prasme, kad situacija gali lemti ir kitokių specialistų dalyvavimo 
apklausoje poreikį. Manytina, kad, jeigu būtina, reikia remtis bendra BPK nuos-
tata, leidžiančia pasitelkti specialistą atliekant bet kokį procesinį veiksmą (BPK 
180 str.). Taigi ir į nepilnamečių apklausas kaip specialistas gali būti kviečiamas 
ir kitas profesionalas, turintis reikiamų žinių ir įgūdžių, pvz., nepilnamečio mo-
kytojas. Įdomu, kad specialistų,,sąrašas“, nurodomas normoje, reglamentuo-
jančioje nepilnamečių apklausą, vis keitėsi: pedagogas (senojo BPK 179 str., 
315 str.); pedagogas arba psichologas (BPK projekto 182 str.) – ir buvo taip pat 

69 Uscila, R. Vaikų viktimizacija Lietuvoje. Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir prak-
tika. Metodinis leidinys. Ats. red. I. Česnaitytė. Vilnius, 2007, p. 81–85 <http://
www.nplc.lt/nj/projektas/index.htm>. [žiūrėta 2008-11-12].
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kritikuojamas, nurodant, kad nereikia vardyti konkrečių specialistų, kurie gali 
būti kviečiami į vaikų apklausas.70 Specialisto baudžiamajame procese paskirtis 
– panaudoti specialias žinias ir kompetenciją, kurių neturi baudžiamąjį procesą 
vykdantis asmuo, bet ne atstovauti konkrečiai institucijai ar turėti atitinkamą 
diplomą. 

Kaip teigiama šiuo metu, dažniausiai teisėjai į teismo posėdžius kviečia 
ne psichologą, o valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijų atstovą, kurių da-
lyvavimas, tiek praktikų, tiek mokslininkų nuomone, baudžiamajame procese 
yra gana formalus71. Taigi psichologas, turintis atitinkamą kompetenciją, tikrai 
atrodo galintis geriau atlikti specialisto funkciją nukentėjusių vaikų apklausose. 
Tačiau, nors dėl kompetentingų psichologų pagalbos būtinybės neabejojama 
ir valstybiniu lygiu, psichologų etatams prie teisėsaugos institucijų lėšų kol kas 
nenumatyta72, dėl lėšų stygiaus tampa vis sunkiau pasinaudoti nevyriausybinių 
organizacijų paslaugomis73. 

Pasikeitus nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos regla-
mentavimui, specialistą tapo privaloma kviesti į apklausą, atliekamą ikiteismi-
nio tyrimo metu ir į atliekamą teisme. Šis reikalavimas atitinka ir tarptautinių 
aktų nuostatą, kad, siekiant išvengti sunkumų vaiko apklausų metu, apklausa 
ir kiti procesiniai veiksmai turi būti atliekami atitinkamai parengtų specialistų, 
kurie privalo atsižvelgti į vaiko poreikių pagarbą ir visapusišką jų analizę74.

70 Jatkevičius, A., p. 70–71.
71 Ramanauskienė, V., p. 3.
72 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 2010 m. rugpjūčio 3 d. pavedė 

Socia linės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Teisingumo, Vidaus reikalų, 
Finansų ministerijomis, Generaline prokuratūra ir Vaiko teisių apsaugos kon-
trolieriaus įstaiga apsvarstyti kvalifikuotų psichologų dalyvavimo nepilnamečių 
apklausose užtikrinimo alternatyvas ir pateikti siūlymus dėl tinkamiausio šios 
problemos sprendimo būdo bei lėšų poreikio. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė: Lie-
tuvoje trūksta psichologų, kurie galėtų dalyvauti nukentėjusių vaikų apklausose. <http://
www3.lrs.lt/pls/inter/dba_intra.vaikai?sakid=5335&dokid=101606&kalbid=1>. [žiū-
rėta 2010-09-13]. 

73 Pasak Vaiko teisių apsaugos kontrolierės, iki šiol buvo remtasi beveik vien tik ne-
vyriausybinių organizacijų specialistų pagalba, kuri savo ruožtu buvo finansuoja-
ma iš projektų. E. Žiobienė: vaikų psichologų etatai galėtų būti įsteigti teismuose <http://
www.delfi.lt/news/economy/law/eziobiene-vaiku-psichologu-etatai-galetu-buti-isteig-
ti-teismuose.d?id=36235993>. [žiūrėta 2010-09-14].

74 United Nation Economic and Social Council Resolution Nr. E/
CN.15/2005/14/,,Guidelines on justice involving child victims and witnes-
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Specialistų (ekspertų) svarba yra pabrėžiama ir EŽTT praktikoje, kur 
specialisto dalyvavimas apklausoje gali būti traktuojamas ir kaip atsvaros me-
chanizmas (angl. counterbalancing procedure), turintis efektyviai kompensuoti 
mažesnes gynybos galimybes.75

Kita specialisto dalyvavimo baudžiamajame procese forma – specialis-
to išvados pateikimas. Lietuvos baudžiamojo proceso kodekse atskirai neiš-
skirta, Lietuvos baudžiamojo proceso doktrinoje praktiškai nenagrinėta, tačiau 
užsienio šalių nepilnamečių teisenoje įprasta ir jau taikoma Lietuvoje specia-
listo išvados forma yra nepilnamečio parodymų psichologinis vertinimas. Jis 
tampa labai svarbiu bylose, kuriose pagrindinis arba vienintelis informacijos 
apie nusikalstamą veiką įrodymas yra vaikas.76 Šis vertinimas, atliekamas pagal 
patikimas metodikas77, gali tapti svariu įrodymu tokiose bylose. EŽTT vaiko 
parodymų patikimumo vertinimą pripažįsta tiek įrodymu, tiek viena iš teisingo 
proceso prielaidų bylose, kuriose kaltinamieji negali patys tiesiogiai apklausti 
vaikų – liudytojų.78

Tiesiogiai nesusijusios su įrodinėjimo procesu, tačiau, psichologų tei-
gimu, veiksmingos specialisto dalyvavimo formos, yra specialistų, teikiančių 
vaikams – nusikaltimų aukoms ir liudytojams – tinklas; vaiko parengimas 
teisminėms procedūroms, vaiko lydėjimas proceso metu, t. y. duodant paro-
dymus, apklausų metu, kurią gali atlikti asmenys, teikiantys paramą, ir t. t.79 Kol 

ses of crime“. Para. 25. www.unescap.org/stat/apex/2/APEX2_S.7_ECOSOC_
Resolution_2010WP.pdf - [žiūrėta 2009-04-01].

75 Dissenting opinion of judges Türmen and Maruste. Case of S.N. v. Sweden. <http://
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highligh
t=S.N.%20%7C%20v.%20%7C%20Sweden&sessionid=20332640&skin=hudoc-en>. 
[žiūrėta 2009-03-08].

76 Čėsnienė, I.; Diržytė, A. Nepilnamečių liudytojų parodymų baudžiamosiose by-
lose psichologinis vertinimas. Jurisprudencija. 2005, 67 (59): 40.

77  Žr. Čėsnienė I., Diržytė, A., p. 39–44.
78 Accardi and others v. Italy. <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=44&

portal=hbkm&action=html&highlight=A.M.%20%7C%20v.%20%7C%20Italy&sessi
onid=20332640&skin=hudoc-en>. [žiūrėta 2009-03-08]; Case of P.S. v. Germany. 
<http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27F
D8FB86142BF01C1166DEA398649&key=2576&sessionId=17140584&skin=hudo
c-en&attachment=true>. [žiūrėta 2008-12-12].

79 United Nation Economic and Social Council Resolution Nr. E/
CN.15/2005/14/,,Guidelines on justice involving child victims and witnesses 
of crime“. Para. 22–25. <www.unescap.org/stat/apex/2/APEX2_S.7_ECOSOC_
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kas tokių socialinių paslaugų teikimas Lietuvoje epizodiškai organizuojamas 
vykdant projektus, taip pat nevyriausybinių organizacijų.80

Psichologų nuomone, kuo sudėtingesnis atvejis, pavyzdžiui, ilgalaikis 
seksualinis vaiko išnaudojimas, vykęs vaiko artimiausioje aplinkoje, tuo reika-
lingesnis įvairių specialistų sistemų – kriminalinės, vaiko apsaugos ir gydymo – 
bendradarbiavimas. Visos šių sistemų vykdomos intervencijos – baudžiamoji, 
apsauginė ir terapinė – yra labai svarbios ir siekiančios vaiko gerovės. Iš esmės 
jos viena kitai jokiu būdu neprieštarauja.81 Būtų optimalu, kad besiformuojanti 
praktika bylose, kuriose nukentėjo nepilnamečiai, teisėsaugos ir kitoms vaikų 
teisėmis besirūpinančioms tarnyboms dirbti bendrai82 tobulėtų ir plistų.

Resolution_2010WP.pdf> [žiūrėta 2009-04-01].
80  Lietuvoje pastebima tendencija, kad būtent nevyriausybinės organizacijos imasi 

iniciatyvos vaikų teisėms baudžiamojo proceso metu užtikrinti. Būtent nevyriau-
sybinė organizacija dar 2005 m. įrengė vieną iš pirmųjų Lietuvoje specializuotą 
vaikų apklausos kambarį. Tyrimai rodo, kad būtent nevyriausybinės organizacijos 
daugiau dirba tiesiogiai su vaiku, kuriam reikia socialinių paslaugų, pvz., teikia psi-
chologinę pagalbą, tuo tarpu valstybinės įstaigos daugiausia teikia informacinio 
pobūdžio paslaugas. Žr. Česnaitytė, I.; Uscila, R. Organizacijų, teikiančių sociali-
nes paslaugas nepilnamečiams, sistemos ir gebėjimų įvertinimas. Teisės problemos. 
2008, 2 (60): 93. Plačiau apie organizacijas, teikiančias tokio pobūdžio paslaugas 
ir metodines priemones, skirtas vaikų atstovams pagal įstatymą žr. <http://www.
prokuraturos.lt/Pirmaspuslapis/GarbusisTeismeašbijau/tabid/207/Default.aspx>. [žiū-
rėta 2009-04-01]; <http://www.prokuraturos.lt/Pirmaspuslapis/Pagalbavaikamsnu-
kentėjusiemsnuosmurto/tabid/265/Default.aspx>. [žiūrėta 2009-04-01].; Grigutytė, 
N., p. 162.
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Išvados

1. Laiku atliktas vaiko, kuris nukentėjo nuo nusikalstamos veikos, pripa-
žinimas nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu, suponuoja atitinkamo 
statuso įgijimą. Statuso suteikimo vilkinimas arba pripažinimas nuken-
tėjusiuoju ne tiesiogiai nukentėjusio vaiko, o kito asmens (tėvų, įtėvių ir 
pan.) gali lemti nepilnamečio nukentėjusiojo teisių pažeidimą.

2. Nevisiškas nepilnamečio nukentėjusiojo procesinis veiksnumas lemia, 
kad nukentėjusiojo teises jis gali įgyvendinti tik padedamas atstovo ir 
prokuroro. Tinkamo nepilnamečio nukentėjusiojo atstovo pagal įstaty-
mą paskyrimas ir realus teisių bei pareigų jam išaiškinimas sudaro prie-
laidas baudžiamajame procese atstovauti nepilnamečio nukentėjusiojo 
teisėtiems interesams. Jei kyla abejonė dėl atstovo pagal įstatymą gebė-
jimo ar norėjimo tinkamai atlikti savo funkcijas, baudžiamojo proceso 
subjektai privalo jį pakeisti tinkamu atstovu.

3. Nepilnamečių nukentėjusiųjų parodymai yra svarbūs, o kartais vienin-
teliai tiesioginiai įrodymai baudžiamosiose bylose, todėl procesinė pa-
rodymų gavimo ir fiksavimo forma – apklausa – turi būti organizuota 
atsižvelgiant į psichologų, kriminalistų rekomendacijas ir užtikrinti įta-
riamojo teises į gynybą ir vaiko saugumą. Siekiant apsaugoti nukentė-
jusįjį ir jo parodymus, nepilnamečių apklausų organizavimas turi būti 
užtikrintas techniniais (vaikų apklausos kambariai su atitinkama įran-
ga), organizaciniais ir žmogiškaisiais (pareigūnai, kurie specializuojasi 
tokio pobūdžio bylose bei kompetentingi specialistai, ypatingais sun-
kiais atvejais – paprastai psichologai) ištekliais.
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11. OFICIALIOSIOS STATISTIKOS TYRIMAS 
 FORMUOJANT SAUGUMO UŽTIKRINIMO   
 STRATEGIJĄ1

Prof. habil dr. Viktoras JUSTIcKIS  
Prof. dr. Vidmantas Egidijus kuraPka

Informacija ir saugumo užtikrinimas

Visa šališka informacija apie visuomenę ir joje vykstančius procesus – 
viena svarbiausių saugumo užtikrinimo prielaidų. Taip yra todėl, kad saugumui 
užtikrinti pirmiausia turi būti žinomi jam gresiantys pavojai. Tik jų pažinimas 
leidžia imtis veiksmingų įspėjimo priemonių laiku. 

Tačiau pavojaus požymių nustatymas dažniausiai yra sudėtinga užduo-
tis. Mat esant pavojui nelaimė, žala, blogis, kurie gali įvykti, dar neįvyko. Neretai 
apie jį gali įspėti tik atskiri, gana nekalto pobūdžio požymiai. Taigi gresiančią 
pavojaus tikimybę tenka atpažinti netiesiogiai, kartais iš nelabai ryškių tenden-
cijų ir požymių.

 Jūreivis, numatantis audrą pagal vos pastebimus oro pokyčius, gydyto-
jas, įspėjantis apie pavojingą ligą iš nežymių simptomų, seismologas, iš silpnų, 
bet būdingų seismografo signalų prognozuojantis katastrofišką žemės drebėji-
mą – visi jie išmoksta atpažinti artėjantį pavojų iš įvairiausių, pirminių ir tolimų 
gresiančio pavojaus požymių. 

Tokių pavojų įspėjančių požymių paieška yra svarbi saugumo užtikrini-
mo problema. Jie leidžia imtis saugumo įspėjimo priemonių laiku, tada, kada jį 
sukeliantys procesai tik prasidėjo. Būtina tam sąlyga – pavojaus signalų žinojimas. 

1 Ši monografijos dalis yra tolesnis vystymas koncepcijos, išdėstytos ankstesnėse 
publikacijose. Žr. Justickis, V. Criminal data mining. Jahankhani, H.; Watson, D. 
L. ir kt. Handbook of Electronic Security and Digital Forensic. New Jersey, London. 
World Scientific, 2010, p. 657–692; Justickis, V.; Kurapka, E.  Analysis of the Legal 
Data in Security Research. Jurisprudencija (in press).
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Tačiau ši problema ne tik svarbi, bet ir sudėtinga. Išaiškinant gresiančių 
pavojų požymius neretai susiduriame su dideliais informacijos srautais bei ma-
syvais. Neretai pavieniai pavojaus požymiai „skęsta“ neaprėpiamuose nenau-
dingos informacijos srautuose. 

Šioje situacijoje tik sisteminė paieška, taikant šiuolaikinės informatikos 
metodus bei galingiausią kompiuterinę įrangą, suteikia galimybę išaiškinti pa-
vojaus požymius. 

Visa tai itin svarbu ieškant nusikaltimų grėsmių. Šiai saugumo užtikri-
nimo sričiai būdinga situacija „troškulys vandenyno vidury“. Formuojant nu-
sikalstamumo kontrolės ir jo prevencijos strategiją, viena vertus, labai trūksta 
būtiniausios teisingiems sprendimams priimti informacijos, kita vertus, asme-
nys, vykdantys šią veiklą, „skęsta“ informacijos srautuose, stipriai „atakuojami“ 
pačios įvairiausios ir nereikalingos informacijos. 

Oficialioji statistika – tai įstaigų ir organizacijų, tiesiogiai ar netiesiogiai 
dalyvaujančių nusikalstamumo kontrolėje ir prevencijoje, teikiami duomenys. 
Visi šie duomenys nėra skirti nusikalstamumui išaiškinti. Jų paskirtis – užti-
krinti įvairius institucijų ir organizacijų veiklos aspektus. Ši statistika vis dar 
sudaro didžiausią informacijos apie nusikalstamumą ir jo grėsmes dalį, ypač 
kai nusikalstamumas tiriamas šalies ir pasaulio mastu. Vidaus reikalų ministeri-
jos ataskaitos apie registruotus nusikaltimus, teismų duomenys apie išspręstas 
bylas, įvairiausių priežiūros institucijų (ekonominių, sanitarinių, ekologinių ir 
pan.) duomenys apie jų išaiškintus pažeidimus nėra skirti nusikalstamumui 
tirti. Lygiai taip pat labai didelė dalis duomenų, leidžiančių spręsti apie nusi-
kalstamumą ir jo veiksnius, nėra renkami moksliniams tyrimams. Duomenys 
apie spiritinių gėrimų vartojimą, mokyklos nelankymą, darbo kaitą, gyventojų 
pajamų mažėjimą ir panašiai – visi jie atspindi atitinkamų finansinių, švietimo 
ir ūkio subjektų veiklą. 

Svarbu pabrėžti, kad visi šie duomenys tiesiogiai neskirti nusikaltimams 
tirti. Jų tikslas kitoks – užtikrinti įstaigų veiklos organizaciją. Nustatant duome-
nų gavimo ir įforminimo tvarką, galvojama tik apie įstaigų veiklos užtikrinimą 
ir nesiimama jokių priemonių, kad duomenys galėtų būti panaudoti ir nusi-
kalstamumui tirti. 

Todėl bandant panaudoti šiuos duomenis nusikalstamumo grėsmėms 
tirti reti naudingos informacijos „grūdai“ turi būti suieškoti labai dideliuose 
nusikalstamumui tirti nereikalingų duomenų kloduose. Pasisekimas darant tai 
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lemiamu mastu priklauso nuo paieškos metodų, jų galingumo, sistemiškumo, 
sugebėjimo kiek įmanoma labiau pritaikyti gautą informaciją tolesnei paieškai. 

Šiame straipsnyje aptarsime vieną perspektyviausią šiuolaikinės infor-
macijos paieškos metodą – „data mining“. Žodis „mining“ anglų kalboje reiškia 
„kasinėjimas“. Jis dažniausiai taikomas apibūdinant kasinėjimą giliose šachto-
se, kur angliakasiams tenka iškasti daug uolienos, net ir nedidelio naudingo 
mineralo kiekiui gauti. „Data mining“ atveju terminas „kasinėjimas“ taikomas 
informacijai tirti. Šiuo atveju ieškomas „mineralas“ – naudinga informacija, lei-
džianti numatyti nusikaltimų grėsmių požymius, o „uoliena“ – tai nenaudinga 
informacija, kurios gausybė tik apsunkina naudingos paiešką. 

Lietuviškas sąvokos „data mining“ atitikmuo dar neįsigalėjo. Pažodinis 
vertimas „duomenų kasinėjimas“ skamba keistai ir nėra įsitvirtinęs. Todėl šia-
me straipsnyje vartosime priimtinesnį metodo pavadinimą „apibendrinta duo-
menų analizė“ (ADA). 

Skyrium nuo įprastos duomenų analizės, kuri iš daugybės požymių 
atrenkama ir tiriama, tik nedidelis jų požymių skaičius ADA dirba su visais iš 
karto taip siekdamas užtikrinti visų svarbiausių šių duomenų dėsningumų iš-
aiškinimą. Taigi tai tikrai „apibendrinta“ – viską apimanti tam tikrų duomenų 
analizė. 

Šiame skyriuje pateiksime ADA metodo galimybes tiriant didžiausią 
informacijos apie nusikalstamumą šaltinį – oficialiąją statistiką. 

Tuo tikslu bus aptarta: 

1.  šio metodo esmė ir skirtumai nuo kitų informacijos analizės metodų;

2.  kriminologinių teorijų taikymas organizuojant duomenų analizę ADA 
metodu;

3.  tuo pagrindu bus pasiūlytas ADA metodo modelis, jungiantis bendrą 
duomenų analizę su visuma kriminologinių teorijų, kurios gali būti pritai-
kytos nagrinėjant tam tikrą informacijos apie nusikalstamumą masyvą. 

Apibendrintos duomenų analizės samprata. ADA kaip metaprocedūra

Sąvokos „apibendrinta duomenų analizė“ (ADA) taikymas šiuolaikinė-
je mokslinėje literatūroje yra gana skirtingas. Dažniausiai ši samprata siejama su 
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metodais, skirtais labai dideliems duomenų kiekiams apdoroti2. 

Labai didelis duomenų masyvas pirmiausia pasižymi tuo, kad jame yra 
informacija apie daugelį tiriamų objektų, pavyzdžiui, žmonių, nusikaltimų, gy-
venamųjų vietovių ir pan. Antrasis jo ypatumas tas, kad apie kiekvieną šį tiria-
mą objektą pateikiama daug informacijos – jis apibūdinamas pagal daugybę 
požymių. 

Pavyzdžiui, nagrinėjamas duomenų masyvas apie daugumą tūkstančių 
gyventojų, kurių kiekvienas iš jų apibūdintas daugeliu šimtu požymių (lytis, 
amžius ir kt.). Nagrinėjant tokį duomenų masyvą įprastu (ne „data mining“) 
būdu nėra kito būdo, kaip nagrinėti ryšius tarp šių požymių vienas po kito. Tuo 
tikslu pirmiausia išskiriami du trys požymiai ir tiriami ryšiai tarp jų. Remiantis 
atitinkamo mokslo žiniomis, keliama hipotezė, kokia yra labiausiai tikėtina są-
veika tarp jų. Vėliau ši hipotezė tikrinama taikant tam tikrus statistinius-infor-
macinius metodus. 

Jeigu hipotezė pasitvirtina, analitikas gali švęsti pergalę – padarytas pir-
mas žingsnis nagrinėjant šį labai didelį duomenų masyvą. Po to tuo pat būdu 
nuosekliai tiriami kiti požymiai bei sąveika tarp jų. Taip daroma, kol nebus iš-
tirti visi požymiai ir ryšiai tarp jų. 

Suprantama, kad tokio didelio masyvo atveju tai labai ilgas ir sunkus 
darbas. Sakykime, nagrinėjame gana didelį duomenų masyvą. Kiekvienas tyri-
mo objektas apibūdinamas tik 100 požymių. 

Kiek hipotezių tarp atskirų požymių reikia patikrinti, kad galėtume 
teigti, jog išaiškinome visus ryšius ir nepraleidome nieko svarbaus. Paprastas 
skaičiavimas parodo, kad tarp 100 požymių gali būti 100*(100–1)2 = 9 900 
porinių ryšių, 100* (100–1)*(100–2)/3 = 970 200 ryšių tarp trijų požymių 
ir t. t., nekalbant apie sudėtingesnius ryšius, pavyzdžiui, tarp keturių, penkių ir 
daugiau. 

Akivaizdu, kad tai beviltiškai ilgas ir sunkus būdas. Maža to, pasirenkant 
šį būdą, renkant didelę informaciją mažais kiekias rizikuojama, kad atskiri svar-
būs dėsningumai bus nepastebėti.

2 Giudici, P. Applied Data Mining : Statistical Methods for Business and In-
dustry. John Wiley & Sons, New York, 2003.
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Apibendrintos duomenų analizės atveju pasirenkamas kitas būdas. Čia 
keliamas tikslas – iš karto išaiškinti, kokie apskritai ryšiai yra nagrinėjamame 
masyve. Taigi užuot išskyrus atskirus požymius ir tik su jais dirbus, iš karto sie-
kiama dirbti su visais. Idealu, jeigu analitikas gali būti tikras, kad išaiškino visus 
svarbiausius slypinčius šiame duomenų masyve dėsningumus ir nepraleido 
nieko svarbaus. Jau atlikus šį darbą ir nustačius masyve esamus dėsningumus, 
pradedama juos aiškinti, dėl kiekvieno iš jų nagrinėjamas klausimas, kaip tas 
dėsningumas atsirado. Taigi įprastas (ne ADA) tyrimas kelia prielaidas, kokie 
ryšiai tarp požymių tikėtini, ir tik paskui tikrina, ar jie iš tikrųjų yra. Tuo tarpu 
ADA nekelia jokių išankstinių prielaidų. Pirma išaiškinama, kokie ryšiai yra, ir 
tik vėliau dirbama su šiais tikrai esamais ryšiais.

Taigi problema, kuriai spręsti skirta ADA, nepaprastai sunki ir kartu 
svarbi. Kokiais būdais tai daroma? 

ADA taikyti skirta šimtai mokslinių publikacijų, knygų, straipsnių ir pa-
našiai. Susipažinimas su šia literatūra rodo, kad į ADA žiūrima kaip į atskirą ir 
ypatingą informacijos apdorojimo metodų grupę. 

Tačiau nėra prieita prie bendros nuomonės atsakant į kitą klausimą, kuo 
(išskyrus paskirties) ši metodų grupė skiriasi nuo visų kitų, „įprastų“. Dažniau-
siai teigiama, kad ADA priskiriami „itin galingi“, modernūs, sudėtingi ir nestan-
dartiniai (tai yra retai taikomi nagrinėjant mažesnius masyvus) metodai. Prie 
ADA metodų neretai priskiriami šiuolaikiniai daugiamatės statistikos metodai, 
kurie leidžia nagrinėti ryšius tarp kelių požymių (faktorinė analizė, regresijos, 
klasterizacijos, neuroninių tinklų ir pan.). 

Kad ir kaip būtų suprantama ADA metodų specifika, remiantis vienu – 
ji yra. Susipažinimas su tuo, kaip ADA taikoma praktikoje, verčia suabejoti šia 
prielaida. Išaiškinant, kokie statistiniai-informaciniai metodai iš tikrųjų taikomi 
vykdant ADA, nerasime nė vieno statistinio metodo, kuris nebūtų taikomas 
šiuose tyrimuose. Faktiškai visi šiuolaikiniai ir tradiciniai, paprasti ir sudėtin-
gi, skirti latentiniams ir stebimiems požymiams stebėti, nagrinėjantys atskirus 
požymius bei jų poras, ir skirti daugiamatei analizei metodai plačiai taikomi, 
dirbant su labai dideliais duomenų masyvais, siekiant juos tirti apibendrintai, 
tai yra darant tyrimo objektu visą jame esančią informaciją ir pažymint visa tai 
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kaip „data mining“3,4,5. Visais šio metodo taikymo atvejais plačiai taikoma ko-
reliacinė, regresinė, dispersijos, faktorinė analizė, klasterizacija bei kiti žinomi ir 
aktyviai taikomi metodai. Nepavyksta surasti nė vieno statistinio informacijos 
apdorojimo metodo, kuris būtų taikomas tik vykdant apibendrintą duomenų 
analizę. 

Taigi tenka suabejoti ADA taikomų statistinių ir kitų procedūrų išskirti-
numu. Vadinasi, ADA metodo ypatumo reikia ieškoti kitur. 

Aptarsime skirtingą ADA koncepciją. Remiantis ja, ADA nėra atskira 
statistinių procedūrų grupė. Ji apskritai nėra nei atskira procedūra, nei procedū-
rų grupė. Sieksime pagrįsti teiginį, kad ADA yra ne procedūra, o metaprocedūra, 
tai reiškia „procedūrų taikymo procedūra“. ADA yra procedūra, rodanti kaip įvairios 
šiuolaikinės statistinės procedūros turi būti taikomos analizuojant tam tikrus duome-
nis ir siekiant iš karto išaiškinti visus svarbiausius ryšius tarp požymių. Ji atskleidžia, 
kokiu nuoseklumu, kurioje stadijoje, kokiai situacijai esant turi būti pritaikytos 
įvairios duomenų apdorojimo procedūros6.

Informatikoje kol kas nėra tokios metaprocedūros koncepcijos, tai yra 
„procedūrų procedūros“, kuri nustato tinkamą įvairių statistinių procedūrų pa-
naudojimo tvarką, atsižvelgiant į nagrinėjamų duomenų pobūdį. Informatikos 
vadovėliai ir apžvalgos teikia daug įvairių informacijos nagrinėjimo metodikų. 
Tačiau kaip, kokiu nuoseklumu, kokiomis prielaidomis remiantis šios meto-
dikos turi būti taikomos, kaip priklausomai nuo gaunamų rezultatų pasirinkti 
tolesnes procedūras – tai jau analitiko intuicijos ir patirties reikalas. 

Didelių duomenų masyvų sėkmingas nagrinėjimas labiausiai siejamas 
su tokiomis neapčiuopiamomis analitiko savybėmis kaip analitinis mąstymas, 
patirtis, sugebėjimas suvokti duomenų pobūdį, jų „prigimtį“, jų vidinę struktū-

3 McCue, C. Using Data Mining to Predict and Prevent Violent Crimes. 
Available at <http://www.spss.com/dirvideo/richmond.htm?source=dmp 
age&zone=rtsidebar>. [žiūrėta 2009-08-22].

4 Giudici, P. Applied Data Mining : Statistical Methods for Business and Industry. John 
Wiley & Sons, New York, 2003.

5 Kloesgen, W.; Zytkow, J. (eds.). Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery. 
University Press, Oxford, 2002.

6 Raudys, S.; Pumputis, A.; Justickis, V.; Hussain, A.; Augustinaitis, A. Functional 
Model of Criminality: Simulation Study. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 
2005, Vol. 3554, p. 410–423, Springer-Verlag GmbH.
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rą. Visa tai kartu sudaro neapčiuopiamą analitiko meistriškumo sampratą. Su 
juo dažniausiai siejamas atskiro analitiko sugebėjimas ar nesugebėjimas rasti 
naudingą informaciją analizuojant labai didelius duomenų masyvus. 

Galima daryti prielaidą, kad už visų šių analitiko veiklą apibūdinančių 
miglotų sąvokų yra jo paties individuali, ne visada iki galo suvokiama labai di-
delių masyvų apdorojimo strateginė procedūra. Tai ir yra jo metaprocedūra – 
nuoseklumas ir būdai, kuriuos jis linkęs taikyti nagrinėjant tokius masyvus. 

Gerai žinoma, kad kiekvienas analitikas turi savo idėjų, kaip pasirinkti 
statistines-informacines procedūras, nuo kurių reikia pradėti tam tikrų duome-
nų analizę, kokius pirminius rezultatus tai duos, kaip panaudoti tuos rezultatus, 
pasirenkant tolesnes apdorojimo procedūras, kokie galimi šių tolesnių proce-
dūrų taikymo rezultatai, kaip savo ruožtu jie padės nuspręsti, kokias tolesnes 
statistines procedūras reikia taikyti. 

Atskirą „procedūrų taikymo procedūrą“ analitikas dažniausiai sufor-
muoja praktikoje, dirbdamas su įvairiais masyvais, apibendrindamas savo su-
metimus bei pastebėjimus. Ši intuityvi metaprocedūra iš tikrųjų užpildo tam 
tikrą spragą informatikos moksle. 

Mokslas naudojasi labai dideliu įvairiausių statistinių metodų skaičiumi. 
Daugelis jų išplėtoti iki konkretaus algoritmo lygio, kai taikant metodą atlieka-
ma konkreti žingsnių seka ir gaunamas atitinkamas rezultatas. Tuo tarpu nėra 
išplėtotų metaprocedūrų bei jas išreiškiančių taikymo algoritmų, kurie padėtų 
didelį masyvą nagrinėjančiam analitikui iš karto nustatyti taikytinas statistines-
informacines procedūras, jų taikymo kiekviename analizės etape nuoseklumą, 
tolesnių procedūrų pasirinkimą, atsižvelgiant į prieš tai gautus rezultatus. Infor-
matikoje egzistuoja svarbi literatūra, skirta atskirų statistinių metodų savybėms 
tirti. Tačiau aiškiausia „balta dėmė“ yra statistinių procedūrų taikymo sekų ana-
lizė, kai jos taikomos tam tikru nuoseklumu konkrečiam galutiniam rezultatui gauti, 
nepakankamai žinant apie statistines įvairių tokių sekų savybes. 

Taigi informatikos literatūroje nėra netgi sampratos, kuri apibūdintų tokią  
metaprocedūrą. Tačiau ji reikalinga, nes procedūrų taikymo tvarkos pasirinki-
mas yra problema, su kuria susiduria kiekvienas analitikas pradedant dirbti su 
itin dideliais masyvais.

Kaip jau minėta, praktikoje susiformavusi intuityvi metaprocedūra kaip 
tik ir užpildo šią spragą. Toks „užpildymas“ turi svarbių trūkumų. 
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Individuali intuityvi metaprocedūra, kaip ir kiekvienas intuityvus daly-
kas, nėra iki galo suvokiama. Tai nėra aiškus ir tikslus veiksmų aprašas. Analiti-
kas ne žino, o „jaučia“, kad reikia nagrinėti duomenis tam tikra tvarka. Jo patirtis 
jam „sako“, kad tai geriausias būdas, taip reikia daryti, jis turi ne mokslinius įro-
dymus, o „sumetimus“, kurie parodo, kad būtent šis būdas yra tinkamiausias. 
Visa tai analitikai dažniausiai suvokia kaip savo asmeninę duomenų apdoroji-
mo „filosofiją“, praktiškai įgytą „išmintį“.

Tokios intuityvios metaprocedūros turinys nepaaiškinamas, nėra apra-
šomas tiksliais moksliniais terminais ir taikant tikslius mokslinius procedūrų 
aprašymo metodus. 

Netikslinamos jo taikymo ribos ir prielaidos. Atskira metaprocedūra – tai 
dažniausiai „minkštas“ algoritmas. Žingsniai ir pasirinkimai, kuriuos ji nusako, 
nėra privalomi. Neretai tai tik savotiški analitiko „patarimai pačiam sau“. Tačiau 
to „minkštumo“ ribos taip pat yra intuityvios ir netikslios. Konkretus analitikas 
negali tiksliai pasakyti, kada reikia pasirinkti jo individualios metaprocedūros 
būdą, o kada – kitas alternatyvas. Dažniausiai nurodoma, kad tam reikia „žiūrėti 
konkrečius duomenis“, tai yra spręsti kiekvienu atveju kitaip, atsižvelgiant į iš 
anksto nežinomus šio konkretaus atvejo ypatumus. 

Dar viena problema, su kuria susiduria toks intuityvus duomenų apdo-
rojimo pasirinkimas, tai duomenų „prigimtis“. Informatikai bendrai pripažįsta, 
kad nagrinėjant duomenis būtina atsižvelgti į jų specifinę prigimtį. Prieita vie-
nos nuomonės, kad analitikui nėra tas pats, su kokiais duomenimis jis susidu-
ria: archeologiniais, medicininiais, psichologiniais, kriminologiniais, ekonomi-
niais ir pan. Iš to matyti, kad kiekvienų duomenų pabūdis gali ir turi padaryti 
poveikį jų nagrinėjimo būdui. 

Tačiau informacinėje literatūroje nepateikiama jokių nurodymų, kaip 
konkrečiai tai turėtų atrodyti.

Yra nemažai darbų, skirtų atskirai įvairių mokslų duomenų analizei. 
Juose išsamiai išdėstoma, kaip reikia analizuoti duomenis, tačiau niekada ne-
patikslinama, kuo skirtinga taikomų šiuo mokslo atžvilgiu duomenų analizė. 
Kiekviename iš tokių veikalų dėstomi iš esmės tie patys informaciniai-statisti-
niai metodai. 

Todėl minėta atskirų mokslų duomenų „prigimtis“ lieka tokia pat mis-
tinė, neapibrėžta bei miglota, kaip ir nemažai kitų su ADA susietų sąvokų. Ben-
dras įsitikinimas, kad nagrinėjant atskiro mokslo duomenis būtina atsižvelgti į 
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šių duomenų „prigimtį“ lieka tik deklaracija. Dabartinis analitikas neturi aiškes-
nių būdų, kaip tai realiai padaryti. 

Taigi intuityvios individualios duomenų analizės metaprocedūros nėra 
eksplikuojamos (moksliškai aprašomos), jų taikymo ribos nėra tikslinamos, jų 
sąveika su konkrečių duomenų „prigimtimi“ nėra aiški. Visai tai neleidžia nagri-
nėti tokių metaprocedūrų moksliškai: jų lyginti, išaiškinti trūkumus, įvertinti, ar ati-
tinka turimas informacines-statistines ir kitų mokslų žinias, ir tuo remiantis pasirinkti 
geriausias procedūras ir toliau jas tobulinti. 

Taigi šiuolaikinei informatikai reikalinga koncepcija, kuri apibūdintų 
visus šiuos intuityvius reiškinius, užtikrintų jų tikslų aprašymą, spręstų jų įverti-
nimo, palyginimo ir tobulinimo klausimus. 

Galima teigti, kad tokios koncepcijos būtinybė atsirado palyginti nese-
niai. Tai naujas reiškinys naujai kilusioms informatikos problemoms spręsti. 

ADA nebuvo itin reikalinga 30–40 metų atgal. Tuo metu statistinės 
procedūros nebuvo tokios gausios. Jos buvo paprastesnės ir duomenys, ku-
riems jie buvo taikomi, nepalyginti vienodesni. Esant tokiai situacijai analitiko 
patirtis bei jo duomenys buvo pakankami duomenų analizei. Jie leisdavo gana 
tiksliai pasirinkti reikiamus statistinės-informacinės analizės įrankius7. 

Priešingai tam, šiuolaikinis statistinių-informacinių metodų pasirinki-
mas yra nepalyginti platesnis. Kiekvienas iš jų turi savo privalumų ir trūkumų, 
savo specifinę paskirtį bei apribojimus. Šioje situacijoje sveikas protas ir prak-
tinė intuicija jau nėra tiek patikimi, nusibrėžiant konkretaus duomenų masyvo 
nagrinėjimo tvarką. Atsirado būtinybė pereiti nuo intuityvių, latentinių nagri-
nėjimo tvarkos nustatymo metaprocedūrų prie eksplicitinių, įrodytų šiuolaiki-
nio mokslo priemonėmis. 

Galima teigti, kad šiuolaikinis ADA („data mining“) yra stichiškai besi-
formuojanti samprata, kuri kaip tik ir atspindi šią būtinybę. 

Kaip jau minėta, bendro duomenų analizės sąvokos supratimo nėra. 
Tačiau praktinį jos suvokimą rodo publikacijos, kurios liudija įvairiausius 
ADA taikymo rezultatus. Nepaisant visų skirtumų, jų turinys yra panašus. Vi-
sais atvejais aprašoma, kaip buvo nagrinėjamas tam tikras duomenų masyvas, 

7 Kloesgen, W.; Zytkow, J. (eds.). Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery. 
University Press, Oxford, 2002.
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nuosekliai taikant įvairius metodus, kuo pagrįstas tas nuoseklumas ir kodėl bū-
tent jis užtikrino analizės sėkmę. Kitais žodžiais sakant, apibūdinama, kokią šių 
duomenų analizės metaprocedūrą („procedūrų pasirinkimo procedūrą“) taikė 
analitikas, pasirinkdamas tyrimo metodus ir jų taikymo tvarką bei būdą. 

Visa tai suteikia galimybę pasiūlyti šį ADA („data mining“) apibrėžimą: 
„metaprocedūra, taikoma nagrinėjant labai didelius duomenų masyvus, leidžia pasi-
rinkti veiksmingus statistinius-informacinius metodus, jų taikymo tvarką ir pobūdį, 
atsižvelgiant į nagrinėjamų duomenų pobūdį“.

Nusikalstamumo teorijos ir jų taikymas vykdant nusikalstamumo  
ir jo grėsmių apibendrintą duomenų analizę

Nusikalstamumo ir jo grėsmių tyrimas verčia dirbti su labai dideliais 
duomenų masyvais. Taip yra todėl, kad, kaip jau minėta, čia dažniausiai susi-
duriame su gausia, bet nesutelkta informacija, kuri nebuvo renkama nusikalsta-
mumo analizei, ir kurioje vertingi „grūdai“ turi būti suieškoti stipraus „triukšmo“ 
sąlygomis, tarp gausios nereikalingos. Taip yra ir dėl daugybės įvairumo ir nepa-
stovumo veiksnių, nuo kurių priklauso nusikalstamumo bei jo grėsmių būklė.

Pateiksime labai didelio duomenų apie nusikaltimus masyvo nagrinėji-
mo metaprocedūrą. Ji bus išreikšta konkretaus algoritmo pavidalu. 

Ši procedūra ir ją išreiškiantis algoritmas kelia tikslus, tiesiogiai kylan-
čius iš pateikto ADA supratimo:

- pritaikytas labai didelių duomenų masyvų analizei ir teikiantis galimy-
bę dirbti iš karto su visais nagrinėjamais požymiais;

- užtikrinti šiuolaikinių žinių apie nusikalstamumą panaudojimą, kuriant 
tokio masyvo nagrinėjimo nuoseklumą ir būdus (analizės metaprocedūra).

Tam, kad sėkmingai panaudotume šiuolaikinio mokslo žinias apie nusi-
kalstamumą, turime patikslinti bendrus šių žinių ypatumus. 

Oficialūs duomenys apie nusikalstamumą („kriminalinė statistika“), jo veiks-
nius, pasekmes ir poveikio jam priemones. Priminkime, kad tai duomenys, kurie yra 
pirmiausia teisėsaugos institucijų veiklos rezultatai (policija, prokuratūra, lais-
vės atėmimo įstaigos, teismai). Tačiau ne mažiau svarbūs yra duomenys apie 
atskirus nusikaltimus, kurie atsiranda įvairiausių kitų įstaigų ir organizacijų vei-
kloje (ekologiniai, sveikatos apsaugos, finansiniai, sienos apsaugos, transporto 
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ir daugelis kitų). 

Visi šie duomenys kartu sudaro neaprėpiamą informacijos „vandenyną“, 
kuris turi ir kartu „slepia“ vertingus duomenis apie nusikalstamumą. Išaiškinus 
šiuos duomenis, atsiranda galimybė tiksliau įvertinti nusikalstamumo būklę, 
tendencijas, jas sukėlusius veiksnius. Tai savo ruožtu leidžia sukurti tokią bau-
džiamąją politiką ir tokias nusikalstamumo priemones, kurios galėtų gerokai 
sumažinti jo grėsmes. 

Kriminologija – tai pagrindinis mokslas, kuris tiria nusikalstamumą. 
Būtent ji išaiškina viską, kas mums žinoma ir apie patį nusikalstamumą, ir apie 
veiksnius, kurie jį veikia. Kriminologija apibendrina įvairių mokslų duomenis 
apie nusikalstamumą ir jo veiksnius. Tai sociologiniai, psichologiniai, ekono-
miniai, teisiniai ir panašūs nusikalstamumo tyrimai. Be to, kriminologija vykdo 
savo nusikalstamumo tyrimus. 

Kaip jau minėta, vykdant bet kokių duomenų analizę, tai turi būti daro-
ma atsižvelgiant į jų „prigimtį“. Duomenų apie nusikalstamumą atveju infor-
macijos apie tai šaltinis yra kriminologija (mokslas apie nusikaltimus). 

Kriminologija apibūdina ir paaiškina kriminalinį elgesį bei jo išraišką – 
duomenis apie nusikaltimus ir nusikaltėlį taikant kriminologines teorijas. Primin-
kime, kad specifiniai reikalavimai apibendrintai duomenų analizei tiriant tam 
tikro mokslo duomenis turi būti išvesti iš teorijų. 

Reikia iš karto nurodyti, kad kriminologija ir jos teikiamas nusikalsta-
mumo paaiškinimas gerokai skiriasi nuo daugelio kitų mokslų, ypač nuo vadi-
namųjų „tiksliųjų“.

Paminėkime šiuos skirtumus:

1.  Kriminologijos teorijų gausybė. Daugybė šiuolaikinių mokslų vadovauja-
si pagrindiniu teiginiu, kad esant kelioms tą patį reiškinį aiškinančioms 
teorijoms, tik viena iš jų yra teisinga. Situacija, kai kelios yra „iš dalies 
teisingos“, reiškia, kad dar nėra sukurta tikrai teisinga ir visiškai šį reiški-
nį paaiškinanti „galutinė“ teorija. Mokslo uždavinys – nustatyti, kuri iš 
konkuruojančių teorijų yra teisinga arba sukurti tą „galutinę“. 

Priešingai tam, kriminologijoje teorijų daugybė yra normali situacija. 
Kriminologijos vadovėliai apibūdina daugiau nei šimtą šiuolaikinių kriminolo-
gijos teorijų. Nei vienai iš jų neduodama pirmenybė, nei viena nepripažįstama 
teisingesne už kitas. 
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2.  Hipotetinis nusikalstamumo teorijų statusas. Dažniausiai mokslų teorija – tai 
teiginiai, kurių teisingumas (bent esamu mokslo lygiu) įrodytas. Todėl 
taikant teorijos teiginius nereikia iš naujo tikrinti jų teisingumo. Pavyz-
džiui, po to, kai fizinis traukos dėsnis buvo įrodytas, juo galima vadovau-
tis netikrinant iš naujo, ar jis yra teisingas. 

Padėtis kriminologijoje yra visiškai kitokia. Kiekvienu atskiru atveju 
tiriant nusikalstamą elgesį negalime iš anksto pasakyti, kuri iš daugybės šiuo-
laikinių teorijų turėtų paaiškinti jo priežastis. Iš tikrųjų žinomos teorijos gali 
pasiūlyti savo reiškinio paaiškinimą, kuris gali būti teisingas, bet gali jo ir nebūti. 
Duomenų analizės užduotis ir yra atsakyti į klausimą, kuri (ar kurios) teorija 
geriausiai apibūdina šį reiškinį. 

Tuo tikslu teorija turi nusakyti, ką turime stebėti duomenyse tuo atve-
ju, jeigu ši teorija teisinga. Tuo tarpu duomenų analizė parodo, ar tie dalykai iš 
tikrųjų stebimi. 

3.  Kriminologinių reiškinių išraiškos nepastovumas. Kriminologiniai duomenys – 
tai nepastovios išraiškos duomenys, esantys „triukšmingoje“ aplinkoje, kurių pasi-
reiškimo forma kiekvienu atskiru atveju iš esmės priklauso nuo tos aplinkos. 

Nusikalstamas elgesys, jo pasireiškimo būdai ir jį išreiškiantys duome-
nys priklauso nuo įvairiausių veiksnių. Skyrium nuo jau minėto fizinio traukos 
dėsnio, kuris „netrukdomai“ pasireiškia visur ir visada tuo pačiu, kriminalinis 
elgesys ir jo duomenys – įvairių ir besikeičiančių veiksnių poveikio padari-
nys.  Todėl tiriant tam tikrus duomenis apie nusikalstamumą negalime visada 
iš anksto pasakyti, kuo šiuo atveju pasireikš nusikalstamumas ir jo veiksniai. 
Užduotis yra suvokti tai, nagrinėjant nusikalstamumo ir jo formą bei turinį le-
miančių veiksnių sąveiką. 

Visa tai lemia specifinius reikalavimus ADA metaprocedūrai nagrinėjant nusi-
kalstamumo duomenų masyvus. 

Nusikalstamumo ir jo grėsmių duomenų masyvų tyrimo  
struktūra ir nuoseklumas

Paminėsime specifinius reikalavimus nusikalstamumo duomenų ana-
lizės metaprocedūrai, kurie išplaukia iš anksčiau aptartų kriminologinių žinių 
ypatumų. Kartu aptarsime jas įgyvendinančią metaprocedūrą bei ją aprašantį 
algoritmą.
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1.  Nusikalstamumo duomenys ADA (ND ADA) turi remtis specialiu 
kriminologinių teorijų banku, kuris gali būti panaudotas šiems duome-
nims tirti. Idealiai šis bankas turėtų turėti visas kriminologines teorijas, 
kurios gali būti pritaikytos nagrinėjamiems duomenims paaiškinti. Iš 
anksto negalima daryti jokių prielaidų, kurios iš jų teisingumas duo-
tuoju atveju labiausiai tikėtinas. Vadinasi, šį reikalavimą įgyvendinan-
čios metaprocedūros sudedamoji dalis turi būti „kriminologinių teorijų 
bankas“, tai yra visos (ar bent svarbiausios) šiuolaikinės kriminologinės 
teorijos, išreikštos tokia forma, kuri leidžia jų tiesioginį pritaikymą nagri-
nėjant itin didelius nusikalstamumo duomenų masyvus. 

2.  ND ADA turi taip pat remtis visomis be išimties žinomomis ir taiko-
momis statistinėmis procedūromis. Taigi negalime iš anksto išskirti tam 
tikrų statistinių procedūrų, kurias taikysime nusikalstamumo duomenų 
apskritai ir mus dominančio duomenų masyvo analizei. Iš to matyti, 
kad itin dideliems nusikalstamumo duomenų masyvams analizuoti turi 
būti pasiekiamas kuo didesnis statistinių metodų pasirinkimas. 

3.  ND ADA turi remtis dviem duomenų apdorojimo procedūrų rūšimis. 
Tai pirmiausia procedūros, kurios taikomos iš karto visų duomenų at-
žvilgiu (visų požymių vidurkių paskaičiavimas, variacijos bei pasiskirs-
tymo rodiklių, visų požymių porinių koreliacijų ir pan.). Šių paprastų 
procedūrų taikymas net ir labai dideliems duomenų masyvams beveik 
nekelia problemų ir plačiai taikomas praktikoje. 

Gavus šiuos pirminius rezultatus, taikomos kriminologinių teorijų atpa-
žinimo procedūros. Tuo tikslu pirminio paskaičiavimo duomenys palyginami 
su kriminologinių teorijų banku. Jame kriminologinės teorijos išdėstytos jiems 
būdinga pirminių požymių pasireiškimo forma. Kitaip tariant, kriminologinė 
teorija dėstoma ne įprastu žodiniu būdu, bet patikslinimu, kokie duomenų 
masyvų požymiai ir kokios jų statistinės charakteristikos (vidurkiai, porinių 
koreliacijų dydžiai ir pan.) tikėtinos, jeigu konkreti teorija teisinga tiriamų duo-
menų atžvilgiu. Pavyzdžiui, esant labai dideliam nusikalstamumo duomenų 
masyvui, kur duomenys apibūdinami 500 požymių, skaičiuojami visų šių po-
žymių vidurkiai, porinės koreliacijos ir pan. Po to gauti rezultatai taikomi pa-
sireiškiančiai per juos kriminologinei teorijai atpažinti, tai yra, koks vidurkių, 
porinių koreliacijų ir kt. „klasteris“ labiausiai tikėtinas, jeigu būtent ši teorija yra 
teisinga. Taikant statistinius kriterijus įvertinamas pirminių paskaičiavimų ir 



406 

V. JUSTIcKIS, V. E. KURAPKA

minėtų „klasterių“ panašumo laipsnis. Tas panašumo laipsnis sudaro krimino-
loginių teorijų šiems duomenims paaiškinti rangavimo, jų perspektyvumo ti-
riant nusikalstamo elgesio pasireiškimus, pagrindą. Teorijos paskirstomos nuo 
labiausiai iki mažiausiai tikėtinos stebimų kriminalinio elgesio pasireiškimo 
paaiškinimo atžvilgiu. 

 4.  Antrasis procedūrų blokas – tai specifinės procedūrų grupės, skirtos atski-
roms kriminologinėms teorijoms tikrinti. Po to, kai atlikus pirmojo bloko 
skaičiavimus išryškintos perspektyviausios duomenų banko atžvilgiu te-
orijos, nagrinėjami tie požymiai ir taikomi tokios procedūros, kurios už-
tikrintų tolesnį būtent šių teorijų teisingumo tiriamų duomenų atžvilgiu 
tikrinimą. Čia svarbiausią vietą užima daugiamatės statistikos metodai, 
ypač garantuojantys sudėtingų struktūrinių hipotezių tikrinimą. Taip yra 
todėl, kad kriminologinės teorijos dažniausiai turi keletą (kartais dešimt ir 
daugiau) kintamųjų, kurie sujungti įvairiais statistiniais ryšiais. Iš to maty-
ti, kad ypač svarbūs šioje stadijoje turėtų būti struktūrinių lygčių metodai 
(SEPATH, LISREL ir kt.)8. Jų pranašumas prieš daugelį kitų plačiai taiko-
mų nusikalstamumo duomenų analizėje metodų (regresijos, faktorinės 
analizės, klasterizacijos ir pan.) tas, kad jie leidžia tirti struktūrines hipote-
zes, tai yra išaiškinti, kiek ryšiai tarp masyvo požymių, kurie pagal teoriją 
turėtų būti iš tikrųjų, yra tyrinėjamame masyve. 

Taigi pirmojo bloko procedūros leidžia vienu metu nagrinėti visus ma-
syvo duomenis ir atsakyti į klausimą, kokia kriminologinė teorija ar teorijos 
perspektyviausios tolesniam nagrinėjimui. Taip formuojamos hipotezės, ku-
riomis remiantis patikslinami masyvo požymiai, labiausiai susieti su atitinka-
ma teorija. Tuo tarpu antrojo bloko (struktūrinio lygčių metodo) procedūra 
patikrina šias hipotezes ir nustato, ar iš tikrųjų stebimas ryšys tarp minėtų po-
žymių yra toks, koks turėtų būti, jeigu tyrinėjama teorija teisinga šių duomenų 
požiūriu. 

Tikrinant kiekvienos teorijos tinkamumą struktūrinių lygčių metodu, 
kartu nustatoma, kokią nusikalstamumo duomenų variacijos dalį minėta te-
orija sugeba paaiškinti. Atsižvelgiant į tai, kiek yra svarbus kiekvienos teorijos 
indėlis į bendrąją nusikalstamo elgesio požymių variaciją, įvyksta tikrinamų 

8 Kaplan, D. Structural Equation Modeling : Foundations and Extensions. Sage, Advan-
ced Quantitative Techniques in the Social Sciences series. 2000, Vol. 10; Kline, R. 
B. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. The Guilford Press, 2005.
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teorijų perspektyvumo lygio perskirstymas. 

5.  Vykdant ND ADA kiekvienu atskiru atveju, nesvarbu, koks atskiro duo-
menų masyvo analizės tikslas būtų, nustatoma mažiausia nusikalstamo 
elgesio požymių dalis, kurią turėtų paaiškinti kriminologinė teorija tam, 
kad būtų galima pripažinti ją tinkama. 

6.  Jeigu tokios teorijos nėra, keliamas klausimas dėl teorijų kombinacijos, 
kuri kartu sugeba užtikrinti reikiamos variacijos dalies paaiškinimą. 

Tuo tikslu išskiriami požymiai, per kuriuos pasireiškia visos šios teorijos, ir ty-
rinėjama galimybė išaiškinti metateoriją, jungiančią šias teorijas į vieną, 
kuri nustato kiekvienos vietą paaiškinant nusikalstamą elgesį. 

7.  Nepavykus ir šiuo bandymu paaiškinti pakankamą variacijos dalį, tenka 
pripažinti, kad tiriami duomenys nesudaro galimybės paaiškinti mus 
dominančio reiškinio. Tai nukreipia tolesnį tyrimą į naują objektą – 
duomenų „triukšmingumo“ priežasčių nustatymą. 

8.  Trečiojo bloko procedūros skirtos teorijoms tirti, pripažintoms tinka-
momis. Tuo atveju, jeigu taikant pirmųjų dviejų blokų procedūras nu-
statoma viena tinkama teorija ar jų grupė, atsiveria kelias tolesniam ND 
ADA žingsniui. Tai išsamus asmenų, nusikaltimų, gyvenamųjų vietovių 
ir pan., kurių ypatumus minėta teorija sėkmingai paaiškina, tyrimas. Jo 
tikslas – galutinai patvirtinti teorijos gebėjimą paaiškinti mus dominan-
čius kriminalinius įvykius, suvokti jų veikimo mechanizmą, gauti papil-
domą informaciją apie juos. 

Statistinio apdorojimo šiame etape tikslai yra priešingi praeitam. Pra-
eitame buvo siekiama patikrinti, ar tam tikra požymių grupė iš tikrųjų bendra, 
tai yra šie požymiai susieti tarp savęs taip kaip nusako atitinkama teorija. Tuo 
tarpu dabartiniame etape pagrindinis tikslas yra „individualizacija“ – nustatyti 
šios teorijos veikimą atskirais skirtingais atvejais, išaiškinti jos veikimo esant 
įvairioms situacijoms skirtumus ir variacijas. 

Nusikaltimų duomenų masyvų apdorojimo vykdymas yra labai svarbi 
užduotis. 

Kaip minėta, tiek nusikalstamo elgesio, tiek jo veiksnių ir pasekmių pa-
sireiškimas yra ganėtinai įvairus. Žemės traukos veikiami visi objektai elgiasi 
vienodai – krinta žemyn. Tuo tarpu kriminologinis dėsningumas gali turėti 
daugybę įvairių pasireiškimų. Todėl kriminologas – analitikas, tiriantis nusikal-
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timų duomenų masyvą, ir nustatęs tinkamą teoriją (teorijas), negali apsiriboti 
tuo, kad praneš jo duomenis naudojančiai institucijai apie rastus dėsningumus. 
Jis turi taip pat pateikti informaciją apie šių dėsningumų pasireiškimo įvairovę. 

1 pav.
ND aDaN dideliam nusikalstamumo duomenų masynui nagrinėti  

Block-schema (algoritmas)

1 paveiksle pavaizduota blokinė schema teikia ND ADA nuoseklumą ir 
jo pagrindines dalis.

Visa schema sudaryta iš trijų blokų. Pirmasis blokas skirtas visų duome-
nų masyvo požymiams bei jų tarpusavio ryšių statistinėms charakteristikoms 
nustatyti. Jo rezultatas – visų tikrinamųjų kriminologinių teorijų suskirstymas 
pagal jų perspektyvumą paaiškinant kriminalinio elgesio pažymius. 

Antrasis blokas rodo veiksmus, kurie atliekami tiriant perspektyviausias 
teorijas. Jo rezultatas – sprendimas, kad viena ar kelių teorijų grupė gali paaiš-
kinti stebimus duomenų masyve kriminalinio elgesio požymius. Galimas šio 
bloko rezultatas – išvada, kad nagrinėjami oficialiosios statistikos duomenys 
neleidžia paaiškinti nusikalstamo elgesio požymių. Tuo atveju reikia spręsti 
klausimą, kokių papildomų duomenų reikia ir kaip jie turi būti gauti. 
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Trečiasis blokas rodo analitinius veiksmus tuo atveju, kai pavyko išaiš-
kinti perspektyvias teorijas ar jų grupę. Šie veiksmai nukreipti į visapusišką šių 
teorijų pasireiškimo tyrimą. 

Išvados

1. Oficialioji statistika gali būti vertingos informacijos apie nusikalstamu-
mą ir jo grėsmes šaltinis. 

Tačiau ši informacija yra sunkiai pasiekiama dėl to, kad ji „paslėpta“ įvai-
riausios kitos informacijos kloduose, todėl tik nedidelė šios informacijos dalis 
naudojama moksliniais ir praktiniais tikslais.

2. Apibendrinta duomenų analizė (ADA, „data mining“) atveria naujas 
perspektyvas nagrinėjant oficialią nusikalstamumo charakteristiką.

3. Siekiant taikyti ADA nusikaltimų duomenų analizei reikia patikslinti 
jos sampratą ir nustatyti statistinių-informacinių procedūrų integraciją 
su kriminologijos mokslo žiniomis. Tokią integraciją užtikrina siūlomas 
nusikaltimų ir jo grėsmių apibendrintos analizės algoritmas. 
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12. SAVISAUGOS PRIEMONĖS IR JŲ POVEIKIS  
 GYVENTOJŲ VIKTIMIZACIJAI

Dr. Svetlana JUSTIcKAJA

Pastaruoju laikotarpiu Lietuvoje ir daugelyje kitų Europos Sąjungos ša-
lių viešojo saugumo užtikrinimo srityje pagrindinis akcentas (svorio centras) 
vis labiau kreipiamas į gyventojų savisaugos sistemos plėtojimą, bendruome-
nės vaidmens didinimą sprendžiant visuomenės saugumo problemas. Tai 
apima ir saugios kaimynystės bendrijų kūrimą, specialių būsto apsaugos prie-
monių įrengimą, visuomenės informavimo apie galimus apsisaugojimo būdus 
nuo nusikalstamų veikų ir pan. Tikima, kad tokia asmens saugumo užtikrini-
mo taktika yra nepalyginti veiksmingesnė, negu bendrosios nusikaltimų kon-
trolės priemonės.

Tačiau keista, kad šis individualios savisaugos priemonių ir asmens sau-
gumo ryšis nebuvo tiriamas mūsų šalyje. Neturime duomenų, kurie rodytų, 
koks efektas pasiekiamas ir, ar savisaugos priemonės apskritai daro kokį nors 
teigiamą poveikį asmens saugumui. Įsitikinimas dėl savisaugos priemonių 
pranašumo neginčijamas. Tai lyg savaime suprantama tiesa. Tuo tarpu krimi-
nologijos istorija pateikia mums daug pavyzdžių, kai atlikti tyrimai paneigdavo 
bendrai pripažintas, neginčijamas tiesas. Taigi teiginys apie didesnį savisaugos 
priemonių veiksmingumą užtikrinant asmens saugumą nuo nusikaltimų turė-
tų būti patikrintas. Šiame darbe būtent tai ir siekiama padaryti. 

Savisaugos priemonių ir asmens saugumo nuo nusikaltimų ryšių anali-
zei atlikti buvo pasirinkti Tarptautinio viktimologinio tyrimo Lietuvoje (2005 
m.) duomenys.1 Šiame tyrime respondentų buvo klausiama ne tik apie tai, ar 
teko nukentėti nuo tam tikrų nusikaltimų, bet užduodami klausimai ir apie 
taikomas individualias savisaugos nuo nusikaltimų priemones, pavyzdžiui, 
specialių techninių priemonių būstui apsaugoti įrengimą, šaunamojo ginklo 

1 Plačiau apie tyrimą žr.: Gečėnienė, S.; Kalpokas, V.; Malinauskaitė, J.; Mališauskai-
tė-Simonaitienė, S.; Matijaškaitė, A. Tarptautinis nusikaltimų aukų tyrimas Lietuvoje. 
Baigiamoji ataskaita. Vilnius: Teisės institutas, 2007.
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įsigijimą (turėjimą). Taip pat kaip vieną iš savisaugos būdų galima vertinti ir 
vengimą išeiti iš namų pavojingu paros laiku.

Vertinant saugumo nuo nusikaltimų lygį, buvo remiamasi respondentų 
atsakymais į klausimus, ar per paskutiniuosius 5 metus jiems ar kam nors iš 
jų namų ūkio nariui teko nukentėti nuo tam tikrų nusikaltimų. Iš viso buvo 
išskirta 11 nusikalstamų veikų rūšių, o būtent, ar buvo: 

•	 pavogtas automobilis, autofurgonas ar sunkvežimis;

•	 pavogta automobilio magnetola ar kas nors kita, palikta automobilyje, 
arba kokia nors automobilio dalis, pavyzdžiui, automobilio veidrodėlis 
ar ratas;

•	 pavogtas mopedas, motoroleris ar motociklas;

•	 pavogtas dviratis;

•	 įsiveržta/įsibrauta į Jūsų namą/gyvenamąją vietą be Jūsų leidimo/Jums 
nesutikus ir kažkas pavogta ar bandyta pavogti;

•	 bandyta įsibrauti (bet nesėkmingai) į Jūsų privačias valdas (namą/
gyvenamąją vietą), pavyzdžiui, sugadinti užraktai, sulaužytos durys ar 
langai arba buvo krapštomasi aplink užraktą;

•	 naudojant jėgą ar grasinimus iš Jūsų kas nors pavogta arba bandyta tai 
padaryti (toliau tekste įvardijama kaip plėšimas); 

•	 pavogta iš rankinių, piniginių ar kišenių, taip pat juvelyrinių dirbinių, 
sportinės įrangos/inventoriaus vagystės (toliau tekste įvardijama kaip 
asmeninio turto vagystė);

•	 kas nors Jus užpuolė ar grasino taip, kad stipriai Jus išgąsdino 
(pavyzdžiui, namuose ar kitose vietose: bare, gatvėje, mokykloje, 
viešajame transporte, kino teatre, paplūdimyje ar darbovietėje);

•	 užpulta seksualiniais tikslais, tai darant gana agresyviu būdu/įžeidžiant 
(pavyzdžiui, bare, gatvėje, mokykloje, viešajame transporte, kino teatre, 
paplūdimyje ar darbovietėje);

•	 užpuolė/grasino šeimos narys ar artimas draugas.

Savisaugos priemonių taikymo lygis buvo nustatomas nagrinėjant respon-
dentų atsakymus į klausimus, apie tai, kokias apsaugos priemones responden-
tai yra įsirengę savo namuose, ar turi šaunamąją ginklą, ar vengia tamsios paros 
metu išeiti į lauką ir pan. Išsamesnės klausimų formuluotės ir atsakymo rezul-
tatai aptariami žemiau. 
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Statistinis ryšys tarp saugumo nuo nusikaltimų (viktimologinio saugumo) ir 
savisaugos priemonių taikymo aktyvumo buvo matuojamas skaičiuojant nepa-
rametrinės Kendalo t (Tau) koreliacijos koeficientą. Šio koeficiento taikymo 
pasirinkimas siejamas su tuo, kad abu reiškiniai, ryšiai tarp kurių buvo tiriami, 
yra „pusiau kiekybiniai“ – neparametriniai. Išaiškinant tiesiogiai nestebimus 
(latentinius) veiksnius, kurie lemia stebimų požymių savitarpio koreliacijas, 
buvo taikoma faktorinė analizė. Statistinė analizė atlikta naudojant SPSS 17.0 
versijos statistinių programų paketą.

Būsto apsaugos priemonės ir asmens saugumas nuo nusikaltimų

Būsto apsaugos priemonės – tai vienos iš dažniausiai taikomų apsisau-
gojimo nuo vagysčių priemonių. Daugelis gyventojų nelabai tiki, kad valstybė 
padės apsaugoti jų turtą, todėl patys imasi jiems žinomų savisaugos priemonių, 
pavyzdžiui, tokių kaip signalizacijos įrengimas, durų sustiprinimas ir pan. Be to, 
veikiančios privačios turto ir asmens saugos kompanijos taip pat labai intensy-
viai siūlo savo paslaugas, įvairiomis reklamomis skatina gyventojus imtis kuo 
daugiau ir kuo įvairesnių priemonių taip investuojant į būsto saugumą. 

Viktimologinės apklausos metu respondentų buvo klausiama, kokias 
apsaugos priemones gyventojai yra įsirengę savo namuose. 16 lentelėje patei-
kiama klausimo formuluotė ir respondentų atsakymo rezultatai. 

16 lentelė.  
respondentų atsakymai apie turimas būsto apsaugos priemones

Klausimas. Padėkite mums išsiaiškinti, kodėl kai kurie namai priklauso 
didesnei nusikaltimų rizikos grupei nei kiti. atsakykite į keletą klausimų, ku-
rie susiję su Jūsų namo/gyvenamosios vietos saugumu. ar Jūsų namuose/

gyvenamojoje vietoje yra ...

... įsilaužiamos vagystės signalizacija 4,7 %

... speciali durų spyna 27 %

... specialios langų/durų grotelės 2,2 %

... šuo, kuris pajustų įsilaužėlį 32,4 %

... aukšta tvora 3,4 %

... prižiūrėtojas ar apsaugos darbuotojas 0,7 %

... oficiali kaimynų stebėjimo sistema 1,5 %

... draugiškas susitarimas tarp kaimynų stebėti vienas kitų namus  33,4 % 

Nėra nė vieno iš paminėtų 27,8 % 
atsisakė 2,8 % 
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Iš šios lentelės matyti, kad tik 27,8 proc. respondentų netaiko nė vie-
nos būsto apsaugos priemonės. Gana plačiai taikomos tokios priemonės, kaip 
draugiškas susitarimas tarp kaimynų stebėti vienas kitų namus (33,4 proc.), 
specialios durų spynos įrengimas (27 proc.) ir šuns laikymas (32,4 proc.). 

Kyla klausimas, ar tai iš tikrųjų pagerina šių gyventojų viktimologinį 
saugumą. Siekiant atsakyti į šį klausimą, paskaičiavome vadinamąjį būsto apsau-
gos lygio rodiklį – būste įrengtų apsaugos priemonių skaičius. Pavyzdžiui, jeigu 
respondentas paminėjo tik vieną apsaugos priemonę, indeksas sudarė 1, jeigu 
dvi – 2 ir pan. Po to buvo paskaičiuoti ranginės koreliacijos koeficientai tarp šio 
rodiklio ir respondento viktimizacijos, tai yra to, ar per pastaruosius 5 metus 
respondentas ar jo šeimos nariai buvo nukentėję nuo vieno iš 11 nusikaltimų, 
apie kuriuos pranešė respondentai atsakinėdami į klausimyną.

Jeigu gyvenamosios vietos apsaugos priemonės iš tikrųjų mažina vik-
timizacijos riziką, turėtume aptikti aukštas neigiamas koreliacijas tarp gyve-
namosios vietos apsaugos priemonių lygio ir to, ar respondentas buvo tapęs 
nusikaltimo auka. Aukštomis paprastai vadinamos koreliacijos, kurių lygis yra 
0,5 ir aukščiau. Tai liudytų, kad kuo daugiau imtasi priemonių apsaugant būstą, 
tuo mažesnė tikimybė, kad jis bus apiplėštas. Be to, gali atsirasti ir netiesioginių 
ryšių tarp būsto apsaugos lygio ir asmens viktimizacijos. Pavyzdžiui, būtų gali-
ma tikėtis, kad žmonės, kurie daugiau rūpinasi savo būsto saugumu, apskritai 
yra atsargesni ir vengia situacijų, kur gali tapti nusikaltimo aukomis. Todėl jie 
turėtų rečiau tapti ne tik turtinių, bet ir įvairių kitų nusikaltimų aukomis. Taigi 
galėtume matyti aukštus koreliacijos koeficientus tarp asmens aktyvumo tai-
kant savisaugos priemones ir to, kaip dažnai jis tampa įvairiausių kitų nusikal-
timų auka.

Kaip matyti, 17 lentelėje koeficientai rodo lygiai priešingą rezultatą: nė 
vienos tikėtos aukštos koreliacijos nėra. Be to, nenustatyta vidutinių ar silpnų 
koreliacijų. Visi paskaičiuoti koreliacijos koeficientai yra artimi nuliui ir statis-
tiškai nereikšmingi. Vadinasi, nėra jokio ryšio tarp asmens aktyvumo taikant 
būsto apsaugos priemones ir viktimizacijos.

Vienintelė statistiškai reikšminga koreliacija stebima tarp būsto apsau-
gos priemonių rodiklio ir vagysčių iš automobilių (τ = ,069, p < 0,01). Tačiau 
tai ne neigiama, o teigiama koreliacija. Dažniau vagiama iš tų respondentų au-
tomobilių, kurie yra įsirengę daugiau apsaugos priemonių. Nelengva pasakyti, 
kodėl taip yra. Tai gali būti siejama, pavyzdžiui, su tuo, kad tie gyventojai,  kurie 
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17 lentelė.  
Būsto apsaugos priemonių lygio ir viktimizacijos lygio ranginės koreliacijos koeficientai

Viktimizacijos lygio per penkerius metus rodiklio 
kintamieji pagal atskiras nusikaltimų rūšis

Būsto apsaugos priemonių
lygis

automobilio vagystė ,023

Vagystė iš automobilio ,069**

Motociklo vagystė ,040

Dviračio vagystė ,022

Vagystė iš gyv. patalpos (būsto) ,006

Bandymas įsilaužti į būstą ,039

Plėšimas -,001

asmeninio turo vagystė ,023

Seksualinis smurtas -,012

kitokio pobūdžio smurtas -,022

smurtas šeimoje -,029

* koreliacijos koeficientas reikšmingas 0,05 lygmeniu.
** koreliacijos koeficientas reikšmingas 0,01 lygmeniu.

turi geresnę būsto apsaugą, yra turtingesni ir turi galbūt geresnius automobi-
lius, kas gali traukti didesnį vagių dėmesį. Kitų statistiškai reikšmingų korelia-
cijų nestebima. Taigi net vienintelė išaiškinta statistiškai reikšminga koreliacija 
prieštarauja prielaidai, kad aktyvumas taikant savisaugos priemones nuo nusi-
kaltimų užtikrina mažesnę viktimizaciją. 

Tai, kad nėra laukiamo ryšio tarp būsto apsaugos priemonių ir saugumo 
nuo nusikaltimų gali būti paaiškinta įvairiai. Galima daryti prielaidą, kad visos 
šios priemonės visgi yra nepakankamai „stiprios“ tam, kad padarytų apčiuopia-
mą poveikį asmens saugumui. Kitas paaiškinimas, kad tobulėjant savisaugos 
nuo nusikaltimų priemonėms, kartu plėtojasi ir nusikaltimų padarymo „tech-
nologijos“ (nusikaltėliai gana greitai atranda naujų būdų, kaip įveikti apsaugą). 
Pagaliau, galima manyti, kad sustiprinta būsto apsauga daro priešingą poveikį 
viktimizacijai. Įrengta signalizacija ir kitos priemonės gali būti ženklas, rodantis 
potencialiems nusikaltėliams, kad čia iš tikrųjų yra vertingų daiktų ir atvirkščiai, 
neapsaugoti butai gali būti laikomi „neperspektyvūs“. 

Šių prielaidų patvirtinimą teikia ir 2009 metais „Lietuvos draudimo“ 
iniciatyva atlikta nuteistųjų apklausa, kuria buvo siekiama išaiškinti vagysčių iš 
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būstų specifiką.2 Kaip pabrėžė tyrimo autoriai, nustebino nuteistųjų atvirumas. 
Žmonės dažnai mano, kad tvirtos durys, namuose laikomas šuo padės apsi-
saugoti nuo vagysčių, tačiau, pasak nuteistųjų, to dažniausiai nepakanka. Paty-
rusiam vagiui nėra neįveikiamų užraktų ir kitų trukdžių, jei jo taikinys – ilgus 
metus kauptas „turtas“. Įrengtos saugos sistemos, pasak nuteistųjų, daugiau ar 
mažiau apsunkina vagystes, tačiau jų nepriverčia atsisakyti šio „verslo“. Profe-
sionalūs turto vagys žino būdus bei tinkamas priemones, padedančias įveikti 
jiems sudaromas kliūtis.

Kartu reikėtų pabrėžti, kad, kaip parodė mūsų atlikta duomenų analizė, 
geresnė būsto apsauga daro gana pastebimą psichologinį poveikį mūsų respon-
dentams. Nors objektyviai šių savisaugos priemonių poveikio viktimizacijai 
nepavyksta išaiškinti, respondentai, kurių būstas yra geriau apsaugotas (turi 
daugiau apsaugos priemonių), linkę jaustis saugesni nuo nusikaltimų. Čia ste-
bima statistiškai reikšminga koreliacija (τ = -,076, p < 0,01). 

Manytina, kad tai būtų galima paaiškinti išanalizavus būdus (šaltinius), 
kuriais remiantis respondentas bando įvertinti, kokia yra tikimybė, kad jis pats 
ar jo būstas galėtų tapti vagių pasikėsinimo objektu. Paprastai gyventojai ne-
turi galimybių remtis statistiniais savo būsto saugumo įvertinimais. Todėl apie 
būsto saugumą jie sprendžia daugiau iš to, kiek ir kokių apsaugos priemonių 
turima. Pavyzdžiui, gyventojas gali lyginti savo būstą su kaimynų būstais ir nu-
statęs, kad jo būstas turi daugiau apsaugos priemonių, daryti išvadą (kaip ma-
tėme, klaidinga), kad jo būstas yra saugesnis. 

Taigi, kaip rodo viktimologinio tyrimo duomenys, būsto apsaugos 
priemonės nedaro apčiuopiamo poveikio objektyviam saugumui nuo nusikal-

2 Šią apklausą bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu prie LR Teisingumo 
ministerijos atliko rinkos tyrimų kompanijos „TNS Gallup“ specialistai, o duome-
nis apibendrino AB „Lietuvos draudimas“ analitikai. Tyrimas vyko 2009 m. rug-
sėjo mėnesį. Buvo apklausti 386 nuteistieji įvairiuose šalies pataisos namuose ir 
inspekcijose. Plačiau tyrimo rezultatus žr.: <http://www.ld.lt/index.php/naujienos/
naujienos/lietuvos_draudimas_turto_vagystes_vagys_mato_kitaip/1863>. 
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timų, tačiau daro psichologinį poveikį. Respondentas, kurio būstas yra geriau 
apsaugotas (imtasi daugiau savisaugos priemonių), objektyviai nėra saugesnis, 
tačiau nepaisant to jaučiasi saugiai. 

Šaunamojo ginklo turėjimas ir asmens saugumas

Kita priemonė savo saugumui užtikrinti – įsigyti šaunamąjį ginklą (spe-
cialiai savigynos tikslais ar medžioklei). Sunku nesutikti su tuo, kad šaunamojo 
ginklo turėjimas užpuolimo metu iš esmės keičia jėgų santykį tarp užpuoliko 
ir asmens, į kurį kėsinamasi. Tai verčia mus tikėti, kad šios gynybos priemonės 
turėjimas turėtų daryti esminį poveikį asmens saugumui, ypač viešosiose vie-
tose ir esant smurtui. Jeigu iš tikrųjų šis ryšis egzistuoja, tai turėtume išaiškinti 
aukštas neigiamas koreliacijas tarp šaunamojo ginklo turėjimo ir jo savininko 
viktimizacijos, t. y. turint šaunamąjį ginklą turėtų būti mažesnė tikimybė tapti 
nusikaltimų auka. 

Apklausos metu respondentams buvo užduotas klausimas, ar jie turi 
nuosavą šaunamąjį ginklą. 18 lentelėje pateikiama klausimo formuluotė ir at-
sakymų rezultatai. Galima matyti, kad respondentų, turinčių šaunamąjį ginklą, 
yra nedidelė dalis, tačiau, ar tai užtikrina jų didesnį saugumą?

18 lentelė.  
respondentų atsakymai į klausimą apie nuosavą šaunamąjį ginklą

Klausimas. ar Jūs ar kas nors kitas iš Jūsų namiškių turi nuosavą pistole-
tą, šratinį šautuvą, graižtvinį šautuvą ar orinį šautuvą? 

taip 6,1 %
ne 92,8 %
neatsakė 0,6 %
nežino 0,5 %
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19 lentelė.  
Šaunamojo ginklo ir viktimizacijos lygio ranginės koreliacijos koeficientai

Viktimizacijos lygio per penkerius metus rodiklio 
kintamieji pagal atskiras nusikaltimų rūšis

Šaunamojo ginklo turėjimas

automobilio vagystė ,089**

Vagystė iš automobilio ,087**

Motociklo vagystė ,017

Dviračio vagystė -,004

Vagystė iš gyv. patalpos (būsto) ,005

Bandymas įsilaužti į būstą ,041

Plėšimas ,071**

asmeninio turto vagystė ,049*

Seksualinis smurtas ,001

kitokio pobūdžio smurtas ,021

smurtas šeimoje ,020

* koreliacijos koeficientas reikšmingas 0,05 lygmeniu.
** koreliacijos koeficientas reikšmingas 0,01 lygmeniu.

Kaip matyti 19 lentelėje, yra net keturios nusikalstamos veikos, su ku-
riomis išryškėjo statistiškai reikšminga koreliacija. Tai automobilio vagystė, 
asmeninio turto vagystė, vagystė iš automobilio ir plėšimas. Tačiau keista, kad 
visos koreliacijos teigiamos. Tai reiškia, kad šaunamojo ginklo savininkai daž-
niau, o ne rečiau tampa šių nusikaltimų aukomis. 

Aiškinant neįprastą faktą, galima manyti, kad šie asmenys dėl to ir įsigijo 
šaunamąjį ginklą, nes mano, kad jiems yra didesnė tikimybė tapti nusikaltimo 
auka (arba jau ne kartą nukentėjo nuo nusikaltimų), o ginklo įsigijimas suteiks 
didesnį saugumą. Tačiau nėra jokio pagrindo tikėtis, kad jų viltis tapti sauges-
niems pasiteisino – nepavyko išryškinti net silpniausio ryšio tarp šaunamojo 
ginklo turėjimo ir jo savininko viktimizacijos. Gauti tyrimo duomenys neduo-
da jokio argumento teigti, kad ginklo turėjimas bent kiek padėjo sumažinti res-
pondentų nesaugumą (riziką tapti nusikaltimų auka). 

Kitoks yra ryšis tarp šaunamojo ginklo turėjimo ir saugumo jausmo 
(subjektyvaus veiksnio). Kaip ir apsaugant būstą, ginklo turėjimas neigiamai 
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koreliuoja su nesaugumo jausmu. Kitaip tariant, nors žmogus, turintis ginklą, 
objektyviai nėra saugesnis, bet jis jaučiasi saugesnis. Nustatyta statistiškai reikš-
minga stipri neigiama koreliacija (τ = -,060, p < 0,01) tarp šių dviejų rodiklių. 

Vengimas išeiti iš namų ir saugumas nuo nusikaltimų

Vienas iš rekomenduojamų apsisaugojimo nuo nusikaltimų būdų – 
tiesiog stengtis vengti vietų, kur yra didesnis pavojus tapti nusikaltimo auka. 
Tamsus paros laikas, mažai lankomos ir blogai apšviestos gatvės, laikotarpis 
ir vietos, kur yra didesnė tikimybė sutikti išsilinksminusius ar agresyviai nu-
siteikusius neblaivius asmenis – visa tai vietos ir aplinkybės, kurių vengimas, 
remiantis prevencijos specialistų rekomendacijomis, leidžia iš esmės sumažinti 
pavojų tapti nusikaltimo auka. 

Apklausos metu respondentams buvo užduotas klausimas, kuriuo sie-
kiama išaiškinti, kaip dažnai gyventojai vengia išeiti iš namų tamsiu paros metu, 
taip pat lankytis vakarinio pasilinksminimo ir alkoholinių gėrimų vartojimo 
vietose (žr. 20 lentelę).

20 lentelė.  
respondentų atsakymai į klausimą apie vengimą išeiti iš namų

Klausimas. kaip dažnai vakarais Jūs išeinate iš namų norėdami pasilinks-
minti, pavyzdžiui, į klubą, restoraną, kiną ar aplankyti draugų? 

beveik kiekvieną dieną 4,6 %
mažiausiai vieną kartą per savaitę  17,4 %
mažiausiai vieną kartą per mėnesį 18,9 %
dar rečiau 26,8 %
niekada 29,5 %
nežino 2,9 %

20 lentelėje matyti, kad apklausti respondentai šiuo atžvilgiu elgiasi 
gana įvairiai. Yra nemaža grupė respondentų, kurie laikosi atsargios taktikos 
(labai retai išeina iš namų tamsiu laikotarpiu) ir yra „drąsuolių“, kurie beveik 
kiekvieną dieną tai daro.
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Kyla klausimas, kiek atsargi taktika apsaugo asmenį nuo pavojaus tapti 
nusikaltimų auka. Galima spėlioti, kad „atsargūs“ gyventojai turėtų gerokai re-
čiau tapti nusikaltimų aukomis. Šiuo atveju turėtume nustatyti aukštas neigia-
mas koreliacijas tarp to, kiek asmuo linkęs vengti pavojingo laiko ir vietų bei jo 
viktimizacijos. 21 lentelėje pateikti analizės rezultatai.

21 lentelė.  
Vengimas išeiti iš namų tamsiu paros laiku  

ir viktimizacijos lygio ranginės koreliacijos koeficientai

Viktimizacijos lygio per penkerius metus rodiklio 
kintamieji pagal atskiras nusikaltimų rūšis

Vengimas išeiti iš namų tamsiu paros laiku

automobilio vagystė -,044*

Vagystė iš automobilio -,133**

Motociklo vagystė -,028

Dviračio vagystė -,026

Vagystė iš gyv. patalpos (būsto) ,012

Bandymas įsilaužti į būstą -,010

Plėšimas -,033

asmeninio turto vagystė -,015

Seksualinis smurtas -,092**

kitokio pobūdžio smurtas -,077**

smurtas šeimoje -,022

* koreliacijos koeficientas reikšmingas 0,05 lygmeniu.
** koreliacijos koeficientas reikšmingas 0,01 lygmeniu.

Tyrimo rezultatai rodo, kad vengimas išeiti iš namų tikrai prisideda ap-
saugojant asmenį nuo viktimizacijos. Atsargūs asmenys šiek tiek rečiau nuken-
čia nuo seksualinio smurto (τ = -,092, p < 0,01) ir kitokio pobūdžio smurto (τ 
= -,077, p < 0,01), taip pat rečiau tampa vagysčių iš automobilių aukomis (τ = 
-,133, p < 0,01). Taigi tai pirmoji savisaugos priemonė, kuri remiantis viktimo-
loginio tyrimo duomenimis, yra susieta su tam tikru viktimizacijos pavojaus 
mažinimu. Tačiau ir šios priemonės poveikis nepalyginus silpnesnis ir siaures-
nis, negu būtų galima tikėtis. Iš 11 nusikalstamų veikų, tik trijų atžvilgiu ryšys 
su vengimu išeiti iš namų buvo statistiškai reikšmingas. Taigi šiuo atveju galima 
konstatuoti tik ribotą apsaugos nuo viktimizacijos poveikį. 
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Kartu turėtume įvertinti ir kitą šio apsisaugojimo būdo savybę. Priemo-
nės esmė „užleisti vietą“ nusikaltėliams, „bėgti nuo jų“, mažinti savo poilsio ga-
limybes ir bloginti savo gyvenimo kokybę tam, kad išvengtume susidūrimų su 
jais. Žmogus siaurina savo poilsio galimybes bei savo laisvę dėl to, kad „netruk-
dytų“ nusikaltėliams. Jis „užleidžia“ jiems savo vietą. Vargu ar tai kelias, kuriuo 
reikia eiti nacionaliniu lygiu. 

Psichologiniu požiūriu įdomu, kad skyrium nuo anksčiau aptartų savi-
saugos priemonių, viktimizacijos vengimas susietas su padidėjusiu nesaugumo 
jausmu. Asmenys, vengiantys išeiti iš namų pavojingu paros metu, pasižymi sti-
presniu nesaugumo jausmu (τ = 0,174, p < 0,01). Šis faktas rodo, kad santykis 
tarp nesaugumo jausmo ir vengimo priemonių yra kitoks, negu paprastai ma-
noma. Asmenys, kurie jaučiasi nesaugūs, neišeina iš namų, tačiau tai nemažina 
jų nesaugumo jausmo. Subjektyviai jiems pasilikimas namie pavojingu laiko-
tarpiu yra tik reakcija į jų nesaugumo jausmą.

Subjektyvaus nesaugumo komplekso hipotezė

Atlikta analizė išaiškino gana sudėtingus ryšius tarp savisaugos priemo-
nių, saugumo jausmo ir viktimizacijos. Šie ryšiai gerokai skiriasi nuo paplitusio 
supaprastinto įsitikinimo, jog savisaugos nuo nusikaltimų priemonės mažina 
tiek viktimizaciją, tiek nesaugumo jausmą. 

Pirmiausia paaiškėjo, kad savisaugos priemonės nedaro apčiuopiamo 
poveikio viktimizacijos lygiui. Antra vertus, matome sudėtingus ryšius tarp 
saugumo jausmo ir savisaugos priemonių. Šie veiksniai sudaro uždarą sistemą, 
kurioje nesaugumo jausmas verčia asmenį aktyviau imtis savisaugos priemo-
nių, tačiau šios priemonės (būsto apsaugos ir šaunamojo ginklo įsigijimas, 
vengimas pavojingų vietų ir laiko) nedaro jų saugesnių. Visas šis su nesaugu-
mu susietas subjektyvių reiškinių ir poelgių kompleksas iš tikrųjų yra nepri-
klausomas nuo realaus asmens nesaugumo lygio. Siekdami nuodugniau ištirti 
šį subjektyvų su nesaugumu susietų reiškinių kompleksą atlikome penkių su 
nesaugumo jausmu glaudžiai susietų veiksnių faktorinę analizę (žr. 22 ir 23 len-
teles). Faktorinė analizė buvo atlikta naudojant SPSS 17.0 programų paketą ir 
taikant pagrindinių komponenčių analizės metodą bei gautų veiksnių rotacijos 
Oblimin metodą su Kaizerio normalizacija.



422 

S. JUSTIcKAJA

22 lentelė.  
saugumo nuo nusikaltimų veiksnių tarpusavio koreliacijos

Būsto saugu-
mo indeksas

Šaunamojo 
ginklo turė-

jimas

Vengimas 
išeiti iš namų

Neigiamas 
policijos verti-

nimas

Nesaugumo 
jausmas

Būsto saugumo 
indeksas

1,000 ,115 -,054 -,021 -,074

Šaunamojo gin-
klo turėjimas

,115 1,000 -,047 ,058 -,066

Vengimas išeiti 
iš namų

-,054 -,047 1,000 -,011 ,213

Neigiamas poli-
cijos vertinimas

-,021 ,058 -,011 1,000 ,190

Nesaugumo 
jausmas

-,074 -,066 ,213 ,190 1,000

Faktorinė analizė leido išskirti du tiesiogiai nestebimus (latentinius) fak-
torius, kurie kartu paaiškina 48,8 proc. ryšio tarp šių penkių veiksnių sąveikos. 
Tai reiškia, kad būtent šie du nestebimi (latentiniai) faktoriai „tarpininkauja“ 
nesaugumo ir kitų su juo susietų veiksnių sąveikai. Jų koreliacijos su nesaugu-
mo ir kitais veiksniais analizė padeda suprasti, kaip vyksta sąveika tarp nesau-
gumo jausmo ir priemonių, kurių respondentai imasi šiam jausmui sumažinti. 

23 lentelė.  
latentinių faktorių koreliacijos su kintamaisiais matrica

komponentės

1 2

Būsto saugumo indeksas -,091 ,575

Šaunamoji ginklo turėjimas ,115 ,732

Vengimas išeiti iš namų ,437 -,367

Neigiamas policijos vertinimas ,690 ,385

Nesaugumo jausmas ,765 -,157

Pirmasis latentinis veiksnys labiausiai koreliuoja su nesaugumo jausmu, 
vengimu išeiti iš namų ir neigiamu požiūriu į policiją. Šį faktorių galėtume in-
terpretuoti kaip „bejėgišką baimę“ – asmuo bijo tapti nusikaltimo auka, nela-
bai mato, kas galėtų jam padėti (neigiamas požiūris į policiją), ir tai jį stumia 
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pasyviam „apsauginiam“ elgesiui – vengti vietų ir paros laiko, kur jis gali tapti 
nusikaltimo auka. 

Antrąjį latentinį veiksnį būtų galima interpretuoti kaip „aktyvios savigy-
nos“. Tai asmenys, kurie, kaip ir pirmieji, nepasitiki policijos gebėjimu užtikrinti 
jų saugumą, patys imasi aktyvių savisaugos priemonių (aukštos koreliacijos su 
būsto apsaugos priemonėmis ir ginklo turėjimu), o tai padeda jiems pasijus-
ti saugiau viešosiose vietose (aukšta neigiama koreliacija su vengimu išeiti iš 
namų) ir šiek tiek mažina jų nesaugumo jausmą (neigiama koreliacija su ne-
saugumo jausmu). 

Visa tai sudaro gana sudėtingą ir prieštaringą sąveiką tarp nesaugumo 
jausmo ir asmens savisaugos veiksmų. Didėjantis nesaugumo jausmas vienais 
atvejais vienus asmenis „sukausto“, verčia juos trauktis nuo viktimizacijos pa-
vojaus. Kitais atvejais, atvirkščiai, skatina asmenų aktyvumą ir verčia juos imtis 
tam tikrų savisaugos priemonių nuo viktimizacijos pavojaus. Šių prieštaringų 
tendencijų sąveika sukelia anksčiau aptartą ryšių tarp savisaugos priemonių ir 
saugumo nuo nusikaltimų vaizdą. Grafinis modelio pavidalas pateiktas 5 sche-
moje.

5 schema 
 latentinių faktorių matricos struktūra
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Nusikalstamumo lygis ir viktimizacijos pavojus

Ankstesniuose skyriuose pabrėžėme, kad nepavyksta išaiškinti apčiuo-
piamo ryšio tarp taikomų savisaugos priemonių ir viktimizacijos rizikos ma-
žėjimo. 

Šioje dalyje nagrinėsime, kiek viktimizacijos pavojus priklauso nuo 
bendro nusikalstamumo lygio. Iš tikrųjų, kaip ir epidemijos laikotarpiu len-
gviau tapti infekcijos auka, taip ir vietovėse, kur nusikaltimų yra padaroma 
daugiausiai, yra didesnis pavojus (tikimybė) tapti nusikaltimo auka. Tai duoda 
pagrindą hipotezei, kad asmens viktimizacijos lygis labiausiai priklauso nuo re-
alaus nusikalstamumo lygio jo gyvenamojoje vietoje.

Šiai prielaidai patikrinti tyrėme viktimizacijos priklausomybės ryšius su 
vietove, kurioje gyvena respondentai. Vadovavomės prielaida, kurią patvirtina 
ilgalaikiai kriminologiniai tyrimai, kad nusikalstamumo lygis glaudžiai susie-
tas su vietovės urbanizacijos lygiu. Didžiuosiuose miestuose nusikalstamumo 
lygis yra aukštesnis nei kituose miestuose ir rajonuose. Tai priklauso nuo gy-
ventojų tankumo rodiklių, ekonominio, gamybinio potencialo, teritorinio pa-
siskirstymo ypatumų ir kitų priežasčių.3 Dėl to gyventojų skaičius tam tikroje 
vietovėje gali būti panaudotas kaip preliminarus nusikalstamumo lygio rodi-
klis – kuo didesnis gyventojų skaičius tuo aukštesnis nusikalstamumo lygis. 
Viktimologinės apklausos metu respondentų buvo prašoma nurodyti, kiek 
vidutiniškai žmonių gyvena jų kaime, miestelyje ar mieste. 

3 Ši tendencija matoma ir Lietuvoje. Miestams ir rajonams, kuriuose nusikalstamu-
mo lygis aukščiausias, priskiriami beveik visi didžiausi Lietuvos miestai: Vilnius, 
Klaipėda, Kaunas, Šiauliai ir Panevėžys. Analogiškos tendencijos pastebimos lygi-
nant Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Šiaulių miesto bei rajonų nusikalstamumo lygį. 
Nors reikėtų pasakyti, kad tam tikrais metais (laikotarpiais) matomos tendenci-
jos, kurios yra minėtos taisyklės išimtys. Tokios išimties pavyzdžiu galėtų būti nu-
sikalstamumo lygio pasiskirstymas Panevėžio mieste ir rajone 2000–2001 metais. 
Apie nusikalstamumo teritorinį pasiskirstymą Lietuvos didžiuosiuose miestuose 
ir kituose miestuose bei rajonuose plačiau žr.: Mališauskaitė-Simonaitienė, S. Nu-
sikalstamumo teritorinio pasiskirstymo ypatumai. Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo 
prognozė iki 2015 m. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, p. 24–25.
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24 lentelė.  

respondentų atsakymai apie gyventojų skaičių

Klausimas. kiek vidutiniškai žmonių gyvena Jūsų kaime, miestelyje ar 
mieste? ar tai…?

... mažiau nei 10 000 gyventojų 34,5 %

... tarp 10 001 ir 50 000 16,2 %

... tarp 50 001 ir 100 000 2,9 %

... tarp 100 001 ir 500 000 15,6 %

... tarp 500 001 ir 1 000 000 15,2 %

... 1 000 001 ir daugiau gyventojų 0,1 %
(NEskaitYti) nežino/ neatsakė 15,6 %

25 lentelė.  
gyvenvietės dydis ir viktimizacijos lygio ranginės koreliacijos koeficientai

Viktimizacijos lygio per penkerius metus rodiklio 
kintamieji pagal atskiras nusikaltimų rūšis

gyvenvietės dydis

automobilio vagystė ,034

Vagystė iš automobilio ,214**

Motociklo vagystė -,017

Dviračio vagystė -,058**

Vagystė iš gyv. patalpos (būsto) ,144**

Bandymas įsilaužti į būstą ,092**

Plėšimas ,141**

asmeninio turto vagystė ,059**

Seksualinis smurtas ,059**

kitokio pobūdžio smurtas ,096**

smurtas šeimoje ,034

* koreliacijos koeficientas reikšmingas 0,05 lygmeniu.
** koreliacijos koeficientas reikšmingas 0,01 lygmeniu.

25 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad beveik visi viktimizacijos 
rodiklio kintamieji pasižymi statistiškai reikšmingu ryšiu su gyvenvietės dy-
džiu/nusikalstamumo lygiu. Paminėsime statistiškai reikšmingus ryšius: va-
gystė iš automobilio (τ =,214, p < 0,01), dviračio vagystė (τ =-,058, p < 0,01), 
vagystė iš gyvenamosios vietos (τ =,144, p < 0,01), bandymas įsilaužti į būstą  
(τ =,092, p < 0,01), plėšimas (τ =,141, p < 0,01), asmeninio turto vagystė 
(τ =,059 p < 0,01), seksualinis smurtas (τ =,059, p < 0,01) ir kitokio pobūdžio 
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smurtas (τ =,096, p < 0,01). Šie tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad asmens vik-
timizacijos lygis (jo saugumas ar nesaugumas) labiausiai priklauso tiesiog nuo 
bendro nusikalstamumo lygio. Gyventojai dažniau tampa nusikaltimų auko-
mis ten, kur nusikaltimų padaroma daugiau. Iš to kyla išvada, kad nusikalsta-
mumo lygio mažinimas yra realus būdas nesaugumui nuo nusikaltimų mažinti. 

Apibendrinant galima pasakyti, jog gyventojų savisaugos priemonės 
(bent tuo mastu, kuriuo dabar taikomos) negali daryti apčiuopiamo realaus 
poveikio gyventojų saugumui. Tyrimo metu nepavyko nustatyti statistiškai 
reikšmingų ryšių tarp savisaugos priemonių taikymo ir viktimizacijos.

Viena, tyrimo rezultatai parodė, kad savisaugos priemonės daro esmi-
nį psichologinį poveikį asmens subjektyviam saugumo vertinimui. Todėl šių 
priemonių taikymą verčiau reikėtų vertinti kaip būdą, kuriuo būtų galima ma-
žinti gyventojų nesaugumo jausmą. 

Antra, nustatyti sisteminiai ir statistiškai reikšmingi ryšiai tarp asmens 
viktimizacijos ir nusikalstamumo lygio jo gyvenamojoje vietovėje. Tai leidžia 
daryti prielaidą, kad tik mažinant realų nusikaltimų konkrečioje vietovėje skai-
čių galima iš tikrųjų padidinti asmens saugumą nuo nusikaltimų. Kitaip tariant, 
priemonės, tiesiogiai nukreiptos į nusikalstamumo mažinimą (nusikalstamu-
mo kontrolę), ir toliau turėtų likti strategine kryptimi užtikrinant gyventojų 
saugumą nuo nusikaltimų.
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 ORGANIZAVIMAS: BŪKLĖ IR PROBLEMOS

žaneta NaVickiENė

Kuriant naująjį Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą 
(toliau – BPK), buvo laikomasi nuostatos, jog „Lietuvai, kaip Europos vals-
tybei, geriausiu pavyzdžiu gali būti Europos valstybių baudžiamojo proceso 
įstatymai“1. Tačiau sėkmingą teisinę reformą lemia ne tik pačių įstatymų normų 
turinys, bet ir tai, kaip jos diegiamos praktikoje. Todėl sėkmingas baudžiamojo 
proceso normų įgyvendinimas tapo Lietuvos teisėsaugos institucijų priorite-
tine užduotimi. Vien tik naujos įstatymų bazės sukūrimas neužtikrino veiks-
mingos normų įgyvendinimo tvarkos. Dabar, praėjus keleriems metams nuo 
naujojo BPK įsigaliojimo, matyti, kad nepakankamas dėmesys buvo skiriamas 
institucinei teisėsaugos sistemos reformai ir veiklos organizavimo optimizavi-
mui, todėl ir daugelis nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo klausimų liko 
neišspręsti iki šiol. 

Nagrinėdami dabartinę situaciją, mokslininkai pastebėjo, kad „krimina-
listikos mokslui didelę įtaką daro ne tik teisinė, bet ir institucinė teisėsaugos 
sistemos reforma“2. Visapusiškai nagrinėjant nusikalstamų veikų dabartinę 
būklę, akivaizdu, jog pasigendama sisteminio ir kryptingo požiūrio į reformos 
pokyčius. Prof. V. E. Kurapka bei prof. H. Malevski, analizuodami šiuolaikinę 
nusikaltimų tyrimo koncepciją, pabrėžė, jog „naujų įstatymų praktika turi būti 
kruopščiai išanalizuota, atliktas monitoringas (labai kruopšti stebėsena) sie-
kiant kuo greičiau įvertinti naują baudžiamąjį procesą sisteminiu požiūriu“3. 
Taigi, autorės nuomone, institucinė teisėsaugos sistemos reforma – neatski-

1 Goda, G. Baudžiamojo proceso raidos tendencijos Europoje. Teisės problemos. 
1999, 3: 20.

2 Kurapka, V. E.; Malevski, H. Šiuolaikinė nusikaltimų tyrimo koncepcija ir jos 
kriminalistinis bei procesinis užtikrinimas – dabarties mokslinis įdirbis ir ateities 
perspektyvos. Jurisprudencija. 2005, 65 (57): 109.

3 Ten pat, p. 111.
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riama teisinės reformos dalis. Dar 1994–1997 metais buvo atliktas bendras 
Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto ir Teisės instituto nusi-
kalstamumo Lietuvoje tyrimas. Remiantis šiuo moksliniu darbu ir toliau buvo 
tęsiami moksliniai tyrimai, kurių metu analizuojama nusikalstamumo Lie-
tuvoje dinamika, nuspėjami šio reiškinio pokyčiai, numatomos pagrindinės 
nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės kryptys. Atlikti tyrimai tapo mokslo 
programos „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryp-
tys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija“ pagrindu. Nusikalstamų veikų 
dabartinės būklės analizė leidžia daryti prielaidą, jog teisėsaugos institucijos 
nepakankamai veiksmingai užtikrina nusikalstamų veikų ištyrimą. Ikiteisminio 
tyrimo reforma iš esmės pakeitė nusikalstamų veikų tyrimą, tačiau akivaizdu, 
kad tam nebuvo tinkamai pasirengta. Greita baudžiamojo proceso normų in-
tegracija į praktinę sritį iš karto sukėlė praktinių šių normų taikymo problemų. 
Akivaizdu, jog Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymais patvir-
tintų rekomendacijų dėl šių normų taikymo nepakako. Ir teisingai pastebėta, 
kad „praktika sunkiai priima gana naujovišką proceso dalyvių bendradarbiavi-
mo modelį“4. 

Analizuojant dabartinę situaciją, būtų galima paminėti svarbiausius 
nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo klausimus. Ikiteisminio tyrimo orga-
nizavimo veiksmingumui didžiausią įtaka daro baudžiamojo proceso normų 
turinys, vidiniai konkrečios įstaigos ar padalinio ikiteisminio tyrimo organiza-
vimo klausimai, tyrėjo ir prokuroro bendradarbiavimas bei jų veiksmų suderi-
namumas, ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacija ir kompetencija, turimi 
materialiniai ir finansiniai ištekliai. 

Vertinant dabartinę nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo būklę, pa-
sigendama aiškaus ir apibrėžto nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo mo-
delio. Atlikto empirinio tyrimo duomenimis, nusikalstamų veikų tyrimo orga-
nizavimas yra problemiškas ir nepakankamai reglamentuotas, tačiau aktualus, 
nes tai viena iš svarbiausių šiuolaikinės kriminalistikos taktikos plėtros krypčių. 
Autorė kompleksiškai skirtingų šalies ikiteisminio tyrimo padalinių tyrėjų ap-
klausos požiūriu, sintetinant kriminalistikos, baudžiamojo proceso, vadybos ži-
nias, praėjus daugiau nei septyneriems metams po BPK įsigaliojimo, analizuoja 

4 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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šalies ikiteisminio tyrimo organizavimo būklę, apimančią ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų darbo organizavimo aspektus, dabartinę ikiteisminio tyrimo parei-
gūno ir prokuroro bendradarbiavimo situaciją, problemas, su kuriomis susidu-
ria ikiteisminio tyrimo pareigūnai nusikalstamų veikų tyrimo procese. 

Kaip jau minėta, siekiant efektyviai organizuoti ikiteisminio tyrimo su-
bjektų veiklą, būtinas nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo modelis. Disku-
tuojama, kaip jis turi būti reglamentuotas, kokie pagrindiniai elementai turėtų 
sudaryti šį tyrimo organizavimo modelį ir kaip veiksmingai jį įdiegti praktikoje. 
Autorė, analizuodama nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo būklę ir pro-
blemas, siekia apibrėžti nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo sampratą ir 
pateikti svarbiausius sudedamuosius efektyvaus nusikalstamų veikų tyrimo or-
ganizavimo modelio elementus. 

Autorės manymu, efektyvų nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo 
modelį turėtų sudaryti aiškus ir tikslus visų ikiteisminio tyrimo subjektų įgalio-
jimų reglamentavimas, prokuroro organizavimo, vadovavimo ir kontroliavimo 
funkcijų suderinimas, veiksmingas ikiteisminio tyrimo subjektų bendradarbia-
vimas, ikiteisminio tyrimo subjektų, atliekančių tyrimą, kvalifikacijos ir kom-
petencijos užtikrinimas. 

Tyrimo tikslas – analizuojant nusikalstamų veikų tyrimo organizavi-
mo būklę ir problemas, apibrėžti šio tyrimo organizavimo modelį ir jo sudeda-
muosius elementus. 

Tyrimo objektas – nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo būklė ir 
problemos.

Tyrimo metodologija. Kiekybinio tyrimo metu pateikus klausimyną, 
apklausta 1 000 šalies ikiteisminio tyrimo pareigūnų (tyrėjų) apie nusikalstamų 
veikų tyrimo organizavimo būklę, pagrindines problemas darbo organizavimo, 
bendradarbiavimo su prokuroru srityje, turimą kvalifikaciją ir kompetenciją. 

Policijos veiklos organizavimo modelio pokyčiai

Organizavimas bendrąja prasme yra ko nors surengimas, sutvarkymas 
į vieną visumą ar sistemą. „Organizavimas turi būti suprantamas kaip kurianti 
veikla, kurios produktas (rezultatas) yra kita veikla“5. Mokslinėje literatūroje or-

5  Kvedaravičius, J. Organizacijų vystymosi vadyba. Kaunas, 2006, p. 231.
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ganizavimas nagrinėjamas kaip mokslas, kaip procesas, kaip savybė ir kaip va-
dybos funkcija. Organizavimas kaip mokslas yra žinių visuma apie kryptingos 
žmonių veiklos formavimo dėsningumus. Nagrinėjant kaip procesą, svarbu 
pabrėžti, jog organizavimas – tai tam tikros veiklos reglamentavimas, sujungi-
mas, ko nors suderinimas, sukūrimas. „Organizavimas kaip savybė nusako or-
ganizaciją sudarančių elementų visumos bendrumą, pasižymintį griežta tvarka, 
aiškiais tarpusavio ryšiais, drausmingumu ir veiksmų sklandumu.“6 Organizavi-
mas kaip vadybos funkcija suprantamas „darbo, valdžios ir išteklių paskirstymo 
tarp organizacijos narių ir jų suderinimo procesas, kuris leidžia jiems pasiekti 
organizacijos tikslus“7. Kiti autoriai, nagrinėdami organizavimą kaip vadybos 
funkciją, akcentuoja šio proceso efektyvumą siekiant numatytų tikslų8. Au-
torės nuomone, organizavimas gali būti įvardytas kaip tam tikras suderintas 
procesas. Tad apie organizavimą galima kalbėti tokiomis kategorijomis kaip 
efektyvumas, stabilumas, nusistovėjęs funkcionavimas. Nagrinėjant organiza-
vimo turinį, galima paminėti šiuos pagrindinius elementus: planų parengimas 
ir įgyvendinimas, veiklos funkcijų nustatymas, atsakomybės ribų nustatymas ir 
derinimas, teisių ir pareigų nustatymas, terminų nustatymas. Uždavinių, funk-
cijų ir atsakomybės numatymas padeda įgyvendinti organizacijos koncepciją 
– suvienyti organizacijos darbuotojus bendriems tikslams pasiekti. Sujungiant 
šiuos elementus, siekiama optimizuoti organizavimo procesą, sudaryti prielai-
das didinti veiklos efektyvumą. Organizavimo procesas struktūrizuoja darbą, 
kaip valdymo funkciją, formuoja darbo struktūrą, tad pagrindinis organizavi-
mo tikslas – optimizuoti organizacijos (proceso) veiklą parenkant tinkamiau-
sius žmones, darbo metodus, numatant pakankamus išteklius. „Organizacijos 
veiklos sėkmingumas priklauso nuo techninio darbų organizuotumo, funkci-
onavimo ir darbo specializacijos.“9 Tad tinkamas darbo, veiklos organizavimas 
užtikrina efektyvius tam tikros veiklos rezultatus. 

Nagrinėjant organizavimo procesą, verta grįžti prie labai senos E. De-
mingo tezės: gerinant kokybę galima padidinti produktyvumą ir pritaikyti jo 
suformuluotą nuolatinio gerinimo ciklą, dar vadinamą Demingo ratu. Pagal jį 
išskiriami keturi pagrindiniai rato elementai: planavimas, vykdymas, tikrinimas 

6  Stoškus, S.; Beržinskienė, D. Vadyba. Kaunas, 2005, p. 120–121.
7  Stoner, J. A. F.; Freeman, R. E.; Gilbert, D. R. Jr. Vadyba. 2005, p. 11.
8  Stoškus, S.; Beržinskienė, D. Vadyba. Kaunas, 2005, p. 121.
9  Kvedaravičius, J. Organizacijų vystymosi vadyba. Kaunas, 2006, p. 230.
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ir gerinimas. Šiuos elementus galima tikslingai sutelkti kalbant apie organiza-
vimo proceso kokybę ir gerinimą, efektyviai pagrindinius vadybos principus 
taikyti ir ikiteisminio tyrimo organizavimo srityje. 

2003 metais įsigaliojus BPK, organizuojant ikiteisminį tyrimą, iškilo 
būtinybė peržiūrėti senąjį nusikaltimų tyrimo organizavimo modelį ir įverti-
nus naujų įstatymų normų turinį, kurti naują nusikalstamų veikų tyrimo orga-
nizavimo modelį, paremtą ne tik baudžiamojo proceso, kriminalistikos, bet ir 
vadybos principais. Pabrėžtina, kad nusikalstamų veikų tyrimo organizavimas 
– viena iš sudedamųjų policijos veiklos grandžių, todėl nusikalstamų veikų ty-
rimo organizavimas neatsiejamas nuo struktūrinių policijos pokyčių ir veiklos 
modelio.

Kalbant apie policijos kaip teisėsaugos institucijos struktūrinius poky-
čius, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į policijos organizavimo modelį. Vals-
tybių praktika rodo, kad policija gali būti pavaldi Vidaus reikalų ministerijai 
(Lietuva, Vokietija ir Prancūzija), Teisingumo ministerijai (Olandija ir Švedija) 
ar netgi būti savarankiška institucija kaip Japonijos policija. Pasirinktas organi-
zavimo modelis svarbus policijos funkcijoms įgyvendinti, taigi, ir kuriant savitą 
nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo modelį. 

Be abejo, tiek instituciniai teisėsaugos sistemos pokyčiai, tiek ir bau-
džiamųjų įstatymų reforma padarė didelę įtaką ir baudžiamojo proceso, ir 
kriminalistikos mokslui. Keista, tačiau nebuvo įvertinta tai, kad susiklosčiusi 
praktika labiau formuoja naujojo BPK normų taikymą nei naujasis Baudžia-
mojo proceso įstatymas turi įtakos praktikai. Be to, nebuvo įvertinta ir tai, kad 
ikiteisminio tyrimo pareigūnai nelengvai keičia buvusius tyrimo papročius. 
Organizavimo procesas ikiteisminio tyrimo įstaigose analizuojamas įvairiais 
aspektais, o dabartiniu metu vis plačiau nagrinėjamas klausimas, kaip policijos 
darbo organizavimo modelis daro įtaką nusikalstamų veikų tyrimo procesui. 
Kartais vis dar pripažįstama, jog policijai tebėra būdingas militaristinis vado-
vavimo stilius. Didžiosios Britanijos mokslininkas R. Smithas, nagrinėdamas 
policijos vadovavimo stilių, teigia, jog policija tebenaudoja kvazimilitaristinį va-
dovavimo modelį, kuris trukdo tiek vidinei, tiek išorinei komunikacijai10. Kiti 

10 Smith, R. Entrepreneurship, Police Leadership, and the Investigation of Crime 
in Changing Times. Juornal of Investigative Psychology and Offender Profiling [inte-
raktyvus]. 2008, 5: 211 [žiūrėta 2009-04-27]. <http://www3.interscience.wiley.
com/cgi-bin/fulltext/122268495/PDFSTART>.
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mokslininkai, pavyzdžiui, R. Patrickas, teigia, kad militaristinis policijos vado-
vavimo ir darbo organizavimo modelis siejasi su dabar diskredituojamu kovos 
su nusikalstamumu modeliu11. Prof. D. Canteris pabrėžia, jog policijos vadova-
vimo ir organizavimo stilius – vienas iš apleistų, dėmesio stoka pasižyminčių 
diskusinių klausimų12. Jų manymu, policija, organizuodama darbą, turi rinktis 
labiau atviresnį vadybos stilių, kuris būdingas verslo įmonėms. Beje, pabrėžtina, 
jog diskusijų šia tema būta ir anksčiau. Prieš trisdešimt metų R. R. Robergas 
argumentavo, jog policija turi rinktis atvirą ir organišką vadovavimo stilių bei 
darbo organizavimą13.

Nagrinėjant JAV mokslinę literatūrą policijos organizavimo klausimais, 
autorė pastebi, jog apie policijos darbo organizavimo kaip modelio kūrimą ir 
kaip proceso gerinimą, diskutuota jau prieš trisdešimt metų. Dar 1979 metais 
H. Goldsteinas, analizuodamas policijos darbo organizavimą, atkreipė dėmesį 
į tai, jog būtina sukurti analitinį modelį, kuriuo remiantis policijos pareigūnai 
gali nustatyti problemas ir efektyviai į jas reaguoti14. Vėliau išplėtojus šio mo-
delio sampratą, policijos organizavimo modelis pavadintas „į problemas orien-
tuotu modeliu“15. Modelis įvardytas kaip problemų sprendimo kontūrai, pagal 
kuriuos reaguojama į specifines problemas. Jis apima keturis etapus:

1. Problemų atpažinimas (angl.  scanning), kuomet policijos pareigūnas 
turi atpažinti, identifikuoti tarpusavyje susijusias problemas tam, kad 
suprastų koks elgesys ir sąlygos reikalauja tiesioginio dėmesio.

2. Problemų analizė (angl. analysis), kai nustačius, įvertinus problemas, 
analizuojamos sąlygos, kuriomis jos atsirado. Šio proceso metu nusta-

11 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. 

12 Canter, D. Editorial – offender profiling and investigative psychology. Juornal of 
Investigative Psychology. 2004, 1 (I).

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

14 Goldstein, H. Improving policing: A problem-oriented approach. Crime and De-
linquency. 1979, p. 25. 

15 Rojek, J. A Decade of Excellence in Problem-Oriented Policing: Characteristics 
of the Goldstein Award Winners. Police Quarterly [interaktyvus]. 2003 [žiūrėta 
2009-05-09]. <http://pqx.sagepub.com/cgi/content/abstract/6/4/492>.
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toma, kas apima tą problemą ir kokiomis aplinkybėmis tai atsitiko.

3. Reagavimas į problemą (angl. response). Jo metu nustatomi veiksmingi 
būdai, kurie padeda spręsti tas problemas.

4.  Vertinimas (angl. assessment). Šios stadijos metu policijos pareigūnas 
privalo įvertinti savo veiksmų efektyvumą, peržiūrėti rodiklius, kurie 
leidžia pamatuoti problemų būklę. Tokia „re-analizė“ suteikia ateities 
veiksmų kryptį. 

Anot H. Goldsteino, yra nustatomi trys inovacijų lygiai: organizaci-
nis, programinis ir techninis. Organizacinės inovacijos siejamos su vidiniais 
(angl. inter) ir išoriniais (angl. intra) organizaciniais ryšiais bei struktūromis, 
kitaip tariant, policijos organizavimo modelio restruktūrizavimu (pakeitimu). 
Programinis lygis apima inovacijas apdorojant duomenis, pavyzdžiui, tiriant 
konkretų nusikaltimą, o techninės inovacijos siūlo specifinius metodus, kurie 
padeda greičiau, kokybiškiau, naudojant technines galimybes, išspręsti įvairius 
klausimus, tarp jų ir ištirti nusikaltimus. 

JAV mokslininkai D. Weisburdas ir E. Johnas, analizuodami dabartines 
policijos inovacijas, pabrėžia, jog standartinis policijos modelis jau atgyvena. 
Standartinį policijos modelį jie apibūdina kaip policijos veiklą, kai apie policiją 
galima kalbėti kaip apie įstaigą, „kontroliuojančią teisę“. Šiam standartiniam po-
licijos modeliui būdinga tai, kad policijai leistini visi įrankiai ir būdai16. Anot jų, 
dabartinės inovacijos veikia standartinio policijos modelio kitimą. Standartinis 
policijos modelis turi tendenciją plėstis į priekį dviem kryptimis: atspindint po-
žiūrių įvairovę ir susitelkimo lygį. Grafiškai jis gali būti pateiktas taip: 

16  Weisburd, D.; Eck, J. E. What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and 
Fear. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Sciene [interak-
tyvus]. 2004 [žiūrėta 2009-05-09]. <http://ann.sagepub.com/cgi/content/
abstract/593/1/42>.
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42 grafikas.  
Policijos strategijų dimensijos

Pagal šį grafiką ir patvirtintus tyrimo rezultatus, kuo didesnis policijos ir 
visuomenės bendradarbiavimo lygis, tuo gyventojų mažesnė baimė ir didesnis 
pasitikėjimas policija. 

Pritaikant H. Goldsteino nustatytus inovacijų lygius Lietuvos policijos 
darbe, matyti, jog programinės ir techninės galimybės pažengusios gerokai 
greičiau nei organizacinės. Analizuojant dabartinės Lietuvos teisėsaugos ins-
titucijų, tarp jų ir policijos, struktūrinius pokyčius, pastebimas jų funkcijų du-
bliavimasis. Ši problema pastebėta dar anksčiau, iki naujojo BPK įsigaliojimo. 
Prof. S. Katuoka, nagrinėdamas policijos kaip institucijos sampratą, atkreipė 
dėmesį į tai, kad paskirstant teisėsaugos institucijų funkcijas, būtina vadovau-
tis tam tikra sistema siekiant išvengti spragų ir teisėsaugos institucijų funkcijų 
dubliavimosi. Prof. A. Pumputis pabrėžė, jog dubliuojasi teisėsaugos institucijų 
funkcijos atliekant parengtinį tardymą, tiriant nusikaltimų ir teisės pažeidimų 
prevenciją. Taigi, teisėsaugos institucijų funkcijų dubliavimosi problema pa-

žemas Susitelkimo lygis aukštas

„

„
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stebėta jau gana seniai, tačiau priimant naujus baudžiamuosius įstatymus, šie 
klausimai vėlgi lieka nuošalyje. Tai viena iš organizavimo problemų. Be to, or-
ganizavimo funkcija apima ir vidinius įstaigos darbo organizavimo aspektus. 
Tai pagrindė užsienio šalių mokslininkai. 

Suomijos Tamperės universiteto Profesinio švietimo mokslinių tyrimų 
centras, nagrinėdamas policijos organizavimo procesą, atliko tyrimą ir išna-
grinėjo kokybės ir profesinių kompetencijų sąveiką policijos organizacijose17. 
Mokslininkai pabrėžia, jog kokybės tobulinimo procesai buvo pritaikyti, kai 
1990 metais įvesti organizaciniai policijos pokyčiai. Tai, kad Suomijos policija 
pasiekė aukštesnės darbo kokybės ir profesinių kompetencijų, rodo visuome-
nės apklausos rezultatai, jog suomiai labai pasitiki policija. Atlikto tyrimo metu 
išryškinti šie organizavimo aspektai: vadovavimas, kompetencijos bei veiklos 
(darbo) kokybė ir patvirtintos vadovavimo, kompetencijos ir veiklos (darbo) 
kokybės tarpusavio sąsajos. 

Naujas policijos veiklos organizavimo modelis turėtų būti nukreiptas į 
tarpusavio veiksmų suderinamumą, vadovavimą užtikrinant veiklos kokybę ir 
reikiamas kompetencijas. Nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo procese 
šios grandys vienos iš svarbiausių kuriant veiksmingą nusikalstamų veikų tyri-
mo organizavimo modelį. 

Atlikto empirinio tyrimo metu gauti rezultatai parodė, jog patys polici-
jos tyrėjai gana pesimistiškai vertina policijos, kaip ikiteisminio tyrimo įstaigos, 
darbą (žr. 43 grafiką). 

17 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 [interaktyvus]. Tampere, Finland, 2003 [žiū-
rėta 2009-01-05]. <http://www.uta.fi/aktkk/lectures/kttp/articles/10_2003_Noke-
lainen.pdf>.
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43 grafikas.  
tyrėjų nuomonė apie policijos darbą atliekant ikiteisminį tyrimą

Iš 43 grafiko matyti, kad apie pusė (47,40 proc.) respondentų policijos 
darbą ikiteisminio tyrimo srityje vertina patenkinamai. 43,63 proc. apklaustųjų 
teigia, jog policija, kaip ikiteisminio tyrimo įstaiga, savo darbą atlieka gerai, o la-
bai nedidelė dalis tyrėjų (4,38 proc.) policijos darbą ikiteisminio tyrimo srityje 
įvertino labai gerai. 

Tikslinga išsamiau nagrinėti nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo 
procesą. 

Nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo samprata  
ir optimizavimo prielaidos

Nusikalstamų veikų tyrimas – viena pagrindinių ikiteisminio tyrimo 
padalinių funkcijų. Įgyvendinant šią funkciją, būtina apibrėžti, kaip organizuoti 
nusikalstamų veikų tyrimą. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo organi-
zavimo optimizavimas tapo viena iš svarbių kriminalistikos taktikos plėtros 
krypčių. Kai kurie mokslininkai, pavyzdžiui, prof. A. Filippovas, nagrinėdamas 
šiuolaikinės kriminalistikos teorines ir praktines problemas, atkreipė dėmesį, 
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kad baudžiamųjų įstatymų reforma bei kriminalistikos mokslo plėtojimasis su-
daro galimybę naujoms mokslinėms teorijoms atsirasti. Jis teigia, kad tradicinė 
keturnarė kriminalistikos sistema pastaruoju metu paseno, atskiros mokslinės 
teorijos, tokios kaip versijos, tyrimo planavimas, tyrėjo ir operatyvinės paieškos 
aparatų bendradarbiavimas, turėtų būti nagrinėjamos ne kaip kriminalistikos 
taktikos dalis, o sujungtos į atskirą nusikaltimų atskleidimo ir tyrimo organiza-
vimo skyrių. Tai rodo nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo organizavimo 
proceso augimą, plėtimąsi bei svarbą kriminalistikos moksle. 

Atlikto empirinio tyrimo duomenimis, ikiteisminio tyrimo organiza-
vimas – viena iš svarbiausių šiuolaikinės kriminalistikos taktikos plėtojimosi 
krypčių (žr. 44 grafiką). 

44 grafikas.  
tyrėjų nuomone, pagrindinės, svarbiausios šiuolaikinės kriminalistinės taktikos 

 plėtojimosi kryptys (nurodyta iš eilės pagal svarbą)
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Naujas ikiteisminio tyrimo organizavimui būdingas bruožas yra tai, jog 
naujoji organizavimo sistema turėtų būti siejama su verslo principais. Užsienio 
šalių mokslininkai linkę manyti, jog dabartinį ikiteisminio tyrimo organizavi-
mo procesą iš esmės būtų galima tapatinti su verslu ar verslininkyste. Didžio-
sios Britanijos mokslininkas R. Smithas teigia, jog policija nėra linkusi rizikuoti, 
o biurokratinis policijos veiklos organizavimas bandant pritaikyti verslo princi-
pus yra problemiškas18. Nagrinėdamas ikiteisminio tyrimo organizavimo pro-
cesą, jis susiejo jį su tam tikrais verslo dėsniais. Mokslininkas atkreipė dėmesį į 
tai, jog sprendžiant ikiteisminio tyrimo organizavimo problemas, policijos pa-
reigūnai turi dirbti kaip komanda, siekiant bendrų tikslų, o tai ypač akcentuo-
jama versle. Verslo filosofijos pritaikymas leistų policijos ar struktūrinių pada-
linių vadovams „apeiti“ pasenusią struktūrą, sistemą, procedūras ir protokolus, 
kurie iki šiol buvo laikomi kaip vieninteliai ir nekeičiami. R. Smithas teigia, „jog 
problemų sprendimo metodologijų naudojimas skatina policijos darbuoto-
jus būti kūrybingus ir mąstyti sprendžiant ilgalaikes problemas, kurios sekina 
finansinius išteklius, ir verčia ieškoti naujų sprendimų“19. Be to, organizavimo 
procesą veikia ir pakitusi pati vadovavimo samprata. Pasak mokslininko, poky-
čių metais vadovavimą, paremtą rango laipsniu („rank-based“) keičia vadovavi-
mas, pagrįstas remiantis veikla („role-based“)20. 

Siekiant apibrėžti nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo modelį, ver-
tinga panagrinėti anksčiau mokslinėje literatūroje jau pateiktas nusikaltimų ty-
rimo organizavimo sampratas. Literatūroje nusikaltimų tyrimo organizavimas 
siejamas su veiklos planavimu, užduočių pasiskirstymu, pastangų sutelkimu 
tam tikriems tikslams pasiekti. Pasak prof. S. Kuklianskio, analizuojant tardymo 
veiklos organizavimo turinį, nusikaltimų tyrimo organizavimą galima apibrėžti 
kaip moksliškai pagrįstą metodą, kurio esmę sudaro nuoseklus ir kryptingas 
pastangų sutelkimas tyrimo tikslams pasiekti21. Rusijos mokslininkai I. Gera-

18 Smith, R. Entrepreneurship, Police Leadership, and the Investigation of Crime in 
Changing Times. Juornal of Investigative Psychology and Offender Profiling [interak-
tyvus]. 2008, 5: 210 [žiūrėta 2009-04-27]. <http://www3.interscience.wiley.com/
cgi-bin/fulltext/122268495/PDFSTART>.

19 Ten pat, p. 220. 
20 Smith, R. Entrepreneurship, Police Leadership, and the Investigation of Crime 

in Changing Times. Juornal of Investigative Psychology and Offender Profiling [inte-
raktyvus]. 2008, 5: 222 [žiūrėta 2009-04-27].  <http://www3.interscience.wiley.
com/cgi-bin/fulltext/122268495/PDFSTART>.

21 Kuklianskis, S. Nusikaltimų tyrimo organizavimo pradmenys. Vilnius, 1995. 
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simovas ir I. Pantelejevas, tyrinėdami nusikaltimų tyrimo organizavimą, nors 
ir aiškiai nesuformulavo nusikaltimų tyrimo organizavimo sąvokos, tačiau 
išskyrė pagrindinius tyrimo organizavimo bruožus arba elementus. Anot I. 
Gerasimovo, tyrimo organizavimą apima organizacinių klausimų sprendimas 
tiriant nusikaltimus, tinkamos organizavimo formos nustatymas konkrečioje 
situacijoje, pareigų paskirstymas tarp tyrimą atliekančių pareigūnų, aprūpini-
mas reikalinga informacija, bendradarbiavimo klausimai ir pan.22 I. Pantelejevo 
nuomone, tyrimo organizavimas apima teisėsaugos institucijų tarpusavyje su-
derintų priemonių planų parengimą, bendradarbiavimo tarp tyrimą atliekan-
čiųjų ir kitų subjektų būdų parinkimą, pareigūnų aprūpinimą technine įranga 
ir kitomis darbo priemonėmis, laiku atliktų tyrimo planų sudarymą ir tikslų jų 
įvykdymą, operatyvinių pasitarimų rezultatams aptarti ir kitiems tyrimo klau-
simams spręsti, informacijos bei tyrimo grupės ataskaitos dėl darbo rezultatų 
sisteminimą ir pan.23 P. Ancelis, nagrinėdamas efektyvaus organizavimo prielai-
dų analizę, teigia, jog svarbi „socialinė psichologinė ir moralinė etinė atmosfera 
tarp ikiteisminio tyrimo subjektų ir tarp kitų statutinių tarnybų, apskritai krimi-
nalinės justicijos grandyse“24. 

Analizuojant šių autorių išsakytas mintis apie tyrimo organizavimo ele-
mentus, pastebėsime, kad neužsimenama apie prokuroro kaip apie ikiteismi-
nį tyrimą organizuojančio subjekto bei ikiteisminio tyrimo teisėjo veiklą. Tai 
galima paaiškinti tuo, kad ankstesnis procesas nenumatė šios prokuroro kaip 
organizatoriaus funkcijos, taip pat nebuvo ir ikiteisminio tyrimo teisėjo statuso. 
Todėl dabartinį nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo turinį turėtų sudaryti 
ne tik anksčiau išvardyti elementai, bet ir tokie elementai, kaip prokuroro bei 
ikiteisminio tyrimo teisėjo veikla atliekant tam tikrus veiksmus. 

Nusikalstamų veiklų tyrimas, kaip ir bet kokia kita veikla, yra organiza-
cinio pobūdžio. Tai įtvirtinta ir Baudžiamojo proceso įstatyme, griežtai regla-
mentuojančiame teisinius įrodinėjimo pagrindus, tyrimo veiksmų atlikimo 
tvarką. Veiklos organizavimu siekiama racionaliai sutelkti turimas pajėgas, tam, 
kad būtų įgyvendinti ikiteisminio tyrimo uždaviniai. Todėl nusikalstamų veikų 
tyrimo organizavimo terminas turėtų apimti ir ikiteisminį tyrimą atliekančius 
subjektus, jų veiklos pagrindus siekiant konkrečių tikslų. Vadinasi, nusikalsta-

22 Gerasimov, I. F.; Drapkin, L. Ja. Kriminalistika [Criminalistics]. Maskva, 1994. 
23  Pantelejev, I. F.; Selivanov, N. A. Kriminalistika [Criminalistics]. Maskva, 1998. 
24  Ancelis, P. Baudžiamojo proceso ikiteisminis etapas. Vilnius, 2007, p. 142. 
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mų veikų tyrimo organizavimas – tai pirmiausia tam tikrų subjektų veikla. 

Kaip jau minėta, autorė mano, kad ikiteisminio tyrimo organizavimas 
kaip baudžiamojo proceso sąvoka sietina su ikiteisminį tyrimą organizuojan-
čio prokuroro veikla, o nusikalstamų veikų tyrimo veiklos organizavimo sąvo-
ka apima ne tik tyrimą organizuojančio prokuroro veiklą, bet ir kitų ikiteisminį 
tyrimą atliekančių subjektų veiklą. 

Remdamiesi vadybine organizavimo samprata, galime nagrinėti ikiteis-
minio tyrimo organizavimo procesą. Ikiteisminio tyrimo organizavimas aprė-
pia du pagrindinius momentus:

•	 ikiteisminio tyrimo organizavimą kaip procesą ikiteisminio tyrimo įs-
taigose;

•	 ikiteisminio tyrimo organizavimą kaip prokuroro funkciją. 

Ikiteisminio tyrimo organizavimas – labiau procesinė sąvoka, juolab 
kad ikiteisminio tyrimo organizavimo pagrindinės nuostatos įtvirtintos BPK. 
Ikiteisminio tyrimo organizavimo funkcija siaurąja prasme yra vadybos sąvoka, 
o plačiąja prasme – apima ne tik prokuroro organizavimą, bet ir vadovavimą 
bei kontrolę ikiteisminiame tyrime. Prokuratūros ir prokurorų kompetencijos 
nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 
m. įsakymu, organizavimas apibūdinamas kaip atsakingo asmens (šiuo atveju 
prokuroro) organizacinių (valinių) pavedimų visuma25. Rekomendacijose „Dėl 
prokuroro veiklos organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujant“ ikiteis-
minio tyrimo organizavimas ir vadovavimas jam apima pagrindines prokuroro 
funkcijas, tai yra ikiteisminio tyrimo teisėtumo užtikrinimą, konkrečios nusi-
kalstamos veikos tyrimo organizavimą derinant su ikiteisminį tyrimą atliekan-
čiu pareigūnu klausimus, kylančius tiriant šią veiką, kontroliavimą, kaip laikoma-
si reikalavimo ikiteisminį tyrimą atlikti per kuo trumpiausius terminus, klausimų 
sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pabaigimo, procesinių prievartos priemonių 
taikymo būtinumo klausimų sprendimą ir kt. 

Kalbant apie organizavimą kriminalistikos taktikos aspektu, vartotina 
sąvoka „nusikalstamų veikų tyrimo veiklos organizavimas“. Autorės nuomo-

25 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 
I-108 patvirtinti „Prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatai“ [interakty-
vus]. <http://www.prokuraturos.lt>.
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ne, ši sąvoka nėra tapati ikiteisminio tyrimo organizavimo sąvokai. Tai gerokai 
platesnė sąvoka nei ikiteisminio tyrimo organizavimas, kuris labiau siejamas su 
tiesiogine prokuroro funkcija – organizuoti ikiteisminį tyrimą. Tuo tarpu nu-
sikalstamų veikų tyrimo veiklos organizavimo moksliniai pagrindai sujungia 
tyrimo planavimą, bendradarbiavimą, taktinius sprendimus, mokymą apie tak-
tinius būdus ir rekomendacijas, priežasčių ir sąlygų, dėl kurių atsiranda ikiteis-
minio tyrimo ir teismo taktinės klaidos, apibendrinimą bei analizę ir t. t. Verta 
būtų pasakyti, kad nėra tiksliai apibrėžta, koks turėtų būti nusikalstamų veikų 
tyrimo organizavimo turinys. Ir tai patvirtina organizavimu siekiami tikslai. 

Racionalaus nusikalstamų veikų tyrimo veiklos organizavimo tikslas 
plačiąja prasme nukreiptas į greitą ir visapusišką nusikalstamų veikų išaiškini-
mą, todėl iš esmės tiesiogiai siejamas su BPK uždaviniais. Pagrindinis tyrimo 
organizavimo tikslas – efektyvi veikla siekiant ištirti nusikalstamą veiką. Nuo-
dugniau analizuojant tyrimo organizavimo tikslus, būtų galima paminėti ir ki-
tus. R. Burdos nuomone, tyrimas organizuojamas siekiant šių tikslų: 

•	 išnagrinėti pirminę informaciją;

•	 koordinuoti tyrime dalyvaujančių asmenų veiksmus;

•	 naudoti technines priemones;

•	 surasti, surinkti ir išanalizuoti tyrimui svarbią informaciją;

•	 sudaryti tyrimui palankias sąlygas;

•	 išspręsti kylančius taktinius uždavinius ir praktiškai pritaikyti tyrimo 
metodus. 

Be abejo, tai nėra išsamus ir baigtinis nusikalstamų veikų tyrimo orga-
nizavimo tikslų sąrašas, gali būti pateikiami ir kiti tyrimo veiklos organizavimo 
tikslai, kurie galėtų būti kaip fakultatyviniai siekiant pagrindinio tikslo. Nagri-
nėjant ankstesnį tardymo veiklos organizavimo mokslinių pagrindų turinį, ma-
tyti, kad dabartinis nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo turinys, įsigaliojus 
naujam BPK, gerokai išsiplėtė. Greta nusikaltimų tyrimo planavimo, krimina-
listinio 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 bendradarbiavi-
mo taktikos klausimai, taip pat minėtų subjektų darbo organizavimo klausimai. 
Autorės nuomone, naujajame nusikalstamų veikų tyrimo organizavime turėtų 
būti nagrinėjami ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos 
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klausimai. Taigi, „analizuojant ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir iki-
teisminio tyrimo įstaigos vadovo funkcijas, organizuojant ir atliekant nusikals-
tamų veikų ikiteisminį tyrimą kriminalistikos taktikos kūrėjams tenka iš naujo 
įvertinti proceso subjektų bendradarbiavimo formas, turinį bei nusikalstamų 
veikų tyrimo organizavimo klausimus“26. 

Paminėtina, jog kalbant apie nusikalstamų veikų tyrimo organizavi-
mą, būtina atsižvelgti į bendruosius valdymo principus ir gerai juos pritaikyti 
organizuojant nusikalstamų veikų tyrimo procesą. Kitaip sakant, nagrinėjant 
nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo turinį, būtina apibrėžti organizavimo 
principus, kuriais remiantis įgyvendinami (pasiekiami) tyrimo tikslai. 

Vienas jų – organizacinė pusiausvyra. Šio principo esmė ta, kad orga-
nizuojama turi būti tiek, kiek galima, o reguliuojama tiek, kiek reikia. Vadybos 
nuostatos teigia, jog per daug reguliavimo išplečia valdymo personalą ir žlugdo 
iniciatyvą, o per mažai – veda prie chaoso. Pritaikant šį valdymo principą orga-
nizavimo lygmeniu, būtina aiškiai suformuluoti prokuroro ir tyrėjo kompeten-
cijų ribas. Taigi iš esmės tuo siekiama užtikrinti veiksmingą subjektų tarpusavio 
sąveiką.

Išanalizavus nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo turinį, būtų gali-
ma pateikti nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo sampratą. Nusikalstamų 
veikų tyrimo organizavimą galima apibūdinti kaip kompetentingų iki-
teisminio tyrimo subjektų suderintą veiklą, kuri paremta teisės aktuose 
numatytais ir moksliškai pagrįstais būdais bei priemonėmis užtikrinant 
efektyvų ikiteisminį tyrimą, nuoseklų ir laiku parengtą tikslų įgyvendi-
nimą. Šiuo atveju autorė siūlo atkreipti dėmesį į tris šios sampratos turinio as-
pektus:

•	 subjektų veiklos suderinamumas (bendradarbiavimas);

•	 kvalifikacijos ir kompetencijos užtikrinimas organizavimo procese;

•	 subjektų veiklos ir įgaliojimų reglamentavimas.

Tad nagrinėjant šiuos aspektus, labai reikšmingas ikiteisminio tyrimo 
subjektų tarpusavio veiksmų derinimas (bendradarbiavimas), nes ikiteisminio 
tyrimo procese svarbus ikiteisminio tyrimo teisėjo dalyvavimas, o nusikalsta-

26 Burda, R. Naujas baudžiamojo proceso kodeksas – nauji kriminalistikos taktikos 
uždaviniai. Jurisprudencija. 2003, 43 (35): 14. 
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mos veikos ištyrimu suinteresuotas ne tik tyrimą atliekantis pareigūnas, bet ir 
prokuroras, ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacija bei kompetencija, lei-
džianti veiksmingai dirbti nusikalstamų veikų tyrimo procese. Trečiąjį elemen-
tą būtų galima įvardyti kaip jungiantįjį ankstesnius du pirmuosius elementus. 

Ankstesnėse nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo sampratose la-
biau buvo pabrėžiami organizacinio pobūdžio veiksmai, planavimas ir darbo 
sąlygos. Autorės nuomone, nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo procese 
svarbu nustatyti tris pagrindinius elementus, kurie galėtų sudaryti nusikals-
tamų veikų tyrimo organizavimo modelį: ikiteisminio tyrimo subjektų ben-
dradarbiavimas, ikiteisminio tyrimo subjektų kvalifikacija bei kompetencija 
ir ikiteisminio tyrimo subjektų veiklos ir įgaliojimų reglamentavimas. Kiti jau 
anksčiau nagrinėti organizavimo aspektai, nors ir reikšmingi, darantys įtaką 
organizavimo procesui, galėtų būti kaip fakultatyviniai, papildantys organiza-
vimo modelio turinį. 

Kompetencijos užtikrinimas nusikalstamų veikų tyrimo 
 organizavimo procese

Paminėtina, jog prieš keletą metų kompetencijos svarba ir užtikrinimas 
ikiteisminio tyrimo organizavimo procese buvo išryškinti ir 2005 m., kai Tei-
sės institutas pateikė išvadas Teisingumo ministerijai dėl naujojo baudžiamo-
jo proceso spartinimo galimybių. Minėtose išvadose pabrėžiama, jog didelis 
darbo krūvis, teisinių ir vadybinių žinių trūkumas bei ne visai aiškus funkcijų 
pasidalijimas kol kas trukdo išnaudoti visas galimybes. Atlikto tyrimo metu 
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 savivaliavi-
mo priimant procesinius sprendimus bylose, specialių žinių, ypač operatyvi-
nės veiklos, trūkumo. Dar kuriant BPK projektą, buvo siekiama išskirtinio šio 
įstatymo bruožo – procesinės formos tinkamumo, tai yra kad „teisingumas 
baudžiamosiose bylose turi būti įgyvendinamas mažiausiomis procesinėmis 
sąnaudomis“27. Taigi, procesinių normų įgyvendinimas siejamas su tokiomis 

27  Kazlauskas, M.; Goda, G. Naujo baudžiamojo proceso kodekso projektas: kūri-
mo prielaidos, struktūra, naujovės. Teisės problemos. 1999, 3: 5. 
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įstatymų idėjomis, kurias galima realiai pritaikyti mūsų šalies sąlygomis įverti-
nant struktūrinę teisėsaugos sistemą ir galimybes. Galima daryti prielaidą, jog 
įstatymų bazės tobulinimas nėra veiksmingas paraleliai nevykdant teisėsaugos 
struktūrinių padalinių reformos ir vidinio darbo organizavimo. Prieš įsigalio-
jant naujam BPK, buvo svarstomi klausimai apie policiją kaip apie universalų 
ikiteisminio tyrimo subjektą, iškeliant problemas, susijusias su būsima organi-
zacine ikiteisminio tyrimo struktūra. Reikalinga esminė reforma, kuri pakeistų 
ne tik pačią policijos organizaciją, valdymą, bet ir veiklos metodus, santykius 
su kitomis teisėsaugos sistemos dalimis. Logiška, kad perėjimas iš vienos teisi-
nės sistemos į kitą neleidžia savaime pritaikyti užsienio praktikos, nusikalstamų 
veikų tyrimo patirties bei perimti kitų valstybių teisėsaugos institucijų struktū-
ros. Todėl tik po tam tikro laiko pastebėta, jog teisėsaugos institucijos nebuvo 
tinkamai pasirengusios naujajai reformai. Sprendimas pertvarkyti teisėsaugos 
padalinius, o konkrečiai tardymo, kvotos ir kriminalinės policijos padalinius, 
nebuvo pakankamai pagrįstas. Kaip parodė praktika, policijos operatyviniai 
padaliniai nebuvo tinkamai pasirengę atlikti viešo pobūdžio nusikalstamų vei-
kų ikiteisminį tyrimą. Todėl 2003 metais įsigaliojus naujam BPK, vieniems po-
licijos darbuotojams ikiteisminio tyrimo atlikimas tapo pareiga, o kitiems – tei-
se. Tai reiškia, kad esminių pokyčių struktūriniuose padaliniuose lyg ir neįvyko. 
Buvusiems tardytojams atsirado pareiga atlikti ikiteisminį tyrimą, o operatyvi-
niams darbuotojams – tik teisė atlikti minėtus veiksmus. Taigi buvę tardytojai 
ir toliau tiria baudžiamąsias bylas, o operatyviniai darbuotojai ir toliau atlieka 
ne viešo pobūdžio veiksmus. Toks darbuotojų padalijimas pagal minėtas funk-
cijas suformavo dvi ikiteisminio tyrimo formas – viešą ir operatyvinę. Verti-
nant šiuos pasikeitimus, autorė nedrįstų teigti, jog jau pasiektas tikslas – atlikti 
teisėsaugos institucijų struktūriniai pokyčiai. Tai paaiškinama paprastu dalyku. 
Tyrėjų, turinčių pareigą atlikti ikiteisminį tyrimą, darbo krūvis ne sumažėjo, o 
padidėjo. Teisės instituto atlikti tyrimai parodė, kad labiausiai neigiamą įtaką 
ikiteisminio tyrimo organizavimui daro per didelis darbo krūvis28. Šį rodiklį, be 
abejo, lemia ne tik vidinė padalinių struktūra, bet ir organizavimo, bendradar-
biavimo su prokuratūra problemos. Tai leidžia daryti išvadą, kad ikiteisminio 
tyrimo atlikimas nepasiekia savo tikslų. Vertinant struktūrinius šių institucijų 
pokyčius, galima daryti prielaidą, jog yra dvi vidinės teisėsaugos institucijų, o 

28  Jurka, R.; Jovaišas, K.; Kanapeckaitė, J.; Mišeikis, Ž.; Baliutavičius, S. Baudžiamo-
jo proceso optimizavimo ir spartinimo galimybės ir būdai. Vilnius, 2004, p. 54. 
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konkrečiai, policijos struktūrinių padalinių problemos: pirma, nesugebėjimas 
efektyviai bendradarbiauti nusikalstamų veikų tyrimo procese atliekant viešo 
ir neviešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmus, antra, neteisingas struktūri-
nių padalinių funkcijų paskirstymas, problemiškas darbo organizavimas. 

Analizuojant pastarųjų metų Policijos departamento prie Vidaus reika-
lų ministerijos veiklos ataskaitas, matyti, kad vienas iš strateginių tikslų yra to-
bulinti ikiteisminį tyrimą policijos įstaigose. Mūsų nuomone, ikiteisminio tyri-
mo tobulinimas turėtų apimti ne tik procesinių normų ar institutų tobulinimą, 
bet ir organizacinius teisėsaugos įstaigų pokyčius, ypač daug dėmesio skiriant 
padalinių, atliekančių ikiteisminį tyrimą, funkcijų peržiūrėjimui bei tobulinant 
padalinių struktūrą. Žinoma, organizacinės problemos išryškėjo anksčiau. Pra-
ėjus daugiau nei pusę metų nuo naujojo BPK įsigaliojimo, buvo įvertinti ne tik 
įstatymų bazės, bet ir struktūrinių teisėsaugos institucijų pokyčiai. 2003 metais 
prokuratūros veiklos ataskaitoje akcentuojamos baudžiamosios teisenos ko-
deksų įgyvendinimo problemos: prokurorai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir 
teismai nepakankamai įsisavino naujojo BPK normas. „Ne laiku pertvarkyta 
policijos sistema, buvę kvotėjai ir tardytojai netinkamai perkvalifikuoti į tinka-
mus ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnus.“ Todėl kvotos ir tardymo padalinių 
pertvarkymą būtų galima pavadinti formaliu. O iš tikrųjų ikiteisminio tyrimo 
pareigūno terminas remiantis naujojo BPK samprata turėjo sujungti tardytojo, 
kvotėjo ir operatyvinio darbuotojo terminus ne tik semantiškai, bet ir pagal jų 
atliekamas funkcijas bei įvairiais aspektais pagerinti ikiteisminį tyrimą. 

Kita vertus, vyrauja nuomonė, jog labai svarbus ir pareigūnų sugebėji-
mas nuolat įgyti reikiamų specialių žinių atliekant ikiteisminį tyrimą. Tai, kad 
specialių žinių poreikis tiriant įvairių rūšių nusikaltimus nuolat didėja, rodo at-
likti ankstesni moksliniai tyrimai. Dar 2000 metais dr. R. Burda, analizuodamas 
specialių žinių panaudojimo tardytojo darbe galimybes, pateikė specialių žinių 
taikymo problemas: pirma, tardytojo išsilavinimo, patirties ir kompetencijos 
problemos, antra, specialių žinių taikymo įrodinėjimo procese problemos29. 
Nereikia pamiršti, jog įsigaliojus naujajam BPK, pasikeitė padėtis organizuo-
jant darbą ikiteisminio tyrimo srityje: teritorinių policijos įstaigų viešosios 
policijos pareigūnams buvo suteikta teisė atlikti ikiteisminį tyrimą. Viešosios 
policijos padalinių pareigūnams suteikus tam tikrus procesinius įgaliojimus, 

29 Burda, R.; Liutkevičius, S. Specialių žinių panaudojimas tardytojo darbe. Jurispru-
dencija. 2000, 18 (10): 73. 
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jų veikla nukreipta į baudžiamąjį nusižengimų ir nesunkių nusikaltimų tyrimą. 
Atsižvelgiant į skirtingus ikiteisminio tyrimo įstaigoje taikomus ikiteisminio 
tyrimo organizavimo modelius, viešosios policijos pareigūnai tiria ir nesunkius 
ar net sunkius nusikaltimus.

Išanalizavus viešosios policijos pareigūnų darbą ikiteisminio tyrimo sri-
tyje, nustatytos šios pagrindinės problemos30: 

1. Viešosios policijos padaliniams vadovaujantiems vadovams paprastai 
trūksta žinių ir praktikos atliekant ikiteisminį tyrimą. Analizė parodė, 
kad jie tik paskirsto baudžiamąsias bylas apylinkės inspektoriams pagal 
teritorinį priklausomumą ir tuo jų vadovavimas administruojant ikiteis-
minį tyrimą baigiasi. Paprastai jie neveda apylinkės inspektoriams pa-
skirstytų bylų apskaitos, neanalizuoja jų krūvių, nevykdo jų tyrimo bei 
priimamų sprendimų žinybinės kontrolės.

2.  Viešojoje policijoje apylinkės inspektoriams tenka nevienodas darbo 
krūvis (atsižvelgiant į tai, ar aptarnaujama miesto ar kaimo apylinkė). 
Miesto apylinkių inspektorių darbo, susijusio su kitų viešosios policijos 
funkcijų vykdymu, apimtis yra gerokai didesnė, o, skirstant bylas pagal 
aptarnaujamas teritorijas, jiems dar tenka ir didesnis skaičius ikiteismi-
nio tyrimo bylų, nei inspektoriams, aptarnaujantiems kaimo apylinkes. 
Šiai problemai įtakos turi apylinkės inspektorių ne komplektas.

3. Nepakankamas viešosios policijos ir kriminalinės policijos bendradar-
biavimas, atliekant ikiteisminį tyrimą.

Akivaizdu, jog šalyje viešajai policijai pavedus atlikti ikiteisminį tyrimą 
padidėjo jų darbo krūviai. Suprantama, kad tokiais atvejais susidaro problemų 
vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, saugaus eismo 
priežiūrą bei kitą viešajai policijai priskiriamą darbą, kartu nukenčia ir ikiteismi-
nio procesinio darbo kokybė. Viešosios policijos pareigūnai tapo universaliais 
ikiteisminio tyrimo pareigūnais, atliekančiais beveik visus ikiteisminio tyrimo 
veiksmus, kuriuos atlieka kriminalinės policijos pareigūnai. O ar buvo tam tin-
kamai pasirengta? Ar viešosios policijos pareigūnai iki tol buvo tyrę bylas ir taikė 
baudžiamojo proceso kodekso nuostatas? Ar ikiteisminio tyrimo veiksmų atli-

30 Teritorinių policijos įstaigų viešosios policijos padalinių sąveika su kitais padaliniais, atlie-
kant ikiteisminį tyrimą [interaktyvus]. [žiūrėta 2008-12-21]. <http://viesoji.polici-
ja.lt/senaslvp/show.php?html=kalba_GP>.
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kimas jiems nebuvo naujovė? Ko gero, taip. Turbūt tai iš dalies ir buvo vienas iš 
atsakymų, kodėl tyrėjų kvalifikacija nebuvo ir nėra pakankama, kodėl, kaip teigia 
prokurorai, turi raštu nurodyti, kaip atlikti paprastus tyrimo veiksmus. 

2009 m. birželio 2 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu 
buvo patvirtintas viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės 
inspektoriaus) tarnybinės veiklos aprašas31. Šiame apraše ypač kreipiamas dė-
mesys į pagrindinę apylinkės inspektoriaus funkciją – prevencinį darbą, taip pat 
aiškiai ir tiksliai reglamentuota apylinkės inspektoriaus kompetencija, atliekant 
ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti, bylose, ieškant vaikų, pabėgusių 
iš namų ir dėl nusikalstamų veikų, kurios išvardytos šio aprašo 35 punkte (BK 
138 str., 140 str., 164 str., 178 str. 4 d. (kai aiškus įtariamasis), 187 str. 3 d., 201 str. 
3 d., 284 str. 2 d.). Taigi siekiama tiksliai apibrėžti apylinkės inspektoriaus kom-
petencijos ribas ir nepavesti viešosios policijos pareigūnams tirti kitų Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniuose numatytų nusikalstamų vei-
kų. 

Atskiros ikiteisminio tyrimo organizavimo problemos įžvelgiamos na-
grinėjant atskirų kategorijų bylų tyrimus. Štai 2004 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos 
Respublikos generalinis prokuroras priėmė nurodymą dėl ikiteisminio tyrimo 
organizavimo ir vadovavimo jam kontrabandos baudžiamosiose bylose. Minė-
tame nurodyme teigtina, kad „dažnai tokios bylos tiriamos neišsamiai ir nekva-
lifikuotai, tyrimas vilkinamas, nesiimama visų įstatymų numatytų priemonių 
nustatyti asmenis, padariusius nusikaltimą, neužtikrinamas tinkamas ikiteismi-
nio tyrimo organizavimas ir vadovavimas jam. Baudžiamosios bylos, kuriose 
priimti nepagrįsti ir neteisėti nutarimai nutraukti ikiteisminį tyrimą, laiku nepa-
tikrinamos, todėl pareigūnų, nesilaikiusių įstatymų reikalavimų, veiksmai lieka 
neįvertinti“32. Taigi, ikiteisminio tyrimo organizavimo problemos pirmiausia 
siejamos su kompetencijos užtikrinimu.

Apklausus tyrėjus, kokių konkrečiai kriminalistikos taktikos žinių jiems 
trūksta, jie nurodė, kad labiausiai trūksta žinių apie atskirų ikiteisminio tyrimo 

31 Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 5-V-
384 „Dėl viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspekto-
riaus) tarnybinės veiklos aprašo patvirtinimo“. 

32 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. rugpjūčio 25 d. nurodymas 
Nr. N-21 „Dėl ikiteisminio tyrimo organizavimo ir vadovavimo jam kontraban-
dos baudžiamosiose bylose“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2008-12-23]. <www.prokuratu-
ros.lt/LinkClick.aspx?>.
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veiksmų taktiką (26 proc.), taip pat žinių apie taktines operacijas (20,55 proc.), 
žinių apie nusikaltimų tyrimo planavimą (12,58 proc.), žinių apie kriminalisti-
nes versijas (12,37 proc.) (žr. 45 grafiką).

45 grafikas.  
tyrėjų nuomonė apie kriminalistikos taktikos žinių trūkumą patiems tyrėjams

Analizuodami dabartinę kriminalistikos mokslo situaciją mūsų šalyje, 
mokslininkai pabrėžia, jog nepakanka vien tik teisėsaugos įstaigų vykdomų 
taikomojo pobūdžio funkcijų nagrinėjant nusikalstamumo problemas ar ren-
giant metodines praktines rekomendacijas. Būtinas kompleksinis ikiteisminio 
nusikaltimų tyrimo procesinių, kriminalistinių ir organizacinių problemų tyri-
nėjimas. Tai sietina ir su reikalingomis žiniomis. Autorės nuomone, nusikals-
tamų veikų tyrimo procese tyrėjui nepakanka vien tik kriminalistinės taktikos 
žinių. Tai reiškia, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas, atlikdamas ikiteisminį ty-
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rimą, turi taikyti susijusių veiksmų visumą-kompleksą baudžiamojo proceso, 
kriminalistikos, vadybos, logikos, psichologijos ir kitų sričių žinias.

Bendradarbiavimas nusikalstamų veikų tyrimo organizavime

Visas tyrimo procesas yra labai kintantis ir lankstus. Tad ir ikiteismi-
nio tyrimo organizavimo procesą apimančios problemos susijusios su 
ikiteisminio tyrimo pradžios reglamentavimu, kvalifikavimo proble-
momis, tyrimo eiga ir sprendimo priėmimu. Iki šiol buvo pabrėžiama, 
jog ikiteisminį tyrimą atliekantis tyrėjas privalo dirbti kruopščiai, kūry-
bingai, kad galėtų tinkamai įvertinti tyrimo situaciją ir priimti teisingą 
sprendimą, nuo kurio dažnai priklauso viso tyrimo baigtis bei atlikto 
darbo rezultatas. Neabejotina, jog tiek tyrėjas, tiek prokuroras turi gerai 
ir kūrybingai organizuoti darbą taip, kad tarpusavyje lanksčiai bendra-
darbiaujant būtų pasiekti tinkami tyrimo rezultatai. O tam reikalingas 
naujas optimizuotas ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis. 

Akcentuojama, jog nepakankama policijos įstaigų vadovų įtaka parei-
gūnams tiriant nusikalstamas veikas, nusišalinama nuo atsakomybės už ikiteis-
minio tyrimo sėkmę. Taigi siekiama atkreipti dėmesį į bendradarbiavimo tarp 
prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų problemų sprendimą. 

Empirinio tyrimo duomenys parodė, jog prokurorų ir tyrėjų veikloje or-
ganizuojant ikiteisminį tyrimą, yra didelių bendradarbiavimo problemų: nėra 
apibrėžti bendradarbiavimo principai, formos, turinys, nereglamentuota ben-
dradarbiaujančių subjektų atsakomybė. 

Ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklausa atskleidė, kad tyrėjo ir proku-
roro bendradarbiavimas yra formalus (žr. 46 grafiką), o viena iš dažniausiai 
taikomų bendradarbiavimo formų yra ikiteisminio tyrimo pareigūno formalus 
pranešimas apie ikiteisminio tyrimo eigą raštu, beveik nesinaudojant kur kas 
veiksmingesnėmis bendradarbiavimo formomis: informavimu telefonu ar tie-
sioginiu prokuroro ir tyrėjo susitikimu bei bylos eigos aptarimu. 
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46 grafikas.  
ikiteisminio tyrimo pareigūnų nuomonė apie jų bendradarbiavimą su prokuroru

Pabrėžtina, kad tyrėjo, prokuroro ir teismo būtinumą glaudžiau ben-
dradarbiauti 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, 
teisingai ir nešališkai tarnauja visuomenės poreikiams, pateisina visuomenės ir 
nukentėjusiųjų lūkesčius33. 

Reglamentavimo problemos nusikalstamų veikų  
tyrimo organizavime

Naująją nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo sistemą sudaro iki-
teisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas ir teisėjas 
(teismas). Pabrėžtina, jog išskirtinis vaidmuo suteiktas naujam baudžiamo-
jo proceso subjektui – ikiteisminio tyrimo teisėjui. Remiantis užsienio šalių 

33 Harvey, R. The Independence of the Prosecutor a Police Perspective [interaktyvus]. [žiūrėta 
2009-05-11]. <http://www.aic.gov.au/conferences/prosecuting/harvey.pdf >.
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praktika, baudžiamojo proceso įstatyme ikiteisminio tyrimo teisėjo statutas 
patvirtintas 2003 metais. Tiesa, kitose šalyse, pavyzdžiui, Latvijoje šio statuso 
teisėjas įvardijamas kaip tardantysis teisėjas34. Tokio teisėjo įgaliojimų negalima 
tapatinti su Lietuvos ikiteisminio tyrimo teisėjo kompetencija, pavyzdžiui, tar-
dantysis teisėjas neatlieka tyrimo veiksmų. 

Dabartiniu metu diskusiniu klausimu tampa ikiteisminio tyrimo teisėjo 
pasyvumas ar aktyvumas ikiteisminio tyrimo etape. Štai V. Kukaitis ikiteismi-
nio tyrimo teisėją įvardija kaip palyginti pasyvų proceso dalyvį35, o P. Ancelis 
teigia, jog ikiteisminio tyrimo teisėjas, nors ir negalėdamas imtis iniciatyvos 
reguliuoti ikiteisminio tyrimo kryptį, vis dėlto gali turėti įtakos ikiteisminio 
tyrimo eigai36. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai numatyti Lietuvos Res-
publikos BPK 173 str. Pagrindinės šio teisėjo funkcijos yra pačių griežčiausių 
prievartos priemonių sankcionavimas, atskirų proceso veiksmų atlikimas ir 
įrodymų užtikrinimas teisminiam nagrinėjimui. Taigi, ikiteisminio tyrimo tei-
sėjas dalyvauja ikiteisminio tyrimo procese renkant ir patvirtinant duomenis, 
atlieka kontrolės funkciją nagrinėdamas skundus, nušalinimus ir prašymus, 
gavęs prokuroro prašymą, atlieka kitus BPK numatytus veiksmus. Kaip pabrė-
žia prof. P. Ancelis, prokuroro prašymu atlikdamas daugelį tyrimo, procesinės 
prievartos ir kitų procesinių veiksmų, ikiteisminio tyrimo teisėjas daro gana 
didelę įtaką ikiteisminio tyrimo taktiniams ir strateginiams užmojams bei pers-
pektyvoms37. 

Kaip atskiras baudžiamojo proceso subjektas nėra išskiriamas ikiteis-
minio tyrimo įstaigos vadovas. Todėl esamą ikiteisminio tyrimo organizavimo 
situaciją būtų galima pavaizduoti taip (žr. 6 schemą): 

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

35 Kukaitis, V. Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinė padėtis užsienio šalių ir Lietuvos 
baudžiamajame procese. Teisė. 2006, 60: 47–48. 

36 Ancelis, P. Ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmuo įrodinėjimo procese. Kriminalisti-
ka ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 2007, p. 12. 

37 Ten pat, p. 15. 
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6 schema.  
Esama ikiteisminio tyrimo organizavimo situacija

Autorė siūlo tokią ikiteisminio tyrimo organizavimo sistemą, kurioje 
būtų svarbus visų ikiteisminio tyrimo subjektų – policijos padalinio vadovo, 
tyrėjo, prokuratūros padalinio vadovo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo 
– vaidmuo (žr. 7 schemą). 

7 schema. 
siūloma ikiteisminio tyrimo organizavimo sistema
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Autorės nuomone, šis ikiteisminio tyrimo įstaigos padalinio vadovas 
neturėtų likti nuošalyje nuo kitų ikiteisminio tyrimo subjektų. Procesiniu as-
pektu jis taip pat yra ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnas, tačiau kaip įstaigos 
(padalinio) vadovas jis turi didesnius įgaliojimus nei kiti ikiteisminio tyrimo 
pareigūnai. Ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas – tai vienintelis pareigūnas, 
kuriam įstatymas tiesiogiai suteikia teisę pradėti ikiteisminį tyrimą. Todėl jis 
turi teisę suteikti įgaliojimus pradėti ikiteisminį tyrimą ir kitiems ikiteisminio 
tyrimo pareigūnams. BPK numatyta, kad šis subjektas turi tokias pat teises ir 
pareigas kaip ir tyrimą atliekantis pareigūnas. Nors ikiteisminio tyrimo organi-
zatorius yra prokuroras, nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo procese ne 
mažiau svarbus subjektas – ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovas. 
Kriminalistikos taktikos prasme šio subjekto statusas svarbus tuo, kad tinka-
mas ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) darbo organizavimas bei bendra-
darbiavimas su prokuratūra lemia teigiamus tyrimo rezultatus. Pagal anksčiau 
galiojusias baudžiamojo proceso normas, tardymo padalinio vadovui buvo 
suteiktos didesnės teisės: tardytojui priimant konkrečius sprendimus byloje, 
gaunamas padalinio vadovo sutikimas, patvirtinantis tardytojo sprendimą. 
Ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovo statuso pasikeitimas nulemtas 
naujų įstatymų normų turinio. Naujame procese tokio vadovo vaidmuo labiau 
siejamas su darbo organizavimu konkrečioje tyrimą atliekančioje įstaigoje ar 
padalinyje. Užtikrinti tinkamą ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) ben-
dradarbiavimą su prokuratūra galima įvertinant tai, kad tiek pati ikiteisminio 
tyrimo įstaiga, tiek prokuratūra siekia to paties tikslo. Ikiteisminio tyrimo įs-
taigos (padalinio) vadovo darbo organizavimas – tai nėra prokuroro funkcijų 
perėmimas organizuojant tyrimą konkrečioje byloje. Šio subjekto darbo orga-
nizavimas siejamas su vidinių organizacinio pobūdžio funkcijų paskirstymu 
pavaldiems pareigūnams, taip pat užtikrinant prokuroro duotų pavedimų bei 
nurodymų įvykdymą. Kaip rodo praktika, tinkamas ikiteisminio tyrimo įstai-
gos (padalinio) bendradarbiavimas su prokuratūra lemia sėkmingesnius tyri-
mo rezultatus. Jau po metų, kai buvo priimtas naujasis BPK, t. y. 2004 ir 2005 
metų prokuratūros veiklos ataskaitose itin pabrėžiama, kad policijos įstaigų 
vadovai didesnį dėmesį turėtų skirti bendradarbiavimo problemoms tiriant 
nusikalstamas veikas, atkreipiamas dėmesys į vadovo asmeninę atsakomybę 
nusikaltimų tyrimo procese. Be to, Europos policijos etikos kodekse numaty-
ta, kad būtina užtikrinti praktišką ir tinkamą bendradarbiavimą tarp policijos ir 
prokuratūros. Policija turi gauti aiškius pavedimus dėl bylų tyrimo prioritetų, 



454 

ž. NaVickiENė

atskirų bylų tyrimo eigos38. Taigi, ikiteisminio tyrimo subjektų sąveikos pro-
blemos akcentuojamos abipusiškai, tiek prokuratūros, tiek policijos iniciatyva. 
O šios sąveikos „tiltu“, autorės nuomone, turėtų būti ikiteisminio tyrimo įstai-
gos (padalinio) vadovas. Kita vertus, policijos įstaigų vadovų įtaka konkrečiam 
tyrėjo darbui nulemta pačių procesinių normų pasikeitimo: tyrėjas esminius 
klausimus derina su tyrimą kontroliuojančiu prokuroru. Pagal ankstesnį BPK 
tardymo padalinio vadovo rašytiniai nurodymai konkrečiam tardytojui buvo 
privalomi. Dabar galiojantis proceso įstatymas nenumato tokios taisyklės, to-
dėl 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) vadovas, 
vadovaudamasis BPK 18 str. ir 166 str. 3 d., gali duoti pareigūnui pavedimus, 
tačiau šie pavedimai negali prieštarauti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio 
prokuroro nurodymams ar pavedimams. Todėl lieka atviras diskusinis klausi-
mas, ar ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovo duoti nurodymai yra 
privalomi, jei tiriant konkrečią bylą ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis proku-
roras nėra pateikęs jokių konkrečių nurodymų. Rekomendacijose dėl naujojo 
BPK 169 ir 171 str. taikymo numatyti ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) 
vadovo įgaliojimai: 

•	 duoda pavedimus tyrimą atliekančiam pareigūnui; duodami pavedimai 
tyrimą atliekančiam pareigūnui negali prieštarauti ikiteisminiam tyri-
mui vadovaujančio prokuroro nurodymams ar pavedimams; 

•	 atsako už ikiteisminio tyrimo intensyvumą ir ikiteisminio tyrimo parei-
gūno darbo drausmės kontrolę;

•	 užtikrina, kad prokuroro duoti nurodymai būtų įvykdyti laiku ir tinka-
mai.

Analizuojant šių funkcijų turinį, matyti, kad iš esmės jos dubliuojamos 
su prokuroro funkcijomis: tiek prokuroras, tiek ikiteisminio tyrimo įstaigos 
(padalinio) vadovas gali duoti pavedimus tyrimą atliekančiam pareigūnui, ta-
čiau įstaigos (padalinio) vadovo nurodymai negali prieštarauti prokuroro nu-
rodymams ar pavedimams; tiek vienas, tiek kitas atsako už ikiteisminio tyrimo 
intensyvumą, užtikrina duotų nurodymų įvykdymą tinkamai ir laiku. Tačiau 

38 Europos policijos etikos kodeksas. Rekomendacija Rec (2001) 10, priimta Europos 
Tarybos Ministrų Komiteto 2001 m. rugsėjo 19 d. [interaktyvus]. < www.etib.lt/
site_files/teisinis/(2001)10.doc>.
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ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovui, nors įstatymas ir nesuteikia 
tokių įgaliojimų kaip prokurorui, vis dėlto šio subjekto procesinis statusas yra 
išskirtinis, tačiau nepakankamai reglamentuotas. Tad kaip teigia prof. P. Ance-
lis, „pasigendama konkretaus ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio va-
dovo, prokuroro ir tyrėjo, o kartais ir pačių prokurorų santykių apibrėžtumo“39. 
Apygardų ir apylinkių prokuratūros pabrėžia nepakankamą teritorinių polici-
jos įstaigų ir jų struktūrinių padalinių vadovų įtaką tyrėjų darbui, nes dažnai 
pasitaiko, kad tiriant nusikalstamas veikas policijos įstaigų vadovai nusišalina 
nuo atsakomybės už ikiteisminio tyrimo sėkmę, savo funkcijas apriboja vien 
bylų paskirstymu40. Šiai problemai spręsti siūlytume BPK ir ikiteisminio tyrimo 
įstaigų padalinių vadovų pareigybių aprašymuose įtvirtinti nuostatas, įpareigo-
jančias ikiteisminio tyrimo įstaigų padalinių vadovus organizuoti jiems paval-
džių ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbą. Pavyzdžiui, užtikrinti pareiškimų ir 
pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimą, registravimą ir proceso spren-
dimų dėl jų priėmimo laiką, užtikrinti įvykio vietų kokybiškų apžiūrų ir kitų ne-
atidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą ir jų vykdymą, 
tolygų ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo krūvį, palaikyti ryšius su prokura-
tūros padalinių vadovais sprendžiant bendradarbiavimo problemas ir t. t. Tai 
rodo, jog būtina tiksliai ir aiškiai apibrėžti ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo 
įgaliojimus baudžiamajame procese. Autorė visiškai sutinka su prof. P. Ancelio 
išsakyta nuostata, jog „daug ikiteisminio tyrimo veiklos problemų kyla ir dėl 
to, kad ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovybė neturi apčiuopiamų procesinių 
įgaliojimų organizuoti šią veiklą“41. 

BPK ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo veiksmai konkrečiau apibrėžti 
168 str., atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą, kai priimamas sprendimas – pa-
reigūnas priima nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ikiteisminio tyri-
mo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimu. Todėl būtų galima pasakyti, 

39 Ancelis, P. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo prielaidos ikiteisminio tyri-
mo įstaigose. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 
2009, p. 137. 

40 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“ [interaktyvus]. <www.prokuraturos.lt/.../
tabid/178/Default.aspx.>.

41 Ancelis, P. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo prielaidos ikiteisminio tyri-
mo įstaigose. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 
2009, p. 140. 
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kad naujasis BPK ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovą palieka tarsi 
nuošalyje. Keista, konkrečiai neįvardijant šio subjekto įgaliojimų BPK, krimi-
nalistinei taktikai suteikia daugiau galimybių pasirenkant vidinę, tai yra įstai-
gos ar padalinio, organizavimo taktiką, kokybiškiau organizuojant įstaigos ar 
padalinio darbą. Pagal galiojančio BPK 171 str., prokuroras, gavęs ikiteisminio 
tyrimo įstaigos pareigūno pranešimą, sprendžia, kas turi atlikti tyrimą. Proku-
roras gali pats nuspręsti, atlikti visą tyrimą ar atskirus veiksmus arba pavesti iki-
teisminį tyrimą atlikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, o šios įstaigos ar padalinio 
vadovas – konkrečiam tyrėjui. 2005 m. Lietuvos Respublikos valstybės kon-
trolės atlikto audito metu nustatyta, kad apytikriai 99 proc. bylų (visose apy-
gardose) tiriamos ikiteisminio tyrimo įstaigose, o prokurorai tuomet atlieka tik 
kontrolės funkciją42. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma bylų tiriama ikiteisminio 
tyrimo įstaigose, šiuo atveju vadovo vaidmuo itin svarbus pavedant atlikti ty-
rimą konkrečiam tyrėjui; atkreipdamas dėmesį į konkrečias bylos aplinky-
bes, įvertindamas tyrėjo darbo patirtį, sugebėjimus, jis gali tinkamai parinkti 
kvalifikuotą tyrėją ir pavesti šiam atlikti tyrimą. Todėl kriminalistinės taktikos 
prasme ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovo veikla organizuojant 
darbą įstaigoje (padalinyje) yra labai svarbi. Autorės nuomone, Baudžiamojo 
proceso įstatyme būtina nustatyti ikiteisminio tyrimo padalinio vadovo teises 
ir pa reigas, reglamentuoti jo įgaliojimus ir numatyti atsakomybę ikiteisminio 
tyrimo procese, kaip ir numatyta kitų šalių baudžiamojo proceso įstatyme. 
Pavyzdžiui, Latvijos BPK aiškiai ir tiksliai apibrėžia tiesioginio tardymo virši-
ninko įgaliojimus. Prof. P. Ancelis, nagrinėdamas ikiteisminio proceso teisines 
prielaidas, pabrėžia, jog „labai svarbu konkretinti tyrėjo ir jo tiesioginio vadovo 
įgaliojimus ir atkurti kitus meto požiūriu visuotinai pasiteisinusius institutus, 
nes dabartinis ikiteisminis procesas yra ne tik chaotiškas, bet ir ypač brangus“43. 
Jis siūlo tyrėjui suteikti daugiau savarankiškumo, prokurorui palikti tik kontro-
lės funkciją ikiteisminio tyrimo įstaigų tyrėjų veiklai kontroliuoti, o visas or-
ganizacines ikiteisminio tyrimo veiklos priemones turėtų taikyti atitinkamų 
ikiteisminio tyrimo įstaigų įgaliota vadovybė44.

42 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita. Išteklių pa-
naudojimas Generalinės prokuratūros funkcijoms atlikti. 2005 m. lapkričio 30 d. 
Nr. 2040-19-118 Valstybinis auditas. Valstybės kontrolės leidinys. Nr. 13.

43 Ancelis, P. Nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo prielaidos ikiteisminio tyri-
mo įstaigose. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 
2009, p. 145. 

44 Ten pat, p. 150. 
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Be jau anksčiau minėtų ikiteisminio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovo 
funkcijų, išvardytų rekomendacijose, būtų galima paminėti ir tai, kad ikiteismi-
nio tyrimo įstaigos (padalinio) vadovas turėtų užtikrinti tinkamą ir dalykišką 
ikiteisminio tyrimo įstaigos ir prokuratūros bendradarbiavimą, kurti tokią nu-
sikalstamų veikų tyrimo organizavimo praktiką, kuri leistų tiek tyrėjams, tiek 
prokurorams atlikti tyrimo veiksmus pagal savo kompetenciją siekiant geriau-
sių rezultatų. Todėl autorės nuomone, ši ikiteisminio tyrimo įstaigos (padali-
nio) vadovo funkcija kriminalistikos taktikos prasme yra svarbi garantuojant 
ne tik kokybišką nusikalstamų veikų ištyrimą, bet ir sudarant pavaldiems dar-
buotojams – tyrėjams galimybę atlikti tik jiems įstatymo numatytas funkcijas. 

Šiuo metu skirtingose ikiteisminio tyrimo įstaigose susiklostė nevie-
noda praktika organizuojant darbą pačioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje, ben-
dradarbiaujant su prokuratūra. Tai, be abejo, turėjo įtakos ir pačios ikiteisminio 
tyrimo įstaigos (padalinio) vadovo veiklos politikai pasirenkant ar nustatant 
tam tikrą bendradarbiavimo formą tarp pačios įstaigos ir prokuratūros. 

Išvados

Apibendrinant galima teigti, jog dabartinis nusikalstamų veikų tyrimo 
organizavimas nėra tiksliai ir aiškiai reglamentuotas. Įvairios nusikalstamų vei-
kų tyrimo organizavimo sampratos leidžia interpretuoti organizavimo turinį. 
Tad nėra tiksliai apibrėžtas nusikalstamų veikų tyrimo modelis ir jį sudarantys 
elementai, būtini veiksmingam veiklos organizavimui. Autorės nuomone, ge-
riausio nusikalstamų veikų tyrimo organizavimo modelio svarbiausios jungia-
mosios grandys turėtų būti šios:

•	 aiškus ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų reglamentavimas;

•	 ikiteisminio tyrimo subjektų veiklos suderinamumas (bendradarbia-
vimas) nusikalstamų veikų tyrimo procese (bendradarbiavimo formų, 
subjektų atsakomybės šiame procese nustatymas ir pan.); 

•	 ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos regla-
mentavimas užtikrinant efektyvų nusikalstamų veikų tyrimą: ikiteismi-
nio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos turinio nustaty-
mas sukuriant kompetencijų portfelį.
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14. EKSPERTINIŲ ĮSTAIGŲ LIETUVOJE  
 PERTVARKYMO GAIRĖS

Prof. dr. Vidmantas Egidijus kuraPka 
Prof. dr. Eglė BilEVičiūtė 
Doc. dr. snieguolė MatuliENė

Viena iš pagrindinių valstybių institucijų yra jos piliečių saugumo ir jų 
teisių apsaugos užtikrinimas. Sprendžiant šiuos uždavinius ypatinga reikšmė 
tenka teismo ekspertiniams tyrimams. Šiandien teismo ekspertizė yra ne ama-
tininko, o mokslininko veikla. Tą aiškiai matome Vakarų Europoje, o ypač JAV, 
kur teisėjas ne tik priima ir vertina pateiktus įrodymus, bet ir privalo elgtis taip, 
kad įrodymai, kuriais bus grindžiamas nuosprendis, būtų ne tik leistini, susieti 
su tiriamuoju įvykiu, bet ir patikimi, ypač kai liečia mokslinius įrodymus (teis-
mo ekspertizes). Teismo įrodymų mokslinis patikimumas turi būti paremtas 
moksliniais dėsningumais. Tai reikalauja įvertinimo, ar metodika ir metodolo-
gija, kuriomis grindžiama išvada, yra teisinga iš mokslo pozicijų ir ar jos buvo 
teisingai pritaikytos.1

Pasireiškiant nepalankioms nusikalstamumo dinamikos, naujų nusikal-
timų būdų ir priemonių atsiradimo tendencijoms, kaip niekada didėja ir nau-
jausių mokslinio tyrimo pasiekimų panaudojimo nusikaltimams tirti poreikis. 
Daugelyje užsienio šalių pastebimas plataus šiuolaikinių nusikaltimo tyrimo 
technologijų kūrimo ir diegimo protrūkis, padedantis stabilizuoti nusikalsta-
mumą: nusikalstamumo reiškinys analizuojamas ir nuspėjamas kompleksiš-
kai; pertvarkomos kriminalistikos, teismo ekspertizės ir kriminologinės moks-
linės bei praktinės institucijos, optimizuojama jų veikla.

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti ekspertinių įstaigų Lietuvoje per-
tvarkymo gaires ir atsižvelgiant į atliktas pareigūnų apklausas, įvertinus pasaulio 
pažangią praktiką, pateikti savo pasiūlymus, kurie galėtų sudominti ir kolegas iš 
tarptautinės ekspertinės bendruomenės.

1  Houc, M.; Siegel, J. Fundamentals of forensic science. 2006, p. 18.
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Nusikalstamumas ir jo kontrolė yra vienos sudėtingiausių mokslo ir 
praktikos problemų. Be fundamentalių mokslinių tyrimų, kurie sudarytų tai-
komųjų nusikalstamumo kontrolės tyrimų, darančių teisėtą poveikį praktikai, 
pagrindą, neapseinama nė vienoje šalyje. Ir svarbiausia yra tai, kad tyrimai, at-
likti kitoje šalyje (empirinė medžiaga), gali tik orientuoti (palyginimai, panaši 
analogiškų reiškinių pobūdžio padėtis ir pan.), o ne pakeisti arba kompensuo-
ti nacionalinius nusikalstamumo srities tyrimus. Šie tyrimai turi būti paremti 
savo šalies medžiaga, atsižvelgiant į jos ekonominę ir socialinę padėtį, istorinius 
pokyčius, tendencijas, mentaliteto ypatybes ir savitumą, t. y. būti originalūs.

Šių dienų socialiniai pokyčiai Lietuvoje pakeitė daugelį santykių visuo-
menėje. Ekonomikos, socialinio gyvenimo pokyčiai užtikrina ne tik spartų 
rinkos ekonomikos kūrimą, visuomeninių demokratinių procesų ir tam tikrų 
disfunkcijų, taip pat žmogaus saugumo užtikrinimo srityje, įtvirtinimą. Gana 
sudėtinga kriminogeninė padėtis, teisėsaugos institucijų reformos, kardinali 
teisinės sistemos reforma (pastaraisiais metais priimti pagrindiniai kodeksai: 
BK, BPK, CK bei kiti svarbūs teisės aktai, pavyzdžiui, Teismo ekspertizės įsta-
tymas, dėl kurio buvo diskutuojama jau keletą metų) – tai šiandieninės Lietu-
vos realijos.

Baudžiamajame procese esant rungimosi stadijai, ikiteisminio tyrimo 
funkcijas atliekančio teisėjo arba bylą nagrinėjančio teismo skiriamas eksper-
tizes atlieka kriminalistikos ir teismo ekspertizių įstaigos, kurios įstatymų nu-
statyta tvarka steigiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų ir yra 
finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Pastaraisiais metais 
buvo įsteigtos atskiros privačios ekspertinės institucijos.

Dar 2005–2008 metais Mykolo Romerio universiteto mokslininkai 
atliko tyrimą dėl kriminalistikos bei teismo ekspertizės žinių ir jų taikymo ly-
gio Lietuvoje2. Respondentai atstovavo ikiteisminio tyrimo (taip pat ir polici-

2 Kurapka, E. V.; Malevski, H.; Kažemikaitienė, E. Kriminalistikos ir teismo eksper-
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jos) įstaigoms, prokuratūrai, ekspertinėms įstaigoms, teismams, advokatūrai 
ir kt. Pirminiame tyrimo etape buvo išplatinta apie 1 000 anketų, bet dėl įvai-
rių priežasčių buvo apdorota 693 respondentų apklausos anketos, iš jų: teis-
mo darbuotojų – 1 proc. visų apklaustųjų, prokuratūros pareigūnų – 4 proc. 
visų apklaustųjų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų – 14 proc. visų apklaustųjų, 
Vidaus reikalų ministerijos arba Teisingumo ministerijos ekspertinių padali-
nių darbuotojų – 7 proc. visų apklaustųjų, policijos pareigūnų – 58 proc. visų 
apklaustųjų, valstybės valdymo struktūrų darbuotojų – 1 proc. visų apklaustų-
jų, advokatūros darbuotojų – 1 proc. visų apklaustųjų, kitose – 14 proc. visų 
apklaustųjų. Vėliau buvo išplatinta dar 500 anketų, jų grįžo tik dalis. Viso tyri-
mo laikotarpiu buvo apdorotos 693 anketos su respondentų atsakymais. Re-
miantis atlikto tyrimo rezultatais buvo matyti, kad praktiniai darbuotojai gana 
aukštai vertindami savo turimus praktinius įgūdžius kriminalistikos srityje pri-
pažįsta, jog reikia stiprinti baudžiamųjų disciplinų, kriminalistikos bei teismo 
ekspertizės disciplinų dėstymo procesą aukštojoje mokykloje ir keliant kvalifi-
kaciją, nes tai yra viena iš neefektyvaus Lietuvos policijos, prokuratūros, teismų, 
ekspertinių įstaigų ir kitų teisėsaugos pareigūnų darbo, aiškinant nusikaltimus, 
priežasčių. Pavyzdžiui, kaip neefektyvaus Lietuvos policijos pareigūnų darbo 
priežastį aiškinant nusikaltimus, pirmoje vietoje nurodo: 29 proc. – netobu-
lus įstatymus; 17 proc. – silpnas teisines žinias; 8 proc. – problemas taikant 
teisės normas; 9 proc. – silpnas kriminalistikos ir teismo ekspertizės žinias; 2 
proc. – problemas taikant kriminalistikos rekomendacijas ir nepanaudojant 
ekspertinių įstaigų galimybių; 11 proc. – blogą darbo organizavimą ir tarnybų 
bendradarbiavimą; 26 proc. – blogą techninį aprūpinimą; 4 proc. – etikos ir 
motyvacijos stoką (žr. 47 grafiką). 

tizės žinių poreikio ir jų taikymo praktikos Lietuvoje vertinimas. Jurisprudencija. 
2007, 12 (102): 22–31.
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47 grafikas.  
Priežastys, kodėl lietuvos policijos pareigūnų darbas  

yra neefektyvus aiškinant nusikaltimus

Mokslininkai pasiūlė, kad susiklosčius padėčiai būtina parengti krimi-
nalistikos mokslinės institucinės plėtros koncepciją ir jos įgyvendinimo tvarką. 
Tam buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 16 d. 
pasitarime dėl būtinumo optimizuoti visų Lietuvos ekspertinių institucijų vei-
klą ir 2010 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvar-
kiu Nr. 33 sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta išanalizuoti Lietuvos Respu-
blikos teismo ekspertizės įstaigų sujungimo į vieną teismo ekspertizės įstaigą 
galimybes, šių įstaigų veiklos problemas ir plėtros perspektyvas. 
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Lietuvoje valstybinės teismo ekspertizės įstaigos yra steigiamos specia-
liai ekspertiniam darbui arba yra kitų įstaigų specialūs padaliniai, skirti eksper-
tiniam darbui, tačiau jos yra skirtingo žinybinio priklausomumo. 

Šiuo metu šalyje turime kelias valstybines teismo ekspertizės įstaigas. 
Teismo ekspertizės įstatyme yra numatyti privatūs ekspertai, koordinacinė ta-
ryba, tačiau ekspertinės veiklos koordinavimui ir optimizavimui buvo skirtas 
nepakankamas dėmesys.

Šiandien Lietuvoje yra šios pagrindinės kriminalistinės teismo eksper-
tizės įstaigos3:

1.  Lietuvos teismo ekspertizės centras (toliau – LTEC), pavaldus Lietu-
vos Respublikos teisingumo misterijai.

2.  Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – KTC), paval-

3  Lietuvoje nuo 2001 m. kriminalistikos mokslo atstovai yra susibūrę į Lietuvos 
kriminalistų draugiją. Draugijoje šiuo metu yra apie trečdalis narių su moksli-
niais laipsniais (profesoriai, docentai). Draugijos tikslas – suburti kriminalistikos 
mokslo ir praktikos specialistus bei kitus asmenis, plėtoti jų interesus mokslinėje, 
techninėje, švietėjiškoje, informacinėje ir kitose srityse, glaudžiai susijusiose su 
kriminalistikos mokslu, organizuoti, tobulinti savo narių ekspertų ir specialistų 
veiklą, atstovauti narių interesams valstybinio valdymo bei kitose institucijose, 
informuoti jas apie asociacijos veiklą. Draugijos pagrindinės veiklos kryptys yra 
šios: rengti mokslines konferencijas, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, kon-
kursus; inicijuoti mokslinius tyrimus, jų programų rengimą bendradarbiaujant su 
mokslo, studijų ir praktinėmis institucijomis; įgyvendinti atitinkamas tyrimo pro-
gramas, aktyviai dalyvauti ekspertų rengimo sertifikavimo ir akreditavimo pro-
gramose, įsitraukti į tyrimo standartų ir normų rengimą; teikti siūlymus dėl kitų 
mokslo sričių ekspertų rengimo programų, ypač atsižvelgiant į teisinį kriminalis-
tinį jų aspektą; esant poreikiui, pagal galiojančius LR teisės aktus, užtikrinti asoci-
acijos narių ekspertinę veiklą, dalyvauti rengiant ekspertizių atlikimo metodikas; 
dalyvauti komisijose suteikiant eksperto kvalifikaciją; recenzuoti mokslinius dar-
bus; plėtoti kriminalistikos teorijos ir praktikos atstovų bendradarbiavimą, diegti 
mokslo laimėjimus į praktiką ir inicijuoti profiliuotą taikomąjį mokslinių tyrimų 
realizavimą; rengti ir leisti mokslinius bei metodinius leidinius kriminalistikos ir 
teismo ekspertizės klausimais; atlikti kitus darbus, užtikrinančius Lietuvos krimi-
nalistų draugijos tikslų įgyvendinimą. 

  Moksliniai kriminalistiniai tyrimai daugiausia atliekami Mykolo Romerio uni-
versitete, kuriame magistrantūros studijose yra ekspertinių tyrimų programa. Ši 
studijų programa yra gana universalaus pobūdžio, nes suteikia žinių ir įgūdžių, 
leidžiančių tęsti mokslinę veiklą, dirbti analitinį ir ekspertinį darbą. Atsižvelgiant 
į praktikos poreikius ir studentų pasirinkimą, ji leidžia išsamiau nagrinėti atskiras 
kriminalistikos ir ekspertizės kryptis. Įvykdžius programą suteikiamas teisės ma-
gistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija – ekspertiniai tyrimai).
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dus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų misterijai.

3.  Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministerijos (toliau – VTMT) iki 2010 m. buvo Mykolo Rome-
rio universiteto mokslo institutas, dabar pavaldi Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijai.

4.  Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba (toliau – VTPT), pavaldi Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai.

LTEC yra valstybinė viešojo administravimo įstaiga, kurios paskirtis – 
pagal teismų ir ikiteisminio tyrimo institucijų skiriamas užduotis atlikti eksper-
tizes (tyrimus) ir dirbti mokslinį darbą kriminalistikos bei teismo ekspertizės 
srityse. Šiuo metu yra atliekamos 38 rūšių ekspertizės (tyrimai). Pagrindiniai 
ekspertizių užsakovai yra teismai, prokuratūros, policija, muitinės tarnybos, 
saugumo ir specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinė mokesčių inspekcija, Vals-
tybės kontrolė, privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys, užsienio teisėsaugos tar-
nybos. 2009 m. buvo atlikti 4  327 ekspertiniai tyrimai: 10 proc. visų tyrimų 
buvo atlikta teismų pavedimu, 2 proc. – prokuratūros, 86 proc. – ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų. LTEC 2009 m. ištyrė 1 523 781 objektų ir atsakė į 747 343 
klausimus. 

KTC yra specializuota policijos įstaiga, kuri teikia policijos ir kitoms ša-
lies ikiteisminio tyrimo įstaigoms mokslinę ir techninę pagalbą užkardant, at-
skleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas. Centre veikia 3 valdybos: Identifika-
vimo, Kriminalistinių ir Odorologinių tyrimų bei kinologijos valdybos, kurių 
pagrindinė funkcija – objektų tyrimų ir ekspertizių pagal ikiteisminio tyrimo 
teisėjų ir teismų nutartis atlikimas, policijos pareigūnų parengimas darbui su 
tarnybiniais šunimis.

KTC per ataskaitinį 2009 metų laikotarpį buvo užregistruota gautų 
11 030 užduočių atlikti tyrimą (atlikta 10 350 tyrimų). Per 2009 metus ištir-
ti 607 631 objektai, tai yra 93 807 (arba 15 proc.) objektų daugiau nei 2008 
metais.

Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministerijos yra įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Jos 
paskirtis – atlikti teismo medicinos ekspertizes pagal teismų nutartis ir tyrimus, 
pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis bei fizinių ir ju-
ridinių asmenų prašymus, diegti naujus tyrimo metodus ekspertinėje praktikoje, 
vykdyti mokslo tiriamąją, taikomąją ir metodinę veiklą teismo medicinos srityje. 
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VTMT per ataskaitinį 2009 metų laikotarpį buvo atlikti 7 693 mirusių-
jų tyrimai. Palyginti su 2008 m. pastebimas 19,9 proc. šių tyrimų mažėjimas. 
2009 m. 13,8 proc. sumažėjo ir gyvųjų asmenų tyrimai (buvo atlikta 19 970 ty-
rimų). Pastebimas ir didelis išvykimų į įvykio vietas skaičiaus mažėjimas: 2009 
m. išvykta 506 kartai (17,8 proc. mažiau nei 2008 metais), tačiau 18 proc. nei 
2008 m. padidėjo išvykos į teismus – 969 kartai. VTMT pagal bylos medžiagas 
2009 m. atliko 371 ekspertizes/tyrimus (2008 metais – 292 tyrimai).

VTPT yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis – daryti teismo psichiatrijos ir 
teismo psichologijos ekspertizes. 

Lietuvoje 2009 m. pabaigoje 2010 m. pradžioje buvo atlikti išsamūs ty-
rimai dėl ekspertinių įstaigų veiklos ir jų darbo efektyvumo. Buvo išskirtos 7 
problemų grupės, kurios šiuo metu yra itin aktualios siekiant optimizuoti eks-
pertinių įstaigų veiklą ir padidinti jų veiklos efektyvumo rodiklius.

Pirmoji grupė klausimų, kurie apėmė paslaugų teikimo problemas, paro-
dė, kad susiduriame su pertekliniais, pakartotiniais tyrimų skyrimais. Viena iš 
priežasčių, kodėl yra skiriami pertekliniai tyrimai – nepakankama ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų kvalifikacija ir nemotyvuotas šių pareigūnų užduočių skyri-
mas. Patikrinus ekspertines įstaigas pagal darbo krūvio kriterijų, nustatyta, kad 
darbo krūvis viršija teismo ekspertų pajėgumus ir galimybes atlikti ekspertizes 
bei tyrimus laiku ir kokybiškai, tačiau nėra galimybių pritraukti naujų ekspertų 
(nėra norinčių įgyti eksperto kvalifikaciją dėl mažų, nekonkurencingų atlygi-
nimų, privalomojo parengimo, ilgo mokymosi laikotarpio). Reikalavimai eks-
pertams šiuo metu neatitinkantys socialinių garantijų. Dėl šių problemų nusta-
tyta ir kita problema – pensinis ekspertų amžius. 

Su paslaugų teikimo problemomis susijęs ir specialistų/ekspertų iš-
vykimas į įvykio vietas. Dėl žmogiškųjų išteklių ir finansų trūkumo negalima 
užtikrinti išvykimo į įvykio vietą visą parą. Darbo grupė atkreipė dėmesį į tai, 
kad nėra bendros sistemos nustatant teikiamų paslaugų įkainius. Įkainiai yra 
tvirtinami steigėjų arba įstaigos vadovo. Privačių ekspertų įkainiai nėra regla-
mentuoti norminiais aktais.

Didžiausią dėmesį darbo grupė skyrė besidubliuojančiai veiklai ir tyri-
mų tarp įstaigų paskirstymui. Buvo nustatyta, kad DNR tyrimus atlieka KTC ir 
VTMT, panašaus pobūdžio ekspertizes atlieka KTC ir LTEC. Šiuo metu funk-
cijų dubliavimosi tarp KTC ir VTMT problema sprendžiama tarpininkaujant 
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Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai (siekiant sumažinti ilgus DNR 
tyrimų terminus KTC, buvo nutarta, kokius tyrimus atliks kiekviena eksperti-
nė įstaiga). Nagrinėjant KTC ir LTEC veiklą nustatyta, kad dubliuojamų eks-
pertizių skiriasi tyrimų apimtys.

Kita nagrinėtų klausimų grupė – infrastruktūros būklės problemos. Įver-
tinus ekspertinių įstaigų patalpų būklę nustatyta, kad daugiausia ekspertinių 
įstaigų, išskyrus KTC4 ir VTMT pagrindinį pastatą Vilniuje, patalpos neati-
tinka teisės aktais nustatytų darbo sąlygų ir higienos reikalavimų. Daugumai 
patalpų reikalinga rekonstrukcija. Taip pat nustatyta, kad daug kur nusidėvėjusi 
materialinė bazė tiek pagrindiniuose, tiek išoriniuose skyriuose. Prastas teismo 
ekspertizės įstaigų aprūpinimas būtina įranga yra nulemtas nepakankamu fi-
nansavimu.

Trečioji grupė klausimų, kuriuos tyrinėjo sudaryta darbo grupė – žmo-
giškieji ištekliai. 

Nustatytos skirtingos specialistų rengimo ir kvalifikacijos teikimo sis-
temos. Kvalifikacijos tobulinimosi tvarka nereglamentuota. Visose ekspertinė-
se įstaigose (tiek centriniuose, tiek išoriniuose skyriuose) trūksta ekspertizes 
atliekančių specialistų. Žmogiškoji išteklių problema nulemta nelygiaverčiu 
darbo užmokesčiu, darbo krūviu, nepatrauklia profesija ir jos specifika, laiko 
ir intelektualinėmis sąnaudomis profesijai ir kvalifikacijai įgyti. Atlikus tyrimus 
išskirtos profesijos patrauklumo skatinimo problemos. Itin jos aktualios tarp 
teismo medicinos ekspertų.

Nagrinėjant apmokėjimo už ekspertizes problemas nustatyta, kad nesu-
derintas su teismais kelionės išlaidų apmokėjimas (teismai atsisako apmokėti 
kelionės išlaidas teismo ekspertizės įstaigų ekspertams). Civiliniame procese 
teismai laiku neatsiskaito už atliktų ekspertizių atlikimą. Dėl lėšų trūkumo ne 
visiems atliekamiems tyrimams taikoma išorinė kontrolė, nes dalyvavimas iš-
orinėse (tarplaboratorinėse) tyrimų kokybės kontrolės programose reikalauja 
finansinių įdėjimų. Dažnai nėra galimybės atlikti įrangos metrologinės pati-
kros. Taip pat nustatyta, kad ekspertinėms įstaigoms kasmet skiriama nepakan-
kamai asignavimų akreditacijai ir jos palaikymui. 

4 2002–2004 m. LP KTC įgyvendino PHARE projektą. Lietuvos valstybės indėlis 
į bendrą projektą buvo naujas KTC pastatas, kurio vertė apie 26 mln. litų. Patalpos 
ir laboratorijos visiškai atitinka Lietuvos policijos poreikius atliekamiems tyri-
mams ir tenkina priešgaisrinės bei darbo saugos reikalavimus.



469

Ekspertinių įstaigų lietuvoje pertvarkymo gairės

Tyrimo metu nustatytas Lietuvos teismo ekspertų profesinės etikos kodekso 
galiojimo ribotumas. Teismo ekspertų koordinavimo tarybos 2007 m. vasario 9 
d. posėdyje buvo svarstytas Lietuvos teismo ekspertų profesinės etikos kodek-
sas, tačiau šis teisės aktas nėra priimtas. Jis tik rekomendacinio pobūdžio.

Darbo grupė vertinant ekspertinių įstaigų veiklą konstatavo, kad Teismo 
ekspertų veiklos koordinavimo taryba yra neveikli. Pagal Teismo ekspertizės įsta-
tymo 16 str. 1 d. teismo ekspertizės įstaigų ir privačių teismo ekspertų veiklą 
koordinuoja Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba, tačiau ši institucija 
nėra veikli. Todėl atkreiptas dėmesys į tai, kad būtina peržiūrėti Tarybos veiklos 
galimybes ir funkcijas, jas stiprinti; efektyvesnei jos veiklai užtikrinti būtina su-
teikti imperatyvius įgaliojimus, pavyzdžiui, aprobuoti ikiteisminio tyrimo pa-
reigūnų mokymo specialių žinių taikymo klausimais programas ir pan., išplėsti 
jos kompetenciją ir įgaliojimus.

Paskutinė nagrinėtų klausimų grupė susijusi su privačiais teismo eksper-
tais. Pagal įstatymą, privačių teismo ekspertų veiklą koordinuoja Teismo eks-
pertų veiklos koordinavimo taryba, tačiau ji faktiškai neveikia. Nenustatyta pri-
vačių teismo ekspertų kontrolės tvarka. Nepriimti teisės norminiai aktai, kurie 
reglamentuotų bendrąsias privačių ekspertų kvalifikacijos teikimo nuostatas 
(kvalifikacijos suteikimo privatiems teismo ekspertams teismo ekspertizės 
įstaigose suteikimo tvarka reglamentuota rekomendacinio pobūdžio aktu bei 
teismo ekspertizės įstaigų vidiniais teisės aktais).

Siekis optimizuoti ekspertinių įstaigų veiklą valstybėje, jas sujungiant į 
tam tikrus institutus, nėra naujas reiškinys. Pavyzdžiui, JAV Kongresas Nacio-
nalinių mokslo akademijų Mokslo tarybai pavedė parengti teismo ekspertizės 
plėtojimo šalyse programą. Pateiktose Tarybos rekomendacijose5 nurodoma, 
kad turi būti įkurtas Nacionalinis teismo ekspertizės institutas (angl. Natio-
nal Institute of Forensic Science). Šio instituto pagrindiniai strateginiai tikslai 
yra: teismo ekspertinės, mokslo ir mokymo programų plėtojimas, nacionali-
nių duomenų bazių ir registrų administravimas, bendros ekspertinės veiklos 
standartų ir įstatymų bazės sukūrimas. Nacionalinis teismo ekspertizės insti-
tutas turi orientuotis į geros (pažangios) praktikos kaupimą ir diegimą teismo 
ekspertizės profesionalams ir laboratorijoms; nustatyti standartus privalomai 

5 IAI Positions and Recommendations to the Nacional Academies of Sciences 
Committee to Review the Forensic Sciences. Internacional Association for Identifi-
cations. Identification News. 2008, Vol. 38, No. 1.
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laboratorijų akreditacijai bei ekspertų (kriminalistų) sertifikavimui ir numaty-
ti institucijas, kurios tai vykdys; skatinti kvalifikacijos kėlimą, kompetentingą 
recenzuotą mokslą (tyrimus) ir techninį aprūpinimą; numatyti (parengti) 
kriminalistikos mokslo ir mokymo programų strategiją; prižiūrėti studijų stan-
dartus ir kriminalistikos programų akreditaciją koledžuose bei universitetuose; 
vertinti naujų technologijų diegimą kriminalistiniuose tyrimuose ir t. t. (koor-
dinavimo ir sistemos rekomendacijų grupė).

Rekomendacijose pabrėžiama, kad NTEI turi parengti terminologijos 
ir ekspertizės aktų standartizavimo rekomendacijas, rekomendacijas dėl moks-
lo kiekybinių ir kokybinių rodiklių, autonomijos rekomendacijas (teismo eks-
pertizės paslaugos ir jų teikėjai turi būti nepriklausomi nuo išorinio komercinio 
spaudimo, teisėsaugos ir prokuratūros tarnybų), nustatyti tyrimų kokybės kon-
trolės sistemą (klaidų pašalinimo rekomendacija), parengti etikos rekomen-
dacijas, visuotinai privalomo, tiek viešųjų, tiek privačių institucijų ir asmenų, 
teikiančių ekspertines paslaugas akreditavimo ir sertifikavimo rekomendacijas 
bei dar daug rekomendacijų, susijusių su ekspertų rengimu, biometrinių auto-
matizuotų sistemų diegimu ir pan.

Kadangi atlikti tyrimai Lietuvoje parodė, kad ekspertinių įstaigų siste-
ma jau yra pribrendusi pokyčiams, pritariant Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės pasitarimo nuostatoms dėl ekspertinės veiklos tobulinimo bei Teisingumo 
ministerijos darbo grupės pastangoms, mūsų nuomone, Lietuvoje turėtų būti 
įkurta mokslinė įstaiga, kuri užtikrintų strateginį, kompleksinį įvairių lygių 
teismo ekspertizės problemų nagrinėjimą, racionalų esamo potencialo ir ma-
terialinės bazės panaudojimą sprendžiant ne tik įvairius teismo ekspertizės ir 
kriminalistikos klausimus, bet ir nusikaltimų tyrimo aiškinimo ir užkardymo 
mokslinius, metodinius, didaktinius ir organizacinius klausimus.

Susiklosčius padėčiai reikia nedelsiant imtis priemonių, atveriant kelią 
efektyvesniems mokslo pasiekimams taikyti nusikaltimų tyrime, kartu atsi-
žvelgiant į praktinius teisėsaugos poreikius, sukurti veiksmingą praktinių eks-
pertinių įstaigų tinklą.

Pirmoji priemonių grupė – pertvarkyti dalį ekspertinių institucijų į Na-
cionalinį kriminalistikos institutą, pritraukiant mokslininkus iš kitų institucijų. 
Tokia reorganizacija leistų:

•	 Stabilizuoti ir padidinti mokslinį lygį, užtikrinant valstybės poreikį šiuo-
laikiniams teismo ekspertiniams tyrimams, juos praplečiant ir plėtojant, 
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atsižvelgus į besikeičiančią padėtį ir reikalingumą.

•	 Turėti koordinacinį centrą, kuriame būtų sutelkiamas mokslo potenci-
alas.

•	 Tinkamai panaudoti mokslinį potencialą didant ekspertinio darbo ko-
kybę.

•	 Išvengti žinybinio požiūrio taikant specialias žinias nusikaltimų tyrime.

•	 Užtikrinti aukšto lygio ekspertizių, itin pakartotinių, atlikimą.

•	 Vykdyti būtinus mokslinius tiriamuosius darbus kuriant šiuolaikines 
ekspertines metodikas, tarp jų panaudojant kitą Lietuvos mokslo ir stu-
dijų institucijų materialinę bazę ir intelektinį potencialą.

•	 Sparčiau įsilieti į Europos mokslinių tyrimų erdvę ir pasinaudoti tarp-
tautinių fondų galimybėmis materialinei bazei modernizuoti.

•	 Vykdyti metodinį darbą, nukreiptą į ekspertinių metodikų rengimą, 
taikymą, paiešką, patikrinimą, pritaikymą, akreditavimą ir sertifikavimą.

•	 Užtikrinti perdavimą tarp atitinkamų tarptautinių organizacijų, užsie-
nio šalių ir Lietuvos teisėsaugos institucijų.

•	 Racionaliau panaudoti Lietuvoje esančią brangią kriminalistikos tech-
niką bei kitose mokslo institucijose esančią šiuolaikinę įrangą, kurią ga-
lima pritaikyti ekspertiniams tyrimams ir metodikoms kurti.

•	 Išspręsti ekspertų rengimo klausimą.

Toks mokslinis – praktinis centras – Nacionalinis kriminalistikos insti-
tutas, į naują lygį pakeltų bendras ir specializuotas studijas, įvairių lygių specia-
listų ir pareigūnų kvalifikacijas. Didelis jo indėlis būtų ir rengiant ekspertus. Tai 
galėtų būti pouniversitetinės nenuosekliosios studijos, kvalifikacijos kėlimas 
besirengiant ekspertiniam kvalifikaciniam egzaminui ir pan. Be visa to, institu-
tas užtikrintų veiksmingą metodinę pagalbą teisėsaugos pareigūnams ir nuolat 
pagal poreikius leistų mokslinę metodinę literatūrą, skirtą teisėsaugos darbuo-
tojams.

Antroji priemonių grupė – įkurti Nacionalinį kriminalistinių tyrimų 
centrą, nukreiptą į aukšto profesinio lygio taikomąją veiklą, užtikrinant efek-
tyvų bei greitą ikiteisminį tyrimą. Tai loginis žingsnis, nes įsigaliojus naujajam 
Lietuvos Respublikos BPK ikiteisminiame tyrime gerokai didėjo specialisto 
vaidmuo, o specialisto išvados tapo vyraujančia specialių žinių taikymo forma 
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tiek dabartiniame KTC, tiek LTEC regioniniuose ekspertiniuose padaliniuose, 
iš dalies ir pačiame LTEC. Pagrindinėmis anksčiau minėtų institucijų bazėje 
funkcijomis taptų specialisto tyrimai (išvados), įvykio vietos tyrimas, krimi-
nalistinių duomenų bankų ar įskaitų tvarkymas. Kitaip sakant, tai operatyvus 
ikiteisminio tyrimo institucijų poreikių tenkinimas.

Pertvarkius ekspertines įstaigas Lietuvoje, mūsų nuomone, atsirastų tei-
giamas optimizavimo poveikis: 

•	 jų veikla būtų koordinuojama vienos ministerijos, o ne trijų – SAM, 
VRM ar TM; 

•	 išvengta funkcijų dubliavimo, tobulesnis valdymas; 

•	 veiksmingesnis būtų ekspertinio darbo srautų paskirstymas;

•	 tikslingesnis biudžeto asignavimų planavimas bei efektyvesnis gauna-
mų lėšų paskirstymas leistų užtikrinti infrastruktūros, medicinos įran-
gos ir technologijų atnaujinimą pagal ES standartus;

•	 centralizuotas ekspertų profesinės kvalifikacijos tobulinimas užtikrintų 
aukštą profesinę kvalifikaciją, atliekamų tyrimų ir ekspertizių kokybę;

•	 standartizuoti ir sertifikuoti teismo ekspertiniai tyrimai, akredituota la-
boratorijų veikla;

•	  efektyvesnis ir racionalesnis esamų problemų sprendimas – mažinant 
nepagrįstai didelį teismo ekspertų darbo krūvį, sprendžiant žmogiškųjų 
išteklių problemą ir užtikrinant lygiavertį darbo apmokėjimą krūviui ir 
specifikai bei atsisakant nereglamentuotų funkcijų vykdymo;

•	 koordinuota teismo ekspertinių paslaugų įkainių nustatymo tvarka.

Tokia sistema būtų kur kas tinkamesnė, nes leistų išvengti funkcijų du-
bliavimo, ir greitesnė, nes priartintų specialistą ir tyrėją prie įvykio vietos, tau-
pytų laiką ir išteklius.
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Išvados

Remiantis atliktais tyrimais Lietuvoje ir pasauline praktika, siūloma op-
timizuoti ekspertinių įstaigų veiklą valstybėje jas sujungiant į tam tikrus insti-
tutus.

Siūlome ekspertines įstaigas ir jų padalinius pertvarkyti į dvi instituci-
jas. Lietuvoje turėtų būti įkurta mokslinė įstaiga (Nacionalinis kriminalistikos 
institutas), kuri užtikrintų strateginį, kompleksinį įvairių lygių teismo eksper-
tizės problemų nagrinėjimą, racionalų esamo potencialo ir materialinės bazės 
panaudojimą sprendžiant ne tik įvairius teismo ekspertizės ir kriminalistikos 
klausimus, bet ir nusikaltimų tyrimo aiškinimo ir užkardymo mokslinius, me-
todinius, didaktinius ir organizacinius klausimus. Tai leistų į naują lygį pakelti 
bendras ir specializuotas studijas, įvairių lygių specialistų ir pareigūnų kvalifika-
cijas. Didelis šios institucijos indėlis būtų ir rengiant ekspertus.

Antroji institucija (Nacionalinis kriminalistinių tyrimų centras), mūsų 
nuomone, turėtų būti nukreipta į aukšto profesinio lygio taikomąją veiklą, už-
tikrinant veiksmingą bei greitą ikiteisminį tyrimą. Šios institucijos pagrindinės 
veiklos kryptimis taptų specialisto tyrimai (išvados), įvykio vietos tyrimas, kri-
minalistinių duomenų bankų ar įskaitų tvarkymas, kitaip tariant, tai operatyvus 
ikiteisminio tyrimo institucijų poreikių tenkinimas.
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II skyrius
  

2. Dabartinių vadybos technologijų 
 panaudojimas tobulinant institucijų,  

atsakingų už asmens saugumą nuo  
nusikalstamumo grėsmių, veiklą

Institucijų, atsakingų už asmens saugumą nuo nusikalstamų veikų, 
vadybos technologijų sistemos modeliavimas galimas įvairiais aspektais ir di-
mensijomis. Totalitarinio valstybės valdymo režimo sąlygomis nusikalstamu-
mo kontrolės sistema modeliuojama siekiant stiprinti ir didinti funkcinius bau-
džiamojo persekiojimo (kriminalinės justicijos) galias ir gebėjimus. Tai savo 
ruožtu skatina kriminalinės justicijos sistemos uždarumą, prioritetų teikimą 
represinėms priemonėms ir galiausiai visuomenės kontrolės galių silpnėjimą. 
Teisėsaugos institucijų uždarumas, griežta specializacija bei dėl to ribota perso-
nalo kompetencija veikti nestandartinėse situacijose (kas, beje, buvo būdinga 
ir XX amžiaus Vakarų valstybių teisėsaugos įstaigoms) sudaro strategines prie-
laidas nusikalstamumui ir netvarkai didėti.  Šių veiksnių būklė neigiamai veikia 
gyventojų saugumo pojūtį, asmeninį pasitenkinimą ir pasitikėjimą teisėtvarkos 
sistema ir pačia valstybe. Reaktyvus teisėsaugos institucijų veiklos pobūdis 
keistinas proaktyviu. Tačiau teisės mokslinių tyrimų bazės proaktyvios veiklos 
planavimui nebepakanka.

Nusikalstamumo kontrolės institucijų sistema šiuolaikinėse valstybėse 
modeliuojama remiantis kompleksiniais moksliniais tyrimais, kur naudojami 
ne tik socialinių, bet ir humanitarinių ar net gamtos ir technologijos mokslų 
tyrimų rezultatai. Atsiranda poreikis derinti tarpusavyje skirtingų mokslo sričių 
tyrimo metodologijas, tačiau šis darbas nėra paprastas ir greitas. 
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Vadinamosios reaktyvios nusikalstamumo kontrolės sistemos modelia-
vimas tradiciškai grindžiamas kriminologiniais tyrimais. Tačiau kriminologi-
nių tyrimų dalykas – nusikalstamumas ir jį lemiantys reiškiniai – nors ir platus, 
bet jau nebepakankamas. Tyrimo, taikant kitas metodikas, reikalauja išvestinis 
iš kriminologinių tyrimų objektas – organizacinė nusikalstamumo kontrolės 
sistema ir ypač jos gebėjimas savarankiškai reguliuoti savo veiklą atsižvelgiant 
į viešojo visuomenės saugumo būklės pokyčius. Vadinasi, reikia ištirti ir reiški-
nius, netiesiogiai nulemiančius nusikalstamumo būklę ir dinamiką. Šie reiški-
niai – nusikalstamumo kontrolės valdymo struktūra ir jos efektyvų funkciona-
vimą užtikrinančios vadybos technologijos. 
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15.  NAUJOS INOVACINĖS VADYBOS PRIEMONĖS 
 IR  JŲ DIEGIMO Į TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ 
  VADYBINĘ VEIKLĄ PERSPEKTYVOS

Prof. dr. Tadas SUDNIcKAS

Tarp Ch. Hoodo1 išvardytų septynių naujosios viešosios vadybos dok-
trinų veiklos matavimas ir konkrečių matavimo rodiklių nustatymas užima 
vieną pagrindinių vietų. Europos viešojo administravimo grupė (EGPA), vie-
na iš autoritetingiausių institucijų, vienijančių viešojo administravimo tyrėjus, 
paskelbė savo viešojo sektoriaus kokybės ir produktyvumo 2007–2010 m. stu-
dijų tema „Veiklos matavimas ir palyginimas viešojo sektoriaus institucijose“2. 
Amerikos viešojo administravimo asociacija (ASPA) savo rezoliucijoje labai 
aktyviai ragina visų lygių viešojo sektoriaus institucijas reguliariai matuoti savo 
veiklos efektyvumą, nustatyti veiklos rodiklius ir stebėti pažangą nustatytų ro-
diklių atžvilgiu. Taigi jau kelis dešimtmečius nesiginčijama dėl veiklos mata-
vimo svarbos ir įtakos veiklos efektyvumui ne tik privačiame, bet ir viešajame 
sektoriuje.

Vienu ar kitu pavidalu veiklos matavimas yra paplitęs per įvairias va-
dybos disciplinas: organizacijų veiklos valdymą, strateginį valdymą, kokybės 
vadybą, procesų tobulinimą, taip pat žmogiškųjų išteklių vadybai priskiriamą 
darbuotojų veiklos ir kompetencijų valdymą. Vien tik tradicinių akademinių 
žinių lygis, aukšti egzaminų pažymiai ar užimamos pareigos visiškai nenuspėja 
darbuotojo tolesnės karjeros ar efektyvumo darbe. Tai skatina kintamųjų, kurie 
padėtų numatyti darbuotojo veiklos efektyvumą, paiešką. Prie šios tyrinėjimų 
srities galima priskirti ne tik organizacijos darbuotojų ar pačios organizacijos, 
bet ir atskirų veiklos sričių valstybės mastu potencialo matavimą, tarkime, kon-

1 Hood, Ch. A Public management for All Seasons? Public Administration. 1991, 69: 
3–19.

2 EGPA Study Group on Productivity and Quality in the Public Sector. [žiūrėta 2009-02-10]. 
<http://www.iiasiisa.be/egpa/aggroup/2007/sg2_plan_2007_2009.pdf>.
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kurencingumą ar inovatyvumą, kuris galėtų būti sėkmingos veiklos ateityje 
prielaida. Matuojant veiklą aptinkama labai didelė metodų ir kriterijų įvairo-
vė – kaip ir kokius rodiklius pasirinkti, kaip juos susieti tarpusavyje. Nuo pa-
prasčiausių matavimo rodiklių rinkinių pereinama prie sudėtingų veiklos ma-
tavimo rodiklių sistemų, kuriose matuojami ne tik jau pasiekti rezultatai, arba 
įvertinama esama momentinė padėtis, bet ir nustatomas pasirengimas ateities 
veiklai.

Veiklos efektyvumo matavimas privačiame sektoriuje turi gerokai giles-
nes tradicijas. Nors viešojo ir privataus sektorių organizacijų veiklos pobūdis 
turi daug bendro, tačiau yra ir tam tikri „genetiniai“ skirtumai. Viešojo sektoriaus 
organizacijoms nebūdingas pelno maksimizavimo siekis, jos neturi pakankamo 
pajamų generavimo potencialo, ir kriterijai, kuriais remiantis būtų matuojama jų 
veikla, nėra gana aiškūs ir apibrėžti. Be to, viešojo sektoriaus organizacijos susi-
jusios su didesniu skaičiumi suinteresuotųjų šalių, lyginant jas su privačiojo sek-
toriaus organizacijomis. Visa tai labai apsunkina efektyvumo kriterijų paiešką, 
padidina jų skaičių ir sukelia daugiau sunkumų juos matuojant.

Vadybiniu aspektu į teisėsaugos sistemos, kaip vienos iš viešojo sekto-
riaus sričių, funkcionavimą galima apibendrintai žiūrėti kaip į procesų efekty-
vumo matavimo, jų tobulinimo ir kokybės vadybos problematiką. Toks po-
žiūris suteikia galimybę pasinaudoti įdirbiu, sukauptu įvairiose veiklos srityse, 
perkeliant gerąją patirtį į sritį, susijusią su žmogaus ir visuomenės saugumu. 
Šiuo metu viešojo saugumo srityje veikiančiose institucijose ir organizacijo-
se viena iš plačiausiai taikomų vadybinių technikų yra subalansuotų rodiklių 
sistema. Ji buvo panaudota Lietuvos Viešojo saugumo plėtros iki 2010 metų 
strategijai vertinti ir analizuoti3. Taip pat, sekant Europos Sąjungos pavyzdžiu, 
pradedamos diegti ISO kokybės valdymo sistemos. Lietuvoje tokiais pavyz-
džiais galėtų būti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, Marijam-
polės pataisos namų kolonija, Panevėžio ir Lazdijų pataisos namų kolonija. 
Lietuvoje pirmoji kokybės vadybos sistema įdiegta 2007 m. Marijampolės 
policijos komisariate. 2008 m. šią sistemą įdiegė Panevėžio rajono policijos ko-
misariatas, ją diegia Lazdijų rajono policijos komisariatas ir Lietuvos policijos 
mokymo centras4. 

3 Sudnickas, T.; Šakočius, A. Evaluation Of Human And Public Security Manage-
ment Using Balanced Scorecard. Viešasis administravimas. 2009, 2 (21): 40–46.

4 Ruževičius, J.; Kasperavičius, R. Lietuvos policijos veiklos kokybės tobulinimo 
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Veiklos efektyvumas ir jo matavimas

Pasakyti, ar organizacija juda savo strateginių tikslų link ir kaip greitai ji 
tai daro, įmanoma tik matuojant jos veiklą. Ilgą laiką organizacijos apsiriboda-
vo savo finansinių rodiklių matavimu ir tai buvo pagrindinis sėkmės veiksnys 
ir kontrolės instrumentas. Tačiau finansiniai rodikliai turi rimtą trūkumą – jie 
tik atspindi, ar įmonės veikla buvo sėkminga praeityje. Dar mažiau šie rodikliai 
tinkami viešajame sektoriuje veikiančioms organizacijoms, prie kurių priski-
riamos ir teisėsaugos institucijos, dauguma jų nesiekia finansinių rezultatų. 
Akivaizdu, kad organizacijos veikia globalizacijos, nuolat kintančios ir sudė-
tingėjančios aplinkos sąlygomis, tačiau atitinkantis ir geriau atspindintis su-
dėtingą tikrovę veiklos matavimas sunkiai įgyvendinamas praktinėje veikloje. 
Vis greitėjantys gyvenimo pokyčiai verčia ieškoti kitų priemonių, suteikiančių 
galimybę organizacijai geriau susivokti apie esamą jos padėtį. Atsiliepdami į šį 
poreikį tyrėjai ėmė skirti daugiau dėmesio nefinansiniams veiklos rodikliams, 
leidžiantiems sekti įmonėse vykstančius procesus tiek strateginių, tiek trumpa-
laikių tikslų atžvilgiu.

Istoriškai susiklostė, kad skirtingose vadybos srityse taikomos veiklos 
matavimo sistemos yra gana skirtingos ir retai kada būna susietos tarpusavyje. 
Tai ypač pasakytina apie labai silpnas žmogiškųjų išteklių vadybos, kokybės va-
dybos bei procesų tobulinimo, viena vertus, ir organizacijos veiklos vertinimo, 
kita vertus, matavimo sąsajas. Tarpusavyje nesusijusių matavimo metodų tai-
kymas lemia perteklinės informacijos atsiradimą ir gerokai apsunkina praktinį 
tokių metodų pritaikymą. Šios srities tyrimai yra gana reti ne tik viešajame, bet 
ir privačiame sektoriuje, o Lietuvos teisėsaugos institucijos šiuo požiūriu yra 
beveik nenagrinėtos.

Veiklos efektyvumas ir jo matavimas yra bendra vadybinė problema, 
kuri kyla už teisėsaugos institucijų vadybos ribų. Nepaisant gausių publikacijų 
šia tematika, veiklos matavimą siejant jį su efektyvumu mėginima apibrėžti ne 
taip jau ir dažnai. A. Neely savo veiklos matavimo sistemų literatūros apžvalgo-
je5 pateikia šiuos apibrėžimus: 

galimybės. Verslo ir teisės aktualijos. 2008, 2: 119–136.
5 Neely, A.; Gregory, M.; Platts, K. Performance Measurement System Design. A 

literature Review and Research Agenda. International Journal of Operations and Pro-
duction Management. 1995, Vol. 15, No. 4, p. 80–116.
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•	 Veiklos matavimas gali būti apibūdintas kaip veiksmo efektyvumo 
(angl. efficiency) ir/arba veiksmingumo (angl. effectiveness) išreiškimo 
skaičiais procesas.

•	 Veiklos matas gali būti vertinamas kaip rodiklis, kvantifikuojantis veiks-
mo efektyvumą ir/arba veiksmingumą.

•	 Veiklos matavimo sistema gali būti apibrėžta kaip rodiklių rinkinys, ku-
ris naudojamas efektyvumui ir/arba veiksmingumui kvantifikuoti. 

•	 Kiek vėliau M. Kennerly6 išplėtė veiklos matavimo sistemos apibrėžimą, 
įtraukdamas į šią sąvoką visą pagalbinę infrastruktūrą, padedančią rei-
kiamą informaciją surinkti, palyginti, surūšiuoti, išanalizuoti, interpre-
tuoti ir paskleisti.

•	 G. Roosas7 suformulavo kelias sąlygas, jo nuomone, būtinas siekiant sė-
kmingai organizacijos veiklai matuoti: 

•	 Pilnumas. Rodikliai turi atspindėti visus organizacijos išteklius ir tai, 
kaip jie yra naudojami. Kaip pavyzdys pateikta Enron kompanija, ku-
rios sunki padėtis. Dalis kompanijos veiklos aspektų nebuvo įtraukti į 
apskaitą ir matuojami, todėl priemonės, kurių buvo imtasi, nebuvo pa-
kankamos ir neišgelbėjo organizacijos nuo žlugimo. 

•	 Išskirtinumas. Šis reikalavimas padeda išvengti dubliavimosi. Rodiklis 
gali būti priimtinas matuoti, jei jokio jį sudarančio elemento nėra kita-
me matuojamame rodiklyje.

•	 Nepriklausomumas. Vieno rodiklio reikšmė neturėtų kisti pasikeitus 
kitiems rodikliams. 

•	 Adekvatumas. Rodikliai skaitmenine išraiška turėtų būti adekvatūs ma-
tuojamai empirinei sistemai, t. y. privalo pasižymėti tuo pačiu išbaigtu-
mu, išskirtinumu ir nepriklausomumu.

•	 Tinkama matavimo skalė. Fizinių procesų skalės (pavyzdžiui, tempera-
tūra) yra gana aiškios, tačiau socialinėje srityje netinkamos skalės pasi-

6 Kennerley, M.; Neely, A. Performance Measurement Frameworks – a Review. In: 
Neely A. (ed.). Business Performance Measurement: Theory and Practice. Cambridge 
University Press, 2002.

7 Roos, G. Intellectual Capital and Strategy: a Primer for Today’s Manager. Hand-
book of Business Strategy. 2005, Vol. 6, No. 1, p. 123–132.



481

Naujos inovacinės vadybos priemonės ir jų diegimo į teisėsaugos institucijų vadybinę veiklą perspektyvos

rinkimas gali sutrukdyti teisingai interpretuoti gautus duomenis.

•	 J. F. Henri 8 išskyrė 4 funkcijas, būdingas veiklos matavimo sistemoms: 

•	 Monitoringas (stebėsena), kuris suprantamas kaip klasikinis grįžtama-
sis ryšys, iš anksto iškeltų tikslų bei pasiektų rezultatų sulyginimas ir vei-
klos koregavimas prireikus.

•	 Dėmesio sutelkimas. Tai signalai, kurie leidžia atsakyti į klausimą, „kur 
yra problema?“

•	 Strateginių sprendimų priėmimas. Matavimo informacija kartu su nu-
statytais priežasties ir pasekmės, iškeltų tikslų bei vidinių procesų, ry-
šiais suteikia galimybę pasirinkti tinkamiausią sprendimo alternatyvą.

•	 Įteisinimas. Veiklos vertinimo sistemos gali būti panaudotos priimtiems 
sprendimams pagrįsti arba pateisinti. 

Veiklos rodikliai, arba tai, ką matuojame, taip pat gali būti skirstomi įvai-
riai: galutiniai rodikliai (angl. outcome measures) ir turintys įtakos galutiniams 
(angl. drivers); išoriniai ir vidiniai; objektyvūs ir subjektyvūs.

Ilgą laiką informacija apie organizacijos veiklos eigą ir jos rezultatyvu-
mą buvo gaunama iš įvairių finansų apskaitos sistemų. Veiklos matavimas iš 
esmės pasikeitė po to, kai finansinių veiklos rodiklių, šimtmečiais turėjusių 
kokybės, rinkos dalies monopolį, buvo įdiegti darbuotojų nuostatų ir kiti ne-
finansiniai rodikliai. Rodiklių rato išplėtimas nebuvo savaime labai revoliucin-
gas veiksmas, tačiau nefinansinių rodiklių įtraukimas į strateginį planavimą ir 
darbuotojų skatinimas neabejotinai reiškė naują veiklos matavimo srities erą. 
A. Neely9 išvardija kelias priežastis, sukėlusias tokį susidomėjimą šia discipli-
na, privertusias daugelį organizacijų iš esmės peržiūrėti savo veiklos matavimo 
politiką: paties darbo pobūdžio pasikeitimas; padidėjusi konkurencija; veiklos 
kokybės tobulinimo iniciatyvos (visuotinė kokybės vadyba (TQM), procesų 
tobulinimo metodologija Six Sigma, Taguchi metodai ir t. t.); nacionaliniai ir 
tarptautiniai kokybės apdovanojimai (Malcolm Baldrige Quality Award, Euro-
pean Foundation for Quality Award ir kt.); akademinių institucijų ir asociacijų, 
propaguojančių nefinansinius veiklos matavimo rodiklius, įtakos didėjimas; 

8 Henri, J. F. Organizational culture and performance measurement systems. Ac-
counting , Organization and Society. 2006, 31: 77–103.

9 Neely, A.; Marr, B.; Roos, G.; Pike, S.; Gupta, O. Towards the Third Generation of 
Performance Management. Controling. 2003, 3 (4): 129–135.
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didėjantis įvairių kontroliuojančių organizacijų reikalavimas pateikti nefinansi-
nius rodiklius savo reguliavimo srities subjektams; informacinių technologijų 
įtakos didėjimas. 

Procesų tobulinimas

Būtų galima įvardyti dar vieną vadybinę metodiką – Six Sigma10, kuri 
plačiau negu Europos Sąjungos šalyse taikoma JAV, Japonijoje ir Kanadoje, ir 
kuri galėtų pasitarnauti tobulinant viešojo saugumo procesus ir valdant koky-
bę platesniu mastu nei yra dabar.

Bet kokios organizacijos veikla, neatsižvelgiant į jos pobūdį, sudaryta iš 
tam tikro skaičiaus vykdomų procesų (pirkimo, projektavimo, gamybos, pa-
slaugos teikimo, klientų aptarnavimo, pardavimo ir t. t.), nuosekliai kuriančių 
vertę tos organizacijos aptarnaujamai tikslinei grupei. JAV, Vakarų Europos ir 
išsivysčiusių Pietryčių Azijos šalių patirtis rodo, kad dauguma organizacijose 
vykdomų procesų nėra pakankamai efektyvūs. Taikant šiuolaikines procesų 
optimizavimo priemones ir technikas, vidutiniškai veiklos efektyvumą galima 
padidinti apie 30 proc. Atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, realus efektyvumo 
padidėjimas gali svyruoti tarp 10 ir 70 proc.

Pagrindinės procesų tobulinimo priemonės ir technikos buvo sukurtos 
Japonijoje 1950– 1970 metais (žinomos Total Quality Management (TQM) 
vardu) ir leido šios šalies kompanijoms pasiekti iki tol neregėtą procesų efekty-
vumo ir kokybės lygį. Svarbiausi metodologijos „ideologai“ buvo E. Demingas 
ir J. Juranas. Devintajame XX a. dešimtmetyje TQM metodologija buvo pato-
bulinta (reikšmingą indėlį į šios metodikos tobulinimą įnešė JAV kompanijos 
General Electric ir Motorola) ir paplito iš pradžių JAV, o paskui ir Vakarų Euro-
poje Six Sigma vardu. Tai metodologija, leidžianti drausminti kokybės gerini-
mo procesą. Įdiegus Six Sigma, organizacijos jau turės daugumą Total Quality 
Management (Visuotinės kokybės vadybos) elementų. Six Sigma naudoja 
modifikuotą Demingo ratą Plan-Do-Check-Act (planuoti, veikti, tikrinti ir re-
aguoti). 

Sigma (σ) – tai graikų abėcėlės raidė, naudojama matematinės statis-
tikos sąvokai – „standartiniam nukrypimui“ pažymėti. σ leidžia įvertinti bet 

10 Pyzdek, T. The Six Sigma Handbook. New York, McGraw-Hill Companies, 2003, 
p. 830.



483

Naujos inovacinės vadybos priemonės ir jų diegimo į teisėsaugos institucijų vadybinę veiklą perspektyvos

kurio realaus proceso kiekybinių rodiklių nukrypimus nuo standarto (jų „iš-
sibarstymą“), t. y. sigma yra proceso kokybės matas. Six Sigma metodologijos 
esmę sudaro tai, kad nustatę proceso defektus arba, kitaip sakant, nukrypimus 
nuo standarto arba neatitiktis, mes sistemingai juos pašalindami galime priartė-
ti prie idealaus tobulinamo proceso varianto. N σ naudojama proceso kokybės 
lygiui (realiam arba pageidaujamam) įvertinti. 26 lentelėje pavaizduotos sigma 
reikšmės:

26 lentelė. 
 sigma ir defektų reikšmės

sigmos reikšmė Neatitikčių skaičius iš milijono galimybių

2σ 300 537

3σ 66 807

4σ 6 210

5σ 233

6σ 3,4

Kaip matyti iš lentelės, 6σ sudaro 3,4 neatitikčių iš milijono galimų. Iš 
čia ir metodologijos pavadinimas – 6σ arba beveik tobulo proceso matas. Pri-
taikę šią metodologiją tiksliai nustatome silpniausias procesų vietas ir padeda-
me sutelkti ribotus organizacijos išteklius į šių vietų sustiprinimą. 

Metodologijos esmę sudaro procesų matavimo, analizės ir tobulinimo 
sprendimų paieškos priemonių bei technikų taikymas. Konkrečių procesų to-
bulinimas pradedamas situacijos analizės (diagnostikos), pagrindinių proceso 
rodiklių ir jų pradinių reikšmių nustatymu. Diegiant proceso patobulinimus, 
periodiškai matuojamas tokių patobulinimų poveikis galutiniam proceso re-
zultatui ir efektyvumui. Taigi nustatoma, ar įdiegti patobulinimai leido pasiekti 
pageidaujamą proceso efektyvumo lygį. 

Six Sigma metodologija sujungia iki 20 skirtingų metodų taikymą, tarp jų:

•	 Apklausos.

•	 Struktūrizuoti interviu.

•	 Tiesioginis stebėjimas.
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•	 Geriausios patirties įvertinimas (Benchmarking).

•	 Kritinių kokybės parametrų nustatymas.

•	 Kano modelis.

•	 Priežasties ir pasekmės diagramos.

•	 Procesų diagramos.

•	 Prioritetų matricos.

•	 Duomenų diagramos.

•	 Hipotezių tikrinimas.

•	 Regresinė analizė.

•	 Atrankinė kontrolė.

•	 Stratifikacija.

•	 Eksperimentų parengimas, atlikimas ir kt.

Viešojo saugumo plėtros rodiklių sisteminimas vadybiniu aspektu  
(pagal Six Sigma metodiką)

Kaip jau minėta, organizacijos veikia globalizacijos, nuolat kintančios ir 
sudėtingėjančios aplinkos sąlygomis. Tačiau atitinkantis ir geriau atspindintis 
sudėtingą tikrovę veiklos matavimas sunkiai įgyvendinamas praktinėje veiklo-
je. Ch. D. Ittnerio ir D. F. Larcerio 11 atliktas 60 gamybos ir paslaugų organiza-
cijų, kuriose buvo apklausti 297 vadovai, tyrimas parodė, kad jie labai mažai 
kreipė dėmesio į nefinansinius veiklos aspektus, galinčius prisidėti prie sėkmin-
gesnio strateginių tikslų pasiekimo. Minėtieji tyrėjai išskyrė 4 pagrindinius trū-
kumus, kurie, jų nuomone, būdingi veikai matuoti: 

1. Matavimo ir strategijos nesisiejimas.

2. Finansinių ir nefinansinių rodiklių priežasties ir pasekmės ryšių nenu-
statymas.

3. Lygiaverčių veiklos efektyvumui nefinansinių rodiklių nenustatymas.

4. Netinkamas matavimas.

11 Ittner, Ch. D.; Larcker, D. F. Coming up Short on Nonfinancial Performance 
Measurement. Harvard Business Review. 2003, 81 (11): 88–95.
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Veiklos vertinimo sistemų padėtis viešajame sektoriuje yra dar prastes-
nė negu privačiame, kur organizacijos rinkos spaudimo ir konkurencijos yra 
verčiamos greitai reaguoti tiek į vidinius, tiek į išorinius pokyčius ir taip diegti 
kuo daugiau vadybinių inovacijų. Kaip teigia V. BenAvramas12, net JAV federali-
nės organizacijos strateginio valdymo ir veiklos matavimo sritys gerokai atsilie-
ka nuo privačių organizacijų. Veiklos matavimas yra atsitiktinis, inicijuojamas 
vienai problemai spręsti ir neretai išnyksta matavimo iniciatoriui perėjus į kitą 
darbovietę.

Tačiau, antra vertus, kitas tyrimas, atliktas E. Tapynoso, R. G. Dysono ir 
M. Meadowso13, aiškiai parodė, kad, vadovų manymu, veiklos matavimas yra 
kritinis sėkmės veiksnys paverčiant organizacijos strategiją konkrečių veiksmų 
programa. Tai paaiškina tokį didelį subalansuotų rodiklių sistemos, pritaikant 
ją strateginiam organizacijos valdymui, populiarumo didėjimą. 

Daugelis veiklos matavimo sistemų siūlomų rodiklių rinkiniai remiasi 
iš anksto apibrėžtomis perspektyvomis (Kaplano ir Nortono subalansuotų 
rodiklių sistema), rekomendacijomis jas pasirinkti arba iš anksto parengtais 
rodiklių klasteriais ar grupėmis (Kanji verslo tobulumo modelis), kurie vėliau 
yra pritaikomi konkrečios organizacijos tikslams pasiekti. Kokybės valdymo 
sistemose, o konkrečiai esant Six Sigma metodologijai14, matuojami rodikliai 
pasirenkami, atsižvelgiant į jų svarbą veiklos kokybei (Critical to Quality Tree). 
Skirtingai nuo tradicinių veikos matavimo sistemų, šiuo atveju matavimo rodi-
klių pasirinkimas lemiamas griežtai apibrėžta metodologija, kurios akronimas 
pagal anglišką pavadinimą yra DMAIC (Define, Measure, Analize, Improve, 
Control)15. 

Procesų tobulinimas pagal Six Sigma metodologiją sudarytas iš 5 tarpu-
savyje susijusių etapų: 

12 BenAvram, V. Strategic Measurement and Management for Organizational Improve-
ment: a Model for our Nation’s Government. 2005 PMI Global Congress Proceed-
ings – Toronto, Canada, 2005 Oxley Enterprises, Inc.

13 Tapinos, E.; Dyson, R. G.; Meadows, M. The impact of performance measure-
ment in strategic planning. International Journal of Productivity and Performance 
Management. 2005, Vol. 54, No. 5/6, p. 370–384.

14 Pyzdek, T. The Six Sigma Handbook. New York, McGraw-Hill Companies, 2003, 
p. 830. 

15 Williams, M. A.; Bertels, T.; Dershin, H. Six Sigma pocket guide. Rath & Strong Ma-
nagement Consultants, Lexington, Massachusetts, 2000, p. 190. 
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1 etapas – apibrėžti (angl. Define). Jame atliekami šie veiksmai: 

•	 Apibrėžiama ir suformuluojama tobulinimo projekto arba problemos 
esmė. 

•	 Pavaizduojamas tobulinamas procesas. Proceso schema vadinama SI-
POC (Suplier, Input, Process, Output ir Customer). Nustatomi proce-
so tiekėjai, įeitis, išvestis ir proceso rezultatų vartotojai, sudaroma proce-
so eigos schema, nurodant pagrindinius proceso žingsnius.

•	 Suformuluojami vartotojo procesui keliami reikalavimai, kurie dar vadi-
nami „vartotojo balsu“ (VOC – Voice Of the Customer). Apibrėžiame 
kokį produktą ar paslaugą mes pateikiame savo vartotojams, nustatome 
pagrindinius vartotojo reikalavimus produkto/paslaugos kokybei, dar 
vadinamus CTQ (critical-to-quality) reikalavimais. Šiame etape porei-
kiams sugrupuoti į susijusias grupes naudojamos Giminingumo diagra-
mos (angl. Affinity Diagram).

Integralus dabartinės visuomenės saugumo modelis (ISM)16 galėtų būti 
pagrindas kuriant viešojo saugumo funkcionavimo schemą. Pagrindinės sudė-
tinės šios schemos dalys, sudarančios ciklą, yra: Bendras nesaugumas (padė-
ties neaiškumas, nestabilumas) – Investicinio elgesio apribojimas investavimu 
į trumpalaikes ir nerizikingas sritis – Sąstingis įvairiose visuomenės gyvenimo 
srityse – Gyvenimo lygio mažėjimas – Didėjantis nepasitenkinimas – Pasitikė-
jimo valstybės institucijomis mažėjimas – Socialinės dezintegracijos didėjimas 
– Padažnėję socialiniai politiniai pokyčiai – Bendras nesaugumas (padėties 
neaiškumas, nestabilumas). Šiame etape turi būti suformuotos leistinos arba 
priimtinos ribos, kuriose galėtų svyruoti kiekvieną schemos dalį apibūdinantys 
rodikliai. Išėjimas už šių ribų būtų laikomas defektu arba neatiktimi.

Kito „6 sigma“ metodologijos 2 etapo – išmatuoti (angl. Measure) tiks-
las yra surinkta tikslia informacija nukreipti proceso tobulinimo pastangas į 
konkrečias sritis. Privalėtume išmatuoti visas ISM pavaizduoto ciklo dalis. Šio 
etapo rezultatas yra:

•	 Proceso rodikliai ir jų duomenys apie pagrindinį proceso lygį.

16 Kurapka, E.; Justickaja, S.; Babachinaitė, G.; Justickis, V.; Bilevičiūtė, E.; Sudnickas, 
T. Threats of Criminality and Technologies of Management. The Fifth Year as Eu-
ropean Union Member States: topical problems in management of economics and law. 
Riga: Latvian Academy of Science, 2009, p. 309–329.
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•	 Duomenys, rodantys, kur ir kokia yra problema.

•	 Patikslinta problemos formuluotė.

3 etapas – analizuoti (angl. Analize). Šio etapo tikslas – nustatyti pa-
grindines problemos priežastis ir pagrįsti tai matavimo etape surinktais duo-
menimis. Trečiojo etapo rezultatas yra patikrinta ir pasitvirtinusi hipotezė apie 
problemos priežastis visuose ISM etapuose. 

4 etapas – patobulinti (angl. Improve). Jo tikslas – išbandyti ir įgyven-
dinti sprendimus, leidžiančius pašalinti pagrindines problemų priežastis. 

Šiame etape turėtų būti gauti tokie rezultatai:

•	 Parengti ir išbandyti veiksmai, skirti pagrindinių problemos priežasčių 
pašalinimui arba jų poveikio sumažinimui.

•	 Patobulinimo rezultatų patikrinimo metodika.

5 etapas – įvertinti (angl. Control). Jo tikslas – įvertinti problemos 
sprendimo efektyvumą, taikant standartizaciją įtvirtinti proceso patobulini-
mus ir numatyti tolesnio patobulinimo būdus. 

Šio etapo rezultatai turėtų būti tokie:

•	 Situacijos iki ir po patobulinimo palyginimas.

•	 Priežiūros/kontrolės sistema.

•	 Patobulinto proceso dokumentavimas.

•	 Patobulinimų standartizacija.

•	 Ataskaita apie projekto rezultatus, atradimus bei rekomendacijas.

Didelę veiklos matavimo sistemų įvairovę lemia tai, kad jos negali būti 
vienodai taikomos kiekvienai organizacijai17. Kiekviena organizacija turi skirtin-
gas suinteresuotąsias šalis, ypatingus tikslus, misijas ir išorinius veiklos apriboji-
mus. Susiklosčius tokiai padėčiai, veiklos vertinimo sistemos diegimo metodika 
sąlyginai tampa svarbi, palyginti su tuo, kokio tipo modelis pasirenkamas. 

Iš J. F. Henri išskirtų 4 veiklos matavimo sistemos funkcijų esamose 
veiklos matavimo sistemose monitoringas (stebėsena) ir įteisinimas yra įgy-

17 Sudnickas, T. Šiuolaikinės veiklos matavimo sistemos. Integravimo su kokybės 
valdymo ir procesų tobulinimo sistemomis galimybės. Viešoji politika ir adminis-
travimas. 2008, 26: 17–24.
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vendinti galutinai. Strateginių sprendimų priėmimo funkcija, ypač atsiradus 
subalansuotų rodiklių sistemoms, šiuo metu sparčiai populiarėja. Dėmesio 
sutelkimo arba problemos formavimo funkcija dabartinėms veikos vertinimo 
sistemoms mažai būdinga. 

Kokybės valdymo sistemose matuojant veiklą stipriausiai išreikštos 
problemos formavimo ir monitorinio bei įteisinimo funkcijos, mažiau – strate-
ginių priėmimų funkcija.

Veiklos matavimo sistemos būtų daug artimesnės A. Neely apibrėžtoms 
trečiosios kartos veiklos matavimo sistemoms, jei procesai būtų tobulinami 
taikant Six Sigma DMAIC metodiką. Tai labai sustiprintų veiklos matavimo 
sistemų dėmesio sutelkimo/problemos formavimo funkciją.

Suinteresuotosioms šalims bei jų poreikiams nustatyti ir struktūrizuoti 
geriausiai tiktų Kano modelis, giminingumo diagramos ir kritiškumo kokybei 
reikalavimų medis.

Darbuotojų kompetencijų valdymas

Dar viena vadybinė priemonė, kuri palaipsniui užima centrinę vietą 
privataus sektoriaus žmogiškųjų išteklių vadyboje, tačiau, deja, vis dar mažai 
pastebima viešojo sektoriaus, taip pat ir teisėsaugos institucijose – darbuotojų 
kompetencijų valdymas.

D. C. Mcllelandas18 pastebėjo, kad vien tik tradicinių akademinių žinių 
lygis, aukšti egzaminų pažymiai visiškai nenuspėja žmogaus tolesnės gyveni-
mo sėkmės, karjeros ar efektyvumo darbe. Tai paskatino kintamųjų, kurie pa-
dėtų numatyti žmogaus veiklos efektyvumą, paiešką.

L. M. Spencer ir S. M. Spencer19 teigimu, kompetencijos – „tai esminės 
individo charakteristikos, kurios priežasties ir pasekmės ryšiais susietos su efek-
tyvia (puikia) kriterijais apibrėžta veikla darbe arba kokioje nors situacijoje“. Es-
minės individo charakteristikos (kompetencijos) suprantamos kaip ilgalaikės 
asmens savybės, kurios leidžia nuspėti jo elgseną ateityje. Kriterijais apibrėžta 

18 McClelland, D. C. Testing for competence rather than for intelligence. American 
Psychologist. 1973, 28: 1–14.

19 Spencer, L. M.; Spencer, S. M. Competence at work: models for superior performance. 
John Viley & Sons, Inc, 1993, p. 372. 
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veikla reiškia tai, kad kompetencijos numato gerą ar prastą veiklą, tokią veiklą, 
kuri gali būti matuojama naudojantis specifiniais kriterijais arba standartais. 

Skiriami penki kompetencijų tipai:

1. Motyvai – tai dalykai, apie kuriuos žmogus nuolat galvoja. Tai yra tai, 
kas lemia individo veiksmus. Motyvai nukreipia žmogaus elgseną, sie-
kiant tikslų.

2. Savybės, bruožai. Fizinės charakteristikos, reakcija į įvairias situacijas, 
emocinės reakcijos. Pavyzdžiui, reakcijos laikas ir geras regėjimas yra fi-
zinės lėktuvo pilotų savybės.

3. Asmeninės nuostatos, savęs suvokimas. Pavyzdžiui, pasitikėjimas 
savimi, tikėjimas, kad gali būti sėkmingas beveik visose situacijose, yra 
sudėtinė savęs suvokimo dalis. Šiai kategorijai priklauso asmeninių in-
divido vertybių sistema.

4. Žinios. Informacija apie konkrečią veiklos sritį. Pavyzdžiui, chirurgo ži-
nios apie žmogaus kūno raumenis ir nervus arba teisininko žinios apie 
galiojančius įstatymus. Žinios yra gana sudėtinga kompetencija. Žinių 
testai leidžia nustatyti, ar asmuo pasirenka teisingą atsakymą, tačiau vi-
siškai nenusako, ar žmogus gali veikti, remdamasis savo žiniomis. Žinios 
labiau nuspėja, ką žmogus gali padaryti, bet ne tai, ką jis labiausiai tikė-
tinai padarys.

5. Įgūdžiai. Sugebėjimas atlikti protinio ar fizinio pobūdžio užduotį. Pa-
vyzdžiui, policininko sugebėjimas veiksmingai ir greitai sulaikyti nusi-
kaltėlį. 

Žinios ir įgūdžiai yra labiausiai paviršiniai, todėl geriausiai matomi 
kompetencijų tipai. Savęs suvokimą, asmeninius bruožus ir motyvus sudaro 
gilesnis asmeninis klodas, todėl jie yra labiau „paslėpti“. Žinios ir įgūdžiai, kaip 
paviršinės kompetencijos, palyginus lengviau tobulinamos ir plėtojamos, negu 
giluminės kompetencijos, kurios ne tik sunkiau lavinamos, bet ir sunkiau išma-
tuojamos bei įvertinamos. Tačiau atrinkimas pagal jas duoda nepalyginamai 
geresnių rezultatų.

Savęs suvokimo kompetencijų tipas yra tarpinis tarp giluminių ir pa-
viršinių kompetencijų. Nuostatos ir vertybinė orientacija gali būti keičiamos 
psichoterapinėmis priemonėmis arba neformaliu mokymu. Tradiciškai orga-
nizacijos atrenka savo darbuotojus remiantis paviršinėmis kompetencijomis, 
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manydamos, kad darbuotojas ir taip pasižymi motyvacija ir turi reikiamas sa-
vybes arba tikisi, kad jas bus galima ugdyti vėliau. Tačiau veiksmingesnis bū-
das yra parinkti žmones pagal motyvaciją ir bruožus, o jau vėliau apmokyti ir 
suteikti specialias žinias bei įgūdžius, reikalingus darbui. 

Motyvų, asmens bruožų ir savęs suvokimo kompetencijos lemia konkre-
čią asmens elgseną, kuri savo ruožtu leidžia nuspėti būsimus veiklos rezultatus.

Motyvai
Bruožai
savęs suvokimas
žinios

Įgūdžiai

ketinimai Veiksmai rezultatai

asmeninės savybės Elgsena Darbo veikla

Ketinimai arba intencijos visada yra sudedamoji kompetencijų dalis. Jos 
lemia konkretaus veiksmo atlikimą siekiamo tikslo link. Elgsena, kuri neparem-
ta intencija, negali būti laikoma kompetencija.

Kompetencijų apibrėžime minima kriterijais paremta veiklos sąvoka. 
Jokia charakteristika negali būti laikoma kompetencija, kol ji neleidžia nuspė-
ti kokio nors su savimi susijusio reikšmingesnio pokyčio realiame pasaulyje. 
Dažniausiai naudojami kompetencijų tyrėjų veiklos kriterijai yra šie:

•	 Puiki veikla. Statistiškai tokius rezultatus pasiekia vienas iš dešimties 
žmonių konkrečioje, su darbo veikla susijusioje, situacijoje.

•	 Efektyvi veikla. Ja yra priimta laikyti „minimaliai priimtiną“ veiklos lygį. 
Darbuotojas, kurio rezultatai yra žemiau šio lygio, negali būti laikomas 
kompetentingu atlikti šį darbą.

•	 Kompetencijos, atsižvelgiant į tai, kokius veiklos kriterijus jos nuspėja, 
gali būti suskirstytos į dvi kategorijas: 

•	 Ribinės kompetencijos (angl. Threshold Competencies). Tai esminės 
savybės (dažniausiai – žinios arba įgūdžiai), kurios būtinos kiekvienam 
darbui minimaliai veiksmingai atlikti, tačiau jų turėjimas neišskiria vidu-
tinių darbuotojo nuo puikių. Tokios kompetencijos pavyzdžiu gali būti 
sugebėjimas skaityti.

•	 Atskiriančios kompetencijos (angl. Differentiating Competencies). Jos 
padeda skirti vidutinį darbuotoją nuo puikaus. Pavyzdžiui, orientacija 
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manydamos, kad darbuotojas ir taip pasižymi motyvacija ir turi reikiamas sa-
vybes arba tikisi, kad jas bus galima ugdyti vėliau. Tačiau veiksmingesnis bū-
das yra parinkti žmones pagal motyvaciją ir bruožus, o jau vėliau apmokyti ir 
suteikti specialias žinias bei įgūdžius, reikalingus darbui. 

Motyvų, asmens bruožų ir savęs suvokimo kompetencijos lemia konkre-
čią asmens elgseną, kuri savo ruožtu leidžia nuspėti būsimus veiklos rezultatus.

Ketinimai arba intencijos visada yra sudedamoji kompetencijų dalis. Jos 
lemia konkretaus veiksmo atlikimą siekiamo tikslo link. Elgsena, kuri neparem-
ta intencija, negali būti laikoma kompetencija.

Kompetencijų apibrėžime minima kriterijais paremta veiklos sąvoka. 
Jokia charakteristika negali būti laikoma kompetencija, kol ji neleidžia nuspė-
ti kokio nors su savimi susijusio reikšmingesnio pokyčio realiame pasaulyje. 
Dažniausiai naudojami kompetencijų tyrėjų veiklos kriterijai yra šie:

•	 Puiki veikla. Statistiškai tokius rezultatus pasiekia vienas iš dešimties 
žmonių konkrečioje, su darbo veikla susijusioje, situacijoje.

•	 Efektyvi veikla. Ja yra priimta laikyti „minimaliai priimtiną“ veiklos lygį. 
Darbuotojas, kurio rezultatai yra žemiau šio lygio, negali būti laikomas 
kompetentingu atlikti šį darbą.

•	 Kompetencijos, atsižvelgiant į tai, kokius veiklos kriterijus jos nuspėja, 
gali būti suskirstytos į dvi kategorijas: 

•	 Ribinės kompetencijos (angl. Threshold Competencies). Tai esminės 
savybės (dažniausiai – žinios arba įgūdžiai), kurios būtinos kiekvienam 
darbui minimaliai veiksmingai atlikti, tačiau jų turėjimas neišskiria vidu-
tinių darbuotojo nuo puikių. Tokios kompetencijos pavyzdžiu gali būti 
sugebėjimas skaityti.

•	 Atskiriančios kompetencijos (angl. Differentiating Competencies). Jos 
padeda skirti vidutinį darbuotoją nuo puikaus. Pavyzdžiui, orientacija 

į pasiekimus, iškeliant pačiam sau aukštus veiklos tikslus, gali būti kom-
petencija, kuri skiria puikų specialistą arba vadovą nuo vidutinio.

R. Boyatzis20, analizuodamas daugelio vadovų kompetencijų vertinimo 
rezultatus, pastebėjo, kad puikius rezultatus organizacijose pasiekiančius vado-
vus lemia tas pats kompetencijų rinkinys. Tai padėjo pagrindą vadinamiesiems 
kompetencijos žodynams kurti. Tokius žodynus sudaro nuo 3 iki 6 skirtingų 
kompetencijų grupių arba klasterių, į kuriuos įeina nuo dviejų iki penkių skir-
tingų kompetencijų. Kiekviena iš kompetencijų yra trumpai aprašyta. Be to, jai 
priskiriama nuo trijų iki šešių elgsenos indikatorių, kurie aprašo skirtingus elg-
senos, per kurią pasireiškia ši kompetencija, aprašymus. Dažniausiai kiekvienas 
elgsenos indikatorius yra iliustruojamas konkrečiais pavyzdžiais, paimtais iš in-
terviu su geriausiai šioje veiklos srityje pasirodžiusiais darbuotojais. Kai kurios 
kompetencijos turi po keletą dimensijų. Pavyzdžiui, orientacijos į pasiekimus 
kompetencija turi tris skales:

1. Orientuotų į pasiekimus veiksmų intensyvumas ir išbaigtumas.

2. Pasiekimų poveikis (sprendžiamos problemos mastas arba pasiekimų 
poveikis organizacijai).

3. Inovatyvumo laipsnis. 

Kiekviena kompetencijų skalė surūšiuota pagal tos kompetencijos pasi-
reiškimo laipsnį. Numeracija paprastai pradedama nuo 0 ir reiškia švelniausią 
arba neutralų šios kompetencijos pasireiškimą. Kuo stipresnis kompetencijos 
pasireiškimas skalėje, tuo didesniu skaičiumi žymimas kompetencijos pasireiš-
kimo laipsnis. Numeracijoje kai kuriais atvejais gali būti naudojami ir neigiami 
skaičiai, kurie siejami su destruktyviu šios kompetencijos pasireiškimu. Tai gali 
būti naudinga sudarant darbuotojų ugdymo planus. Taigi galima nurodyti, ko-
kios elgsenos darbuotojui reikėtų vengti, taip ir samdant naujus darbuotojus, 
tarp jų ir vadovus. 

Kompetencijų žodynuose pateikiamas apibendrintas kompetencijų 
aprašymas. Skalės sudarytos taip, kad jos galėtų atspindėti įvairios elgsenos pa-
vyzdžius skirtingose veiklos srityse ir jas būtų galima panaudoti įvairiausioms 
taikymo sritims. Kiekviena iš žodyne išvardytų kompetencijų gali būti panau-
dota bent kokiai veiklai, tačiau konkretus kompetencijų rinkinys turi būti su-

20 Boyatzis, R. E. The competent manager: a model for effective performance. New York: 
Wiley-Interscience, 1982.
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formuotas kiekvienai veiklos sričiai atskirai. L. M. Spencer ir S. M. Spencer21 
pasiūlė žodyną, sudarytą iš 21 bendriausių ir dažniausiai vartojamų kompe-
tencijų, kuris šiuo metu yra plačiai paplitęs tarp žmogiškųjų išteklių vadybos 
praktikų. Šis kompetencijų rinkinys su nedideliais pakeitimais yra naudojamas 
daugelyje organizacijų atrenkant vadovus, ugdant juose lyderio savybes ir ver-
tinant jų veiklą. 

Autorės 20 išskirtų kompetencijų sugrupavo į šiuos 6 kompetencijų 
klasterius:

1.  Pasiekimai ir veikla

•	Orientavimasis į pasiekimus

•	Rūpinimasis tvarka ir kokybe

•	 Iniciatyva

•	 Informacijos siekimas

2. Pagalba ir paslaugos kitiems

•	Tarpasmeninis supratimas

•	Orientacija į klientus

3. Įtaka ir poveikis

•	 Poveikis ir įtaka

•	Organizacijos supratimas

•	Ryšių užmezgimas

4. Vadyba

•	Kitų tobulinimas/ugdymas

•	Nurodymų teikimas

•	Darbas komandoje ir bendradarbiavimas

•	 Lyderystė komandoje

5. Pažinimo

•	Analitinis mąstymas 

21 Spencer, L. M.; Spencer, S. M. Competence at work: models for superior performance. John 
Viley & Sons, Inc, 1993, p. 372. 
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•	Konceptualinis mąstymas

•	 Profesionalumas

6. Asmeninis efektyvumas

•	 Savikontrolė

•	 Pasitikėjimas savimi

•	 Lankstumas

•	 Lojalumas organizacijai

Išanalizavus 36 skirtingus vadybinius kompetencijų modelius, kurie 
apėmė skirtingo lygio vadovus pradedant žemutine ir baigiant aukščiausia 
grandimi iš skirtingų veiklos sričių (karyba, švietimas, sveikatos apsauga, 
verslas ir t. t.), buvo sudarytas apibendrintas vadovo kompetencijų modelis  
(žr. 27 lentelę):

27 lentelė. 
apibendrintas vadovo kompetencijų modelis

kompetencija kompetencijos lyginamasis svoris

Poveikis ir įtaka XXXXXX

orientavimasis į pasiekimus XXXXXX

Darbas komandoje ir bendradarbiavimas XXXX

analitinis mąstymas XXXX

Iniciatyva XXXX

Pasitikėjimas savimi XXX

Nurodymų teikimas XX

informacijos siekimas XX

lyderystė komandoje XX

konceptualinis mąstymas X

Kompetencijų rinkinys, kuris būdingas konkrečiai pareigybei ar parei-
gybių grupei, vadinamas kompetencijų modeliu. Kompetencijų modelis gali 
būti laikomas jungtimi tarp žmogiškųjų išteklių valdymo ir organizacijos ben-
drosios strategijos, susiedamas „individo kompetenciją su reikiamomis organi-
zacijai kompetencijomis per kompetencijų modelį“22. Kompetencijų modeliai 

22 Naquin, S.; Holton, E. Leadership and managerial competency models: a simpli-
fied process and resulting model. Advances in developing Human resources. 2006, 
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tampa žmogiškųjų išteklių valdymo pagrindu ir gali palaipsniui pakeisti tradici-
nius pareiginius aprašymus23.

Yra įvairūs kompetencijų modeliai: nuo „atskiros pareigybės“ iki api-
bendrinto, tinkančio daugeliui pareigybių. Vienas iš kompetencijų modelio 
kūrimo metodų24 pavaizduotas 8 schemoje. Paprastai toks modelis sudarytas 
iš 10–20 kompetencijų ir gana tiksliai aprašo esminius darbui keliamus reikala-
vimus, be to, į jo kūrimą įtraukiami patys darbuotojai, kurie tampa suinteresuoti 
šio modelio veiksnumu.

kompetencijų žodyno turinio išsiaiškinimas

Pagrindinių darbuotojo veiklos užduočių 
nustatymas ir jų prioritezavimas

užduočių ir kompetencijų susiejimas

reikiamo kompetencijų lygio nustatymas

Pagrindinio kompetencijų rinkinio 
nustatymas

Pareigybės kompetencijų modelis

8 schema. 
Pareigybės kompetencijų modelio kūrimo struktūrinė schema

Kompetencijų modelių panaudojimas

Kompetencijų modeliai atranda labai platų pritaikymą visose žmogiš-
kųjų išteklių vadybos srityse, taip pat jie yra svarbūs ugdant efektyviai veikian-
čius darbuotojus organizacijose25. Kompetencijų modeliai leidžia sumode-
liuoti idealaus bet kurios srities profesionalo profilį. Pagal šį „šabloną“ galima 

Vol. 8, No. 2, p. 144–165.
23 Dubois, D. D.; Richmond, L. J. Competency models: A roadmap to exemplary 

performance. Career Planning and Adult Development Journal. 2003, 18: 19–28.
24 Sudnickas, T. Development of a Manager Competency Model Based on McBer 

Competency Dictionary. Changes in Social and Business Environment: proceedings 
of the 3 thrd international conference. November 17–18, 2009, Lithuania / Kaunas 
University of Technology, Panevėžys Institute, Martin Luther University, Uni-
versity of Tartu. Institute for Social Research. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 
9955-25-156-5. 

25 Spencer, L. M.; Spencer, S. M. Competence at work: models for superior performance. John 
Viley & Sons, Inc, 1993, p. 372. 
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atrinkti ir įdarbinti labiausiai tam tinkamus žmones, kryptingai juos ugdyti, 
išryškinant ir įtvirtinant būtiniausias kompetencijas, objektyviai vertinant jų 
veiklą, skatinant ir atlyginant už reikalingų savybių pasireiškimą.

Daugeliu atvejų, asmuo, rodantis aukštesnio lygio kompetenciją, suge-
ba veikti ir žemesniu jos pasireiškimo lygiu. Ne visada yra tikslinga siekti aukš-
čiausio visų kompetencijų pasireiškimo lygio. Viena, sudėtinga rasti žmones, 
kurie pasižymėtų daugeliu aukščiausio lygio kompetencijų, antra, kartais turi-
mas aukštesnis, negu numatytas tinkamas kompetencijos lygis gali lemti įvairių 
su motyvacija susijusių problemų – vargu ar aukščiausią konceptualinio mąs-
tymo kompetenciją turintis mokslininkas jaustųsi laimingas vadovaudamas 
grynai techninį darbą atliekančių darbininkų brigadai. Teisėsaugos institucijos, 
taikydamos šį vadybinį metodą, galėtų suteikti didelį postūmį savo žmogiškųjų 
išteklių kokybei pagerinti ir pereiti į aukštesnį žmogiškųjų išteklių vadybos ly-
gmenį (žr. 9 schemą). 

9 schema.  
kompetencijų modelio panaudojimas

karjeros planavimas
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Vertinimo centrų metodas26

Terminas „vertinimo centras“ apibrėžia standartizuotų procedūrų, skir-
tų specialisto potencialui nustatyti, rinkinį. Nors skirtingos institucijos ir or-
ganizacijos naudojasi savo metodikomis, tačiau daugelis jų yra gana panašios. 
Vertinimo metodų paketą sudaro tradiciniai būdai, tokie kaip interviu arba ra-
šytiniai testai, taip pat ir simuliaciniai pratimai, skirti skirtingų egzaminuojamo 
asmens kompetencijų lygiui nustatyti. Žmogaus įvertinimo procedūra užtrun-
ka nuo 2 iki 3 dienų. Praktikoje taikomi tokie simuliaciniai pratimai kaip „Po-
kalbis su pavaldiniu“, „Rašytinės informacijos analizė“, „Veiklos tobulinimas“. 
„Pokalbyje su pavaldiniu“ vienas iš vertintojų atlieka pavaldinio vaidmenį, o 
testuojamasis – vadovo. Apie 20 minučių trunkančio pokalbio su problemišku 
pavaldiniu metu vadovas turi priimti tinkamus sprendimus ir pagerinti situa-
ciją savo organizacijoje. Veiklos tobulinimo pratimo metu keturi vertinamieji 
bando drauge aptarti menamo vykdomos veiklos proceso trūkumus ir pa-
siūlyti geriausią variantą. Rašytinės informacijos analizės pratimo metu verti-
namajam pateikiamas visas pluoštas laiškų, pranešimų ir ataskaitų, kurias jam 
palikęs menamas vadovas. Vertinamasis per ribotą laiko tarpą turi išanalizuoti 
šią informaciją ir pateikti savo siūlymus, kaip į ją reaguoti. Visų pratimų metu 
vertinamieji yra stebimi vertintojų, kitaip dar vadinamų asesoriais, kurie tiksliai 
fiksuoja visus vertinamųjų veiksmus ir poelgius. Vėliau, remdamiesi šia infor-
macija, vertintojai nustato, kokio lygio ir kokias kompetencijas vertinamieji 
rodė pratimų metu. Pagal tai parengiama ataskaita, kurioje kartu su konkrečiais 
kompetencijų lygio įvertinimais pateikiamas tekstinis kandidato į vieną ar kitą 
poziciją gebėjimų aprašymas.

26 Masiulis, K.; Sudnickas, T. Elitas ir lyderystė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto 
Leidybos centras, 2007 ir 2008 m. leidimai, p. 296. ISBN 978-9955-19-066-0.
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16. TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ NAUDOJAMOS  
 VADYBOS PRIEMONĖS IR JŲ OPTIMIZAVIMO 
 PROBLEMOS LIETUVOJE (VIEŠŲJŲ  
 EKSPERTINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJŲ  
 PAVYZDŽIU)

Dr. gabrielė JuoDkaitė-graNskiENė

Viešasis kaip ir privatus sektoriai siekia tikslų, kuriuos apibrėžia akcinin-
kai, organizacijos steigėjai (ir/ar įstatymų leidėjai), tenkindami visuomenės 
poreikius, atstovaudami viešajam interesui. Tuomet galima teigti, kad ir efek-
tyvumo tobulinimas ar veiksmingų vadybos metodų diegimas turėtų būti toks 
pat tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose. Jei privačiame sektoriuje orga-
nizacijų veiklą, struktūrą bei veiklos efektyvinimą padiktuoja asmeninės nau-
dos siekimas, kuri paprastai matuojama pelnu, tai viešo sektoriaus organizaci-
jos veikla ir struktūra dažnai yra padiktuota valstybinės organizacijos steigėjo ar 
įstatymų leidėjo tikslais, visuomenės lūkesčiais ir interesu. 

Organizacijos strateginio valdymo aspektai, tokie kaip organizacijos 
vertybės, misija, jos įsipareigojimai, tikslai ir uždaviniai, būdingi tiek viešoms, 
tiek privačioms organizacijoms. Tuo tarpu veiklos rodiklių nustatymas ir efek-
tyvumo matavimas viešojo tipo organizacijose yra kiek miglotas palyginti su 
privačiomis organizacijomis. Privačiame sektoriuje sustiprintas veiklos našu-
mo pavyzdys galėtų būti gaunamas organizacijos pelnas. Viešojo sektoriaus 
organizacijų vadovams privalu siekti tikslų, kurie dažnai apibrėžti ne jų pačių 
ir organizacijos, bet kitų valstybinių institucijų ar įstatymų leidėjų. Tuo tarpu 
privačiame sektoriuje konkrečios įmonės veiklą ir organizacinę struktūrą api-
brėžia akcininko asmeninis interesas ir iš to kylanti motyvacija.

Ekspertinių tyrimų organizacijų vadybos priemonių parinkimas

Ekspertinių tyrimų organizacijos yra valstybinės įstaigos, kurių paskir-
tis – pagal teismų ir ikiteisminio tyrimo institucijų skiriamas užduotis atlikti 



500 

g. JuoDkaitė-graNskiENė

ekspertizes (tyrimus) ir dirbti mokslinį darbą kriminalistikos bei teismo eks-
pertizės srityse. Šių organizacijų pagrindinės veiklos sritys yra: ekspertinių ty-
rimų atlikimas, mokslo tiriamoji ir metodinė veikla, teismo ekspertų rengimas 
ir kvalifikacijos teikimas. Tokio tipo įstaigose atliekama apie keliasdešimt rūšių 
ekspertizių (tyrimų), kurių pagrindiniai užsakovai yra teismai, prokuratūra, 
policija, muitinės tarnybos, saugumo ir specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinė 
mokesčių inspekcija, Valstybės kontrolė, privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys 
ar užsienio teisėsaugos tarnybos. 

Tokių įstaigų Lietuvoje yra keturios, Latvijoje taip pat keturios, o Estijo-
je viena. Ekspertiniai tyrimai atliekami taikant tarptautiniu mastu patikimiau-
siais pripažintus metodus bei gerą, Europos standartus atitinkančią, įrangą. 
Šių įstaigų veikla pasižymi tuo, kad reikalauja labai auštų ekspertinių gebėjimų 
tam tikrose srityse1, pavyzdžiui, asmens parašo, fonoskopijos, balistikos, dažų, 
pluoštų, informacinių technologijų, vaizdų tyrimuose. Vykdomų veiklų speci-
fika padiktuoja labai skirtingą išteklių poreikį, kuris būdingas tik šio tipo vals-
tybės organizacijoms. Nors paprastai tokio tipo organizacijos yra sertifikuotos 
kokybės standartu ISO 9001, ISO 17025, daugiametė praktika parodė, kad šių 
standartų taikymas nepakankamas veiklos veiksmingumui užtikrinti, neapima 
efektyvumo rodiklių stebėsenos, išteklių planavimo ir jų ekonominio įvertini-
mo laiko perspektyvoje. 

Ekspertinių tyrimų organizacijų veiklos našumo stebėsenai ir valdymui 
būtina sukurti pasiekimų metriką, kuria remiantis galima stebėti veiklos po-
kyčius, atitinkamais veiklą atspindinčiais rodikliais vertinti pasiekimus, lyginti 
juos su planuotais ir istoriniais organizacijos veiklos duomenimis. Esant nukry-
pimams gebėti greitai reaguoti, surasti ir priimti alternatyvinius sprendimus. Va-
dybos literatūros ištakose, analizuojančiose veiklos našumo problematiką, ga-
lima stebėti du priešingus požiūrius bei trečią – mišrųjį. Vieni autoriai našumo 
vertinimams siūlė naudoti vis daugiau finansinių rodiklių, kūrė vis naujesnius 
finansinių rodiklių analizės metodus. Kito požiūrio šalininkai ragino apskritai 
pamiršti finansinius rodiklius. Jų nuomone, patobulinus nefinansinius veiklos 
rodiklius, pavyzdžiui, nurodančius gamybinio ciklo laiką, defektų normą gami-

1 Veiklos sritys išskirtos remiantis Lietuvos teismo ekspertizės centro, Lietuvos 
policijos kriminalistinių tyrimų centro, Mykolo Romerio universiteto teismo 
medicinos instituto, Latvijos valstybės teismo ekspertizės biuro ir Estijos teismo 
ekspertizės instituto veiklas reglamentuojančių norminių dokumentų analizę.
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namoje produktų partijoje ir kt., finansiniai rezultatai gerės savaime. Kiek vėliau 
susiformavęs kompromisinis požiūris teigia, kad visapusiškas įmonės veiklos 
vertinimas turi apimti tiek finansinius, tiek nefinansinius rodiklius. Būtent šios 
krypties šalininkai dažniausiai savo užduotimi laiko veiklos rodiklių, kurie at-
spindėtų organizacijos gyvybingumą, metrikos sukūrimą. 

Mokslinė vadybos literatūra pateikia daug terminų bei metodų, liu-
dijančių apie veiklos veiksmingą valdymą, sėkmingą jų taikymą įvairaus tipo 
organizacijose. Pastaraisiais metais siūloma taikyti rinkoje žinomas metodi-
kas, tokias kaip angl. Activity-based management (ABM), Activity-based costing 
(ABC), Corporate Performance Management (CPM), Balanced Scorecard (BCS) 
ir kitas. Toliau trumpai apžvelgsime tik kai kurias iš jų. 

Activity-based management (ABM) literatūroje apibrėžiama kaip vady-
bos metodas, pagrindu laikantis veiklos(ų) analizę organizacijos sąnaudoms 
valdyti, siūlantis alternatyvinius valdymo būdus.2 Šiuo atveju daroma prielaida, 
kad veiklos išlaidos valdomos neviršijant vadovų atsakomybių, t. y. darant prie-
laidą, kad vadovai gali kontroliuoti sąnaudas tų veiklų, kurioms jie vadovauja ir 
pagal jų atsakomybę. 

ABM metodas taikytinas tada, kai siekiama į apskaitą įtraukti tam tikrus 
rodiklius ir valdyti organizacijos veiklos sąnaudas, todėl turėtų didėti organi-
zacijos (padalinio, skyriaus, departamento) veiklos efektyvumas. Taikant šį 
metodą, veiklos sanaudų valdymas turi būti tęstinis procesas, pradedant pla-
navimo faze ir baigiant konkrečios veiklos efektyvumo vertinimu konkrečiu 
periodu. 

Europos Kokybės vadybos forumas angl. European Foundation for Quali-
ty Management (EFQM) pasiūlė kokybės vadybos ir našumo valdymo modelį, 
kuris dažnai vadinamas „Europos verslo našumo modeliu“3. Šis modelis pa-
remtas devyniomis sudedamosiomis dalimis: lyderyste (vadovavimu); politi-
ka ir strategija; personalu; ištekliais ir bendradarbiavimu; veiklos procesais; kli-
entų poreikių tenkinimu; personalo poreikių tenkinimu; visuomenės poreikių 
tenkinimu ir esminių veiklos rodiklių valdymu. Pirmosios penkios dalys (1–5) 
atspindi, ką ir kaip organizacija veikia. Paskutinės keturios dalys (6–9) rodo 

2 Kren, L. Using Activity-Based Management for Cost Control. Journal of perfor-
mance management. 2008, Vol. 21 Issue 2, p. 18–27, 10 p, 5 charts (AN 36399782).

3 <http://www.bpir.com/total-quality-management-business-excellence-models-bpir.
com.html>. [žiūrėta 2009-06-15].
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veiklos rezultatus. Patrauklų ši modelį daro organizacijos personalo orientavi-
mas į rezultatus, klientų poreikių tenkinimas, vadybos tikslų ir jų tarpusavio su-
derinamumas, vadybos, orientuotos į procesus ir faktus, personalo įtraukimo 
į sprendimų priėmimo procesas ir kvalifikacijos kėlimas, bendradarbiavimo 
sklaidos organizacijos viduje, kolegialios ir organizacinės socialinės atsakomy-
bės skatinimas4.

Mokslininkai R. Cooperis ir R. S. Kaplanas5 pasiūlė veiklomis grįstą 
sanaudų apskaitos modelį (angl. Activity-based costing ), kuris praktikoje pasiro-
dė gerokai pažangesnis nei tradicinė sąnaudų apskaita. Šiuo atveju veikla yra 
suprantama kaip tam tikrų vienos rūšies procesų, operacijų ir darbų grupė, 
reikalinga paslaugai (produktui) pagaminti, tam tikrai organizacijos veiklai at-
likti. Metodo esmę sudaro netiesioginių sąnaudų pavertimas tiesioginėmis, t. y. 
netiesioginių (kintamų) sąnaudų nustatymas ir priskyrimas konkrečiai paslau-
gos (gaminamo produkto) savikainai. Tam nustatomi „sąnaudų centrai“, vėliau 
analizuojami „sąnaudų sukėlėjai“, kurie kiekvienam produktui ar paslaugai gali 
būti skirtingi. Tai leidžia tiksliau apskaičiuoti konkrečios paslaugos (produkto) 
savikainą, kas labai svarbu vertinant ir planuojant konkrečios organizacijos vei-
klos perspektyvą, priimant su tuo susijusius sprendimus. Metodą dažnai taiko 
organizacijos, kurios atlikdamos savo misiją, vykdo ir administruoja daug vei-
klų, kurių didelę dalį sudaro netiesioginės sąnaudos. 

Pasitvirtinus veiklos našumo valdymo modelių diegimo praktikai 
privačiame sektoriuje, nemažai viešojo sektoriaus organizacijų bandė diegti 
labiausiai paplitusius veiklos našumo valdymo modelius. Dauguma autorių 
sutinka, kad tai įmanoma, bet turi būti atliktos tam tikros metodų modifikaci-
jos bei tyrimai. Štai Kroatijoje viešojo sektoriaus organizacijų veiklos valdymui 
buvo bandyta pritaikyti BSC modelį. Pirmiausia buvo pakeistas siekiamų tiks-
lų supratimas, teigiant, kad tikslas gali būti apibrėžtas ne pelnu, bet pavyzdžiui, 
vartotojų pasitenkinimu, paslaugos kokybe ar jos inovatyvumu, žmogiškųjų 
išteklių plėtra ir t. t. Pabrėžiama, kad organizacijos tikslai turi būti pamatuoti ir 
subalansuoti, t. y. turi būti matuojami buvę ir esami veiklos našumo rodikliai, 
organizacijos steigėjų, vartotojų poreikiai, finansinės ir nefinansinės perspek-
tyvos. Šiuo atveju atlikta organizacijos veiklos analizė parodė, kad buvo akcen-

4 <http://www.saferpak.com/business_excellence.htm>. [žiūrėta 2009-06-15].
5 Cooper, R.; Kaplan, R. S. Accounting and Managemen: Field Study Perspectives. Boston, 

1987.
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tuojami kokybiniai rodikliai: užsakovo, visuomenės poreikių tenkinimas, pla-
navimas, operacinis vykdymas bei vertinimas. Materialiųjų išteklių planavimas, 
jų atitiktis planuotiems tikslams nagrinėtu atveju buvo pamiršta.6

JAV atlikus viešojo sektoriaus vadovų tyrimą buvo išskirti šeši esminiai 
tikslai, kurių siekia viešo sektoriaus organizacijų vadovai, norėdami pagerinti 
veiklos našumą. Rezultatas reiškia siekį tobulinti kiekybę, kokybę, terminus ir 
taip užsitikrinti vartotojų pasitenkinimą; koordinacija – tobulinti sprendimų 
priėmimo procesą, vidinę komunikaciją, planavimą, įtraukiant padalinius; 
personalo motyvacija vykdoma per iniciatyvų skatinimą, savirealizacijos są-
lygų sudarymą; stabilumas ir pusiausvyra – organizacinės aplinkos gerinimas, 
įtampos mažinimas, veiklos subalansavimas; ekonomiškumas – sąnaudomis 
grįsta veiklų kontrolė; pamatuotas išteklių didinimas – strateginiais tikslais 
grįsta išteklių plėtra. Šių minėtųjų tikslų galima pasiekti per aštuonis organi-
zacinės vadybos elementus: požiūrio keitimas (modifikacija) – organizacijos 
vertybių kaita teikiant joms daugiau sklaidos, informacijos; vadovavimo siste-
mos tobulinimas – plėtoti sprendimų priėmimo, vidinės komunikacijos sritis; 
struktūriniai pakeitimai; veiklos vertinimo ir analizės procesas; veiklos metodų 
tobulinimas – naujų technologijų, kontrolės sistemų diegimas, veiklos procesų 
tobulinimas ir kt.; perkvalifikavimas ir personalo kaita; darbo srautų (krūvio) 
perskirstymas; naujų veiklos krypčių plėtra. 

Ekspertinių tyrimų organizacijų veiklos rodikliai

Aptarti ir dauguma kitų žinomų veiklos našumo vadybos metodų re-
miasi veiklos rodikliais, iš kurių stebimas, matuojamas organizacijos veiklos 
(proceso) pokytis, tendencijos, parodoma situacija – kas vyksta šiuo metu. 
Veiklos rodikliai rodo vadovams progresą, kuris veda prie mūsų tikslų, jais re-
miantis padeda priimti teisingus sprendimus, paremtus faktais, bet ne spėlionė-
mis. Rodikliai padeda pamatuoti pažangą arba duoti signalą, kad kažkas vyksta 
ne taip. Taigi, rodiklių paskirtis yra atspindėti organizacijos (departamento) 

6 Alfirević, N.; Pavičić, J.; Adžić, B.; Bratić, V. The balanced scorecard (bsc) appro-
ach to performance of a nonprofit in the transition environment: the case of the 
commercial trade union of croatia (ctu). Sixth International Conference on”Enterprise 
in Transition” Conference Proceedings: 2005 International Conference Enterprise in Transition. 
2005, p. 5–19, 15 p.
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veiklos pokytį visuose vadybos etapuose, pradedant strateginiu planavimu, 
valdymo procesais, veiklos atskaitomumu (angl. reporting) ir stebėsena. Veiklų 
stebėsenai būtina apibrėžti rodiklių ribas bei rodiklių pradinį tašką tam, kad vė-
liau būtų galima matyti pokytį laike. 

Mokslininkai ir praktikai sutinka, kad ir kokie būtų indikatoriai, jie tik 
indikuoja, bet nepaaiškina rodiklio reikšmės, vieno ar kito rodiklio atsiradimo 
priežasčių, tačiau sudaro loginio nuoseklumo, loginių sąsajų bei aplinkybių 
analizės pagrindą. Svarbu atminti, kad bendrai situacijai suvokti būtini dalykai, 
tokie kaip vadybinis nuovokumas, lyderystė, kūrybingumas, kurie neapibrėžia-
mi jokiais rodikliais. Taigi galima teigti, kad pagrindinė rodiklių paskirtis yra 
rodyti rezultatą arba jo pokytį. 7

Mūsų atveju, svarbūs trijų tipų rodikliai, aprašantys rezultatą, tai:

•	 Situaciniai (angl. situational) arba poveikio rodikliai nurodo, ar procesas, 
apibrėžti pokyčiai vyksta (vyko); nusako aplinkos analizę, valstybinius, 
nacionalinius, tam tikrus šalies ar atskirų sričių prioritetus. 

•	 Tikslų/pasekmės (angl. outcome) rodikliai rodo progresą vykstant tam 
tikriems procesams; nusako, ko siekia organizacija, kaip šie rodikliai siejasi 
su strateginiais šalies prioritetais. 

•	 Rezultatų (angl. output) rodikliai parodo operatyvios veiklos rezultatą; 
organizacijos teikiamų paslaugų (gaminamos produkcijos) išeigos re-
zultatą. 

Rodikliai gali būti skirstomi ir pagal savo signalizuojamą pobūdį, t. y. 
kokia verte rodiklis yra išreikštas. Dažniausiai kiekybiniai rodikliai išreiškiami 
skaičiais. Tuo tarpu kokybiniai rodikliai klasifikuojami pagal kategorijas, kur jos 
paprastai sudaromos pagal organizacijos individualų suvokimą, veiklos speci-
fiką. 

Keblumų gali kilti tada, kai siekiama nustatyti reikiamus rodiklius. Tik 
būtina pasakyti, kad viešajame sektoriuje veiklos rodikliai gali būti sunkiau api-
brėžiami ir dažniau esti kokybinio pobūdžio.8 Apibrėžiant rodiklius rekomen-
duojami šie pagrindiniai kriterijai:

7  <http://www.undp.org/eo/documents/methodology/rbm/Indicators-Paperl.doc>.
8 Golany, B.; Tamir, E. Evaluating eficiency-effectivness-equality trade-offs: a data 

envelopment analysis aproach. Management Science. 1995, Vol. 41, No. 7. 
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•	 Pastovumas (nuoseklumas, suderinamumas) – rodikliai turi būti pasto-
vūs laike ir suderinami tarp atskirų padalinių.

•	 Palyginamumas – turi būti galimybė juos lyginti tarpusavyje.

•	 Aiškumas – rodikliai turi būti paprasti, aiškiai apibrėžti ir lengvai su-
prantami.

•	 Patikimumas – vadovas turi dirbti tik su tais rodikliais, kurie jam priskir-
tini pagal kompetenciją.

•	 Atitikimas – rodikliai turi atitikti aplinką, kurioje organizacija veikia, 
struktūrą, vadovavimo modelį, išorės veiksnius.

•	 Išsamumas – rodikliai turi atspindėti tuos veiklos aspektus, kurie yra es-
miniai priimant sprendimus. 

•	 Ribotumas – turi būti nustatytos rodiklių ribos ir didžiausias kiekis, rei-
kalingai informacijai gauti.

•	 Tinkamumas – rodikliai turi aprašyti veiklos specifiką.

•	 Realumas – rodikliai turi atspindėti realiai vykdomus ir pamatuojamus 
procesus.

Viešojo sektoriaus organizacijos veikla paprastai yra vertinama keliais 
lygmenimis. Tai vidinis veiklos išorinių organizacijos vartotojų (visuomenės) 
ir asignavimų skirstytojų vertinimas9. Todėl viešosios organizacijos siekiai gali 
būti ne tik veiksmingai panaudoti esamus išteklius, išgauti geresnę paslaugų 
kokybę ar pagerinti organizacijos reputaciją, bet taip pat pateisinti įstatymų lei-
dėjo, asignavimų skirstytojų lūkesčius. 

Ekspertinių tyrimų organizacijų vadybos priemonių tyrimas

Empirinio tyrimo apimtis, metodika ir duomenys. Mokslinės literatūros 
šaltiniuose nėra bendros nuomonės, kokią tyrimų metodiką taikyti veiklos 
efektyvumo diegimo prielaidoms tirti. Vieni autoriai rekomenduoja apklausti 
tokio tipo veiklas vykdančių organizacijų ekspertus. Kiti siūlo atlikti kiekybi-
nius tyrimus. Šiam tyrimui buvo taikytas kiekybinis anketinis tyrimo metodas, 

9 Jackson, P. The Management of Performance in the Public Sector. Pubuc money 
and management. 1988, winter.
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orientuotas į ekspertinio tipo organizacijas. Tyrimas atliktas siekiant įvertinti 
ekspertinių tyrimų organizacijų požiūrį į strateginio valdymo aspektus, nusta-
tant jų svarbą ir prielaidas diegti pažangius veiklos efektyvumo modelius. 

Suformuluoti šie tyrimo uždaviniai: 

1. Nustatyti, ar ekspertinių tyrimų organizacijose formalizuotas strategi-
nio valdymo procesas. Tuo tikslu atlikti ekspertinių organizacijų kieky-
binį tyrimą. 

2. Nustatyti atskirų strateginio valdymo aspektų suvokiamos svarbos ana-
lizę. 

Tyrimo metu buvo apklausti penkių ekspertinių tyrimų organizacijų 
aukščiausio ir vidutinio lygio vadovai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Iš viso 
respondentams buvo išsiųsta 17 apklausos anketų elektroniniu paštu. Iš jų 15 
atsakė ir 2 neatsakė. Siekiant atsakymų objektyvumo, respondentams buvo už-
tikrintas anonimiškumas, anketoje neklausiant jų pavardės. 

Klausimyną sudarė 34 klausimai, kurie suskirstyti į 6 grupes, apimančias 
pagrindinius strateginio valdymo aspektus, tokius kaip organizacijos misija ir 
vizija, tikslai ir uždaviniai, valdymas ir komunikacija, veiklos analizė ir vertini-
mas, veiklos efektyvumo tobulinimas. Empirinio tyrimo metu, respondentų 
buvo prašoma atsakyti į pateiktą klausimą, pažymint atitinkamą poziciją (lan-
gelį), labiausiai atitinkančią respondento nuomonę. Klausimyne pateikta pen-
kių balų rangavimo skalė, kur „0“ reiškia – netaikoma; „1“ – visiškai ne; „2“ – 
šiek tiek; „3“ – plačiai; „4“ – visiškai. Kadangi buvo pasirinkta rangavimo skalė 
nuo 0 iki 4, tai skaitinės išraiškos tarp 3 ir 4 laikytinos svarbios, reikšmės tarp 2 
ir 3 mažai svarbios, o reikšmės mažiau 2 nesvarbios. Klausimų grupei apie vei-
klos efektyvumo tobulinimą sudaryta septynių balų rangavimo skalė, kur „1“ 
reiškia – visiškai nepriklauso; „7“ – labai priklauso. Skaitinės išraiškos tarp 6 ir 
7 laikytinos labai svarbios; reikšmės tarp 5 ir 6 vidutinio svarbumo, o reikšmės 
mažiau 5 nesvarbios. Klausimyno pabaigoje respondentų buvo prašoma įrašyti 
bent keletą teiginių – nuo ko dar, jų nuomone, priklauso veiklos efektyvumas 
organizacijoje. Apklausoje dalyvavo aukščiausio ir vidutinio lygmens vadovai.
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48 grafikas. 
organizacijos misijos ir vizijos svarbos rangavimas

Atlikta analizė leidžia teigti, kad apklaustų ekspertinių tyrimo organiza-
cijų respondentai suvokia organizacijos misijos bei vizijos svarbą ir šiam suvo-
kimui teikia didelį dėmesį. Ekspertinių tyrimų organizacijose periodiškai per-
žiūrimas organizacijos misijos ir vizijos suvokimas (3,80), aiškiai suprantama 
dėl ko organizacija egzistuoja (3,80).

49 grafikas.  
tikslų ir uždavinių suvokimas

Organizacijos tikslų ir uždavinių svarbos analizė parodė, kad eksperti-
nių tyrimų organizacijose yra aiškiai apibrėžiami trumpalaikiai bei ilgalaikiai 
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tikslai ir numatomi uždaviniai iškeltiems tikslams pasiekti. Galima pabrėžti, 
kad strateginių trumpalaikių tikslų perspektyvos rangavimas sudaro (3,86), 
ilgalaikių tikslų iškėlimas – (3,73). Iš pasirinktų apklausos kriterijų kiek ma-
žesnė reikšmė (3,13) teikiama įtraukiant vidutinio lygio vadovus į strateginio 
planavimo procesą.

50 grafikas.  
organizacijos valdymo ir komunikacijos suvokimas

Galima teigti, kad ekspertinėse įstaigose yra atsakingas asmuo už stra-
teginių tikslų ir uždavinių formulavimą bei jų pasiekimų kontrolę (3,73), 
nustatyta, kaip ir kada turi būti skatinamas organizacijos personalas (3,66), 
teikiamas didelis dėmesys procesų valdymo ir kontrolės sistemai (3,33). Tuo 
tarpu vidinio bendradarbiavimo skatinimo tarp skyrių svarba yra nereikšminga 
(2,80). Tai galima paaiškinti tuo, kad ekspertinės įstaigos atlieka daug eksper-
tinių veiklų, kurios nėra tiesiogiai tarpusavyje susijusios. Tokių veiklų skyrių 
personalo profesinės srities kompetencijos labai skiriasi, pavyzdžiui, asmens 
parašo tyrėjų ir kompiuterinių duomenų analizės specialistų.
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51 grafikas. 
 organizacijos veiklos analizės ir vertinimo suvokimas

Tiriant veiklos ir analizės svarbą, tyrimas parodė, kad ilgalaikių ir trum-
palaikių planų peržiūra, pasiektų rezultatų lyginimas su planuotais užima 
reikšmingą vietą ekspertinėse įstaigose (3,80). Galima teigti, kad tokio tipo 
organizacijos vadovaujasi tam tikra, organizacijos viduje nustatyta tikslų me-
trika. O organizacijos administracija atlieka periodinę veiklos analizę ir rezul-
tatų daromą įtaką organizacijai. Reikia pažymėti, kad periodinė veiklos analizė 
nėra siejama su veiklos efektyvumu ir tam neteikiama svarbi reikšmė (2,94). 
Pabrėžtina, kad ekspertinių organizacijų vadovybė nelaiko ir svarbiu aspektu 
išorinės aplinkos poveikio organizacijai, nevertina ekonominių pokyčių įtakos 
įstaigos veiklai (2,66). Personalo (administracijos) suvokiama svarba apie vei-
klų rezultatų svarbą bylos tyrimo ir nagrinėjimo procesui taip pat yra statistiškai 
nereikšminga (2,47).
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52 grafikas.  
Veiklos efektyvumo svarbos suvokimas

Apklausos rezultatai parodė, kad stipriausiai veiklos efektyvumas pri-
klauso nuo personalo profesinių kompetencijų (6,86). Statistiškai labai reikš-
mingą vietą užima veiklos efektyvumo priklausomybė nuo techninio-mate-
rialinio (technologinio) aprūpinimo ir nuo organizacijos finansinio biudžeto 
(6,33). Veiklos efektyvumas priklauso nuo vadovų organizacinių gebėjimų ir 
vadybinių kompetencijų (6,20), motyvacinės sistemos įtakos (6,13). Mažes-
nę (vidutinę) įtaka veiklos efektyvumui daro esama kokybės politika (5,87). 
Veiklos procesų optimizavimas ir kontrolės svarba (5,66) suvokiama kaip vi-
dutinės svarbos.

Anketose buvo išvardytos priežastys, nuo kurių, respondentų manymu, 
dar priklauso efektyvus valdymas, tai:

1. darbuotojų erudicija;

2. darbuotojų motyvacija;

3. tinkamas darbo krūvio paskirstymas; 

4. priklausomybė nuo kitų institucijų veiklos;

5. organizacijos mikroklimatas;
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6. darbuotojų asmeninės atsakomybės;

7. organizacijos vertybės, jei jos nukreiptos į veiklos efektyvumo skatinimą;

8. užsakovų mokymai (nuo jų priklauso ekspertinių tyrimų rezultatyvu-
mas, medžiagos parengimas ir pan.);

9.  specializuotos, ekspertiniams tyrimams pritaikytos, programinės įran-
gos naudojimas (dokumentų valdymui ir kitoms sritims);

10. veiklos efektyvumas yra neatsiejamas nuo užsakovų profesionalumo 
lygio (policininkų, prokurorų ar teisėjų).

Empirinio tyrimo išvados. Empirinis tyrimas parodė, kad ekspertinių ty-
rimų organizacijos turi aiškų ir formalizuotą požiūrį į strateginio valdymo as-
pektus, bei laiko svarbiu veiksniu pateikiant ekspertinės įstaigos misiją ir viziją, 
nustatant ilgalaikius bei trumpalaikius tikslus ir uždavinius jiems pasiekti. Turi 
gerai sutvarkytą valdymo struktūrą ir aiškią sprendimų priėmimo grandinę. 
Šio tipo įstaigose yra nustatyti veiklos vertinimo kriterijai, atliekama periodi-
nė rezultatų apžvalga. Šiuo atveju būtina pasakyti, kad veiklos rezultatų analizė 
nesiejama su veiklos efektyvinimu, nelaikytina svarbia išorės aplinkos įtaka or-
ganizacijos veiklai. Galima daryti prielaidą, kad veiklos analizė šio tipo organi-
zacijose nesiejama su ekonominiais efektyvumo, sąnaudų rodikliais, nevertina-
mas rezultatų pokytis laiko perspektyvoje. Būtina pabrėžti, kad respondentai 
laiko svarbius veiklos efektyvumui tobulinti tokius aspektus kaip darbuotojų 
motyvacija, organizacijos vertybės, asmeninės darbuotojų atsakomybės skati-
nimas, organizacijos mikroklimatas, organizacijos vartotojų (policijos ir teis-
mų) kompetencijos. 

Tyrimas atskleidė, kad viešųjų ekspertinių įstaigų strateginio valdymo 
aspektas yra visiškai formalizuoti strateginio valdymo suvokimo svarbą. Tokio 
tipo organizacijose gali būti naudojami pažangūs veiklos efektyvumo valdy-
mo metodai, siekiant užtikrinti strateginių tikslų pasiekimą ir juos įgyvendinti 
esant apibrėžtai laiko perspektyvai ir pagal skiriamus asignavimus. 

Išvados

1. Tiek viešoji, tiek privati organizacija pirmiausia turi tenkinti jos akcinin-
ko (steigėjo) interesus, kur vienu atveju akcininkas kelia tikslu savo as-
meninį interesą – pelną, kitu atveju įstatymų leidėjas (ir/arba viešosios 
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organizacijos steigėjas) pagrindiniu tikslu kelia viešąjį interesą. Eksperti-
nio tyrimo organizacijos tikslas – viešojo intereso tenkinimas.

2. Ekspertinio tyrimo organizacijos veiklos efektyvumą veikia: organi-
zacijos vartotojai, išorinės aplinkos poveikis, strateginiai materialūs ir 
nematerialūs ištekliai, kuriuos sudaro žmonės, dirbantys kompanijoje, 
informacija, finansiniai ištekliai ir technologijos. Tokios organizacijos 
paslaugų ar produktų sukūrimas siejamas su visuomenės poreikiais. 

3. Strateginiai ekspertinio tyrimo organizacijos tikslai siejami su jos gebė-
jimais atlikti savo misiją; strateginių uždavinių įgyvendinimas siejamas 
su organizacijos vadybinėmis veiklą užtikrinančiomis kompetencijo-
mis ir finansinių, materialinių-techninių išteklių aprūpinimu. 

4. Veiklos efektyvumo valdymas tiesiogiai siejamas su organizacijos pasie-
kimų rodiklių nustatymu, jų pokyčių lyginimu laike bei logine priežas-
ties ir pasekmės analize.

5. Atliktas tyrimas parodė, kad ekspertinių tyrimų organizacijų veiklos ro-
dikliai nesiejami su veiklos efektyvumo valdymu ir tobulinimu. Tačiau 
yra visos prielaidos diegti rinkoje žinomus veiklos efektyvumo mode-
lius – konkrečiai ABM modelį. 

6. Šiuo metu ekspertinių tyrimų organizacijose trūksta konkretaus meto-
dinio požiūrio į našumo valdymą, veiklos procesų ekonominio efekty-
vumo pagrindimo bei technologinių priemonių, užtikrinančių veiklos 
rodiklių stebėseną ir esant neigiamam pokyčiui, greitos vadovybės re-
akcijos į susidariusią padėtį. Taip pat būtina pabrėžti, kad minėto tipo 
organizacijos savo strateginio valdymo branda yra pasirengusios įgy-
vendinti pažangius efektyvumo valdymo modelius ir tinkama kryptimi 
valdyti dėl to kiek galima atsirandančius pokyčius.

7. Ekspertinių tyrimų įstaigos ir kitos viešojo sektoriaus (įskaitant viešojo 
saugumą funkciją įgyvendinančias) įstaigos galutinai įgyvendina pir-
mus du integruoto sprendimų priėmimo proceso žingsnius, t. y. strategi-
nio planavimo ir misijos apibrėžimas bei įvertinimas. Likę keturi žings-
niai (operacinis vertinimas, materialinių-techninių išteklių užtikrinimas, 
pasiekimų (GAP) analizė, veiklos alternatyvų analizė) yra įgyvendina-
mi iš dalies, kiek tai yra neatsiejama nuo strategijos formavimo, o pasku-
tinis septintas žingsnis – taktinis vykdymas ir valdymas pagrįstas veiklos 
rodikliais bei veiklos efektyvumu – nėra vykdomas. 
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17.  INSTITUCIJŲ IR ORGANIZACIJŲ, VYKDANČIŲ  
 NUSIKALTIMŲ PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ,   
 VADYBINIŲ PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO  
 ANALIZĖ

Prof. dr. alvydas Šakočius

Tikslus institucijų ir organizacijų, turinčių potencialą dalyvauti nusi-
kalstamumo kontrolėje ir prevencijoje, vadinasi, galinčių įgyvendinti nusikals-
tamumo kontrolės ir prevencijos priemones, sąrašas vargu ar gali būti nustaty-
tas. To neleidžia šios pagrindinės priežastys:

•	 skirtingos veiklos objekto semantikos reiškinių aiškinimas politiniu, va-
dybiniu ir moksliniu lygmenimis;

•	 labai didelė socialinių junginių, dalyvaujančių, arba turinčių potencialą 
dalyvauti nusikalstamumo kontrolėje ir prevencijoje, įvairovė struktūri-
nio-funkcinio tapatumo požiūriu;

•	 skirtingi socialinių junginių materialieji žmogiškieji ir finansiniai ište-
kliai bei jų kilmė.

Terminas „socialiniai junginiai“ paimtas iš prof. Mykolo Romerio sąvo-
kų arsenalo. Anot profesoriaus, įvairioms žmonių bendravimo formoms api-
būdinti tinka ši universali konstrukcija. Socialinius junginius pagal jų vidinio 
reglamentavimo struktūrą jis skirstė į anarchistinius (nevalinius, kuriuose da-
lyvavimas nereglamentuojamas) ir konstitucinius (valinius, kuriuose dalyvavi-
mas reglamentuojamas socialinėmis normomis). 

Šiame moksliniame tyrime preziumuojama, kad nusikalstamumo kon-
trolėje ir prevencijoje gali dalyvauti abiejų kategorijų socialiniai junginiai. Kaip 
anarchistinio socialinio junginio pavyzdį palima pateikti neorganizuotą lokali-
nę bendruomenę – kaimyniją, iš esmės reiškiančią atskiros vietovės gyventojų 
visumą. Tuo tarpu saugios kaimynystės grupės, turinčios organizacijos požy-
mius, jau laikytinos konstituciniais socialiniais junginiais. Konstituciniai socia-
liniai junginiai šiame tyrime fenomenologiniu požiūriu panašūs į specialiojoje 
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literatūroje nagrinėtas sociologines gemeinshaft ir gesselshaft kategorijas. 1

Minėtosios trys priežastys kelia papildomus uždavinius institucinės 
sistemos organizacinei-vadybinei analizei, todėl pirmiausia turi būti daromos 
išlygos ir preziumuojama:

•	 Nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos sąvokinės kategorijos.

•	 Institucijų ir organizacijų, taikančių nusikalstamumo kontrolės ir pre-
vencijos priemones, sistema. 

Nusikaltimų prevencijos ir nusikaltimų kontrolės valdymo sistemos poli-
tinis kontekstas ir teisiniai pagrindai

Analizuojant Lietuvos nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos ins-
titucinę sistemą, pirmiausia krinta į akis sąvokų įvairovė. Štai vien tik loginis 
termino „nusikaltimų kontrolė“ aiškinimas parodo sąvokinių kategorijų prieš-
taravimus. Ar gali valstybė kontroliuoti atskirus nusikaltimus? Ar gali leisti ar 
neleisti tam tikras nusikalstamų veikų dozes? Ar tai neprasilenkia su viešojo in-
tereso apsaugos priederme? Juk valstybė, atsovaujama teisėsaugos institucijų, 
turi taikyti apsaugines, o ne kontrolines priemones nusikalstamoms veikoms 
persekioti. Taigi, čia neabejotinai reikalingos išlygos dėl terminų „nusikaltimų 
prevencija“ ir „nusikaltimų kontrolė“, nes Lietuvos teisinėje bazėje, skirtingai 
nuo kur kas įvairesnės mokslinės terminijos, turime būtent tokius terminus.

Nusikaltimų prevencijos ir nusikaltimų kontrolės sąvokos

Dažniausiai nusikaltimų prevencija apibrėžiama kaip individų, jų gru-
pių, visuomeninių asociacijų, bendruomenės ar savivaldos, visos visuomenės 
ar valstybės veikla, pasireiškianti nusikalstamumą sukeliančių veiksnių šalini-
mu, papildomų neutralizatorių jiems sukūrimu, poveikiu konkretiems asme-
nims ar asmenų grupėms, socialinėms ar valstybinėms institucijoms, siekiant 
teigiamų socialinių pokyčių ar tokių asmenų ir institucijų elgesio pasikeitimų, 
kurie sumažintų nusikalstamumą ar kitaip pozityviai jį veiktų. Matome, kad 
šios sąvokos aprėptis gana stipri. 

1 Plačiau apie tai žr.: Šakočius, A. Gyvenamosios aplinkos saugumas ir šiuolaikinės poli-
cijos sampratos problema. Jurisprudencija. Visuomenės saugumas ir policijos mokslai. 2002, 
35 (27): 15–25; Šakočius, A. New Idetified Socio-integrative Problems in Policing. 
Jurisprudencija. Visuomenės saugumas ir policijos mokslai. 2002, 36 (28): 5–12.
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Tuo tarpu Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa 
(toliau – Programa) nustato dvi sąvokas:

nusikaltimų prevencija – poveikio nusikalstamumui priemonė, kuria 
siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, nustatant ir pašalinant bendrąsias nusikal-
timų priežastis bei sąlygas, taip pat individuliai veikiant asmenis, kurie linkę daryti 
nusikaltimus ar ateityje gali tapti nusikaltėliais arba nusikaltimų aukomis;

nusikaltimų kontrolė – poveikio nusikalstamumui priemonė, kuria 
siekiama mažinti nusikalstamumą ir neleisti viršyti socialiai priimtino lygmens 
aktyviais teisėsaugos institucijų veiksmais ir teisinio baudžiamojo poveikio 
priemonėmis, taip pat aktyviomis administracinėmis, ekonominėmis, sociali-
nėmis ar kitokio pobūdžio priemonėmis.

Lygindami abiejų sąvokų semantiką randame ir panašumų, ir skirtumų 
(žr. 28 lentelę):

28 lentelė.  
Nusikaltimų prevencijos ir nusikaltimų kontrolės sąvokinės kategorijos

sąvokinės katego-
rijos matmuo

Nusikaltimų prevencijos 
sąvokinės kategorijos

Nusikaltimų kontrolės 
sąvokinės kategorijos Dermė

reikšmė
Poveikio nusikalstamumui 
priemonė

Poveikio nusikalstamumui 
priemonė

tapati

Paskirtis
užkirsti kelią nusikalti-
mams

1) Mažinti nusikalstamumą
2) Neleisti viršyti socialiai 
priimtino nusikalstamumo 
lygmens

antroji išvestinė 
iš pirmosios

Poveikio objektas

1) Bendrosios nusikaltimų 
priežastys bei sąlygos
2) asmenys, kurie:
linkę daryti nusikaltimus
ateityje gali tapti nusikal-
tėliais
ateityje gali tapti nusikalti-
mų aukomis

Bendra nusikalstamumo 
būklė (asmens, turto ir 
visuomenės saugumas)

Pirmasis išvesti-
nis iš antrojo

Poveikio būdai

1) Bendrųjų nusikaltimų 
priežasčių bei sąlygų nu-
statymas ir pašalinimas
2) individulus poveikis 
fiziniams asmenims 

1) aktyvūs teisėsaugos 
institucijų veiksmai
2) teisinio baudžiamojo 
poveikio priemonės
3) Aktyvios administraci-
nės, ekonominės, socia-
linės ir kitokio pobūdžio 
priemonės

išvestiniai:
II-3 iš I-1 
II-1, 2 iš I-2 
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Kaip matyti, abi sąvokos stipriai koreliuoja tarpusavyje, sukelda-
mos semantinę painiavą. Neaišku, kuri sąvoka yra pirminė, o kuri – iš-
vestinė, kuri yra platesnė, o kuri – siauresnė. Kai kurios sąvokinės katego-
rijos tiek abstrahuotos, kad atrodo netgi amoralios. Tai pasakytina apie 
nusikaltimų kontrolės paskirtį rodančią sąvokinę kategoriją „neleisti vir-
šyti socialiai priimtino nusikalstamumo lygmens“. Ar gali būti socialiai 
priimtinas nusikalstamumo lygmuo? Nuo ko tas lygmuo priklauso? Ar 
sociumo tipas ir rūšis yra tinkamas kriterijus tokiam priimtinumui ap-
skaičiuoti? Tai klausimai, į kuriuos turėtų atsakyti kitas tyrimas. Tuo tar-
pu reikėtų tenkintis paties įstatymų leidėjo padaryta išlyga. Programoje 
nurodyta, kad nusikaltimų prevencija ir kontrolė yra viena kitą papildan-
čios poveikio nusikalstamumui priemonės ir kartu sudaro visa apimantį 
būdų, metodų bei priemonių kompleksą, kurio tikslas – daryti griauna-
mąjį poveikį nusikalstamumui, todėl šios sąvokos vartojamos drauge.

Su tokia nuostata galima sutikti tik iš dalies. Blogiausia yra tai, kad 
sąvokinių kategorijų mainai ar skoliniai tarp sąvokų, neleidžia sudary-
ti kategoriško ir išbaigto institucijų ir organizacijų, galinčių įgyvendinti 
atitinkamas programos priemones, sąrašo. Todėl šiame darbe gali būti 
vertinamos tik tam tikruose teisės aktuose paminėtos institucijos ir or-
ganizacijos. 

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos pagrindai

Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa parengta 
pagal Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 5 straipsnio reikalavimus2. Ji 

2  Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 
2-16) 5 straipsnyje suformuluotos šios pagrindinės ilgalaikių valstybinių saugu-
mo stiprinimo programų rengimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo nuostatos: 
•	 rengiamos tik tos programos, kurios įtrauktos į Seimo patvirtintą tokių progra-
mų rengimo planą; 
•	 programas teikia Seimui tvirtinti tik Vyriausybė; įslaptintas programas arba jų 
dalis svarsto Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir tvirtina Vy-
riausybė; 
•	 Vyriausybė, pateikdama ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programas, 
kartu pateikia skaičiavimus, kiek lėšų joms įgyvendinti reikėtų skirti iš viso ir kie-
kvienais biudžetiniais metais; 
•	 Vyriausybė, rengdama kiekvienų metų valstybės biudžeto projektus, numato 
lėšų ilgalaikėms valstybinėms saugumo stiprinimo programoms parengti ir ko-
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grindžiama Nacionalinio saugumo strategijos, patvirtintos Seimo 2002 m. ge-
gužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 (Žin., 2002, Nr. 56-2233), nuostatomis kaip 
specializuotas, nacionalinio saugumo užtikrinimą reglamentuojantis doku-
mentas. Programoje nurodyta, kad jos turiniui reikšmės turėjo:

1.  Jungtinių Tautų dokumentai (2000 m. Jungtinių Tautų Vienos deklara-
cija dėl nusikalstamumo ir teisingumo: pasitinkant dvidešimt pirmojo 
amžiaus iššūkius ir 2001 m. Jungtinių Tautų Nusikalstamumo preven-
cijos ir baudžiamosios teisenos komisijos priimtas Vienos deklaracijos 
įgyvendinimo planas).

2.  Kriminologijos mokslo išvados ir rekomendacijos dėl nusikalstamumo 
mažinimo būdų.

3.  Teigiama atskirų užsienio valstybių (Australijos, Kanados, Suomijos, 
Švedijos ir kitų) praktika nacionalinių nusikaltimų prevencijos ir kon-
trolės iniciatyvų srityje.

4.  Reali nusikalstamumo, jo prevencijos ir kontrolės būklė Lietuvoje.

Vertinant Programos politinį ir tarptautinį kontekstą iš šių dienų pozicijų, 
reikėtų pasakyti, kad rengiant programą buvo pernelyg pabrėžiami globaliniai 
nusikaltimų prevencijos parametrai, neatsižvelgiant į regioninio lygmens tarp-
tautinę teisinę bazę. Tuo metu nemaži darbai jau buvo atlikti Europos Tarybos 
lygiu: Kriminologinis kolokviumas reguliariai teikė išvadas dėl nusikaltimų 
prevencijos organizavimo principų; specialiose darbo grupėse prie ET Nusi-
kalstamumo problemų komiteto buvo rengiami apibendrinimai, projektai ir 
kiti dokumentai; reikšmingi dokumetai-rekomendacijos buvo priimtos Minis-
trų Tarybos formatu (pavyzdžiui, 2001 m. patvirtinta rekomendacija dėl Euro-
pos policijos etikos kodekso, kuriame nustatomi policijos prevencinės veiklos 
principai). 

Programoje neminima Europos Sąjungos teisė. O juk 2002 metais, 
kada buvo priimta Programa, Lietuva jau turėjo kandidatės į Europos Sąjungą 
statusą ir buvo pradėjusi derybų dėl stojimo į ES procesą. Kai buvo patvirtintas 
Vyriausybės Programos įgyvendinimo 2005–2006 m. priemonių planas Lie-
tuva jau buvo Europos Sąjungos narė, tačiau nei pačioje Programoje, nei plane 
ES teisės aktai nebuvo akcentuoti. Tik rengiant antrojo periodo (2007–2009 

ordinuoja jų įgyvendinimą. 
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metų) priemonių planą fragmentiškai buvo įtrauktos priemonės, susijusios ES 
teisės aktų įgyvendinimu.

Analizuojant tarptautinės teisinės bazės ribotumą Nacionalinės nusi-
kaltimų prevencijos ir kontrolės programos turinio kontekste, galima nesun-
kiai pastebėti jos išskirtinį nacionalinį pobūdį. Štai Programoje nurodoma, kad 
„... pastarąjį dešimtmetį nusikalstamumo lygis Lietuvoje nekelia realios grėsmės 
valstybės stabilumui ir nesukelia socialinės krizės, tačiau išlieka socialiai nepri-
imtinas, neigiamai veikia visuomeninio gyvenimo sritis ir mažina gyventojų 
saugumą. /.../Asmens ir visuomenės saugumas yra būtina pagrindinio valsty-
bės politikos tikslo – konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo – įgy-
vendinimo sąlyga. Siekdama užtikrinti kiekvieno individo, kartu ir visuomenės 
saugumą, valstybė vykdo nusikaltimų prevenciją ir kontrolę“. Ši citata parodo 
vertybinį Programos pradą, kuris neturi tvirto tarptautinio palaikymo poreikio. 
Tai Lietuvos valstybės stabilumas, arba, kitaip tariant, nacionalinis saugumas. 
Netgi žmogaus teisės ir laisvės šiuo atveju suprantamos ne kaip universalios, o 
kaip lietuviškos konstitucinės kategorijos.

Nusikalstamumo mažinimo būdai Programoje teisiogiai nenurody-
ti. Tačiau nagrinėjant Programos uždavinius, kurie labai trumpi ir aiškūs, kartu 
nusikaltimų priežastis ir sąlygas, galima gana tiksliai juos nustatyti.

Programos 7 p. teigiama, kad pagrindinis nusikaltimų prevencijos ir 
kontrolės uždavinys – kriminogeninių procesų plitimo stabilizavimas ir maži-
nimas bei atsakomybės neišvengiamumo principo efektyvus įgyvendinimas. 
Tuo pačiu neginčijama, kad kriminogeninių procesų plitimas gali būti kore-
guojamas veikiant priežastis, dėl kurių vykdomi nusikaltimai, ir sąlygas, kurio-
mis jie vyksta, taip pat asmenis, galinčius daryti nusikalstamas veikas arba tapti 
nusikaltimų aukomis.

Programoje nurodytos šios pagrindinės nusikaltimų priežastys ir jų są-
lygos (žr. 29 lentelę).
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29 lentelė.
Nusikaltimų priežastys ir sąlygos joms išlikti

Nusikaltimų priežastys Nusikaltimų sąlygos

žmonių neužimtumas
socialiai naudingo užsiėmimo neturėjimas 
didina tikimybę ir riziką nusikalsti

išsilavinimo stoka
žemas išsilavinimas yra silpnos asmens sociali-
zacijos, leidžiančios ignoruoti viešąjį interesą, 
rodiklis 

apsvaigimas nuo alkoholio bei narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų

apsvaigus sumažėja atitinkamos aplinkos 
vertinimo gebėjimai

šeimos, mokymo įstaigų, specializuotų 
priežiūros ir teisių apsaugos įstaigų socialinės 
kontrolės ir priežiūros stoka

nepilnamečių nusikalstamumas, jaunimo ne-
noras mokytis, daugelis vaikų, ypač iš sunkiai 
materialiai besiverčiančių šeimų, turi menkas 
saviraiškos galimybes ir tai sudaro sąlygas 
nepilnamečiams įsitraukti į socialiai nepriim-
tiną veiklą

ribotos valstybės galimybės teikti pakankamą 
socialinę pagalbą labiausiai socialiai pažeidžia-
moms visuomenės grupėms

socialiniai ir finasiniai nepritekliai skatina 
vertybių įsigijimą nusikalstamu būdu

valstybės valdymo trūkumai, socialinių ir kitų 
institucijų negalėjimas tinkamai atlikti savo 
funkcijų, teisės aktų nesuderinamumas, ne-
aukštas gyventojų pragyvenimo lygis ir didelė 
turtinė diferenciacija

visuomenės nepasitikėjimas valstybės valdymu 
ir teisine sistema, sukeliantis neigiamus ideolo-
ginius padarinius, moralės normų devalvaciją, 
neigiamai veikiantis augančios kartos auklėji-
mo ir mokymo sistemos efektyvumą

nepakankamos galimybės tinkamai finansuoti 
valstybės institucijas, taip pat teisėsaugos ir 
kitas tiesiogiai su nusikaltimų prevencija ir 
kontrole susijusias institucijas

valstybės institucijos, taip pat teisėsaugos 
ir kitos tiesiogiai su nusikaltimų prevencija 
ir kontrole susijusios institucijos, nepajėgia 
tinkamai atlikti savo funkcijų, dėl ko silpnėja 
socialinė kontrolė 

mažėjantis visuomenės pasitikėjimas teisėsau-
ga, neužtikrinantis atsakomybės neišvengia-
mumo principo įgyvendinimo

teisėsaugos institucijų veiklos trūkumai, 
didelis neišaiškintų nusikaltimų skaičius, ilgai 
užtrunkantys bylų tyrimai, nebaudžiamumo 
atmosfera

tarptautinis atskirų nusikalstamų procesų 
pobūdis

stiprėjantys tarptautiniai ryšiai, darantys įtaką 
ekonominiams, socialiniams ar kitiems proce-
sams, taip pat ir nusikalstamumui

ryšių su artimiausia aplinka (šeimos, giminys-
tės, kaimynystės) silpnėjimas

didėjantis socialinis visuomenės mobilumas

silpnėjanti socialinė kontrolė ir galimybių 
nusikalsti didėjimas

urbanizacijos skatinami regioniniai skirtumai, 
žmonių susitelkimas miestuose

ekonomikos plėtra, pokyčiai verslo srityje
laisvai įperkama daug prekių, didesnė mokėji-
mo priemonių įvairovė, daug vertybių
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Institucijų ir organizacijų, taikančių nusikalstamumo kontrolės  
ir prevencijos priemones, sistema

Pagrindinis teisės aktas, jungiantis šias institucijas ir jų grupes, yra Na-
cionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. IX-1383 (toliau – Pro-
grama), ir ja remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtin-
ti Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo 
priemonių planai 2005–2006 ir 2007–2009 metams. Pagrindinės Progra-
mos nuostatos buvo analizuotos Mykolo Romerio universiteto mokslininkų, 
2003–2004 metais vykdžiusių Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo 
finansuojamą mokslo programą „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, pro-
gnozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija“3. Tuomet 
vadybiniu ir kriminologiniu požiūriu nagrinėti nusikalstamumo prevencijos ir 
kontrolės organizacinės sistemos funkcionavimo veiksniai, pabrėžtas susirūpi-
nimas dėl Programos priemonių gyvybingumo tiek ilgalaikės, tiek trumpalai-
kės perspektyvos ir pagrįstas poreikis mokslinio monitoringo lygmeniu stebėti 
Programos įgyvendinimo rizikos sritis.4 

Nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos priemonių  
įgyvendinimo rizika

Turint omenyje Programoje fiksuotą institucijų ar institucijų grupių sis-
temą buvo sąlyginai preziumuotas jos išbaigtumas, tačiau, kartu buvo atkreip-
tas dėmesys į institucinės sąrangos tvarumą ir savianalizės galimybes. Remian-
tis žemiau pateiktais argumentais, buvo išskirtos šios pagrindinės rizikos sritys:

•	 Institucinės sąrangos interaktyvumas.

•	 Įgaliojimų ir diskrecijos pusiausvyra.

•	 Subjektinių gebėjimų ir sugebėjimų atitinkamumas.

•	 Gebėjimo poreikių savivoka.

3 Šis kolektyvinis darbas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 
pripažintas vienu iš 23 didžiausių Lietuvos mokslininkų laimėjimų. Žr. Lietuvos 
mokslininkų laimėjimai. Vilnius, Švietimo ir mokslo ministerija, 2006. 

4 Mokslo programos „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys 
ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija“ baigiamoji ataskaita. Trečioji knyga, Vilnius, 
LVMSF, 2004, p. 1105.
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Institucinės sąrangos interaktyvumas kaip rizikos sritis buvo nustatyta dėl 
tuo metu objektyviai egzistavusio žinybingumo ir funkcinės inercijos. Neigia-
mai buvo vertinamos tendencijos planuoti priemones, kurias turėtų įgyven-
dinti tik vienas vykdytojas, arba „vienarūšių“ vykdytojų konsorciumus (pavyz-
džiui, vien tik akademinių institucijų konsorciumus). Be to, buvo pasisakoma 
už tai, kad Programos priemonių blokų įgyvendinimą koordinuotų kompeten-
tingiausios ministerijos: 

1. Ekonomikos politikos – Ūkio ministerija. 

2. Šeimos, užimtumo politikos – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

3. Švietimo ir jaunimo politikos – Švietimo ir mokslo ministerija. 

4. Baudžiamosios, bausmių vykdymo, bausmę atlikusių asmenų resociali-
zacijos ir nusikaltimo aukų socialinės teisinės apsaugos politikos – Tei-
singumo ministerija. 

5. Teisės aktų leidybos politikos – Vidaus reikalų ministerija. 

Įgaliojimų ir diskrecijos pusiausvyra buvo įvardyta rizikos sritimi darant 
prielaidą, kad rizika gali atsirasti sujungiant į vieną sistemą skirtingas adminis-
travimo galias ir orientacijas turinčias institucijas. Nusikaltimų prevencijos ir 
kontrolės subjektų sistema yra labai didelė ir įvairi: nuo nacionalinio lygmens 
valdymo subjektų iki nevyriausybinių institutų, epizodiškai arba specializuotai 
dalyvaujančių Programos veikloje. Jų, ypač pastarųjų, susitapatinimas su insti-
tucine Programos įgyvendinimo sistema yra problemiškas dėl didelės numaty-
tos diskrecijos galimybės arba savarankiško apsisprendimo dalyvauti bendroje 
veikloje. 

Diskrecija beveik visuomet siejama su subjektyvaus veiksnio vyravimu 
organizuojant veiklą, todėl sistemos veiksmingumo didinimas dažniausiai pri-
klauso nuo Programą įgyvendinančio personalo kvalifikacijų ir motyvacijų. Jų 
formavimas ir palaikymas yra viena iš Programos įgyvendinimo sąlygų. Tačiau 
personalo rengimo (mokymo) programoje numatytiems uždaviniams vykdy-
ti viešojo administravimo institucijos neakcentavo. Tai suponavo nuomonę, 
kad institucijos programoje numatytus uždavinius gali vykdyti nenuosekliai.

Programos sėkmei rizikos veiksniu laikyti skirtingi institucijų gebėjimai 
vykdyti bendras priemones. Gebėjimo tinkamai veikti ir instituciniai bei moty-
vacijos poreikiai minimi Programos 32, 33, 49, 50, 51, 54–64 ir 65 punktuose. 
Siekiant nusikaltimų prevencijos ir kontrolės subjektų veiksmingumo didėji-



524 

a. Šakočius

mo, buvo siūloma plėtoti bendrą prevencijos ir kontrolės subjektų personalo 
kvalifikacijos palaikymo bei tobulinimo sistemą. 

Personalui mokyti turėjo būti orientuojamos mokslo ir studijų įstaigos, dis-
ponuojančios atitinkamu mokslo ir didaktinių priemonių potencialu bei patirti-
mi, užtikrinančios žinių perdavimą, kurios būtinos tinkamai organizuoti ir vykdyti 
prevencijos bei kontrolės veiklą tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu.

Rizikos veiksniu laikytas vidinis institucijų gebėjimo poreikių aišku-
mas. Buvo manoma, kad mokslo ir studijų institucijų įtraukimas į prevencijoje 
ir kontrolėje dalyvaujančių institucijų personalo mokymą numatytų ilgalaikę 
kvalifikacijų palaikymo ir atnaujinimo sistemą, pasižyminčią tikslingomis išlai-
domis kuo įmanoma geresnei personalo, vadinasi, ir veiklos kokybei pasiekti. 
Per mokslo ir studijų institucijas įmanoma geriausiai perduoti sutelktas ir pri-
taikomas žinias bei Europos valstybių patirtį visoms nusikaltimų prevenciją ir 
kontrolę vykdančioms institucijoms, taip pat nuolat nagrinėti ir stebėti jų veiklą.

Mokslo ir studijų institucijos gali panaudoti savo tarptautinių ryšių ka-
nalus valdymo ir kitų nusikaltimų prevencijoje bei kontrolėje dalyvaujančių 
institucijų naudai ir taip sutaupyti valstybei mokymuisi ar patirčiai kaupti už-
sienyje skiriamas lėšas, kurios galėtų būti naudojamos vykdant Europos sutar-
tinius įsipareigojimus. 

Nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės subjektų sistema

Nusikalstamumo prevenciją ir kontrolę įgyvendinančių institucijų ir or-
ganizacijų sistema apibrėžta Programoje. Jos sisteminimo pagrindu pasirinktas 
dvigubas institucijų galių ir funkcijų ypatumų kriterijus. Remiantis šiuo kriteri-
ju, institucijos ir organizacijos suskirstytos į tris grupes:

1)  valdymo subjektai;

2)  subjektai, tiesiogiai dalyvaujantys nusikaltimų prevencijoje ir kontrolėje;

3)  kiti subjektai, dalyvaujantys nusikaltimų prevencijoje ir kontrolėje. 

Valdymo subjektai yra valdymo galias turinčios valstybės institucijos, 
kurios valdo nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sistemą, pagal kompetenciją 
leidžiamais teisės aktais teikdamos nurodymus kitiems nusikaltimų prevenci-
jos ir kontrolės subjektams.
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30 lentelė. 
Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sistemos valdymo subjektai

Valdymo 
lygmuo

institucija kompetencija

Nacionalinis
respublikos 
Prezidentas

Dalyvauja pagal lietuvos respublikos konstituciją, paveikda-
mas įstatymų leidybos procesą, skirdamas į pareigas vadovus, 
taip pat atlikdamas kitas valstybės vadovo funkcijas.

Seimas
Dalyvauja priimdamas atitinkamus teisės aktus, formuoja 
bendrą valstybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės politiką, 
vykdo parlamentinę kontrolę.

Vyriausybė

rengia ir tvirtina nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 
programos įgyvendinimo priemonių planą, atskirų nusikals-
tamų reiškinių prevencijos bei kontrolės programas ir vykdo 
priemones pagal atskiras aktualiausias nusikalstamumo sritis. 
Įgyvendindama programą vertina įgyvendinamų priemonių 
veiksmingumą. Prireikus teikia seimui įstatymų, susijusių su 
nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimų sprendimu, 
projektus; atlieka kitas funkcijas pagal kompetenciją.

Regioninis Miestų merai

rengdami, koordinuodami ir vykdydami apskrities socialines 
programas ir socialinius projektus, turi teisę numatyti nusi-
kaltimų prevencijos bei kontrolės priemones ar rengti atskiras 
programas, kurių įgyvendinimas, be siekiamų rezultatų, darytų 
griaunamąjį poveikį nusikalstamumui ir teigiamai paveiktų 
tolesnę apskrities raidą.

Vietinis
savivaldybių 
institucijos

atsakingos už nusikaltimų prevencijos ir kontrolės vietinių 
programų kūrimą ir įgyvendinimą savo teritorijoje. Įgyven-
dindamos savarankiškas bei kitas funkcijas, turi rengti ir 
įgyvendinti savivaldybės lygmens bendro nusikalstamumo bei 
aktualiausių nusikaltimų rūšių prevencijos ir kontrolės progra-
mas bei priemones, dalyvauti valdant nusikaltimų prevenciją ir 
kontrolę, formuojant nusikaltimų prevencijos ir kontrolės savo 
savivaldybių teritorijose politiką.

Subjektai, tiesiogiai dalyvaujantys nusikaltimų prevencijoje ir kontrolė-
je, bei kiti subjektai, dalyvaujantys nusikaltimų prevencijoje ir kontrolėje, yra 
šie:

1)  teisėsaugos ir teisingumo institucijos (policijos įstaigos ir kitos ikiteis-
minio tyrimo įstaigos, prokuratūra, teismai, penitencinės sistemos įstai-
gos). Šios institucijos tiesiogiai dalyvauja nusikaltimų kontrolės procese, 
vykdydamos įstatymų joms pavestas specifines nusikaltimų kontrolės 
funkcijas, iš kurių pagrindinės yra: visuomenės saugumo užtikrinimas ir 
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viešosios tvarkos apsauga, valstybės sienos apsauga, operatyvinė veikla, 
ikiteisminis tyrimas, teisingumo vykdymas, bausmių ir baudžiamojo 
poveikio priemonių teisės pažeidėjams vykdymas, nusikaltusių asmenų 
resocializacija, sistemos metodinis, analitinis ir informacinis aprūpini-
mas;

2)  Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Kultūros ministeri-
ja, Krašto apsaugos ministerija ir kitos ministerijos arba jų valstybinio 
valdymo srityse veikiančios apskričių ir savivaldybių įstaigos, kitos ins-
titucijos bei organizacijos. Šie subjektai nusikaltimų prevencijos ir kon-
trolės procese dalyvauja atlikdami savo tiesiogines funkcijas ir pareigas 
(nedarbo mažinimas, užimtumo didinimas, narkomanijos prevencija, 
teisinis švietimas, pilietinės visuomenės ugdymas, sąlygų įgyti išsilavi-
nimą ir profesinę kvalifikaciją užtikrinimas ir panašiai), kurios siejasi su 
nusikaltimų priežasčių ir sąlygų šalinimu, bei netiesiogines funkcijas – 
padėdami kitiems nusikaltimų prevencijos ir kontrolės subjektams, šio-
je veikloje dalyvaujantiems savanoriškai;

3)  tiesiogiai dalyvaujantys subjektai yra viešoji įstaiga Nusikalstamumo 
prevencijos Lietuvoje centras (toliau – NPLC), Teisės institutas, Šau-
lių sąjunga ir policijos rėmėjų organizacijos, mokslinių tyrimų įstaigos, 
aukštosios mokyklos, viešosios įstaigos, asmens bei turto saugumui už-
tikrinti susikūrusios visuomeninės organizacijos ir visuomeniniai judė-
jimai, taip pat privačios, pelno įmonės.

Kiti subjektai yra visuomenė, nevyriausybinės organizacijos, kurios tie-
siogiai nesusijusios su nusikaltimų prevencija, tačiau savo interesų apsaugos 
labui aktyviai dalyvauja nusikaltimų prevencijoje. 
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Kiekybiniai ir kokybiniai institucijų bei organizacijų veiklos,  
įgyvendinant Nacionalinę nusikaltimų prevencijos ir kontrolės  
progamą, rezultatai

Programa buvo priimta 2002 metais. Jos įgyvendinimas numatytas 
dviem etapais. Pirmame etape buvo numatyta 2003 metais iš suinteresuotų 
institucijų atstovų sudaryti tarpžinybinę komisiją Programai įgyvendinti, ko-
ordinuoti, jos veiksmingumui vertinti, kuri taip pat turėjo parengti ir teisės aktų 
nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei tvirtinti šios programos 2003–2006 metų 
įgyvendinimo priemonių planą. Ji turėjo būti pradėta įgyvendinti 2003 metais. 

Antrame etape buvo numatyta, kad 2006 metais komisija įvertins pro-
gramos įgyvendinimą ir teiks pasiūlymus dėl jos tobulinimo bei tolesnio įgy-
vendinimo.

Komisija buvo sudaryta ir jos nuostatai patvirtinti 2003 metais birželio 
mėnesį5, tačiau Programos įgyvendinimo priemonių plano rengimas užtruko. 
Tik 2005 metais sausio 12 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 12 patvirtino Nacio-
nalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2005–2006 metų įgy-
vendinimo priemonių planą (Žin., 2005, Nr. 6-158). 2006 metais minėta tarp-
žinybinė komisija rekomendavo Vyriausybei Programos vykdymą pratęsti ir 
pateikė Programos 2007–2009 metų įgyvendinimo priemonių planą. Abu pla-
nai dalyvaujančių institucijų ir organizacijų sistemos požiūriu turi daug bendro.

Kiekybiniai rodikliai

2005–2006 metų Nacionalinės nusikalstamumo prevencijos ir kon-
trolės programą įgyvendino 34 subjektai arba subjektų grupės. Jos rea-
lizavo 77 priemones. 2007–2009 metų Nacionalainės nusikaltamumo 
prevencijos ir kontrolės programa apima 70 priemonių, kurias įgyven-
dina 30 subjektų. Tik dvidešimt subjektų dalyvauja abiejuose Progra-
mos etapuose.

5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 757 „Dėl 
Tarpžinybinės komisijos Nacionalinei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės pro-
gramai įgyvendinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2003, 
Nr. 58-2594. 
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31 lentelė.  
2005–2006 metų Nacionalnės nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės  

programos vykdymas6

institucija arba institucijų grupė
Priemonių 

skaičius
Pagrindinis 
vykdytojas

1. Aplinkos ministerija6 1 -

2. Finansų ministerija 2 -

3. Krašto apsaugos ministerija 4 3

4. kultūros ministerija 1 1

5. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 6 3

6. Švietimo ir mokslo ministerija 2 -

7. Teisingumo ministerija 12 3

8. Ūkio ministerija 3 1

9. Vidaus reikalų ministerija 21 9

10.
Įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos

1 -

11.
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
(toliau – Policijos departamentas)

15 7

12. Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos 5 4

13.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų minis-
terijos (toliau – VSAT)

5 3

14. Nacionalinė teismų administracija 2 -

15.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų 
ministerijos (toliau – FNTT)

5 4

16. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 1 -

17. Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 1 -

18. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos 1 -

19. Valstybės saugumo departamentas 1 -

20. Generalinė prokuratūra 8 2

21. lietuvos savivaldybių asociacija 1 -

22. apskričių viršininkų administracijos 1 1

23. teritorinės policijos įstaigos 2 1

24. teritorinės prokuratūros 2 1

25. savivaldybės 7 4

26. Mykolo Romerio universitetas 18 8

27. Vilniaus universitetas 9 1

28. Teisės institutas 25 9

29. NPLC 31 12

30. lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija 3 -

31. nacionaliniai ir respublikiniai muziejai 1 -

6 Paryškintos institucijos ir organizacijos, vykdančios Programos priemones ir 
2005–2006, ir 2007–2009 metais. 
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32. savivaldybių muziejai 1 -

33. nevalstybinės organizacijos 2 -

34. asociacijos 3 -

Iš viso 203 77

32 lentelė.  
2007–2009 metų Nacionalinės nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės  

programos vykdymas

institucija arba institucijų grupė
Priemonių 

skaičius
Pagrindinis 
vykdytojas

1. Aplinkos ministerija 2 1

2. Krašto apsaugos ministerija 1 1

3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2 1

4. Sveikatos apsaugos ministerija 3 1

5. Švietimo ir mokslo ministerija 2 -

6. Teisingumo ministerija 9 8

7. Ūkio ministerija 2 1

8. Vidaus reikalų ministerija 14 11

9. Policijos departamentas 18 13

10. Generalinė prokuratūra 2 1

11. Kalėjimų departamentas 6 4

12. Valstybės sienos apsaugos tarnyba 4 4

13. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 4 4

14. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie saM 1 1

15. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos 1 -

16.
lietuvos darbo birža prie socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos

1 -

17.
Įmonių bankroto valdymo departamentas prie ūkio ministe-
rijos

1 -

18. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba 1 -

19. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 1 -

20. apskričių viršininkai 1 1

21. Savivaldybės 5 2

22. Teritorinės policijos įstaigos 3 1

23. pataisos inspekcijos 2 -

24. pataisos namai 1 -

25. Teisės institutas 8 2

26. Mykolo Romerio universitetas 7 5

27. Vilniaus universitetas 2 1

28. NPLC 9 4

29. Mykolo romerio universiteto teismo medicinos institutas 1 1

30. mokslo institucijos 1 -
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Pateikti duomenys rodo, kad įgyvendinant 2007–2009 metų Progra-
mos įgyvendinimo priemonių planą nedaug institucijų prisiėmė pareigą vyk-
dyti daugiau priemonių nei 2005–2006 metais. Tai Policijos departamentas 
(18 priemonių, iš jų 13 – kaip pagrindinis vykdytojas, vietoje 15 ir 7) ir Sveika-
tos apsaugos ministerija (3 priemonės, iš jų 1 – pagrindinis vykdytojas, anks-
čiau programoje nedalyvavo). Didžiosios daugumos institucijų ir organizacijų 
veiklos intensyvumas 2007–2009 metais sumažėjo. Štai Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos veiklos intensyvumas sumažėjo tris kartus, Teisės instituto 
– daugiau nei tris kartus, NPLC – keturis kartus, Mykolo Romerio universite-
to du su puse karto, Vilniaus universiteto ir Generalinės prokuratūros beveik 
keturis kartus, Finansų ministerija apskritai atsisakė vykdyti kokias nors pre-
vencines priemones. 

Iš to darytinos dvi alternatyvios išvados: arba institucijos ar organiza-
cijos nepakankamai rimtai įvertino darbo apimtis planuodamos veiklą 2005–
2006 metams, arba jos susidūrė su priemonių finansavimo problemomis, kas 
tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju privertė atsargiau vertinti savo galimybes 
Programoje. Tai turėtų atskleisti kokybinių Programos įgyvendinimo 2005–
2006 metų rodiklių analizė.

Nacionalinės nusikalstimų prevencijos ir kontrolės programos priemonių 
vykdymo organizacinė-vadybinė analizė

Socialinio junginio organizacinės-vadybinės analizės turinys pirmiausia 
priklauso nuo analizės metodologijos, t. y. metodologinės bazės arba teorinės 
platformos, vertinimo kriterijų arba priemonių sistemos ir instrumentarijaus 
(vertinimo metodų). 

Teorinė platforma. Šiuo atveju mes vertiname socialinius reiškinius 
ir junginius naudodami subalansuotų rodiklių sistemą. Jos esmę sudaro pre-
zumpcija, kad bet kurios organizacijos strategija formuojama pagal jos viziją ir 
gali būti vertinama pagal keturis tarpusavyje derančius rodiklius:

•	 Klientų ir suinteresuotų asmenų pasitenkinimą/nepasitenkinimą.

•	 Darbuotojų kompetenciją/nekompetenciją ir organizacijos pajėgu-
mą/nepajėgumą.

•	 Vidinių procesų vyksmą/nevyksmą plėtrai.

•	 Finansų panaudojimo efektyvumą/neefektyvumą. 
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Iš anksto galima teigti, kad mūsų nagrinėjamoje Programoje yra prie-
monių, kurias rodo visi minėtieji rodikliai. Tačiau kiek galima nevienodas 
priemonių veiksmingumas turi reikšmės bendram nusikaltimų prevencijos ir 
kontrolės strategijos stabilumui, kurio idealią būseną (pusiausvyrą) atspindi 
rodiklių tarpusavio dermė7.

Vertinimo kriterijai. Vertinant organizacinį-vadybinį mechanizmą 
mus daugiausia domina tikslų, kuriems siekti suplanuotos priemonės, orienta-
cija į visuomenės saugumo stabilumą ir plėtrą. „Techninėms“ priemonėms vertinti 
svarbūs šie pagrindiniai kriterijai:

•	 Priemonės „išbaigtumas“ arba veiksmingumas, jeigu ji nėra tęstinė.

•	 Priemonės tęstinumo intensyvumas ir veiksmų aprėptis.

•	 Priemonės racionalumas, jeigu dėl objektyvių priežasčių ji buvo neįgy-
vendinta laiku.

•	 Priemonės tvarumas, skatinantis proveržį kritinėse srityse ir tolesnę plėtrą. 

Vertinimo metodai. Atliekamas statinis priemonių efektyvumo verti-
nimas. Tai reiškia, kad nebus taikomi sisteminio modeliavimo metodai, kurie 
pagal savo esmę taikomi planuojant veiklą ateičiai. Čia daugiausia remsimės 
statistinės analizės ir kontent-analizės metodais. Tyrimui naudoti duomenys 
apie Programos priemonių įgyvendinimo 2005–2006 metais būklę pagal 
atitinkamų institucijų pateiktas metines ataskaitas Vidaus reikalų ministerijai 
(Komisijai).

Programos priemonių organizacinis-vadybinis tapatumas

Pagrindinių Programos įgyvendinimo priemonių plano dalių pasiskirs-
tymas yra logiškas ir atitinka esmines Programos dalis. Tačiau jų turinys negali 
būti vertinamas vienareikšmiškai. Pirmiausia krinta į akis kai kurių priemonių 
segmentiškumas. Tai labiausiai iliustruoja Programos skyrių, kuriame numaty-
tos priemonės valstybės socialinės ekonominės ir teisinės politikos kryptims, 
turinčioms reikšmės bendrai nusikaltimų prevencijos ir kontrolės būklei, turi-

7 Plačiau apie tai žr.: Sudnickas, T. Subalansuotų rodiklių sistemos taikymo aspektai 
Lietuvos viešajame sektoriuje. Viešoji politika ir administravimas. 2005, 12: 38–45; 
Sudnickas, T.; Šakočius, A. Evaluation Human and Public Security Management 
Using Balanced Scorecard. Viešoji politika ir administravimas. 2009, 29: 40–46.
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nys8. Kiti skyriai tokių trūkumų neturi.

Valstybės ekonomikos politikos srityje planuotos tik dvi priemo-
nės. Viena iš jų skirta pačios programos efektyvumui didinti modeliuojant 
naujus subjektų finansavimo būdus. Sekant jos įgyvendinimą, deja, poveikio 
nepastebime. Priemone buvo siekiama sukurti ir pasiūlyti naują nusikaltimų 
prevencijos ir kontrolės priemonių finansavimo modelį jungiant institucijų ir 
organizacijų lėšas. Nors modelis, tikint ataskaitai, ir buvo sukurtas, tačiau nėra 
jo įdiegimo požymių. Iki šiol priemones įgyvendinančių institucijų ir konsorci-
umų finanasavimo būdas nėra pakeistas. Lėšų kooperavimo sistemos nėra. 

Kita priemonė skirta viešojo ir privataus sektoriaus suartėjimui, tobu-
linant bendradarbiavimą, o tai siejama greičiau su siekiu padidinti darbuotojų 
kompetenciją ir organizacijų pajėgumus, nei siekti jų plėtros visuomenės la-
bui. Kad ši priemonė buvo nukreipta į klaidingos perspektyvos siekį, patvir-
tina ataskaita, kurioje nurodoma, kad ją vykdant buvo apsvarstytos policijos 
ir privačių saugos tarnybų bendradarbiavimo tobulinimo galimybės ir pateikti 
pasiūlymai Vidaus reikalų ministerijai. Tad jokių naujų veiksmų ar pokyčių vie-
šojo ir privataus saugumo srityje neįvyko. Gal tik institucijos daugiau sužinojo 
viena apie kitą, tačiau ne abiejų jų plėtrai, bet bendradarbiavimui tobulinti. Va-
dinasi, priemonė buvo neaktuali. 

Užimtumo politikos srityje 2005–2006 metams priemonių nenumatyta.

Šeimos politikos srityje numatytos dvi priemonės, orientuotos į tei-
kiamų socialinių paslaugų kokybės didinimą. Prisilaikant tyrimo metodologi-
jos, teigtina, kad pirmoji priemonė buvo nukreipta į darbuotojų kompetencijos 
ir organizacijos pajėgumų didinimą, tačiau, atsižvelgiant pagal ataskaitoje pa-
teiktą informaciją, priemonė neįvykdyta.

Kita priemonė buvo skirta vidiniams procesams pertvarkyti, tačiau jos 
buvo atsisakyta, nes ji nesiderino su kitomis tos pačios organizacijos vykdomomis 
programomis. Šias priemones įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo minis-

8 Programos 25 p. teigiama: „…atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamumas yra vienas 
iš visuomenės ligos simptomų – valstybės socialinės ekonominės bei kultūrinės 
dvasinės negalios išraiška, teigiamų kriminogeninės situacijos poslinkių galima ti-
kėtis tik pasiekus pažangos šiose srityse. Todėl valstybė turi koordinuotai vykdyti 
socialinės ekonominės ir teisinės politikos kryptis, orientuotas į nusikalstamumo 
prevencijos ir kontrolės uždavinių įgyvendinimą“. 
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terija. Jos veikos analizė pateikiama kitame skyriuje.

Jaunimo politikos, vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos 
srityje buvo numatytos keturios priemonės, apimančios tris veiklas. Veiklos 
skirtingos paskirties. Pirmoji – labai konkreti, nukreipta į vaikų ir jaunimo už-
imtumo didinimą, vadinasi, klientų ir suinteresuotų asmenų poreikiams ten-
kinti. Priemonė yra rutininė, todėl įvykdyta tinkamai, be kita ko, užtikrinant ir jos 
tęstinumą.

Antroji veikla nukreipta į vidinių procesų pokyčius ir plėtrą, įtraukiant į 
socialinės kontrolės sistemą naują priemonę – sutaikinimo institutą. Deja, iki 
šiol šis institutas galutinai neišbaigtas.

Trečioji priemonė visiškai deklaratyvi, tarsi orientuota į institucijos pajė-
gumų didinimą, tačiau nieko ir niekam konkrečiam neįsipareigojanti, išskyrus 
pačią vykdančiąją instituciją, kuri ir taip turėtų palaikyti ryšius su nusikaltmų 
prevencijoje dalyvaujančiomis institucijomis vykdydama savo pagrindines 
funkcijas.

Švietimo politikos srityje, galima teigti, apskritai priemonių nėra. Pla-
ne yra tik viena priemonė, bet ir ji klaidingai įrašyta šiame plano skyriuje, čia 
supainiotas švietimas su visuomenės informavimu, todėl sunku pasakyti į ko-
kią perspektyvą priemonė orientuota. Neaišku, ar ja siekiama labiau tenkinti 
klientą (visuomenę), ar stiprinti organizacijos pajėgumus. Tačiau regis, kad ši 
priemonė apskritai neturėtų būti Programoje, nes tai yra reguliari institucijų 
funkcija. Joks naujas produktas ar prototipas šia priemone nesukuriamas. Rei-
kia labai aiškiai pabrėžti, kad plane nėra priemonių, kurias turėtų įgyvendinti šios 
srities valstybinį reguliavimą vykdanti institucija – Švietimo ir mokslo ministerija.

Teisė aktų leidybos politikos srityje numatyta veiksminga priemonė, 
siejama su teisės aktų kokybės gerinimu, o tai sietina tiek su vidinių procesų 
plėtra, tiek ir su darbuotojų kompetencijos bei organizacijos pajėgumų didini-
mu. Priemonė numatyta kaip baigtinė, nors, logiškai svarstant, ji galėtų būti ir 
tęstinė, palaipsniui jungianti visas strategines veiklos perspektyvas. Gaila, kad 
priemonė apima tik kriminologinės teisės aktų ekspertizės metodikų rengimą, 
pamirštant, kad nacionalinio saugumo strategijoje akcentuotas taip pat ir teisės 
aktų projektų kriminogeninės ekspertizės būtinumas.

Baudžiamiosios ir bausmių vykdymo politikos srityje numatyta 10 
priemonių, kurios nukreiptos į visas keturias veiklos perspektyvas. Priemonės 
tarpusavyje dera.
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Bausmę atlikusių asmenų resocializacijos politikos srityje 2005–
2006 metais priemonių nebuvo numatyta.

Nusikaltimų aukų socialinės teisinės apsaugos politikos srityje nu-
matytos tarpusavyje suderintos 5 priemonės.

Iš to kas pasakyta, darytina išvada, kad skirtingai nuo Programos, prie-
monių planas nėra integralus planavimo dokumentas. Akivaizdu, kad Vidaus 
reikalų ministerijai, techniškai aptarnaujančiai Komisiją, buvo sunku arba net 
neįmanoma pačiai planuoti priemones, kurias turėtų įgyvendinti už atitinka-
mas socialines ekonomines sritis atsakingos ministerijos. Todėl tikslingos ir 
veiksmingos atrodo tos plano priemonės, kurias planavo valstybės teisinę po-
litiką įgyvendinančios organizacijos – Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo 
ministerija ir jų aplinkos institucijos bei organizacijos. Tai dar labiau išryškėja 
2007–2009 m. priemonių plane.

Be to, analizuojant 2005–2006 m. Programos įgyvendinimo priemo-
nių plano įgyvendinimą, galima pastebėti savotiško institucijų ar organizacijų 
lengvabūdiškumo požymių, leidžiančių teigti, kad rengiant planą jos pernelyg 
optimistiškai vertino savo galimybes laiku ir tinkamai atlikti planuotus darbus. 
Be to, nustatyta priemonių, kurios iš pat pradžių buvo pasmerktos likti neįgy-
endintomis, nes priemonių plano tvirtinimo metu jos jau buvo sumodeliuo-
tos įgyvendinti kitais formatais arba jau buvo integruojamos į kitas valstybines 
programas. Nemažai priemonių reikėjo perkelti į 2006 metus dėlto, kad ne-
buvo biudžetinių lėšų. Matyt, biudžetinės lėšos nenumatytos iš anksto, kaip 
reikalauja normos, reglamentuojančios valstybės biudžeto planavimą, rengimą 
ir tvirtinimą. 2005 metais visiškai nebuvo finansuotos 24 priemonės, o 6 – iš 
dalies. Priemonėms įgyvendinti neskirta 4 mln. 269 tūkst. Lt. 

Institucijos vykdomų priemonių organizacinė-vadybinė analizė

Institucijų ir organizacijų veiklos, įgyvendinant Programos priemones 
organizacinei-vadybinei analizei atlikti, nėra reikalo nagrinėti kiekvienos iš jų. 
Taip skatina galvoti šių institucijų ir oganizacijų pasiskirstymas į atskiras grupes 
pagal jų politinį, organizacinį ir teisinį statusą. Nepaisant įvairovės, daugelį jų 
vienija bendri požymiai. Pavyzdžiui, atskirą grupę sudaro ministerijos, kurios 
vykdo valstybinį reguliavimą joms pavestose srityse. Kadangi nusikalstamumas 
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išplitęs visose visuomeninio gyvenimo srityse, galima daryti išvadą, kad visos 
ministerijos turėtų būti nusikaltimų prevencijos ir kontrolės subjektais. Deja, 
Programos vykdymo analizė neleidžia to teigti, nes kai kurios ministerijos šią 
Programą ignoravo nuo jos nusišalindamos. Analizuojant Tarpžinybinės ko-
misijos Nacionalinei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai įgyven-
dinti sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 1 d. 
nutarimu Nr. 675, atkreiptinas dėmesys, kad tik 8 iš 14 (iš 13 – 2005 metais) 
ministerijų delegavusios savo atstovus į Komisiją. Turint omenyje Programoje 
nustatytą nusikaltimų prevencijos ir kontrolės valstybės politikos ir strategijos 
formavimo architektūrą, kuri nustato pagrindinių institucijų ir organizacijų 
sąrašą, neabejotinai galima teigti, kad 3 ministerijos (susisiekimo, užsienio rei-
kalų ir žemės ūkio) liko už nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sistemos ribų. 
Žiūrint formaliai, galima guostis tik tuo, kad komisijoje dalyvauja Ministro Pir-
mininko tarnybos (iki 2009 m. – Vyriausybės kanceliarijos) atstovas, galintis 
kartu atstovauti ir „marginalizuotoms“ ministerijoms.

Akivaizdu, kad turėdami tikslų dalyvaujančių ministerijų sąrašą, negali-
me preziumuoti vienodo jų suinteresuotumo nusikaltimų prevencijos ir kon-
trolės plėtrai. Todėl mus domina aktyvumo silpnėjimo pirmajame ir antrajame 
Programos įgyvendinimo etape pavyzdžiai, o dar labiau – priežastys. Tokiu pa-
vyzdžiu gali būti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla, 2005–2006 
ir 2007–2009 metais įgyvendinant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir 
kontrolės priemones. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostata Nacionalinėje nusi-
kalstimų prevencijos ir kontrolės programoje gali būti vertinama prieštaringai. 
Prieštaringumas pasireiškia tuo, kad šios ministerijos atsakomybės sritis labai 
glaudžiai susisiekia su valstybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės politi-
kos įgyvendinimu. Ši politika nukreipta pirmiausia į šeimos institutą, kaip pa-
grindinę visuomenės platformą, kurioje vyksta ankstyvasis žmonių požiūrio į 
nusikalstamumą kūrimas. Pripažįstant Vyriausybės dėmesį vaikui, moteriai ir 
šeimai, pasireiškiantį gausiomis biudžetinėmis „injekcijomis“ specialioms So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos programoms, kartu reikia pasakyti, kad 
šios ministerijos dalyvavimas mūsų nagrinėjamoje Programoje buvo ir yra ne-
sistemingas ir netgi neatsakingas. 
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33 lentelė. 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla įgyvendinant Nacionalinę nusikaltimų  

prevencijos ir kontrolės programos priemones

3. Parengti ir patvirtinti Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti patikrinimo mokymo progra-
mą socialiniams darbuotojams ir organizuoti mokymą (pagrindinis vykdytojas).

2005
„Parengti socialinių darbuotojų, vykdančių pasirengimo įvaikinti vertinimą, atestacijos 
tvarkos bei mokymo programos projektą. Mokymo programą numatoma patvirtinti 
2006 metais“ (iš 2005 metų ataskaitos, pateiktos komisijai). 

2006

ataskaita komisijai nepateikta. 
Duomenų apie socialinių darbuotojų, vykdančių pasirengimo įvaikinti vertinimą, 
mokymo programą nėra. 
socialinės apsaugos ir darbo ministras priima 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 
a1-92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reika-
lavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos 
kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“. 
tvarkinga speciali socialinių darbuotojų, vykdančių pasirengimo įvaikinti vertinimą, 
atestacija bei jų nenumatytas mokymas. 

2007

Panaši priemonė numatyta įgyvendinti Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir 
jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plane nuo 2007 metų:
„...12.1. organizuoti įvairių sričių specialistų (socialinių darbuotojų, mokyklų visuo-
menės sveikatos specialistų, socialinių pedagogų, policijos pareigūnų, teisėjų ir kt.), 
dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, mokymą“, skiriant nuo 2007 metų kasmet po 
40 tūkst. lt.

2008 Mokymui skirta 40 tūkst. lt.

2009

socialinės apsaugos ir darbo ministras 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. a1-467 
patvirtina naujos redakcijos Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos 
aprašą. Jame pateiktoje atestuoto socialinio darbuotojo, galinčio atlikti įvaikintojo 
pasirengimo įvaikinti vaiką vertinimą, sąvokoje nebėra privalomo mokymo baigimo 
sąlygos.

4. Parengti ir pateikti lietuvos respublikos Vyriausybei tvirtinti socialinio darbo su 
rizikos grupės šeimomis programą ir organizuoti jos įgyvendinimą (pagrindinis vykdy-
tojas).

2005

Programos projektas parengtas ir derinamas su suinteresuotomis institucijomis. 2006 
m. programai vykdyti numatyta 200 tūkst. lt.
2005 m. birželio 30 d. Vyriausybė pateikė seimui socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos parengtą naujos redakcijos socialinių paslaugų įstatymo projektą (Nr. XP-654).

2006

atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. buvo priimtas naujos redakcijos socialinių paslaugų 
įstatymas, ir jį įgyvendinant, nuo 2007 m. sausio 1 d. savivaldybėse (arba seniūnijose) 
numatyta įsteigti socialinių darbuotojų etatus darbui su socialinės rizikos šeimomis, 
buvo priimtas Vyriausybės 2006 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1375 dėl šios priemo-
nės paskelbimo netekusia galios (žin., 2007, Nr. 1-25) (iš 2006 m. ataskaitos komisijai).

39. organizuoti priemones, skirtas nuo smurto rizikos grupei priklausantiems asme-
nims apsaugoti (atlikti reiškinio paplitimo ir smurto šeimoje aukų padėties analizę, 
parengti socialiniams partneriams rekomendacijas, kaip nustatyti smurtautojus, pro-
blemines šeimas, asmenis, kuriems reikia pagalbos, kad nesusidurtų su smurtu, kokių 
veiksmų imtis siekiant valdyti situaciją)
(nepagrindinis vykdytojas, pagrindinis vykdytojas – Policijos departamentas).
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2007

socialinės apsaugos ir darbo ministerija ataskaitos komisijai nepateikė.
„…Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su VšĮ „Vaiko namas“ 
parengė policijos pareigūnams metodines rekomendacijas konfliktų šeimoje sprendi-
mo taktikos ir policijos naudojamų teisinių priemonių taikymo klausimais bei atminti-
nes pareigūnams, išvykstantiems į įvykio vietą dėl smurto prieš moteris šeimoje…“ (iš 
2007 m. Policijos departamento ataskaitos komisijai).
„…2007 m. birželio 26–27 d. klaipėdoje ir 2007 m. spalio 11–12 d. Vilniuje socialinių 
paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos or-
ganizuotuose seminaruose „Moterų teisinis švietimas dėl patiriamo smurto šeimoje: 
teisinės gynybos priemonės, teisiniai procesai, pagrindiniai norminiai aktai…“ (iš 2007 
m. NPlc ataskaitos komisijai).
„…Daug priemonių, kuriomis siekiama didinti švietimo specialistų kompetenciją, diegti 
tikslines smurto ir patyčių mažinimo programas mokyklose, ugdyti vaikų gyvenimo ir 
socialinius įgūdžius yra įtrauktos į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamą 
Nacionalinės smurto prevencijos ir pagalbos vaikams 2008–2010 metų programos 
projektą…“ (iš 2007 m. Švietimo ir mokslo ministerijos ataskaitos komisijai).

2008

socialinės apsaugos ir darbo ministerija ataskaitos komisijai nepateikė.
„...Paminėtina, kad vykdant smurto prieš moteris mažinimo strategiją Vidaus reikalų 
ministerijos užsakymu 2008 m. gruodžio mėnesį sukurta interneto svetainė smurto 
šeimoje aukoms www.bukstipri.lt....“ (iš 2008 m. Vidaus reikalų ministerijos ataskaitos 
komisijai).

Iš pateiktų duomenų matyti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos požiūris į Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 
priemones buvo visiškai nesistemingas. Štai 3 priemonė „Parengti ir patvirtinti 
įvaikintojų pasirengimo įvaikinti patikrinimo mokymo programą socialiniams 
darbuotojams ir organizuoti mokymą“ mūsų nagrinėjamoje programoje atsi-
rado Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva todėl, kad Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. birželio 18 d. pa-
tvirtinas Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašas9 
nustatė specialų subjektą, galintį atlikti pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą. 
Tai – atestuotas socialinis darbuotojas, kuriuo gali būti „...socialinės apsaugos 
ir darbo ministro nustatyta tvarka atestuotas ir turintis ne žemesnę kaip vyres-
niojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją valstybės arba savivaldybių 
įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų socialinių paslaugų įstaigų darbuo-
tojas, išklausęs specialų įvaikintojų pasirengimo įvaikinti patikrinimo mokymo 
kursą...“. 

9 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. birželio 18 d. 
įsakymas Nr.  A1-154 „Dėl Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2004, Nr. 98-3653.
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Vadybinio racionalumo požiūriu nelabai paaiškinami tolesni šios mi-
nisterijos veiksmai. 2005 metais ji parengė minėtų socialinių darbuotojų ates-
tavimo tvarkos ir jų mokymo programos projektus, kuriuos, pagal pateiktą 
ataskaitą, planavo patvirtinti 2006 metais. Tačiau to neįvyko. Vietoj to, 2006 m. 
balandžio 5 d. socialinės apsaugos ir darbo ministras priėmė įsakymą Nr. A1-
92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių 
reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės 
kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos apra-
šų patvirtinimo“, kuriame speciali socialinių darbuotojų, vykdysiančių pasiren-
gimo įvaikinti vertinimą, atestacija bei jų mokymas nenumatyti. Nors dar 2005 
metais ši ministerija savo ataskaitoje Komisijai teigė, kad lėšos mokymams 
2006 metais numatytos Vaikų teisių apsaugos tarnybos biudžete, bet 2006 ir 
2007 metais apie tai jau niekur nebeužsiminė.

Vargu ar reikėtų šios kategorijos darbuotojų mokymą susieti ir su tos 
pačios ministerijos parengtos ir Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. patvirtin-
tos Vaiko gerovės valstybės politikos strategija ir jos įgyvendinimo priemo-
nių 2005–2012 metų plano10 12.1 priemone. Ši priemonė buvo planuojama 
įgyvendinti šešerius metus nuo 2007, kasmet skiriant po 40 tūkst. litų. Tačiau, 
atsižvelgiant į labai didelį į mokymus kviečiamų specialistų ratą (socialinių dar-
buotojų, mokyklų visuomenės sveikatos specialistų, socialinių pedagogų, po-
licijos pareigūnų, teisėjų ir kt.), jų vykdomų funkcijų įvairovę ir tam skiriamus 
finansinius asignavimus, vargu ar galima tikėtis rimto įvaikinimo specialistų 
mokymo. 

Taigi, susiklostė padėtis, kad tikslas buvo pasiektas tik iš dalies: sociali-
nių darbuotojų, galinčių atlikti pasirengimo įvaikinimui vertinimą, atestavimas 
buvo reglamentuotas bendromis taisyklėmis, nustatytomis visiems vyresnie-
siems ir aukštesnės kvalifikacijos socialiniams darbuotojams, pagal jų atesta-
cijos metu turimą išsilavinimą ir kompetenciją. Specialaus mokymo, matyt, 
buvo atsisakyta, nes 2009 metais patvirtintame naujos redakcijos Įvaikintojų 
pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos apraše pateikiama jau kita ates-
tuoto socialinio darbuotojo sąvoka. Jis – asmuo, įgijęs teisę vykdyti asmenų, 

10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 184 
„Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 
2005–2012 metų plano patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2005, Nr. 25-802.
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siekiančių globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą.11 

Tokie pat nepaaiškinami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
veiksmai planuojant ir įgyvendinant 4 priemonę „Parengti ir pateikti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei tvirtinti Socialinio darbo su rizikos grupės šeimomis 
programą ir organizuoti jos įgyvendinimą“. 2006 metais savo ataskaitoje komi-
sijai ši ministerija nurodė, kad priemonė paskelbta netekusia galios, nes 2006 
metais buvo priimtas naujos redakcijos Socialinių paslaugų įstatymas. Jį įgy-
vendinant, nuo 2007 metų sausio 1 d. savivaldybėse (arba seniūnijose) numa-
tyta įsteigti socialinių darbuotojų etatus darbui su socialinės rizikos šeimomis. 
Žiūrint chronologiškai, ši Programos priemonė buvo suplanuota ir patvirtinta 
puse metų anksčiau negu Socialinių paslaugų įstatymo pataisų projektas buvo 
pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui. Tačiau atsižvelgiant į faktą, kad minėtos 
Socialinių paslaugų įstatymo pataisos buvo numatytos parengti dar 2002 m. 
vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 171 patvirtintoje 
Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijoje, o vėliau ir Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių 
plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos 2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 
315, nesuprantama, kodėl ši ministerija pasiūlė priemonę, kuri iš anksto buvo 
pasmerkta likti neįgyvendinta. Visiškai nesuprantama 2006 metų pradžioje pa-
teiktos 2005 metų ataskaitos formuluotė „...Programos projektas parengtas ir 
derinamas su suinteresuotomis institucijomis. 2006 metais programai vykdyti 
numatyta 200 tūkst. litų...“

Vertinant tai, kas pasakyta, galima teigti, kad Programa, kaip koordi-
nuoto veiklos organizavimo priemonė, įdomi ir patraukli tik toms ministeri-
joms ir įstaigoms, kurios neturi alternatyvių veiklos organizavimo platformų, 
tokių kaip nacionalinės programos. Ekonomikos, užimtumo, šeimos, vaikų ir 
jaunimo, švietimo politikos formavimas yra savarankiška atskirų ministerijų 
funkcija ir atsakomybė. Tam jos disponuoja atitinkamais valstybės biudžeto 
asignavimais, todėl yra pajėgios inicijuoti sektorines strategijas ir programas. 
Tarp šių programų ir mūsų nagrinėjamos turi būti sąveika, priešingu atveju jos 
nesiderins tarpusavyje ir dėl to bus stabdomas priemonių įgyvendinimas. Su-

11 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. liepos 24 d. 
įsakymas Nr. A1-467 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-154 „Dėl Įvaikintojų pasirengimo 
įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Valsybės žinios. 
2009, Nr. 91-3943.
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prantama, kad dalį priemonių, susijusių su nusikaltimų prevencija ir kontrole, 
šios ministerijos perkelia į sektorines programas. Taip joms lengviau vykdyti 
priemonių finansavimą. Gali būti, kad nagrinėjama programa taps sektorine 
teisėsaugos institucijų programa. 

Išvados 

1. Institucijų ir organizacijų, taikančių nusikaltimų prevencijos ir kontro-
lės priemones, sistema nurodyta Nacionalinėje nusikaltimų pre-
vencijos ir kontrolės programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 
Seimo. Programa numatyta Nacionalinio saugumo strategijoje ir įvardi-
jama ilgalaike nacionalinį saugumą stiprinančia priemone.

2. Dėl pirmapradžio ryšio su nacionalinio saugumo sistema Programoje 
vyrauja priemonės, kuriomis siekiama spręsti nacionalinio, regioninio 
ir vietinio lygmens problemas. Programoje nenumatytos nusikaltimų 
prevencijos ir kontrolės priemonės, stiprinančios Lietuvos institucijų 
kompetenciją veikti Europos Sąjungos lygiu (išskyrus keletą priemonių 
pinigų plovimo prevencijos kompetencijai formuoti). Tai sudarė sunku-
mus įgyvendinant priemones gauti ES struktūrinių fondų ir kitas lėšas.

3. Pastebėta, kad kai kurios institucijos ir organizacijos, pagal savo paskirtį 
turinčios vykdyti arba užtikrinti prevencines priemones, pasitraukė iš 
Programos. Kaip pavyzdį galima paminėti Socialinės apsaugos ir darbo 
bei Finansų ministerijas. Silpnas Švietimo ir mokslo ministerijos indėlis. 
Už atitinkamą valstybės politiko sritį atsakingų ministerijų vykdomos 
priemonės Programoje yra epizodinės arba atsitiktinės, kurių veiksmin-
gumu ar išbaigtumu šios ministerijos nesidomi, siekia šias priemones 
perkelti į savo sektoriaus programas. Tai trukdo Programos vientisumui. 

4. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa tampa tei-
sėsaugos ir kriminalinės justicijos sektorine programa, prarasdama savo 
tarpžinybinę reikšmę. Ji neatlieka specialiųjų programų rengimo ir įgy-
vendinimo koordinavimo vaidmens, nors toks vaidmuo jai buvo suteik-
tas. Šia Programa tinkamai koordinuojamos tik teisėsaugos ir baudžia-
mosios justicijos sektoriaus programos.

5. Pastebima, kad mažėja institucijų ir organizacijų, vykdančių prevenci-
nes priemones, skaičius ir įvairovės.
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18.  REKOMENDACIJOS NUSIKALTIMŲ  
 PREVENCIJOS IR KONTROLĖS SUBJEKTŲ  
 SISTEMOS SAVIREGULIACIJOS MECHANIZMUI  
 TOBULINTI

Prof. dr. alvydas Šakočius

Aprašytais moksliniais tyrimais buvo siekiama suformuoti ir pasiūlyti 
žmogaus saugumą nuo nusikalstamų veikų užtikrinantiems viešojo adminis-
travimo subjektams teorines ir metodologines prielaidas, leidžiančias patiems 
modeliuoti įvairaus formato institucines visuomenės saugumo sistemas ir 
technologijas, laiduojančias veiksmingą ir visuomenės raidos poreikius bei 
šiuolaikinius demokratinius viešojo valdymo reikalavimus atitinkantį bendra-
darbiavimą. Jos turi didinti norą savarankiškai ir atsakingai planuoti, pertvarkyti 
ar keisti funkcinę organizacijos struktūrą pagal rezultatų siekiamybės paskatas 
ar gebėjimus ir aplinkos pokyčius. Mokslinių tyrimų objektai buvo konkreti-
zuojami nustatant bendrus požymius ar sinchroninio pobūdžio dėsningumus 
hipotezinėmis, įvairiaus viešojo saugumo sistemos dimensijomis. 

Organizacinis ir vadybinis savireguliacijos mechanizmo  
funkcionavimo kontekstas

Planuojant proaktyvios veiklos priemones reikia atsižvelgti į jau identi-
fikuotus visuomenės saugumo sistemos modeliavimo trūkumus ir meto po-
reikius. Vienas iš pagrindinių Lietuvos visuomenės saugumo institucijų veiklos 
numatymo ir programavimo trūkumų yra dirbtinis (oficialus) jos paskirstymas 
pagal atskiras institucines sistemas. Tai lemia organizacijų uždarumą, funkcijų du-
bliavimą ar net tarpusavio konkurenciją ir nepakankamą efektyvumą. Dėl šios 
priežasties netgi reguliariai vykdomas organizacijų ir jų funkcijų sistemos vidi-
nis ar išorinis auditas ar ekspertizė neapima visos loginės visuomenės saugumą 
užtikrinančios institucinės struktūros. Yra nemažai pavyzdžių, rodančių, kad 
atskirų sistemos dalių nejungia bendra veiklos vizija, todėl kiekviena iš jų savo 
egzistencijai pateisinti remiasi skirtingais socialiniais ir teisiniais pagrindais. 
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Tokioje „sistemų sistemoje“ valstybinio valdymo ištekliai, skirti teisėtvarkai pa-
laikyti, neišvengiamai skaidomi ir į tas sritis, kuriose valstybės įtaka bei lėšos ra-
cionalumo labui turėtų būti mažinamos, skatinamos veiklai nevalstybinės arba 
nebiudžetinės institucijos, iš jų ir įvairios piliečių bendruomenės.

Remiantis kriminologiniais tyrimais, reikia atsižvelgti į faktą, kad krimi-
nalinės justicijos sistemos funkcionavimo sutrikimai arba jų požymiai nusta-
tomi ne tik teisėsaugos, bet ir visoje viešojo administravimo sistemoje. Išplėsti 
kompleksiškai tyrinėtiną kriminalinės justicijos būklę lemiančią priežastinių 
ryšių sistemą reikalauja mūsų narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai. Vis 
dar išlieka aktualus teiginys, kad teisę taikančios teisėtvarkos institucijos veikia 
neefektyviai, nes šių institucijų veikla planuojama atskirai nuo likusios viešojo 
administravimo sistemos.

Institucijų, dalyvaujančių nusikalstamumo prevencijoje ir kontrolėje, 
savireguliacijos gyvybingumui turi reikšmės valstybinio strateginio planavimo 
sistema. Reikia pasakyti, kad šios institucijos nesudaro vientisos organizacinės 
sistemos pasitikėtino valdymo požiūriu. Pagal savo paskirtį, veiklos tikslus, 
finansavimo šaltinius ir tvarką, organizacinę subordinaciją ir kitus požymius 
– tai skirtingos institucijos. Didžiausius skirtumus, kartu ir funkcinius priešta-
ravimus, pastebime lygindami ministerijas, įstaigas prie ministerijų ir universi-
tetus. Ministerijos ir įstaigos prie ministerijų disponuoja valstybės biudžetiniais 
asignavimais, tačiau pačios negali atlikti taikomųjų mokslinių tyrimų. Universi-
tetai, atvirkščiai, turi galią ir galimybes atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, 
tačiau daugeliu atvejų, ir ypač socialinių mokslų srityje, nedisponuoja biudže-
tiniais asignavimais jiems atlikti. Tuo tarpu valstybės biudžetiniai asignavimai 
gali būti naudojami paslaugoms (moksliniams tyrimams) pirkti tik taikant 
viešųjų pirkimų procedūrą. Nors priemonių vertė ir būna numatyta vyriausy-
binėje programoje, tačiau lėšų šaltinis ir valdytojas kartais nebūna nustatytas. 
Susidaro neįprasta padėtis, kai mokslo institucijos negali būti lygiaverčiai vals-
tybinių programų dalyviai, sąmoningai atlikdami paslaugų (mokslinių tyrimų) 
teikėjų vaidmenį, tam, kad galėtų dalyvauti konkurse arba viešajame paslaugos 
pirkime. Todėl reikia lanksčiau žiūrėti į universitetų strateginių planų rengimą. 
Nemažai nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos priemonių galėtų 
vykdyti universitetai, jeigu jas, kaip tarpžinybinių valstybinių programų prie-
mones, numatytų savo strateginiuose planuose ir tam gautų papildomus vals-
tybės biudžetinius asignavimus. 
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Siekiant išsamesnio bei nuodugnesnio procesų valdymo ir taikant ana-
logijos principą, pirmiausia institucijose, atliekančiose viešojo saugumo pre-
vencijos, kontrolės ir tyrimo funkcijas, turi būti įdiegta kokybės vadybos sistema. 
Ji yra pirmas žingsnis tokios institucijos veiklos rodikliams išgryninti, kad jie 
geriausiai atspindėtų ir kuriais remiantis būtų galima kontroliuoti rezultatyvius 
procesus, siekti nuolatinio gerinimo. Būtų gerai, jeigu kokybės vadybos prie-
monės pasklistų visose sistemą sudarančiose institucijose. Vėliau nuosekliai 
galima diegti pasirinktus ir pritaikytus prie atskirų institucijų specifikos veiklos 
efektyvumo vadybos modelius.

Žmogaus viešojo saugumo plėtros mokslinės ir technologinės  
platformos modelis

Geometrine progresija intensyvėjusi visuomenės ir valstybinio admi-
nistravimo sistemos plėtra siekiant narystės Europos Sąjungoje ir tolesnė raida 
ją pasiekus, objektyviai numato papildomus neatidėliotinus veiksmus, kurių 
projektavimas reikalauja gerokai išplėsti mokslinių interesų ir mokslinės pro-
blematikos parametrus. Tam tikrus tyrimus atliekantys mokslininkai turi būti 
įtraukti į su naryste ES susijusių procesų valdymą ir įgyti galimybę naudotis 
pirminiais duomenimis, juos analizuoti ir taikyti vykdant mokslinių tyrimų už-
davinius. Šiai plėtrai turi reikšmės laiku atliktas mokslinis su visuomenės sau-
gumu susijusių naujų ar neatpažintų procesų nustatymas ir progresyvių tech-
nologijų (taip pat ir nanotechnologijų) pritaikymas saugumo problemoms 
spręsti.

Pastaraisiais metais nusikalstamo pasaulio veiklos formos, būdai ir me-
todai ypač sparčiai keičiasi ir tobulėja. Daugėja su informacinėmis ir kitomis 
naujomis technologijomis susijusių nusikalstamų veikų. Didėja gaivalinių ne-
laimių, techninių avarijų, kitų ekstremalių situacijų rizika ir galimas jų mastas. 
Atitinkamai turi tobulėti ir šių grėsmių visuomenės saugumui prevencijos ir 
kontrolės metodai bei būdai. Todėl visose visuomenės viešojo saugumo už-
tikrinimo srityse – teisėsaugos institucijų veiklos, viešosios tvarkos palaikymo, 
valstybės sienos apsaugos ir civilinės saugos – ypatingą reikšmę įgyja moksli-
niai tyrimai ir jų rezultatų įgyvendinimas.

Europos Sąjungoje pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir tech-
nologijų plėtros programą (7 BP) remiama atskira saugumo mokslinių tyrimų 
sritis. Jos pagrindiniai tikslai – plėtoti žinias ir technologijas, reikalingas piliečių 
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saugumui, ir užtikrinti, kad jos būtų tinkamai ir suderintai taikomos. Vien tik 
2007 metais projektams finansuoti buvo skirta 80,3 mln. eurų. Iš 41 pateiktos 
paraiškos tik 2 buvo finansuoti.1

Galima teigti, kad saugumą užtikrinančios Lietuvos institucijos dėl 
mokslinių tyrimų ir kitų svarbių poreikių, iškylančių atliekant nustatytas funkci-
jas, taip pat dėl informacijos apie naudojamos technikos patikimumą dažniau-
siai kreipiasi į užsienio šalių tiekėjus ir mokslo įstaigas, kai tuo tarpu Lietuvos 
mokslo ir studijų institucijos yra pajėgios atlikti saugumo mokslinius tyrimus 
įvairiomis mokslinių tyrimų temomis.2 Tokių tyrimų nevaržo ir Lietuvos teisės 
aktai. Štai Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 4 skyriuje nuro-
dyta, kad „...valstybė turi skatinti visų gyvenimo sričių mokslinę technologinę 
pažangą bei ja grindžiamų inovacijų visose socialinėse ir ekonomikos srityse 
diegimą. Tobulinti mokslinių tyrimų ir technologijų kūrimo bazę, skatinti ge-
resnę mokslinių tyrimų kokybę ir jų pritaikymą, stiprinti tarptautinį Lietuvos 
mokslo konkurencingumą, derinti Lietuvos mokslo prioritetus ir su Europos 
šalių prioritetinėmis mokslo kryptimis, sudaryti sąlygas vykdyti bendrus su 
kitų šalių mokslininkais projektus – šiuos tikslus kėlė visos Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės“.

Šiuo metu daugiausia Europos Sąjungos valstybių narių, remiantis 7BP 
Saugumo mokslinių tyrimų programos pavyzdžiu, inicijuojamos, rengiamos 
arba jau įgyvendinamos nacionalinės saugumo mokslinių tyrimų programos, 
skirtos visuomenės saugumui stiprinti. Štai Austrijoje įgyvendinama ilgalaikė 
saugumo (viešojo saugumo) mokslinių tyrimų programa (2005–2013 me-
tais). Programą, kurios biudžetas – 110 eurų, koordinuoja Federalinė trans-
porto, inovacijų ir technologijų ministerija, administruoja Austrijos paramos 
agentūra.3 Rumunijoje įgyvendinama saugumo (viešojo saugumo ir gyny-

1 Du projektai, kurių bendra vertė 3,045 mln. Lt (883 tūkst. eurų), Lietuvai tenkanti 
dalis – 186,008 tūkst. Lt (54 tūkst. eurų).

2 Žr. pavyzdžiui, Technologies for Defense. Lithuanian Science and Industry. Vilnius, 
2005.

3 Programa įgyvendinama konkursu finansuojamų projektų forma, tačiau finan-
suojami tik taikomojo pobūdžio moksliniai tyrimai. Pirmajame programos įgy-
vendinimo etape didžiausias dėmesys skiriamas kritinės infrastruktūros saugos 
temai (energija, komunikacija ir informacija, akademinė infrastruktūra, finansai, 
sveikata, maisto produktai, tiekimas ir dispozicija, transportas ir eismo sauga ir 
kt.). Remiamos 4 veiklos sritys: tinklų kūrimas; mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtra; mokslinių tyrimų ir demonstracinės veiklos rezultatų pritaikymas prakti-
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bos) mokslinių tyrimų programa, kurią pasiūlė Švietimo ir mokslinių tyrimų 
ir Gynybos ministerijos, o įgyvendina Rumunijos kosmoso agentūros ROSA. 
Programa vykdoma nuo 2005 metų Šiuo metu vykdomas antrasis programos 
etapas (2007–2013 metais). Programos biudžetas – 120 mln. eurų.

2007 metais rugsėjo mėnesį Vidaus reikalų ministerija, remdamasi mi-
nėta kitų valstybių patirtimi ir atsižvelgdama į Europos Komisijos Saugumo 
mokslinių tyrimų patarėjų tarybos rekomendaciją valstybėms narėms kurti 
nacionalines saugumo mokslinių tyrimų programas, organizavo apskritojo 
stalo diskusiją „Ar reikalinga Lietuvai nacionalinė saugumo mokslinių tyrimų 
programa?“ Diskusijoje dalyvavo mokslo įstaigų, pramonės ir potencialių var-
totojų – saugumą užtikrinančių įstaigų atstovai. Diskusijos metu buvo iškeltos 
šios problemos:

•	 silpni galutinių vartotojų (saugumą užtikrinančių įstaigų) ir mokslo įs-
taigų ryšiai; 4

•	 saugumo mokslinių tyrimų finansavimas retai siejamas su galutiniais 
rezultatais, visuomenės saugumo užtikrinimo prioritetais;

•	 esamos mokslinių tyrimų programos ir kitos priemonės neskatina 
mokslo ir technologijų pažangos viešojo saugumo užtikrinimo srityje, 
jose fragmentiškai minimi tik gynybos moksliniai tyrimai;

•	 nėra institucijos, kuri skatintų, remtų ir kontroliuotų mokslo įstaigų, 
pramonės ir saugumą užtikrinančių įstaigų bendradarbiavimą.

Įvertinus šias problemas, diskusijos metu buvo prieita prie bendros 
nuomonės, kad būtų tikslinga parengti nacionalinę saugumo mokslinių tyri-
mų programą.

2007 m. lapkričio mėnesį vyko Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo, Kraš-

koje; studijos. Programos finansuojamo projekto konsorciumą turi sudaryti bent 
po vieną partnerį iš saugumą užtikrinančių ir mokslinių tyrimų institucijų bei pra-
monės. Projektui skiriama lėšų suma (nuo 200 tūkst. iki 1,3 mln. eurų) priklauso 
nuo pasirinktos veiklos srities. Programą valdo vykdomasis komitetas, sudarytas 
iš aštuonių ministerijų, Austrijos mokslinių tyrimų programų paramos agentūros, 
Federalinės kanceliarijos ir socialinių partnerių atstovų. 

4 Pavyzdžiui, Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros 
koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. 
nutarimu Nr. 321, pabrėžiama tik mokslo, studijų ir verslo sąveikos būtinybė, bet 
nenurodomi šios sąveikos palaikymo būdai ir formos.
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to apsaugos, Užsienio reikalų ir Teisingumo ministerijų atstovų pasitarimas, 
kuriame buvo svarstoma, ar tikslinga rengti nacionalinę saugumo mokslinių 
tyrimų programą. Pasitarimo dalyviai vienbalsiai pritarė programos rengimui. 
2008 m. sausio mėnesį Vidaus reikalų ministerija, siekdama išsiaiškinti viešąjį 
saugumą užtikrinančių įstaigų bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institu-
cijomis mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros klausimais praktiką bei porei-
kį, atliko šių įstaigų apklausą. Jos rezultatai parodė, kad saugumą užtikrinančios 
įstaigos probleminiais klausimais vangiai kreipiasi į Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijas. Nurodytos šios pagrindinės priežastys: laiko, informacijos apie tei-
kiamas paslaugas ir lėšų, reikalingų užsakomiesiems tyrimams finansuoti, sto-
ka bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, konsultuojančių rūpimais klausi-
mais, nekompetentingumas.

2008 m. birželio 18 d. Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas 
svarstė ir pritarė Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymui inicijuoti Nacionali-
nės saugumo mokslinių tyrimų programos, kaip ilgalaikės valstybinės sau-
gumo stiprinimo programos, parengimą, o Vyriausybė 2008 m. lapkričio 12 
d. nutarimu Nr. 1144 pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam Lietuvos 
Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikių valstybinių 
saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo“ papildymo“ pro-
jektui, kuriuo minėtas planas būtų papildytas nauja programa – Nacionaline 
saugumo mokslinių tyrimų programa, ir pateikė jį Seimui. Minėtas projektas 
sudaro teisines prielaidas Nacionalinei saugumo mokslinių tyrimų programai 
(toliau – Programa) parengti ir įgyvendinti.

Programos paskirtis – remti žinių ir technologijų derinių pritaikymą 
kasdienėje saugumą užtikrinančių įstaigų veikloje, koordinuoti mokslo ir sau-
gumą užtikrinančių įstaigų bei pramonės bendradarbiavimą, o gautas naujas 
žinias ir technologijas pateikti Lietuvos ir užsienio rinkai. Parengus Programą 
būtų sudarytos prielaidos ne tik išplėsti mokslinių tyrimų rezultatų diegimo 
saugumą užtikrinančių įstaigų praktikoje, bet ir sumažinti saugumą užtikrinan-
čių įstaigų išlaidas naujoms technologijoms įsigyti. Taip pat būtų sudarytos 
prielaidos lygiaverčiam Lietuvos bendradarbiavimui su Europos Sąjunga, atsi-
vertų didesnės galimybės jungtis į tarpnacionalinius ir tarptautinius saugumo 
srities mokslinių tyrimų projektus (pavyzdžiui, 7BP ERA-NET, ERA-NET 
plius) ir spręsti visuomenės saugumo problemas didesnėmis pajėgomis, nau-
dojantis bendra infrastruktūra, sujungiant lėšas ir žinias.
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Paminėtina, kad siekiant parengti kokybišką ir veiksmingą Programą, 
jos rengimo metu dar reikėtų atlikti šiuos tyrimus:

•	 nustatyti saugumo srities mokslo ir technologijų prioritetines sritis bei 
pramonės potencialą;

•	 atlikti užsienio saugumo rinkos tyrimą ir patentų analizę;

•	 ištirti ateities grėsmes Lietuvai, saugumą užtikrinančių įstaigų poreikius 
ir jų gebėjimus veikti inovacijų procesą;

•	 nustatyti sąsajas tarp grėsmių, mokslinių tyrimų prioritetų ir pramonės 
potencialo;

•	 sukurti strateginį veiklos planą ateities grėsmėms viešojo saugumo sri-
tyje įveikti.
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Pagrindinės išvados ir rekomendacijos

Vidmantas Egidijus kuraPka 
Viktoras JUSTIcKIS 
Eglė BilEVičiūtė 
snieguolė MatuliENė

Atlikta saugumo koncepcijų ir sampratų mokslinė analizė leido patiks-
linti saugumo sąvoką, ištirti įvairių saugumo atmainų santykį su bendruoju 
saugumu ir tapo tyrimų teoriniu pagrindu. Tai savo ruožtu leido parengti pa-
siūlymus, skirtus integralaus visuomenės saugumo modeliui kurti. 

Asmens saugumo arba nesaugumo nuo svarbiausių nusikaltimų grupių 
(smurtiniai nusikaltimai, turtiniai nusikaltimai, nusikaltimai eismo saugumui) 
analizė atskleidė būtinumą atsisakyti nusistovėjusios nusikalstamumo deter-
minacijos aiškinimo paradigmos („kriminogeniniai veiksniai sukelia nusikals-
tamumą“) ir pereiti prie naujos, pagal kurią lemiamą, tarpininkaujantį vaidmenį 
sąveikoje tarp nusikalstamumo ir jį lemiančių veiksnių atlieka kriminogeninių 
veiksnių kompleksai. Šie kompleksai telkia įvairių nusikalstamumą skatinančių 
veiksnių poveikį, keičia juos į kriminogeninės kultūros ir terpės aktyvėjimą. 
Joms atitenka pagrindinis vaidmuo lemiant nusikalstamumo dinamiką. 

Kriminogeninio komplekso veiksniai yra glaudžiai savitarpyje susieti ir 
tarp jų vyksta aktyvi sąveika. Dėl to jie veikia nusikalstamumą kaip bendras blo-
kas, kuris lemia jo lygį ir dinamiką. Šiuolaikiniai daugiamatės statistikos metodai 
leidžia suformuoti apibendrinančius kriminogeninių kompleksų intensyvumą 
atspindinčius vadybinius indikatorius. Šie indikatoriai atveria naujas galimybes 
vykdant organizacinį vadybinį nusikalstamumo kontrolės tobulinimą. Jie teikia 
pagrindą tobulinimo prioritetams rinktis, įvairių nusikalstamumo kontrolės 
priemonių ir formų veiksmingumui bei ekonominiam efektui įvertinti.
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Monografijoje aptarti pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos (kuriantys) 
Lietuvos gyventojų nesaugumo nuo nusikaltimų būsenos priežastingumui, 
pagrindžiantys vertinimo pagrindus, parodė, kad reikalingas tolesnis komplek-
sinis Lietuvos gyventojų nesaugumo nuo nusikaltimų būklės ir tendencijų ty-
rimas, Lietuvos gyventojų nusikaltimų baimės lygio mažinimo bent iki Euro-
pos Sąjungos vidurkio pastangų krypčių mokslinė analizė.

Atliktas nusikalstamumo lygio ir dinamikos tyrimas paneigė paplitusį 
mūsų šalyje perdėtą ir nepagrįstą įsitikinimą, kad Lietuvoje nusikalstamumo 
padėtis yra daug blogesnė negu kitose Europos Sąjungos šalyse, parodė šio įsi-
tikinimo vaidmenį palaikant nusikaltimų baimę ir saugumo nuo nusikaltimų 
jausmo praradimą.

Itin svarbios grėsmės žmogaus gyvybei ir sveikatai buvo ir lieka smur-
tiniai nusikaltimai. Atliktas smurtinių nusikaltimų tyrimas atskleidė, kad viena 
svarbiausių šio saugumo spragų yra nepilnamečių, tarp jų ypač mažamečių, 
nesaugumas nuo seksualinių nusikaltimų. Vaikai ir paaugliai, nukentėję nuo 
tokių nusikaltimų, sudaro nuo 50 iki 80 proc. visų registruotų seksualinių nusi-
kaltimų aukų Lietuvoje. Konstatuojama gana sparčiai besiplėtojanti mažame-
čių ir nepilnamečių seksualinių „paslaugų“ rinka. Tai atitinka dabartinę rinkos 
ekonomikos socialinę padėtį – kai galimybė nusipirkti seksualines paslaugas 
praktiškai gana lengvai įgyvendinama Lietuvoje, nors seksas su nepilnamečiais 
asmenimis netoleruojamas ir baudžiamas. Visos šios charakteristikos nurodo 
pagrindinį šio meto ypatumą, jau tampantį „norma“ ir Lietuvoje (o kitose iš-
sivysčiusiose Europos Sąjungos šalyse tai jau seniai tapo „norma“) – siekimą 
rafinuotų seksualinių potyrių su vaikais, pedofilijos plitimą. 

Tyrimas rodo, kad šios perversijos, kurios tapo aktualia šiuolaikinės Eu-
ropos visuomenės problema, greitai plinta ir mūsų šalyje. Vadybiniu požiūriu 
tas plitimas rodo dabartinės priemonių sistemos, skirtos nepilnamečių ir maža-
mečių seksualinės eksploatacijos prevencijai, neveiksmingumą. 

Siekiant užtikrinti asmens saugumą, privaloma atkreipti dėmesį į ne-
pilnamečių nukentėjusiųjų teisinį statusą. Laiku atliktas vaiko, kuris nukentėjo 
nuo nusikalstamos veikos, pripažinimas nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu, 
suponuoja atitinkamo statuso įgijimą. Statuso suteikimo vilkinimas arba pripa-
žinimas nukentėjusiuoju ne tiesiogiai nukentėjusio vaiko, o kito asmens (tėvų, 
įtėvių ir pan.) gali lemti nepilnamečio nukentėjusiojo teisių pažeidimą.
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Nevisiškas nepilnamečio nukentėjusiojo procesinis veiksnumas lemia, 
kad nukentėjusiojo teises jis gali įgyvendinti tik padedamas atstovo ir prokuro-
ro. Tinkamo nepilnamečio nukentėjusiojo atstovo pagal įstatymą paskyrimas 
ir realus teisių bei pareigų jam išaiškinimas sudaro prielaidas baudžiamajame 
procese atstovauti nepilnamečio nukentėjusiojo teisėtiems interesams. Jei kyla 
abejonė dėl atstovo pagal įstatymą gebėjimo ar norėjimo tinkamai atlikti savo 
funkcijas, baudžiamojo proceso subjektai privalo jį pakeisti tinkamu atstovu.

Itin svarbi grėsmė mūsų šalies piliečių saugumui yra ir lieka turtiniai nu-
sikaltimai. Oficialios statistikos duomenų ir viktimologinių tyrimų apibendri-
nimas, pateiktas monografijoje, leidžia teigti, kad turtiniai nusikaltimai ir toliau 
lieka viena iš svarbiausių nusikaltimų grėsmių, sudaro vyraujančią nusikalsta-
mumo struktūros dalį, turi įtakos didžiausiai daliai šalies gyventojų ir būtent jų 
dalis (iš esmės vien vagystės) daro didžiausią įtaką nusikalstamumo (ir nusi-
kalstamumo grėsmių) padėčiai šalyje.

Turtinio nusikalstamumo dinamikai būdinga periodinio svyravimo 
tendencija. Ši tendencija gali būti paaiškinta, viena vertus, stochastiniu šių ten-
dencijų pobūdžiu (jos pokyčiai priklauso nuo daugybės įvairių krypčių veiks-
nių), kita vertus, mūsų šalies socialinės-ekonominės plėtros pastaraisiais metais 
prieštaringumu.

Atlikta analizė leido patikslinti pažeidžiamiausias turtinių nusikaltimų 
atžvilgiu gyventojų grupes. Tai yra moterys ir didžiųjų miestų gyventojai. Ty-
rimai rodo, kad šių socialinių grupių pažeidžiamumas aiškiai išsiskiria iš visų 
gyventojų ir yra nekintantis. Visa tai sudaro  kryptingų jų saugumo nuo nusi-
kaltimų grėsmių programų rengimo ir įgyvendinimo pagrindą.

Nesaugumo šaltinių mūsų šalyje analizė vertė skirti ypatingą dėmesį 
pavojams, susietiems su eismo taisyklių pažeidimais. Nesaugumo šaltiniai šioje 
srityje išnagrinėti trimis kryptimis: kelias, transporto priemonės ir eismo dalyviai. 
Atlikta analizė parodė tokio prevencinės veiklos kryptingumo perspektyvumą, 
užtikrinant gyventojų saugumą šioje srityje. 

Itin svarbi saugumo spraga šioje srityje yra problemos, kylančios tiriant 
eismo taisyklių pažeidimus. Nustatyta bendra padėtis gali būti apibūdinta to-
kiais žodžiais: „bendras (daugiašalis) organizacinis ir technologinis atsilikimas“. 

Žmogaus nesaugumo šaltinių analizė vertė atkreipti dėmesį į itin para-
doksalų nesaugumo šaltinį – netobulą įstatymų leidybą. Europos šalių ir Lie-
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tuvos įstatymų leidybos tyrimas parodė, kad patys įstatymai gali skatinti da-
ryti nusikaltimus visais tais būdais, kuriais juos sukelia ir kiti kriminogeniniai 
reiškiniai. Nors įstatymai leidžiami, siekiant sureguliuoti tam tikrus gyvenimo 
aspektus ir taip užtikrinti gyventojų saugumą, jų šalutinis padarinys yra priešin-
gas – naujų kriminogeninių veiksnių atsiradimas. Atliktas tyrimas parodė, kad 
tuo šalutinių veiksnių sukeliamas kriminalinis nesaugumas gali gerokai viršyti 
šių įstatymų tiesioginę naudą. 

Apibūdinti tokie įstatymo kriminogeniškumo būdai: įvedant apriboji-
mus ir draudimus, didinant paskatas juos pažeisti, palengvinant nusikaltimo 
padarymą ir slėpimą, taip pat visais kitais kriminologinių teorijų aprašytais bū-
dais.

Šie atlikto tyrimo rezultatai verčia kelti klausimą dėl Lietuvos ir kitų ša-
lių įstatymo leidėjo teisinės ir moralinės atsakomybės už jo leidžiamų įstatymų 
poveikį. Atsakomybė ypač aktuali tuo atveju, kai įstatymo leidėjas žinojo ar 
galėjo žinoti apie galimą leidžiamo įstatymo kriminogeniškumą, bet nesiėmė 
atitinkamų priemonių, kad įspėtų apie šį pavojų, lengvabūdiškai tikėdamas, jog 
kriminogeninių leidžiamo įstatymo pasekmių nebebus arba jos bus nedidelės.

Veikianti Lietuvoje įstatymų rengimo tvarka gerokai riboja galimybes 
nustatyti rengiamų įstatymų kriminogeniškumą ir visus kitus neigiamus ša-
lutinius padarinius. Ji iškreipia naujo įstatymo pasekmių vaizdą, neužtikrina 
jo nesaugumo šaltinių nustatymo, nesudaro vientiso jų įvertinimo ir teisingo 
sprendimo pagrindo dėl jo priėmimo arba atmetimo. 

Atliktas tyrimas leido pasiūlyti įstatymo leidimo mūsų šalyje tobulini-
mo priemones, kurių bendras tikslas – laiku išaiškinti potencialų leidžiamų 
įstatymų kriminogeniškumą.

Turint omenyje, kad veiksminga nusikalstamumo kontrolė galima tik 
esant patikimai informacijai apie jo būklę ir pokyčius, daug dėmesio buvo skir-
ta informacijai apie nusikalstamumą, ypač jos pagrindiniam šaltiniui – oficialiai 
statistikai. 

Monografijoje pasiūlyta apibendrinta duomenų analizė (ADA, crimi-
nal „data mining“) atveria naujas perspektyvas nagrinėjant oficialią nusikalsta-
mumo charakteristiką, ypač kai ji naudojama žmogaus saugumo užtikrinimo 
tikslais. 
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Atliktas viktimologinis tyrimas nepatvirtino, kad gyventojų savisaugos 
priemonės (bent tuo mastu, kuriuo dabar taikomos) darytų apčiuopiamą re-
alų poveikį gyventojų saugumui. Tyrimo metu nepavyko nustatyti statistiškai 
reikšmingų ryšių tarp savisaugos priemonių taikymo ir viktimizacijos.

Kita vertus, tyrimo rezultatai parodė, kad savisaugos priemonės daro 
esminį psichologinį poveikį asmens subjektyviam saugumo vertinimui. Todėl 
šių priemonių taikymą verčiau reikėtų vertinti kaip būdą, kuriuo būtų galima 
mažinti gyventojų nesaugumo jausmą. 

Siekiant tobulinti gyventojų saugumo užtikrinimo strategiją ir taktiką, 
svarbu  nustatyti sistemiškai ir statistiškai reikšmingus ryšius tarp asmens vik-
timizacijos ir nusikalstamumo lygio jo gyvenamojoje vietovėje. Tai leidžia da-
ryti prielaidą, kad tik mažinant realų nusikaltimų konkrečioje vietovėje skaičių 
galima iš tikrųjų padidinti asmens saugumą nuo nusikaltimų. Kitaip tariant,  
priemonės, tiesiogiai nukreiptos į nusikalstamumo mažinimą (nusikalstamu-
mo kontrolę), ir toliau turėtų likti strategine kryptimi užtikrinant gyventojų 
saugumą nuo nusikaltimų.

Baudžiamojo persekiojimo sistemos analizė parodė, jog šia siste-
ma nesugebama užtikrinti piliečių saugumo nuo pavojaus tapti nusikal-
timo aukomis. 

Buvo išaiškinti pagrindiniai šios sistemos trūkumai, kuriuos paša-
linus būtų galima veiksmingiau užtikrinti piliečių viktimologinį saugu-
mą. Trūkumai yra šie:

Nevisapusiškai apgalvota, sukonstruota, įteisinta ir įgyvendinama tar-
pusavio sąveika tarp vykdančių baudžiamąjį persekiojimą subjektų sukelia 
nereikalingą trintį, o neretai ir žmonių teisių bei laisvių pažeidimus, taip pat 
reikalauja vis didėjančių materialinių ir kitokių organizacinių išteklių. Skiriami 
nurodytai veiklai užtikrinti vis didesni žmogiškieji ir materialiniai ištekliai kol 
kas neužtikrina geresnės kokybės ir efektyvumo. 

Telkiant atitinkamų institucijų, visų pirma policijos pajėgumus vien iki-
teisminiam tyrimui, nepagrįstai nukenčia kitų tam tikroms įstaigoms priskirtų 
funkcijų įgyvendinimas.

Kad būtų galima užtikrinti žmogaus saugumą tiriant nusikalstamas vei-
kas, būtina gerinti ikiteisminio tyrimo efektyvumą. Todėl autoriai siūlo diegti 
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ikiteisminio tyrimo tyrėjų veikloje nusikalstamų veikų algoritmizavimo mo-
delį. Kriminalistikoje turėtų būti suvienodinta mokslinių rekomendacijų sis-
tema, kuri būtų pritaikyta praktikoje nusikalstamų veikų tyrimo algoritmų ir 
programų pavidalu. Jie turėtų aprėpti šiuolaikinius kriminalistikos laimėjimus, 
nusikalstamų veikų tyrimo teisinę bazę ir ikiteisminio tyrimo praktinę veiklą. 
Algoritmai leistų tyrėjui išspręsti daugumą tyrimo uždavinių, su kuriais jis su-
siduria tirdamas įvairių grupių, rūšių, porūšių nusikalstamas veikas. Neatsie-
jamas ikiteisminio tyrimo efektyvumo rodiklis – optimizuotas nusikalstamų 
veikų tyrimo organizavimo modelis, kurio svarbiausios jungiamosios grandys 
turėtų būti: aiškus ikiteisminio tyrimo subjektų įgaliojimų reglamentavimas, 
ikiteisminio tyrimo subjektų veiklos suderinamumas (bendradarbiavimas) 
nusikalstamų veikų tyrimo procese (bendradarbiavimo formų, subjektų atsa-
komybės šiame procese nustatymas ir pan.) ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų 
kvalifikacijos bei kompetencijos reglamentavimas užtikrinant veiksmingą nu-
sikalstamų veikų tyrimą (ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kom-
petencijos turinio nustatymas sukuriant kompetencijų portfelį).

Remiantis atliktais tyrimais Lietuvoje ir pasauline praktika, siūloma taip 
pat optimizuoti ekspertinių įstaigų veiklą valstybėje jas sujungiant į tam tikrus 
institutus.

Institucijų ir organizacijų, taikančių nusikaltimų prevencijos ir kontro-
lės priemones, nagrinėjimas leido išaiškinti keletą strateginių jų veiklos tobuli-
nimo krypčių. Šios kryptys daugeliu atvejų neatitinka nurodytų Nacionalinėje 
nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoje, patvirtintoje Lietuvos Res-
publikos Seimo. Tyrimas atskleidė šios programos trūkumus, kurie iš esmės 
mažina jos veiksmingumą, užtikrinant šalies gyventojų saugumą.

Dėl pirmapradžio ryšio su nacionalinio saugumo sistema Programoje 
vyrauja priemonės, kuriomis siekiama spręsti nacionalinio, regioninio ir vie-
tinio lygmens problemas. Programoje nenumatytos nusikaltimų prevencijos 
ir kontrolės priemonės, stiprinančios Lietuvos institucijų kompetenciją veikti 
Europos Sąjungos lygiu (išskyrus keletą priemonių pinigų plovimo prevenci-
jos kompetencijai formuoti). Tai sudarė sunkumus įgyvendinant priemones 
gauti ES struktūrinių fondų ir kitas lėšas.

Pastebėta, kad kai kurios institucijos ir organizacijos, pagal savo paskirtį 
turinčios vykdyti arba laiduoti prevencines priemones, pasitraukė iš Progra-
mos. Už atitinkamą valstybės politikos sritį atsakingų ministerijų vykdomos 
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priemonės šioje Programoje yra epizodinės arba atsitiktinės, kurių veiksmin-
gumu ar išbaigtumu ministerijos nesidomi, siekia šias priemones perkelti į savo 
sektoriaus programas. Tai trukdo Programos vientisumui. 

Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa tampa tei-
sėsaugos ir kriminalinės justicijos sektorine programa, prarasdama savo tarp-
žinybinę reikšmę. Ji neatlieka specialiųjų programų rengimo ir įgyvendinimo 
koordinavimo vaidmens, nors toks vaidmuo jai buvo suteiktas. Šia Programa 
tinkamai koordinuojamos tik teisėsaugos ir baudžiamosios justicijos sekto-
riaus programos. Pastebima, kad mažėja institucijų ir organizacijų, vykdančių 
prevencines priemones, skaičius ir įvairovės.

Rizikos veiksniu laikytas vidinis institucijų gebėjimo poreikių aišku-
mas. Buvo manoma, kad mokslo ir studijų institucijų įtraukimas į prevencijoje 
ir kontrolėje dalyvaujančių institucijų personalo mokymą numatytų ilgalaikę 
kvalifikacijų palaikymo ir atnaujinimo sistemą, pasižyminčią tikslingomis išlai-
domis kuo įmanoma geresnei personalo, vadinasi – ir veiklos kokybei pasiekti. 
Per mokslo ir studijų institucijas įmanoma geriausiai perduoti  koncentruotas 
ir pritaikomas žinias bei Europos valstybių patirtį visoms nusikaltimų preven-
ciją ir kontrolę vykdančioms institucijoms, taip pat nuolat nagrinėti ir stebėti 
jų veiklą.

Mokslo ir studijų institucijos gali panaudoti savo tarptautinių ryšių 
kanalus valdymo ir kitų nusikaltimų prevencijoje ir kontrolėje dalyvaujančių 
institucijų naudai ir taip sutaupyti valstybei mokymuisi ar patirčiai kaupti už-
sienyje skiriamas lėšas, kurios galėtų būti naudojamos Europos sutartiniams 
įsipareigojimams vykdyti, tačiau tarptautinio pobūdžio mokymo poreikiai ne-
pakankamai arba visiškai nepabrėžiami.

Institucijų, atsakingų už asmens saugumą nuo nusikalsta-
mų veikų, vadybos modeliavimas yra labai įvairialypis ir daugia-
matis. Autoriai priėjo prie išvados, jog vadybiniu aspektu į teisė-
saugos sistemos funkcionavimą galima apibendrintai žiūrėti kaip į 
procesų efektyvumo matavimo, jų tobulinimo ir kokybės vadybos 
problematiką. Toks požiūris suteikia galimybę pasinaudoti įdirbiu, 
sukauptu įvairiose veiklos srityse, perkeliant gerąją patirtį į sritį, susi-
jusią su žmogaus ir visuomenės saugumu. Monografijoje nagrinėjami 
tokie metodai, kaip subalansuotų rodiklių sistema, kuri iš veiklos ma-
tavimo priemonės peraugo į galingą strateginio valdymo instrumentą,  
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Six Sigma metodika, randanti vis platesnį pritaikymą įvairiausiems proce-
sams tobulinti, darbuotojų kompetencijų valdymas, tampantis žmogiš-
kųjų išteklių vadybos pagrindu.

Siekiant nuodugnesnio bei išsamesnio procesų valdymo ir taikant ana-
logijos principą, pirmiausia institucijose, atliekančiose viešojo saugumo pre-
vencijos, kontrolės, tyrimo funkcijas, turi būti įdiegta kokybės vadybos sistema. 
Ji yra pirmas žingsnis tokios institucijos veiklos rodikliams išgryninti, kad jie 
geriausiai atspindėtų ir kuriais remiantis būtų galima kontroliuoti rezultatyvius 
procesus, siekti nuolatinio gerinimo. Būtų gerai, jeigu kokybės vadybos prie-
monės pasklistų visose sistemą sudarančiose institucijose. Vėliau nuosekliai 
galima diegti pasirinktus ir pritaikytus prie įvairių institucijų specifikos veiklos 
efektyvumo vadybos modelius.

Autorių nuomone, galima teigti, kad saugumą užtikrinančios Lietuvos 
institucijos dėl mokslinių tyrimų ir kitų svarbių poreikių, iškylančių atliekant 
nustatytas funkcijas, taip pat dėl informacijos apie žmogaus saugumui užti-
krinti naudojamos technikos patikimumą dažniausiai kreipiasi į užsienio šalių 
tiekėjus ir mokslo įstaigas, nors Lietuvos mokslo ir studijų institucijos yra pa-
jėgios atlikti saugumo mokslinius tyrimus įvairiomis mokslinių tyrimų temo-
mis.1 Tokių tyrimų nevaržo ir Lietuvos teisės aktai. Štai Nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatymo priedėlio 4 skyriuje nurodyta, kad „...valstybė turi skatinti 
visų gyvenimo sričių mokslinę technologinę pažangą bei ja grindžiamų inova-
cijų visose socialinėse ir ekonomikos srityse diegimą. Tobulinti mokslinių ty-
rimų ir technologijų kūrimo bazę, skatinti geresnę mokslinių tyrimų kokybę ir 
jų pritaikymą, stiprinti tarptautinį Lietuvos mokslo konkurencingumą, derinti 
Lietuvos mokslo prioritetus su Europos šalių prioritetinėmis mokslo krypti-
mis, sudaryti sąlygas vykdyti bendrus su kitų šalių mokslininkais projektus – 
šiuos tikslus kėlė visos Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

1 Žr., pavyzdžiui, Technologies for Defense. Lithuanian Science and Industry. Vilnius, 2005.
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in this monograph the authors present the main results of the joint scien-

tific activities achieved through the academic program “the threats of crime and 

the Modern Managemental technologies of Human security” in 2008-2010, under 

contract with the Lithuanian Science council.

Monografijoje autoriai pateikia pagrindinius bendros mokslinės vei-
klos rezultatus gautus vykdant mokslo programą „Nusikalstamumo grėsmės 
ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos“ 2008–2010 metais, 
pagal sutartį su Lietuvos Mokslo Taryba. 

the public security sector institutions still have very limited opportunities 

to adapt scientific knowledge and new technologies for the management of its 

activities. Nevertheless, sometimes the scient’s recommendations are simply igno-

red, therefore, threats to personal and public safety  are inevitably deferred to the 

future.

Viešojo saugumo sektoriaus institucijos vis dar turi labai ribotus ge-
bėjimus adaptuoti mokslo pasiekimus ir naujas vadybos technologijas savo 
veikloje. Nežiūrint to, kartais mokslininkų rekomendacijos būna paprasčiau-
siai ignoruojamos, todėl neišvengiamai į ateitį nukeliamos grėsmės asmens ir 
visuomenės saugumui.

at the same time we observe that the fields of personal and public safety 

are manifold in every sense. in such cases, investigators must assume some res-

ponsibility for the security status. interdisciplinary research teams must be for-

med, which would engage in complex social, technological, and in some cases, life 

sciences research in the field of security.

Tuo pačiu stebime, kad asmens ir visuomenės saugumo sritis yra dau-
giaplanė visomis prasmėmis. Tokiais atvejais tyrėjai turi prisiimti dalį atsako-
mybės už saugumo būklę. Turi būti formuojamos tarpdisciplininės tyrėjų gru-
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pės, vykdančios kompleksinius socialinių, technologijos, o kai kuriais atvejais 
ir gamtos mokslų tyrimus saugumo srityje. 

the main problem in crime control and prevention in our country is mana-

gement -- organization. on the one hand, the fight against crime involves a number 

of institutions and organizations, adopting and realizing various public purposes, 

and the regional prevention program, which implements a number of measures. 

But, on the other hand, the organizing principle behind the present state of scien-

tific opportunities and advanced management principles fails to comply with all of 

these measures, and the effectiveness of control measures and the actual indivi-

dual programs on crime is uncertain, since these measures unfoundedly attribute 

individual institution’s functional/structural analysis of the activities of the institu-

tion and does not constitute a unified system.

Pagrindinė nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos problema mūsų 
šalyje yra vadybinė – organizacinė. Viena vertus, kovoje su nusikalstamumu 
dalyvauja daugybė institucijų, organizacijų, priimamos ir realizuojamos įvai-
rios paskirties valstybinės ir regionalinės prevencijos programos, realizuojama 
daugybė priemonių. Tačiau kita vertus, visas šios veiklos organizavimas iš es-
mės atsilieka nuo dabartinio mokslo galimybių bei pažangių vadybos principų: 
nevykdoma visų šių priemonių veiksmingumo kontrolė, realus atskirų prie-
monių ir programų poveikis nusikalstamumui yra neaiškus, minėtų priemonių 
taikymo priskyrimas atskiroms institucijoms nepagrįstas funkcine – struktūri-
ne institucijos veiklos analize bei nesudaro vieningos sistemos. 

in the authors’ opinion, it was appropriate to extend the previously com-

pleted (as part of a comprehensive national programs for crime investigation) re-

search on the crime situation and its future development  at the most basic level, 

with particular emphasis on adverse trends and events  that have appeared in 

recent years have not yet been assessed .

autorių nuomone, buvo tikslinga pratęsti anksčiau atlikus (vykdant nacio-

nalines kompleksines nusikalstamumo tyrimo programas) nusikalstamumo būklės 

ir tolimesnės raidos tyrimus pačiame bendriausiame lygyje, skiriant ypatingą dė-

mesį pastaraisiais metais išryškėjusioms ir dar netirtoms nepalankioms tendenci-

joms ir reiškiniams. 
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there are three, more-detailed, research directions that are currently rele-

vant in lithuania:

1. violent crime, including domestic violence against minors and so on, 

2. theft (the most widespread crime in lithuania), including thefts from flats, 

instant thefts, and so on,

3. traffic safety crimes.

Išskiriamos trys išsamesnio tyrimo kryptys, kurios šiuo metu aktualios 
Lietuvoje:

1. smurtinis nusikalstamumas, tame tarpe smurtas šeimoje, prieš maža-
mečius ir pan.

2. vagystės (Lietuvoje labiausiai paplitę nusikaltimai), tame tarpe iš butų, 
žaibiškos vagystėsw ir pan.

3. nusikaltimai transporto eismo saugumui.

one of the key objectives is to explore how a person’s and his environment’s 

safety is ensured  in the strictest sense through law, justice and other institutions, 

aimed at addressing interpretation of./, criminal acts,, research and prevention of 

the problems of conceptual analysis , as well as improvement of their methods, to-

ols and recommendations for implementation in practical action. Ensuring human 

security is impossible without recognizing the real and alleged threats to his know-

ledge. in  a society based on knowledge, effective recognition, interpretation, ana-

lysis and prevention  of criminal activities is not possible, not only without a clear 

strategy, but also pragmatic technology management at every level is necessary.

Vienas svarbiausių tikslų – tirti žmogaus ir jo aplinkos saugumo už-
tikrinimą siaurąja prasme per teisėsaugos, justicijos ir kitų institucijų veiklą, 
nukreiptą į nusikalstamų veikų aiškinimo, tyrimo ir prevencijos konceptualių 
problemų analizę bei jų metodų, priemonių ir rekomendacijų tobulinimą bei 
diegimą į praktinę institucijų veiklą. Žmogaus saugumo užtikrinimas neįma-
nomas be realių ir tariamų grėsmių jam pažinimo. Žinių visuomenėje nusikals-
tamų veikų efektyvus pažinimas, aiškinimas, tyrimas ir prevencija nėra galimi 
ne tik be aiškios strategijos, bet ir pragmatinių vadybos technologijų taikymo 
kiekviename lygyje. 
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thus, this monograph/ collective study attempts to provide new insight on 

the always-present issue of crime as an eternal problem.

Taigi, ši monografija – kolektyvinis tyrimas, skirtas visada aktualiai 
nusikalstamumo problemai ir bandymas visiškai naujai pažvelgti į šią amžiną 
problemą.

crime and its consequences are explored in this work, from the point of 

view of researching personal security and the danger of becoming a victim of crime 

(victimological insecurity). the authors of this monograph represent a wide range 

of scientific areas. But all are united by their view that   the approach to crime in-

vestigation in terms of security is the next step, allowing us a new look at a number 

of chronic crime problems and opening up new prospects for crime investigation.

Nusikalstamumas ir jo pasekmės šiame darbe nagrinėjami asmens 
saugumo nuo pavojaus tapti nusikaltimo auka (viktimologinio nesaugumo) 
požiūriu. Monografijos autoriai atstovauja pačioms įvairiausioms mokslo sri-
tims. Tačiau visus juos vienija požiūris, kad nusikalstamumo tyrimas saugumo 
požiūriu yra naujas žingsnis, kuris leidžia naujai pažiūrėti į daugelį įsisenėjusių 
nusikalstamumo problemų ir atveria naujas perspektyvas nusikalstamumo ty-
rimuose.

there has appeared a new and important understanding of that not only 

crimes that have happened, but also crimes that will happen are important, be-

cause society fears and expects them . these future not yet committed crimes, are 

a major fear, causing the greatest sense of insecurity in society. the latter, in turn, 

affects a wide range of areas of public life.

Atsirado naujas ir svarbus supratimas, kad reikšmingi ne tik įvykę bet 
ir neįvykę nusikaltimai, kurių visuomenė laukia, bijo. Būtent šie būsimieji, dar 
nepadaryti nusikaltimai kelia didžiausią baimę, sukelia didžiausią visuomenė-
je nesaugumo jausmą. Pastarasis, savo ruožtu, daro poveikį pačioms įvairiau-
sioms visuomenės gyvenimo sritims. 

a new paradigm has led to yet another important step—better understan-

ding of the role of crime (more precisely, victimological uncertainty) other in the 

context of other public security dangers. Previously, crime was seen as a pheno-

menon separate from other social problems. it used to be that society would fight 

diseases, natural disasters and crime. a new paradigm of victimological insecurity 

led to the study and understanding of crime, natural disasters, diseases and so on 
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as one of the basic social phenomenon’s—the general security of a person—ingre-

dients. this, in turn, has opened up new perspectives for the organization of crime 

control, and to ensure its interoperability with other  major public issues.

Nauja paradigma padėjo padaryti dar vieną svarbų žingsnį – tiksliau 
suvokti nusikalstamumo (o tiksliau, viktimologinio nesaugumo) vietą kitų 
visuomenei gresiančių pavojų kontekste. Anksčiau į nusikalstamumą buvo 
žiūrima kaip į atskirą nuo kitų visuomenės problemų reiškinį. Buvo kovojama 
su susirgimais, su stichinėmis nelaimėmis, su nusikalstamumu. Nauja viktimo-
loginio nesaugumo paradigma leido tirti ir suvokti nusikalstamumą, stichines 
nelaimės, susirgimus ir pan., kaip vieno pamatinio socialinio reiškinio – bendro 
asmens saugumo – sudėtines dalis. Tai, savo ruožtu, atvėrė naujas perspektyvas 
organizuojant nusikalstamumo kontrole bei užtikrinant jos sąveiką su kitomis 
stambiausiomis visuomenės problemomis.

this monograph is the first attempt in our country to examine the overall 

problems and victimological security/insecurity. Each section analyzes the  crimi-

nal process and the consequences, evaluating their impact on the individual safety 

of lithuania’s population.

Ši monografija yra pirmas mūsų šalyje bandymas išnagrinėti bendras ir 
šalies nusikalstamumo problemas nauju, viktimologinio saugumo/nesaugu-
mo, požiūriu. Kiekviename jos skyriuje nusikalstamumo procesai ir pasekmės 
nagrinėjami įvertinant jų poveikį ir reikšmę asmens, Lietuvos gyventojo sau-
gumui.

another new and important feature of the study conducted in this mono-

graph is the relationship of crime/victimological security and managemental ana-

lysis of its control .

Dar vienas naujas ir reikšmingas monografijoje atlikto tyrimo ypatumas 
– nusikalstamumo/ viktimologinio saugumo  siejimas su jo kontrolės vadybi-
ne analize. 

We can claim that the more  elemental it is, the more difficult it is to control 

certain social phenomenon, the better organized should be the affect on it. af-

fects on such elemental, unruly phenomenon must be based on the latest scientific 

achievements in management, accurate and comprehensive coordination, conti-

nuous forms and methods of management development, relentless and increasing 

verification of its performance.
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Galime teigti, kad kuo labiau stichinis, sunkiai kontroliuojamas yra tam 
tikras socialinis reiškinys, tuo geriau organizuotas turi būti poveikis jam. Povei-
kis tokiam stichiniam, nesuvaldomam reiškiniui turi remtis naujausiais vady-
bos mokslo laimėjimais, tikslia ir visapusiška koordinacija, pastoviu vadybos 
formų ir metodų tobulinimu, nepaliaujamu jų veiksmingumo patikrinimu bei 
didinimu. 

Paradoxically, crime control in our country differs significantly from this 

model. the main problem of the quality of control of crime in our country is linked 

to the managerial capabilities of organizations. on the one hand, the fight against 

crime involves a number of institutions, organizations, adopting and realizng mul-

ti-purpose national and regional prevention programs, implementing a number of 

measures. But, on the other hand, all these activities are often incompatible with 

the fundamental principles of management: failure to comply with all of these me-

asures, unclear actual results of separate measures and programs in fighting crime. 

sometimes, the allocation of preventive measures to the suitable institutions is not 

based on functional/structural analysis of the work, which is why the sum of the 

measures does not add up to an organic and unified system. .

Paradoksalu, kad nusikalstamumo kontrolė mūsų šalyje gerokai skiria-
si nuo šiuo vaizdo. Pagrindinė nusikalstamumo kontrolės kokybės problema 
mūsų šalyje yra susijusi su vadybiniais organizacijų gebėjimais. Viena vertus, 
kovoje su nusikalstamumu dalyvauja daugybė institucijų, organizacijų, priima-
mos ir realizuojamos įvairios paskirties valstybinės ir regioninės prevencijos 
programos, realizuojama daugybė priemonių. Tačiau kita vertus, visa ši veikla 
dažnai neatitinka pagrindinių vadybos principų: nevykdoma visų šių priemo-
nių veiksmingumo kontrolė, neaiškus realus atskirų priemonių ir programų 
poveikis nusikalstamumui. Kartais prevencinių priemonių taikymo priskyri-
mas atitinkamoms institucijoms nepagrįstas funkcine – struktūrine instituci-
jos veiklos analize, todėl priemonių visuma nesudaro organiškos ir vieningos 
sistemos. 

the authors’ goal was to analyze crime/victimological security and their 

control  in an managemental aspect.  therefore this monograph studies events 

that affect human safety, as well as the effectiveness of technology and of the sys-

tems managing the legal and social processes, responding to the prognoses and al-

ready existant threats and social changes, modeling the safety sector’s institution’s 

work, as well as the self-regulatory mechanisms that are composed as a scientific 
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level.Visų autorių siekis buvo panagrinėti nusikalstamumą/ viktimologinį saugumą 

ir jų kontrolę vadybiniu aspektu. todėl monografijoje yra tiriami žmogaus saugumą 

veikiantys reiškiniai, teisinių ir socialinių procesų valdymo sistemų bei technologijų 

efektyvumas ir naujų žinių pagrindu, reaguojant į prognozuojamas ir atsiradusias 

grėsmes bei socialinius pokyčius, modeliuojama saugumo sektoriaus institucijų 

veikla, taip pat moksliniame lygmenyje komponuojami jų savireguliacijos mecha-

nizmai.

 Building on the results of already completed national cross-cutting pro-

jects, and summarizing the newest scientific achievements (in computer science, 

criminology, forensics, management theory), the authors of this monograph have 

defined a unified framework for the management system dealing with the threats 

against the safety from crime for citizens in lithuania. this simulated system of the 

institutions ensuring society’s safety fulfills the requirements of a modern demo-

cratic nation, and is able to independently and effectively rework and correct its 

activities while paying attention to the desired results and changes in environment. 

Remiantis jau atliktų nacionalinių kompleksinių projektų rezultatais ir 
apibendrinant naujausius mokslo (informatikos, kriminologijos, kriminalisti-
kos, vadybos teorijos) pasiekimus autoriai monografijoje apibrėžė vieningos 
nacionalinės piliečių saugumo nuo nusikalstamumo grėsmių Lietuvoje va-
dybos sistemos gaires. Ši sumodeliuota visuomenės saugumą užtikrinančių 
institucijų sistema atitinka šiuolaikinius demokratinės valstybės valdymo rei-
kalavimus, geba savarankiškai ir atsakingai pertvarkyti ir koreguoti savo veiklą, 
atsižvelgiant į siekiamus rezultatus bei aplinkos pokyčius.

this monograph’s aims defined its structure and internal logic. in order to 

investigate crime/victimological uncertainty, it is necessary take into account the 

current situation. this means: to investigate the conditions of crime victimological 

insecurity , to revise of the factors upon which it depends, to answer the question 

“how to most effectively influence these factors, particularly through law enforce-

ment.”

Iškelti monografijos tikslai lėmė jos struktūrą ir vidinę logiką. Norint tirti 
nusikalstamumą/viktimologinį nesaugumą, būtina įvertinti esamą padėtį. Tai 
reiškia: ištirti nusikalstamumo/viktimologinio nesaugumo būklę, patikslinti 
veiksnius, nuo kurių ji priklauso, atsakyti į klausimą – kaip kuo veiksmingiau 
daryti poveikį šiems veiksniams, itin pasitelkiant teisėsaugos priemonėmis. 
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the monograph consists of two parts, addressing a group of four problems. 

the first part deals with the factors of human security from the danger of beco-

ming a victim of crim.. this part has two groups of issues. one group deals with the 

current state of development  of security from the danger of becoming a victim 

of crime and, while the second group of issues dealt with criminogenic factors 

which have major impact on the state of crime in lithuania. the second part of 

the monograph analyzes the issues related to the enforcement of personal safety 

from crime enforcement. as in the first part, this too is a problem with two groups 

of questions. the first group includes the impact of the measures and means to 

adjust managerial analysis for the criminogenic factors, while the second involves 

issues relating to the management of the current use of technology to improve the 

institutions responsible for security of  an individual from the threats of criminal 

activities.

Monografiją sudaro 2 dalys, kuriose nagrinėjamos 4 problemų grupės. 
Pirmoje dalyje nagrinėjami žmogaus saugumo nuo pavojaus tapti nusikalti-
mų auka veiksniai. Šioje dalyje yra 2 probleminių klausimų grupės. Vienoje 
grupėje nagrinėjami žmogaus saugumo nuo pavojaus tapti nusikaltimų auka 
dabartinė būklė ir raida, o antroje klausimų grupėje nagrinėjami kriminogeni-
niai veiksniai, darantys esminį poveikį nusikalstamumo būklei Lietuvoje. An-
troje monografijos dalyje analizuojami klausimai, susiję su asmens saugumo 
nuo nusikaltimų užtikrinimo. Kaip ir pirmojoje dalyje, taip ir šioje yra išskirtos 
dvi probleminių klausimų grupės. Pirmoji grupė apima poveikio priemonių ir 
būdų, taikomų kriminogeniniams veiksniams koreguoti vadybinę analizę, o 
antroji apima klausimus, susijusius su dabartinių vadybos technologijų panau-
dojimu tobulinant institucijų, atsakingų už asmens saugumą nuo nusikalsta-
mumo grėsmių veiklą. 

it is obvious that such a broad and multifaceted phenomenon as crime can-

not be studied in detail in a single monograph. so we had to choose which types 

of crime to focus on most. When choosing, we were guided by two criteria—the 

spread of crime and its danger to the public. thus the forms of criminal behavior 

were identified and they were what the monograph focused on: the most dan-

gerous (violent crime, organized crime), and the most common (property, traffic 

violations).

Akivaizdu, kad toks platus ir daugialypis reiškinys kaip nusikalstamu-
mas negali būti išsamiai ištirtas vienoje monografijoje. Todėl teko rinktis, ko-
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kioms nusikalstamumo atmainoms skirti daugiausia dėmesio. Besirenkant 
buvo vadovaujamasi dviem kriterijais – paplytimu ir pavojingumu visuomenei. 
Tokiu būdu buvo nustatytos nusikalstamo elgesio formos, kurios monografi-
joje buvo dėmesio centre: pavojingiausi (smurtiniai nusikaltimai, organizuotas 
nusikalstamumas), ir labiausiai paplitę (turtiniai, eismo pažeidimai). 

the main beneficiaries of the project—the lithuanian authorities and orga-

nizations, directly or indirectly involved in crime control and prevention:

•	 criminal justice institutions—police, prosecution, courts, sentencing, 
enforcement bodies, the Interior and the Ministry of Justice and its de-
partments, other concerned public authority;

•	 the institutions and organizations engaged in crime prevention—du-
cation, ecology, economy, transportation, medical and other authorities 
as well as the ministries that head them;

•	 community-based organizations, parties, movements, associations, 
whose programs include  active participation in crime prevention. In 
addition, parties, as public policy organizations, via their members in 
public administration, formthe state criminal justice policy. In this way, 
public exposure to the threats of crime policies are more focused and 
effective.

Pagrindiniai projekto naudotojai – tai Lietuvos institucijos ir organi-
zacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančios nusikalstamumo kontrolėje ir 
prevencijoje:

•	 baudžiamosios justicijos institucijos – policija, prokuratūra, teismai, 
bausmės vykdymo įstaigos, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijos 
bei jų padaliniai, kitos suinteresuotos valstybinio valdymo institucijos;

•	 tai institucijos ir organizacijos, vykdančios nusikalstamumo prevenci-
ją. Tai švietimo, ekologijos, ekonomikos, transporto, medicinos ir kitos 
institucijos ir jų darbui vadovaujančios ministerijos;

•	 tai visuomeninės organizacijos, partijos, judėjimai, susivienijimai, kurių 
programose numatytas aktyvus dalyvavimas nusikaltimų prevencijoje. 
Be to, partijos kaip visuomeninės politinės organizacijos per savo narius 
valstybinės valdžios ir valdymo institucijose formuoja valstybinę bau-
džiamojo teisingumo politiką. Tokiu būdu valstybinė poveikio į nusi-
kalstamumo grėsmes politika būtų labiau kryptinga ir efektyvi.



570 

E. BilEVičiūtė

But most importantly—this project will provide the greatest benefit to its 

main user—every lithuanian citizen.

Tačiau svarbiausia – šis projektas teiks didžiausią naudą pagrindiniam 
naudotojui – kiekvienam Lietuvos žmogui. 

the monograph ends with conclusions which reflect the main findings, mo-

deling new research opportunities, particularly in terms of an integrated public 

security model.

Monografija baigiama išvadomis, kurios atspindėdamos pagrindinius 
tyrimų rezultatus, kartu modeliuoja naujų tyrimų galimybes, itin kalbant apie 
integruoto visuomenės saugumos modelio kūrimą.    
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