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ĮŽANGA

Viena aktualiausių mūsų valstybės problemų yra nusikalstamumas ir jo 
socialiniai bei ekonominiai padariniai. Nusikalstamumo kontrolės proble
mos tapo svarbiausios ne tik teisėsaugos institucijų pareigūnams, jvairių 
teisės mokslų atstovams, bet ir aukščiausiajai Lietuvos valdžiai. Nusikals
tamumo tendencijos Lietuvoje, palyginti su Latvija ir Estija, taip pat ne
džiugina (žr. 1 lentelę).

1 l e n t e l ė .  Nusikalstamumas Baltijos valstybėse

Metai 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Užregistruota nusikaltimų

Lietuvoje 37 056 44 984 56 615 60 378 58 634 60 819 68 053 75 816 78 149
Latvijoje 34 684 41 929 61 871 52 835 40 983 39 141 38 205 36 865 36 674
Estijoje 23 807 31 748 41254 37 163 35 739 39 570 35 411 40 972 45 721

10 tūkstančių gyventojų tenka nusikaltimų

Lietuvoje 99 120 151 161 157 164 183 204 211
Latvijoje 129 151 232 203 157 155 152 147 148
Estijoje 150 206 264 244 237 265 240 280 314

Kriminogeninė padėtis Lietuvoje sunki, todėl būtina imtis veiksmingų 
būdų ir priemonių tiriant nusikaltimus ne tik baudžiamosios politikos lygiu, 
bet ir praktinėje teisėsaugos institucijų veikloje. Toks baras yra įvykio vie
tos apžiūra, jos efektyvumas ir rezultatyvumas. Šis veiksmas yra labai svar
bus ir paplitęs. Neveiksminga, netinkamai atlikta įvykio vietos apžiūra iš 
esmės lemia ir žemą nusikaltimų išaiškinimo lygį bei jų tyrimo problemas.

Lietuvoje įvykio vietos apžiūrų problemoms buvo skiriama nepakanka
mai dėmesio. Tarpukario Lietuvoje buvo paskelbta straipsnių apie tam tik
rus įvykio vietos apžiūros aspektus, bet dažniausiai tai buvo tik praktinio 
pobūdžio straipsniai. Apie atskirus įvykio vietos apžiūros klausimus rašė K. 
Budrevičius, V. Šebedevas, P. Pamataitis ir kai kurie kiti kriminalistai.

Tik 1962 m. buvo išleista J. Bliekos ir P. Danisevičiaus mokomoji prie
monė “ Įvykio vietos apžiūra”. 1994 m. S. Kraujalis parengė metodines re



komendacijas “Gaisravietės apžiūra ir techninės gaisrų ekspertizės skyri
mas”.

Apie atskirus su įvykio vietos apžiūra susijusius klausimus rašė ir kai 
kurie kiti Lietuvos kriminalistai. Lietuvos vidaus reikalų ministerija yra 
išleidusi atmintines ir metodines įvykio vietos apžiūros rekomendacijas.

Bet šitų publikacijų nepakanka nei mokymo procesui, nei praktikos po
reikiams, nes jos nagrinėja arba atskirus įvykio vietos apžiūros aspektus, 
arba jų informacija yra iš dalies pasenusi.

Mokymo proceso poreikiai ir paskatino parengti šį leidinį.
Leidinyje, atsižvelgiant į šiuolaikinius kriminalistikos mokslo laimėjimus 

bei Lietuvos teisėsaugos institucijų praktiką, pateikiamos praktinės įvykio 
vietos apžiūros rekomendacijos.

Atskirai yra analizuojama įvykio vietos apžiūrų praktika, pagrindiniai 
įvykio vietos apžiūrų trūkumai bei jų priežastys. Leidinio antroje dalyje 
sukaupta ir susisteminta informacija gali būti naudinga studentams, rašan
tiems baigiamuosius magistro bei kursinius darbus, mokslininkams, dokto
rantams ir teisėsaugos praktikams, besidomintiems įvykio vietos apžiūros 
klausimais.

<  <  >  >



I DALIS.
TEORINIAI, TEISINIAI IR METODINIAI 

ĮVYKIO VIETOS APŽIŪROS PAGRINDAI.

1 S K YR I U S .
APŽIŪROS SAMPRATA, UŽDAVINIAI IR 

REIKŠMĖ

1.1. Apžiūros esmė, procesiniai pagrindai 
ir rūšys

Tardymo apžiūra - tai toks procesinis veiksmas, kurio metu kvotėjas ar 
kitas įstatymo įpareigotas asmuo tiesiogiai stebi, užfiksuoja, o jei reikia, ir 
ištiria, panaudodamas nesudėtingas kriminalistikos technikos priemones, 
įvairius su tiriamu įvykiu susijusius objektus.

Apžiūros, kaip tardymo veiksmo, esmė yra ta, kad kvotėjas, tardytojas, 
prokuroras ar teismas tiesiogiai įsitikina tam tikrų faktų, duomenų buvimu 
baudžiamojo proceso įstatymo numatyta tvarka ir kartu užtikrina tų duo
menų patikimumą ir jų užfiksavimą.

Pagrindinės procesinės apžiūros nuostatos yra pateiktos Lietuvos Res
publikos baudžiamojo proceso kodekso 18 skirsnyje (199-203 str.). Toks 
pakankamai detalus šio tardymo veiksmo reglamentavimas rodo jo svarbą 
bei įstatymų leidėjo dėmesį šiam veiksmui.

Baudžiamojo proceso kodekso 199 str. “Pagrindai apžiūrai daryti” yra 
rašoma:

“Siekdamas rasti nusikaltimo pėdsakus ir kitus daiktinius įrodymus, iš
aiškinti įvykio situaciją, taip pat kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, 
tardytojas daro įvykio vietos, vietovės, patalpų, daiktų ir dokumentų ap
žiūrą.

Išimtiniais, neatidėliotinais atvejais įvykio vietos apžiūra gali būti da
roma iki baudžiamosios bylos iškėlimo. Šiais atvejais, kai yra tam pagrin
das, baudžiamoji byla iškeliama tuojau pat po įvykio vietos apžiūros pada
rymo (Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1965 m. 
kovo 13 d. įsako redakcija)”.



Šio straipsnio analizė rodo, kad tyrimo objektais gali būti įvykio vieta, 
vietovė, patalpos, daiktai ir dokumentai.

Pateikta formuluotė nėra tiksli ir išsami, nes iš esmės apžiūros objektais 
gali būti žmonės, lavonai, gyvuliai ir jų lavonai, transporto priemonės, įvai
rios informacijos laikmenos (kompiuteriai, kompaktiniai diskai ir pan.) ir 
kt.

Mūsų manymu, netikslinga įstatyme užfiksuoti išsamų visų apžiūros 
objektų sąrašą. Pagrindinis apžiūros tikslas - surasti, užfiksuoti, surinkti ir 
paimti informaciją apie turintį nusikaltimo požymių įvykį.

Įstatymų leidėjas šį tikslą formuluoja taip: “Siekdamas rasti nusikaltimo 
pėdsakus ir kitus daiktinius įrodymus,išaiškinti įvykio situaciją, taip pat ki
tas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai,..” (BPK 199 str.).

Apžiūros, kaip procesinio veiksmo, uždaviniai - organoleptiniais ir ne
sudėtingais instrumentiniais metodais išnagrinėti observuojamo objekto sa
vybes; nustatyti ar surasti susijusius su tiriamu įvykiu pėdsakus arba ob
jektus, ant kurių gali būti pėdsakų (tais atvejais, kai pėdsakams surasti bū
tini sudėtingi metodai ir pan.); surasti kitus su tiriamu įvykiu susijusius 
objektus, surastus pėdsakus ir kitus objektus užfiksuoti taikant procesinius 
ir techninius kriminalistinius metodus bei juos paimti (tais atvejais, kai tam 
tikrų objektų paimti negalima ar tai daryti netikslinga, būtina organizuoti 
atitinkamą apsaugą), išaiškinti įvykio situaciją ir kiek įmanoma ryšį tarp 
esamų pėdsakų ir kitų objektų įvykio vietoje, nustatyti kitas svarbias įvykio 
tyrimo aplinkybes, užfiksuoti įvykio vietos apžiūros eigą, rezultatus ir pa
reigūnų bei kitų asmenų veiksmus; sumažinti neigiamus padarinius.

Galima nurodyti ir daugiau kriminalistinių apžiūros uždavinių:
-  iškelti versijas dėl nusikaltėlio, nusikaltimo mechanizmo, nusikaltimo 

motyvų ir pan.;
-  gauti ir pateikti nusikaltimą tiriantiems pareigūnams neatidėliotiną 

orientacinę informaciją apie potencialų nusikaltėlį, jo požymius ir sa
vybes, nusikaltimo mechanizmą, panaudotas priemones ir 1.1.

Būtina pabrėžti, kad nors įstatyme visur vartojama “tardytojo” sąvoka, 
bet turima omenyje ir kiti baudžiamojo proceso įstatyme numatyti pareigū
nai, t.y. kvotos organų bei prokuratūros pareigūnai ir teismas.

Baudžiamojo proceso kodekso 200 str. “Apžiūros darymo tvarka” yra 
pateiktos kai kurios apžiūros darymo taisyklės:

“Reikiamais atvejais tardytojas, darydamas apžiūrą, gali kviesti daly
vauti atitinkamus specialistus. Apžiūros vieta gali būti apsupama iki apžiū
ros pabaigos.



Reikiamais atvejais tardytojas, darydamas apžiūrą, išmatuoja, nufotog
rafuoja ir nufilmuoja apžiūrimąją vietą ir atskirus objektus, sudaro planus 
ir sehemas, pagamina pėdsakų atliejas ir atspaudus.

Daiktus ir dokumentus, rastus darant poėmį, kratą ar įvykio vietos, vie
tovės ir patalpos apžiūrą, tardytojas apžiūri toje vietoje, kur atliekamas ati
tinkamas tardymo veiksmas. Jeigu daiktams ar dokumentams apžiūrėti rei
kia ilgo laiko arba jeigu yra kitų priežasčių, tardytojas juos apžiūri ten, kur 
daromas tardymas.

Pašto-telegrafo korespondencija apžiūrima laikantis šio kodekso 196 
straipsnyje numatytų taisyklių.

Jeigu, darant apžiūrą, iškyla reikalas padaryti poėmį, kratą, parodymą 
atpažinti, tai tardytojas tuos veiksmus atlieka, laikydamasis šio kodekso 
184-194 straipsniuose numatytų taisyklių”. (Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 1967 m. spalio 27 d. įsako, Lietuvos Res
publikos 1991m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. I - 2078 redakcija.)

Remiantis įstatymo normos analize galima teigti, kad įstatymo leidėjas 
šioje normoje nevisiškai pagrįstai sieja teisines normas ir taktines veiksmo 
atlikimo rekomendacijas1. Tuo labiau nėra aišku, kodėl pasirinktos vienos 
taktinės rekomendacijos, o ne kitos.

Baudžiamojo proceso kodekso 203 str. “Apžiūros protokolas” yra nuro
dyta:

“Tardytojas parašo apžiūros protokolą, laikydamasis šio kodekso 114 ir 
115 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

Protokole aprašomi visi tardytojo veiksmai ir paeiliui viskas, kas aptikta 
per apžiūrą, nurodant tą padėtį ar būklę, kuri tuo metu ten buvo.

Protokole taip pat išvardijama ir aprašoma visa tai, kas, darant apžiūrą, 
buvo paimta”. (Lietuvos Respublikos 1991 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. I 
- 2078 redakcija.)

Apžiūros protokole turi būti objektyviai ir išsamiai aprašyta tai, kas gali 
turėti reikšmės tiriant bylą. Įžanginėje apžiūros protokolo dalyje nuro
doma: protokolo surašymo vieta ir data, apžiūrą atliekančio asmens ir kitų 
dalyvaujančių asmenų pareigos, apžiūros atlikimo sąlygos bei jos pradėjimo 
ir baigimo laikas.

Aprašomojoje protokolo dalyje apibūdinama apžiūros vieta, jos situacija 
bei lokalizacija erdvėje. Aprašant pėdsakus ir kitus objektus, galinčius tu
rėti reikšmės bylai, protokole pažymima jų lokalizacija, apibūdinami objek

1 Kriminalistikos mokslininką parengtos taktinės rekomendacijos, kurios tampa teisės 
normomis, nepraranda savo esmės, o tik įgauna imperatyvinį pobūdį.



tai, ant kurių jie aptikti, nurodoma, kokia jų padėtis ir būklė, kokie jų ben
drieji ir specialieji požymiai, kokiais būdais bei priemonėmis jie išryškinti, 
užfiksuoti. Atsižvelgiant į sąlygas užfiksuojamas pėdsakų ir įvykio vietos 
situacijos tarpusavio ryšys.

Protokole turi būti surašoma visa tai, kas gali turėti reikšmės tiriant 
bylą. Nors tarp apžiūros principų yra nurodomas ir objektyvumo principas - 
išsamiai apžiūrėti kiekvieną tiriamo objekto plotelį, surašant protokolą tai
komas selektyvumo principas. Jeigu atsiranda abejonių dėl tam tikrų ob
jektų ryšio su tiriamu įvykiu, privalu juos užfiksuoti, nes objektai, kurie ne
paminėti protokole, negali turėti įrodomosios reikšmės.

Protokole užfiksuojami tiesiogiai kvotėjo nustatyti faktai bei gali būti 
įrašyta ir specialisto išvada.

Baigiamojoje apžiūros protokolo dalyje nurodoma, kas paimta iš įvykio 
vietos ir kokios kriminalistikos technikos priemonės buvo panaudotos bei 
pateikiamos jų charakteristikos. Čia taip pat nurodoma, kokiais techniniais 
kriminalistikos būdais yra užfiksuoti tam tikri objektai.

Apžiūros protokolą pasirašo šį veiksmą atlikęs pareigūnas ir kiti apžiū
roje dalyvavę asmenys.

Apžiūros rūšys įstatyme ir kriminalistikos teorijoje nesutampa. Kaip jau 
buvo minėta, Baudžiamojo proceso kodekso 199 str. nurodo šias apžiūros 
rūšis: įvykio vietos, vietovės, patalpų, daiktų ir dokumentų; BPK 201 str. 
reglamentuoja lavono apžiūrą, o BPK 202 str. - asmens apžiūrą. Čia yra 
kalbama apie apžiūros klasifikaciją pagal objektą. Kriminalistiniu požiūriu 
šią klasifikaciją būtina papildyti. Atskirais apžiūros objektais gali būti:

-  transporto priemonės;
-  gyvūnai ir jų lavonai;
-  kompiuteriai, kiti elektroniniai įtaisai ir informacijos laikmenos.
Atskirai literatūroje minima ir pašto bei telegrafo korespondencijos ap

žiūra. Kriminalistiniu požiūriu - tai dokumentų apžiūra, bet dėl specifinio 
procesinio apžiūros atlikimo režimo ją galima taip pat laikyti savarankiška 
rūšimi.

Dažniausiai atliekama įvykio vietos apžiūra, bet tam tikrais atvejais gali 
būti apžiūrima vietovė arba patalpos, kurios nėra įvykio vieta. Pavyzdžiui, 
gali būti atlikta patalpų, kuriose gyveno be žinios dingęs asmuo, apžiūra 
turint tikslą užfiksuoti jo rankų pėdsakus ir pan.

Daiktų, dokumentų (taip pat ir pašto, telegrafo korespondencijų) ap
žiūra gali būti atliekama kaip savarankiškas procesinis veiksmas arba atlie
kama įvykio vietos apžiūros ar kito procesinio veiksmo metu. Šios apžiūros 
pagrindinis tikslas - užfiksuoti tam tikrus objektus, nurodant jų bendruosius



ir specialiuosius požymius, nustatyti tų objektų ryšį su tiriamu įvykiu, jų 
atsiradimo aplinkybes ir t.t. Apžiūros aktualumas vis didės -  tai priklausys 
nuo pokyčių baudžiamojo proceso įstatyme įgyvendinant rungtyniškumo 
principą.

Lavono apžiūra dažniausiai atliekama įvykio vietos apžiūros metu, ta
čiau lavonas gali būti apžiūrimas ir lavoninėje arba po ekshumacijos (palai
dotą lavoną atkasus). Šios rūšies apžiūra atliekama norint nustatyti ir užfik
suoti tam tikrus pėdsakus (smurto ar ypatingų žymių) bei kitas svarbias 
bylos tyrimo aplinkybes. Ypač didelę reikšmę lavono apžiūra turi iškeliant 
versijas.

Gyvulių ir jų lavonų apžiūra atliekama norint nustatyti tikrąjį jų savi
ninką. Apžiūros metu yra nustatomi bendrieji (rūšis, veislė, lytis, amžius, 
dydis, spalva ir pan.) bei individualieji (įspaudai, įkarpos, randai, įvairūs 
kiti) požymiai. Tokioje apžiūroje turėtų dalyvauti veterinarijos ar zootech
nikos specialistas.

Jeigu nebūtina teismo medicinos ekspertizė, gali būti atlikta įtariamojo, 
kaltinamojo ar nukentėjusiojo asmens apžiūra norint nustatyti ant jo kūno 
nusikaltimo metu atsiradusius pėdsakus arba ypatingas žymes. Tokios ap
žiūros metu apžiūrimi ir rūbai, ant kurių galėjo likti pėdsakų.

Atliekant asmens apžiūrą neleidžiami veiksmai, žeminantys apžiūrimojo 
orumą arba kenkiantys jo sveikatai (žr. LR BPK 202 str.).

Transporto priemonių apžiūra būtina tiriant autoįvykius, jų vagystes ir 
kitus nusikaltimus. Apžiūrint šios rūšies objektus rekomenduotina, kad 
dalyvautų specialistai (kriminalistai, autotechnikai)1.

Tiriant autoįvykius nustatomi transporto priemonės bendrieji ir indivi
dualieji požymiai (rūšis, modelis, pagaminimo metai, pagrindinių agregatų 
numeriai, valstybinės registracijos numeris), nustatomi ir užfiksuojami 
transporto priemonės išoriniai pažeidimai (kėbulo, ratų, stiklų, žibintų ir 
pan.), pagrindinių sistemų techninė būklė (stabdžių, signalinių sistemų, 
vairo kolonėlės ir kt.), lokalizuojami ir fiksuojami įvairūs pėdsakai (kraujas, 
plaukai, mikroobjektai, mechaniniai ir kt. pažeidimai).

Jei apžiūrima transporto priemonė kelia įtarimą (tam tikri požymiai pa
našūs į pavogtos transporto priemonės, nežinomas savininkas ir pan.), pir
miausia yra tikrinami jos numeriai. Atidžiai apžiūrima, ar jie nepakeisti 
(falsifikuoti), ar neperdažytas kėbulas. Tikrinamas valstybinis automobilio

1 Policijos departamento Kriminalistinių ekspertizių tarnyboje sukurti transporto prie
monių identifikavimo padaliniai. Jų specializacija -  automobilių numerių bei jų registracijos 
dokumentų tyrimas.



numeris, ar jis yra konkrečios transporto priemonės, nuslatomas automo
bilio savininkas. Jeigu transporto priemonė yra iškomplektuota, būtina nu
statyti, kas yra pavogta. Apžiūrint tokius automobilius būtina ieškoti rankų 
pėdsakų, įvairiausių mikroobjektų (įtariamųjų rūbų mikropluoštelių, grun
to nuo batų, nuorūkų ir t.t.).

Transporto priemonę radus nuošalioje vietoje tikslinga ieškoti kojų bei 
kitos transporto priemonės pėdsakų.

Jei transporto priemonė buvo panaudota kaip nusikaltimo įrankis, joje 
galima rasti įvairiausių pėdsakų (tai gali būti nusikaltimo įrankiai, pagrobti 
daiktai ir t.t.). Pavyzdžiui, jeigu automobilyje buvo išžaginta moteris, ga
lima rasti biologinių ir kitų mikroobjektų, rankų pėdsakų, ginklų, nukentė
jusiosios daiktų ir pan.

Apžiūrint įvairias įvykio vietas vis dažniau tenka susidurti su elektroni
nėmis informacijos laikmenomis (faksais, kompiuteriais, telefonais su nu
merio atmintine ir t.t.). Dažnai juose užfiksuota informacija turi didelę 
reikšmę tiriant bylą, o neprofesionalus arba nerūpestingas elgesys gali su
kelti neigiamus padarinius ir tokių veiksmų žala gali būti nepataisoma. To
dėl būtina stengtis, kad tokioje apžiūroje dalyvautų specialistas programuo
tojas.

Apžiūros būna įvairių rūšių. Atsižvelgiant į tai, kas apžiūri, jos klasifi
kuojamos į:

-  kvotos pareigūnų;
-  tardymo pareigūnų;
-  prokurorų;
-  teismo.
Pagal atlikimo eiliškumą apžiūros yra skirstomos į pirmines ir pakarto

tines. Be abejo, pirminė apžiūra ypač svarbi, todėl reikia stengtis atlikti 
visus būtinus veiksmus, kad neprireiktų atlikti pakartotinės apžiūros. Jeigu 
dėl tam tikrų priežasčių (blogos oro sąlygos, nėra būtinų techninių krimi
nalistikos priemonių, reikiamo specialisto arba paaiškėjo naujos aplinky
bės) atliekant pirminę apžiūrą nebuvo nustatyti norimi faktai, gali būti at
likta pakartotinė apžiūra. Atliekant pakartotinę apžiūrą dar kartą tikrinami 
jau apžiūrėti objektai.

Pagal apžiūros išsamumą apžiūros būna pagrindinės ir papildomos. Pa
pildoma apžiūra atliekama tais atvejais, kai reikia apžiūrėti pirminės (pa
grindinės) apžiūros metu neapžiūrėtas vietovės dalis arba tam tikrus objek
tus. Papildoma apžiūra atliekama dažniausiai dėl to, kad pirminės (pagrin
dinės) apžiūros metu netinkamai buvo nustatytos įvykio vietos apžiūros 
ribos.



Nors pagal įstatymą visi tardymo veiksmai yra vienodai svarbus, bet dėl 
tam tikrų priežasčių įvykio vietos apžiūra tiriant nusikaltimus yra ypač 
svarbi.

1.2. Įvykio vietos apžiūros samprata 
ir reikšmė

Tiriant nusikaltimus nusikaltimo padarymo vieta visais laikais susilauk
davo susidomėjimo, nes čia dažniausiai buvo aptinkami nusikaltimo požy
miai. Bet tik XIX a. buvo sukurti šito labai svarbaus veiksmo moksliniai 
pagrindai.

H. Grossas savo knygos “Teismo tardytojų vadovas” 3 skyriuje pateikia 
pagrindines rekomendacijas, kaip reikia pasirengti ir atlikti įvykio vietos 
apžiūrą1.

Nuo H. Grosso laikų įvykio vietos apžiūros klausimais buvo išleista la
bai daug literatūros (mokslinių straipsnių, monografijų, disertacijų, moko
mųjų leidinių, praktinių rekomendacijų ir pan.), bet pati įvykio vietos sam
prata buvo traktuojama įvairiai. Daugelio mokslininkų nuomone, įvykio 
vietos apžiūra - tai seniausiai taikomas tardymo veiksmas. Tarpukario Lie
tuvoje iš visų tardymo veiksmų apžiūrai buvo teikiama išskirtinė reikšmė.

Apžiūra buvo apibūdinama kaip “nuodugni nusikaltimo vietos apžvalga 
ir įrašymas į protokolą šiuo iškeltų pėdsakų, nusikaltėlio paliktų įrankių, jo 
sugadintų daiktų ir apskritai visa, kas gali turėti reikšmės nustatant patį 
nusikaltimo faktą, taip pat nurodyti nusikaltėlį arba jį įkaitinti”* 2.

Gana plačiai tarpukario Lietuvos įvykio vietos apžiūros problemos yra 
apžvelgtos E. Palskio monografinėje studijoje3.

1962 m. buvo išleistas J. Bliekos ir P. Danisevičiaus mokomasis leidinys 
“Įvykio vietos apžiūra”. Jame buvo pateiktas šio veiksmo apibūdinimas: 
“įvykio vietos apžiūra yra toks tardymo veiksmas, kurio metu betarpiškai 
akivaizdžiai ištiriama ir užfiksuojama įvykio vieta, jos aplinka, surandami, 
įtvirtinami ir paimami įvykio ištyrimui reikalingi objektai”4.

Г. Гросс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. СПБ, 
1908. С .157-163.

2 Nusikaltimams kelti ir tirti vadovėlis. -  K., 1925. P. 28.
3 Palskys E. Lietuvos kriminalistikos istorijos apybraižos (1918-1940 m.): monografinė 

studija. -  V., 1995.
4 Blieka J., Danisevičius P. Įvykio vietos apžiūra. -  V., 1962. P. 5.



Panaši įvykio vietos apžiūros sąvoka yra pateikta ir Vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto mokslininkų parengtose baudžiamojo proceso ir krimina
listikos vadovėliuose1.

Vakarų šalių teisės mokslų atstovai neskyrė daug dėmesio teoriniams 
kriminalistikos, taip pat ir įvykio vietos apžiūros klausimams. Jų dėmesys 
buvo nukreiptas į pragmatinius klausimus (priemones ir būdus, kuriais ga
lima surasti, įtvirtinti ar išstirti tam tikrus pėdsakus, ir pan.). Todėl išsamūs, 
panašūs į mūsų apibrėžimus įvykio vietos apžiūros apibūdinimai Vakarų 
šalių kriminalistikos literatūroje yra gana reti. Pakankamai išsamius įvykio 
vietos apžiūros apibūdinimus galima rasti vokiečių kriminalistikos literatū
roje2.

Nemažai įvykio vietos apžiūros apibrėžimų yra pateikiama rusų literatū
roje. Tokie apibrėžimai pateikiami beveik kiekviename kriminalistikos va
dovėlyje arba kito pobūdžio leidiniuose, kuriuose yra nagrinėjami įvykio 
vietos apžiūros klausimai3.

Įvykio vieta vadinama ne tik vieta, kur įvyko nusikaltimo požymių turin
tis įvykis, bet ir tos vietos, kur buvo rasta pasirengimo nusikaltimui ir jo 
slėpimo pėdsakų. Taigi įvykio vietos terminas yra gerokai platesnis negu 
nusikaltimo padarymo vieta.

Mūsų manymu, įvykio vietos apžiūra -  tai procesinis veiksmas, kurio 
metu organoleptiniais ir techniniais būdais ištiriama, suvokiama ir užfik
suojama įvykio, turinčio nusikaltimo požymių, vieta, jos situacija, suran
dami, įtvirtinami, preliminariai ištiriami ir paimami nusikaltimui ištirti rei
kalingi objektai bei jų lokalinės struktūros.

Įvykio vietos apžiūros esmė - tai pirmiausia kryptinga objektų observa- 
cija, jų pažinimas kitais jutimo organais bei naudojant tam tikras technikos 
priemones. Tai yra pažintinis šio veiksmo aspektas. Aptikti, nustatyti faktai 
turi būti užfiksuoti ir panaudoti toliau tiriant bylą. Nustatyti ir užfiksuoti 
faktai turi padėti iškelti pagrįstas versijas, nustatyti įvykio mechanizmą ir 
dalyvavusių jame asmenų veiksmus.

Įvykio vietos apžiūra turi ypač didelę reikšmę tiriant nusikaltimus, nes:
-  šis tardymo veiksmas yra atliekamas tiriant daugumą nusikaltimų;

1 PalskysE., Radauskas M.y Danisevičius P. Kriminalistika. -  V., 1985. P. 189; Danisevičius 
P., Radauskas M., Palskys E . Lietuvos TSR baudžiamasis procesas. -  V., 1978. P. 404.

2 Žr. H. Clages. Kriminalistik fiir Fachhochschulen. Der Tatort, der erste Angriff. -  
Stuttgart, Miinchen, Hannover, 1983. S. 20-21.

3 Криминалистика/ под. ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина- Москва, 1994. С. 240. 
ДрапкинЛ. Я.у Долинин В. Тактика отдельных следственных действий. -  Екатеринбург,

1994. С 4.



-  didelė kiekvienos baudžiamosios bylos pėdsakų (daiktinių įrodymų) 
dauguma yra randama įvykio vietos apžiūros metu;

-  tiriant įvykio vietą galima tiesiogiai susipažinti su nusikaltimo pada
riniais;

-  paimti įvykio vietoje pėdsakai nesikeičia ir jų įrodomoji reikšmė iš
lieka tokia pati viso tyrimo metu;

-  įvykio vietoje gauta informacija dažniausiai yra beveik nepakitusi ir 
tiesiogiai susijusi su tiriamu įvykiu;

-  apžiūrint įvykio vietą randami ne tik pėdsakai ir kiti objektai, bet ir 
nustatomas jų tarpusavio ryšys bei ryšys su įvykio situacija;

-  apžiūrint įvykio vietą gali būti gauta informacija apie jos situaciją, 
nusikaltimo padarymo mechanizmą, nusikaltėlio ir aukos veiksmus 
prieš ir po nusikaltimo padarymo bei kitas svarbios įvykio situacijos 
aplinkybes;

-  kokybiška ir greita įvykio vietos apžiūra - prielaida greitai ištirti nusi
kaltimą ir nustatyti nusikaltėlį;

-  apžiūrint įvykio vietą gaunama orientacinė informacija, reikalinga 
versijoms iškelti ir neatidėliotinai nusikaltėlių paieškai;

-  įvykio vietoje gauta informacija leidžia teisingai, kryptingai pradėti 
nusikaltimo tyrimą. Jeigu įvykio vietoje yra surinkta neišsami arba 
klaidinga informacija, tai ir bylos tyrimas bus nekryptingas ir netgi 
klaidingas;

-  klaidos, padarytos apžiūrint įvykio vietą, dažniausiai yra nepataiso
mos. Neatlikus įvykio vietoje tam tikrų veiksmų, prarandama infor
macija, kurios atnaujinti jau neįmanoma, kadangi pėdsakai įvykio vie
toje išnyksta arba būna sunaikinami;

-  apžiūrint įvykio vietą gaunama tokia informacija, kurios negalima 
gauti kitomis procesinėmis priemonėmis, nes įvykio vieta - nusikal
timo ir nusikaltėlio pėdsakų sankaupos vieta, todėl jos pažintinei ver
tei negali prilygti nė vienas kitas tardymo veiksmas.

1.3. Įvykio vietos apžiūros uždaviniai

Kriminalistinis uždavinys - tai situacija, kurioje kvotėjas ar kitas proceso 
dalyvis, aiškinantis ir tiriantis nusikaltimą, gali pasiekti užsibrėžtą tikslą tik 
tam tikru būdu apdorojęs informaciją.

Tiriant nusikaltimus būtina sąmoningai, sistemingai ir nuosekliai iškelti 
kriminalistinius uždavinius ir juos patikrinti apžiūrint įvykio vietą. Šis pro



cesas leis atsisakyti mechaniško įvykio vietos apžiūros nuoseklumo. Tai 
galima pagrįsti tokiais teiginiais:

1. Apžiūros bei paieškos veikla yra griežtai kryptinga ir atranki, tai reiš
kia, kad atliekant įvykio vietos apžiūrą dėmesys skiriamas tik tam tik
riems įvykio vietos elementams, jų savybėms, ryšiams ir 1.1 Netiriamų 
elementų skaičius yra daug didesnis negu fiksuojamų. Antai iš dau
gelio tūkstančių ar milijonų įvykio vietoje esančių objektų ir jų savy
bių fiksuojama tik labai nedidelė dalis.

2. Apžiūros kryptis nuolat (dažnai nesąmoningai) keičiama. Ši kaita - 
tai kvotėjo sąmonėje vykstančių labai sudėtingų procesų rezultatas. 
Kvotėjas nuolat formuluoja ir iškelia uždavinius, pasirenka jų spren
dimo variantus, verifikuoja gautą informaciją ir ja remdamasis iškelia 
naujus uždavinius ir t.t.

Kiekvienas nusikaltimus tiriantis policijos pareigūnas, norėdamas tin
kamai ištirti įvykio vietą, turi turėti omenyje atėjusią iš romėnų teisės sep- 
tynnarę nusikaltimo aiškinimo formulę: kas, ką, kur, kada, kaip, kodėl, 
kam padedant? Remiantis šia formule galima suformuluoti tipinius įvykio 
vietos apžiūros uždavinius:

1. Ar konkrečiu atveju buvo padarytas nusikaltimas? Įvykio pobūdis 
atliekant apžiūrą, o dažnai ir ją atlikus būna neaiškus. Įvykio vietos 
aplinka, esantys pėdsakai ir kiti daiktiniai įrodymai neleidžia nu
spręsti, padarytas nusikaltimas ar ne. Iškėlęs galimas versijas kvotė
jas kruopščiai surenka faktus, analizuoja jų ryšius ir visapusiškai iš
analizavęs informaciją gali daryti išvadą. Reikia žinoti, kad įvykio 
aplinka, pėdsakai ir kiti materialūs požymiai dažnai įvykio vietoje 
nesiskiria nuo pėdsakų ir kitų materialių požymių, kai nusikalstamos 
veiklos nebuvo. Pvz., kai kurie nužudymo pėdsakai ir materialūs po
žymiai nesiskiria nuo padarinių, atsiradusių dėl būtinosios ginties.

2. Ar nusikaltimas padarytas ten, kur apžiūrima įvykio vieta, ar kitoje 
vietoje? Pvz., nukentėjusysis nužudytas bute, tačiau po to lavonas 
buvo pervežtas į jo suradimo vietą. Kai atsakymas yra teigiamas, rei
kia nustatyti būdą, priemones ir lavono gabenimo į jo suradimo vietą 
kelius. Tai nustatyti galima analizuojant kojų, transporto priemonių, 
lavono traukimo ir kt. pėdsakus. Ant lavono ar jo drabužių galima 
surasti įvairių medžiagų dalelių.

3. Kokiu keliu įvykio dalyviai pateko į įvykio vietą, kokiu keliu jie iš
vyko iš įvykio vietos? Ar galima pagal rastus įvykio vietoje nusikal
tėlio pėdsakus organizuoti pasislėpusių nusikaltėlių paiešką?



4. Kiek asmenų buvo įvykio vietoje, jų požymiai. \  šį klausimą galima 
atsakyti analizuojant rankų, kojų pėdsakus, padaryto nusikaltimo 
pobūdį.

5. Kokie įvykio dalyvių veiklos motyvai? Nagrinėjant įvykio vietos ap
linkos pokyčius tyrinėjami daiktai, kuriuos lietė įvykio dalyviai. Ne
retai situaciniai pokyčiai rodo ne tik veiksmų pobūdį, įvykio mecha
nizmo aplinkybes, bet ir dalyvių veiksmų motyvus.

6. Kiek laiko įvykio dalyviai užtruko nusikaltimo vietoje? Į šį klausimą 
galima atsakyti išnagrinėjus ir įvertinus visus rastus pėdsakus ir įvy
kio vietos aplinką. Jeigu apžiūrima įsilaužimo vieta, reikia ieškoti 
pėdsakų ir požymių, nurodančių įsilaužimo laiką. Be to, iš įsilaužimo 
pobūdžio ir pagal nusikaltėlio veiksmų pėdsakus galima apytikriai 
nustatyti jo buvimo įvykio vietoje laiką.

7. Kada įvyko tiriamas įvykis? Pvz., jeigu ant lavono kūno yra akivaiz
dūs sužalojimai, tai reikia ieškoti pėdsakų ir kitų duomenų, rodan
čių, kada buvo padaryti sužalojimai, bandyti nustatyti mirties laiką, 
taip pat kada lavonas buvo atgabentas į suradimo vietą. Svarbu ne 
tik nustatyti mirties laiką, kada lavonas buvo atgabentas į vietą, bet 
ir paros laiką, o jei įmanoma, ir valandas bei minutes. Čia labai 
svarbūs yra lavoniniai reiškiniai.

8. Kokia apžiūrimos teritorijos ar patalpos dalis yra įvykio vieta? Atsa
kymų į šį klausimą reikia ieškoti analizuojant pėdsakus, daiktų tar
pusavio padėtį ir išsidėstymą.

9. Kokius kitus veiksmus atliko nusikaltėliai įvykio vietoje, pvz., ar nu
sikaltėlis įvykio vietoje nebandė paslėpti nusikaltimo ar falsifikuoti 
pėdsakų?

10. Kokius daiktus paliko nusikaltėlis nusikaltimo vietoje? Ar nepaliko 
nusikaltimo įrankių, smulkių daiktų, rūbų ir pan.

11. Kokie pėdsakai iš įvykio vietos galėjo likti ant nusikaltėlio kūno, jo 
drabužių, nusikaltimo įrankių, paimtų brangenybių ir kitų daiktų?

12. Kas ir kur galėjo stebėti arba girdėti veiksmus, vykusius įvykio vie- 
toje?

13. Kas palengvino padaryti nusikaltimą?
Tai yra pavyzdiniai uždaviniai, tinkantys daugeliui apžiūrų. Kartu būtina 

pažymėti, kad apžiūrėjus įvykio vietą ypač svarbi yra euristinė veikla1.

1 Euristika -  tai sugebėjimas susekti, nustatyti naujus faktus, jų tarpusavio ryšius, kai 
informacijos nepakanka, ypač iškeliant versijas ir jas tikrinant.



1.4. Įvykio vietos apžiūros principai ir 
taktikos pagrindai

Kriminalistikos mokslininkai parengė tam tikrus įvykio vietos apžiūros 
principus ir taktines rekomendacijas, kurios taikomos praktikoje. Dažniau
siai literatūros šaltiniuose nurodomi šie principai:

-  neatidėliotinumo;
-  planingumo;
-  aktyvumo;
-  objektyvumo;
-  visapusiškumo;
-  ekonomiškumo;
-  vienvaldystės ir darbo mokslinės organizacijos;
-  efektyvumo;
-  raštiškumo;
-  konfidencialumo.
Neatidėliotinumo principas reiškia, kad apžiūrą būtina atlikti nedel

siant, t. y. vos tik gavus pranešimą apie įvykį. Kuo skubiau atvyksime į įvy
kio vietą, tuo bus palankesnės sąlygos aiškinti nusikaltimą ir nustatyti įta
riamąjį. Nedelsdama į įvykio vietą atvykusi tyrimo grupė dažnai gali sulai
kyti įtariamąjį arba persekioti jį „karštais pėdsakais”.

Nelaiku atlikta įvykio vietos apžiūra gali sukelti neigiamų padarinių. Iš 
esmės nusikaltimas tirti pradedamas po įvykio vietos apžiūros ir kuo vėliau 
ji bus apžiūrėta, tuo vėliau bus pradėta įtariamojo paieška.

Laiku neišvykus į įvykio vietos apžiūrą atsiranda įvairių kliūčių tiriant 
nusikaltimą:

-  gali būti pakeista (sąmoningai arba nesąmoningai) įvykio vietos situ
acija ir atskiri jos elementai;

-  tam tikri objektai gali būti paimti iš įvykio vietos;
-  tam tikri pėdsakai gali išnykti arba būti sugadinti.
Planingumo principas reikalauja, kad veiksmai apžiūrint įvykio vietą 

būtų gerai organizuoti, nes daugelis šio veiksmo elementų, kaip minėta, 
nepakartojami, todėl ir reikalavimai apžiūrą atliekantiems pareigūnams 
ypatingi.

Atsakingas už apžiūrą pareigūnas jau prieš išvykdamas į įvykio vietą 
privalo turėti veiksmų programą. Šios programos pagrindas - bendras tipi
nis apžiūrų planas, patikslintas remiantis gauta apie įvykį informacija. Šis 
planas turi būti tikslinamas nuolat.



Tikslinama atsižvelgiant į įvykio pobūdį, sudėtingumą, tyrimo grupės 
sudėtį ir kitus veiksnius. Apžiūros planas gali būti labai nesudėtingas -  nu
matyti tik svarbiausi apžiūros elementai (apžiūros būdas ir ribos, kryptis ir 
objektų tyrimo eiliškumas) - bei gana sudėtingas, net rašytinis, tiriant, pa
vyzdžiui, katastrofų įvykio vietas.

Aktyvumo principas reikalauja, kad atliekantis apžiūrą pareigūnas ne tik 
fiksuotų įvykio situaciją, bet ir būtų darbo įvykio vietoje organizatorius, 
kontroliuojantis veiksmų eigą. Aktyvumo principas reiškia, kad turi būti 
taikomi aktyvūs instrumentiniai apžiūros metodai. Įvykio vietos tyrėjas pri
valo kelti sau uždavinius ir juos spręsti, o tam būtina aukšta įvykio vietą 
tiriančių pareigūnų kvalifikacija.

Objektyvumo principas - reikalavimas, kad apžiūrintis įvykio vietą pa
reigūnas, nepaisydamas savo nuostatų, samprotavimų, iškeltų versijų, fak
tus fiksuotų taip, kaip juos aptiko, vengdamas selektyvumo arba subjekty
vaus jų vertinimo. Objektyvumo principo nereikia suprasti taip, kad bus 
apžiūrėtas kiekvienas įvykio vietos mažiausias elementas. Atliekant apžiūrą 
visada yra tam tikra pasirinkimo laisvė, bet svarbiausia, kad pareigūnai ne
būtų iš anksto nusistatę vertinti tam tikrus faktus.

Visapusiškumo principas - tai reikalavimas, kad atliekantis įvykio vietos 
apžiūrą pareigūnas nustatytų ir užfiksuotų visus esminius faktus, taip pat ir 
neigiamas aplinkybes, laikydamasis procesinių ir kriminalistinių reikala
vimų, atsižvelgdamas į versijas ir kontrversijas.

Ekonomiškumo principas - būtinumas racionaliai naudoti turimas pajė
gas ir materialinius išteklius. Atsižvelgiant į įvykio vietos pobūdį, sudėtin
gumą ir pan. yra organizuojama ir apžiūros grupė.

Vienvaldystės ir darbo mokslinės organizacijos principas panašus į pla
ningumo principą ir reiškia, kad įvykio vietoje turi vadovauti vienas parei
gūnas. Jis organizuoja kitų pareigūnų darbą ir atsako už apžiūros rezulta
tus. Kiti apžiūroje dalyvaujantys pareigūnai už patikėtus jiems uždavinius ir 
jų spendimą atsako pagal savo kompetenciją.

Efektyvumo principas yra glaudžiai susijęs su kitais jau minėtais princi
pais. Jo pagrindinis reikalavimas - pasiekti apžiūrų tikslą, t.y. surasti ir už
fiksuoti pėdsakus ir kitus bylos tyrimui reikšmės turinčius objektus.

Raštiškumo principas. Apžiūros eiga ir rezultatai turi būti užfiksuoti 
protokole ir kituose pagalbiniuose dokumentuose laikantis Baudžiamojo 
proceso kodekso reikalavimų.

Konfidencialumo principas. Apžiūros metu gauta informacija turi būti 
prieinama tik nedideliam pareigūnų būriui. Sužinoti duomenys apie as
menų gyvenimą, neturintys ryšio su tiriamu įvykiu, negali būti skelbiami.



Įvykio vietos apžiūra - tai sudėtinga veiksmų sistema, turinti savo tiks
lus, uždavinius, tam tikrą struktūrą. Atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį, 
sunkumą ir kitus veiksnius šio veiksmo turinys gali gana smarkiai skirtis, 
bet galima nurodyti tipinius įvykio vietos apžiūros struktūros elementus. 
Kiekviena įvykio vietos apžiūra susideda iš trijų pagrindinių etapų: paren
giamojo, pagrindinio ir baigiamojo. Kiekvienas etapas susideda iš tam tikrų 
stadijų.

Pasirengimo etapas
Pasirengimo stadija iki išvykimo į įvykio vietą 

Pasirengimo stadija atvykus į įvykio vietą

t
Pagrindinis etapast
Baigiamasis etapas

Apžvalginė stadija 
Statinės apžiūros stadija 
Dinaminės apžiūros stadija

Fiksavimo stadija
Apžiūros analizės stadija
Baigiamųjų organizacinių veiksmų stadija

Būtina pažymėti, kad šis įvykio vietos apžiūros suskirstymas į etapus ir 
stadijas yra santykinis, turintis padėti sklandžiau organizuoti darbą. Iš tik
rųjų stadijų ribos nėra ryškios ir tam tikrais atvejais gali netgi keistis jų 
seka.

Apžiūrint įvykio vietą pradžioje yra taikomi jutiminio pažinimo meto
dai, vėliau - loginiai pažinimo ir nesudėtingi instrumentiniai metodai. Sudė
tingi instrumentiniai metodai, naudojant tiriamąją ekspertinę techniką, 
taikomi dažniausiai tiriant įvykį.

< < > >



ĮVYKIO VIETOS APSAUGA

2.1. Įvykio vietos apsaugos samprata ir uždaviniai

Svarbiausia sėkmingos įvykio vietos apžiūros ir įvykio vietos tyrimo 
prielaida - atitinkamas tos vietos apsaugojimas nuo įvairiausio pobūdžio 
poveikių (sąmoningų ar nesąmoningų žmonių, gyvūnų veiksmų ir pan.), 
kurie gali pakeisti ar pažeisti įvykio vietos situaciją ar atskirus jos elemen
tus. Todėl būtina užtikrinti įvykio vietos apsaugą.

Vienas iš apžiūros principų -  neatidėliotinumas, todėl gavus pranešimą 
apie įvykį būtina išvykti į įvykio vietą kuo greičiau. Kartu būtina nedelsiant, 
atsižvelgiant į įvykio pobūdį, vietą, laiką ir galimus padarinius, organizuoti 
įvykio vietos apsaugą.

Kriminalistiniu požiūriu įvykio vietos apsauga - tai įvairių aktyvių 
veiksmų, taip pat tam tikrų veiklos apribojimų tam tikroje vietoje visuma, 
turint tikslą sumažinti nepageidautinus žmonių veiklos padarinius, t. y. ap
saugoti pėdsakus bei išsaugoti nepakitusią įvykio vietos situaciją kol atvyks 
tyrimo grupė.

Įvykio vietos apsaugos fakultatyviniai uždaviniai yra nustatyti informa
cijos šaltinius apie įvykį bei dalyvavusius jame asmenis, o tam tikrais atve
jais nutraukti nusikalstamą veiklą ir sulaikyti įtariamus asmenis. Pagrindi
nis įvykio vietos apsaugos tikslas - esamų joje pėdsakų ir kitų objektų ap
saugojimas nuo pažeidimo ar sunaikinimo. Įvykio vietos apsaugą pagal savo 
kompetenciją turi užtikrinti kiekvienas teisėsaugos institucijų pareigūnas. 
Prisidėti prie įvykio vietos apsaugos gali ir kiti pareigūnai bei asmenys, taip 
pat ir nukentėjusieji.

Dažnai pirmieji į įvykio vietą atvyksta policijos patruliai. Jie privalo sau
goti įvykio vietą kol atvyks tyrimo grupė.

Įvykio vietos apsauga gali būti užtikrinama dviem būdais: techninėmis 
priemonėmis arba panaudojant žmones (policininkus, pareigūnus arba ki
tus asmenis). Žmonės dažniausiai saugo įvykio vietos teritorijos ribą. Ypa
tingais atvejais (katastrofos, sprogimai ir pan.), norint apsaugoti įvykio 
vietą, atliekamos netgi operacijos. Tokiais atvejais gali būti panaudotos 
organizuotos policininkų grupės. Bet dažniausiai šitą funkciją kol atvyksta 
tyrimo grupė atlieka patruliai arba apylinkės įgaliotinis.

Techninė įvykio vietos apsauga - tai tam tikrų techninių priemonių (tvo
relių, specialių įspėjamųjų ženklų, specialių signalinių šviestuvų, apsauginių



juostų ir t.t.) panaudojimas. Įvykio vieta aptveriama, apšviečiama arba at
skiri objektai (pėdsakai, daiktai) apsaugodami nuo atmosferos reiškinių ir 
pan.

Tam tikrais atvejais organizuojamos apylankos apvažiuoti įvykio vietą, 
sustabdomi technologiniai procesai, nutraukiamas elektros energijos, dujų 
tiekimas.

2.2. Policininkas įvykio vietoje

Pagrindinis kiekvieno policininko tikslas įvykio vietoje -  esamų pėdsakų 
ir kitų objektų apsaugojimas nuo galimų pažeidimų arba jų sunaikinimo. 
Kartu būtina pažymėti, kad šis tikslas yra įgyvendinamas sprendžiant kon
krečius uždavinius. Tokie uždaviniai gali būti:

-  nustatyti įvykio pobūdį. Policininkas privalo nustatyti (įsitikinti), ar 
šis įvykis turi teisės pažeidimų požymių (nusikaltimo ar kitokio nusi
žengimo);

-  pirmosios medicinos pagalbos suteikimas ir tolesnės medicinos pa
galbos organizavimas. Žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga - tai pa
grindinė policininko pareiga;

-  pranešti į policijos komisariatą apie įvykį;
-  sulaikyti įtariamąjį, jei jis yra įvykio vietoje arba netoli jos. Sulaikant 

įtariamąjį būtina nepamiršti savo ir aplinkinių saugumo, todėl reikia 
patikrinti, ar įtariamasis neturi ginklo arba kitų pavojingų daiktų;

-  apytiksliai nustatyti įvykio vietos ribas;
-  pėdsakų ir kitų esančių įvykio vietoje objektų apsauga. Reikia steng

tis, kad įvykio vietos situacija ir esantys joje objektai nebūtų (sąmo
ningai arba ne) pakeisti. Šis reikalavimas neliečia veiksmų, susijusių 
su žmonių ir turto gelbėjimu;

-  turto apsauga, kad nepavogtų, nesunaikintų ar nepažeistų;
-  nustatyti pirminius duomenis apie įvykio mechanizmą, įtariamųjų, 

kitų asmenų veiksmus bei kitas svarbias aplinkybes;
-  priimti sprendimą ir iškviesti specialiąją gelbėjimo tarnybą;
-  pranešti atvykusiam tyrimo grupės vadovui apie savo veiksmus ir nu

statytas aplinkybes;
-  vykdyti tyrimo grupės vadovo nurodymus;
-  surašyti tarnybinį pranešimą.
Kiekvienoje konkrečioje situacijoje organizuojant įvykio vietos apsaugą 

gali atsirasti ir kitokio pobūdžio uždavinių. Kiekvienas įvykis yra nepakar
tojamas, savitas ir turi individualių bruožų, todėl ir veiksmai įvykio vietoje



dažnai yra skirtingi. Dažnai aplinkybės susiklosto taip, kad vienu metu bū
tina spręsti kelis kriminalistinius uždavinius. Reikia nustatyti tų uždavinių 
eiliškumą. Pirmiausia būtina rūpintis žmogaus gyvybės ir sveikatos ap
sauga.

Nors kriminalistiniai uždaviniai organizuojant įvykio vietos apsaugą 
kiekvienu atveju gali būti skirtingi, bet galima išskirti keturias tipines užda
vinių, mažiau arba daugiau būdingų daugumai šių apžiūrų, grupes. Tai:

1) veiksmai nusikaltimo padariniams sumažinti ir tolesnei jų  plėtrai už
kirsti:

-  suteikti pirmąją neatidėliotiną medicinos pagalbą nusikaltimo au
koms ir kitiems asmenims;

-  iškilus pavojui (gaisras, galimas sprogimas ir pan.) užtikrinti žmonių 
evakuaciją iš pavojingos zonos;

-  organizuoti tolesnę medicinos pagalbą;
-  organizuoti turto ir kitų vertybių gelbėjimą ir apsaugą;
-  organizuoti gaisro gesinimą;
-  nutraukti dujų, elektros energijos tiekimą ir t.t.
2) įvykio vietos apsaugos veiksmai:
-  apsaugoti įvykio vietą nuo pašalinių asmenų, transporto priemonių ir 

pan.;
-  apsaugoti nuo žmonių atskirus pėdsakus ir kitus objektus;
-  apsaugoti atskirus pėdsakus ir kitus objektus nuo gamtos reiškinių 

poveikio;
-  informuoti policijos komisariatą apie įvykį ir įvykio vietos apsaugos 

priemones.
3) veiksmai, kuriais siekiama nustatyti nusikaltėlio asmenybę ir j į  sulaikyti:
-  informacijos apie įtariamąjį rinkimas;
-  persekiojimo „karštomis pėdomis” organizavimas;
-  įvykio vietos aplinkos apžvalga;
-  tarnybinio šuns panaudojimas;
-  įtariamojo paieškos organizavimas pagal žodinį portretą;
-  kiti veiksmai, pavyzdžiui, kelių blokada, landynių patikrinimas ir pan.
4) veiksmai, kurių tikslas rinkti esminę informaciją apie įvykį, asmenis ir su 

jais susijusius objektus:
-  informacijos šaltinių nustatymas (asmenų pavardžių ir kitų duomenų, 

kurie gali suteikti informacijos apie įvykį, užfiksavimas);
-  įtariamųjų išorės požymių užfiksavimas (pagal liudytojų parodymus) 

ir pranešimas policijos komisariatui;



-  informacijos apie įtariamųjų skaičių, pasirinkimo maršrutus, jų trans
porto priemones ir 1.1, surinkimas ir pranešimas policijos komisaria
tui;

-  informacijos apie panaudotus įrankius, ginklus surinkimas (jeigu nu
sikaltimas padarytas kitų žmonių akivaizdoje) ir pranešimas policijos 
komisariatui;

-  informacijos apie pagrobtus daiktus iš nukentėjusiųjų gavimas ir jos 
pateikimas policijos komisariatui.

Greitai ir profesionaliai organizuota įvykio vietos apsauga sudaro pa
lankias prielaidas sėkmingai įvykio vietos apžiūrai.

< < > >



PASIRENGIMO ĮVYKIO VIETOS 
APŽIURAI ETAPAS

3.1. Pasirengimo įvykio vietos apžiūrai esmė 
ir uždaviniai

Pasirengimas įvykio vietos apžiūrai - tai kriminalistinių techninių, takti
nių, organizacinių bei informacinių veiksmų sistema, kurios tikslas -  suda
ryti palankias sąlygas įvykio vietos apžiūrai bei veiksmingai taikyti krimina
listinius metodus bei panaudoti priemones.

Pasirengimas įvykio vietos apžiūrai prasideda, kai atitinkamas pareigū
nas (dažniausiai policijos komisariato budėtojas) gauna pranešimą apie 
įvykį. Atsižvelgdamas į nusikaltimo pobūdį, turimas pajėgas ir priemones, 
komisariato budėtojas arba organizuoja įvykio vietos apžiūrą savo jėgomis, 
arba praneša apie įvykį aukštesniajam pareigūnui ir organizuoja įvykio vie
tos kvalifikuotą apsaugą bei stengiasi sumažinti neigiamus nusikaltimo pa
darinius. Tokia situacija būna, kai padarytas sunkus nusikaltimas ir apžiū
rint įvykio vietą turi dalyvauti prokuroras arba aukštesniųjų policijos pa
kopų pareigūnai.

Bet visais atvejais budėtojas privalo gauti informaciją apie įvykį, organi
zuoti įvykio vietos apsaugą, pranešti apie įvykį budinčiam kvotėjui (tardy
tojui) ir kitiems pareigūnams, aprūpinti tyrimo grupę transportu. Be abejo, 
budėtojo funkcijos skiriasi ir priklauso nuo įvykio pobūdžio, laiko (darbo ar 
ne darbo metu pranešta apie įvykį), nuolat veikiančių tardymo operatyvinių 
grupių ir pan.

Tarp pagrindinių budėtojo uždavinių, kurie yra surašyti atitinkamose in
strukcijose, yra informacijos apie įvykį gavimas ir užfiksavimas. Budėtojas 
privalo sužinoti pranešusio apie įvykį asmens vardą, pavardę, adresą, tele
fono numerį, kas atsitiko, kada, kur, kaip galima atvykti į nelaimės vietą, 
kokie asmenys nukentėjo ir kokie galėjo dalyvauti: vardai, pavardės, gi
mimo metai, gyvenamoji vieta, kur yra ar gali būti atsižvelgiant į įvykio po
būdį ir tam tikrą asmenų charakteristiką, ar nėra ginkluoti ir t.t., kokie as
menys matė ar turi kitokios informacijos apie įvykį ir jo dalyvius (vardai, 
pavardės, adresai ir telefonai). Budėtojas privalo trumpai informuoti pra- 
nešusį apie įvykį asmenį, kaip būtina elgtis įvykio vietoje, kaip ją apsaugoti, 
ką padaryti, kad būtų išvengta neigiamų padarinių arba bent jie būtų suma
žinti.



Informaciniai įvykio vietos apžiūros uždaviniai - tai ne tik informacijos 
apie įvykį gavimas, bet ir tam tikrų informacijos šaltinių panaudojimas įvy
kio vietos apžiūrai organizuoti ir jos veiksmingumui užtikrinti. Tai gali būti 
įvairių duomenų bazių (apie įvykio vietos lokalizaciją, kriminogeninę pa
dėtį toje vietoje ir pan.) bei parengtų tipinių kompiuterinių programų 
(veiksmų algoritmų įvykio vietoje) panaudojimas, konsultavimasis atsižvel
giant į atskiras įvykio aplinkybes.

Jeigu į įvykio vietą važiuoja specialistas kriminalistas, jis yra atsakingas 
už savo techniką, t.y. už universalaus įvykio vietos apžiūros rinkinio paruo
šimą. Apie kitų kriminalistikos technikos priemonių paruošimą jį turi in
formuoti atsakingas už apžiūrą pareigūnas arba policijos komisariato budė
tojas.

Jei nusikaltimas sudėtingas, į įvykio vietą gali būti pasiųsta mobilioji kri
minalistikos laboratorija, kurioje yra specializuoti rinkiniai pėdsakams su
rasti, užfiksuoti ir paimti bei nesudėtingiems tyrimams atlikti. Kartu gali 
vykti ir specialistų kriminalistų brigada.

Jeigu į įvykio vietą nevažiuoja specialistas kriminalistas, už techninį 
kriminalistinį pasirengimą įvykio vietos apžiūrai yra atsakingas kvotėjas 
arba kitas pareigūnas, kuris apžiūrės įvykio vietą.

3.2. Pasirengimo veiksmai iki išvykimo 
į įvykio vietą

Atsakingas už apžiūrą pareigūnas (kvotėjas, tardytojas ir kt.) turi susi
pažinti su informacija apie įvykį ir budėtojo veiksmus. Gauta informacija 
yra analizuojama atsakant į septynis vadinamuosius “auksinius” klausimus 
(žr. 16 psl.). Atsakingas už apžiūrą pareigūnas privalo įsitikinti, ar įvykio 
vieta yra tinkamai apsaugota.

Remiantis pirmine informacija būtina išanalizuoti gautą pranešimą ir 
surinkti kiek galima informacijos apie įvykį, įvykio vietos lokalizaciją, pada
rinius bei galimus įvykio dalyvius.

Tos informacijos pagrindu yra keliamos pirminės versijos. Paprastai šios 
versijos yra keliamos remiantis tipinėmis versijomis ir pareigūno asmenine 
patirtimi. Dažniausiai jos yra apytikslės, bet vis dėlto sudaro pagrindą ben
driausiais bruožais planuoti apžiūrą. Apžiūros planas yra nuolat koreguoti
nas, nes tai paprastai tik galimų veiksmų koncepcija, net neužfiksuojama 
popieriuje. Šis planas padeda nustatyti būtinus veiksmus, jų seką, tyrimo 
grupės būtinus ir fakultatyvinius dalyvius, reikalingas priemones.



Į įvykio vietos apžiūrą gali vykti visa grupė arba tik vienas pareigūnas. 
Visa grupė - tai kvotos arba tardymo padalinio, kriminalistinės bei operaty
vinės tarnybos (dažniausiai kriminalinės policijos) pareigūnai. Kaip fakulta
tyviniai dalyviai gali vykti viešosios policijos pareigūnai, kinologas, įvairių 
sričių specialistai, medikai, pirotechnikai ir kt. Tyrimo grupės sudėtis daž
niausiai priklauso nuo įvykio pobūdžio. Tam tikrais atvejais apžiūrint įvykio 
vietą kartu gali būti atliekami ir paieškos bei kiti veiksmai.

Kvotos arba tardymo padalinio pareigūnas dažniausiai yra tyrimo gru
pės vadovas, atsakingas už visą apžiūrą. Jis privalo ne tik tiesiogiai apžiūrėti 
įvykio vietą, ieškoti, užfiksuoti ir paimti įvairius pėdsakus, surašyti tardymo 
veiksmo protokolą, bet ir organizuoti kitų asmenų darbą, užtikrinti apsaugą 
ir t.t.

Kriminalistinių ekspertizių tarnybos darbuotojas privalo suteikti pa
galbą grupės vadovui taikydamas techninius metodus ir naudodamas prie
mones įvairių rūšių pėdsakams surasti, įtvirtinti bei paimti. Jis privalo fik
suoti įvykio vietos situaciją ir joje esančius objektus naudodamas foto-, vi
deotechniką, braižydamas planus ir schemas.

Gavęs grupės vadovo nurodymą specialistas gali atlikti įvykio vietoje ty
rimus ir pateikti išvadą. Operatyvinės tarnybos (dažniausiai kriminalinės 
policijos) pareigūnas privalo pagal savo kompetenciją taikydamas neproce- 
sinius metodus ir būdus rinkti informaciją apie įvykį, jame dalyvavusius 
asmenis, bandyti nustatyti potencialių įvykio dalyvių požymius bei jų bu
vimo vietą ir t.t.

Viešosios policijos pareigūnas gali dalyvauti vykdant apsaugos, paieškos 
ir kitas funkcijas. Svarbu nustatyti ne tik tyrimo grupės sudėtį, bet ir būtinas 
apžiūrai kriminalistikos technikos priemones, jas paruošti ir paimti. Krimi
nalistikos technikos priemonės priklauso nuo įvykio pobūdžio ir pirminio 
veiksmų plano.

Santykinai visas kriminalistikos technikos priemones, atsižvelgiant į įvy
kio pobūdį ir jo aplinkybes bei numatomus uždavinius, galima suskirstyti į 
kelias grupes. Visus technikos rinkinius santykinai galima suskirstyti į uni
versaliuosius ir specializuotus. Pirmai grupei priklauso tradiciniai unifi
kuoti įvykio vietos apžiūros rinkiniai. Tai įvairaus pobūdžio universalūs 
įvykio vietos apžiūrai skirti lagaminai. Šiuose lagaminuose yra tam tikros 
priemonės tradiciniams pėdsakams surasti, įtvirtinti ir paimti. Tai įvairių 
miltelių rankų pėdsakams ryškinti komplektai, šepetėliai, polimerinės pas
tos įsilaužimo įrankių pėdsakams fiksuoti, priemonės avalynės pėdsakams 
bei priemonės schemoms ir planams braižyti, fotoaparatūra.



Tam tikrais atvejais yra paimami specializuoti kriminalistikos technikos 
priemonių rinkiniai mikroobjektams, biologinės kilmės pėdsakams, kvapų 
pėdsakams ir kt. surasti, įtvirtinti bei paimti.

Tarp specializuotų rinkinių būtina nurodyti įvairius rinkinius, tyrimams 
(narkotinių ir sprogstamųjų medžiagų) lauko sąlygomis atlikti.

Didelių įvykių apžiūrai gali būti panaudotos mobiliosios kriminalistikos 
laboratorijos, kurių įranga leidžia ne tik kvalifikuotai atlikti įvykio vietos 
apžiūrą, bet ir atlikti tam tikrus pirminius pėdsakų ir kitų objektų tyrimus.

Be anksčiau minėtų rinkinių, gali būti paimti specialūs įrenginiai, apara
tūra ir t.t. Tai gali būti įvairi video- ir fotoaparatūra, paieškos priemonės 
(pvz., metalo ieškikliai).

Atskirą grupę sudaro technika ir priemonės, padedančios organizuoti ir 
geriau atlikti darbus įvykio vietoje: tai transporto, ryšio bei apsaugos prie
monės, specialūs ženklai ir pan.

Veiksmų, atliekamų iki išvykimo į įvykio vietą, algoritmas:
-  susipažink su informacija apie įvykį;
-  atlik pradinę gautos informacijos analizę bandydamas atsakyti į vadi

namuosius septynis „auksinius” klausimus;
-  organizuok įvykio vietos apsaugą (jei tai nepadarė kiti pareigūnai);
-  iškelk pirminę tipinę įvykio versiją;
-  pabandyk prisiminti, ar tau nėra žinomi panašūs įvykiai;
-  numatyk bendrą veiklos įvykio vietoje koncepciją (bendro pobūdžio 

planą);
-  nustatyk ir surink būtinus tyrimo grupės dalyvius;
-  paruošk (arba tavo nurodymu tą padaro specialistas kriminalistas) 

kriminalistikos technikos ir kitas priemones, užtikrinančias įvykio vie
tos apžiūros sėkmę;

-  pasirūpink transportu ir ryšio priemonėmis;
-  nedelsdamas išvyk į įvykio vietą apžiūrėti ir atlikti kitų kriminalistinių 

veiksmų.

3.3. Pasirengimo veiksmai atvykus į įvykio vietą

Atvykęs į įvykio vietą atsakingas už apžiūrą pareigūnas privalo atlikti 
nemažai įvairaus pobūdžio pasirengimo veiksmų, užtikrinančių, kad ap
žiūra bus atlikta tinkamai.

Kvotėjas arba kitas atsakingas už apžiūrą pareigūnas išklauso polici
ninką ar kitą asmenį, kuris saugojo įvykio vietą. Jis privalo iš pirmų lūpų



gauti informaciją apie įvykį (išsiaiškina, kada, kokiomis aplinkybėmis buvo 
aptikti nusikaltimo požymiai, kas pirmas juos aptiko), koks įvykio pobūdis 
ir padariniai, ar yra tiesioginiai įvykio liudytojai (kas jie, jų vardai ir pavar
dės, adresai, telefonai), išsiaiškina, kokiomis aplinkybėmis policininkas at
sirado įvykio vietoje, kokie buvo jo ir kitų asmenų veiksmai įvykio vietoje, 
kiek yra pasikeitusi įvykio vieta dabar.

Tuo pačiu metu kvotėjas privalo suteikti pirmąją medicinos pagalbą nu
kentėjusiesiems, jeigu ji nebuvo suteikta, ir pasirūpinti, kad būtų suteikta 
profesionali medicinos pagalba.

Pačioje pradžioje būtina, jeigu tai nebuvo padaryta, pasirūpinti įvykio 
vietos apsauga, pašalinti žmones iš būsimos apžiūros vietos ir paprašyti, kad 
turintys informacijos apie įvykį liudytojai palauktų, kol juos trumpai ap
klaus. Apklausą galėtų atlikti ir kiti pareigūnai. Ypač daug dėmesio yra 
skiriama nukentėjusiojo apklausai, nes nuo jo duotų parodymų dažnai pri
klauso ir įvykio vietos apžiūros tvarka.

Pirminės apklausos metu svarbu operatyviai ir išsamiai apklausti asme
nis, kurių akivaizdoje įvyko nusikaltimas, nes šie liudytojai ne tik gali su
teikti informacijos apie įvykio mechanizmą, dalyvių veiksmus įvykio vietoje, 
kartu nurodydami galimų pėdsakų buvimo vietą, bet ir apibūdinti, nurodyti 
įtariamųjų požymius. Be abejonės, svarbi informacija ir apie nukentėjusįjį, 
jo veiksmus įvykio vietoje, o tam tikrais atvejais ir apie gyvenimo būdą, ry
šius, elgesį, santykius su įtariamuoju ir pan.

Vagystės apžiūros vietoje yra nustatoma, kas buvo pavogta, pavogtų 
daiktų požymiai (rūšis, modelis, spalva, numeris, pagaminimo metai, kitos 
ypatingos žymės), paprašoma daiktų dokumentų. Paprastai nukentėjusieji 
iš karto nesugeba nurodyti visų pavogtų daiktų, todėl būtina jiems priminti, 
kad paaiškėjus, jog trūksta dar kokių nors daiktų, būtina kuo skubiau pra
nešti įvykį tiriančiam pareigūnui.

Jeigu apklausos metu yra nustatyta svarbi informacija apie įtariamąjį, ji 
nedelsiant turi būti panaudota jo paieškai.

Labai svarbi yra asmenų, kurie pirmi aptiko įvykį, apklausa. Būtina nu
statyti, ar šie asmenys netyčia, dėl nežinojimo arba norėdami suteikti pa
galbą nepakeitė įvykio vietoje esančių objektų išsidėstymo, kur ir kokius 
pėdsakus galėjo palikti. Todėl būtina turėti omenyje, kad gal prireiks pa
imti jų avalynės, rankų atspaudų, kvapų, rūbų, mikrodalelių pavyzdžius. 
(Galiojantis BPK leidžia atlikti tam tikrų pėdsakų tyrimą įvykio vietoje ir 
pateikti specialisto išvadą.)

Tokios apklausos metu gautą informaciją būtina vertinti kritiškai ir kiek 
įmanoma jau įvykio vietoje ją patikrinti. Tokia orientacinio pobūdžio in



formacija nėra procesiškai fiksuojama ir jos paskirtis optimizuoti tardymo 
veiksmo atlikimą. Šią informaciją tikslinga, bent jau tiriant sudėtingus nusi
kaltimus, įrašyti į magnetofoną.

Šiame etape organizuojami bei atliekami ir kiti neatidėliotini veiksmai 
nusikaltimo padariniams sumažinti. Būtina suteikti ne tik pirmąją medici
nos pagalbą, bet ir pasirūpinti mažamečiais vaikais, organizuoti turto ap
saugą, kilus gaisro ar dujų sprogimo pavojui, iškviesti atitinkamų tarnybų 
pareigūnus, apsaugoti žmones ir kt.

Dar'prieš pradedant apžiūrą atsakingas pareigūnas nustato, ar įvykio 
vietos apžiūrai nėra būtini kitų sričių specialistai, kitos techninės priemonės 
ir t.t.

Labai svarbus uždavinys yra įvykio vietos aplinkos patikrinimas. Šiuos 
veiksmus atlieka kriminalinės policijos pareigūnai. Jiems talkinti gali ir kitų 
tarnybų pareigūnai. Tiriant sunkius nusikaltimus šis veiksmas tampa netgi 
taktine operacija, kuri yra glaudžiai susieta su įvykio vietos apžiūra.

Tokioje operacijoje gali dalyvauti nuo kelių iki kelių dešimčių parei
gūnų. Pavyzdžiui, tiriant lėktuvo katastrofą gali dalyvauti šimtai pareigūnų, 
nes paieškos plotai gali būti labai dideli. Tokių apžiūrų organizavimas turi 
ypatumų, nes būtina sudaryti normalias darbo ir poilsio sąlygas šio veiksmo 
dalyviams. Tokia apžiūra gali trukti ne vieną dieną.

Bet paprastai įvykio vietos aplinką, prieigas tikrina (bent tą turi daryti) 
vienas arba keli pareigūnai. Artimiausios vietovės patikrinimas, ypač tiriant 
tokius nusikaltimus kaip nužudymai, vagystės, leidžia aptikti tam tikrų pėd
sakų ir daiktų, svarbių nustatant įtariamąjį ir tiriant jvykj. lai gali būti įta
riamųjų avalynės, jų transporto priemonės pėdsakai, įvairūs daiktai (pvz., 
nusikaltimo įrankiai, pagrobti įvykio vietoje daiktai irki.).

Tokio patikrinimo metu galima gauti:
-  papildomos informacijos apie nusikaltimo mechanizmą ir jo pada

rymo būdą;
-  nustatyti nusikaltėlio atvykimo bei išvykimo iš jvykio vielos kryptį;
-  surasti paliktus, pamestus nusikaltėlio daiktus;
-  nustatyti tiesioginius įvykio liudytojus;
-  surasti patį įtariamąjį;
-  surasti pagrobtus daiktus;
-  nustatyti pėdsakus, pagal kuriuos tiesiogiai galima persekioti nusikal

tėlį.
Atliekant patikrinimą būtina apklausti ten gyvenančius žmones, ar jie 

nerado įtartinų daiktų. Aptiktus tam tikrus objektus, turinčius ryšį su ti



riamu įvykiu, būtina apžiūrėti ir užfiksuoti pagal įvykio vietos apžiūros tai
sykles.

Tarp svarbių pasirengimo įvykio vietos apžiūrai uždavinių yra įtaria
mojo persekiojimas ir sulaikymas tais atvejais, jei nukentėjusieji arba kiti 
asmenys, kurių akivaizdoje įvyko nusikaltimas, nurodys konkretų asmenį 
arba nurodys, kur jis gali būti. Be to, tam tikrais atvejais dar pasirengimo 
stadijoje (nors tai gali atsitikti ir vėliau) gali būti aptikti akivaizdūs įtaria
mojo pasitraukimo iš įvykio vietos pėdsakai. Atsižvelgdamas į konkrečią 
situaciją atsakingas už apžiūrą pareigūnas arba pats nedelsdamas organi
zuoja persekiojimą ir įtariamojo sulaikymą, arba praneša į policijos komisa
riatą ir jau komisariato budėtojas arba atitinkamo rango vadovas organi
zuoja šią akciją.

Būtina pabrėžti, kad laiko faktorius tiriant nusikaltimus, ir ypač apžiū
rint įvykio vietą, turi labai didelę reikšmę.

Veiksmų, atliekamų atvykus į įvykio vietą, tipinis algoritmas:
-  išklausyk saugančio įvykio vietą pareigūno (arba kito asmens) prane

šimą apie įvykį, jo aplinkybes, dalyvių ir kitų asmenų veiksmus vie
toje;

-  paklausk, kokius veiksmus įvykio vietoje atliko saugantis ją asmuo;
-  asmeniškai įsitikink, kokia įvykio situacija;
-  priimk sprendimus ir atlik neatidėliotinus veiksmus:

1) pasirūpink, kad nukentėjusiajam būtų suteikta pirmoji, o vėliau ir 
profesionali medicinos pagalba;

2) apsaugok žmonių gyvybę ir sveikatą bei užtikrink mažamečių 
vaikų, sergančių ir senyvo amžiaus žmonių, kurie liko be įprastos 
priežiūros, globą;

3) rūpinkis turto gelbėjimu ir jo apsauga;
4) organizuok (arba nedelsdamas pranešk apie įtariamojo požymius 

ir galimą jo buvimo vietą į policijos komisariatą) įtariamojo perse
kiojimą ir sulaikymą;

5) pasirūpink, kad į įvykio vietą atvyktų būtini specialistai (taip pat ir 
kinologai) ir būtų atgabentos kriminalistikos bei kitos būtinos 
priemonės;

6) jeigu gresia pavojus, iškviesk atitinkamas gelbėjimo tarnybas 
(energetikus, gaisrininkus ir pan.);

7) asmeniškai patikrink, ar negresia dalyvaujantiems apžiūroje ar ki
tiems asmenims pavojus;

8) patikrink ir užtikrink įvykio vietos apsaugą;



9) nustatyk, kokie pakeitimai yra padaryti asmenų, nesusijusių su įvy
kiu;

10) nustatyk, kas buvo įvykio vietoje ir kokius pėdsakus galėjo palikti;
11) numatyk įvykio vietos apžiūros tvarką ir apžiūros pradžios tašką, 

pagrindinius uždavinius ir jų paskirstymą;
12) nedelsdamas pradėk apžvalginę įvykio vietos apžiūrą.

Pasirengimo įvykio vietos apžiūrai veiksmai susiję su pagrindinio etapo
apžvalginės stadijos veiksmais. Pasirengimo veiksmų eiga būna labai skir
tinga - priklauso nuo nusikaltimo rūšies, padarinių, tyrimo grupės sudėties 
ir t.t.

< < > >



4. S KYR I U S .
PAGRINDINIS ĮVYKIO VIETOS 

APŽIŪROS ETAPAS

4.1. Įvykio vietos apžiūros budai

Pradedant įvykio vietos apžiūrą ypač didelę reikšmę turi apžiūros būdo 
pasirinkimas. Tinkamai pasirinkus įvykio vietos apžiūros būdą įvykio vie
toje galima sėkmingai surasti, užfiksuoti ir paimti nusikaltimo pėdsakus ir 
kitus daiktus. Norint tinkamai pasirinkti taktinį apžiūros būdą, reikia žinoti, 
kokie apskritai apžiūros būdai yra. Įvykio vietos apžiūros taktinis būdas 
pasirenkamas atsižvelgiant į įvykio vietos dydį, geografinę padėtį, pėdsakų 
išsidėstymą ir jų gausą, turimas pajėgas ir t.t. Lietuviškoje ir užsienio šalių 
kriminalistikos literatūroje yra išskiriami tokie pagrindiniai įvykio vietos 
apžiūros būdai: juostinis, spiralinis ekscentrinis arba spiralinis koncentrinis, 
ratinis, tinklinis, zoninis bei mišrusis. Be to, literatūroje rašoma apie objek
tyvius ir subjektyvius apžiūros metodus.

Juostinis būdas. Šis būdas gali būti veiksmingai taikomas, jei tiriama te
ritorija yra didžiulė ir atvira. Šį būdą gali santykinai greitai ir paprastai tai
kyti ir vienas tyrėjas, tirdamas nedidelį plotą, pvz., kambarį. Juostinis būdas 
sėkmingai taikomas atviroje teritorijoje, kai yra neaiškus įvykio vietos cen
tras.



Spiralinis ekscentrinis būdas. Jeigu įvykio vieta nedidelė, lengvai ga
lima taikyti bet kokį iš minėtų būdų. Tačiau dažniausiai, ypač atviroje teri
torijoje, apžiūrima vieta būna nemaža, todėl reikia gerai pagalvoti, kuris 
būdas tikslingiausias. Dažni atvejai, kai yra nustatomas įvykio centras. Eks
centrinio būdo esmė ta, kad nusikaltimo pėdsakai ir kiti daiktiniai įrodymai 
paprastai telkiasi įvykio vietos centre. Norint surinkti daugelį įrodymų pir
miausia apžiūrimas centras, vėliau platėjančia spirale yra apžiūrima ir įvy
kio vietos periferija. Grafiškai šį būdą galima būtų pavaizduoti taip:

Spiralinis koncentrinis būdas. Taikant šį būdą einama nuo periferijos į 
centrą siaurėjančia spirale. Šis būdas labiau tinka tada, kai centre pėdsakų 
ir daiktų nematyti arba yra daugybė neaiškių pėdsakų, be to, kai yra pa
grindo manyti, kad periferijoje gali būti aiškesni pėdsakai arba pėdsakus 
būtina apsaugoti, nes ieškoma nusikaltėlio atėjimo ir išėjimo pėdsakų. Šis 
būdas gali būti naudingas ir tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, jog nusi
kaltėlis periferijoje galėjo palikti nusikaltimo įrankį, nereikalingus drabu
žius, pagrobtas vertybes ir t.t.

Ratinis būdas. Tyrėjai iš įvykio vietos centro juda į įvykio vietos perife
riją įvairiomis kryptimis. Šis būdas taikomas tada, kai nusikaltimo pėdsakai 
yra matomi nusikaltimo centre, tačiau tyrėjai nežino, kuria kryptimi nusi
kaltėliai atvyko ir išvyko iš įvykio vietos. Einant iš įvykio vietos centro yra 
surandami nusikaltimo pėdsakai, iš kurių galima spręsti, kokiu keliu nusi
kaltėlis atvyko arba išvyko, taip pat galima rasti nusikaltėlio išmestų ar pa



mestų daiktų ar kitokių dalykų. Grafiškai šį metodą galima būtų pavaiz
duoti taip:

Šio būdo trūkumas - galimybė prarasti įrodymus, kai susirenkama tiria
mos vietos centre bei nuolat didėja atstumas tarp tyrėjų, kai jie juda skir
tingomis kryptimis. Šis būdas nėra plačiai žinomas ir tuo labiau taikomas, 
nes jis turi daugiau trūkumų nei pranašumų.

Kitas labai svarbus, tačiau mažai kur taikomas yra tinklinis įvykio vietos 
apžiūros taktinis būdas.

Įvykio vietos apžiūros dalyviai paraleliai paeiliui apžiūri jos elementus. 
Šis būdas turėtų būti taikomas didelėje teritorijoje. Atliekant apžiūrą atvi
roje vietoje, ypač didelėje, įvykio vietą reikia padalyti į atitinkamus plotus ir 
planingai vieną po kito juos apžiūrėti. Šio būdo išskirtinis bruožas tas, kad 
įvykio vietos tyrėjų (dalyvių) turi būti ne mažiau kaip du. Jie ieško pėdsakų 
suskirstytuose plotuose ir vienas kitą patikrina, t.y. tą pačią vietą jie apžiūri 
du kartus. Šiuo atveju įvykio vietos apžiūros dalyviai turi būti ypač kvalifi
kuoti, nes nekvalifikuotas tyrėjas gali sunaikinti pėdsakus, taigi jų neužfik
suotų ir kitas tyrėjas. Grafiškai šį metodą galima pavaizduoti taip:



Zoninis būdas. Jis gali būti taikomas patalpose ir atvirose vietose. Pa
talpa yra padalijama į zonas. Jei yra keli tyrėjai, kiekvienam tyrėjui priski
riama tam tikra zona, kurią savo ruožtu jie gali padalyti į mažesnes zonas 
(sektorius). Grafiškai šį įvykio vietos apžiūros taktinį būdą galima pavaiz
duoti taip:

1 2

4 5
3 — -

6 7

Santykinai įvykio vieta yra suskirstoma į 7, 2, 3, 4  zonas. Atitinkamai 1 
zona gali būti suskirstoma į sektorius a , b, c, d.

Nors kriminalistikos literatūroje beveik nerašoma apie mišrųjį įvykio 
vietos apžiūros būdą, bet praktikoje jis gana plačiai taikomas. Mišrusis 
būdas - tai kelių įvykio vietos apžiūros būdų taikymas. Pavyzdžiui, galima 
taikyti zoninį ir tinklinį įvykio vietos apžiūros būdą.



Gana plačiai taikomi ekscentrinis ir koncentrinis būdai. Pavyzdžiui, įvy
kio vietoje rastas lavonas1. Pradžioje koncentriniu būdu būtina apžiūrėti 
tam tikrą teritoriją aplink lavoną. Po to apžiūrimas lavonas ir vieta, kur jis 
gulėjo. Vėliau ekscentriniu būdu apžiūrima įvykio vietos teritorija.

Kriminalistikos literatūroje yra minimi objektyvusis ir subjektyvusis 
įvykio vietos apžiūros metodai. Objektyvusis metodas - tai tokia įvykio vie
tos tyrimo eiga, kai taikant atitinkamus apžiūros būdus yra ieškoma tam 
tikrų pėdsakų bei stengiamasi nustatyti įvykio mechanizmą. Įvykio mecha
nizmas, nusikaltimo padarymo būdas nustatomas analizuojant atskirus pėd
sakus ir jų tarpusavio ryšį.

Subjektyvusis tyrimo metodas taikomas tais atvejais, kai įvykio vietoje 
yra pakankamai aiški nusikaltimo situacija ir tyrėjas modeliuoja galimą 
įvykio eigą ir taip bando nustatyti, kur ir kokie pėdsakai yra įvykio vietoje.

Kalbant apie įvykio vietos apžiūros būdus būtina nurodyti ir jų lygius: 
makrolygį ir mikrolygį.

Makrolygiu apžiūra atliekama tais atvejais, kai taikant dažniausiai pasy
vius vizualius būdus fiksuojami akivaizdūs pėdsakai ir daiktai. Makrolygiu 
apžiūra yra atliekama, kai nusikaltimai nesudėtingi arba kai ieškoma nusi
kaltėlio paliktų įrankių, atvykimo ir išvykimo pėdsakų.

Mikrolygiu apžiūra atliekama tiriant sunkius nusikaltimus, kai kruopš
čiai taikant instrumentinius metodus yra tiriama įvykio vieta ar atskiri jos 
„mazgai” stengiantis užfiksuoti mikroobjektus arba kitus sunkiai aptinka
mus pėdsakus.

Viena iš pagrindinių įvykio vietos apžiūros užduočių yra tinkamai ir aiš
kiai užfiksuoti rastų pėdsakų lokalizaciją. Tam reikia pasirinkti atskaitos 
sistemą, kuri leis tiksliai nurodyti rastų pėdsakų ir kitų daiktų lokalizaciją 
tam tikrų pastovių (nekintančių) įvykio vietos orientyrų atžvilgiu. Atskaitos 
sistemos gali būti įvairios:

УA
koordinačių ašys 4 a

-U ,
1 Kai kalbama apie įvykio vietos apžiūros būdą aptikus lavoną, daugelyje vadovėlių 

rekomenduojama apžiūrą pradėti nuo lavono, t.y. ekscentriniu būdu, kas iš esmės nėra nei 
tikslinga, nei tinkama.



centrinis taškas (Л) ir spinduliai (vektoriai)

a

Pvz., <2-180 cm, 32°

mastelinė juosta

Atskaitos sistemos pasirinkimas priklauso nuo įvykio vietos specifikos. 
Bet kuri atskaitos sistema suteikia galimybę paprastai ir patogiai nustatyti 
objekto ( a )  radimo vietą ir tai aprašyti įvykio vietos apžiūros protokole. 
Vėliau, atliekant tyrimą, kitus tardymo veiksmus įvykio vietoje, ši sistema 
leis tiksliai nurodyti atskirų objektų lokalizaciją įvykio vietoje.

4.2. Apžvalginė apžiūros stadija

Pagrindinį įvykio vietos apžiūros etapą sudaro apžvalginė, statinė ir di
naminė apžiūros stadijos. Nors šis skirstymas yra santykinis (ir ne visų auto
rių pripažįstamas), bet jis padeda organizuoti darbą įvykio vietoje.

Apžvalginės stadijos pradžioje būtina susipažinti su įvykio vietos lokali
zacija, jos orientyrais, aplinka ir jos charakteristikomis. Tarp pagrindinių 
apžvalginės apžiūros stadijos uždavinių yra bandymas nustatyti tam tikras 
tiriamo įvykio aplinkybes: įvykio vietos išsidėstymą, jos reljefą ir pobūdį bei 
apytiksles ribas, taip pat pagrindinius įvykio vietos „mazgus” ir kitas galimų



pėdsakų buvimo vietas. Tas vietas reikia pažymėti ir apsaugoti, kol jos bus 
kruopščiai apžiūrėtos. Reikėtų perspėti grupės narius, kad būtų ypač atsar
gūs šiose vietose, arba techniškai jas apsaugoti. Apžvalginėje stadijoje at
liekama pirminė akivaizdžių pėdsakų analizė ir remiantis jos rezultatais 
bandoma nustatyti įvykio mechanizmą, jo aplinkybes bei jų ryšį su įvykio 
situacija. Be to, bandoma nustatyti, kas galėjo pasikeisti po tiriamo įvykio.

Apžvalginėje stadijoje remiantis tipinėmis versijomis ir akivaizdžia pir
mine informacija yra iškeliamos įvykio pobūdžio, jo mechanizmo, galimų 
įvykio vietos dalyvių veiksmų versijos.

Tik susipažinus su įvykio vietos situacija ir jos aplinkybėmis galima pra
dėti tiesioginius organizacinius veiksmus. Šioje stadijoje tikslinami apžiūros 
uždaviniai, paskirstomos funkcijos.

Apžvalginėje stadijoje daromos orientacinės ir apžvalginės įvykio vietos 
nuotraukos. Tai yra būtina norint užfiksuoti nepakeistą įvykio vietos situa
ciją. Taip pat nustatomas apžiūros būdas ir pradinis apžiūros taškas bei 
numatomi pagrindiniai apžiūros veiksmai.

Apžvalginėje stadijoje iš esmės yra pratęsiamas pasiruošimas įvykio vie
tos apžiūrai. Anksčiau (t.y. pasirengimo stadijoje) pasirengimo veiksmai 
buvo abstraktūs, nes informacija apie įvykį, įvykio vietos situaciją ir galimus 
pėdsakus buvo labai neišsami, netiksli ir gauta iš antrų lūpų, todėl ir veiks
mai buvo stereotipiški, pagrįsti kriminalistikos mokslo rekomendacijomis 
bei asmenine tyrėjo patirtimi. Apžvalginėje stadijoje jau tiesiogiai yra gau
nama nors neišsami (nes yra stebimi kol kas tik akivaizdūs įvykio padari
niai), bet autentiška informacija. Todėl šioje stadijoje galima numatyti arba 
bent spėti, kokių rūšių pėdsakų gali būti įvykio vietoje ir atitinkamai 
spręsti, ar nėra būtini įvykio vietos apžiūroje kitų sričių specialistai, ar nėra 
būtina atgabenti kitos kriminalistikos technikos galimiems pėdsakams su
rasti, užfiksuoti arba paimti.

Apžvalginės stadijos tipiniai veiksniai gali būti pateikti kaip tam tikras 
algoritmas:

-  tiesiogiai įvykio vietos apžiūros metu susipažink su jos savybėmis: 
išsidėstymu, lokalizacija kitų aiškių orientyrų atžvilgiu, teritorijos ri
bomis, įvykio vietos netipiniais bruožais;

-  nustatyk ir nedelsdamas organizuok akivaizdžių pėdsakų ir progno
zuojamų įvykio vietos „mazgų” apsaugą;

-  atsižvelgdamas į įvykio vietos situacijos aplinkybes, esamus akivaiz
džius pėdsakus ir gautą iš kitų šaltinių informaciją iškelk pirmines 
įvykio, jo mechanizmo, galimų dalyvių veiksmų ir pan. darbines ver
sijas bei kontrversijas;



-  numatyk tų versijų patikrinimo galimybes apžiūrint jvykio vietą ir at
liekant kitus veiksmus;

-  nustatyk, kokias versijas galima ir būtina patikrinti jau atliekant įvy
kio vietos apžiūrą;

-  išskirk faktus, kurie neabejotinai neturi tiesioginio ryšio su tiriamu 
įvykiu ir nustatyk tuos faktus, kurie gali turėti ryšį su tiriamu įvykiu;

-  nustatyk įvykio vietos situacijos pokyčius, kurie atsirado dėl įvykio 
dalyvių veiklos;

-  nedelsdamas organizuok kitus būtinus veiksmus, kurie padės sėk
mingiau atlikti apžiūrą;

-  nustatyk apžiūros būdą, apimtį, lygį, pradinį statinės apžiūros tašką;
-  paruošk būtinas kriminalistikos technikos priemones ir medžiagas 

pėdsakams ieškoti, ryškinti, fiksuoti ir paimti;
-  paskirstyk užduotis apžiūros grupės dalyviams;
-  užfiksuok įvykio vietos bendrą vaizdą ir jos aplinką orientacinėse ir 

apžvalginėse nuotraukose;
-  išspręsk kitus būtinus organizacinius uždavinius.

4.3. Statinė įvykio vietos apžiūros stadia

Statinė įvykio vietos apžiūros stadija - tai jos tyrimas, nagrinėjimas ir 
fiksavimas nekeičiant jos ir aptiktų ten objektų išsidėstymo bei jų savybių. 
Statinė apžiūra - tai pirmiausia įvykio vietos situacijos ir ten esančių ob
jektų observacija, jų tarpusavio ryšių analizė ir dažniausiai nekontaktiniai 
fiksavimo būdai.

Tokį veiksmų pobūdį lemia tai, kad pradžioje sunku nustatyti, kokie 
faktai (daiktai, pėdsakai) turi reikšmės tiriant įvykio vietą. Todėl situacijos 
arba atskirų objektų išsidėstymo pokyčiai gali turėti neigiamų padarinių. 
Pavyzdžiui, įvykio vietoje, kur yra rastas lavonas su šautine žaizda, labai 
svarbu užfiksuoti ne tik šaunamąjį ginklą, tūtelę, bet ir jų lokalizaciją bei 
tarpusavio išsidėstymo ypatumus.

Prieš tai, kai galima bus paimti tam tikrą objektą j rankas, pakeisti jo lo
kalizaciją, būtina užfiksuoti jo buvimo vietą, išvaizdą ir kitas charakteristi
kas. Būtina nurodyti šio objekto buvimo vietą ir atstumus iki svarbiausių 
kitų objektų pėdsakų. Užfiksuoti pėdsakų lokalizaciją dažnai yra ne mažiau 
svarbu, nei rasti patį pėdsaką. Ypač didelę reikšmę turi tam tikrų pėdsakų 
sistemų išsidėstymas ir lokalizacija, nes pagal juos mes galime atkurti įvykio 
mechanizmą bei įvykio dalyvių veiksmus.



Statinės apžiūros stadijoje aptikti objektai (pėdsakai, daiktai) yra pažy
mimi eilės numeriais. Jais remiamasi atliekant tyrimą. Šioje stadijoje daž
niausiai yra daromos situacinės nuotraukos, o tam tikrais atvejais ir mazgi
nės. Be to, Išmatuojami pagrindiniai objektai ir atstumai tarp jų, braižomos 
schemos ir jose nurodomos pėdsakų ir kitų objektų išsidėstymo vietos, ty
rėjas pasižymi kitas jų charakteristikas.

Tipiniai statinės apžiūros veiksniai gali būti pateikti kaip tam tikras 
veiksmų algoritmas:

-  nustatyk visus galinčius turėti ryšį su tiriamu įvykiu faktus;
-  eilės tvarka sužymėk numeriukais visus aptiktus daiktus;
-  užfiksuok aptiktą įvykio vietos situaciją ir jos objektų tarpusavio išsi

dėstymą situacinėse ir mazginėse nuotraukose. Tam tikrais atvejais 
tai gali būti užfiksuota vaizdajuostėje;

-  nubraižyk įvykio vietos schemą ir joje pažymėk aptiktus pėdsakus ir 
pagrindinius atstumus tarp jų;

-  vesk darbinius užrašus apie įvykio vietą ir esamus joje objektus. Vė
liau galėsi užfiksuoti šią informaciją įvykio vietos apžiūros protokole;

-  pabandyk nustatyti neigiamas aplinkybes ir jų priežastis.

4.4. Dinaminė įvykio vietos apžiūros stadija

Dinaminėje įvykio vietos apžiūros stadijoje bandoma nustatyti pėdsakų 
savybes. Pėdsakų ieškoma taikant aktyvius metodus ir priemones. Atliekant 
veiksmus leistina objektus imti (suprantama, negalima sunaikinti arba pa
žeisti esamų arba galimų pėdsakų) rankomis, paimtus daiktus apžiūrinėti iš 
visų pusių, ieškoti ant jų įvairių pėdsakų taikant ir kontaktinius paieškos 
būdus. Rekomenduotina dirbti su pirštinėmis ir su daiktais elgtis labai 
atsargiai. Netgi dirbant su pirštinėmis rekomenduojama naudotis instru
mentais (pincetais ir pan.).

Rasti pėdsakai turi būti tiksliai išmatuoti. Matuojamas ne tik pėdsako 
dydis, bet ir jo atstumas nuo tam tikrų orientyrų. Dažniausiai nurodomi 
atstumai nuo pėdsako iki dviejų pastovių (nekintančių) orientyrų. Rasti 
pėdsakai yra fotografuojami pagal mazginės ir detaliosios fotografijos tai
sykles.

Visi rasti pėdsakai numeruojami ir išsamiai aprašomi protokole. Proto
kole būtina aprašyti ne tik objektų (pėdsakų, daiktų) bendruosius ir indivi
dualiuosius požymius, bet ir jų radimo (išryškinimo) būdą bei priemones, 
taip pat jų užfiksavimo būdą. Kiekvienas daiktas ar pėdsakas rastas ir paim



tas iš įvykio vietos turi būti apsaugotas, įpakuotas laikantis kriminalistikos 
taisyklių, kad būtų išsaugotas ir vėliau ekspertizės metu detaliau ištirtas. 
Prie kiekvieno pėdsako pritvirtinama kortelė, ant kurios yra nurodyta, koks 
tai pėdsakas arba daiktas, jo radimo vieta, kiti būtini rekvizitai bei atsa
kingo pareigūno parašas.

Dinaminė įvykio vietos apžiūros stadija - tai nuoseklus, sistemingas ir 
planingas kiekvieno objekto (pėdsako, daikto), jų lokalinių struktūrų ar 
tam tikros vietos, kur remiantis keliamomis versijomis gali būti dominantys 
tyrėjus objektai, tyrimas. Šitoje stadijoje naudojant įvairias technikos prie
mones yra nuodugniai, visapusiškai ir išsamiai apžiūrimi bei stebimi įvykio 
vietoje esantys objektai, nustatomas tarp jų ryšys.

Šioje stadijoje remiantis atskirų pėdsakų analizės rezultatais bandoma 
daryti tam tikras išvadas ir iš jau turimos objektyvios informacijos bandoma 
nustatyti galimus įvykio dalyvių veiksmus ir tų veiksmų padarinius.

Bandant atsakyti į šiuos klausimus dažnai tenka perkelti apžiūrimus 
objektus, ištirti jų paviršių ir vidų, o tam tikrais atvejais netgi pažeisti 
daiktų sandarą. Šie veiksmai atliekami pagal tam tikrą schemą: iš pradžių 
daiktai apžiūrimi vizualiai, vėliau taikomi instrumentiniai metodai ir tik 
tada, jeigu būtina, pažeidžiama daikto sandara.

Pirmiausia būtina aptikti ir užfiksuoti mažiausiai atsparius paviršinius 
pėdsakus. Tai gali būti terminiai ir odorologiniai pėdsakai. Vėliau yra ieš
koma rankų pėdsakų ir mikroobjektų. Paskiausiai užfiksuojami mechanos- 
kopiniai pėdsakai, kurie gana atsparūs išoriniam poveikiui.

Pagal bendruosius kriminalistikos reikalavimus reikia veikti taip, kad 
ieškant ir fiksuojant vienos rūšies pėdsakus nebūtų pažeisti kiti pėdsakai. 
Todėl tyrėjas privalo žinoti, kokie pėdsakai gali būti aptikti atitinkamos 
nusikaltimo rūšies įvykio vietoje, kaip jie gali atrodyti ir kur juos galima 
surasti.

Tipiniai dinaminės apžiūros stadyos veiksniai kaip tam tikras veiksmų 
algoritmas:

-  išmatuok kiekvieną pėdsaką ir nurodyk jo lokalizaciją (atstumus) tam 
tikrų orientyrų atžvilgiu;

-  padaryk mazginę ir detaliąsias pėdsakų nuotraukas;
-  nustatyk tiriamų objektų savybes ir požymius bei galimus ant jų pėd

sakus;
-  aprašyk protokole pėdsakų požymius, jų suradimo ir fiksavimo būdą;
-  apsaugok ir užtikrink kriminalistikos priemonėmis pėdsakų neliečia

mumą;
-  patikrink apžiūros pradžioje iškeltas versijas.



5 S KYR I U S .
BAIGIAMASIS ĮVYKIO VIETOS APŽIŪROS

ETAPAS

5.1. Procesinio ir techninio kriminalistinio įvykio vietos 
apžiūros užfiksavimo esmė bei uždaviniai

Baigiamasis įvykio vietos apžiūros etapas neretai yra vadinamas fiksa
vimo etapu. Nors įvykio vietos apžiūros baigiamojo etapo svarbiausias už
davinys yra įvykio vietos situacijos ir joje aptiktų objektų (daiktų, pėdsakų) 
užfiksavimas, bet tai nėra vienintelis uždavinys. Tarp kitų uždavinių yra ir 
įvykio vietos apžiūros eigos analizė, objektų paėmimas, organizaciniai už
daviniai.

Kalbant apie baigiamąjį etapą omenyje turimas ne konkretus įvykis, o 
abstrakti kategorija, kuri logiškai eina po pagrindinio etapo. Todėl ir fiksa
cijos veiksmai tik loginėje įvykio vietos apžiūros struktūroje eina po visų 
pagrindinio etapo stadijų. Iš tikrųjų pėdsakai gali būti užfiksuoti netgi ap
žvalginėje stadijoje, nes tai priklauso nuo konkrečios įvykio situacijos ir 
taktinių sumetimų.

Baigiamajame etape apibendrinama, verifikuojama ir analizuojama ne 
tik įvykio vietos apžiūros, bet ir iš kitų šaltinių gauta informacija. Iš esmės 
baigiamajame etape jau numatomi tolesni veiksmai, t.y. sudaromas išanks
tinis įvykio tyrimo planas. Numatoma, kokias ekspertizes reikės skirti, ko
kius klausimus būtina užduoti apklausiant nukentėjusiuosius, liudytojus, 
įtariamąjį, numatoma, kokius pavyzdžius būtina paimti būsimoms eksperti
zėms atlikti.

Tarp baigiamojo etapo uždavinių būtina numatyti, kaip turi būti apsau
goma įvykio vieta (jeigu numatoma ten atlikti tam tikrus veiksmus arba 
reikia apsaugoti materialines vertybes), būtina paimti ir įpakuoti tam tikrus 
objektus ir atlikti kitus būtinus veiksmus.

Baigiamajame įvykio vietos apžiūros etape sprendžiami kelių rūšių už
daviniai: kontroliniai, fiksavimo, organizaciniai bei kiti.

Svarbiausi iš jų yra fiksavimo uždaviniai, nes tik tinkamai užfiksuota ap
žiūros informacija tiriant įvykį gali būti panaudota kaip įrodymai.

Įvykio vietos fiksavimo esmę sudaro įvykio situacijos atskirų elementų 
aprašymas protokole ir įtvirtinimas kitais techniniais kriminalistiniais bū
dais.



Fiksavimas - tai kryptinga įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose nu
statyta įpareigotų pareigūnų procesinės, kriminalistinės ir kitos informaci
jos rinkimo, užfiksavimo ir saugojimo veikla.

Informacijos fiksavimas - tai sudėtingas procesas, kurį sudaro žmogaus 
mąstymas ir praktinė veikla. Fiksuojant informaciją įtvirtinami ne tik tam 
tikri faktiniai duomenys, bet ir veiksmai, metodai ir būdai, kurie buvo nau
dojami bei taikomi šiame procese.

Informacijos fiksavimo uždaviniai yra:
-  materialiai įtvirtinti tiriamo įvykio įvairių objektų, pėdsakų požymius;
-  užtikrinti:

a) pėdsakų ir daiktų atvaizdų saugumą ir patikimumą;
b) kad pėdsakų požymiai nebūtų pakeisti;
c) informacijos kaupimą;
d) kad informacija būtų galima naudotis daug kartų.

Informacija gali būti fiksuojama įvairiomis formomis: žodine, grafine,
daiktine (objektai yra įtvirtinami tokio pavidalo kaip rasti) bei vaizdine.

Informacijos fiksavimo būdai yra: aprašymas, matavimas, modeliavimas, 
garso ir vaizdo įrašai, fotonuotraukos, planai ir schemos, objektų paėmimas 
iš įvykio vietos, tam tikrų pėdsakų (kvapų) konservavimas, pėdsakų kopija
vimas ir išlieju darymas.

Pagrindinis įvykio vietos užfiksavimo būdas - tai jos aprašymas tardymo 
veiksmo protokole. Panašus į aprašymą yra matavimo būdas, be kurio 
neapsieina nė vienas aprašymas. Ateityje svarbiais fiksavimo būdais gali 
tapti ir holografija bei termovizija.

Pagrindinis procesinės įvykio vietos fiksacijos uždavinys - teisiškai įtvir
tinti informaciją, kuri gali tapti pagrindiniais įrodymais.

Pagrindinis techninio kriminalistinio įvykio vietos fiksavimo uždavinys - 
įtvirtinti ir išsaugoti įvairiais techniniais būdais įvykio vietoje aptiktą infor
maciją, kad būtų galima ją panaudoti atliekant tolesnius tardymo veiksmus, 
taip pat ir ekspertizes. Vienas iš pagrindinių fiksacijos tikslų yra šio 
veiksmo dokumentavimas. Tai:

-  įtvirtinti apžiūros metu nustatytus faktus ir išsaugoti juos tolesniam 
tyrimui;

-  užfiksuoti įvykio vietos situaciją, topografiją, jos savybes ir ypatumus;
-  užfiksuoti informacijos šaltinius;
-  išsaugoti galimybes ateityje įvertinti ir verifikuoti iškeltas versijas ir 

padarytas išvadas;
-  sudaryti sąlygas, kad būtų galima kontroliuoti tolesnius procesinius ir 

taktinius tardymo veiksmus.



Nors įvykio vietos aprašymas protokole ir yra pagrindinė veiksmo eigos 
ir pasiektų rezultatų fiksacijos forma, bet ji nėra išsami ir akivaizdi. To 
priežastis yra neišvengiamas selektyvus, neišsamus, nevienareikšmiškas 
aprašymas, tam tikrų faktų subjektyvus interpretavimas. Šių dalykų išvengti 
beveik neįmanoma.

Verbalinis situacijos aprašymas negali perteikti visos įvykio vietos įvai
rovės, įvairių objektų, jų savybių ir ryšių. Tas spragas užpildyti padeda kiti 
techniniai kriminalistiniai fiksavimo būdai.

5.2. Įvykio vietos apžiūros procesinis įforminimas -  
tardymo veiksmo protokolas

Įvykio vietos apžiūros protokolas yra pagrindinis procesinis dokumen
tas, kuriame yra užfiksuoti šį veiksmą atliekant nustatyti faktai. Apžiūros 
metu pareigūnas gali, netgi privalo, kelti versijas, daryti prielaidas, sampro
tauti, o protokole turi būti užfiksuoti ir konstatuoti tik akivaizdūs faktai bei 
jų požymių kriminalistinis aprašymas. Tai turi būti objektyvių žinių šaltinis, 
kuriuo būtų galima remtis toliau tiriant įvykį ir darant išvadas.

Kaip šios taisyklės išimtį reikia nurodyti specialisto išvadą - ji gali būti 
įrašyta į tardymo veiksmo protokolą. Pati teisinė konstrukcija “specialisto 
išvada” rodo tam tikrų veiksmų atlikimą, po kurių yra daromos tam tikros 
išvados, teiginiai. Reikia pabrėžti, kad specialisto išvada yra savarankiškas 
įrodymas.

Pagal galiojančius reikalavimus įvykio vietos apžiūros protokolas turi 
būti surašytas įvykio vietoje1. Kai įvykiai nesudėtingi, neretai tyrėjas proto
kolą rašo apžiūros metu. Toks protokolo rašymas turi daugiau trūkumų nei 
pranašumų. Pagrindinis, o galbūt ir vienintelis (dažnai tik tariamas) prana
šumas -  sutaupoma laiko, nes atskirai po pagrindinių apžiūros stadijų ne
reikia rašyti protokolo. Kaip pagrindinius trūkumus galima nurodyti: tyrėjo 
pasyvumą, kadangi rašydamas protokolą jis negali aktyviai dalyvauti tiriant 
įvykio vietos situaciją ir jos elementus; susilpnėja vadovavimo ir darbo or
ganizavimo funkcija; dažnai nevykdoma kontrolinė funkcija, nes rašydamas 
protokolą tyrėjas nesugeba kontroliuoti kitų grupės dalyvių veiksmų; rašy-

Ne visų šalių baudžiamojo proceso teisė kelia tokius griežtus reikalavimus. Pvz., 
Švedijoje įvykio vietos apžiūrą atlieka ir už ją atsako technikų kriminalistų grupė, protokolas 
yra surašomas vėliau, policijos komisariate. Čia yra atitinkamos sąlygos jį spausdinti kom
piuteriu, daryti įvykio vietos schemas ir planus.



damas protokolą tyrėjas negali objektyviai analizuoti įvykio situacijos, ka
dangi jo dėmesys sutelktas į protokolo rašymą.

Baudžiamojo proceso, kriminalistikos moksle bei nusikaltimų tyrimo 
praktikoje per ilgus dešimtmečius nusistovėjo įvykio vietos apžiūros proto
kolo surašymo principai. Iš jų galima paminėti šiuos: betarpiškumo, objek
tyvumo, tikslumo, aprašymo optimalumo, nuoseklumo, sistemingumo, 
vaizdingumo, specialios terminologijos vartojimo ir tiesioginio protokolo 
ryšio su kitomis įvykio vietos apžiūros dokumentavimo formomis.

Betarpiškumo principas. Įvykio vietos apžiūros protokolas turi būti su
rašytas įvykio vietoje visų dalyvavusių apžiūroje asmenų akivaizdoje, o ne 
vėliau policijos komisariate.

Objektyvumo principas. Faktinė įvykio vietos situacija ir atskiri jos ele
mentai turi būti aprašyti tiksliai, nedarant išvadų, nepateikiant savų ir sve
timų samprotavimų, nuomonių ir versijų. Aprašymas turi būti tikslus, aki
vaizdus ir kartu objektyvus. Būtina protokolą surašyti taip, kad vėliau skai
tantis jį asmuo galėtų savarankiškai suvokti įvykio situaciją ir padaryti išva
das.

Išvados gali būti daromos vieninteliu atveju, kai apžiūrint įvykio vietą 
specialistas surašo išvadą įvykio vietos apžiūros protokole.

Tikslumo principas. Būtina aprašyti ne tik veiksmus, kuriais buvo pa
siekti teigiami rezultatai, bet ir tuos, kurie jokių rezultatų nedavė. Tai pa
rodo, ar tiksliai buvo atlikta apžiūra, ar nieko nebuvo praleista.

Negalima vartoti abstrakčių formuluočių, t.y., kad jokių pėdsakų ne
rasta arba neaptikta. Būtina nurodyti atlikto veiksmo pobūdį, panaudotas 
priemones ir medžiagas ir pasiektą, netgi neigiamą, rezultatą. Pavyzdžiui, 
stiklinė buvo apžiūrėta vizualiai apšviečiant ją įvairiais kampais, a vėliau, 
tikintis surasti rankų pėdsakus, stiklinė buvo apdulkinta suodžių milteliais, 
bet rankų pėdsakų nebuvo aptikta.

Tikslumo principas reikalauja, kad aprašymas atitiktų realią padėtį. Iš
matuota turi būti tiksliai, todėl rašoma, kad atstumas tarp objektų yra 68 
cm, o ne apie 0,7 m. Nerekomenduotina vartoti žodelių “netoli”, “šalia”, 
“apie”, “beveik” ir pan.

Aprašymo optimalumo principas. Būtina ne tik tiksliai, objektyviai ir iš
samiai apibūdinti įvykio vietą ir esamus ten objektus, bet ir glaustai, daly
kiškai juos fiksuoti vengiant nereikšmingų, neturinčių tiesioginio ryšio su 
tiriamu įvykiu aplinkybių. Jeigu objektai neturi tiesioginio ryšio su tiriamu 
įvykiu, galima tik nurodyti, jog jie užfiksuoti fotografijose.

Nuoseklumo ir sistemingumo principas. Situaciją protokole būtina ap
rašinėti taip, kaip ji buvo apžiūrinėjama. Be to, būtina aprašinėti pagal



kriminalistikos rekomendacijas: nuo bendro prie atskiro, nuo viršaus į apa
čią ir taip toliau.

Protokolas surašomas ta pačia eilės tvarka, kaip ir atliekama įvykio ap
žiūra.

Vaizdingumo principas reikalauja aprašinėti įvykio vietą taip, kad vė
liau skaitantysis protokolą galėtų nesunkiai atkurti įvykio vietos situacijos 
aplinkybes, todėl protokolas turi būti aiškus ir suprantamas.

Specialios terminologijos vartojimo principas. Protokole vartoti krimi
nalistikoje priimtus ir aprobuotus terminus, kad būtų galima išvengti dvi
prasmiškumo, nevienareikšmio tų pačių aplinkybių traktavimo. Aprašant 
įvykio vietą tikslinga naudotis įvairiais, taip pat ir kriminalistikos, žinynais.

Protokolo tiesioginio ryšio su kitomis įvykio vietos fiksavimo formomis 
principas.

Apžiūros protokole būtina paminėti kitas atliekant įvykio vietos apžiūrą 
panaudotas fiksavimo formas. Reikalaujama, kad fotografijos turėtų tiesio
ginį ryšį su protokolo tekstu ir jį papildytų. Videofilme turi būti nuosekliai 
ir išsamiai užfiksuoti visi pagrindiniai apžiūros momentai.

Įvykio vietos apžiūra - tai procesinis veiksmas, pakankamai tiksliai reg
lamentuotas Baudžiamojo proceso kodekse. Kodekse užfiksuotos ir pa
grindinės šio veiksmo protokolo surašymo taisyklės.

Atliekami įvykio vietos apžiūros veiksmai yra nepakartojami, todėl juos 
būtina itin kruopščiai dokumentuoti.

Kaip ir daugumos kitų tardymo veiksmų protokolai, įvykio vietos apžiū
ros protokolas turi įžanginę, aprašomąją ir baigiamąją dalis.

Įžanginėje dalyje yra nurodomi duomenys, kurie yra būtini oficialiam 
procesiniam dokumentui ir atitinka galiojančio baudžiamojo proceso įsta
tymo reikalavimus. Tai:

-  data ir laikas, vieta, kieno nurodymu ir kokį faktą tiriant yra atlie
kama apžiūra;

-  duomenys apie atliekantį apžiūrą pareigūną, teisėsaugos institucijos 
padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė ir kitų dalyvaujan
čių apžiūroje asmenų duomenys;

-  teisinis apžiūros pagrindimas;
Aprašomojoje įvykio vietos apžiūros protokolo dalyje yra nurodomi pa

grindiniai įvykio vietos požymiai, nustatyti faktai ir apžiūros rezultatai. Tai 
pagrindinė protokolo dalis, kurioje aprašomi ne tik veiksmai, kurie buvo 
atlikti įvykio vietoje, bet ir aptikti pėdsakai, jų savybės, pėdsakų suradimo, 
ryškinimo ir fiksavimo būdai ir priemonės. Čia yra aprašomos ir neigiamos 
bei kitos reikšmingos apžiūrimos įvykio vietos aplinkybės.



Jeigu specialistas įvykio vietos apžiūros metu atliko tyrimus, tai šių ty
rimų esmė ir rezultatai gali būti įrašyti į protokolą kaip specialisto išvada.

Dėl įvykių ir jų situacijų įvairovės bei kitų aplinkybių pateikti išsamaus 
aprašomų elementų sąrašo neįmanoma. Galima tik nurodyti kai kurias 
bendriausias taisykles. Protokole paprastai nurodoma:

-  sąlygos, kuriomis buvo atliekama įvykio vietos apžiūra (oro sąlygos, 
apšvietimas ir kiti veiksniai);

-  įvykio vietos lokalizacija ir nustatytos apžiūros ribos;
-  tiesioginė įvykio vieta (kur yra akivaizdūs nusikalstamo veiksmo pėd

sakai) ir jos aplinka (kur galimi nusikaltėlio atvykimo ir išvykimo, au
tomobilio stovėjimo pėdsakai ir pan.);

-  tikslūs pagrindiniai įvykio vietos „mazgai” ir konkretūs pasikėsinimo 
objektai (jų savybės, pažeidimai, kiti pokyčiai);

-  tikslūs nustatyti (aptikti, išryškinti) pėdsakai, jų radimo vieta, ob
jekto, ant kurio rastas pėdsakas, pagrindinės charakteristikos, būdai 
ir priemonės, kurios buvo naudotos, pačių pėdsakų charakteristika 
(rūšis, porūšis, bendrieji, specialieji ir kt. požymiai);

-  pėdsakų užfiksavimo ir jų paėmimo būdai;
-  neigiamos aplinkybės;
-  tiksliai aprašyti nusikaltėlio (tikėtinai) palikti daiktai;
-  kitos aplinkybės ir faktai, kurie gali turėti reikšmės tiriant bylą.
Baigiamojoje įvykio vietos apžiūros protokolo dalyje yra nurodoma, ko

kie ir kiek pėdsakų ir kitų daiktų yra aptikta įvykio vietoje, kaip jie užfik
suoti ir paimti, kokios technikos priemonės panaudotos apžiūros metu, ar 
buvo fotografuota, darytas garso ar vaizdo įrašas, braižyti planai arba 
schemos.

Baigiamojoje protokolo dalyje gali būti dalyvavusiųjų apžiūroje pasta
bos. Protokolą pasirašo visi atliekant veiksmą dalyvavę asmenys (žr. BPK 
114 str.).

5.3. Techniniai kriminalistiniai įvykio vietos 
įtvirtinimo būdai

5.3.1. Fotografavimas įvykio vietoje

Iš techninių kriminalistinių įvykio vietos fiksavimo būdų plačiausiai tai
komas fotografavimas. Fotografijos turi būti tiesiogiai susietos su įvykio 
vietos apžiūros protokolu.

Įvykio vietoje yra daromos penkių rūšių fotonuotraukos: orientacinės,



apžvalginės, situacinės, mazginės ir detaliosios (žr. fotolentelę prieduose). 
Visos nuotraukos turi būti susijusios ne tik su tardymo veiksmo protokolu, 
bet ir tarpusavyje. Jos sudaro tam tikrą struktūrizuotą vaizdų sistemą. Visos 
nuotraukos yra daromos laikantis kriminalistinės fotografijos rekomenda
cijų.

Įvykio vietoje fotografijos būdu užfiksuojami ne tik bendri vaizdai, įvy
kio situacija, bet ir atskiri objektai bei jų požymiai.

Fotografinio fiksavimo būdo reikšmė yra ta, kad jis ne tik padeda papil
dyti žodinį objektų aprašymą protokole, ne tik parodo objektų tarpusavio 
išsidėstymą, bet dažnai užfiksuoja ir tuos objektus bei jų požymius, į ku
riuos nebuvo atkreiptas dėmesys apžiūros metu ir kurių svarbą bei reikšmę 
tiriamam įvykiui gali paaiškinti tik tolesni veiksmai.

Orientacinės nuotraukos daromos norint bendrą įvykio vietos vaizdą už
fiksuoti kartu su jos aplinka ir ryškiais jos orientyrais. Šios fotografijos da
romos atsitraukus toliau nuo įvykio vietos, naudojant plačiakampius objek
tyvus arba fotografuojama panoraminės fotografijos metodu. Jeigu įma
noma, orientacinės fotografijos daromos nuo pakylos, o didelių katastrofų 
(lėktuvų, traukinių ir 1.1.) - iš malūnsparnių.

Apžvalginėse fotografijose užfiksuojamas bendras įvykio vietos vaizdas. 
Dažniausiai daromos kelios šios rūšies nuotraukos iš skirtingų pusių. Taip 
pat tikslinga (ypač tiriant avarijas, nužudymus ir kt. nusikaltimus) daryti 
bent vieną nuotrauką nuo pakylos. Tokias nuotraukas galima daryti nuo 
mobilios kriminalistikos laboratorijos stogo, netoli esančių daugiaaukščių 
namų.

Apžvalginėse nuotraukose paprastai užfiksuojamas bendras įvykio vie
tos vaizdas be aplinkos arba tik su nedidele jos dalimi. Šiose nuotraukose 
įvykio vieta užfiksuota tokia, kokią ją tyrėjas pamato atvykęs.

Orientacinės ir apžvalginės nuotraukos yra daromos pirminėse apžiūros 
stadijose, kai dar tyrimo grupės dalyviai nėra pakeitę įvykio vietos.

Labai svarbios yra situacinės nuotraukos. Situacinėje nuotraukoje vidu
tiniu planu užfiksuojama dalis įvykio vietos su numeriais pažymėtais objek
tais. Situacinės nuotraukos yra daromos statinėje ir dinaminėje apžiūros 
stadijose.

Mazginėse nuotraukose stambiu planu fiksuojamos kriminalistiniu po
žiūriu svarbios vietovės dalys, pagrindiniai įvykio vietos „mazgai”, t.y. vie
tos, kur telkiasi tam tikri objektai (daiktai, pėdsakai). Tai gali būti išlaužtos 
durys, avalynės pėdsakų takelis, sudaužytas automobilis ir kt. Mazginėse 
nuotraukose objektai dažnai fotografuojami kartu su masteline liniuote. 
Šios nuotraukos dažniausiai daromos dinaminės apžiūros stadijoje.



Detaliojoje fotonuotraukoje atskirai nuo aplinkos stambiu planu užfik
suojami pavieniai daiktai ir pėdsakai kartu su masteline liniuote. Detalio
sios nuotraukos daromos pagal mastelinės fotografijos reikalavimus.

Tardymo veiksmo protokole yra nurodoma, kas buvo fotografuota, ko
kiomis priemonėmis (fotoaparato ir jo objektyvo rūšys bei pavadinimai), 
kokios fotografavimo sąlygos (natūralus ar dirbtinis apšvietimas, ar buvo 
naudojama impulsinė lempa, kita fotografavimo įranga), kokia buvo nau
dojama juosta ir kt..

5.3.2. Videofilmavimas įvykio vietoje

Pastaruoju metu atliekant sudėtingų įvykių vietų apžiūras vis plačiau yra 
naudojamas vaizdo įrašas, iš esmės apimantis filmavimą ir garso įrašą. 
Vaizdo įrašo panaudojimas apžiūrint įvykio vietą turi neabejotinų prana
šumų. Įrašytą vaizdą nedelsiant galima peržiūrėti. Darant įrašą vaizdajuos
tėje užfiksuojama visa įvykio situacija, ten esantys objektai, jų tarpusavio 
išsidėstymas, taip pat makrorežimu galima parodyti pėdsakų ypatybes. Ap
rašant įvykio vietą protokole nėra galimybės taip tiksliai, detaliai ir išsamiai 
aprašyti joje esančių objektų, kaip tai yra daroma filmuojant, tuo labiau, 
kad aprašant neišvengiamas selektyvumo principas, t. y. aprašymas pri
klauso nuo asmens žinių, įgūdžių ir kitų savybių. Šie pranašumai ypač svar
būs tolesniam bylos tyrimui, nes su bylos medžiaga susipažįsta apžiūroje 
nedalyvavę asmenys. Pasitaiko, kad tyrimo metu išryškėja faktų, į kuriuos 
nebuvo atkreiptas dėmesys atliekant apžiūrą, ir jie nėra pakankamai išsa
miai arba iš viso neaprašyti protokole, o tik užfiksuoti vaizdo juostoje.

Vaizdo įrašas naudojamas laikantis įstatymo reikalavimų ir kriminalisti
kos rekomendacijų. Apie videofilmavimą turi būti išsami informacija pro
cesiniame dokumente (kokie objektai buvo filmuoti, kas darė vaizdo įrašą, 
videokameros rūšis, modelis, vaizdajuostės tipas, vaizdo įrašymo sąlygos, 
naudojami techniniai priedai, vaizdo įrašo trukmė, daromos įrašo pertrau
kos ir jų priežastys).

Darant vaizdo įrašą įvykio vietoje būtina laikytis tokių pačių kaip ir kri
minalistinės fotografijos reikalavimų. Paaiškinamasis tekstas turi atitikti 
užfiksuotą vaizdą ir tardymo veiksmo protokole užfiksuotą informaciją.

Pagrindiniai vaizdo filmavimo įvykio vietos apžiūroje etapai yra:
-  pasirengimo;
-  vaizdo įrašymo;
-  videofilmavimo peržiūros ir įvykio vietos apžiūros eigos bei rezultatų 

procesinio įtvirtinimo veiksmo protokole.



Pasirengimo įvykio vietos apžiūrai etape atsakingas už apžiūrą pareigū
nas užtikrina, kad į įvykio vietą atvyktų specialistas su būtina (taip pat ir 
vaizdo įrašymo) technika. Tai gali būti vidaus reikalų sistemos kriminalisti
nės tarnybos arba prokuratūros specialistas. Tam tikrais atvejais vaizdo 
įrašą gali daryti ir kitas, atitinkamų žinių ir įgūdžių turintis pareigūnas.

Specialistas informuojamas apie įvykio pobūdį ir kitas svarbias vaizdo 
įrašymo aplinkybes. Jis pagal savo kompetenciją atsako už vaizdo įrašymo 
technikos tvarkingumą ir jos panaudojimo galimybes įvykio vietoje. Prieš 
pradedant apžiūrą atsakingas už apžiūrą pareigūnas informuoja specialistą 
apie pagrindinius vaizdo įrašymo reikalavimus, tvarką ir eiliškumą. Sude
rina vaizdo įrašymo būdus, planus, videofilmavimo taškus.

Įvykio vietos apžiūros vaizdo įrašas susideda iš trijų dalių: įžanginės, pa
grindinės ir baigiamosios. Įžanginėje ir baigiamojoje vaizdo filmavimo da
lyse užfiksuojama informacija, aiškinanti ir įtvirtinanti atliekamo tardymo 
veiksmo turinį. Baigiamojoje dalyje, be to, užfiksuojamas faktas, kad vaizdo 
įrašas atitinka tardymo veiksmo protokolo turinį.

Pradėjus filmuoti pirmiausia pristatomas tardytojas (prokuroras, kvo
tėjas ar kitas už įvykio vietos apžiūrą atsakingas pareigūnas). Jis parodomas 
stambiu planu, pasako savo pareigas, vardą ir pavardę, koks tardymo 
veiksmas, kur, kada (data ir tikslus laikas), kokiu faktu remiantis (jeigu jau 
iškelta baudžiamoji byla, nurodomas jos numeris) yra atliekamas vaizdo 
įrašas. Toliau atsakingas už tardymo veiksmą pareigūnas pristato kiekvieną 
tardymo veiksmo dalyvį nurodydamas jo procesinį statusą, pareigas, vardą, 
pavardę ir, jei reikia, kitus duomenis. Pristatomas asmuo yra filmuojamas 
stambiu planu. Vėliau įvykio vietos apžiūroje dalyvaujančius asmenis atsa
kingas už apžiūrą pareigūnas informuoja apie veiksmo eigą ir tvarką, jų 
funkcijas. Taip baigiasi įžanginė videofilmavimo dalis.

Pagrindinėje videofilmavimo dalyje nuosekliai filmuojama apžiūros 
eiga, dalyvių veiksmai ir pasiekti rezultatai. Įvykio vietos vaizdo įrašas da
romas panašiais būdais kaip ir fotografuojama įvykio vieta. Tai yra ben
driausias (itin bendras) planas, kuriame užfiksuojama įvykio vieta, jos ap
linka ir orientyrai. Šis planas atitinka orientacinę įvykio vietos fotografiją. 
Dažniausiai pirmiausia ir filmuojamas bendras įvykio vietos vaizdas ir jos 
aplinka. Tai paprastai daroma panoraminiu metodu.

Kitas būdas -  įvykio vietos užfiksavimas bendru planu. Jis atitinka ap
žvalginę fotografiją. Filmavimas vidutiniu planu atitinka situacinę fotogra
fiją. Šie videofilmavimo planai yra taikomi įvykio vietos apžiūros pagrindi
nio etapo apžvalginėje ir statinėje stadijose. Stambiu ir itin stambiu planu



yra filmuojama apžiūros pagrindinio etapo detaliojoje stadijoje ir tai 
atitinka mazginę ir detaliąją fotografiją.

Atsižvelgiant į vaizdo įrašo panaudojimo įvykio vietos apžiūroje speci
fiką, filmuoti reikėtų nepertraukiant, bet dėl objektyvių priežasčių tai ne 
visada galima padaryti. Jei filmavimą teko nutraukti, protokole būtina už
fiksuoti laiką ir skaitiklio rodmenis. Pradėjus filmuoti protokole vėl nuro
domas laikas ir skaitiklio rodmenys. Visais atvejais nurodoma filmavimo 
nutraukimo priežastis.

Apžiūroje naudojamo vaizdo įrašo veiksmas negali skilti į kelis lygiagre
čiai vykstančius procesus, nes filme būtina užfiksuoti nuoseklų veiksmą. To 
nebus galima padaryti, jeigu vienu metu atskirai įvairius objektus apžiūri
nės ir tardytojas, ir specialistas.

Filmo pabaigoje yra parodomas tardytojas. Jis informuoja apie paimtus 
objektus, jų įpakavimo būdą bei kitus atliktus techninius kriminalistinius 
veiksmus.

Baigiamosios filmo dalies tikslas - užfiksuoti tardymo veiksmo dalyvius. 
Jie patvirtina, jog padarytas vaizdo įrašas atitinka tardymo veiksmo eigą ir 
rezultatus. Tai yra daroma baigus apžiūrą ir peržiūrėjus videoįrašą. Visi 
tardymo veiksmo dalyviai filmuojami, kai jiems yra skaitomas įvykio vietos 
apžiūros protokolas. Jie gali pareikšti pastabų, į jas turi būti atsižvelgta. Po 
to stambiu planu filmuojamas kiekvienas pasirašantis protokolą dalyvis.

Baigiant tikslinga stambiu planu parodyti atsakingą už apžiūrą parei
gūną, informuojantį apie veiksmo pabaigą.

5.3.3. Materialių pėdsakų kopijų darymas 
įvykio vietoje

Vienas iš pagrindinių įvykio vietos apžiūros uždavinių yra pėdsakų su
radimas, įtvirtinimas, užfiksavimas ir paėmimas. Kriminalistika rekomen
duoja įvykio vietoje rastus daiktus ir pėdsakus imti tokio pavidalo, kaip jie 
buvo rasti, jų neryškinti ir nekopijuoti, nes taip prarandama dalis pėdsa
kuose slypinčios informacijos.

Iš techninių kriminalistinių pėdsakų fiksavimo būdų praktikoje plačiai 
taikomas modeliavimo metodas1. Jis dažnai taikomas, kai pėdsakų nega
lima paimti tokio pavidalo, kaip jie buvo rasti. Taip dažnai yra fiksuojami 
rankų, kojų, transporto priemonių ir kai kurie kiti pėdsakai. Labai glaudžiai

1 „Modeliavimas -  tai reiškinio, panašaus į originalą, sukūrimas” // Lietuvių kalbos 
žodynas. T. VIII. -  V., 1970. P. 308.



su modeliavimu yra susijęs pėdsakų įtvirtinimas. Neretai pėdsakai įtvirti
nami ir modeliuojami vieno veiksmo metu.

Įtvirtinama nurodant, kur, kada, kaip ir kas atliko šį veiksmą. Įtvirtini
mas -  tai ne tik procesinio užfiksavimo sinonimas, tai ir fizinis pėdsako ap
saugojimas, jo atsparumo išoriniams veiksniams padidinimas. Pavyzdžiui, 
jodo garais išryškinti rankų pėdsakai įtvirtinami redukuotos geležies milte
liais, reljefinis avalynės pėdsakas ant birios medžiagos įtvirtinamas (api
purškiamas) plaukų laku ir pan.

Apžiūrint įvykio vietą dažniausiai yra taikomas pėdsakų atvaizdų kopija
vimas ant atitinkamų daktiloskopinių plokštelių, lipnių juostų ir reljefinių 
pėdsakų atvaizdavimas darant išliejas.

Kai neįmanoma arba netikslinga imti objektų su išryškintais rankų pėd
sakais, jie turi būti aprašyti tardymo veiksmo protokole, nufotografuoti ir 
nukopijuoti panaudojant tam tikras plokšteles ar plėveles.

Kiekvienas pėdsakas prieš tai, kai bus modeliuojamas, turi būti aprašy
tas, išmatuotas ir nufotografuotas. Dažniausiai įvykio vietos apžiūrose yra 
kopijuojami paviršiniai rankų pėdsakai, prieš tai išryškinti įvairiausiais dak
tiloskopiniais milteliais. Tai gali būti šviesios ir tamsios spalvos tradiciniai 
milteliai (suodžiai, cinko oksidas, vario oksidas) bei įvairių spalvų magneti
niai milteliai.

Tam tikrais atvejais yra naudojami liuminescenciniai milteliai kartu su 
alternatyviais šviesos šaltiniais (pvz., prietaisas “Omniprint 1000”). Tai su
daro palankias sąlygas surasti bei išryškinti rankų pėdsakus ant įvairių su
dėtingų paviršių.

Pasaulinėje praktikoje rankų pėdsakams ryškinti labai plačiai yra nau
dojami įvairių medžiagų garai. Išryškintą jodo garais pėdsaką būtina nedel
siant įtvirtinti tam tikromis medžiagomis (apipurkšti krakmolo tirpalu van
denyje arba užfiksuoti redukuotos geležies milteliais). Labai gerai rankų 
pėdsakai išryškinami objektą apdorojus ciano akrilato esteriu. Žinomi atve
jai, kai taikant šį metodą buvo išryškinti rankų pėdsakai ant lavono odos.

Išryškinti rankų pėdsakai, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir aplinky
bes, gali būti arba paimti su objektais, ant kurių jie yra, ir išsiųsti tirti į la
boratoriją, arba nukopijuoti ant specialių daktiloskopinių plokštelių bei 
kitų specialių lipnių plėvelių ar juostų.

Reljefiniai rankų pėdsakai gali būti užfiksuoti jų modeliuose iš polime
rinių pastų.

Reljefiniams kojų pėdsakams užfiksuoti yra naudojamas medicininis 
gipsas. Iš jo gaunami kokybiški modeliai. Išliejas buvo bandoma daryti ir iš 
kitų gipso rūšių, taip pat ir statybinio, bet jų kokybė būdavo gerokai blo



gesnė negu išlieju, padarytų iš medicininio gipso. Žiemą darant išliejas ant 
sniego būtina naudoti specialią polimerinę medžiagą, kuri atskiria gipso 
skiedinį nuo sniego, kuriame yra pėdsakas, o kartu apsaugo pėdsaką nuo 
pažeidimo arba net sunaikinimo1.

Paviršiniai avalynės pėdsakai ant įvairių netradicinių paviršių fiksuojami 
ant specialių metalizuotų plėvelių naudojant elektrostatinį pėdsakų ieškiklį 
(EPI -  2) arba jo analogą. Šis fiksavimo metodas gali būti taikomas ir įvai
riems mikroobjektas surasti bei jų lokalizacijai nurodyti.

Reljefiniams įsilaužimo įrankių pėdsakams modeliuoti yra naudojamos 
įvairios polimerinės medžiagos (pastos “K”, “Lastic”, “Mikrosil”), vaško 
kompozicijos, plastilinas ir kt. Pastaruoju metu pasaulyje plačiausiai nau
dojama pasta “Mikrosil”.

Transporto priemonių reljefinių pėdsakų atvaizdai fiksuojami gipsinėse 
išliejose. Polimerinės medžiagos šiems pėdsakams užfiksuoti nėra plačiai 
naudojamos, nes skysta polimerinė medžiaga skverbiasi į mažiausius ply
šius, įsigeria į gruntą ir todėl galima gauti ne padangos atvaizdą, su tam 
tikrais struktūros elementais, o “ šluotą” su daugeliu lašų.

Paviršiniai transporto priemonės pėdsakai gali būti kopijuojami ant spe
cialių didelių daktiloskopinių plokštelių, specialiai paruoštų plonų gumos 
lakštų arba ant specialiai paruošto ir sudrėkinto fotopopieriaus lapo.

5.3.4. Planų ir schemų braižymas įvykio vietoje
Nors galiojančiame Baudžiamojo proceso kodekse ir nėra nurodyta, kad 

apžiūrint įvykio vietą būtina nubraižyti planą arba schemą, bet mūsų ir už
sienio šalių patirtis rodo, kad daugeliu atvejų toks fiksavimo būdas yra ne 
tik tikslingas, bet ir būtinas.

Santykinai visus įvykio vietoje braižomus brėžinius galima suskirstyti į 
schemas, planus ir vertikalius pjūvius. Planai ir pjūviai -  tai tikslus sumažin
tas tam tikrų objektų ir jų išsidėstymo atkartojimas (atvaizdavimas) norimu 
masteliu. Schemose objektai išdėstomi apytikriai ir tik atstumai tarp jų nu
rodami tam tikrais vienetais.

Planuose įvykio vieta ar jos dalis atvaizduojama horizontalioje projek
cijoje, o vertikalūs pjūviai -  vertikalioje projekcijoje.

1 Darant gipso skiedinį, kai vanduo ir gipso milteliai susilieja, cheminės reakcijos metu 
išsiskiria didelis kiekis šiluminės energijos. Darant gipso skiedinį indas apdedamas sniegu ir 
sniego dedama į skiedinį, kad jo temperatūra bent priartėtų prie 0(,C. Bet tik polimerinės 
medžiagos (pvz.,’’Spray Vax”) sluoksnis tarp sniege esančio pėdsako ir gipso skiedinio 
užtikrina, kad pėdsakas (mikroreljefas) bus saugiai užfiksuotas.



Patalpų planai dar gali būti skirstomi į paprastuosius (žr. 1 pav.), ku
riuose atvaizduojama tik horizontalioji plokštuma ir joje esantys objektai, 
bei išskleistuosius (žr. 2 pav.), kuriuose yra vienoje plokštumoje atvaiz
duojamos patalpos ir grindys, ir sienos, ir lubos. Išskleistieji planai yra brai
žomi tik tada, kai būtina parodyti ant sienų, lubų esančius pėdsakus.

Nedetalizuodami galime teigti, kad kriminalistinė schema -  tai tam 
tikro objekto (vietovės, patalpos, daikto) grafinis atvaizdas, kuriame, nau
dojant specialius kriminalistinius ir topografinius ženklus, selektyviai yra 
parodomi pagrindiniai pėdsakai, daiktai, jų elementai ir jų tarpusavio išsi
dėstymas.

Schemas įvykio vietoje tikslinga braižyti tais atvejais, kai dėl įvairių 
priežasčių (didelis įvykio vietos plotas, labai daug įvairių objektų) iš apra
šymo ar fotografijos negalima susidaryti aiškaus įvykio situacijos vaizdo; kai 
būtina parodyti tam tikrų objektų išsidėstymą įvykio vietoje ir atstumus 
tarp jų. Be abejo, jeigu įvykio vietoje dėl vienokių ar kitokių priežasčių ne
fotografuojama, tai būtinai braižomos schemos.

Schema -  tai priemonė, savo vaizdingumu, selektyvumu padedanti ge
riau suvokti įvykio vietos situaciją ir esamus ten objektus.

Schemas santykinai galima suskirstyti į juodraštines ir švarraštines. 
Juodraštinės schemos yra braižomos įvykio vietos apžiūros metu nesilaikant 
mastelio. Braižant tokią schemą būtina tik labai tiksliai matuoti ir nurodyti 
joje atstumus, kampus, objektų dydžius.

Švarraštinė schema arba planas nubraižomi arba apžiūrėjus įvykio vietą, 
arba netgi grįžus į komisariatą. Tokioje schemoje objektai braižomi laikan
tis tam tikro mastelio, tvarkingai žymint objektų eilės numerius, nes pa
prastai jų pavadinimai yra surašomi šalia brėžinio.

Kartu su švarraštinė schema prie protokolo pridedama ir juodraštinė 
schema.

Visas braižomas įvykio vietoje schemas santykinai galima suskirstyti į 
bendrąsias (orientacines), apžvalgines (situacines) ir mazgines, nors yra ir 
kitokių nuomonių šiuo klausimu1.

Bendrosios schemos paskirtis užfiksuoti įvykio vietos lokalizaciją kitų 
orientyrų atžvilgiu ir parodyti ryšį tarp gana toli vienas nuo kito esančių 
objektų.

Apžvalginėse (situacinėse) schemose atvaizduojama įvykio vietos ar jos 
dalies elementai ir pėdsakai, jų tarpusavio išsidėstymas ir pan. Situacinėse 
schemose būtina labai tiksliai nurodyti atstumus tarp objektų.

1 Blieka J., Danisevičius P. Įvykio vietos apžiūra. -  V., 1962. P. 26.



Mazginės schemos parodo atskirų pėdsakų, jų sistemų dydį bei kitas 
įvykio vietos charakteristikas. Tai gali būti įsilaužimo įrankių pėdsakų išsi
dėstymo, avalynės pėdsakų takelio, aukos ir kitų pažeidimų schema.

Pagrindiniai reikalavimai ir rekvizitai įvykio vietoje braižant schemas:
-  įvykio vietos apžiūros protokole turi būti atitinkamai pažymima, kada 

braižyta schema;
-  schemos antraštėje nurodoma, kas joje atvaizduota, kur yra ta vieta, 

prie kokio protokolo (jo data, baudžiamosios bylos Nr.) pridedama 
schema;

-  schemos braižomos laikantis kriminalistinių ir topografinių reko
mendacijų;

-  juodraštinė schema yra braižoma apžiūros metu kitų įvykio vietos ap
žiūros dalyvių akivaizdoje. Būtina, kad po schema pasirašytų dalyvavę 
apžiūroje asmenys, būtų nurodyta, kas braižė schemą;

-  remiantis juodraštine schema, laikantis braižybos taisyklių bei maste
lio, yra braižoma švarraštinė schema;

-  schemoje turi būti pažymėti visi pėdsakai ir kiti objektai, kurie yra 
nurodyti įvykio vietos apžiūros protokole;

-  kiekvienoje schemoje rodykle nurodoma Šiaurė;
-  schemoje, ypač švarraštyje, būtina nurodyti ne tik pėdsakų pavadini

mus, bet ir paaiškinti visus kitus sutartinius ženklus.
Šiuolaikinės galimybės leidžia braižyti ne tik tradicines nespalvotas, bet 

ir spalvotas schemas. Kompiuterinės programos leidžia daryti tikslius, taip 
pat ir spalvotus įvykio vietos planus. Taikant kompiuterinę technologiją ga
lima skanuoti įvyko vietos fotonuotraukas ir jų pagrindu automatiniu reži
mu braižyti įvykio vietos mastelinius planus (žr. 3 pav.).

5.4. Įvykio vietos apžiūros eigos ir jos rezultatų analizė

Viena iš svarbiausių įvykio vietos apžiūros stadijų yra analitinė. Nors 
formaliai ši stadija yra retai išskiriama kaip įvykio vietos apžiūros struktū
rinis elementas, bet jos reikšmė yra labai didelė. Šios stadijos funkcija kon
trolinė. Atlikus kiekvieną daugiau ar mažiau organizuotą veiksmą apta
riami gauti rezultatai. Kontrolė -  tai būtinas ir įvykio vietos apžiūros ele
mentas. Įvykio vietos apžiūra iš esmės yra baigta tik po įvykio situacijos 
analizės ir kontrolės (vėliau liks atlikti tik kai kuriuos baigiamuosius veik
smus). Pagrindiniai šios stadijos tikslai yra:

-  patikrinti iškeltas pradinėse stadijose versijas;



-  verifikuoti iškeltus uždavinius ir gautus rezultatus;
-  nustatyti nusikaltimo mechanizmą ir dalyvavusių jame asmenų 

veiksmus;
-  analizuojant aptiktus pėdsakus nustatyti (apytikriai) nusikaltėlio 

bruožus ir charakteristiką;
-  analizuojant įvykio vietos apžiūros rezultatus bandyti nustatyti, kas 

yra paimta iš įvykio vietos, kas gali likti ant nusikaltėlio, nusikaltimo 
įrankių ir pan.;

-  analizės metu bandyti nustatyti ne tik nusikaltėlio galimus veiksmus, 
bet ir planuoti būsimus veiksmus tiriant šį įvykį;

-  atlikti įvykio vietos pakartotinę apžvalgą, kontroliuoti kitų grupės 
dalyvių veiksmus;

-  patikrinti ir įvertinti įvykio vietos apžiūros rezultatus, ar nebuvo pra
leisti kokie nors pėdsakai.

Pradinėse apžiūros stadijose yra keliamos versijos. Pradžioje tai yra ti
pinės, arba bendriausios, versijos, kurios apžiūros metu tikslinamos, kore
guojamos, tikrinamos. Viso nusikaltimo tyrimo metu versijos yra keliamos, 
konkretizuojamos, verifikuojamos ir tikrinamos. Versijos - tai tiesos nusta
tymo byloje įrankis. Baigiant įvykio vietos apžiūrą neretai jau galima patik
rinti pakankamai konkrečias versijas (įvykio pobūdžio ir mechanizmo, nu
sikaltėlio ir kitų asmenų veiksmų įvykio vietoje ir pan.).

Atvykus į įvykio vietą dažnai dar nežinoma, ar tai nusikaltimas, ar ki
toks, turintis nusikaltimo požymių, faktas (pvz., lavono radimo vietoje ke
liamos tipinės nužudymo, savižudybės, nelaimingo atsitikimo, natūralios 
mirties versijos), todėl labai svarbu iškeltas versijas patikrinti. Baigiamo
siose apžiūros stadijose gana patikimai galima patvirtinti vienas ir atmesti 
kitas įvykio versijas.

Visas darbas įvykio vietoje yra organizuojamas keliant ir sprendžiant 
konkrečius uždavinius. Uždaviniai gali būti labai bendro pobūdžio, pavyz
džiui, kriminalistinių technikos priemonių paruošimas apžiūrai arba kon
krečios rūšies miltelių parinkimas rankų pėdsakams ryškinti ant konkretaus 
objekto.

Už apžiūrą atsakingas asmuo analizuoja iškeltus bendresnio pobūdžio 
uždavinius ir gautus rezultatus. Kiti apžiūroje dalyvavę asmenys analizuoja 
jų kompetencijoje esančius uždavinius, jų rezultatus ir informuoja apie tai 
atsakingą asmenį.

Apžiūros rezultatai priešinami, lyginami su iškeltomis versijomis. Jeigu 
gauti rezultatai prieštarauja kitiems faktams, iškeltoms versijoms, tuos fak
tus būtina, jeigu galima, patikrinti jau apžiūros metu.



Apžiūros analizės stadijoje remiantis, iškeltas versijas tiriant gauta in
formacija, galima modeliuoti įvykio mechanizmą ir dalyvavusių jame as
menų veiksmus ir patikrinti, ar buvo atlikti visi būtini veiksmai (pvz., ar 
konkrečioje vietoje buvo ieškoma avalynės pėdsakų) ir ar negali būti ap
tikta dar kitų pėdsakų. Ši užduotis yra viena iš svarbiausių analitinėje sta
dijoje, nes nustačius, kad tam tikrose vietose dar gali būti aptikta pėdsakų, 
apžiūra yra tęsiama.

Analitinėje stadijoje, remiantis aptiktais pėdsakais ir įvykio situacija, 
neretai galima bandyti sumodeliuoti nusikaltėlio psichofizinę charakteris
tiką. Tokia analitinė veikla labai svarbi, sudaranti pagrindus, kad nusikal
timo tyrimas būtų nenutrūkstamas ir tikslus ir greičiau būtų surastas nusi
kaltėlis.

Analitinės stadijos uždaviniai yra nustatyti paimtų objektų charakteris
tikas bei kodėl nusikaltėlis paėmė būtent tuos objektus. Išsiaiškinus šiuos 
dalykus bus galima atskleisti ne tik nusikaltimo mechanizmą, tam tikrus nu
sikaltėlio veiksmus, bet ir numatyti galimus nusikaltėlio veiksmus po pada
ryto nusikaltimo.

Analizuojant apžiūros rezultatus bandoma nustatyti, kokie pėdsakai iš 
įvykio vietos galėtų likti ant nusikaltėlio rūbų, įrankių, transporto priemo
nės. Tai padeda numatyti, kokias ekspertizes teks skirti ir kokius pavyzdžius 
būtina paimti jau įvykio vietoje.

Apžiūros analitinėje stadijoje iš esmės pradedamas planuoti nusikaltimo 
tyrimas, nes yra numatomi tardymo, operatyviniai ir kiti veiksmai, kuriuos 
būtina atlikti nedelsiant po įvykio vietos apžiūros.

Analitinės stadijos pabaigoje yra atliekama bendra pakartotinė įvykio 
vietos apžvalga, atliekama bendra baigiamoji kitų grupės dalyvių veiklos 
kontrolė ir galutinai apibendrinama gauta įrodomoji ir orientacinė infor
macija.

5.5. Kiti įtvirtinamieji ir organizaciniai techniniai veiksmai. 
Pėdsakų ir kitų objektų įpakavimas ir paėmimas

Tarp įvykio vietos apžiūros baigiamųjų veiksmų labai svarbus yra pėd
sakų ir kitų objektų įpakavimas ir paėmimas. Nors šie veiksmai gali būti 
atlikti ir kitose apžiūros stadijose, bet logika reikalauja tam tikros veiksmų 
sekos. Todėl surasti, išryškinti, nufotografuoti ir aprašyti protokole pėdsa
kai paskutinėse baigiamojo įvykio vietos apžiūros etapo stadijose turi būti 
tinkamai, saugiai įpakuoti ir paimti toliau tirti.



Bendrosiose kriminalistikos taisyklėse nurodoma, kad visada reikia 
stengtis paimti objektus tokio pavidalo, kokio jie rasti (pėdsaką su objektu 
ar jo dalimi). Atsižvelgiant į pėdsako pobūdį pasirenkamas ir jo įvirtinimo 
bei apsaugojimo būdas. Atitinkamai reikia elgtis įpakuojant skirtingų rūšių 
pėdsakus. Jeigu paimti pėdsaką tokio pavidalo kaip rastas nėra sąlygų, da
roma jo kopija. Kopiją taip pat būtina saugiai įpakuoti.

Paimant įvairius objektus visada būtina numatyti, kokie pėdsakai gali 
būti ant jų ir kokius šių objektų tyrimus bus galima atlikti vėliau. Su daik
tais, ant kurių gali būti mikroobjektų, būtina elgtis daug atsargiau negu su 
spynom, kurias tiriant būtina nustatyti, ar jos techniškai tvarkingos. Tokiais 
atvejais būtina dirbti su pirštinėmis. Be to, imant objektus būtina nepa
miršti, kad ant jų gali būti rankų pėdsakų.

Daiktus, ant kurių gali būti mikroobjektų, perkelti ir įpakuoti reikia la
bai atsargiai. Kiekvienas objektas turi būti pakuojamas atskirai, kad nesi- 
liestų vienas su kitu. Objektai į atitinkamas pakuotes (dėžutes, popierinius 
ar plastmasinius paketus, stiklainius ir pan.), dedami atsižvelgiant į objektų 
rūšį ir jų savybes.

Šlapius ir drėgnus objektus būtina išdžiovinti kambario temperatūroje, 
nes įpakuotas drėgnas objektas gali pradėti pūti.

Mikroobjektams paimti naudojami įvairūs įrankiai ir priemonės. Pavyz
džiui, mikroobjektui nuo automobilio sėdynės nuimti gali būti panaudotos 
specialios plėvelės arba mikrodulkių siurbliai. Tam tikrų rūšių mikroobjek- 
tus galima paimti naudojant magnetą, specialias adatas ir pan.

Paimti objektai įpakuojami taip, kad gabenant esantys ant jų pėdsakai 
nebūtų pažeisti. Paketai su tokiais objektais turi būti apsaugoti taip pat ir 
nuo nesankcionuoto atidarymo. Todėl juos būtina aprišti ir virvutės galus 
užantspauduoti. Yra tokių pakuočių, kurias galima uždaryti tik vieną kartą.

Ant pakuotės nurodomas paketo turinys, kur ir kada objektas paimtas, 
būtinai turi būti atsakingo už apžiūrą pareigūno parašas. Šioje stadijoje 
būtina atlikti ir baigiamuosius organizacinius veiksmus. Turi būti surinkta 
ir įpakuota naudota apžiūroje technika, įrankiai, priemonės ir medžiagos. 
Šioje stadijoje atsakingas už apžiūrą pareigūnas informuoja savininką ar 
kitą įpareigotą asmenį apie tardymo veiksmo pabaigą, kad būtų užtikrinta 
įvykio vietos apsauga.

Baigiamojo etapo pabaigoje surašomas arba baigiamas surašyti įvykio 
vietos apžiūros protokolas. Protokolas perskaitomas, išklausomos dalyva
vusių apžiūroje asmenų pastabos (jei jų yra). Protokolą pasirašo visi apžiū
roje dalyvavę asmenys.



Baigiamojo etapo veiksmai gali būti pateikti kaip tam tikras veiksmų 
algoritmas:

-  užfiksuok techniniais kriminalistiniais būdais įvykio vietą ir aptiktus 
joje objektus;

-  surink visus aptiktus pėdsakus ir kitus objektus, galinčius turėti ryšį 
su tiriamu įvykiu, supakuok ir paimk juos;

-  atlik pradinėse apžiūros stadijose iškeltų uždavinių ir versijų analizę;
-  atidžiai atlik visos įvykio vietos pakartotinę apžvalgą;
-  atidžiai susipažink su kitų grupės dalyvių veikla ir ją įvertink;
-  pabandyk sumodeliuoti įvykio mechanizmą ir dalyvavusių jame as

menų veiksmus;
-  jei būtina, suformuluok tiriamąją užduotį specialistui ir nutark, ar 

specialisto išvada turi būti įrašyta į įvykio vietos apžiūros protokolą;
-  suskaičiuok pėdsakus ir kitus paimamus objektus;
-  atlik įvykio vietos apžiūros eigos ir rezultatų galutinę analizę;
-  jeigu analizės stadijoje nustatyta, kad apžiūra nėra išsami, tai apžiūrą 

pratęsk ir užpildyk spragas;
-  surašyk arba užbaik rašyti įvykio vietos apžiūros protokolą, supažin

dink su juo dalyvavusius apžiūroje asmenis ir pateik pasirašyti;
-  užbaik braižyti schemas;
-  supakuok ir sukrauk į transporto priemonę rastus įvykio vietoje ob

jektus, technines priemones ir medžiagas;
-  nepalik įvykio vietoje šiukšlių (nereikalingų daktiloskopinių plokšte

lių, pakuočių ir kt.);
-  užtikrink įvykio vietos ir ten esančių vertybių apsaugą, informuok sa

vininką ar kitą įpareigotą asmenį apie veiksmo pabaigą.
-  atlik kitus būtinus organizacinius techninius veiksmus.

< < > >



II DALIS.
ĮVYKIO VIETOS APŽIŪRŲ PRAKTIKA 

LIETUVOJE IR JOS RAIDOS 
TENDENCIJOS

1 S KYR I U S .
PAGRINDINIAI ĮVYKIO VIETOS APŽIŪROS 

PRAKTIKOS BRUOŽAI LIETUVOJE
Norint teisingai suvokti įvykio vietos apžiūrų reikšmę, rezultatyvumą ir 

raidos tendencijas, šias problemas būtina apžvelgti analizuojant bendras 
kovos su nusikalstamumu problemas. Pirmoje lentelėje pateikti nusikals
tamumo dinamikos Lietuvoje 1985-1998 m. duomenys.

Kaip matome iš pateiktos lentelės, nusikalstamumas Lietuvoje akivaiz
džiai auga. Gerokai keičiasi ir jo sandara. Dabar daugiausia padaroma sa
vanaudiškų ir smurtinių nusikaltimų. Trys ketvirtadaliai visų užregistruotų 
nusikaltimų sudaro vagystės ir plėšimai.

Daugėja latentinių nusikaltimų. Užregistruotų nusikaltimų pastaraisiais 
metais išaiškinama apie 40 proc. (žr. 1 diagramą).

Mes nenagrinėjame nusikaltimų išaiškinimo rodiklių iki 1990 m., nes 
apie tai yra nemažai rašyta, be to, anų laikų statistika buvo gana smarkiai 
koreguojama.

Kaip matome, dabar 60 proc. užregistruotų nusikaltimų lieka neišaiškin
ta.

Analizuojant įvykio vietos apžiūrų praktiką Lietuvoje galima padaryti 
išvadą, kad daugėjant nusikaltimų panašiai daugėja ir įvykio vietos apžiūrų, 
kuriose dalyvavo specialistai kriminalistai. Apibendrintų duomenų apie 
įvykio vietos apžiūrų, kuriose nedalyvavo kriminalistinės tarnybos spe
cialistai, skaičių nėra. Pastaraisiais metais ši tendencija pasikeitė, dabar 
specialistai kriminalistai dalyvauja apžiūrint daugiau kaip pusę užregis
truotų nusikaltimų (žr. 2 diagramą). 2 diagramoje taip pat pateikti apžiūrų 
rezultatai1.

1 „Apžiūros rezultatyvumo” sąvoka yra diskutuotina, vienpusiška, nes konstatuoja tik 
faktą, kad per įvykio vietos apžiūrą buvo surastas ir paimtas (užfiksuotas) bet koks materialus 
objektas. Vėliau gali paaiškėti, kad tas objektas nieko bendra su įvykiu neturi. Kita vertus, 
netgi neužfiksavus jokio materialaus pėdsako įvykio vietoje, šis veiksmas gali būti labai



Iš 3 lentelės aiškiai matyti, kad įvykio vietos apžiūrų rezultatyvumas, 
dalyvaujant specialistui kriminalistui, 1985-1987 m. buvo apie 87 proc., 
1988-1990 m. - jau tik apie 83 proc., o nuo 1991 m. iki šių metų -  maždaug 
70-75 proc. Vadinasi, įvykio vietos apžiūrų rezultatyvumas nuo aštunto de
šimtmečio vidurio sumažėjo maždaug 15 proc. Tai labai didelis nuosmukis 
turint omenyje, kad čia kalbama tik apie užregistruotus nusikaltimus, kurių 
įvykio vietos apžiūroje dalyvavo specialistas kriminalistas. Reikia dar pa
brėžti, kad oficialiose ataskaitose ir statistikoje naudojamas rodiklis -  re
zultatyvumas, mūsų nuomone, yra santykinis. Jeigu apžiūros metu buvo 
paimti, pavyzdžiui, rankų pėdsakai, tai dar nereiškia, kad juos paliko būtent 
nusikaltėlis. Didelė tų pėdsakų dauguma neturi nieko bendra su nusikaltė
liu, dažniausiai tai nukentėjusiųjų arba kitų asmenų pėdsakai. Jeigu panag
rinėsime paimtų rankų pėdsakų skaičių ir nustatytų su padarytais nusikal
timais susijusių asmenų santykį, tai pamatysime, kad tikrųjų nusikaltėlių 
rankų pėdsakų randama ne tiek jau daug (žr. 4 lentelę).

Mūsų atlikta analizė rodo, jog maždaug pusė užregistruotų nusikaltimų 
įvykio vietų yra net neapžiūrima arba apžiūrima be specialisto kriminalisto. 
Nors ir ekspertų bei technikų kriminalistų teorinis bei praktinis lygis yra 
gana žemas, bet be jų įvykio vietoje beveik nenaudojamos kriminalistikos 
technikos priemonės ir dažniausiai jokių pėdsakų nerandama ir nepa
imama. Kita vertus, nėra nedidelių kompaktiškų rinkinių tradiciniams pėd
sakams surasti, užfiksuoti ir paimti kriminalinės policijos pareigūnams.

Iš tikrųjų lyginant nusikaltimų, įvykio vietos apžiūrų skaičiaus bei ap
žiūrų rezultatyvumo santykį, aiškiai matomos neigiamos tendencijos. Nors 
užregistruotų nusikaltimų ir įvykio vietos apžiūrų santykis nepablogėjo, bet 
labai pablogėjo įvykio vietų apžiūrų rezultatyvumas. Anksčiau rezultatyvių 
apžiūrų būdavo apie 85 proc., o paskutiniais metais tas rodiklis sudaro apie 
70-75 proc. (žr. 5 lentelę). Vis dėlto šis rodiklis dar yra gana geras turint 
galvoje Kriminalistinių ekspertizių tarnybos kadrų kaitą ir jų patirtį. Šioje 
tarnyboje daugiau negu trys ketvirtadaliai darbuotojų yra jauni, neturintys 
specialaus išsimokslinimo. Susidaro įspūdis, kad kitose tarnybose pareigū
nas turi turėti ne tik tam tikros krypties išsimokslinimą, bet ir specializaciją, 
o kriminalistinėje tarnyboje gali dirbti visi. Kita vertus, Lietuvoje niekas iš 
esmės nerengia tokių specialistų. Kartu būtina paminėti, kad Kriminalisti
nių ekspertizių tarnyboje nuolat vyksta kvalifikacijos kėlimo kursai, nema
žai specialistų stažavosi užsienyje. Vis daugėja pareigūnų, turinčių didesnį

svarbus, nes pati įvykio vietos situacija, jos lokalizacija ir pan. leidžia kelti pagrįstas įvykio 
mechanizmo ir dalyvavusių jame asmenų versijas.



nei 5 metų darbo stažą.
Labai svarbi yra tam tikrų nusikaltimų rūšių -  nužudymų, lytinių nusi

kaltimų, plėšimų, vagysčių įvykio vietos apžiūrų efektyvumo analizė (žr. 6 
lentelė).

Atskirai būtina panagrinėti, kaip dažnai ir kokių rūšių pėdsakai randami 
ir paimami apžiūrint įvykio vietą (žr. 7 lentelė).

Kaip matome iš 5 lentelės, nusikaltimų skaičius 1985-1988 m. beveik 
nesikeitė. Kriminalistinės tarnybos darbuotojai 1985-1987 m. į įvykio vietos 
apžiūras važiuodavo maždaug 5,3 tūkst. kartų per metus ir apžiūrų rezul
tatyvumas buvo apie 86 proc.

1988 m. labai sparčiai padidėjo įvykio vietų apžiūrų skaičius (1987 m. 
atlikta 5382, o 1988 m. - 6994), taigi buvo atlikta 1612 apžiūrų daugiau. 
Atitinkamai padidėjo ir užregistruotų kriminalinių nusikaltimų ir įvykio 
vietos apžiūrų procentas - 48,1 proc. Kartu sumažėjo ir įvykio vietų apžiūrų 
rezultatyvumas -  jis buvo 83,2 proc.

1989-1992 m. duomenys rodo, jog labai sparčiai daugėjo užregistruotų 
nusikaltimų. Labai padaugėjo ir kriminalinių nusikaltimų. Jie sudarė apie 
85 proc. bendro nusikaltimų skaičiaus. Atitinkamai padaugėjo ir įvykio 
vietų apžiūrų, kuriose dalyvavo specialistai kriminalistai: 1988 m. specialis
tai kriminalistai apžiūrose dalyvavo 6994 kartų, 1989 m. -  jau 10 617; o 
1990 m. -  15 483. Vertindami procentais matome, kiek išaugo nusikalsta
mumas, tiek maždaug išaugo ir įvykio vietų apžiūrų skaičius. 1990 m. tas 
skaičius buvo netgi didesnis. Bendras įvykio vietų apžiūrų rezultatyvumas 
1988-1990 m. buvo daugiau kaip 83 proc.

Tačiau 1991-1994 m. pastebima ir užregistruotų kriminalinių nusi
kaltimų įvykio vietų apžiūrų mažėjimo tendencija: 1991 m. -  43,6 proc., o 
1994 m. -  36,4 proc.

Kartu matome ir aiškų įvykio vietų apžiūrų rezultatyvumo smukimą: re
zultatyvių apžiūrų 1985-1987 m. buvo apie 86 proc., 1988-1990 m. -  dau
giau kaip 83 proc., o 1991-1994 m. - tik apie 72 proc. Iš dalies šio nuosmu
kio priežastis yra ta, kad į kriminalistinę tarnybą atėjo labai didelis būrys 
naujų, nepasirengusių, neturinčių įgūdžių žmonių.

1995-1998 m. vėl gana smarkiai padidėjo įvykio vietos apžiūrų skaičius, 
bet apžiūrų rezultatyvumas padidėjo nežymiai. Tai ir suprantama, nes ob
jektyvių prielaidų kokybiniam šuoliui šitoje veikloje dar nėra.

Tokios padėties negalima paaiškinti vien tik kadrų stoka, nes 1985 m. 
VRM kriminalistinėje tarnyboje buvo tik apie 60 darbuotojų. Kiekvienam 
statistiniam darbuotojui per metus tekdavo apžiūrėti apie 90 įvykio vietų. 
1998 m. pabaigoje kriminalistinių ekspertizių tarnyboje buvo daugiau kaip



300 darbuotojų. 1998 m. kiekvienam statistiniam darbuotojui teko apžiūrėti 
apie 130 įvykio vietų.

Kaip matome, apžiūrų skaičius vienam statistiniam kriminalistinių eks
pertizių tarnybos darbuotojui gerokai padidėjo, nors tarnyboje atsirado 
technikų kriminalistų, kurių pagrindinė funkcija -  įvykio vietos apžiūros. 
Reikėtų pažymėti, kad, pavyzdžiui, Prancūzijoje technikas kriminalistas per 
metus į įvykio vietos apžiūras važiuoja vidutiniškai 90 kartų, savarankiškai 
surašo įvykio vietos apžiūros dokumentus bei atlieka tradicinius kriminalis
tinius pėdsakų tyrimus. Be to, technikas kriminalistas atlieka ir labiausiai 
paplitusias tradicines kriminalistines ekspertizes1.

Kalbant apie kriminalistinės tarnybos veiklos rezultatus, būtina pažy
mėti, kad 1985 m. buvo atlikta 8471 ekspertizių ir tyrimų (iš jų 4211 eksper
tizių ir 4260 tyrimų), o 1994 m. -  13 662 ekspertizės ir tyrimai'(iš jų 8058 
ekspertizės ir 5604 tyrimai). Šie duomenys rodo, kad vienam darbuotojui 
1985 m. reikėjo atlikti vidutiniškai 141 ekspertizę ir tyrimą, 1994 m. -  jau 
tik 55 ekspertizes ir tyrimus, o 1998 m. -  daugiau kaip 100 ekspertizių ir 
tyrimų (žr. 3 diagramą). Kaip matome, nenagrinėjant kitų Kriminalistinių 
ekspertizių tarnybos funkcijų (kurios, mūsų manymu, iš esmės nepasikeitė 
per 10 metų), įvykio vietos apžiūrų bei ekspertizių ir tyrimų skaičius vienam 
darbuotojui laipsniškai didėja. Todėl, mūsų manymu, įvykio vietos apžiūros 
pagerėtų pagerinus specialistų parengimą, techninį kriminalistinį aprūpi
nimą, metodinį darbą bei užtikrinus atitinkamas darbuotojų garantijas bei 
sumažinus darbuotojų kaitą.

Didžiausia problema lieka žemesniųjų kriminalistinės tarnybos grandžių 
aprūpinimas kriminalistikos technika. Šioje srityje, deja, esminių pokyčių 
nėra. Dažniausiai šie padaliniai, išskyrus didžiuosius miestus, turi universa
lius įvykio vietos apžiūros lagaminus, ne pačios geriausios kokybės foto- 
techniką. Dažnai trūksta ir kriminalistinių medžiagų (miltelių ir kitų che
minių reagentų rankų pėdsakams ryškinti, daktiloskopinių plėvelių ir t.t.). 
Iš esmės nėra žinomi realūs, moksliškai pagrįsti poreikiai, kokios technikos 
bei medžiagų reikia vienam ekspertui, vienam padaliniui. Tikslinga atlikti 
tokius tyrimus ir nustatyti, kiek ir kokių medžiagų reikia vienai statistinei 
apžiūrai.

Nagrinėjant bendrą įvykio vietos apžiūrų rezultatyvumą bei jų reikšmę 
tiriant nusikaltimus galima teigti, jog dažnai apibendrinti skaičiai trukdo 
suvokti konkretų rezultatą ir visai neįmanoma nustatyti tokio statistikos

1 Ruszkowski Z. Wizyta we francuskich jednostkach techniki kryminalistycznej // Biuletyn 
informacyjny nr. (85-86). -  Warszawa, 1992.



interpretavimo padarinių. Juk 90 proc. rezultatyvumas, apžiūrint įvykio 
vietas nužudymų bylose, yra blogas, o tiriant automobilių vagystes -  būtų 
puikus. Todėl visų pirma, mūsų manymu, būtina palyginti įvykio vietos ap
žiūros efektyvumą, rezultatyvumą tiriant bent pagrindinių rūšių nusikalti
mus. Šie duomenys pateikti 6 lentelėje.

7 lentelėje pateikėme nusikaltimų bei įvykio vietos apžiūrų, tarp jų ir re
zultatyvių, bei apžiūrų, kuriose buvo paimti tam tikros rūšies pėdsakai 
(rankų, kojų, transporto priemonių, mikroobjektų, biologinės kilmės pėd
sakai ir kt.), skaičių. Į kitų pėdsakų grupę pateko ir kvapų pėdsakai, kulkos, 
tūtelės, dokumentai ir t.t. Panagrinėkime atskirų rūšių pėdsakų paėmimo 
praktiką.

Rankų pėdsakai 1985 m. buvo paimti 2895 kartus; tai sudaro apie 64 
proc. rezultatyvių apžiūrų, atliktų dalyvaujant specialistui kriminalistui, ir 
apie 54 proc. bendro apžiūrų, kuriose dalyvavo specialistas kriminalistas, 
skaičiaus. Rankų pėdsakai 1986 m. ir 1987 m. buvo paimti atitinkamai 2873 
ir 2972 kartus. Atsižvelgiant į apžiūrų skaičių rezultatyvumas buvo panašus. 
1988 m. minėti rodikliai sudarė jau 54 proc. ir 48 proc., 1989 m. -  71 ir 60, 
o 1990 m. -  atitinkamai 52,5 proc. ir 44 proc.

Jeigu panagrinėsime užregistruotų nusikaltimų ir rankų pėdsakų paė
mimo santykį, kai apžiūrose dalyvavo specialistai kriminalistai, tai pamaty
sime, kad 1985-1988 m. rankų pėdsakai būdavo paimami apžiūrint maž
daug kas septintą nusikaltimo vietą. 1989-1990 m. šis rodiklis pagerėjo ir 
rankų pėdsakai buvo paimti tiriant maždaug kas penktą nusikaltimą. Įdo
mus yra paimamų rankų pėdsakų ir kitų pėdsakų santykis. Paimtų rankų 
pėdsakų ir atitinkamai kojų pėdsakų santykis 1985 m. buvo 8:1, transporto 
priemonių - 90:1, įsilaužimo įrankių -  beveik 5:1, mikroobjektų -  maždaug 
4:1, biologinės kilmės pėdsakų -  17:1. Kaip matome, rankų pėdsakų pa
imama daugiausia. Netgi susumavus šių penkių grupių pėdsakus santykiu 
1,5:1 dominuotų rankų pėdsakai.

Rankų pėdsakų paėmimo dažnumo duomenys pateikti 8 lentelėje. Ką 
šie duomenys rodo? Mūsų nuomone, pirmiausia moksliškai nepagrįstą 
(nors psichologiškai suprantamą) rankų pėdsakams teikiamą pirmenybę. 
Antra, prastą techninį pareigūnų pasirengimą; trečia, nepakankamą krimi
nalistikos galimybių išmanymą; ketvirta, dideles specialistų ir kitų parei
gūnų išsimokslinimo spragas; penkta, neveiksmingą ir nepakankamai ob
jektyvią darbo įvykio vietoje apskaitą; šešta, netinkamą darbo organiza
vimą, kai vertinamas ne galutinis rezultatas, o tik pradiniai veiksmai. Na, ir 
pagaliau - įvykio vietos apžiūros koncepcijos trūkumai.



Nerimą turėtų kelti trasologinių pėdsakų panaudojimas. Ataskaitų 
duomenys rodo, kad per metus specialistai kriminalistai trasologinius ob
jektus paima tūkstančius kartų, bet trasologinių ekspertizių skaičius yra 
nedidelis ir visiškai mažai yra teigiamų paimtų ir ištirtų pėdsakų panaudo
jimo rezultatų. Pavyzdžiui, 1990 m. specialistai kriminalistai, apžiūrėdami 
įvykio vietą, 1887 kartus paėmė kojų pėdsakus, 1164 kartus įsilaužimo įran
kių pėdsakus, 316 kartus transporto priemonių pėdsakus, t. y. iš viso traso- 
loginiai pėdsakai apžiūrint įvykio vietą buvo paimti 3367 kartus.

Vidaus reikalų ministerijos Kriminalistinių ekspertizių tarnyboje 1990 
m. buvo atliktos 1362 trasologinės ekspertizės ir tyrimai, 1994 m. -  1438, o 
Teismo ekspertizės institute -  195, bet jų reikšmė tiriant nusikaltimus labai 
nedidelė.

Kaip matome, pėdsakų panaudojimo problema yra gana kebli, reika
laujanti išsamios ir visapusiškos analizės. Mes ją nagrinėjame tik aptardami 
įvykio vietos apžiūros problemas.

Analizuojant įvykio vietos apžiūrų praktiką Lietuvoje galima kalbėti 
apie formalų įvykio vietos apžiūrų rezultatyvumą, todėl kad paimami pėd
sakai dažnai netiriami, o tiriami neduoda teigiamų rezultatų. Ryškėja ten
dencija, kad pėdsakas paimamas tik formaliai (kad būtų pagerinti rodik
liai), o ne stengiantis ištirti nusikaltimą ar surasti nusikaltėlį. Mes daž
niausiai neturime tikslios informacijos, kokią reikšmę rasti pėdsakai turėjo 
toliau tiriant bylą.

Visi pripažįsta įvykio vietos apžiūros svarbą ir reikšmę tiriant nusikalti
mus. Tai rodo ir mūsų atlikti tyrimai, kai buvo apklausta apie tūkstantis 
vidaus reikalų sistemos skirtingų tarnybų darbuotojų. Tą patvirtina ir kitų 
mokslininkų nuomonės1. Tai, kad įvykio vietos apžiūrą reikia tobulinti, di
dinti jos veiksmingumą, supranta (arba bent jau tai deklaruoja) ir Vidaus 
reikalų ministerijos bei kitų teisėsaugos institucijų vadovai.

Mūsų atlikti tyrimai parodė, kad iš tikrųjų įvykio vietos apžiūros svarba 
pripažįstama tik deklaratyviai, nes visiškai kitaip atrodo reali padėtis, kai 
konkrečią įvykio vietą reikia apžiūrėti konkrečiam pareigūnui. Tada nutols
tama nuo bendrų visuotinių problemų, o konkretus tiriamas įvykis atrodo

1 Malevski H. Įvykio vietos apžiūros praktinės problemos ir jų sprendimo tendencijos // 
Kriminalinė justicija: LPA mokslo darbai. T. IV -  V., 1995; Malevski H. Specialistas 
kriminalistas įvykio vietos apžiūroje // Jurisprudencija: LTA mokslo darbai. T.9 (1) -  V., 
1998. Žr.: Ancelis P G rigolovičienė D . Tardymo institucijų raidos bruožai Lietuvoje ir jo 
reorganizavimo problemos // LPA mokslo darbai. T.2.-V., 1994; Kuklianskis S.f Žurauskas A. 
Aktualios procesinės ir kriminalistinės nusikaltimų išaiškinimo problemos // LPA mokslo 
darbai. T. L - V . ,  1993.



ne toks ir svarbus, kad jam reikėtų skirti tiek daug dėmesio ir pastangų. 
Taip pamirštama, kad nusikalstamumas, kaip socialinis reiškinys, susideda 
iš tam tikrų nusikalstamų veikų; lygiai taip pat yra ir su nusikaltimų aiški
nimo priemonėmis. Iš atskirų nekokybiškai atliktų įvykio vietos apžiūrų per 
tam tikrą laikotarpį susidaro įspūdingi skaičiai, slepiantys dideles proble
mas.

Nors apklausti vidaus reikalų pareigūnai iš tikrųjų mato nemažai ap
žiūrų atlikimo problemų, bet nerimauti verčia jų vertinimai. Maždaug du 
trečdaliai apklaustų Vidaus reikalų sistemos pareigūnų (kvotėjų, tardytojų, 
kriminalinės policijos inspektorių ir komisarų, apylinkės inspektorių ir kt.) 
įvertino įvykio vietos apžiūrų lygį vidutiniškai, nors buvo pasiūlyti net penki 
įvykio vietos apžiūrų lygio vertinimai: 1) labai aukštas; 2) aukštas; 3) viduti
nis; 4) žemas; 5) labai žemas1.

Toks vertinimas ir kai kurie kiti apklausos rezultatai leidžia teigti, kad 
dauguma pareigūnų, ypač jaunų, neturinčių specialaus pasirengimo, iš es
mės nemato tų realių įvykio vietos apžiūros galimybių, kurios slypi šiame 
tardymo veiksme. Bet kitaip ir negali būti, nes dabar įvykio vietos apžiūra 
yra patikėta asmenims, kurie dažnai nežino, kokios kriminalistikos techni
kos priemonės yra jų tarnyboje arba kas yra būtina norint kokybiškai atlikti 
įvykio vietos apžiūrą. Daugiau kaip 50 proc. jaunų Vidaus reikalų sistemos 
pareigūnų į klausimus, kokia yra kriminalistikos technika komisariatuose ir 
kas yra būtina, norint kokybiškai atlikti įvykio vietos apžiūrą, neatsakė arba 
atsakė, kad nežino2. Įvykio vietos apžiūros praktikos analizė (mūsų atlikti 
baudžiamųjų bylų anketavimai, vidaus reikalų sistemos pareigūnų apklau
sos rezultatai bei praktikų ir mokslininkų nuomonė) leidžia daryti tam tik
ras išvadas.

Taigi tyrimų rezultatai rodo, kad sustabdytose “tamsiose” bylose įvykio 
vietos apžiūros buvo atliekamos keletą kartų rečiau negu tiriant bylas, ku
riose buvo priimtas nuosprendis. Be to, daug dažniau sustabdytose bylose 
įvykio vietos apžiūros būdavo nerezultatyvios. Mes negalime teigti, kad yra 
tiesioginis ryšys tarp šitų faktų ir kad yra neabejotinas dėsningumas: jeigu 
nebuvo atlikta įvykio vietos apžiūra arba ji buvo paviršutiniška, tai byla ne
bus išnagrinėta, o nusikaltėlis nebus nustatytas. Tokių kategoriškų išvadų 
daryti negalima, bet galima konstatuoti tam tikrą tendenciją: kai įvykio

1 Malevski H. Įvykio vietos apžiūros praktinės problemos ir jų sprendimo tendencijos // 
Kriminalinė justicija: LPA mokslo darbai. T.4. -  V., 1995. P. 164.

2 Ten pat. P. 167.



vieta nebuvo kokybiškai apžiūrėta, tikimybė ištirti nusikaltimą bei nustatyti 
nusikaltėlį labai sumažėja.

XX a. paskutiniame dešimtmetyje gerokai mažiau ištiriama užregist
ruotų nusikaltimų. Atsirado labai pavojinga tendencija - keisti parodymus 
arba atsisakyti juos duoti. Todėl ypač svarbi tapo materialių (daiktinių) 
įrodymų reikšmė. Šie “nebylūs liudytojai” nesikeičia, jų negalima įbauginti, 
juos tiriant gautų rezultatų objektyvumą sunku nuginčyti. Deja, ši tenden
cija nagrinėjant baudžiamąsias bylas, kaip parodė atlikti tyrimai, kai kurių 
pareigūnų dar nėra suvokta.

Atlikdami baudžiamųjų bylų analizę nustatėme, kad specialistas krimi
nalistas dalyvauja apžiūrint maždaug kas antrą trečią užregistruotą įvykį. 
Šitas išvadas patvirtina ir Vidaus reikalų ministerijos kriminalistinės tarny
bos ataskaitos (žr. 4 lentelę). Apžiūrų, kuriose nedalyvavo specialistas kri
minalistas, rezultatyvumas yra labai menkas. Tai patvirtina tiek mūsų, tiek
S. Kuklianskio atlikti baudžiamųjų bylų tyrimai.

Trumpai apibendrinsime atliktus tyrimus kartu nurodydami problemas 
ir kai kuriuos jų sprendimo būdus:

1. Vienam statistiniam Kriminalistinių ekspertizių tarnybos darbuotojui 
1985 m. reikėjo apžiūrėti daugiau kaip 90 įvykio vietų, 1992 m. -  apie 
95, 1994-1995 m. - 80-90, 1998 m. -  jau apie 130. Didinti įvykio vietų 
apžiūrų skaičių vienam statistiniam darbuotojui jau netikslinga, nes 
bus blogesnė jų atlikimo kokybė, tuo labiau, kad didėja ir ekspertizių 
skaičius.

2. Vienam statistiniam Kriminalistinių ekspertizių tarnybos darbuotojui 
ekspertizių skaičius, palyginti, pavyzdžiui, su 1985 m., sumažėjo, bet 
nuo 1995 m. tvirtai išryškėja jų daugėjimo tendencija.

3. 1985-1998 m. įvykio vietos apžiūros praktikos analizė parodė, kad 
apžiūrų rezultatyvumas mažėjo. Ypač ši tendencija išryškėjo nuo 
1991 m. Nagrinėdami įvykio vietos apžiūrų rezultatyvumą nustatėme, 
kad vienos rezultatyvios apžiūros metu statistiškai būna paimami 1,1- 
1,3 skirtingų rūšių pėdsakai. Tai reiškia, kad dažniausiai vienos ap
žiūros metu būna paimama tik vienos rūšies pėdsakai. Dviejų rūšių 
pėdsakai atliekant dešimt apžiūrų paimami tik vieną du kartus. Va
karų šalių praktikoje šis vidurkis yra daug didesnis -  apie 2, o kai kur 
net 3 kartai. Tai reiškia, kad kiekvienoje statistinėje apžiūroje yra 
paimami dviejų arba netgi trijų rūšių pėdsakai. Bet jau 1997-1998 m. 
ši tendencija pasikeitė ir rezultatyvių apžiūrų buvo daugiau kaip Va. 

Gerėja ir paimamų vienos apžiūros metu skirtingų pėdsakų rūšių ko
eficientas. 1999 m. jis buvo beveik 1,5.



4. Įvykio vietos apžiūros praktikai labai didelę reikšmę turi specialisto 
parengimas. Tai būdinga nusikaltimų tyrimo, ir ypač įvykio vietos ap
žiūros, problema. Reikia pažymėti ir išsimokslinimo problemą. Aš
tuntojo dešimtmečio pabaigoje dauguma Lietuvos VRM sistemos pa
reigūnų turėjo teisinį (aukštąjį arba vidurinį) išsilavinimą. Gerokai 
daugiau buvo pareigūnų, turinčių 5, 10 ir daugiau metų darbo stažą. 
Dabar apie pusė visų vidaus reikalų sistemos pareigūnų turi iki 5 
metų darbo stažą. Kriminalistinių ekspertizių tarnyboje išsimoksli
nimo, ir ypač specialaus, problema yra labai opi. Bet yra ir opti
mistinių momentų. Sumažėjo darbuotojų kaita. 1999 m. apie 70 proc. 
pareigūnų jau turi 5 metų darbo stažą.Gerai, kad joje dirba daug 
jaunų, besimokančių darbuotojų.

5. Tam tikra kadrų problema atsirado dėl baudžiamojo proceso poky
čių. Dabar į daugelį įvykio vietų apžiūrų vyksta kriminalinės policijos 
inspektoriai arba apylinkės inspektoriai, ir jeigu apžiūroje nedaly
vauja specialistas kriminalistas, tai dažniausiai kriminalistikos techni
kos priemonės nenaudojamos ir pėdsakų nerandama. Reikia pažy
mėti, kad tarp įvykio vietos apžiūros neveiksmingumo priežasčių 
maždaug kas šeštas respondentas nurodė tai, kad apžiūroje nedaly
vauja tardytojas.

6. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pėdsakai beveik nepanaudo
jami apžiūros metu (iškeliant versijas, nustatant nusikaltimo mecha
nizmą, persekiojant ar ieškant nusikaltėlio ir t.t.).

7. Įvykio vietoje pėdsakai beveik niekada netiriami.
Pėdsakų suradimas, užfiksavimas ir paėmimas įvykio vietoje nėra savi

tikslis veiksmas. Sėkminga įvykio vietos apžiūra sudaro prielaidas planin
giau organizuoti nusikaltimo tyrimą, kelti versijas, atsakyti į kitus svarbius 
tyrimo klausimus ir greičiau nustatyti objektyvią tiesą.

Iš esmės pagerinti įvykio vietos apžiūros praktiką galima tik esamas 
problemas sprendžiant kompleksiškai. Būtina geriau parengti specialistus 
(apmokyti, kelti kvalifikaciją), pagerinti apžiūrų materialinį ir metodinį 
aprūpinimą. Reikia spręsti tam tikrus mokslinius ir teisinius klausimus. 
Būtina Kriminalistinių ekspertizių tarnybos darbuotojams užtikrinti atitin
kamas garantijas, skatinti juos kelti savo kvalifikaciją ir taip sumažinti šios 
tarnybos darbuotojų kaitą. Tikslinga užtikrinti veiksmingą darbo įvykio 
vietoje kontrolę ir siekti, kad apžiūros rezultatai būtų susieti su galutiniais 
bylos tyrimo rezultatais.

< < > >



2 S KYR I U S .
ĮVYKIO VIETOS APŽIŪRŲ TRUKUMAI 

IR JŲ PRIEŽASTYS

Iš bendrųjų įvykio vietos apžiūros problemų ypač daug dėmesio reikėtų 
skirti apžiūrų praktikos trūkumams ir jų priežastims. Tiesa, įvykio vietos 
apžiūrų trūkumai Lietuvos teisinėje literatūroje buvo nagrinėti, tačiau tai 
nebuvo specialūs monografiniai tyrimai. Dažniausiai tai būdavo Vidaus 
reikalų ministerijos Kriminalistinių ekspertizių tarnybos ataskaitos, Teismo 
ekspertizės instituto metodinės ekspertizių skyrimo rekomendacijos bei 
atskiri straipsniai. O apie tų trūkumų priežastis geriausiu atveju būdavo tik 
užsiminta. Atlikta literatūrinių šaltinių analizė, mūsų ir kitų mokslininkų 
atlikti praktikos apibendrinimai parodė, kad apžiūrint įvykio vietas yra da
roma labai daug klaidų.

Išnagrinėjus neištirtų nužudymų bei išžaginimų 1975-1979 m. baudžia
mąsias bylas buvo nustatyta, kad daugelyje šių bylų (75 proc.) yra esminių 
įvykio vietos apžiūrų trūkumų1. B.Škliaro ir P.Babraičio atliktuose tyri
muose daugiausia dėmesio buvo skiriama įvykio vietai užfiksuoti bei pėd
sakams surasti. Buvo nustatyta, kad tiriant neišaiškintus nužudymus, tik kas 
antroje apžiūroje dalyvavo specialistas kriminalistas ir tik kas trečioje - 
teismo medicinos ekspertas. Tiriant išžaginimus įvykio vietos apžiūrose 
specialistas kriminalistas dalyvavo tik 15,5 proc. atvejų, o teismo medicinos 
ekspertas įvykio vietos apžiūrose visiškai nedalyvavo2. Būtina pažymėti, kad 
padėtis keičiasi3. Toliau minėti autoriai nurodo trūkumus fiksuojant kon
krečius pėdsakus: rankų, kojų ir t.t. Pabrėžiama, kaip svarbu tiksliai apra
šyti įvykio vietą, bet, deja, beveik kiekviename protokole yra didelių trū
kumų: dažnai nenurodoma pėdsakų lokalizacija, blogai aprašomi užraktai, 
durys; langai ir kt., vartojama daug netikslių terminų, pėdsakai ir kiti daik
tiniai įrodymai dažnai aprašomi paviršutiniškai. Pasitaiko, kad tardytojai 
surašo į protokolą savo samprotavimus, daro išvadas; kartais įvykio vieta 
apskritai neapžiūrima4.

1 Недостатки использования возможностей экспертиз по уголовным делам о 
нераскрытых убийствах и изнасилованиях: информационное письмо.- Вильнюс, 1980. С.6.

2 Ten pat. Р. 6-7.
3 Pavyzdžiui, 1996 m. buvo atliktos 184 įvykio vietos apžiūros tiriant lytinius nusikaltimus, 

nors oficialioje statistikoje užregistruoti tik 168 tokie nusikaltimai.
4 Ten pat. P. 8-9.



Teismo ekspertizės instituto darbuotojai B.Škliaras ir G.Berliandas 
1981-1985 m. atliko tyrimą, turėdami tikslą išanalizuoti klaidas ir trūku
mus, susijusius su ekspertizių skyrimu, tarp jų ir apžiūrint įvykio vietas. Ty
rimo metu buvo išnagrinėta 501 baudžiamoji byla1. Šiame darbe įvykio vie
tos apžiūros trūkumai buvo išnagrinėti aptariant ekspertizės skyrimo funk
ciją, todėl buvo paminėta tik dalis įvykio vietos apžiūros problemų. 
Nustatyti trūkumai buvo suskirstyti į kelias grupes:

-  įvykio vietos apžiūra atliekama pavėluotai arba iš viso neatliekama;
-  įvykio vieta, pėdsakai ir kiti objektai protokole aprašomi paviršuti

niškai;
-  įvykio vietos apžiūros protokole nenurodomi individualūs paimamų 

objektų požymiai;
-  protokole nenurodoma, kokios mokslinės techninės priemonės pa

naudotos pėdsakams surasti, užfiksuoti ir paimti,;
-  įvykio vietos apžiūros protokole vartojamos netikslios formuluotės ir 

terminai;
-  ne visada tinkamai apsaugomi pėdsakai2.
Kaip jau buvo minėta, įvykio vietos apžiūros problemos, tarp jų ir trū

kumai, yra nagrinėjami kartu su kitomis problemomis. Pavyzdžiui, B. Šklia- 
ras, nagrinėdamas butų vagysčių atskleidimo klausimus, nemažai dėmesio 
skyrė ir įvykio vietos apžiūros trūkumams3. Jis išanalizavo 161 sustabdytą 
baudžiamąją bylą dėl vagysčių-iš butų, kurias tyrė tardymo organai 1988- 
1989 metais. Analizė atskleidė nemažai didelių trūkumų, nulėmusių nei
giamą bylų tyrimo rezultatą. Autorius trūkumus sugrupavo į keturias gru
pes:

1. organizaciniai;
2. įvykio vietos apžiūros atlikimo klaidos;
3. ekspertizės galimybių panaudojimo trūkumai;
4. kitų tardymo veiksmų trūkumai.
Organizaciniams trūkumams autorius visų pirma priskiria įvykio vietos 

apžiūros organizavimo trūkumus. Iš analizuotų 21 proc. vagysčių bylų įvy
kio vietą apžiūrėjo kriminalinės paieškos inspektoriai, o apžiūrint 39 proc. 
vagysčių įvykio vietas nedalyvavo specialistas kriminalistas. 37 proc. anali
zuotų bylų nebuvo naudojamasi mokslo ir technikos laimėjimais, nebuvo

1 Недостатки и пути совершенствования практики использования экспертизы 
предварительным следствием и судом: методические рекомендации.- Вильнюс, 1986.С. 5.

2 Ten pat. Р. 8-14.
* Шкляр Б.М. Почему некоторые квартирные кражи остаются нераскрытыми //Вопросы 

борьбы с преступностью и судебной экспертизы. Вып. 3.- Вильнюс, 1991



tinkamai surandami, fiksuojami ir paimami nusikaltėlių pėdsakai, nekoky
biškai ir paviršutiniškai surašomi įvykio vietos apžiūros protokolai1.

Nagrinėdamas įvykio vietos apžiūros trūkumus B.Škliaras bando nusta
tyti priežastinį ryšį tarp mokslinių techninių priemonių panaudojimo ir 
pėdsakų suradimo. Iš pateiktos medžiagos galima daryti išvadą, kad ten, 
kur nedalyvavo specialistas kriminalistas, ten ir mokslinės techninės prie
monės dažniausiai nebuvo naudojamos, todėl nebuvo surasta ir pėdsakų2.

B.Škliaras nurodo, kad atliekant įvykio vietos apžiūras dažnai netinka
mai užfiksuojami bei paimami pėdsakai. 87 proc. išanalizuotų bylų buvo 
nustatyta pėdsakų užfiksavimo ir paėmimo trūkumų: nenurodoma, kur 
buvo rasti pėdsakai, jų skaičius, požymiai bei savybės, pėdsakų ir kt. ob
jektų tarpusavio išsidėstymas.

Atskirai būtina pažymėti, kad beveik nebuvo ieškoma mikroobjektų. Nė 
viename protokole nebuvo nurodyta, kad buvo ieškota mikrodalelių3.

Tiriant vagystes iš butų labai svarbu yra nustatyti, kaip nusikaltėlis pa
teko į butą, nes tai ne tik tam tikrų pėdsakų šaltinis, bet ir svarbi informa
cija apie modus operandi. Be to, ši informacija yra svarbi norint nustatyti 
galimą nusikaltimo inscenizavimą.

Analizuojamame darbe taip pat nurodoma daug procesinio bei krimi
nalistinio pobūdžio trūkumų, susijusių su įvykio vietos apžiūros protokolo 
surašymu. Su autoriaus pastabomis šiuo atveju galima sutikti, išskyrus 
vieną atvejį, ir ne dėl jo esmės, bet dėl jo pagrindimo. B.Škliaras teigia, kad 
apžiūroje negali būti tardytojo samprotavimų. Šis teiginys yra laikomas 
beveik neginčijamu todėl, kad faktų interpretacija gali lemti kitų įrodymų 
paieškos, atrankos ir įvertinimo procesą4. Su tokia interpretacija negalime 
sutikti. Mūsų nuomone, atliekant tyrimą svarbios yra ne tik fiksavimo, bet 
ir euristinės bei paieškos funkcijos, kai yra keliamos ir tikrinamos versijos. 
Taigi negalima painioti įvykio vietos apžiūros įtvirtinamosios (fiksacijos) 
funkcijos su kitomis baudžiamosios bylos tyrimo funkcijomis. Kartu būtina 
pažymėti, kad įvykio vietos apžiūros metu realizuojama ne tik įtvirtinamoji 
funkcija, bet ir kitos, tarp jų ir euristinė. Bet tai nereiškia, kad įgyvendintų 
funkcijų rezultatai turi tiesiogiai atsispindėti įvykio vietos apžiūros proto

хШкляр Б.М. Почему некоторые квартирные кражи остаются нераскрытыми //Вопросы 
борьбы с преступностью и судебной экспертизы. Вып. 3 - Вильнюс, 1991. С. 104.

2 Žr. Malevski H. Įvykio vietos apžiūra ir įvykio vietos tyrimas: naujas kriminalistinės kon
cepcijos modelis: daktaro disertacija. -  V., 1997.

3 Žr. Шкляр Б.М. Почему некоторые квартирные кражи остаются нераскрытыми // 
Вопросы борьбы с преступностью и судебной экспертизы. Вып. 3.- Вильнюс, 1991. С. 98.

4 Ten pat Р.101.



kole. Jame yra fiksuojami tik akivaizdūs faktai, jų nevertinant ir neinter
pretuojant ir t.t.1.

S.Kuklianskio ir A.Žurausko atlikto 1993 m. kvotos organų iškeltų bau
džiamųjų bylų tyrimo metu buvo nustatyta labai daug baudžiamojo proceso 
pažeidimų bei kriminalistikos rekomendacijų nepaisymo. Iš išnagrinėtų 345 
baudžiamųjų bylų 23,4 proc. nusikaltimų buvo tirta neatlikus įvykio vietos 
apžiūros. “Analizuodami bylas, kuriose buvo įvykio vietos apžiūros proto
kolai, mes beveik nesuradome protokolo, kuris kriminalistikos požiūriu 
būtų nepriekaištingas arba bent patenkinamas” 2.

Minėtų autorių atlikti tyrimai bei mūsų baudžiamųjų bylų tyrimai, at
likti 1992-1995 m. ir 1998-1999 m., specialistų kriminalistų bei kitų Vidaus 
reikalų ministerijos sistemos pareigūnų atliktų apklausų rezultatai leidžia 
teigti, kad įvykio vietos apžiūros praktika, jos veiksmingumas ir kokybė per 
pastaruosius 10 metų pablogėjo, nors tyrimo galimybės didėja.

Vienas šio darbo tikslų yra išnagrinėti teisėsaugos organų praktiką, su
sisteminti esamus įvykio vietos apžiūrų trūkumus, nustatyti tų trūkumų 
dėsningumus bei priežastis ir pasiūlyti galimus šios labai svarbios proble
mos sprendimo variantus. Kokie gi mūsų atliktų tyrimų rezultatai?

Iš pradžių pabandysime susisteminti mūsų nustatytus įvykio vietos ap
žiūros atlikimo trūkumus3. Santykinai juos galim suskirstyti į keletą pagrin
dinių grupių:

1 Pagal Lietuvos BPK 842 straipsnį specialisto išvada gali būti įrašoma į tardymo veiksmo 
protokolą. Taigi ir įvykio vietos apžiūros protokole gali būti įrašytos tam tikros išvados ar 
įvertinimai kaip tam tikrų specialisto tyrimų rezultatas.

2 Kuklianskis S., Žurauskas A. Aktualios procesinės ir kriminalistinės nusikaltimų 
išaiškinimo problemos // LPA mokslo darbai. Т.1.- V., 1993. P. 57.

3 Tačiau prieš pradedant įvykio vietos apžiūros trūkumų analizę reikia pažymėti, kad 
apskritai yra labai daug nusikaltimų, kai visai neatliekamos apžiūros. Tokių nusikaltimų skai
čių galima nuspėti tik apytiksliai, nes turima statistinė medžiaga neišsami ir neretai neapima 
visų mus dominančių aspektų. Be to, mūsų atlikti tyrimai ir kitų mokslininkų tyrimai dažnai 
nesutampa su oficialia statistika. Pavyzdžiui, 1993 m. buvo užregistruoti 60 378 nusikaltimai 
ir atlikta 21 010 apžiūrų, kuriose dalyvavo Kriminalistinių ekspertizių departamento specia
listai. 1994 m. buvo užregistruoti 58 634 nusikaltimai ir atlikta 18 981 apžiūra dalyvaujant 
kriminalistinių ekspertizių departamento specialistams. Bet reikia nepamiršti to, kad, pavyz
džiui, 1994 m. oficialiai buvo užregistruota apie 120 tūkst. pareiškimų dėl padarytų nusi
kaltimų, bet dėl daugiau kaip 60 tūkst. pareiškimų atsisakyta kelti baudžiamąsias bylas. O į šį 
skaičių įeina, be abejo, ir atvejai, kai buvo apžiūrima įvykio vieta. Todėl gal teisingiau būtų 
kalbėti apie 120 tūkst. skaičių ir remiantis juo nustatyti apžiūrų skaičių ir t.t. Mes nekalbame 
apie tai, kai policijos pareigūnai, gavę pranešimą apie vagystę, išvažiuoja į įvykio vietą, 
formaliai ją apžiūri ir atsisako priimti pareiškimus arba priimtų pareiškimų neregistruoja (žr. 
Bluvšteinas J. Statistika ir tikrovė // Kriminalinė justicija: LPA mokslo darbai. T. 4. -  V., 
1995.).



1. įvykio vietos apsaugos užtikrinimo;
2. pasirengimo įvykio vietos apžiūrai;
3. įvykio vietos apžiūros ir įvykio vietos fiksavimo.
Panagrinėsime šias grupes detaliau.
1. Išanalizavę baudžiamąsias bylas galime teigti, kad yra ir įvykio vietos 

apsaugos problemų. Galima nurodyti bendruosius ir specializuotus įvykio 
vietos apsaugos trūkumus.

Bendrieji apsaugos trūkumai yra nulemti gana menko mūsų visuomenės 
teisinio kriminalistinio išprusimo: nukentėjusieji paprastai nežino, kaip 
reikia elgtis aptikus nusikaltimą; apie nusikaltimą pranešama neretai pa
vėluotai; kartais įvykio vietos padėtis dėl vienų ar kitų priežasčių gana 
smarkiai keičiama; įvykio vieta dažnai yra neapsaugoma iki tardymo opera
tyvinės grupės atvykimo. Todėl ir viena iš netinkamo įvykio vietos apžiūros 
atlikimo priežasčių laikoma bloga įvykio vietos apsauga. Tai nurodė 54,3 
proc. apklaustų ekspertų ir 12,2 proc. apklaustų kitų pareigūnų.

Bendrosios apsaugos problemos yra svarbios, bet mes jų čia nenagrinė
sime. Galima tik pažymėti, kad reikia tobulinti bendrosios teisinės kultūros 
pagrindus, aktyviau skleisti teisines žinias.

Labai svarbi yra specialioji įvykio vietos apsauga, kurią organizuoja ir 
atlieka policijos pareigūnai. Ji labai priklauso nuo tinkamų ir operatyvių 
pareigūnų, gaunančių pirminę informaciją apie įvykį, veiksmų; nuo komisa
riatų arba nuovadų budėtojų, apylinkės inspektorių ir kt. Ir šie pareigūnai 
ne visada tiksliai ir išsamiai informuoja pranešusį apie įvykį asmenį, kaip 
reikia elgtis įvykio vietoje, kaip ją apsaugoti, ką galima ir reikia padaryti, ko 
negalima ir pan.

Kita grandis, kurios pasyvumas apsaugant įvykio vietą neretai turi nei
giamos įtakos tyrimo rezultatams, - tai policininkai. Jie dažniausiai pirmieji 
atvyksta į įvykio vietą.

Policininkai, kurie mokėsi Lietuvos teisės akademijoje, mūsų nuomone, 
gauna pakankamai žinių apie pareigūno elgesį įvykio vietoje1.

Tačiau specialaus pasirengimo neturintys policininkai dar dažnai ne tik 
nesugeba organizuoti įvykio vietos apsaugos, bet ir patys neretai netinka
mai elgiasi2.

1 Pirmojo kurso kriminalistikos pagrindų programoje yra numatyta tema “Įvykio vietos 
apžiūra. Policininkas įvykio vietoje”. Kitose temose taip pat yra pabrėžiami kai kurie su 
įvykio vietos apžiūra susiję klausimai. Nuo 1993-1994 mokslo metų Akademijoje įvestas 
specialus laisvai pasirenkamas dalykas “Įvykio vietos apžiūros problemos”.

2 Remiantis VRM duomenimis, 1996 m. 20,4 proc. policininkų neturėjo specialaus pasi
rengimo. Su aukštuoju juridiniu išsilavinimu VRM sistemoje dirba 7,2 proc. darbuotojų ir 5,1 
proc. darbuotojų turi aukštesnįjį juridinį išsilavinimą.



2. Atskirą grupę sudaro trūkumai, susiję su pasirengimu įvykio vietos 
apžiūrai. Tarp jų minėtini organizacinio pobūdžio trūkumai. Pirmiausiai tai 
didelis laiko tarpsnis nuo informacijos apie nusikaltimą gavimo iki grupės 
išvykimo į įvykio vietą. Nustatyti to laiko vidurkio nepavyko, nes daugu
moje baudžiamųjų bylų tokios informacijos nėra. Galime tik teigti, kad 
dažniausiai tai kelios ir daugiau valandų. Šį laiką nulemia daug veiksnių: 
įvykio rūšis, paros laikas, vietovė, turimos pajėgos, darbo krūvis, transpor
tas ir kt. Be to, neretai tam tikrą laiką sugaištama grupei sukomplektuoti. 
Mūsų nuomone, vertėtų atkreipti dėmesį į Švedijos policijos patirtį. Ten 
yra nuolat veikiančios technikų kriminalistų grupės, apžiūrinčios tam tikrų 
nusikaltimų rūšių įvykio vietą. Tų grupių funkcijos - kokybiškai apžiūrėti 
įvykio vietą, surinkti pėdsakus ir kitus daiktinius įrodymus, surašyti proto
kolus, sudaryti įvykio vietos planus, schemas, parengti fotoiliustracijas. Į 
tam tikrų nusikaltimų įvykio vietą važiuoja policininkai (patruliai) ir, jeigu 
tokio nusikaltimo apžiūra neįeina į technikų kriminalistų kompetenciją, jie 
patys ją apžiūri ir atitinkamai įformina1.

Reikia pažymėti, jeigu į įvykio vietą važiuoja ne visa grupė arba vienas 
kriminalinės policijos pareigūnas, tai ir rezultatai būna labai menki. Prieš 
prasidedant baudžiamojo proceso reformai, kai į įvykio vietą važiuodavo 
grupės su tardytojais, dažniausiai buvo geresni ir apžiūrų rezultatai2. Tai 
liudija ne tik baudžiamųjų bylų analizė, bet ir darbuotojų, tarp jų ir eks
pertų, apklausos rezultatai. Prieš baudžiamojo proceso reformą tam tikrais 
atvejais operatyviniai darbuotojai taip pat apžiūrinėdavo įvykio vietas sava
rankiškai. Bet tokios įvykio vietų apžiūros dažniausiai neduodavo laukiamų 
rezultatų, net jeigu ir dalyvaudavo specialistas kriminalistas. Ta padėtis iš 
esmės nepasikeitė, nes operatyviniai policijos darbuotojai mano, kad jie 
turi tik atskleisti, ištirti nusikaltimą, o apžiūrėti, paimti pėdsakus ar kitus 
objektus -  jau ne jų darbas.

Atskira problema -  gera tarpžinybinė įvykio vietos apžiūros instrukcija. 
Ji turėtų reglamentuoti visus pagrindinius įvykio vietos apžiūros aspektus 
nepalikdama jokių spragų. Tą instrukciją turėtų rengti Generalinė prokura
tūra ir Vidaus reikalų ministerija. Parengta instrukcija turėtų būti suderinta 
su tam tikromis Sveikatos, Finansų ministerijų tarnybomis, Kontrolės de
partamentu ir kitomis suinteresuotomis žinybomis.

1 Kriminalteknik. T.2.- Goteborg, 1990. P. 11-22.
2 Mūsų atlikti darbuotojų praktikų apklausos rezultatai rodo, kad tarp kitų žemo apžiūrų 

lygio priežasčių yra nurodoma tai, kad apžiūrose nedalyvauja tardytojas.



Mums atrodo, jog galiojanti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų minis
terijos instrukcija „Dėl tardymo, kriminalinės policijos ir kitų kvotos bei 
kriminalistinių ekspertizių padalinių sąveikos išaiškinant ir tiriant nusikal
timus” yra gana netobula. Joje yra daug deklaratyvių punktų, trūksta kon
kretumo bei vienareikšmiškumo. Daugelis punktų tik deklaruoja tam tikrą 
veiklą tam tikrose situacijose, bet nenurodomas tos veiklos mechanizmas.

Mūsų manymu, tokioje instrukcijoje turėtų būti nurodytos ne tik abst
rakčios funkcijos, bet ir atitinkamų pareigūnų konkretūs uždaviniai. Turi 
būti reglamentuota, kokios sudėties grupė turi važiuoti į tam tikro įvykio 
vietos apžiūrą (kada visa grupė, kada speciali tyrimo komisija, kada apžiūrą 
gali atlikti vienas pareigūnas ir t.t.). Instrukcija turėtų numatyti tipines 
situacijas ir pareigūnų veiksmų algoritmą tam tikroje situacijoje.

Tarp organizacinio pobūdžio trūkumų galima nurodyti ir tam tikras 
transporto problemas. Tai pažymėjo 8 proc. apklaustų ekspertų ir 11 proc. 
kitų pareigūnų.

3. Daugiausia trūkumų buvo nustatyta fiksuojant įvykio vietą. Tarp kitų 
trūkumų visų pirma reikia nurodyti taktinio, organizacinio bei techninio 
pobūdžio trūkumus.

Vienas iš pagrindinių taktinių trūkumų yra tai, kad nesilaikoma krimi
nalistinių įvykio vietos apžiūros rekomendacijų1. Nors tos rekomendacijos 
nėra idealios, vis dėlto padeda susisteminti darbą įvykio vietoje ir pasiekti 
tam tikrų rezultatų. Labai retai sąmoningai organizuojama apžvalginė sta
dija, neplanuojama įvykio vietos apžiūra. Apklausos rezultatai, baudžia- 
mųjų bylų tyrimas rodo, kad pareigūnai, atliekantys įvykio vietos apžiūrą, 
neturi „taktinio kriminalistinio mąstymo”. Tai matyti iš to, kad daugelis jų 
mano, jog apžiūrėti įvykio vietą gali beveik kiekvienas pareigūnas ir tam 
veiksmui jokių specialių žinių ar įgūdžių nereikia2.

Daug anketų respondentų, atsakydami į klausimą, kodėl įvykio vietos 
apžiūros rezultatai yra blogi, nurodo blogą teorinį ir ypač praktinį paren-

1 Nors esamos įvykio vietos apžiūros rekomendacijos ir nėra tobulos, bet mūsų, 
S.Kuklianskio ir kitų kriminalistų atlikti tyrimai rodo, kad dažniausiai jų nesilaikoma: 
Kuklianskis S., Žurauskas A. Aktualios precesinės ir kriminalistinės nusikaltimų išaiškinimo 
problemos // LPA mokslo darbai. -  T. 1. -  V., 1993. Шкляр Б. M  Почему некоторые 
квартирные кражи остаются нераскрытыми // Вопросы борьбы с преступностью и 
судебной экспертизы. -  Вып. 3. Вильнюс, 1991.

2 Šį teiginį patvirtina mūsų atlikti tyrimai. Nustatyta, kad tik keli procentai apklaustų 
pareigūnų teigė, kad kokybiškai apžiūrai yra būtinas specialus pasirengimas, specialioji lite
ratūra ir t.t.



girną1. Ir keletą kartų dažniau nurodomi kitų pareigūnų darbo trūkumai 
(kvotėjai, tardytojai, kriminalinės policijos pareigūnai nurodo specialistų 
klaidas, ir atvirkščiai).

Mūsų atlikto tyrimo metu nustatyta, kad apžiūrint įvykio vietas yra ne
mažai ir techninio kriminalistinio pobūdžio trūkumų. Vien tai, kad specia
listai kriminalistai dalyvavo tik kas antroje trečioje užregistruoto nusikal
timo vietos apžiūroje, jau turi neigiamų padarinių, kadangi, kaip rodo prak
tika, mokslinės techninės priemonės beveik nenaudojamos, jeigu įvykio 
vietos apžiūroje nedalyvauja specialistas kriminalistas. Tam yra, be abejo, ir 
objektyvių priežasčių. Bet faktai rodo, jeigu apžiūroje nedalyvauja specia
listas kriminalistas, tai mokslinės techninės priemonės ir nenaudojamos, o 
to rezultatas -  jokių pėdsakų ar kitų objektų nerandama ir nepaimama. 
Tiesa, reikia pažymėti, kad ir įvykio vietos apžiūrų, kuriose dalyvavo specia
listas, rezultatyvumas yra apie 70 proc.

Dar vienas trūkumas, kurį patvirtino atlikta analizė, yra tai, jog apžiū
rint įvykio vietas dažnai nenaudojama ne tik šiuolaikinė kriminalistikos 
technika, bet ir tradicinė, kuri yra kiekviename komisariate. Būtina pami
nėti ir tai, kad kriminalistikos technikos priemonės neretai naudojamos 
netinkamai, nesilaikoma parengtų rekomendacijų. Nuolat skundžiamasi, 
kad trūksta medžiagų (fotomedžiagų, daktiloskopinių miltelių, gipso, plė
velių ir kt.). Pripažindami, kad iš tikrųjų yra nemažai problemų policijos 
komisariatus aprūpinant kriminalistikos technika ir medžiagomis, negalime 
sutikti su tuo, kad tai pagrindinė, o tuo labiau vienintelė žemo įvykio vietos 
apžiūrų lygio priežastis. Tokį požiūrį, mums atrodo, nulemia pareigūnų 
psichologija, nepakankamas jų teorinis ir praktinis pasirengimas. Dideliu 
trūkumu mes laikome tai, kad naudojamos kriminalistikos technikos prie
monės nederinamos su taikomais kriminalistinės taktikos metodais ir bū
dais. Nors daug kalbama apie tam tikrų tarnybų darbuotojų bendradarbia
vimą apžiūrint įvykio vietą, bet iš esmės dalykinio bendradarbiavimo dažnai 
nebūna. Įvykio vietoje dirba ne vieninga grupė,2 o atsitiktinai surinktų 
žmonių būrys. Kiekvienas iš jų dirba savo darbą ir “nesikiša” į kitų reikalus. 
Todėl, mūsų nuomone, yra būtinas tinkamas norminis aktas, reglamentuo

1 Blogą teorinį parengimą kaip nekokybišką įvykio vietą apžiūrą priežastį nurodė apie 28 
proc. mūsą apklaustą pareigūną, blogą praktinį paruošimą nurodė apie 35 proc. pareigūną - 
šie skaičiai rodo realią padėtį: pareigūnai nemato labai didelio atotrūkio tarp kriminalistikos 
mokslo laimėjimą ir mūsą kasdieninės įvykio vietos apžiūrą praktikos.

2 Kaip tą grupę pavadinti, nėra pagrindinis klausimas. Tai gali būti įvykio vietos apžiūros 
ar tyrimo grupė. Be to, turime ir senesnią pavadinimą: tardymo operatyvinė ar operatyvinė* 
grupė ir pan.



jantis tų skirtingų tarnybų darbuotojų bendradarbiavimą įvykio vietos ap
žiūroje (aišku, jeigu nepakeisime įvykio vietos apžiūros koncepcijos).

4. Daugiausia trūkumų nustatyta fiksuojant įvykio vietos apžiūrų eigą ir 
rezultatus. Šiuos trūkumus santykinai galima suskirstyti į procesinius bei 
techninius kriminalistinius.

Vienas iš pagrindinių įvykio vietos apžiūros protokolo surašymo trū
kumų yra jo paviršutiniškumas. Neretai yra surašomas dokumentas, kurio 
tik pavadinimas rodo, kad tai yra įvykio vietos apžiūros protokolas, nes be 
įžanginės dalies, kurioje taip pat ne visada yra visi būtini rekvizitai, pagrin
dinėje protokolo dalyje yra tik keletas bendro pobūdžio sakinių apie įvykio 
vietos lokalizaciją bei jos pagrindinius elementus.

Atlikti baudžiamųjų bylų tyrimai parodė, kad beveik kiekviename įvykio 
vietos apžiūros protokole yra trūkumų, o daugeliu atvejų tie trūkumai yra 
esminiai. Neretai protokolų ir fotolentelių arba schemų (planų) ryšys yra 
grynai hipotetinis, t.y. protokole neaprašyti tie objektai, kurie pavaizduoti 
fotonuotraukose. Tai tik patvirtina išsakytą mintį, kad įvykio vietoje neretai 
dirba keli vienas nuo kito nepriklausantys ir savo veiksmų nederinantys 
pareigūnai1.

Atskirą trūkumų grupę sudaro taktinės klaidos. Dažniausiai protokole 
yra užfiksuojama veiksmo atlikimo tvarka ir iš viso nekalbama apie apžiū
ros taktiką.

Neretai susiduriame su loginėmis bei terminologijos klaidomis. Kartais 
vartojami nevienareikšmiai terminai, žargonas, barbarizmai ir t.t. Aprašy
muose dažnai trūksta nuoseklumo, nėra struktūros, loginio dėstymo, po ke
letą kartų aprašomas tas pats objektas.

Be to, dažnai nenurodoma:
-  kokie pėdsakų ir kitų objektų paieškos, ryškinimo, užfiksavimo ir pa

ėmimo metodai bei būdai taikyti ir kokios techninės priemonės nau
dotos;

-  kokia įvykio vietos situacija ir jos elementai (pvz., užraktai);
-  paviršutiniškai, o kartais ir ydingai aprašomi pėdsakai, nenurodomi 

jų grupiniai bei individualieji požymiai, lokalizacija, jų išryškinimo 
būdai bei priemonės ir pan.;

-  nėra paimtų pėdsakų sąrašo (neretai rašoma, kad paimti rankų pėd

1 Daugiau kaip 90 proc. mūsų išnagrinėtų baudžiamųjų bylų turi šį trūkumų. Užfiksuoti 
fotonuotraukose objektai protokole aprašyti neišsamiai arba tik nurodyta, kad apžiūros metu 
buvo fotografuota.



sakai, o kiek jų buvo paimta, kaip ir kiti klausimai, lieka be atsa
kymo);

-  nenurodoma, kaip įpakuoti pėdsakai.
Dažniausiai taikomas techninis kriminalistinis įvykio vietos fiksavimo 

metodas yra fotografavimas. Prie įvykio vietos fotografavimo taisyklių su
kūrimo prisidėjo dar H.Grossas ir kiti kriminalistikos mokslo klasikai. Ir 
nors pagrindinės įvykio vietos fotografavimo taisyklės mažai pakito, da
roma labai daug klaidų. Neretai prie protokolo iš viso nėra fotolentelės, 
nors protokole pažymėta, kad buvo fotografuota. Dažnai protokole nėra 
išsamios informacijos apie fotografinę aparatūrą, medžiagas bei fotografa
vimo sąlygas. Pasitaiko atvejų, kai nuotraukos nėra suklijuotos, o tik pridė
tos prie protokolo voke.

Jeigu yra fotolentelė, tai iš kriminalistikos rekomenduojamų penkių rū
šių nuotraukų (orientacinės, apžvalginės, situacinės, mazginės ir detalio
sios) dažniausiai būna viena bendro pobūdžio nuotrauka (orientacinė arba 
apžvalginė) ir keletas detaliųjų arba mazginių nuotraukų. Todėl kalbėti 
apie užbaigtą nuotraukų visumą (sistemą), kaip reikalauja kriminalistikos 
rekomendacijos, tampa visai neįmanoma. Tuo labiau negalime kalbėti apie 
tam tikrą nuoseklumą, loginę vaizdų tąsą ir t.t. Neretai nuotraukų paaiški
nimas būna neišsamus. Labai dažnai yra pažeidžiami kriminalistinės foto
grafijos principai, plačiai aprašomi visuose kriminalistikos vadovėliuose. 
Viena iš tokių klaidų yra mastelinės fotografijos taisyklių nesilaikymas.

Būtina pažymėti, kad dažnai nuotraukų kokybė yra labai prasta. Beveik 
nenaudojama momentinė fotografija ir dar retai - spalvotoji fotografija1.

Labai retai įvykio vietos apžiūroje daromas videoįrašas. Jis nebuvo dary
tas nė vienoje iš mūsų nagrinėtų bylų. Nagrinėjant prieinamus įvykio vietos 
apžiūros videoįrašus buvo nustatyta, kad nėra vienodos veiksmo filmavimo 
metodikos ir taip pat yra daugybė netikslumų.

Filmavimas, kaip fiksavimo metodas, mūsų analizuojamose bylose ne
buvo taikytas, todėl apie tą metodą ir nekalbėsime.

Prie techninių kriminalistinių įvykio vietos fiksavimo metodų priski
riame ir schemų arba planų braižymą. Šis fiksavimo būdas dažniausiai tai
komas tik apžiūrint autoavarijas. Tiriant kitų rūšių nusikaltimus schemos ir 
planai braižomi retai. Dažniausiai braižomos tik paprastos schemos ir pla

1 Nė vienoje iš mūsų ištirtų baudžiamųjų bylų nebuvo spalvotų fotonuotraukų, nors 
dabar spalvotų fotonuotraukų kainos tampa tokios pat kaip ir nespalvotų ir jų paplitimas 
priklauso daugiau nuo tam tikro psichologinio barjero.



nai. Kol kas nenaudojami kompiuteriu braižomi planai ir netaikomas foto
grametrinis „Rolleimetric MR2” metodas1.

Atlikta schemų analizė parodė, kad tik kelių policijos darbuotojai turi 
tam tikrų žinių ir įgūdžių braižyti schemas ir planus. Bet ir jų schemose 
buvo rasta nemažai trūkumų, nors tie trūkumai dažniausiai nebuvo esmi
niai. Ne visada aiškiai nurodoma, kad schema yra priedas prie tam tikro 
protokolo, tiksliai ir išsamiai paaiškinami sutartiniai ženklai. Pasitaiko, kad 
nenurodoma arba nesilaikoma skalės, nenurodomos pagrindinės kelių 
kryptys bei pasaulio šalys. Kartais schemos nubraižomos be braižymo 
priemonių, nesilaikant braižymo taisyklių ir iš esmės pateikiamas eskizas 
(schemos juodraštis).

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad nekokybišką įvykio vietos apžiūrą 
lemia daug veiksnių, kurie sudaro savotišką sistemą. Nustatyti įvykio vietos 
apžiūros trūkumai yra tiesiogiai susiję su šitų veiksnių sistema.

Įvykio vietos apžiūros praktikos analizė išryškino tokius veiksnius, kurių 
įtaka apžiūrai yra pakankamai svarbi, tai: teorinio, teisinio, materialinio, 
organizacinio, taktinio kriminalistinio, psichologinio, metodinio, didaktinio, 
kadrų atrankos, parengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo veiksniai. Be abejo, 
yra ir kitų veiksnių, kurie turi įtakos įvykio vietos apžiūros praktikai. Bet, 
mūsų nuomone, išvardyti veiksniai turi didžiausią neigiamą įtaką. Tai ne
reiškia, kad pasikeitus sąlygoms šių veiksnių sistema nesikeis.

Mes nenagrinėsime bendro pobūdžio veiksnių ir priežasčių, turinčių 
įtakos apskritai kovai su nusikalstamumu ir teisėsaugos organų veiklai aiš
kinant, tiriant ir užkertant kelią nusikaltimams, nes ta problema nėra mūsų 
tyrimo užduotis. Būtina tik pažymėti, kad bendra ekonominė ir socialinė 
šalies padėtis ir su ja susiję sunkumai taip pat daro įtaką ir įvykio vietos 
apžiūros praktikai. Egzistuojanti įvykio vietos apžiūros koncepcija, kaip ir 
jos atlikimo praktika, nesikeitė dešimtmečiais, o atskiri pavieniai pokyčiai 
beveik jokios esminės reikšmės neturėjo.

Jau paminėjome pagrindinius įvykio vietos apžiūros trūkumus. Svar
biausios jų priežastys yra žemas profesinis pareigūnų lygis, nepakankamas 
techninis kriminalistinis aprūpinimas ir kitokio pobūdžio problemos. Bū
tina pažymėti ir teorinio, konceptualaus pobūdžio priežastis, kurios iš es
mės įtvirtintos įstatyme. Įvykio vietos apžiūros koncepcijos pagrindai su
formuoti daugiau nei prieš pusę amžiaus ir per tą laiką didelių pokyčių ne

1 Fotogrametrinis “Rolleimetric MR2” metodas leidžia pagal dvi nuotraukas automatiniu 
režimu braižyti mastelinius planus. Žr. Opis systemu wykonywania pomiarow na miejscu 
zdarzenia - „Rolleimetric MR2” // Problemy kryminalistyki. -  Nr. 208. -  Warszawa, 1995.



įvyko. Visi pokyčiai buvo “kosmetinio” pobūdžio ir įvykio vietos apžiūros 
konceptualių, esminių nuostatų ir pagrindų nepalietė. Nepasikeitė pagrin
diniai įvykio vietos apžiūros bruožai, tokie kaip:

-  įtvirtinamasis apžiūros aspektas;
-  apžiūrėjimas, ar tiksliau observacija, (o ne tyrimas) kaip pagrindinė 

veiklos forma įvykio vietoje;
-  apžiūros taktikos pagrindai;
-  įvykio vietos apžiūros dalyvių funkcijos (teisės ir pareigos). Reikia 

pažymėti, kad daugelis kriminalistų ir anksčiau keldavo šią pro
blemą1.

Vadovaujantis dabartine įvykio vietos apžiūros koncepcija tardytojui 
skiriamas pagrindinis vaidmuo. Jis organizuoja, atlieka apžiūrą ir iš esmės 
atsako už viską. Kiti turėtų jam tik padėti. Ši koncepcija jau neatitinka 
šiuolaikinių nusikaltimų tyrimo poreikių ir dabartinės praktikos. Dažniau
siai įvykio vietą apžiūri kriminalinės policijos darbuotojas arba kitas parei
gūnas.

Įvykio vietos apžiūros praktikai didelį poveikį daro teoriniai, konceptu
alūs veiksniai. Dabartinė įvykio vietos apžiūros koncepcija pabrėžia:

-  būtinumą kuo kruopščiau apžiūrėti kiekvieną plotelį, kiekvieną ob-

1 Mes kalbėjome ir rašėme apie tai 1991 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto orga
nizuotoje konferencijoje: "Keistina ir pažiūra į specialisto, dalyvaujančio tardymo veiksme, 
statusą. Pagal galiojantį įstatymą specialistui skiriamas tardytojo padėjėjo, kuris nors ir turi 
patarėjo teisę, bet negali savarankiškai veikti ir faktiškai už nieką neatsako, vaidmuo. Su
teikus specialistui tam tikras teises (ir pareigas), tiriant įvykio vietą tardytojui bendrai 
vadovaujant, būtų galima toliau tobulinti šio tardymo veiksmo atlikimo praktiką". Malevski H. 
Kriminalistiniai įvykio vietos apžiūros uždaviniai ir problemos // Lietuvos Respublikos bau
džiamųjų įstatymų reforma. Respublikinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės (1990 m. 
spalio 30-31 d .) .-V .,  1990.

Kalbant apie Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymų raidą 1990-1994 m. 
E.Palskys rašo: "Iš esmės pasikeitė specialisto statusas. Specialistas iš tardytojo techninio 
pagalbininko, konsultanto (dalyvaudavo tardymo veiksmuose ir padėdavo tardytojui surasti, 
įtvirtinti ir paimti įrodymus, taigi neturėjo eksperto autonomijos) tapo savarankišku proceso 
dalyviu. Platesnės ir jo funkcijos: specialistas gali pateikti išvadą ne tik atliekant tardymo 
veiksmus, bet ir kitais atvejais, jeigu reikia specialaus išmanymo nusikaltimo aplinkybėms 
nustatyti. Be to, specialistas gali pateikti išvadą ir iki baudžiamosios bylos iškėlimo (BPK 842 
str.). Specialisto paskirtis ir funkcijos panašėja į eksperto. Tačiau praktikoje dėl specialisto 
dar daug neaiškumų: kokius tyrimus jis gali atlikti, koks procesinis dokumentas nustato jo 
užduotis, kokia yra specialisto išvados struktūra, forma, turinys ir kt. Mūsų nuomone, šioje 
srityje padaryti žingsniai teisinga kryptimi, bet galutinai dar nėra tas klausimas išspręstas.” 
Žr.: PalskysE. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymų raida 1990-1994 metais // 
Kriminalinė justicija: LPA mokslo darbai. T. 4. -  V., 1995.



jektą. Taigi pabrėžiamas kruopštumas apžiūrint įvykio vietą, o ne 
įvykio vietos tyrimas, ne mąstymas įvykio vietoje;

-  organizacinį apžiūros aspektą. Kalbama apie apžiūros etapus, stadijas 
ir t.t. ir beveik nekalbama apie jos turinį, informacinius pažintinius 
apžiūros aspektus;

-  ši koncepcija nutraukia natūralų ryšį tarp įvykio vietos apžiūros ir 
tolesnės nusikaltimo tyrimo eigos. Reikia pažymėti, kad baudžiamojo 
proceso reforma padėjo įveikti šią problemą. Kaip vieną iš teigiamų 
veiksnių galima paminėti ir teisę skirti ekspertizę iki baudžiamosios 
bylos iškėlimo.

Teisinio pobūdžio veiksniai - tai teorinių konceptualių klausimų atspin
džiai įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Įstatymai dažniausiai užfik
suoja tam tikrą mokslo ir praktikos pasiektą lygį. Taip atsitiko ir su nor
momis, reglamentuojančiomis įvykio vietos apžiūros klausimus. Iš esmės 
šio amžiaus trečiojo-ketvirtojo dešimtmečio teorinės įvykio vietos apžiūros 
koncepcijos pagrindai buvo užfiksuoti ir 1961 m. baudžiamojo proceso įsta
tyme. Vykstanti Lietuvoje baudžiamojo proceso reforma sudaro sąlygas iš 
naujo apsvarstyti įvykio vietos apžiūros ir įvykio vietos tyrimo pagrindinius 
klausimus ir įtvirtinti įstatyme pažangias idėjas. Reikia pripažinti, kad tam 
tikri pakeitimai padaryti ir baudžiamojo proceso įstatyme, bet, kaip rašo E. 
Palskys: „... dabartinis Lietuvos Respublikos BPK atrodo kaip blogai sudė
liota mozaika: šalia atgyvenusių, pasenusių teisės normų jame nemaža ir 
visiškai naujų, pažangių, tarsi iš kitos civilizacijos perkeltų normų”1.

Mes manome, kad būtini esminiai šios srities pokyčiai, nes esanti padė
tis turi neigiamos įtakos nusikaltimų tyrimui.

Kokios gi pagrindinės mūsų nustatytų įvykio vietos apžiūros trūkumų 
priežastys?

1. Didelę įtaką įvykio vietos apžiūros praktikai turi prastas techninis 
visų grandžių aprūpinimas. Tai liudija ekspertų ir kitų pareigūnų, atliekan
čių įvykio vietos apžiūras, apklausos rezultatai. Daugiau kaip 60 proc. ap
klaustų ekspertų tarp netinkamo įvykio vietos apžiūros atlikimo priežasčių 
nurodė nepakankamą techninį kriminalistinį aprūpinimą. Tas procentas 
būtų gerokai didesnis, jeigu dalis jaunų ekspertų ir technikų kriminalistų, 
kurie dalyvavo apklausoje, būtų atsakę į šį klausimą. Dėl išmanymo ir prak
tikos stokos dalis jaunų ekspertų ir technikų kriminalistų į kai kuriuos klau
simus, tarp jų ir į šitą, neatsakė.

1 Palskys E. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymų raida 1990-1994 metais 
// Kriminalinė justicija: LPA mokslo darbai. T. 4. - V., 1995. P. 95.



Kitų pareigūnų (kvotėjų, tardytojų ir t.t.) apklausos rezultatai yra dar 
kategoriškesni. Maždaug 67 proc. apklaustųjų mano, kad blogas techninis 
kriminalistinis aprūpinimas yra viena iš priežasčių, dėl kurių įvykio vietos 
apžiūra yra neveiksminga. Šis procentas taip pat būtų daug didesnis, jeigu į 
klausimą būtų atsakę visi apklausoje dalyvavę asmenys.

Reikia pažymėti, kad apžiūra yra atliekama dažniausiai su vienu unifi
kuotu įvykio vietos apžiūros lagaminu ir fototechnika. Unifikuoto lagamino 
priemones dažniausiai naudoja tik ekspertai ir technikai kriminalistai. Kiti 
pareigūnai, atliekantys įvykio vietos apžiūrą be specialisto, kriminalistikos 
technikos priemonių beveik nenaudoja arba dėl to, kad jų nėra arba jie 
nemoka jomis naudotis, arba mano, kad naudoti kriminalistikos technikos 
priemones neįeina į jų funkcijas. Reikia pažymėti, kad mes neturime nedi
delių, patogių techninių kriminalistikos rinkinių kvotėjams, kriminalinės 
policijos darbuotojams, kai jie apžiūri įvykio vietą savarankiškai, be specia
listo. Jeigu šiuolaikinė įvykio vietos apžiūros praktika nepasikeis, tai kvo
tėjai ir kriminalinės policijos pareigūnai tokius rinkinius turi turėti ir jais 
naudotis.

Mūsų nuomone, sunkiems nusikaltimams tirti Kriminalistinių eksperti
zių tarnybos darbuotojai privalo turėti specializuotus kriminalistikos tech
nikos priemonių rinkinius, o ne tik vieną unifikuotą lagaminą. O tam yra 
būtinos mobiliosios kriminalistikos laboratorijos.

2. Neigiamos įtakos įvykio vietos apžiūros praktikai turi organizaciniai 
trūkumai. Visi praktikai ir teoretikai pripažįsta, kad svarbu tinkamai orga
nizuoti darbą, ir nuo atvykusių į įvykio vietos apžiūrą pareigūnų glaudaus 
bendradarbiavimo priklauso ir galutiniai rezultatai. Deja, neretai įvykio 
vietoje susiklosto tokia padėtis, kada kvotėjas (tardytojas) ir specialistas 
veikia visiškai autonomiškai, nederindami savo veiksmų, be kokio nors iš
ankstinio bendrai aptarto plano. Dėl šių priežasčių atsiranda didelių spragų 
aprašant įvykio vietą. Atlikti veiksmai nevienodai užfiksuojami protokole ir 
fotolentelėje arba schemoje. Be to, dėl policijos komisariatų veiklos organi
zavimo trūkumų bei kadrų stygiaus neretai įvykio vietos apžiūroje neda
lyvauja specialistas. O kaip rodo praktika, kur nedalyvavo specialistas, ten 
labai retai yra paimami pėdsakai. Čia taip pat yra organizacinio pobūdžio 
priežastis. Reikia, kad atitinkamų tarnybų pareigūnai būtų įpareigoti, ap
mokyti ir psichologiškai parengti savarankiškai dirbti įvykio vietoje. Tam 
taip pat būtinos tam tikros techninės priemonės, jų rinkiniai.

3. Įvykio vietos apžiūros nekokybiško atlikimo taktinio pobūdžio prie
žastys - tai praktikos iškreipti teorijos teiginiai. Apie tai jau buvo kalbėta. 
Būtina tik pažymėti, kad taktikos rekomendacijos buvo parengtos atsižvel-



giant į to laiko (XX a. 3 ir 4 dešimtmečių) bendrą techninį lygį bei tam tik
rus prioritetus. Anais laikais prisipažinimas, bent jau tarybiniame baudžia
majame procese, buvo laikomas „įrodymų karaliene” ir beveik visiškai ne
vertinami daiktiniai įrodymai. Vyravo netgi savotiška ideologija, teikianti 
pirmenybę asmeninio pobūdžio įrodymų šaltiniams supriešinant juos su 
Vakarų daiktinių įrodymų šlovinimu. Taip skirtingų socialinių-ekonominių 
sistemų konkurencija darė įtaką bendriesiems teisės kūrimo ir funkciona
vimo klausimams, o šie - įvykio vietos apžiūros problemoms.

4. Su taktinio pobūdžio veiksniais įvykio vietos apžiūros problematikoje 
glaudžiai yra susiję ir psichologinio pobūdžio veiksniai. Išvardysime tik ke
letą pagrindinių. Tai jau minėtos įrodymų koncepcijos, kad prisipažinimas 
yra „įrodymų karalienė”, įtaka policijos pareigūnų veiklai. Dėl to su
menkinama daiktinių įrodymų reikšmė, o šito padarinys - nepakankamas 
įvykio vietos apžiūros vertinimas.

Pažymėtinas ir toks psichologinis veiksnys kaip kriminalinės policijos (ir 
kitų tarnybų) pareigūnų nuostata, kad įvykio vietos apžiūra - tai ne jų funk
cija, o tik sunki našta, kuri iš esmės neduoda teigiamų rezultatų.

Dar viena neigiama psichologinė nuostata - tai atsakomybės jausmo 
stoka atliekant darbą, neretai formalus savo funkcijų vykdymas. Tai, mūsų 
nuomone, yra savotiškas profesionalumo stokos pasireiškimas.

5. Labai svarbūs įvykio vietos apžiūros praktikai yra veiksniai, susiję su 
kadrų atranka, jų kvalifikacijos kėlimu. Su jais labai glaudžiai susijusios 
metodinio bei didaktinio pobūdžio problemos.

Pereinamuoju laikotarpiu dėl kadrų kaitos buvo nutraukta tam tikrų 
policijos ir kitų tarnybų veikla, kai kur nebeliko iš ko perimti nusikaltimų 
išaiškinimo ir tyrimo, taip pat ir įvykio vietos apžiūrų patirties. Labai pasi
keitė policijos kadrai. 1994 m. sausio 1 d. beveik pusė Lietuvos vidaus rei
kalų ministerijos kadrų darbo stažą šioje sistemoje turėjo iki 3 metų1. Į po
licijos ir kitas teisėsaugos tarnybas dirbti atėjo daug žmonių be specialaus 
išsilavinimo. Pavyzdžiui, aštuntojo dešimtmečio pabaigoje daugiau kaip 90 
proc. Vidaus reikalų ministerijos sistemoje dirbančių tardytojų turėjo aukš
tąjį teisinį išsilavinimą, o 1993 m. -  tik 56,9 proc. tardytojų turėjo aukštąjį 
(nebūtinai teisinį) išsilavinimą2. Net į prokuratūrą pradėta priiminėti dirbti

1 Nusikalstamumo statistikos rinkinys. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės.- V., 1994. P.31.

2 Ancelis P., Grigolovičienė D. Tardymo institucijų raidos bruožai Lietuvoje ir jo reorga
nizavimo problemos // Kriminalinė justicija: LPA mokslo darbai. T.2.- V., 1994. P. 80.



tardytojus be teisinio išsilavinimo1. Tie asmenys, neturintys reikiamo pasi
rengimo ir patekę į kolektyvą, kur nėra patyrusių darbuotojų, susiduria su 
dideliais, tarp jų ir techninio kriminalistinio pobūdžio, sunkumais. Ateityje 
Lietuvos teisės akademijoje rengiami specialistai iš dalies tą problemą tu
rėtų išspręsti. Panagrinėjus įvairių nusikaltimus tiriančių žinybų pareigūnų 
funkcijas, atrodo, kad tirti įvykio vietas lyg ir nėra kam.

Yra metodikos problemų. Labai mažai yra metodinės literatūros įvykio 
vietos apžiūros klausimais, o esama literatūra ne visada atitinka šių dienų 
reikalavimus. Turimos metodinės literatūros užsienio kalbomis, tarp jų ir 
rusų kalba, nepakanka, be to, ne visi gali skaityti užsienio kalbomis. Todėl 
būtina rengti aukšto lygio metodinius leidinius įvykio vietos apžiūros klau
simais lietuvių kalba.

Svarbu pabrėžti, kad dabartiniai pareigūnai nejaučia būtinumo tobulėti, 
kelti savo kvalifikaciją apskritai, taigi ir įvykio vietos apžiūros darbe. Atlikti 
anketiniai tyrimai parodė, kad kriminalinės policijos pareigūnai, kvotėjai, 
tardytojai, apylinkių inspektoriai beveik nestudijuoja specialiosios literatū
ros, ir ypač kriminalistikos klausimais. Pareigūnų apklausos parodė, kad jie 
negali nurodyti netgi šaltinių, kur galima būtų pasisemti žinių įvykio vietos 
apžiūros klausimais. Todėl didelę reikšmę pareigūnų kvalifikacijos kėlimo 
sistemoje turi didaktinio pobūdžio klausimai. Iš esmės turi būti pakeista 
pati pareigūnų kvalifikacijos kėlimo sistema, jos tikslai, uždaviniai, formos 
ir reikšmė. Ją būtina kurti taip, kad pareigūnas pageidautų, siektų kelti 
kvalifikaciją, kad tai būtų susiję su jo karjera. Tada atsirastų noras dirbti 
savarankiškai, semtis žinių iš mokslinės, metodinės literatūros.

Apibendrinant galima teigti, kad kiekvienas iš išvardytų veiksnių turi 
neigiamos įtakos įvykio vietos apžiūros praktikai. Tie veiksniai sudaro tam 
tikrą sistemą, kurios poveikis įvykio vietos apžiūros praktikai yra daug di
desnis negu paprasta tų veiksnių visuma.

Atlikti tyrimai parodė, kad mėgindami įveikti tik tuos atskirus veiksnius 
esminių įvykio vietos apžiūros praktikos pokyčių nesulauksime. Būtina 
veikti visą tų veiksnių sistemą vienu metu. Tik tada galima tikėtis įvykio 
vietos apžiūrų apčiuopiamų rezultatų.

Išnagrinėti teoriniai ir praktiniai įvykio vietos apžiūros klausimai išryš
kino daug ir įvairių problemų, kurios paskutiniais metais vis labiau veikia ir 
iš esmės trukdo teisėsaugos organų veiklai šioje srityje. Neabejotinai bloga

1 Autoriui 1994-1995 mokslo metais Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuo
tuose pusės metų kursuose teko skaityti paskaitas grupei asmenų, neturinčių teisinio 
išsilavinimo, bet rengiamų dirbti prokuratūroje tardytojais.



įvykio vietos apžiūra daro didelę įtaką nusikaltimų tyrimui. Bendros 
problemos ir teisėsaugos organų veiklos neigiamos tendencijos tiesiogiai 
veikia ir įvykio vietos apžiūrų praktiką. Kita vertus, blogai atliekamos 
įvykio vietos apžiūros taip pat turi neigiamų padarinių tiriant nusikaltimus. 
Tie neigiami padariniai gali pasireikšti kaip papildomos problemos, sunki
nančios baudžiamosios bylos tyrimą, trukdančios nustatyti nusikaltėlį ir 
įrodyti jo kaltę arba netgi galinčios sužlugdyti visą tyrimą.

Literatūros tiriamu klausimu analizė parodė, kad ši problema labai ak
tuali ir nuolat yra pasaulio kriminalistų akiratyje. Iš istorinės mokslinės 
literatūros šiuo klausimu apžvalgos matyti, kad teoriniai įvykio vietos ap
žiūros pagrindai, kuriuos pradėjo kurti H.Grossas ir kiti XX a. pradžios 
kriminalistai, yra plėtojami iki šiol. Nors įvykio vietos apžiūros problemos 
yra gvildenamos daugiau kaip šimtą metų, vis dar nėra užbaigtos, visapu
siškai išnagrinėtos ir pagrįstos mokslinės koncepcijos ar teorijos. Daugiau
siai dėmesio yra skiriama organizaciniams, techniniams, fiksacijos, dar šiek 
tiek taktikos įvykio vietos apžiūros klausimams. Vis plačiau nagrinėjami 
įvykio vietos ypatumai tiriant atskirų rūšių nusikaltimus. Bandoma aprašyti 
vis siauresnes apžiūrų kryptis. Pavyzdžiui, būdavo rengiamos metodinės 
(praktinės ar mokslinės) vagysčių įvykio vietos apžiūrų rekomendacijos, 
vėliau buvo rengiamos metodinės asmeninio turto vagysčių iš butų įvykio 
vietos apžiūrų ir pagaliau butų apžiūrų didelio (arba mažo) miesto sąlygo
mis rekomendacijos ir t.t.

Iš esmės ta kryptis turi teisę gyvuoti, bet praktikai ji gali būti naudinga 
tik tada, kai visa ta informacija bus įvesta į kompiuterį ir ja galės pasinau
doti kiekvienas pareigūnas kaip savotišku veiksmų algoritmu.

Teisėsaugos organams yra labai svarbu pateikti pakankamai susiste
mintą įvykio vietos tyrimo (apžiūros) koncepciją. Reikia pakeisti požiūrį į 
šią veiklą ir daugiausia dėmesio skirti ne fiksavimo, o pažintiniams ir tiria
miesiems uždaviniams. Tokia koncepcija vadovaujantis turi būti rengiamos 
ir metodinės įvykio vietos apžiūros bei tyrimo rekomendacijos, būtinai 
atsižvelgiant į vykstančią ne tik baudžiamojo proceso, bet ir teisės reformą.

Šiame darbo skyriuje pabandėme nustatyti neigiamai įvykio vietos ap
žiūros praktiką veikiančius veiksnius ir nurodyti šių veiksnių priežastis. Be 
to, nustatėme, kad šie veiksniai veikia kaip vieninga sistema, ir neutrali
zuoti jų neigiamą poveikį galima tik veikiant juos irgi kaip tam tikrą sis
temą.

< < > >



3 S KYR I U S .
ĮVYKIO VIETOS APŽIŪROS PRAKTIKOS 

TOBULINIMO PERSPEKTYVOS. 
ĮVYKIO VIETOS TYRIMAS

Apibendrinus atliktų įvykio vietos apžiūrų tyrimus, mokslines koncep
cijas, praktikos rezultatus galima visapusiškai pažvelgti į šį labai svarbų 
veiksmą, nustatyti jo atlikimo trūkumus bei priežastis ir numatyti raidos 
tendencijas bei tobulinimo kryptis. Nustatyti įvykio vietos apžiūros trūku
mai ir nurodo šio veiksmo tobulinimo kryptis.

Vienas iš pagrindinių įvykio vietos apžiūros praktikos tobulinimo užda
vinių yra būtinybė patikslinti jos teorinius pagrindus bei su šiais teoriniais 
konceptualiais klausimais susijusias praktines įvykio vietos apžiūrų reko
mendacijas. Įvykio vietos apžiūrai tiriant nusikaltimus turi būti skiriama 
ypač daug dėmesio, nes ją atliekant gaunama daugiausia informacijos apie 
nusikaltimo mechanizmą, jo dalyvius ir kitas aplinkybes. Įvykio vietos ap
žiūra tampa pagrindiniu materialių pėdsakų šaltiniu tiriant bylas.

Būtina patikslinti įvykio vietos apžiūros koncepcijos pagrindines nuosta
tas dėl šio veiksmo tikslų, uždavinių, metodų ir gautos informacijos neati
dėliotino panaudojimo tiriant nusikaltimą. Būtina vis dažniau taikyti šiuo
laikinius ekspertinius daiktinių įrodymų tyrimo metodus.

Įvykio vietos apžiūroje turi išaugti specialisto kriminalisto, galinčio pla
čiau naudoti šiuolaikinę techniką ir taikyti atitinkamus metodus, vaidmuo.

Konceptualius įvykio vietos apžiūros ir įvykio vietos tyrimo kausimus 
būtina įforminti pagal naujus reikalavimus. Sprendžiant teorinius įvykio 
vietos apžiūros klausimus daugiausia dėmesio reikėtų skirti informaciniams 
pažintiniams šio veiksmo aspektams.

Kriminalistikos teorija ir procesinis šio veiksmo reglamentavimas jau 
dabar leidžia pagrįstai išplėsti specialisto kriminalisto funkcijas akcentuo
jant ne įtvirtinamąjį, o tiriamąjį įvykio vietos apžiūros aspektą.

Atsižvelgiant į mūsų galimybes ir poreikius galima skirti trijų lygių įvy
kio vietos apžiūras:

-  paprastąsias;
-  kvalifikuotas;
-  įvykio vietos tyrimus.
Tokia diferenciacija yra būtina, nes šiuo metu neįmanoma užtikrinti, 

kad visose įvykio vietos apžiūrose dalyvautų specialistas kriminalistas ir, 
kita vertus, užtikrinti aukštą profesinį lygį bei rezultatus.



Susiklosčiusi padėtis reikalauja iš kriminalistinės tarnybos vadovų ne 
mechaniškai kasmet didinti atliktų apžiūrų skaičių, bet taikant selektyvumo 
principą sutelkti specialistus ir techniką tiriant sunkius nusikaltimus, t.y. 
organizuoti kvalifikuotas apžiūras, kuriose dalyvauja visa apžiūros grupė 
(netgi su keliais specialistais kriminalistais), taikomi šiuolaikiniai metodai 
ir priemonės pėdsakams surasti, įtvirtinti, paimti, kad jau vietoje būtų ga
lima pateikti kuo daugiau informacijos apie įvykį jį tiriantiems pareigū
nams. Tam tikrais atvejais kvalifikuota apžiūra gali peraugti į įvykio vietos 
tyrimą.

Tiriant nesunkius arba akivaizdžius nusikaltimus atliekama paprasta 
apžiūra. Ją gali atlikti ne visa įvykio vietos apžiūros grupė, netgi vienas pa
reigūnas. Atliekant tokią apžiūrą taikomi nesudėtingi apžiūros metodai ir 
priemonės akivaizdiems pėdsakams (rankų, kojų, įsilaužimo įrankių ir 
pan.) užfiksuoti ir paimti.

Daugiausia dėmesio tobulinant įvykio vietos apžiūras turi būti skiriama 
įvykio vietos tyrimui.

Mūsų manymu, įvykio vietos tyrimas - tai procesinis veiksmas, kurio 
metu yra kvalifikuotai apžiūrėta įvykio vieta ir atlikti įvykio situacijos ar jos 
atskirų elementų tyrimai norint suvokti nusikaltimo mechanizmą ir jo ap
linkybes, dalyvavusių jame asmenų veiksmus bei jų charakteristikas, iškelti 
pagrįstas versijas dėl nusikaltėlio ir kitų svarbių bylos aplinkybių.

Mūsų manymu, įvykio vietos tyrimas apima kvalifikuotos įvykio vietos 
apžiūros bei kompleksinės ekspertizės elementus.

Toks naujas veiksmas turi nemažai pranašumų. Tai:
1. nusikaltimo tyrimo operatyvumas ir kryptingumas;
2. mokslinių techninių metodų taikymas ir priemonių platus panaudo

jimas jau įvykio vietoje;
3. kompleksinis pėdsakų, daiktų ir pačios įvykio situacijos tyrimas;
4. pagrįstų versijų iškėlimas;
5. neatidėliotinas ir sėkmingas įvykio vietos tyrimo metu gautos infor

macijos panaudojimas taktinės operacijos metu;
6. ekonomiškumas.
Atlikus įvykio vietos tyrimą galima ne tik kvalifikuotai surasti ir įtvirtinti 

pėdsakus, bet ir juos išnagrinėti, išanalizuoti, perkoduoti esamą juose in
formaciją. Anksčiau tai buvo įmanoma tik atlikus ekspertizę, o jai paskirti 
ir atlikti prireikdavo nemažai laiko. Dabar, kai viskas atliekama įvykio vie
toje, tokių problemų nekyla. Jau pačioje pradžioje aptikus nusikaltimą ga
lima operatyviai ir kryptingai dirbti, nes iš karto gaunama informacija apie 
nusikaltimą ir nusikaltėlį.



Platus kriminalistinių metodų taikymas ir priemonių panaudojimas ti
riant įvykio vietą, be abejo, sudarys geresnes sąlygas ne tik tirti pėdsakus, 
bet ir juos surasti bei panaudoti ne tik nusikaltimui ištirti, bet ir nusikaltėlio 
kaltei įrodyti. Kompleksinis pėdsakų, daiktų ir įvykio situacijos tyrimas 
sudaro gerą pagrindą iškelti pagrįstas versijas.

Tiriant rezonansinius nusikaltimus, kai atliekama taktinė operacija, įvy
kio vietos tyrimo metu gauta informacija gali padėti greitai ištirti nusikal
timą, nustatyti įtariamąjį asmenį, surinkti kitus įrodymus.

Tiriant įvykio vietą galima gauti informaciją, kurią norint gauti kitais 
būdais prireiktų atlikti daug tardymo ir kitų veiksmų, sugaišti daug laiko ir 
tai negarantuotų informacijos patikimumo. Taigi įvykio vietos tyrimas kaip 
kompleksinis procesinis veiksmas yra ir efektyvus, ir ekonomiškas.

Įvykio vietos tyrimas yra sudėtingas, kompleksinis, daugiaplaninis veiks
mas, kurio metu yra realizuojamos paieškos, fiksacijos, tyrimo, organizaci
nės techninės ir kitokios funkcijos. Šitos funkcijos yra įgyvendinamos iške
liant ir sprendžiant skirtingų lygių uždavinius.

Įvykio vietai tirti yra taikomi ir empirinis bei loginis pažinimo būdai. At
sižvelgiant į įvykio sudėtingumą, akivaizdumą ir t.t. tirti pradedama nuo 
akivaizdžių pėdsakų, o vėliau pereinama prie neakivaizdžių, iš pradžių ti
riami pėdsakų požymiai, o vėliau juos palikusių objektų savybės, nuo at
skirų nustatytų faktų pereinama prie jų ryšių, nuo pavienių faktų prie skir
tingo lygio faktų sistemų. Taigi yra keli įvykio vietos tyrimo lygiai. Papras
čiausias variantas, kai nuo makrolygio pereinama į mikrolygį turint tikslą 
vėl pradėti tyrimą makrolygiu tik jau turint daug daugiau informacijos.

Įvykio vietos tyrimas nėra paprasta kvalifikuotos įvykio vietos apžiūros 
ir ekspertizės elementų visuma, o sudėtinga nauja struktūra, kurios ele
mentai, nors ir yra panašūs į anksčiau minėtų veiksmų elementus, bet nau
joje sistemoje jie įgauna visiškai naują reikšmę.

Tiriant įvykio vietą informacija ne tik analizuojama, bet ir sintezuojama. 
Tas procesas yra kartojamas daug kartų skirtingu lygiu ir skirtingu mastu.

Tiriant įvykio vietą ne tik ieškoma, užfiksuojama, analizuojama laten
tinė informacija, bet ir atliekamos kitos operacijos. Informacija gali būti 
įvertinta, taip pat naudojama klasifikaciniams, diagnostiniams bei identifi
kaciniams tyrimams, versijoms kelti ir pan.

Įvykio vietos tyrimas -  tai retrospektyvinis pažinimo procesas, kurio 
metu taikomi algoritmai ir euristiniai pažinimo būdai.

Pradinėse įvykio vietos tyrimo stadijose galima kalbėti apie tam tikrų 
pėdsakų ir kitų objektų suradimo, įtvirtinimo algoritmus, būdingus įvykio



vietos apžiūrai. Vėliau galima kalbėti apie atskirų objektų tyrimo (informa
cijos transformavimo) algoritmus.

Kriminalistikoje vartojama algoritmo sąvoka gerokai skiriasi nuo algo
ritmo matematikoje ar kibernetikoje, kur kiekvienas kitas veiksmas yra 
griežtai determinuotas. Kriminalistikos algoritmuose įmanomi euristiniai 
veiksmai.

Sprendžiant diagnostinius, situacinius ir kitus klausimus tiriant įvykio 
vietą euristinių pažinimo metodų reikšmė bus tuo didesnė, kuo mažiau bus 
pozityvios informacijos. Kuo daugiau yra informacijos, tuo lengviau yra 
parengti ir pritaikyti konkrečius veiklos algoritmus sprendžiant tam tikras 
užduotis.

Informacijos stygius įvykio vietoje leidžia taikyti tik tam tikrus veiklos 
algoritmus ir tik labai siauroje srityje, todėl netgi įvykio vietos apžiūroje 
dažniausiai yra taikomi aprašomojo pobūdžio metodai. Vis dėlto įvykio 
vietos tyrimo veikla turėtų būti planinga, ypač kai nuo vieno specialisto 
atliktų tyrimų priklauso kito specialisto tyrimo rezultatai.

Kalbant apie įvykio vietos tyrimą būtina turėti galvoje trijų lygių tyrimą: 
pavienių objektų, tam tikrų objektų sistemos (lokalinės struktūros) ir įvykio 
vietos situacijos. Kriminalistikos literatūroje situacijos sąvoka yra traktuo
jama nevienareikšmiškai. Dažniausiai yra kalbama apie tardymo ar eksper
tines situacijas, kurios yra suprantamos kaip tam tikrų veiksnių visuma, 
lemianti parengtinį tardymą ar ekspertų veiklą. Tokiu aspektu apie tar
dymo situacijas rašė daug kriminalistų, tarp jų ir R.Belkinas, A.Koles- 
ničenko, A.Ratinovas, I.Luzginas, V.Gavlo, L.Drapkinas, I.Gerasimovas, 
N.Selivanovas ir kiti1. Mūsų aprašomu atveju situacija suprantama kitaip. 
Tai tam tikrų objektų (pėdsakų, daiktų) ir jų tarpusavio ryšių, susijusių su 
tiriamu įvykiu, sistema. Ypatingas šitos sistemos bruožas - tai jos kintamu
mas. Ši sistema nepastovi, lengvai pažeidžiama. Ją tiriant ypač didelę 
reikšmę turi laiko veiksnys. Todėl kalbant apie įvykio vietos situaciją gali
ma nurodyti pagrindinius jos raidos etapus:

1. ikikriminalinė;
2. kriminalinė;
3. postkriminalinė;
4. ikitardyminė;

1 Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории -  к 
практике. -  Москва, 1988. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе 
расследования. -  Свердловск, 1985. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики 
преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. -  
1977. № 2 ir kt.



5. įvykio vietos tyrimo1.
Ikikriminalinė situacija susidaro iki tiriamo įvykio pradžios. Ji yra svarbi 

tuo, kad tai dažnai kriminalinės situacijos pagrindas. Kriminalinė situacija 
turi plėtotis jau objektyviai susidariusioje situacijoje, todėl tipinių, standar
tinių ikikriminalinių situacijų žinojimas padeda teisingai kelti įvykio versijas 
ir jas tirti.

Kriminalinė situacija susidaro po tam tikrų, nusikaltimo požymių turin
čių, veiksmų įvykio vietoje. Kriminalinė situacija -  tai ne visi įvykio vietos 
elementai, o tik tie, kurie turėjo tiesioginį ar netiesioginį ryšį su tiriamu 
įvykiu arba gali būti svarbūs tiriant įvykį. Kriminalinės situacijos elementai 
gali būti skirtingi objektai (daiktai, medžiagos, pėdsakai), jų būsenos ir 
skirtingų lygių bei formų ryšiai tarp jų. Tokie elementai gali būti pasikeitęs 
objektų tarpusavio išsidėstymas, naujų objektų atsiradimas įvykio vietoje, 
tam tikrų objektų dingimas iš įvykio vietos, neigiamos aplinkybės ir 1.1.

Postkriminalinė situacija susidaro po tiriamo įvykio ir yra svarbi tuo, 
kad įvyksta ar gali įvykti tam tikrų pokyčių. Tai gali būti natūralūs reiškiniai 
(pvz., pėdsakų senėjimas, gamtos reiškinių poveikis ir t.t.) ir sąmoningi ar 
nesąmoningi žmonių veiksmai. Todėl būtina stengtis kiek galima sumažinti 
tų veiksnių poveikį arba bent juos turėti omenyje tiriant įvykio vietą.

Ikitardyminė - tai tarpinė situacija, tiesiogiai arba netiesiogiai jau kon
troliuojama teisėsaugos institucijų pareigūnų.

Įvykio vietos tyrimo situacija -  tai situacija, kurią aptinka į įvykio vietą 
atvykę tyrėjai. Šita situacija tyrimo metu gali labai keistis.

G.Granovskis situacijas skirsto į galutines, kurios susiklosto padarius 
nusikaltimą, pirmines, kurios buvo iki nusikaltimo, ir tarpines, kurios susi
darė atskiruose nusikaltimo darymo etapuose. Įvykio vietos tyrėjai turi nag
rinėti skirtingus tarpinių situacijų modelius: a) turėjo būti; b) galėjo būti; c) 
negalėjo būti2.

Kaip žinome, įvykio vieta -  tai tam tikra skirtingų objektų ir jų ryšių sis
tema, kurioje įvyko tiriamas įvykis. Kiekvienas šios sistemos elementas 
(daiktas, pėdsakas) pasižymi tam tikromis savybėmis, kurios skiriasi nuo 
bendrų įvykio vietos savybių ir sėkmingai naudojamos sprendžiant krimi
nalistinius uždavinius. Kartu tokie objektai turi ir kitų savybių, kurios yra 
susijusios su kitais objektais ir kita įvykio vietos situacija.

1 Malevski H. Įvykio vietos apžiūra ir įvykio vietos tyrimas: naujas kriminalistinės kon
cepcijos modelis: daktaro disertacijos santrauka. -  V., 1999. P. 13.

2Грановский Г.Л. Ситуалогические исследования места происшествия // Сб. трудов 
ВНИИСЭ. -  Москва, 1979. № 37. С. 121.



Kai kurios savybės būdingos ne atskiriems objektams, o tam tikroms lo
kalinėms objektų visumoms. Tokius objektus būtina nagrinėti kaip tam 
tikrą lokalinę visumą. Pavyzdžiui, tokia lokalinė visuma bus slydimo ir 
spaudimo pėdsakai ant durų, gulinti prie durų išlaužta spyna ir laužtuvėlis.

Tam tikros įvykio vietos situacijos savybės būdingos beveik visiems ob
jektams.

Analizuojant atskirų objektų, jų lokalinių visumų ir įvykio vietos situa
cijos savybes, galima gauti visą čia esančią įrodomąją informaciją.

Pačios įvykio vietos situacijos tyrimas nereiškia, kad atsisakoma atskirų 
objektų tyrimo. Priešingai, kiekvieno atskiro objekto tyrimo reikšmė didėja 
analizuojant kartu ir jo funkcinius ryšius su kitais objektais1.

Įvykio vietos tyrimo metodika turi nauju lygiu apimti pagrindinius kvali
fikuotos įvykio vietos apžiūros metodikos bei ekspertizės (dažnai komplek
sinės) elementus. Įvykio vietos apžiūros metodikos pagrindai pakankamai 
gerai yra išnagrinėti literatūroje, todėl daugiausia dėmesio kreipsime į tuos 
aspektus, kurie skiriasi nuo apžiūros ir tradicinės ekspertizės metodikų.

Įvykio vietos tyrimo metodikos ypatumai yra tai, kad vienu metu atlie
kami skirtingų objektų ir situacijos tyrimai (formuluojamos ir įgyvendina
mos tyrimo užduotys), iš skirtingų šaltinių gaunama, verifikuojama ir verti
nama informacija apie įvykį ir jo elementus. Informacija nuolat analizuo
jama ir apibendrinama, iškeliamos versijos ir daromos apytikslės išvados.

Įvykio vietos tyrimo metodika turi būti pakankamai lanksti ir kartu kon
kreti, kad apimtų įvairias situacijas. Tą užduotį bus galima išspręsti, kai bus 
parengta situacijų klasifikacija. Dabar gi galima nurodyti tik tyrimo tvarkos 
ir būtinų tyrimo metodų bei priemonių bendrąsias taisykles.

Įvykio vietos tyrimas -  tai daugiapakopis, dažnai kompleksinis tyrimas, 
kurio metu būtina ne vieną kartą daryti apytiksles išvadas ir remiantis nauja 
informacija formuluoti užduotis. Žemesnės grandies tyrimas (atskirų ob
jektų) gali būti aukštesnės grandies (objektų lokalinės struktūros) tyrimo 
pagrindas. Bet tai nėra tiesioginis determinizmas. Atskirų objektų tyrimo 
išvados neturi varžyti tolesnio objektų lokalinės struktūros tyrimo, o ob
jektų lokalinės struktūros tyrimai -  bendro įvykio vietos situacijos tyrimo.

Ypač didelę reikšmę tiriant įvykio vietą turi euristiniai bei loginiai paži
nimo metodai. Įvykio vietos tyrėjų gaunama informacija yra nepakankama

1 Грановский Г.Л. Ситуалогические исследования места происшествия // Сб. трудов 
ВНИИСЭ. -  Москва, 1979. № 37. С. 110.



ir nekonkreti. Todėl būtina plačiai taikyti dedukciją, indukciją, analogiją ir 
kitas formalios logikos kategorijas sprendžiant konkrečias užduotis1.

Labai svarbus ir modeliavimo metodas. Jis iš esmės yra įvykio vietos si
tuacijos pažinimo pagrindas.

Modeliavimo metodas plačiai taikomas kriminalistikoje. Modeliavimas 
suprantamas kaip objekto pažinimo metodas, kai tiesiogiai tiriamas ne pats 
objektas (procesas, reiškinys, daiktas), o jo pakaitalas, modelis. Kriminalis
tikoje dažnai naudojami ir materialūs, ir idealūs modeliai. Modeliavimo 
metodas yra taikomas atliekant ekspertizę, tardymo, operatyvinius bei or
ganizacinius veiksmus. Modelių rūšys ir modeliavimo procesas priklauso ne 
tik nuo veiklos sferos, bet ir nuo modeliuojamų objektų, priemonių bei šios 
veiklos būdų.

Atliekant tardymo veiksmus modeliavimo metodas taikomas įrodymams 
gauti ir patikrinti bei įtvirtinti, versijoms ištirti.

Modeliavimas apžiūrint įvykio vietą -  tai išlieju ir kitų pėdsakų bei 
daiktų kopijų darymas, planų braižymas, fotografavimas, videoįrašų dary
mas ir pan. Šie modeliavimo būdai yra išsamiai aprašyti kriminalistikos lite
ratūroje. Bė jau išvardytųjų, modeliavimo objektais įvykio vietoje gali būti:

-  įvairūs visiškai ar iš dalies sunaikinti daiktai (nusikaltimo įrankiai, 
padegimo ar sprogdinimo medžiagos, ginklai, statiniai, transporto 
priemonės ir t.t.);

-  įvykio vietos situacija;
-  kojų, avalynės, rankų, transporto priemonių, laužimo įrankių ir kitų 

materialių daiktų pėdsakai;
-  iš dalies pažeisti ar sunaikinti dokumentai;
-  tarpiniai kriminalinės situacijos etapai ir pan.2
Specifinė modeliavimo forma yra kriminalistinė rekonstrukcija. Ji gana 

dažna tiriant įvykio vietą. Galima ir idealioji, ir materialioji rekonstrukcija.
Idealioji įvykio vietos rekonstrukcija - tai tam tikro objekto vaizdas, su

kurtas mintyse. Ji gali turėti savarankišką arba pagalbinę reikšmę. Idealioji 
rekonstrukcija padeda iškelti įvykio versijas, nustatyti tyrimo kryptis ir 
veiksmų eiliškumą. Materialioji rekonstrukcija visada susijusi su idealiąja. 
Ji gali būti visapusiška arba dalinė. Visapusiška įvykio vietos situacijos re
konstrukcija - tai situacijos elementų, būtinų nusikaltimui ištirti, atkūrimas. 
Netikslinga atkurti visas situacijos detales, neturinčias esminės reikšmės

1 Грановский Г.Л. Ситуалогическис исследования места происшествия // Сб. трудов 
ВНИИСЭ. -  Москва, 1979. № 37. С. 125-126.

2 Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. -  Москва, 1981. С. 8.



tiriant nusikaltimą. Rekonstrukcijos ribos pirmiausia priklauso nuo įvykio 
vietos tyrimo uždavinių.

Dalinė, arba fragmentinė, rekonstrukcija - tai atskirų įvykio vietos situa
cijos elementų arba jų lokalinių sistemų atkūrimas.

Įvykio vietos situacijos rekonstrukcija susideda iš keturių pagrindinių 
etapų.

Pirmas etapas - tai įvykio vietos situacijos nagrinėjimas, suvokimas ir jos 
pokyčių nustatymas bei fiksacija.

Antrame etape pasirengiama rekonstrukcijai (numatomos užduotys, pa
ruošiamos būtinos priemonės ir nustatoma rekonstrukcijos atlikimo 
tvarka).

Trečiame etape atkuriama situacija, taip pat užfiksuojamas šis procesas 
bei jo rezultatai.

Ketvirtame etape įvertinami rekonstrukcijos rezultatai1.
Įvykio vietos tyrimas -  tai sudėtinga veiksmų sistema, susidedanti iš bū

tinų ir fakultatyvinių stadijų. Stadijų tarpusavio ryšys yra mažiau ar daugiau 
determinuotas. Įvykio vietos tyrimo metodika pavaizduota suprastintoje 
schemoje.

Apžiūrint bei tiriant įvykio vietą labai svarbu tinkamai ją apsaugoti nuo 
įvairiausio pobūdžio veiksnių, galinčių pakeisti ar pažeisti įvykio situaciją ir 
jos elementus.

Pagrindinis įvykio vietos apsaugos tikslas - esančių joje pėdsakų ir kitų 
objektų apsaugojimas, kad jų nesunaikintų arba nepažeistų. Įvykio vietos 
apsaugos taisyklės išdėstytos šio leidinio pirmos dalies antrame skyriuje.

Apsaugoti įvykio vietą ypač svarbu, kai turi būti atliktas jos tyrimas, nes 
aptikus įvykį dėl organizacinių problemų tyrimas paprastai pradedamas 
šiek tiek vėliau.

Pasirengimas įvykio vietos apžiūrai ar tyrimui prasideda, kai atitinkamas 
pareigūnas (dažniausiai policijos komisariato budėtojas) gauna pranešimą 
apie įvykį. Atsižvelgdamas į nusikaltimo pobūdį, turimas pajėgas ir priemo
nes komisariato budėtojas arba organizuoja įvykio vietos apžiūrą savo jė
gomis, arba praneša apie įvykį aukštesniajam pareigūnui ir organizuoja 
kvalifikuotą įvykio vietos apsaugą bei stengiasi kiek galima sumažinti nusi
kaltimo padarinius.

Atsakingas už apžiūrą ar tyrimą pareigūnas turi susipažinti su informa
cija apie įvykį. Gauta informacija analizuojama vadovaujantis vadinamai
siais septyniais „auksiniais” klausimais.

1 Лузгин И. M. Реконструкция в расследовании преступлений. -  Волгоград, 1981. С. 26.



Tipinė įvykio vietos tyrimo schema



Atsakingas už apžiūrą (tyrimą) pareigūnas privalo įsitikinti, ar įvykio 
vieta apsaugota.

Remiantis turima informacija reikia iškelti bendrąją įvykio versiją ir pa
bandyti numatyti veiklos įvykio vietoje koncepciją. Nuo bendrosios įvykio 
versijos ir veiklos koncepcijos priklauso, ar įvykio vietoje bus atlikta ap
žiūra, ar tyrimas (tai nėra dogma, ir jeigu atvykus į įvykio vietą paaiškės, 
kad reikia keisti išankstinį planą, tai daroma be jokių išlygų). Nuo to pri
klauso ir įvykio vietos tyrimo (apžiūros) grupės sudėtis ir būtinos krimina
listikos technikos bei kitos priemonės. Būtina mintyse sumodeliuoti įvykio 
situaciją ir pabandyti atsakyti į klausimus, kokių įvykio vietoje gali būti 
pėdsakų, kokia jų būklė, kaip, kur ir su kuo tų pėdsakų reikia ieškoti, juos 
įtvirtinti ir paimti. Nuo atsakymo į šiuos klausimus taip pat priklausys įvy
kio vietos tyrimo grupės sudėtis bei kriminalistikos technikos priemonės, 
kurias reikės pasiimti vystant į įvykio vietą.

Naudinga būtų turėti bent sunkių nusikaltimų tipinių situacijų įvykių ir 
jų apžiūrų įvykio vietose schemas, kuriose būtų nurodyti būdingiausi požy
miai, dažniausiai pasitaikantys pėdsakai ir pan.

Atvykęs į įvykio vietą atsakingas už apžiūrą ar tyrimą pareigūnas iš
klauso saugojančio įvykio vietą pareigūno pranešimą apie įvykį, jo veiks
mus, nustatytus liudytojus ir t.t. Jei būtina, apklausiami ir kiti asmenys, 
ypač jeigu įvykio vietoje įvyko pokyčių. Jeigu įmanoma, nustatoma, kas 
kada, dėl ko ir ką pakeitė įvykio vietoje. Susipažinęs su padėtimi atsakingas 
už apžiūrą ar tyrimą pareigūnas privalo organizuoti ir atlikti neatidėliotinus 
veiksmus:

-  pasirūpinti, kad būtų suteikta medicinos pagalba;
-  -gelbėti ir apsaugoti, kad nesunaikintų ir nepavogtų turto;
-  organizuoti nusikaltėlio persekiojimą “karštomis pėdomis”;
-  -pasirūpinti, kad į įvykio vietą būtų atgabenta būtina specializuota 

įranga;
-  iškviesti į įvykio vietą atitinkamus specialistus;
-  atgabenti į įvykio vietą kinologą su šunimi;
-  iškviesti į įvykio vietą būtinas techninės pagalbos tarnybas (pvz., 

energetikų).
Pasirengimo stadijoje būtina įsitikinti, kad įvykio vietoje nei dalyvaujan

tiems, nei kitiems asmenims negresia joks pavojus. Atsižvelgiant į įvykio 
sąlygas organizuojama vietos apsauga, pašalinami pašaliniai asmenys ir 
atliekami kiti veiksmai, turintys užtikrinti šio veiksmo sėkmę.

Apžvalginėje stadijoje už veiksmus įvykio vietoje atsakingas pareigūnas 
privalo susipažinti su įvykio vieta. Iki šios stadijos įvykio vieta neturi kon



krečių, vienu ar kitu būdu nustatytų, fiksuotų ribų. Įvykio vietos ribų nusta
tymas - tai viena iš apžvalginės stadijos užduočių. Nors įvykio vietos ap
sauga jau buvo rūpinamasi ir ankstesnėse stadijose, bet tik šioje stadijoje 
ribos yra nustatomos vadovaujantis bendra tyrimo ar apžiūros koncepcija. 
Bet tai nereiškia, kad vėliau įvykio vietos ribos negali būti praplėstos ar 
susiaurintos -  tai šį veiksmą atliekančio pareigūno teisė.

Apžvalginėse stadijose atsakingas pareigūnas susipažįsta su esamais 
įvykio vietoje objektais (daiktais, pėdsakais) ir su pačia įvykio vietos situa
cija bei aplinka. Jis bando nustatyti pagrindinius įvykio vietos „mazgus”, 
kur dažniausiai telkiasi pagrindinė pėdsakų visuma. Tie įvykio vietos „maz
gai” vienu ar kitu būdu paženklinami, o jei būtina, organizuojama jų tech
ninė apsauga.

Taip pat šioje stadijoje įvykio vieta tiksliai lokalizuojama, todėl nusta
tomi ir užfiksuojami netoli esantys pagrindiniai orientyrai.

Viena iš svarbiausių įvykio vietos apžvalginės stadijos užduočių yra nu
statyti jos struktūrą, aplinkybes bei situaciją.

Apžvalginėje stadijoje surenkama pirminė informacija ir sudaromos 
prielaidos nuspręsti, ar būtina atlikti įvykio vietos tyrimą, ar pakaks kvali
fikuotos įvykio vietos apžiūros. Taip pat remiantis šia informacija keliamos 
versijos ir toliau planuojamas darbas, kviečiami papildomi specialistai bei 
rūpinamasi būtinomis technikos priemonėmis.

Šioje stadijoje bendras įvykio vietos vaizdas užfiksuojamas orientacinėje 
ir apžvalginėje fotografijose. Taip pat įvykio vietos vaizdas užfiksuojamas 
videoaparatūra.

Labai svarbi yra kita stadija, kai galutinai nusprendžiama, kokie veiks
mai bus atliekami įvykio vietoje. Net jei ir buvo nuspręsta atlikti įvykio vie
tos tyrimą, šioje stadijoje galima to atsisakyti ir apsiriboti tik kvalifikuota 
apžiūra. Kita vertus, taip pat dar galima nuspręsti atlikti įvykio vietos ty
rimą, nes įvykio vietos situacija iš esmės nepasikeitė.

Šioje stadijoje turi būti nustatomi pagrindiniai apžiūros uždaviniai ir 
pagrindinės įvykio vietos tyrimo kryptys.

Dėl apžiūros uždavinių paprastai nekyla didelių problemų, nes šie klau
simai yra plačiai nagrinėjami pasaulinėje kriminalistikos literatūroje. Mūsų 
literatūroje, nors daugelis kriminalistų rašė šiais klausimais, problemos 
buvo nagrinėjamos gana paviršutiniškai.

Daug sunkiau nustatyti pagrindines įvykio vietos tyrimo kryptis. Pir
miausia būtina numatyti, ar bus atliekami tik atskirų objektų, objektų lo
kalinių visumų, ar visos įvykio vietos situacijos tyrimai, kokie jie bus- diag
nostiniai, klasifikaciniai ar identifikaciniai.



Galima numatyti vieno ar kelių atskirų objektų tyrimą norint nustatyti 
jų savybes, būklę, tipą, rūšį ar juos identifikuoti. Dažniausiai tai bus viena
rūšiai objektai (pvz., rankų pėdsakai), bet gali būti ir skirtingų rūšių objek
tai.

Aukštesnio lygio yra objektų lokalinės visumos tyrimai. Tiriant šiuos 
objektus dažnai turi dalyvauti keletas skirtingų mokslo šakų specialistų. Šie 
tyrimai gana panašūs į kompleksinę ekspertizę. Jie gali būti diagnostinio, 
klasifikacinio arba identifikacinio pobūdžio. Įvykio vietoje gali iškilti būti
nybė atlikti kelių autonomiškų, tarpusavyje tiesiogiai nesusijusių objektų 
lokalinių visumų tyrimą.

Aukščiausio lygio bei sudėtingiausias tyrimas - tai įvykio vietos situaci
jos tyrimas. Jis atliekamas remiantis žemesnio lygio tyrimų rezultatais. Šis 
tyrimas ne tik sudėtingas ir kompleksinis, bet ir labai skiriasi nuo tradicinės 
kompleksinės ekspertizės.

Šioje stadijoje numatomas ne tik tyrimų mastas bei įvykio vietos tyrimo 
kryptys, bet ir patikslinama, ar yra tyrimo grupėje atitinkamų sričių specia
listų, kokia jų kompetencija ir kokios turimos priemonės tyrimams atlikti.

Tuo pat metu turi būti sprendžiami ir kiti uždaviniai, panašūs į eksperti
zės skyrimo uždavinius.

Statinė apžiūros stadija - tai ir įvykio vietos bendras tyrimas, ir jos po
žymių užfiksavimas techniniais būdais. Statinėje apžiūros stadijoje būtina 
užfiksuoti kiekvieno akivaizdaus pėdsako ar kito objekto, galinčio turėti 
ryšį su tiriamu įvykiu, bendrą vaizdą ir padėtį. Būtina tiksliai išmatuoti at
stumus tarp objektų ir užfiksuoti jų tarpusavio padėtį, nes pėdsakų padėtis 
kitų objektų atžvilgiu ir jų tarpusavio išsidėstymas gali būti svarbesnis fak
tas negu patys pėdsakai.

Statinėje stadijoje kiekvieną aptiktą pėdsaką būtina numeruoti -  pridėti 
prie jo lentelę su numeriu. Ši pėdsakų numeracija turėtų išlikti per visą 
baudžiamosios bylos tyrimą. Statinės stadijos metu daromos apžvalginės, 
situacinės ir mazginės nuotraukos.

Šioje stadijoje tiriant įvykio vietą, mūsų manymu, yra tikslinga fotoapa
ratu „Polaroid” daryti situacines nuotraukas, nes vėliau gali pasikeisti pati 
įvykio vietos situacija, o pirminės situacijos vaizdas yra labai svarbus tiriant 
įvykį.

Taip pat braižomos įvykio vietos schemos ir pažymimi aptikti pėdsakai 
bei kiti objektai. Kartu daromi juodraštiniai užrašai. Juose nurodomi pėd
sakai, jų lokalizacija, požymiai bei ryšiai su kitais objektais. Taip pat šioje 
stadijoje nustatomos ir pradedamos nagrinėti negatyvios aplinkybės.



Dinaminė apžiūros stadija - tai natūralus statinės stadijos tęsinys. Šioje 
stadijoje jau atliekami aktyvūs veiksmai su pėdsakais ir kitais objektais: 
objektai ir pėdsakai paimami, tiksliai apžiūrimi, išmatuojami, nustatomos 
jų charakteristikos ir savybės. Pėdsakai procesiškai ir techniškai kriminalis- 
tiškai įtvirtinami bei užtikrinama jų apsauga. Šioje stadijoje daromos maz
ginės ir detaliosios nuotraukos. Rekomenduojama atskirus objektus ir pėd
sakus detaliosios fotografijos būdu užfiksuoti iš pradžių jų aptikimo vietoje 
be pakeitimų, o vėliau jau nufotografuoti sudarius kuo palankesnes sąlygas 
(parinkus atitinkamą foną, apšvietimą ir t.t.).

Kiekvienas aptiktas objektas ar pėdsakas turi būti išsamiai ištirtas, kad 
būtų galima nustatyti jo savybes ir galimus kitus pėdsakus (pvz., laužimo 
įrankio pėdsake gali būti tam tikrų mikrodalelių). Šita stadija skiriasi nuo 
įvykio vietos apžiūros dinaminės stadijos tuo, kad objektas ne tik apžiūri
mas, nustatomi ir užfiksuojami jo tam tikri požymiai, bet ir nustatomos to 
objekto savybės bei ryšiai su kitais objektais. Iš esmės tai yra atskiro ob
jekto tyrimas plačiai taikant ekspertinės apžiūros metodikas ir priemones.

Dinaminėje stadijoje naudojant mokslines technines priemones atlie
kama aktyvi pėdsakų paieška. Visi veiksmai ir aptikti pėdsakai yra tiksliai ir 
išsamiai aprašomi, nurodomos ne tik aptiktų pėdsakų savybės, bet ir jų su
radimo ir užfiksavimo metodai bei priemonės.

Visi pėdsakai turi būti atitinkamai apsaugoti, taip pat ir kriminalistiniais 
būdais. Prie kiekvieno objekto ar pėdsako turi būti pritvirtinta pėdsako 
kortelė su atitinkamais užrašais. Kiekvienas pėdsakas turi turėti savo nu
merį. Jis išlieka prie pėdsako iki bylos sprendimo teisme.

Dinaminėje stadijoje gali būti atlikti ir kai kurie nesudėtingi kriminalis
tiniai eksperimentai stengiantis nustatyti tam tikras įvykio aplinkybes ar 
patikrinti pirmines versijas.

Tiriant atskirus objektus įvykio vietoje statinė ir dinaminė apžiūros sta
dijos keitinėjamos, bet statinė apžiūros stadija visada būna prieš dinaminę.

Apžiūros fiksacijos stadijoje procesiškai ir kriminalistiškai užfiksuojama 
aptikta įvykio vietos situacija, rasti ir išryškinti pėdsakai bei kiti objektai.

Tam tikrų objektų fiksacija techniniais kriminalistiniais būdais jau ga
lima dinaminėje arba netgi statinėje stadijoje, nes aptiktus ar išryškintus 
tam tikrus pėdsakus dažnai būtina įtvirtinti techniniais kriminalistiniais 
būdais. Tai būtina atlikti norint tuos pėdsakus išsaugoti, nes jie dažnai yra 
lengvai pažeidžiami.

Įvykio vietos apžiūros taktikos rekomendacijose aptiktus ir įtvirtintus 
pėdsakus dažniausiai nurodoma nedelsiant paimti, nes taip jie bus sau
gesni.



Mūsų manymu, įvykio vietos tyrimo fiksacijos stadijoje aptikti ir užfik
suoti pėdsakai neturi būti iš karto paimami, o dažniausiai turi būti išsau
gojami radimo vietoje iki tyrimo pabaigos. Nepaliesti pėdsakai tyrimo metu 
leis geriau suvokti įvykio mechanizmą ir jo dalyvių veiksmus.

Įvykio vietos fiksacijos stadija yra reikšminga tuo, kad ji sudaro pa
grindą tolesnėms tyrimo stadijoms ir kitiems bylos tyrimo veiksmams bei 
procesiškai įtvirtina gautą įvykio vietoje informaciją.

Apžiūros įvertinimo stadija -  tai savotiški kontrolės veiksmai. Tokia 
kontrolė yra būtina atliekant ne tik įvykio vietos tyrimą, bet ir įvykio vietos 
apžiūrą. Reikia patikrinti, ar tinkamai buvo atlikti visi ankstesnėse stadijose 
numatyti veiksmai ar pasiekti planuoti tikslai. Analizuojant apžiūros rezul
tatus vertinamos iškeltos pirminės versijos.

Apžiūros įvertinimo stadija -  tai ne tik tam tikros loginės operacijos, bet 
ir praktiniai veiksmai, stengiantis nustatyti, ar visi objektai įvykio vietoje 
buvo tinkamai apžiūrėti ir užfiksuoti, ar apžiūrint nebuvo praleista objektų. 
Tam būtina atlikti kontrolinę įvykio vietos apžvalgą.

Taip pat nagrinėjami ir palyginami visų dalyvių veiksmų rezultatai.
Su šios stadijos rezultatais yra supažindinami pirminius procesinius, 

operatyvinius ir kitus veiksmus atliekantys pareigūnai.
Po šių apžiūros stadijų gali būti speciali pasirengimo įvykio vietos tyri

mui stadija. Ji neprivaloma - gali būti, gali -  ne, nes dauguma šio tyrimo 
problemų yra sprendžiama visose ankstesnėse stadijose. Bet pasitaiko, kad 
pradinėse stadijose numatyta įvykio koncepcija nepasitvirtina atlikus ap
žiūrą, todėl tenka kelti naujas bendrąsias įvykio mechanizmo versijas. To
kiais atvejais gali tekti ne tik iš naujo analizuoti turimą informaciją, bet ir 
pasitelkti naujų specialistų bei naujų mokslinių techninių priemonių.

Preliminarinė įvykio vietos situacijos analizė - tai kito lygio įvykio ty
rimo stadija, nes prieš tai daugiausia dėmesio buvo skiriama paieškos ir 
įtvirtinamajai funkcijoms (pėdsakų paieška, jų procesinis ir kriminalistinis 
įtvirtinimas).

Įvykio vietos tyrimas siaurąja prasme prasideda būtent nuo šios analizės 
stadijos. Analizė, kaip pažinimo metodas, buvo taikoma ir anksčiau, bet jos 
rezultatai buvo naudojami kitiems tikslams.

Įvykio vietos apžvalga ir analizė turi padėti numatyti tolesnių veiksmų 
planą, tyrimo apimtį ir lygius (atskiri objektai, objektų lokalinės visumos, 
įvykio vietos situacija) bei pagrindines įvykio, jo mechanizmo ir aplinkybių 
versijas. Šioje stadijoje numatomos bendros tyrimo užduotys ir pagrindinės 
tyrimo kryptys. Paprastai jau šioje stadijoje nustatoma ne tik kokio lygio 
tyrimai bus atlikti, bet ir jų rūšys.



Materialios įvykio vietos situacijos lokalizavimo stadijoje reikėtų atsiri
boti nuo nereikšmingų ar abejotinų faktų (pėdsakų, daiktų, jų tarpusavio 
ryšių), kurie gali gerokai sumažinti tyrimo išvadų patikimumą. Bet tai ne
reiškia, kad atmesti objektai negali būti panaudoti vėliau atliekant tyrimus.

Šioje stadijoje sprendžiami dviejų lygių uždaviniai. Tai visų esminių, ga
linčių turėti ryšį su tiriamu įvykiu, elementų išskyrimas (lokalizacija) ir jų 
analizė stengiantis nustatyti tarpusavio ryšį.

Antro lygio uždavinys -  išskirti iš ankščiau paminėtos elementų visumos 
tuos, kurie gali bendrais bruožais apibūdinti įvykio vietos situaciją, t. y. 
išskirti elementus ar jų lokalines visumas, kurias būtina ištirti prieš spren
džiant bendresnio lygio klausimus.

Materialios įvykio vietos situacijos elementų lokalizavimas leidžia 
spręsti pagrindinę problemą -  nustatyti įvykio mechanizmą.

Kita stadija - tai objektų lokalinių struktūrų išskyrimas iš materialios 
įvykio vietos situacijos.

Įvykio vietoje paprastai yra vadinamieji „mazgai”, kur telkiasi skirtingų 
rūšių pėdsakai. Tokie mazgai ir bus, mūsų nuomone, objektų lokalinės 
struktūros. Kartu reikia pažymėti, kad galimos ne tik „geografinės” lokali
nės struktūros, kurios yra sujungiamos pagal išsidėstymo vietą, bet ir loka
linės visumos, kurių elementai yra skirtinguose „mazguose”, bet sujungiami 
į vieną sistemą (lokalinę struktūrą) kitu, o ne „geografiniu”, pagrindu. Tai 
gali būti vieno veiksmo pėdsakai (pvz., į tokią lokalinę struktūrą galima 
įtraukti skirtinguose „mazguose” rastus pėdsakus: tūtelę, kulką, kulkos ri- 
košeto pėdsaką ir ginklą), žmogų apibūdinantys pėdsakai ir pan.

Šioje stadijoje būtina numatyti objektų lokalinių struktūrų tyrimo priori
tetus, kryptis ir lygius.

Kitoje stadijoje yra nustatomi ir išskiriami atskiri įvykio vietos situacijos 
elementai, kuriuos būtina ištirti įvykio vietoje, ir tie, kurių tyrimas gali būti 
atidėtas vėlesniam laikui. Šie elementai yra skirstomi į grupes pagal jų ty
rimo reikšmę. Vieną grupę sudaro elementai, kurių tyrimas turi savaran
kišką reikšmę. Kitą grupę sudaro elementai, kurių tyrimas yra reikšmingas 
nustatant tam tikras lokalinių struktūrų aplinkybes arba sprendžiant ben
dras įvykio vietos situacijos tyrimo problemas.

Atsižvelgiant į nusikaltimo sudėtingumą, turimas pajėgas ir priemones 
tiriant įvykio vietą gali būti sprendžiami kelių lygių uždaviniai: gali būti 
tiriami atskiri objektai, turint tikslą tiriantiems nusikaltimą pareigūnams 
jau įvykio vietoje pateikti pirminę informaciją apie atskiras nusikaltimo 
aplinkybes, arba atliekami aukštesnio lygio tyrimai, kurių tikslas nustatyti



esmines nusikaltimo aplinkybes bei pagrindinius įvykio mechanizmo bruo
žus ir spręsti kitus svarbius bylos tyrimo klausimus.

Galimos ir papildomos įvykio vietos tyrimo stadijos -  modeliavimas ir 
įvykio vietos situacijos rekonstrukcija -  tai priklauso nuo keliamų uždavi
nių, įvykio situacijos ir jos nagrinėjimo galimybių.

Modeliavimo metodas, ypač modeliavimas mąstymo procese, yra labai 
paplitusi pažinimo forma. Jis gan plačiai taikomas ir įvykio vietos apžiūros 
stadijose. Modeliuojami įvairūs objektai, įvykio situacija ir jos elementai.

Tam tikrais atvejais esminę reikšmę tiriant įvykio vietos situaciją gali tu
rėti jos rekonstrukcija. Neretai tik atkūrus pirminę situaciją galima atsakyti 
į klausimus, koks yra įvykio mechanizmas, jo elementai ar kitos svarbios 
aplinkybės.

Labai svarbi ir neretai pareikalaujanti daugiausia pastangų yra kita -  
atskirų situacijos elementų tyrimo stadija. Šioje stadijoje atliekami atskirų 
elementų tyrimai. Jos reikšmė yra labai didelė, nes nustatomi ne tik įro
domieji faktai, bet ir renkama informacija lokalinėms struktūroms bei įvy
kio vietos situacijai tirti.

Šioje stadijoje keli skirtingų sričių specialistai vienu metu gali atlikti 
skirtingų objektų tyrimą. Kartais tuos pačius objektus turi tirti keli specia
listai. Tuo atveju labai svarbus specialisto kriminalisto vaidmuo. Jis ne tik 
tiria atitinkamus kriminalistinius objektus, bet organizuoja bei koordinuoja 
kitų specialistų darbą.

Ši stadija sudėtinga dar ir dėl to, kad gali būti atliekami ir klasifikaci
niai, ir diagnostiniai, ir identifikaciniai tyrimai. Iš esmės tai dažnai savaran
kiškų tyrimų, turinčių savo vidinę struktūrą (tiriamojo objekto apžiūra, at
skirasis tyrimas, ekspertinis eksperimentas, lyginamasis tyrimas, išvadų 
formulavimas) kompleksas.

Ypač didelę reikšmę šioje stadijoje turi ekspresanalizės metodai. Jie la
bai paspartina tyrimą ir sudaro realias prielaidas greičiau jį atlikti.

Reikia pažymėti, kad atskirų elementų tyrimo išvados paprastai būna 
daug kategoriškesnės negu lokalinių struktūrų arba įvykio vietos situacijos 
tyrimo.

Tirdami atskirus objektus dirbantys įvykio vietoje specialistai turi ne tik 
keistis informacija, bet ir kiek galima pasinaudoti vienų tyrimų rezultatais 
atlikdami kitus tyrimus.

Kitoje -  lokalinių struktūrų tyrimo stadijoje tiriamos lokalinės struk
tūros. Tai dažnai kompleksiniai (bet gali būti ir vienarūšiai) tyrimai, ku
riuos dažniausiai atlieka keli skirtingų sričių specialistai. Tai, pavyzdžiui, 
gali būti šūvio ar sprogimo vietos, išlaužto seifo tyrimas ir pan. Lokalinių



struktūrų tyrimai yra glaudžiai susiję su atskirų objektų tyrimu -  atskirų 
objektų tyrimo rezultatai dažnai sudaro pagrindą lokalinėms struktūroms 
tirti. Jie dažniausiai diagnostinio pobūdžio, bet gali būti ir klasifikaciniai, 
netgi identifikaciniai.

Bendroji įvykio vietos situacijos tyrimo stadija -  tai retrospektyvus susi
pažinimas su įvykiu ir jo pagrindiniais elementais.

Kaip rašo G.Granovskis, vadovaujantis įvykio vietos situacijos tyrimo 
metodika būtina išsamiai išnagrinėti situacijos elementus, juos suskirstyti į 
pakopas, kelti tarpines užduotis bei sprendžiant bendras užduotis taikyti 
tradicinius, netradicinius bei euristinius pažinimo metodus. Įvykio vietos 
situacijos tyrimo uždaviniai negali būti išspręsti vien tradiciniais (eksper
tiniais) tyrimo metodais. Norint išspręsti šiuos uždavinius būtina derinti 
tradicines ir naujas metodikas bei kompleksiškai tirti visą įvykio vietos si
tuaciją1.

Tiriant įvykio vietos situaciją bandoma atsakyti į įvairius klausimus:
-  ar tiriamas įvykis yra nusikaltimas?
-  ar nusikaltimas padarytas tiriamoje vietoje?
-  kokia įvykio esmė ir kokiu būdu jis padarytas?
-  kokiu būdu ir iš kur į įvykio vietą atvyko nusikaltėlis ir kiti įvykio da

lyviai?
-  kaip nusikaltėlis pasitraukė iš įvykio vietos?
-  kiek asmenų buvo įvykio vietoje ir kokie jų požymiai?
-  kada įvyko nusikaltimas ir kiek laiko įvykio vietoje buvo nusikaltėlis?
-  kokius pėdsakus turėjo (galėjo) palikti nusikaltėlis įvykio vietoje ir 

kokie pėdsakai liko ant jo (kūno, drabužių ir pan.) nuo įvykio vietos 
elementų?

-  kas galėjo girdėti ar matyti įvykį ir 1.1.
Norint atsakyti į šiuos ir kitus įvykio vietos situacijos tyrimo klausimus 

labai svarbi yra analitinė veikla, sugebėjimas apibendrinti, susieti atskirų 
objektų tyrimo informaciją ir pagrįstai nustatyti bylos tyrimo koncepciją.

Įvykio vietos situacijos tyrimas remiasi atliktais atskirų objektų ir jų lo
kalinių struktūrų tyrimais. Bet šis ryšys nėra griežtai determinuotas, nes ne 
visada galima nuosekliai susieti atskiro objekto, lokalinės struktūros ir įvy
kio vietos situacijos tyrimo rezultatus.

Atlikus atskiro elemento ar lokalinės struktūros tyrimus dažniausiai nu
statomi tam tikri faktai, o įvykio vietos situacijos tyrimo rezultatai neretai

1 Грановский Г.Л. Ситуалогические исследования места происшествия // Сб. трудов 
ВНИИСЭ. -  Москва, 1979. № 37, С. 32.



padeda nustatytų faktų interpretacinius uždavinius. Todėl ir bendros įvykio 
vietos tyrimo išvados būna nelabai konkrečios, dažniausiai tikėtinos.

Baigus įvykio vietos situacijos tyrimą privalu atlikti tam tikrus analiti
nius, kontrolinius veiksmus. Įvykio vietos situacijos tyrimo rezultatus būtina 
palyginti su žemesnio lygio atliktais tyrimais ir tuos rezultatus lokalizuoti 
materialioje įvykio vietos situacijoje.

Kartu galima sulyginti tyrimo rezultatus su paieškos, operatyvinius ir ki
tus veiksmus atlikus gauta informacija.

Baigus kontrolinę stadiją daromos galutinės išvados. Kiekvienas specia
listas daro išvadas remdamasis savo atliktais tyrimais. Kompleksinių tyrimų 
išvados daromos bendrai. Galutines įvykio vietos situacijos tyrimo išvadas 
formuluoja specialistas kriminalistas.

Procesinis ir kriminalistinis įvykio vietos tyrimo įforminimas - tai svar
biausias baigiamosios stadijos veiksmas. Šioje stadijoje surašomas galutinis 
įvykio vietos tyrimo protokolas ir jį pasirašo visi dalyvavę pareigūnai. Įvykio 
vietos tyrimo planas pagal padarytas juodraštines schemas ir nuotraukas 
gali būti kompiuteriu nubraižytas vėliau.

Baigiamojoje stadijoje surenkami visi pėdsakai ir kiti objektai. Jie ati
tinkamai įpakuojami laikantis kriminalistikos rekomendacijų. Įvykio vieta 
yra perduodama atitinkamam asmeniui, arba, jeigu būtina, organizuojama 
jos apsauga.

Įvykio vietos tyrimo informacija yra tiesiogiai pateikiama nusikaltimą ti
riančiam asmeniui ir kartu sudaromos palankios sąlygos operatyviai ištirti 
nusikaltimą ir nustatyti nusikaltėlį.

Dažnai tuo pačiu metu, kai tiriama įvykio vieta, atliekami ir paieškos 
operatyviniai veiksmai. Įvykio vietoje dirbantis ir paieškos operatyvinius 
veiksmus atliekantis pareigūnai apsikeičia turima informacija. Kad bendra
darbiavimas būtų glaudesnis, šie veiksmai gali būti atlikti vienos bendros 
taktinės operacijos metu.

<  <  >  >



PRIEDAI

2 l e n t e l ė .  Nusikaltimų dinamika Lietuvoje 
1985-1998 metais

Metai Nusikaltimų
skaičius

Nusikalstamumo lygis 
(10 tūkst.gyventojų)

1985 21 363 60

1986 20 628 57

1987 20 037 55

1988 21 337 58

1989 31 238 84

1990 37 056 99

1991 44 984 120

1992 56 615 151

1993 60 378 161

1994 58 634 157

1995 60 819 164

1996 68 053 183

1997 75 816 204

1998 78 149 211
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Metai
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1. Nužudymai 140 125 143 153 224 260 303
atlikta apžiūrų n.d. 92 113 125 138 257 303
buvo paimti pėdsakai n.d. 91 108 120 136 243 303
apžiūrų rezultatyvumo % n.d. 98,9 95,6 96,1 98,5 94,5 100
apžiūrų santykio su visais užregistruotais 

nusikaltimais % n.d. 73,6 79 81,9 61,6 98,8 100

2. Lytiniai nusikaltimai 130 113 124 173 196 189 191
atlikta apžiūrų n.d. 52 81 63 61 119 123
kai paimti pėdsakai n.d. 50 76 55 58 95 108
apžiūrų rezultatyvumo % n.d. 96,1 93,8 87,3 95 79,9 87,8
apžiūrų santykio su visais užregistruotais lytiniais 
nusikaltimais % n.d. 46 65,3 36,4 31,1 63 64.3

3.Plėšimai 886 897 1102 1943 2385 2635 3455
atlikta apžiūrų n.d. 117 135 259 192 496 624
kai paimti pėdsakai n.d. 86 119 208 160 322 493
apžiūrų rezultatyvumo % n.d. 73,5 88,1 80,3 83,3 75,6 79
apžiūrų santykio su visais užregistruotais plėšimais
% n.d. 13 12,2 13,3 8 16,2 18

4. Vagystės*” 1553 1498 1661 3354 5516 8545 14 669
atlikta apžiūrų n.d. 1145 1304 1764 2123 4956 6069
kai paimti pėdsakai n.d. 1044 1085 1483 1728 3392 4656
apžiūrų rezultatyvumo % n.d. 91,1 83,2 84,1 81,4 68,4 76,7
apžiūrų santykis su visomis užregistruotomis 
vagystėmis n.d. 76,5 78,5 52,6 38,5 58,0 41,3

4a.Tarp jų iš sandėlių, bazių, parduotuvių 440 413 465 690 1115 1544 3421
atlikta apžiūrų n.d. 218 225 273 382 877 1347
kai paimti pėdsakai n.d. 196 206 253 329 672 1027
apžiūrų rezultatyvumas % n.d. 89,9 91,5 92.7 86.1 76,6 76,6
apžiūrų santykio su visomis užregistruotomis 
vagystėmis % n.d. 52,8 48,4 39.6 34.3 56,8 39,3

5.Asmeninio turto vagystės 5594 5678 7675 13 976 18 056 21937 26 384
atlikta apžiūrų n.d. 2805 4183 6234 6166 9038 9453
su pėdsakų išėmimu n.d. 2578 3612 5457 5035 6883 7562
apžiūrų rezultatyvumo % n.d. 91,9 86,3 87,5 81,7 76,2 79,9
apžiūrų santykio nuo visų užregistruotų vagysčių % n.d. 49,4 54,5 44,6 34,1 41,2 35,8
5a.Tarp jų iš butų 1943 1751 2293 3821 4731 5737 6610
atlikta apžiūrų n.d. 1061 1525 2499 2831 4142 4039
kai paimti pėdsakai n.d. 1026 1451 2361 2599 3497 3595
apžiūrų rezultatyvumo % n.d. 95,9 95,1 94,5 91,8 84,4 89
apžiūrų santykio su visomis užregistruotomis 
vagystėmis % n.d. 60,6 66,5 65,4 59,8 72,2 61,1



lentelės tęsinys
Metai

1993 1994 1995 1996 1997 1998
1. Nužudymai 480 523 502 405 391 356
atlikta apžiūri} 424 502 475 388 351 373
buvo paimti pėdsakai 378 462 462 373 331 367
apžiūrų rezultatyvumo % 89,1 93,3 97,2 96,1 94,3 98,4
apžiūrų santykio su visais užregistruotais 
nusikaltimais %

88,3 96 94,6 95,8 89,7 104,7

2. Lytiniai nusikaltimai 196 165 200 168 166 166
atlikta apžiūrų 112 134 174 184 201 225
kai paimti pėdsakai 97 107 156 165 189 203
apžiūrų rezultatyvumo % 86,6 79,8 89,6 89,6 94,0 90,2
apžiūrų santykio su visais užregistruotais lytiniais 
nusikaltimais %

57,1 81,2 87 109,5 121,0 135,5

3.Plėšimai 4431 4780 2837 3481 3971 3646
atlikta apžiūrų 513 1044 977 1010 1180 1374
kai paimti pėdsakai 402 691 613 819 907 1116
apžiūrų rezultatyvumo % 78,3 66,2 62,7 81,1 76,8 81,2
apžiūrų santykio su visais užregistruotais plėšimais
%

11,5 21,8 34,4 29 29,7 37,6

4. Vagystės ” 13 467 10 644 * 47 193 48 213
atlikta apžiūrų 4898 4809 30 173 33 076
kai paimti pėdsakai 3736 3542 23 370 26 467
apžiūrų rezultatyvumo % 76,2 73,6 77,4 80,0
apžiūrų santykis su visomis užregistruotomis 
vagystėmis

36,3 45,2 63,9 68,6

4a.Tarp jų iš sandėlių, bazių, parduotuvių 3282 3187 * * * *

atlikta apžiūrų 1524 1531
kai paimti pėdsakai 1240 1254
apžiūrų rezultatyvumas % 81,3 81,9
apžiūrų santykio su visomis užregistruotomis 
vagystėmis %

46,4 48

5.Asmeninio turto vagystės 28 824 27 936 41 619 36 926 39 046 39 165
atlikta apžiūrų 8642 10 109 17 588 19 475 20 578 23 900
su pėdsakų išėmimu 6415 7754 13 715 14 275 15 410 18 916
apžiūrų rezultatyvumo % 74,2 76,7 77,9 73,3 74,8 79,1
apžiūrų santykio nuo visų užregistruotų vagysčių % 29,9 36,2 42,2 52,7 52,7 61,0
5a.Tarp jų iš butų 6964 7355 * 8631 9424 9246
atlikta apžiūrų 3897 4621 7156 8666 9214
kai paimti pėdsakai 3290 3924 6124 7743 8406
apžiūrų rezultatyvumo % 84,4 84,9 85,6 89,3 91,2
apžiūrų santykio su visomis užregistruotomis 
vagystėmis %

55,9 62,8 82,9 91,9 99,6

* Pasikeitė ataskaitos forma, atskirai nefiksuojamos. ** n.d. Nėra duomenų.
*** Iki 1994 m. pateikti duomenys apie valstybinio, visuomeninio turto vagystes; nuo 1997 m. nurodytas 
bendras vagysčių skaičius.

n o



7 l e n t e l ė .  Paimtų pėdsakų rūšių ir įvykio vietos apžiūrų skaičiaus, 
kuriose dalyvavo VRM KET specialistas kriminalistas, 

santykis 1985-1998 metais

Metai

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Nusikaltimų skaičius 21 363 20 628 20 037 21 337 31 238 37 056 44 984

Įvykio vietos apžiūrų, kuriose 
dalyvavo specialistas 
kriminalistas, skaičius

5334 5204 5382 6994 10 617 15 483 16 743

Įvykio vietos apžiūrų, kai buvo 
paimti pėdsakai, skaičius

4555 4563 4637 5821 8839 12 991 11997

Rankų pėdsakai

2895 2873 2972 3376 6273 6832 7435

54,3%
+ 55,2% 55,2% 48,3% 59,1% 44,1% 44,4%

Kojų pėdsakai
370 413 553 706 1032 1887 1652

6,9% 7,9% 10,3% 10,1% 9,7% 12,2% 9,9%

Transporto priemonių pėdsakai
32 30 30 34 67 316 325

0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 2,0% 1,9%

Laužimo įrankių pėdsakai
600 512 510 707 1068 1164 1606

11,2% 9,8% 9,5% 10,1% 10,1% 7,5% 9,6%

Mikroobjektai
672 513 436 373 470 686 705

12,6% 9,9% 8,1% 5,3% 4,4% 4,4% 4,2%

Biologinės kilmės pėdsakai
170 320 464 861 508 620 889

3,2% 6,1% 8,6% 12,3% 4,8% 4,0% 5,3%

Kiti pėdsakai
n.d.** 708 357 1955 2452 2612 2646

- 13,6% 6,6% 27,9% 23,1% 16,9% 15,8%

Paimamų pėdsakų rūšių vienos 
apžiūros koeficientas

0,9 1 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9



Metai
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Nusikaltimų skaičius 56 615 60 378 58 634 60 819 68 053 75 816 78 149

Įvykio vietų apžiūrų, kuriose 
dalyvavo specialistas 
kriminalistas, skaičius

19 372 21 010 18 981 23 541 31 436 39 134 42 885

Įvykio vietų apžiūrų, kai buvo 
paimti pėdsakai, skaičius

13 846 15 317 13 907 17 232 22 404 29 632 33 300

Rankų pėdsakai
8561 8726 8123 9165 11586 15 157 16 518

44,2% 41,5% 42,8% 38,9% 36,6% 38,7% 38,5

Kojų pėdsakai
1849 1662 1478 1862 2224 2961 3147

9,5% 7,9% 7,8% 7,9% 7,1% 7,6% 7,3%

Transporto priemonių pėdsakai
492 477 350 488 473 708 665

2,5% 2,3% 1,8% 2,1% 1,5% 1,8% 1,5%

Laužimo įrankių pėdsakai
2258 2003 1819 2521 3522 5662 7304

11,7% 9,5% 9,6% 10,7% 11,2% 14,5% 17,0%

Mikroobjektai
866 886 915 1944 3457 4569 6315

4,5% 4,2% 4,8% 8,3% 11,0% 11,7% 14,7%

Biologinės kilmės pėdsakai
1163 1293 1269 1860 2300 2651 3139

6,0% 6,1% 6,7% 7,9% 7,3% 6,8% 7,3%

Kiti pėdsakai
2672 3606 4152 6563 6799 11556 12 701

13,8% 17,2% 21,9% 27,9% 21,6% 29,5% 29,6%

Paimamų pėdsakų rūšių vienos 
apžiūros koeficientas

0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 i , i 1,2

* Nuo bendro įvykio vietos apžiūrų, kuriose dalyvavo specialistas kriminalistas, 
skaičiaus.

** n.d. Nėra duomenų.
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gatvėje ................  bt.....................

MASTELINIS PLANAS

(1999 m.......................................  mėn................d. įvykio vietos apžiū
ros protokolo priedas).

Mastelis 1:50

Tardytojas..........................................
1999 m..........................mėn............ d.

1 pav. Mastelinis kambario planas: 1 -  sofa, 2 -  drabužių spinta, 
3,5  -  foteliai, 4  -  televizorius, 6 -  knygų spinta, 7 -  kėdės,

8  -  stalas, 9 -  lavonas, 10 -  pistoletas.



gatvėje ................  bt.......................

IŠSKLEISTASIS PLANAS

(1999 m........................................ mėn................d. įvykio vietos apžiū
ros protokolo priedas).

2 pav. Išskleistasis mastelinis kambario planas: 1 -  knygų spinta, 2 -  sofa, 
3 -  rašomasis stalas, 4,7 ,8  -kėdės, 5 -  televizorius, 6 -  kiaurymė lubose, 

9 -  durys, 10  -  drabužių spinta.



3 pav. Kompiuterinis įvykio vietos planas.



Fotolentelė 
199 08 02

Priedas prie 1999 m. rugpjūčio 2 d. įvykio vietos Vilniuje, Didžiojoje g. 
19, apžiūros protokolo, baudžiamosios bylos Nr. ...

1. Orientacinė nuotrauka: bendras įvykio vietos vaizdas 
Vilniuje, Didžiojoje g. 19.

(parašas) (vardas, pavardė)



2. Apžvalginė nuotrauka: bendras įvykio vietos vaizdas Vilniuje, Didžiojoje g. 19.

3. Situacinė nuotrauka: dalis įvykio vietos prie pastato Vilniuje, Didžiojoje g. 19, 
su aptiktais ir pažymėtais objektais.

(parašas) (vardas, pavardė)



4. Mazginė nuotrauka: objektai, aptikti prie įėjimo į namą, 
esančio Vilniuje, Didžiojoje g. 19.

5. Detalioji nuotrauka: metalinis strypas, aptiktas prie įėjimo į namą, 
esančio Vilniuje, Didžiojoje g. 19.

(parašas) (vardas, pavardė)
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