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l. ĮŽANGA

l.ĮŽANGA

Bet kokia žmogiškąja veikla -sąmoningai arba nesąmoningai -siekiama 

kokio nors tikslo arba rezultato. Sąlygiškai tokią veiklą būtų galima suskaidyti į 

cikliškai pasikartojančius, tarpusavyje susijusius procesus, tapačius savo struktū

ra. Jų metu analizuojama aplinka, veiklos kontekstas, renkami duomenys, kuriais 

remiantis priimamas sprendimas, nulemiantis tolesnius veiksmus. Šie veiksmai yra 

bet kokio tyrimo pagrindas. Buityje, kasdieniame gyvenime daugelis šių procesų 

vyksta natūraliai, beveik nesusimąstant. Pavyzdžiui, norint patekti į kambarį (tiks

las), reikia: l) nustatyti, kur yra durys; 2) patikrinti, ar jos neužrakintos; 3) jeigu 

dwys neužrakintos -įeiti, o jeigu užrakintos - ieškoti raktų ir t.t. Taip vienų procesų 

rezultatai (įgyvendinti sprendimai) tampa kitų procesų veiklos kontekstu. Tačiau 

kuo sudėtingesnio tikslo siekiama, kuo neįprastesnė situacija (aplinka) ir kuo neži

nomesnis veiklos kontekstas, tuo daugiau tokia veikla reikalauja protinių pastangų. 

Labiausiai mąstymo galias sutelkia mokslinė, ypač-mokslinė tiriamoji veikla, sie

kianti atskleisti naujoves arba įtraukti jas į vientisą visumą, tam tikrą sistemą. Moks

linė tiriamoji veikla, palyginti su kasdiene, yra daug formalesnė, ją vykdant reikia 

laikytis tam tikrų taisyklių ir tvarkos. Tuo siekiama gautus rezultatus ir išvadas 

pateikti kuo objektyviau ir atsiriboti nuo mokslininko arba tyrėjo asmenybės bei 

visiems suteikti galimyb<, patikrinti, ar teisingi ataskaitose pateikti rezultatai. 

Beveik joks mokslas neišsiverčia be tyrimų. Atsižvelgiant į tyrimų tikslus bei 

mokslo sritį, tyrimai gali būti retrospektyviniai, perspektyviniai (prognostiniai), ap

rašomieji, analitiniai ir t.t. Labai svarbu, kad jų tikslas būtų praktiškai pritaikyti gau

tas išvadas. Kriminologija yra ta mokslo šaka, kuriai tyrimai yra pagrindinis jos 

plėtros šaltinis ir pagrindas. Kovojant su nusikalstamumu praktinis tyrimų rezultatų 

taikymas turi ypač svarbią reikšmt;. 
Šis mokomasis leidinys yra pirmas Kriminologijos katedros paruoštas leidi

nys, bendrais bruožais nusakantis pagrindinius kriminologinių tyrimų aspektus. Šio 

leidinio paskirtis -supažindinti skaitytoją su kriminologinio tyrimo samprata, rūši

mis, etapais, nusakyti bendrąją tyrimo organizavimo tvarką bei trumpai pristatyti 

atrankų kūrimo, pirminės infonnacijos rinkimo ir jos analizės bei prognozavimo me

todus. Kriminologijos katedra numato parengti dar daugiau mokomųjų leidinių, iš

samiau aiškinančių šiame leidinyje išsakytas mintis. Šie mokomieji leidiniai atskleis

tų svarbiausius kriminologinių tyrimų aspektus. 
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KRIMINOLOGINIŲ TYRIMŲ METODIKA 

11. KRIMINOLOGINIO TYRIMO SAMPRATA,
TIKSLAI IR RŪŠYS

Kriminologinis tyrima . ., - tai mokslinė, pažintinė veikla, nagrinėjanti nu

sikalstamumą bei su juo tiek teigiamai, tiek neigiamai vertinamus, glaudžiai susi

jusius kitus procesus ir reiškinius bei nusikaltimus darančius asmenis. Šia veikla 
siekiama ne tik aprašyti minėtus objektus, bet ir atskleisti, nustatyti bei paaiškinti jų 
kilmę, raidą, jiems įtakos turinčius veiksnius bei šios įtakos pasireiškimą. Be to, 
siekiama pateikti praktinio pobūdžio rekomendacijų teisėsaugos bei kitoms institu
cijoms, taip pat asmenims, kuriems padedant nusikalstamumą ir su juo glaudžiai 
susijusius kitus reiškinius būtų galima nukreipti socialiai pageidautina linkme. 

Išskirtini keturi pagrindiniai kriminologinio tyrimo tikslai: 

l) pažintinis; jis iš esmės tenkina tam tikrą mokslinį smalsumą bei sudaro
prielaidas įgyvendinti tam tikrus tikslus; 

2) prognostinis; jis leidžia pakankamai pagrįstai numatyti tolesnę tiriamo
objekto raidą, galimas plėtojimosi alternatyvas; 

3) taikomasis; jis nukreiptas į gautų rezultatų pritaikymą, pageidaujamų prak
tinių leidinių rengimą; 

4) kontrolinis; juo stengiamasi garantuoti siūlomų taikyti praktikoje priemo
nių veiksmingumą.jų trūkumų šalinimą. 

Visi šie tikslai - praktinės veiklos tyrimo kryptys nėra izoliuoti vienas nuo 
kito. Jų išskyrimas yra gana sąlygiškas. Bet tiek atliekant kriminologinius tyrimus, 
tiek vykdant kitokią praktinę veiklą, vienaip arba kitaip susiduriama su jais visais. 
Sėkmingas šių tikslų įgyvendinimas,jų tarpusavio suderinimas labai padidina atlie
kamos veiklos veiksmingumą. 

Kriminologinio tyrimo rūšių gali būti be galo daug, klasifikuojant jas įvairiais 
pagrindais bei pagal įvairius kriterijus, tačiau svarbiausios klasifikacijos yra šios: 

Pagal tiriamus objektus: 

l) bendrieji; viso nusikalstamumo, nusikaltėlių ir nusikaltimo aukų (viktimo
loginiai) bendri tyrimai; 

2) rūšiniai; tam tikros nusikaltimų rūšies, tam tikros nusikaltėlių kategorijos
ir tam tikros rūšies atsiradimo sąlygų tyrimai; 

3) individualieji; tam tikrų nusikaltimų arba nusikaltėlių tyrimai.
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11. KRIMINOLOGINIO TYRIMO SAMrRATA, TIKSLAI IR RŪŠYS

Pagal tiriamų objektų mastą: 

l) globaliniai; didelio masto tiek pagal objektų, tiek pagal tiriamų charakte
ristikų skaičių (nedaugelio objektų). 

2) lokaliniai; nedidelio masto, dažniausiai nedidelis objektų ir jų charakte
ristikų skaičius. 

Pagal tikslus ir atliekamos analizės išsamumą: 

l) žvalgybiniai (pilotažiniai); tai - paprasčiausias tipas, kuriuo dažnai sie
kiama išbandyti tam tikras metodikas, patikrinti tyrimo objektų pasirinkimą (t.y. pati
kimumą, atrankos teisingumą ir t.t.), nustatyti keletą bendriausių tiriamų objektų 
charakteristikų; 

2) aprašomieji; jais siekiama nustatyti išsamų tiriamų objektų vaizdą, surink
ti apie juos kuo daugiau visapusiškos informacijos bei empirinių duomenų, atskleis
ti tam tikrns jų vidines struktūras; 

3) analitiniai; jais siekiama ne tik aprašyti struktūrinius tyrimų elementus,
bet ir atskleisti vidinius įvairių struktūrų dalių ryšius,jų tarpusavio sąveikas, prie
žastinius ryšius, funkcionavimo mechanizmą. 

Pagal tyrimo objektų atrankos būdą: 

l) masiniai; tokiu atveju stengiamasi gauti infonuaciją iš visų prieinamų
(žinomų) tos rūšies objektų ir informacijos šaltinių; 

2) atrankiniai; tokiu atveju pasirenkama tam tikra dalis, iš visų įmanomų
(žinomų) tos rūšies objektų, o rezultatai, gauti ištyrus šią dalį, pritaikomi visiems 
šios rūšies objektams; pavyzdžiui, kalbant apie užregistruotą nusikalstamumą, gali
ma būtų teigti, kad jį tiriant taikomas visuotinis tyrimas, bet faktinio nusikalstamumo 
(įskaitant ir latentinį) požiūriu tai būtų tam tikras atrankinis tyrimas. 

Pagal tyrimo juridinę erdvę: 

l) vidaus; kai nusikalstamumas tiriamas vienoje juridinėje erdvėje (vienoje
valstybėje). Šiuo atveju neiškyla specifinė lyginimo, bendrų suvestinių rezultatų 
nustatymo problema, nes bent jau teoriškai vienoje valstybėje galioja vienodos 
juridinio vertinimo taisyklės, egzistuoja vienoda teisės įgyvendinimo praktika. 

2) tarptautiniai; kai nusikalstamumas tiriamas keliose dažnai gana skirtingo
se juridinėse erdvėse (valstybėse). Šiuo atveju iškyla problemų lyginant ir apiben
drinant rezultatus. Būtina iš anksto suderinti bei nustatyti tiriamus objektus ir jų 
nustatomų charakteristikų bendrus atskaitos taškus. 
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KRIMINOLOGINIŲ TYRIMŲ METODIKA 

111. KRIMINOLOGINIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS

Kriminologinio tyrimo orga11izavimas - tai tam tikra seka atliekami{ veiks

mų, kuriais rengiamas tyrimas, įgyvendinimas bei rezultatų siekimas. Galima išskirti 

šias pagrindines organizacinių veiksmų kryptis: valdymo, aprii,pinimo ir koordi

navimo kryptis. Dažniausiai visi rimti tyrimai atliekami prieš tai sudarius programą. 

Dažniausiai programoje išskiriamos trys dalys: 

l) metodologinė, kuriai priklauso:

■ problemos formulavimas bei pagrindimas;

■ tyrimC> tikslų bei uždavinių nustatymas;

■ tyrimo objekto ir dalyko preliminarus aprašymas;

■ vartojamų sąvokų aprašymas;

■ tyrimo termino ir trukmės nustatymas;

■ hipotezių fonnulavimas;

2) metodinė, kuriai priklauso:

■ tiriamų objektų aibės aprašymas;

■ daromos atrankos aprašymas;

■ informacijos rinkimo metodų nurodymas bei jų apibūdinimas;

■ informacijos apdorojimo loginės struktūros bei jos analizės metodų nuro

dymas;

■ informacijos interpretavimo būdų nurodymas;

3) organizacinė, kurioje nurodomi pasiruošimo tyrimui bei jo vykdymo veiks

mai:

■ informacijos rinkimas ir apdorojimas;

■ tyrimo ataskaitos (pateikimo formos) nurodymas;

■ jei tyrimą atlieka keletas asmenų -jų tarpusavio koordinavimo sistema;

■ materialinis tyrimo aprūpinimas.

Galimi ir kitokie elementai, kurie yra numatomi tyrimo programoje, atsižvel

giant į tyrimo tikslus ir mastą. 

Bendrą kriminologinių tyrimų vietą kriminologijos moksle galima pavaizduoti 

tokia schema: 

7 



111. KRIMINOLOGINIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS

l teorija _.. jos praktinis tikrinimas fzyrimas) .... 2 teorija 

l praktika _..
tam tikros problemos tvrimas, 

rekomendacijų pateikimas .... 2 praktika 

l pav.

Organizuojant tyrimą, būtina koordinacija tarp tyrimų, kuria siekiama pasi

keisti patirtimi ir infonnacija, mokytis iš klaidų, pasisemti patirties, išvengti veiksmų 

dubliavimo. 

Keičiantis infonnacija susiduriama su dviem priešingomis tendencijomis (in

teresais): 

l) mokslinis interesas - kuo plačiau keistis informacija, skatinančia mokslo

raidą ir socialiai pageidautinos patirties platesni diegimą; 

2) ekonominis interesas - riboti naudingos informacijos plitimą arba bent

jau gauti už ją didžiausią įmanomą atlyginimą (ypač tai būdinga konkretiems taiko

miesiems tyrimams; pavyzdžiui, po atlikto tyrimo sėkmės sulaukusi įmonė yra nesu

interesuota tokia savo konkurentų sėkme). 

Pastaroji tendencija (naudingos infonnacijos plitimo ribojimas) gali pasireikšti 

ir dėl politinių interesų (pavyzdžiui, kai tiriant buvo naudojami slapti duomenys). 

Organizuojant tyrimą, į visa tai reikia atkreipti dėmesį, stengtis suderinti šiuos 

interesus, siekti, kad tyrimas (palankiausias naudos ir sąnaudų santykis) būtų kuo 

veiksmingesnis. 

Kriminologinis tyrimas, kaip konkreti veikla, yra ne padrikas atskirų pažinti

nių veiksmų rinkinys, bet tam tikra nuosekli jų seka, t. y. sistema. Joje galima išskirti 

tam tikrus etapus. Kriminologinis tyrimas - tai tam tikrų kriminologinių idėjų tikrini

mo ir naujų idėjų arba bent jau jų prielaidų kūrimo mechanizmas. Sąlygiškai galima 

išskirti šiuos kriminologinių tyrimų etapus: 

l) prielaidų atsiradimas; tai tam tikros problemos atsiradimas, tam tikrų

teorijų ir idėjų kėlimas, tam tikras socialinis užsakymas ir t.t.; 

2) parengiamasis etapas; tai tikslų numatymas, metodų parinkimas, progra

mos sudarymas, organizacinis ir materialinis tyrimo aprūpinimas, kiti organizaciniai 

klausimai irt.t.; 

3) vykdomasis etapas; tai informacijos rinkimas, pinninių rezultatų nustaty

mas, tyrimo koregavimas, atliekamas atsižvelgiant į konkrečias problemas, tarpinių 

išvadų formulavimas ir jų tikrinimas ir t.t.; 
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KRIMINOLOGINIŲ TYRIMŲ METODIKA 

4) baigiamasis etapas; tai surinktos informacijos ir rezultatų aprašymas ir

įvertinimas, išvadų formulavimas, darbo pateikimas, atsiskaitymas užsakovui ir t.t.; 
5) potyriminis etapas; tai siūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimas, tyrimo

patirties ir sukauptos informacijos tolesnis naudojimas, tam tikrų problemų atsiradi
mas, teorijų, koncepcijų ir idėjų kūrimas, tam tikri atlik to tyrimo nulemti mokslinės, 

socialinės aplinkos pokyčiai. 
Galima teigti, kad pirmas ir penktas etapai skirtinguose tyrimuose dažnai 

sutampa. Konkretaus tyrimo etapai (2 - 4; žr. prieš tai pateiktą etapų skirstymą) 

dažnai išskiriami tyrimo veiksmus grupuojant pagal jų tarpusavio ryšius, santykinį 
savarankiškumą bei reikšmę tyrimui: 

l) tyrimo problemos parinkimas ir hipotezės formulavimas;
2) tyrimo plano sudarymas;

3) pirminės informacijos rinkimas;
4) duomenų kodavimas ir analizavimas;
5) rezultatų interpretavimas siekiant patikrinti hipotezę.
Šie tyrimo etapai nuosekliai keičia vienas kitą, visi jie daugiau arba mažiau

būdingi kiekvienam tyrimui. 

4. KRIMINOLOGINIO TYRIMO METODAI

4.1. Atrankos kūrimo metodai 

Tam tikras objektas patikimiausiai būtų ištirtas, jeigu būtų ištirti visi šio ob
jekto pasireiškimo atvejai, tačiau dažniausiai dėl tyrimo objekto specifikos (jo masto, 
paplitimo, nuolatinio vyksmo, kitimo laiko atžvilgiu) tai atlikti yra beveik neįmanoma 

arba būtų labai brangu. Dažnai net ir nežinoma, kiek yra tiriamo objekto pasireiškimų 
atvejų. Vykdant kriminologinius tyrimus, masiniai tyrimai dažniausiai keičiami atran
kiniais. Statistiniai matematikos metodai tiriamą objektą leidžia apibūdinti neištyrus 
visų jo pasireiškimo atvejų, o pasitenkinus tik tam tikra jų dalimi. 

Tokiu atveju dažniausiai yra vartojami šie terminai: ,,generalinė aibė" (t. y. 

visų tiriamo objekto pasireiškimų visuma), ,,atrankinė aibė"(t. y. tam tikras tiriamo 
objekto pasireiškimų skaičius - generalinės aibės dalis). 

Sudarant atrankinę aibę, jai keliamas vienas pagrindinis reikalavimas - rep

rezentatyvumas. Tai reiškia, kad atrankinės aibės struktūra pagal esminius požy-
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III. KRIMINOLOGINIO TYRIMO METODAI 

mius turėtų sutapti su generalinės aibės struktūra. Pavyzdžiui, jeigu tiriant gyvento
jų požiūrį į mirties bausmę yra žinoma, kad abi lytys yra pasiskirsčiusios po 50 proc., 
tai tyrimui atrinkus tam tikrą grupę žmonių šioje grupėje tiriami asmenys pagal lytį 
turėtų būti pasiskirstę taip pat po 50 proc. 

Sprendžiant daromos atrankos masto klausimą, svarbu nuspręsti, kokio tiks
lumo rezultato norima. Jeigu norima šimtaprocentinio rezultato, tai atrankinė aibė 
turi sutapti su generaline aibe. Jeigu norima nustatyti tik apytiksles tendencijas, 
atrinktų aibės elementų turi būti vienu daugiau nei požymių. Pavyzdžiui, spren
džiant klausimą, ,,kokių žmonių-teistų ar neteistų-yra daugiau?", užtektų atsitik
tine tvarka atrinkti tris žmones, kad būtų galima nustatyti preliminarias tendencijas. 
Žinoma, tokio masto minimalios atrankos tikslumas yra tikrai nepakankamas, bet 
kaip priemonė, padedanti suprasti esamą padėtį, visai tinkamas. 

Tyrimo tikslumo priklausomybė nuo atrankinės aibės dydžio nėra tiesioginė: 
pasiekus tam tikrą tikslumo lygį, jį dar truputį padidinti galima tik labai padidinus 
atrankinę aibę, todėl atliekant konkretų tyrimą visada yra svarbu įvertinti galimybes, 
kokio dydžio atrankinę aibę galima sukw1i ir ištirti bei kiek ir kokių išteklių tam reikės. 
Be to, reikia suvokti, kokio tikslumo rezultatų reikalaujama. Visa tai suvokus, vado
vaujantis ekonomiškumo ir racionalumo kriterijais, priimamas sprendimas dėl reika
lingos atrankinės aibės dydžio. 

Šiame leidinyje atrankinės aibės dydžio ir patikimumo pasirinkimo klausimai 
nebus detaliai nagrinėjami. Čia bandysime apžvelgti pagrindinius atrankų kūrimo 
metodus. 

Atsitiktinė atranka 

Tai tokia atranka, kai iš generalinės aibės atsitiktine tvarka atrenkamas tam 
tikras elementų skaičius. Dažniausiai tai atliekama sunumeravus visus generalinės 
aibės elementus, t. y. sudarius jų sąrašą ir iš jo tyrimui atrinkus atsitiktinius skaičius 

elementus. 
Galima išskirti šiuos atsitiktinės atrankos privalumus ir trūkumus: 
■ privalumai: ši atranka yra viena iš paprasčiausių; apie generalinę aibę

pakanka žinoti tik jos elementų sąrašą;
■ trūkumai: būtina turėti generalinės aibės elementų sąrašą; deja, tai retai

pritaikoma, kai generalinės aibės yra didelės; be to, generalinė aibė turi būti vienaly
tė, o tai šiuolaikinėmis socialinėmis sąlygomis yra gana retas reiškinys. 
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Sisteminė atranka 

Tai tokia atranka, kai iš generalinės aibės iš anksto žinoma tvarka atrenkamas 

tam tikras elementų skaičius. Dažniausiai tai atliekama sunumeravus visus aibės 

elementus, t. y. sudarius jų sąrašą, ir vėliau tyrimui iš šio sąrašo atrinkus kas kelintą 

elementą. 

Galima išskirti šiuos sisteminės atrankos privalumus ir trūkumus: 

■ privalumai: ši atranka yra viena iš paprasčiausių; apie generalinę aibę

pakanka žinoti tik jos elementų sąrašą; ji leidžia aprėpti gana dideles generalines 

aibes; 

■ trūkumai: tie patys kaip ir atsitiktinės atrankos, bet kartu rizikuojama, kad

pasirinktas atrankos intervalas gali sutapti su kokio nors nežinomo, bet svarbaus 

požymio pasikartojimo intervalu. 

Stratitikuota atranka 

Tai tokia atranka, kai tiriama generalinė aibė iš anksto suskirstoma į tam tikras 

grupes (stratas) pagal iš anksto žinomus ir tyrimui reikšmingus požymius. Vėliau 

kiekvienoje stratoje daroma atsitiktinė arba sisteminė atranka. Iš kiekvienos stratos 

gali būti atrenkamas tos stratos dydžiui generalinėje aibėje proporcingas elementų 

skaičius. Be to, gali būti vadovaujamasi reikšmingo požymio, pagal kurį išskirta 

strata, vidutiniu kvadratiniu nuokrypiu. 

Galima išskirti šiuos stratifikuotos atrankos privalumus ir trūkumus: 

■ privalumai: ši atranka užtikrina didesnį tikslumą nei kitos jau minėtos

atrankos, ypač, jeigu generalinė aibė yra daugialypė;

■ trūkumai: stratifikacija gali būti netinkamai įvykdyta, o tai gali nulemti

didelius netikslumus.

Kvotinė atranka 

Tai tokia atranka, kai generalinė aibė suskirstoma į tam tikras grupes pagal iš 

anksto atrinktų požymių statistinį pasiskirstymą. Remiantis iš anksto žinomu kiek

vienos tokios grupės statistiniu paplitimu, kiekvienai grupei nustatomas tam tikras 

atrenkamų elementų skaičius (kvota). 

Galima išskirti šiuos kvotinės atrankos privalumus ir trūkumus: 

■ privalumai: ši atranka patogi, kai atrankos mastas nėra didelis; be to, ji

gana greitai įgyvendinama;

■ trūkumai; remiamasi prielaida, kad reprezentatyvi atranka pagal žinomus

požymius užtikrina atrankos reprezentatyvumą pagal tiriamus požymius. Tai-
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kant šį atrankos metodą apklausoms, dažnai gali būti vykdoma neatsitiktinė 

atranka, be to, galimas tam tikras tendencingas asmenų parinkimas tokiai 
kvotai. 

Laipsninė atranka 

Tai tokia atranka, kai visas atrankos procesas suskirstomas į keletą etapų. 
Kiekviename etape yra keičiami atrankos elementai arba taikomi atrankos metodai. 

Galima išskirti laipsninės atrankos privalumus ir trūkumus: 

■ privalumai: ši atranka leidžia pasirinkti tinkamiausius atrankos būdus ir
siekti kuo didesnio ekonomiškumo, ypač jeigu tyrimas vyksta didelėje terito
rijoje; tokiu atveju vienas iš etapų yra teritorinė atranka;
■ trūkumai: padidėja bendra paklaida, nes po kiekvienos nuosekliai vykdy
tos atrankos atsiranda paklaidų.

4.2. Pirminės informacijos rinkimo metodai 

Šiais metodais siekiama gauti tam tikros informacijos apie tyrėją dominan
čius socialinius reiškinius, kad vėliau nagrinėjant ir analizuojant šią informaciją būtų 
galima patikrinti tyrimo metu iškeltas hipotezes arba sukaupti informacijos, vertin
gos keliant naujas hipotezes. 

Dažnai atliekant konkretų tyrimą vienu metu taikomi keli metodai, kurių vie
nas dažnai būna pagrindinis, o kitais gaunama papildomos informacijos. 

Pirminės informacijos rinkimo metodų yra daug, be to, egzistuoja įvairios jų 

atmainos, todėl šiame leidinyje tik trumpai supažindinsime su dažniausiai taikomais 
metodais. 

4.2. t. Dokumentų analizė 

Dokumentų analizė - tai toks pirminės informacijos rinkimo metodas, kai 

informacija renkama iš įvairių (ne tik rašytinių) dokumentų. 

Visiems šiems dokumentams būdinga tai, kad jie nėra sudaromi kriminologi
nio tyrimo tikslais. Dažniausiai tai yra baudžiamosios bylos, nuteistų asmenų bylos, 
kiti oficialūs dokumentai, įskaitant ir teisės aktus, bei neoficialūs dokumentai: pub
likacijos spaudoje, atsiminimai, dienoraščiai, laiškai ir t.t. 

12 

Galima paminėti šiuos dokumentų analizės privalumus ir trūkumus: 
• privalumai: tyrėjas nedaro įtakos dokumentuose užfiksuotai infonnacijai;
informacija gali būti apie praeityje įvykusius įvykius, užfiksuotus tuo metu,
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kai tie įvykiai vyko; galima gana aukšta analizės kokybė, nes nemaža dalis 
dokumentų parašyta profesionaliai; yra galimybė atlikti tyrimą per tam būti
ną laikotarpį; 
■ trūkumai: galimas šališkumas, nes dokumentai gali atspindėti to laikotar

pio sensacijas, būti tam tikru požiūriu reklaminiai; dokumentų atranka nerep
rezentatyvi, ypač jeigu tai asmeniniai dokumentai, nes ne visi žmonės yra
vienodai linkę rašyti tokius dokumentus (laiškus, atsiminimus ir pan.); ne
standartiškumas: tie patys dalykai skirtingų autorių gali būti skirtingai ne tik

įvertinti, bet ir įvardyti.

4.2.2. Stebėjimas 

Stebėjima.� - tai toks pirminės informacijos rinkimo metodas, kuri taikant 

planuotai ir sistemingai suvokiami ir fiksuojami tam tikri objektai ir socialiniai 

faktai. dažniausiai vizualiai suvokiami įvykiai ir aplinkos pokyčiai. Paprasčiau
sias pavyzdys: žmogus kasdien daug kartų ką nors stebi. Tai jis daro dažniausiai 
neplanuotai ir sąmoningai nefiksuoja tokio stebėjimo rezultatų. 

Tam, kad stebėjimas būtų veiksmingesnis, tikslinga paruošti stebėjimo rezul
tatų fiksavimo korteles, kuriose iš anksto būtų numatyti tam tikri standartizuotos 
fiksuojamos informacijos vertinimo variantai; pavyzdžiui, stebint saugomas degali
nes ir norint nustatyti jų saugumo laipsnį, galima būtų pasiūlyti šiuos standartizuo
tus vertinimo variantus: 

„l) padėtis mieste: miesto centras [];užmiestis l]; galima greitai nuvažiuoti 
į skirtingas puses [ ]; 

2) įvažiavimų ir išvažiavimų skaičius [ ];
3) vaizdo kameros: nėra [ ];jeigu yra-jų skaičius [ J"
Žinoma, dėl stebimų objektų įvairovės tose kortelėse taip pat reikėtų palikti

vietos ir papildomai nestandartizuotai informacijai. Tai leistų ne tik greitai fiksuoti 
būtiną objektyvią informaciją, bet būtų galima užfiksuoti ir nestandartinę informaci
ją. Be to, būtų galimybė fiksuoti ir subjektyvaus stebėtojo vertinimą, nebūtų kaupia
mos infonnacinės „šiukšlės". Tai įgyvendinus, būtų lengviau apdoroti surinktą in
formaciją. 

Jeigu stebėtų keletas asmenų, tai prieš pradedant stebėti reikėtų suvienodin
ti terminus, per kuriuos surenkama viena arba kita informacija. Tą patį faktą skirtingi 
stebėtojai turėtų įvardyti vienu terminu, pažymėtu tokiu pačiu sutartiniu ženklu. Tai 
nesunkiai galima pasiekti vartojant standartinius, bendrai priimtus žodžius, stebėji
mo kortelėse arba stebėjimo instrukcijoje galima nurodyti vartojamų terminų, sutar-

13 



111. KRIMINOLOGINIO TYRIMO METODAI 

tinių ženklų reikšmes, patikslinti jų vartojimo sferą. Siekiant, kad stebėjimas vyktų 
kiek įmanoma objektyviau, galima leisti, kad tuos pačius objektus stebėtų keli asme
nys. Kiekvienas jų pastebėtą informaciją fiksuotų atskirai arba iš karto fiksuotų 
apibendrintą informaciją. 

Galima išskirti šiuos pagrindinius stebėjimo metodo privalumus ir trūkumus: 
■ privalumai: galimybė socialinius reiškinius tirti visapusiškai; šis metodas
dažnai taikomas tiriant dideles tiriamų objektų grupes;
■ trūkumai: neišvengiamas subjektyvaus tyrėjo poveikis tyrimo eigai; šis
metodas kartais taikomas ribotoms atrankoms, kurių natūraliomis sąlygomis
neįmanoma koreguoti, pavyzdžiui, mitingo dalyvių skaičiaus.
Pagal stebėtojo vaidmenį tiriamoje situacijoje išskiriamos keturios stebėjimo

rūšys: 
l) atviras aktyvus stebėjimas; stebėtojas yra ir visateisis grupės, reiškinio

arba proceso dalyvis, ir tyrėjas, bet kiti dalyviai to nežino; 
2) ak(vvus slaptas stebėjimas; jo stebėtojas yra ir visateisis grupės, reiški

nio arba proceso dalyvis, ir tyrėjas, bet kiti dalyviai to nežino; 
3) pasyvus atviras stebėjimas; jo stebėtojas nesistengia įsitraukti į stebimą

procesą, reiškinį arba grupę, bet kiti dalyviai žino, kad yra stebimi; 
4) pasyvus slaptas stebėjimas; jo stebėtojas yra tik tyrėjas, nedalyvaujantis

procese, reiškinyje arba nepriklausantis grupei, o tikrieji dalyviai nežino, kad yra 
stebimi. 

Rezultatai priklauso nuo stebėjimo rūšies. 

4.2.3. Statistinis metodas 

Stati.\·ti11is metodas - tai toks pirminės informacijos rinkimo metodas. kai 

tam tih11s veiksmus atliekantys subjektai informaciją apie šiuos atliktus veiks

mus pateikia kitam subjektui, kuris gaunamą informaciją apibendrina. Pavyz
džiui, kvotos institucijos pareigūnai, iškeldami baudžiamąją bylą arba priimdami ki
tus esminius procesinius sprendimus, turi užpildyti informacinę kortelę, kurią patei
kia VRM Informatikos ir ryšių depai1amentui. 

Statistinį metodą galima apibūdinti kaip specifinę stebėjimo rūšį, nes patys 
subjektai, pastebėję arba gavę informacijos apie kokį nors faktą, jį fiksuoja ir infor
maciją perduoda statistinę apskaitą atliekančioms institucijoms. Šiuo atveju tam 
tikrų faktų fiksavimas tėra tik viena iš papildomų subjekto funkcijų;jis pats neatlieka 
jokio tyrimo. 
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4.2.4. ApkJausa 

Apklausa - tai toks pirminės informacijos rinkimo metodas, kai tam tikra 

tvarka atrinkti asmenys maždaug tuo pačiu metu atsakinėja i tokius pačius jiems 

pateiktus klausimus. 

Apklausa dažniausiai taikoma: 

■ kai tiriama problema nėra pakankamai aprašyta arba sunku gauti informaci

jos;

■ kai tam tikrų objekto savybių ir charakteristikų negalima nustatyti stebint;

■ kai tyrimo dalykas yra žmogaus arba visuomenės sąmonės elementai: po

reikiai, motyvai, vertybės ir t.t.;

■ kai reikia gauti papildomos infonnacijos apie tiriamą objektą, respondentus

ir jų reakcijas.

Apklausos atliekamos dviem pagrindiniais būdais: anketavimu ir interviu.

Pagal apklausiamų asmenų dalyvavimą apklausos metu jos gali būti suskirs

tytos į grupines ir individualias apklausas.

Anketavimas 

Tai toks apklausos būdas, kai klausimai respondentams pateikiami raštu po

pieriuje arba elektronine forma, ir patys respondentai užpildo anketas. 

Anketavimas gali būti atliekamas tyrėjui (anketuotojui) tiek dalyvaujant, tiek 

nedalyvaujant - tik išdalinus anketas arba platinus jas kitokiu būdu (paštu, elektro

ninėmis priemonėmis). Pirmu atveju galima atsakyti tik į kai kuriuos iškylančius 

klausimus, neaiškumus, paaiškinti kai kuriuos dalykus. 

Bet kuriuo atveju sudarant anketą daug dėmesio reikia skirti klausimų formu

lavimui: klausimai turi būti suformuluoti aiškiai, vienprasmiškai. Vis tiek lieka nedide

lė tikimybė, kad respondentai gali neteisingai, nevienareikšmiškai suprasti kai ku

riuos klausimus, ypač jeigu jie yra gana sudėtingi, apie mažai žinomus dalykus, 

vertinamojo pobūdžio. Jeigu klausimas yra daugiaprasmis, gauti duomenys gali būti 

nepatikimi, nes tyrėjo suformuluoto klausimo prasmė ir respondentų suvokta to 

paties klausimo prasmė gali skirtis, todėl ir atsakymai gali reikšti visai skirtingus 

dalykus. 

Siekiant to išvengti, galima (o kartais ir reikia) pateikti kuo konkretesnius 

klausimus, apibrėžti vartojamas žodžių reikšmes. Pavyzdžiui, anketoje pateiktas klau

simas: ,,Kokia žala Jums padaryta nusikalstant? Didelė [];Maža [ ]". Sąvoką„didelė" 

vienas asmuo gali suprasti kaip 50 Lt, o kitam asmeniui ir 5000 Lt suma atrodo maža. 
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Be to, be materialinės žalos, čia gali būti įtraukiama (arba neįtraukiama) ir moralinė, 
psichologinė žala. Galimi paaiškinimai: ,,Didelė žala - tai materialinė žala, viršijanti 
500 Lt; maža žala - materialinė žala iki 500 Lt". Tačiau toks reikšmių nurodymas kai 

kuriems respondentams gali sukelti nepasitenkinimą, jeigu nurodytos vertinamų 

kategorijų reikšmės visiškai nesutaps su atitinkamomis respondento suvokiamomis 
subjektyviomis reikšmėmis. 

Tas pats klausimas gali būti suformuluotas ir neutraliau: ,,Kokia materialinė 

žala Jums padaryta nusikalstant: iki 500 Lt [ ], virš 500 Lt [ ]". 

Vertinama kategorija, nurodžius jos tikslią reikšmę, gali būti įvesta vėliau 
apdorojant tyrimo rezultatus. 

Interviu 

Tai toks apklausos būdas, kai tyrėjas (interviu ėmėjas) užduoda responden
tui klausimus ir fiksuoja iš jo gaunamus tiesioginius atsakymus arba reikšmingas 
pasakojimo dalis. 

Šiuo atveju labai svarbus psichologinis kontaktas tarp interviu ėmėjo ir res
pondenlo. 

Jeigu interviu ima keletas asmenų, tai itin svarbu juos bendrai parengti, kad 
interviu metu jie elgtųsi panašiai, kad jų daromas psichologinis poveikis responden
tams būtų kuo vienodesnis, nes jeigu interviu tuo pačiu klausimu iš žmonių bus 
imamas labai skirtingai, tai daugelio respondentų atsakymai bus skirtingi ne dėl jų 
skirtingo požiūrio, bet dėl skirtingo interviu ėmėjo poveikio. 

Apibendrinant, galima išskirti šiuos pagrindinius apklausos metodo privalu-
mus ir trūkumus: 
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■ privalumai; šis metodas leidžia surinkti subjektyvią, išoriškai kitur ir nie
kaip neužfiksuotą informaciją; galima sudaryti pakankamai reprezentatyvias
apklausas; iš apklausiamų asmenų reakcijos, pateikiamų pastabų ir interpre
tacijų galima gauti papildomos informacijos tiek apie tiriamą objektą, tiek apie
apklausiamus asmenis, tiek apie tyrimo metodus; galima išsiaiškinti tam tik
rus neaiškumus - dažniausiai grupinio anketavimo atveju, imant interviu;
■ trūkumai; apklausėjas turi gana didelės įtakos tyrimo eigai bei jo rezulta
tams; nemaža dalis informacijos lieka nežinoma, ypač individualaus anketa
vimo atveju nedaug anketų gaunama atgal; grupinio anketavimo atsakymai
kartais būna gana skuboti, neišsamūs, nes kai kurie asmenys lėčiau pildo
anketas; dalis informacijos negaunama, ypač grupinio interviu atveju, kai
dalis asmenų nepasako savo nuomonės arba pasako vyraujančią grupės
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nuomonę vietoj savosios, nes šalia yra kiti asmenys, kurie daro psichologinę 
įtaką. 
Apklausos metu dažniausiai renkama dvejopa informacija: informacija apie 

respondentą (amžius, lytis, išsimokslinimas ir kt.) bei infonnacija apie tiriamą proble
mą (požiūris į nusikaltėlius ir teisėsaugos institucijų veiklą, pasitikėjimas valdžios 
institucijomis ir kt. ). Kartais, kai tiriami žmonės, tam tikros jų savybės arba asmeninė 
patirtis, šios apklausos dalys nelabai skiriasi (asmeninė kriminalinė patirtis, asmens 
gyvenimo lygis, gaunamos pajamos ir pan.). 

Apklausose klasifikuojant konstrukciją ir galimus atsakymus dažniausiai pa
teikiami dviejų tipų klausimai. Uždari - kai pateikiami galimi atsakymų variantai ir 
respondentas turi pasirinkti labiausiai,jo nuomone, tinkantį atsakymą. Atviri - kai 
respondentas pats turi suformuluoti atsakymą. Taip pat gana dažnai pateikiami miš
rus klausimai - kai respondentas vietoj to, kad pasirinktų standartinį atsakymą, gali 
pateikti savo variantą, arba kai numatoma galimybė pateikti savo argumentaciją ir 
motyvus. Uždaro klausimo pavyzdys: ,,Kaip vertinate policijos darbą? Teigiamai [ ]; 
Neigiamai [];Neutraliai []".Atviro klausimo pavyzdys: ,,Kaip vertinate policijos 
darbą? Įrašykite savo atsakymą _________ "

4.2.5. Testavimas 

Testavimas - tai toks pirminės informacijos rinkimo metodas, kai respon

dentui pateikiami standartizuoti klausimai ir užduotys, turintys fiksuotas galimų 

atsakymų reik§mes. 

Testavimas - tai savotiška apklausos iūšis, kuria remiantis dažniausiai tiria
mos tam tikros respondento psichologinės, moralinės savybės. Šis metodas dažnai 
taikomas norint nustatyti ir standartizuotai įvertinti individualius asmens skirtumus. 

Kadangi į testo klausimus dažniausiai atsakoma per ribotą laiką (išskyrus 
užduoties atlikimo laiko testus), todėl dar griežčiau reikalaujama, kad testųklausimai 
būtų aiškūs, o užduotys vienareikšmiškos ir suprantamos. 

4.2.6. Sociometrija 

Sociometrija - tai toks pirminės informacijos rinkimo metodas, kai ivai

riais būdais fiksuojami ir vertinami grupės vidaus ryšiai, jos narių tarpusavio 

santykiai. 

Šis metodas - tai tam tikra specifinė stebėjimą, apklausą ir testavimą suderi
nusi tyrimo rūšis, leidžianti tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai įvertinti socialinius, 
psichologinius asmens ir jo grupės ryšius, padėtį bei statusą. Be to, jis leidžia at-
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skleisti tam tikrus latentiškus veiksnius, turinčius įtakos asmens elgesiui. Šio meto
do tyrimo rezultatai dažniausiai yra išreiškiami sudaromomis schemomis, kuriose 
nurodomi grupės narių vidaus ryšiai, jų statusas ir kitos nustatytos savybės. 

Šiame leidinyje šis metodas nebus detaliau nagrinėjamas, nes yra gana sudė
tingas. 

4.2.7. Ekspertinis vertinimas 

Ekspertinis vertinimas - tai toks pirminės informacijos rinkimo metodas, 

kai informacija apie tam tikrą objektą renkama iš šį objektą geriausiai pažĮstan

čit{ asmenų, atitinkamos srities praktikų arba specialistų, kurie ją tiria. 

Šis metodas - tai tam tikra specifinė apklausos metodo rūšis, turinti daugybę 
ypatybių. Priešingai nei apklausos atveju, vietoj tam tikrų klausimų dažniausiai pa
teikiama tam tikra problema, nurodomas tyrimo objektas, apie kurį ekspertas tyrėjui 
pateikia savo nuomonę. Nuomonė dažniausiai pateikiama ne kaip trumpi atsakymai 
ir vertinimai, bet pakankamai argumentuota. Kad šis metodas būtų veiksmingesnis, 
tyrėjas turėtų nurodyti jį labiausiai dominančius aspektus, tai, į ką būtinai norėtų 
gauti išsamų atsakymą. 

Šis metodas dažniausiai taikomas ne vienam ekspertui, o tam tikrai jų grupei. 
Apibendrinti kelių ekspertų pateiktas nuomones gali tiek tyrėjas, tiek ir ekspertai 
darydami bendras išvadas, derindami savo nuomones. Tokio derinimo būdų yra 
gana nemažai. 

Paminėtini šie pagrindiniai šio metodo privalumai ir trūkumai: 
■ privalumai: tai gana greitas ir pigus metodas; informaciją pateikia šios
srities specialistai, panaudodami visas savo žinias, patirtį, todėl ji būna gana
patikima; informacija būna pakankamai profesionali ir standartizuota, todėl
lengvai apdorojama, išlaikoma sąvokų ir terminologijos vienovė;
■ trūkumai: gali būti per mažai naujovių, galimi standartiniai, tipiniai spren
dimo variantai, tam tikras šabloniškumas; atrankos gali būti šališkos, nes
atsakymus pateikia tam tikro specifinio kontingento atstovai; galimas nema
žas atotrūkis tarp teorinių samprotavimų ir tiriamo objekto realijų.

4.2.8. Eksperimentas 

Eksperimentas - tai toks informacijos rinkimo metodas, kuriuo siekiama 

atskleisti tam tikro proceso, reiškinio, objekto funkcionavimo mechanizmą, nu

statyti priežastinius ryšius tarp vieno arba daugiau nepriklausomų kintamųjų 
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(mūsų daromo specifinio poveikio) ir vieno arba daugiau priklausomų kintamųjų 

(gaunamų rezultatų bei padarinitlj. 

Teoriškai eksperimentui keliami tokie reikalavimai, kad būtų galima: kontro
liuoti aplinką, kontroliuoti kontrolines ir eksperimentines grupes, kontroliuoti nepri
klausomą kintamąjį turėti galimybę išmatuoti priklausomą kintamąjĮ tiek prieš, tiek 

po specifinio (nepriklausomo kintamojo) poveikio. 
Galima paminėti šiuos pagrindinius eksperimento privalumus ir trūkumus: 

■ privalumai: šis metodas leidžia nustatyti priežastingumo ryšius, yra gali
mybė jį pakartoti, nors socialiniuose tyrimuose ji daug labiau ribota nei gam

tos moksluose. Iš čia kyla vienas pagrindinių eksperimento principų --- kad
atlikus tokį patį eksperimentą su kita tokių pačių tiriamųjų grupe turi būti
gauti panašūs rezultatai;

■ trūkumai_· socialiniuose tyrimuose gana ribotos pritaikymo galimybės; ne

visada įmanoma parinkti kontrolines grupes; dažnai, siekiant sumažinti šalu
tinius poveikius, eksperimentas atliekamas dirbtinėmis sąlygomis, o tai jau
savaime yra šalutinis poveikis eksperimento rezultatams; eksperimentas daž

nai gali būti pritaikytas tiriant tik mažas grupes arba pavienius žmones.

4.2.9. Lyginamasis metodas 

L)'ginamasis metodas - tai toks i11formacijos rinkimo metodas, kai sie

kiant nusta�yti nežinomo objekto atitinkamas charakteristikas sugretinami du 

pana.ffis objektai, iš kurių vienas yra labiau žinomas nei kitas. Šis metodas leidžia 
nustatyti kelių objektų specifinius bruožus bei skirtumus. 

Galima paminėti šiuos pagrindinius lyginamojo metodo privalumus ir trūkumus: 
■ privalumai: šis metodas leidžia gauti informacijos apie objektą netiesio
giai, jo specialiai netyrinėjant, o užpildant informacijos spragas pagal analo
giją su panašiu objektu; galima nustatyti tiriamo objekto specifines savybes
ir bruožus bei specifinius veiksnius, darančius jam įtaką;
■ trūkumai: tyrimo rezultatų patikimumas ima priklausyti ir nuo pavyzdinio
objekto informacijos patikimumo; dažnai yra sudėtinga palyginti skirtingus

objektus, nes jų aplinka būna nevienoda.

4.2.10. Pirminės informacijos kokybės problema 

Net ir labai gerai suorganizavus tyrimą ir apibrėžus sąvokas, visada gali kilti 
abejonių, ar galima pasitikėti gautais pirminiais duomenimis, kiek jie atspindi realy-
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bę, kokia jų kokybė. Dažniausiai skiriami keturi duomenų kokybės kriterijai: 
Duomenų nekintamumas. Jo esmė tokia: kelis kartus atlikę tą pačią operaciją 

turime gauti vienodą rezultatą. Jeigu vieną kartą atlikus tyrimą gaunami vienokie 
duomenys, o antrą kartą- kitokie, vadinasi, instrumentarijus yra nepatikimas. Yra 

kelios kitimo priežastys: 
l) klausimas respondentui per sunkus (ypač, jeigu jis susijęs su prisimini

mais); 
2) klausimas respondentui visiškai neaktualus (pavyzdžiui, klausiant, ką

respondentas mano apie Zimhabvės ir Šri Lankos santykius); 

3) klausimas respondentui neaiškiai suformuluotas.
Yra keletas būdų, kaip patikrinti duomenų nekintamumą:
l) pakartotinai atlikti tyrimą (jeigu gaunami tapatūs rezultatai, jais galima

pasitikėti); 
2) naudoti patikrintą instrumentarijų. Naujais tyrimo metodais gautų duome

nų nekintamumą galima patikrinti naudojant jau patikrintą instrumentarijų tam pa
čiam dalykui matuoti. 

Tikslumas. Jeigu matuojant instrumentarijus teikia nuolatinę (sisteminę) pa

klaidą.jame apriori „užprogramuotos"tam tikros tendencijos. Galima teigti, kad to
kiu atveju duomenys nėra tikslūs, pavyzdžiui, jeigu klausimyne nėra kokio nors 
atsakymo varianto, respondentai priversti pasirinkti labiausiai priimtiną atsakymą, 
bet tai jau neatspindi jų nuostatų. 

Reprezentatyvumas. Apie šį kriterijų išsamiau kalbama 4.1 dalyje. 
Patikimumas. Jis parodo, ar buvo matuojama tai, ką reikia matuoti. Pavyz

džiui,jeigu norima ištirti studentų žinių lygį, indikatoriumi gali būti paskaitų lankymo 
dažnis. 

4.3. Pirminės informacijos analizės metodai 

Nepaisant to, kokiu pirminės informacijos rinkimo metodu duomenys gauna
mi, jie patys savaime neleidžia daryti apibendrinančių išvadų, aiškinti tendencijų, 
tikrinti hipotezių, t. y. spręsti uždavinių, iškeltų tyrimo programoje. Tam, kad surinkta 
pradinė informacija galėtų atlikti savo paskirtį, jai būtina suteikti tam tikrą pavidalą ir 
vėliau apibendrinti, išanalizuoti ir interpretuoti. Tik atlikus šias procedūras atsiran
da galimybė formuluoti išvadas ir praktines rekomendacijas. 

Visų pirma surinkta informacija turi būti apdorojama. Instrumentarijus, kuris 
padeda surinkti pirminę informaciją, kuriamas ne tik pagal metodologijos principus ir 
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metodikos būdus, bet ir atsižvelgiant į tai, kad respondentams juo būtų patogu 

naudotis. Toks instrumentarijaus koregavimas (atsižvelgiant į respondentų intere

sus) gali lemti tai, kad instrumentarijus nebeatitiks informacijos apdorojimo ir api

bendrinimo taisyklių keliamų reikalavimų. Todėl tam. kad surinktus duomenis būtų 

galima apdoroti ir apibendrinti, instrumentarijus turi pereiti išankstinio paruošimo 

apdorojimui stadiją. 

Pirmame šios stadijos etape tikrinamas instrumentarijaus tikslumas, išsamu

mas ir gautų rezultatų kokybė. 

Tikrinant tikslumą siekiama sužinoti, ar į kiekvieną klausimą pateiktas teisin

gas atsakymas. Aptiktos klaidos taisomos. Pavyzdžiui: klausimas: ,.Ar žinote, kiek 

Lietuvoje yra ministerijų?''; atsakymas: ,,Taip, žinau"; kitas klausimas - ,,Jeigu žino

te, išvardykite" - paliktas be atsakymo. Tokiu atveju atsakymą „Taip, žinau" reikia 

išbraukti ir pažymėti, kad atsakymo nėra. 

Tikrinant anketų ir interviu blankų išsamumą reikėtų pašalinti tuos blankus ir 

anketas, kuriuose neatsakyta daugiau kaip į 30 proc. pagrindinių klausimų; (žinoma, 

tokiu atveju gali kilti tyrimo reprezentatyvumo problema). Jeigu anketoje nepateik

tas atsakymas į klausimą apie respondento sociodcmografinius požymius (pavyz

džiui, lytį, amžių, išsilavinimą ir t. t.),ją taip pat reikėtų atmesti. 

Tikrinant anketų kokybę, žiūrima, ar atsakymai aiškiai bei suprantamai pa

teikti, ar yra nurodyti jų variantai. Neaiškus raštas gali neleisti vienareikšmiškai 

interpretuoti atsakymų ir, žinoma, tokias anketas taip pat tektų atmesti. 

Kitas etapas - instrumentarijuje esančios informacijos kodavimas. Koduoja

mas ne atsakymo turinys, o jo buvimo arba nebuvimo faktas. Toks kodavimo būdas 

leidžia atlikti bet kokias skaitmenines operacijas, nepaisant pradinės informacijos 

(duomenų) formos, turinio arba paskirties. Kodavimo procedūros esmė- kiekvie

nam atsakymo variantui suteikiamas koks nors sutartinis kaičius, vadinamas kodu. 

Taip visa anketoje arba interviu blanke esanti informacija susisteminama. Tokioje 

sistemoje labai svarbu, kad kodų seka būtų tolydi (be tarpų, nenutrūkstanti) ir griež

tai sutvarkyta. 

Kodų tolydumas reiškia, kad nė vienas iš jų negali būti „pamestas", o griež

tas sutvarkymas- kad jų negalima sukeisti vietomis. 

Atsakymai į uždarus ir pusiau uždarus klausimus iš dalies koduojami prieš 

pradedant tyrimą, t. y. (vadinamasis išankstinis kodavimas). Atsakymams į atvirus 

klausimus bei kai kuriems papildomiems duomenims taip pat iš anksto numatomi 

kodai - arba paskutinėje atsakymo į klausimą grafoje, arba anketos arba interviu 
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blanko pabaigoje. Tačiau kartais atsakymų variantus tikslingiau koduoti jau surin

kus pirminę informaciją (t. y. vadinamasis postkodavimas). Neatsakytus klausimus 

siūloma traktuoti kaip savotiškus atsakymus: tai, kad respondentas nuomonės ne

pateikė kokiu nors klausimu, irgi atspindi jo nuostatas. Be to, neatsakytus klausi

mus siūloma koduoti: jeigu pateiktam klausimui nenurodytas joks atsakymas ( arba 

jis nepasirinktas iš nurodytų variantų), tai laikytina specifiniu atsakymo variantu. 

Atsakymai gali būti koduojami dviem būdais: 

l) nuosekliai numeruojant visų galimų atsakymų variantus;

2) kiekvieno klausimo atsakymų variantams suteikiant skirtingus kodus.

Koduojant atsakymus į atvirus klausimus, visi pateikti atsakymų variantai

skirstomi pagal prasmę. Atsižvelgiant į tyrimo tikslus ir uždavinius, pagal prasmę 

išskirtos artimų atsakymų grupės sujungiamos. Vėliau kiekvienai gr pei skiriamas 

tam tikras kodas. Taip gaunamas formalus atsakymų variantų sąrašas, vadinamas 

kodifikatoriumi, kuriuo remiantis koduojami visi atsakymai į atvirus klausimus. 

Kodifikuojant atsakymus į atvirus klausimus ir išskiriant prasmines grupes 

gautiems rezultatams koduoti, reikėtų laikytis šių taisyklių: 

l) atsakymų grupių išskyrimą lemia tyrimo tikslai;

2) atsakymai, priskirti tai pačiai grupei, turi turėti bendrą loginį ir prasminį

pagrindą; 

3) skirtingos atsakymų grupės turi būti vienareikšmiškai skiriamos pagal

prasmę (siekiant išvengti kodifikavimo klaidų). 

Baigus pirminės informacijos kodavimo procesą, pereinama prie jos apdoro

jimo, kurio esmė-pirminės informacijos apibendrinimas. 

Duomenų vaizdavimo pobūdis visų pirma priklauso nuo pirminės informaci

jos apibendrinimo būdo. Paprasčiausias būdas - grupavimas. Jis leidžia respon

dentą priskirti vienai arba kitai grupei pagal pasirinktą grupavimo požymį. Taip iš

skirtas vienalytes (pagal grupavimo požymi) grupes lengviau lyginti ir analizuoti. 

Be to, kiek vieną grupę atitinka koks nors skaičius, atspindintis jos kiekybinę 

sudėtį. Tokių skaičių, gaunamų respondentus suskirsčius grupes, eilutė vadinama 

pasiskirstymo eilute. Pasiskirstymo eilutės, atspindinčios respondentų grupavimo 

pagal kokybinius požymius rezultatus, vadinamos atributinėmis, o pagal kiekybi

nius variacinėmis eilutėmis. Pasiskirstymo eilutės, be skaitinės, turi ir tekstinę 

charakteristiką (prasmę). Duomenys kartu su papildomu paaiškinančiu tekstu gali 

būti pateikti lentelėse. Lentelių kūrimas nėra atskira matematinės operacijos, pirmi

nės informacijos apibendrinimo rūšis. Tai - tik pasiskirstymo eilučių vaizdavimo 

būdas, kurio privalumas - atitinkamų grupių skaitinių reikšmių aiškinimas. Be lente-
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lių, plačiai taikomas ir kitas - grafinis - duomenų vaizdavimo būdas. Dažniausiai 

taikomi poligonai ir histogramos: poligonai - diskretinėms eilutėms, histogramos -

tolydžioms eilutėms. 

Pradinę informaciją išsamiau apibendrinti galima tik skaičiuojant specialius 

statistinius dydžius, tačiau šiame leidinyje jų plačiau nenagrinėsime. 

4.4. Prognozavimo metodai 

Prognozavimo metodai nėra savarankiški visą tyrimą aprėpiantys metodai: 

bet kokiu atveju tyrimo metu pirminę infom1aciją reikia surinkti, pavyzdžiui, doku

mentų analizės arba ekspertinio vertinimo metodu, o prognozavimas yra specifinis 

jau surinktos informacijos analizės būdas. Kadangi kriminologiniuose tyrimuose 

prognozavimo metodai daug kur taikomi, juos apibūdinsime šiek tiek išsamiau. 

Kriminologillis nusikaltimų prognozavima.� - tai tikėtinas sprendimas apie 

būsimą tam tikro laikotarpio nusikalstamumo paplitimą, stmktūrq, raidos ten

dencijas, Ji nulemiančius veikrnius bei nusikaltimų prevencijos galimybes, įskai

tant kiekybinius ir kokybinius numatomų pasikeitimų rodiklius bei numatomą ji( 

atsiradimo laiką. 

Nusikalstamumo prognozavimas nėra savitikslis. Jis naudingas tik tada, kai 

juo remiantis nusikalstamumą galima nukreipti pageidaujama linkme - užtikrinti nusi

kaltimų prevencijos priemones. 

Nusikaltimų prevencija- tai kriminologinė charakteristika, nusikaltimų pre

vencijos priemonių rengimas ir jų įgyvendinimas. Prognozavimas šiuo atveju leidžia 

pateikti moksliškai pagrįstą būsimo nusikalstamumo kriminologinę charakteristiką. 

Atsižvelgiant į atliekamų prognozių trukmę, išskirtinos šios kriminologinių 

prognozių rūšys: 

l) trumpalaikės (nuo l iki 3 metų); jos ypač naudingos sprendžiant iškilu

sias problemas; 

2) vidutinės trukmės (nuo 3 iki 5 metų); jos leidžia numatyti atitinkamas

poveikio priemones, turinčias įtakos nusikalstamumui makrosocialiniu lygmeniu, 

laiku imtis neutralizuojančių bei kriminogeninių padarinių mažinimo priemonių, sėk

mingai panaudoti antikriminalinį potencialą, numatyti atitinkamų žmogiškųjų, mate

rialinių išteklių sąnaudas ir t.t.; 

3) ilgalaikės (nuo l O iki 15 metų); jos leidžia tik bendrais bruožais nusakyti

būsimus reiškinius; šie bruožai yra tik daugiau arba mažiau tikėtini. 

Tam, kad prognozavimas būtų kuo tikslesnis ir veiksmingesnis, būtina, kad 
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jis vyktų kaip nepertraukiamas procesas. Be to, nuolat turi būti sistemingai kaupiami 
nauji duomenys, reikia nuolat tikslinti esamas prognozes remiantis nauja surinkta 
medžiaga. 

Prognozavimas, kaip tam tikra veikla, yra neapibrėžto pobūdžio, todėl visiš
kai tikslių prognozių negali būti. Pakankamas ir siektinas prognozavimo rezultatas -

kuo labiau priartėti prie būsimos faktinės padėties. Net jeigu prognozė buvo netiksli, 
o šis netikslumas atsirado arba padidėjo socialiai pageidautina linkme dėl to, kad
buvo imtasi siūlomų prevencinio poveikio priemonių, toks prognozavimas laikyti
nas sėkmingu.

Nusikalstamumas - tiek visas, tiek tam tikros jo rūšys -priklauso nuo dauge

lio skirtingų veiksnių. Prognozuojant nusikalstamumo raidą ir numatant jos tenden
cijas, jo kiekybinius ir kokybinius pokyčius, būtina atsižvelgti į nusikalstamumui 

įtakos turinčius veiksnius,jų numatomus pokyčius ir raidą. 
Pagrindinėmis nusikalstamumui įtakos turinčiomis veiksnių grupėmis laikomos: 
■ ekonominės sąlygos, JŲ raida;
■ socialinės sąlygos, jų raida;
■ politinės sąlygos, jų raida;
■ politinė aplinka,jos raida;
■ demograliniai pokyčiai;

■ teisinės sąlygos, jų raida;
■ kultūrinės sąlygos, jų raida;

■ mokslo, technologijos ir technikos raida.
Kiekvienas iš šių veiksnių daro nevienodą įtaką tam tikrų rūšių nusikalsta

mumui. 
Galima išskirti tam tikras veiksnių grupes, kurios turi įtakos duomenims apie 

nusikalstamumą: 
■ veiksniai, turintys įtakos nusikalstamumo registravimui;
■ veiksniai, turintys įtakos nusikalstamumo latentiškumui;
■ veiksniai, turintys įtakos faktinei nusikalstamumo būklei.

Prognozavimas dažniausiai atliekamas taikant toliau nurodytus metodus.
Ekstrapoliacijos metodas. Šiuo metodu prognozuojama atsižvelgiant į praei-

tyje veikusius ir dar tebegaliojančius atitinkamus veiksnius (tendencijas). Ekstrapo
liacijos metodas dažniausiai taikomas trumpalaikėms, artimos ateities prognozėms. 
Praktika rodo, kad prognozės, atliktos ekstrapoliacijos metodu, yra pakankamai pa
tikimos, tačiau atitinkami veiksniai turi būti nekintantys; 
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Modeliavimo metodas. Šiuo metodu prognozuojama atsižvelgiant į visus jau 
minėtus veiksnius, o kartu sukuriamas kiekybinio pobūdžio tiriamojo objekto mate
matinis modelis. Modeliavimo metodas dažniausiai taikomas ilgalaikėms, tolimos 
ateities prognozėms; 

Lyginamasis metodas. Šiuo metodu prognozuojama atsižvelgiant į tapačią 
tam tikrų nusikalstamumui įtakos turinčių veiksnių raidą, pokyčius kitose valstybė
se ir teritorijose ir t.t. Lyginamasis metodas dažniausiai taikomas siekiant nustatyti 
bendras apytiksles prognozes ir galimas raidos kryptis; 

Ekspertinio vertinimo metodas. Šiuo metodu prognozuojama atsižvelgiant į 

atitinkamų sričių ekspertų bei specialistų išvadas, vertinimus apie galimus veiksnių 
ir tendencijų kitimus per tam tikrą laikotarpį ir pan. Ekspertinio vertinimo metodas 
taikomas ilgalaikėms ir kokybinių pokyčių pro!,'110zėms. 

Norint veiksmingai ir pakankamai tiksliai prognozuoti, būtina derinti visus 
šiuos metodus. Be to, būtų pravartu sudaryti artimiausios ateities nusikalstamumo 
automatinę prognozavimo sistemą. 

Bene dažniausiai taikomas kokybinių prognozių metodas - Delfa. metodas. 

Jis įgyvendinamas keliais etapais, ,,klausimų turais". Visų pirma sudaromas Delfų 
komitetas, kurio pagrindinė funkcija- užtikrinti prognozavimo sąlygas, planuoti bei 
kontroliuoti prognozavimą. Pirmajame etape parenkamas bendravimo būdas, ap
klausos dalyvių skaičius ir t.t. Vėliau rengiami bei pateikiami pirmieji klausimai. Atsa
kymai pateikiami minėtam komitetui, kuris apibendrina atsakymus bei pateikia pir
mojo etapo rezultatus. Antrajam etapui klausimai sudaromi atsižvelgiant į pirmųjų 
klausimų rezultatus. Ekspertai ir specialistai turi nurodyti esminius veiksnius ir ati
tinkamai pagrįsti savo nuomonę. Ekspertai, nesutinkantys su bendra nuomone, turi 
argumentuotai pagrįsti savo nuomonę. Trečiajame etape apibendrinami visi duome
nys bei surinkta informacija. Prognozuojama atsižvelgiant į visų dalyvavusių eks
pertų pateiktus atsakymus ir t.t. 

Paminėtini šie Deltų metodo privalumai: 
l) dalyvauja didelė grupė ekspertų ir specialistų, todėl nuomonės būna labai

skirtingos; 
2) išeikvojamos sąlygiškai nedidelės laiko sąnaudos bei piniginiai kaštai;
3) išvengiama „daugumos nuomonės efekto";
4) prireikus užtikrinamas ekspertų ir specialistų anonimiškumas;
5) tarp minėtų etapų yra grįžtamasis ryšys, be to, ekspertų pateikti atsakymai

skaičiuojami statistiniais metodais; 
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6) ekspertai, pateikiantys atsakymus bei argumentus, neįspraudžiami į griež

tus rėmus - atsakymų formas. 

Esminiai Delfų metodo trūkumai yra šie: 

l) pateikiami klausimai gali būti suprantami dviprasmiškai; praktika rodo,

kad neišvengiama dviprasmiškų frazių; be to, prognozė, besiremianti ekspertų dau

gumos nuomone, gali būti klaidinga; 

2) gali keistis ekspertų ir specialistų grupės sudėtis, ypač, kai prognozavi

mas užsitęsia; 

3) sunku įsitikinti, kad visi prognozuojantys ekspertai yra pakankamai kva

lifikuoti; 

4) gautus rezultatus sunku, o kartais net neįmanoma pakartoti;

5) ekspertų ir specialistų anonimiškumas mažina atsakomybę bei leidžia ne

itin stropiai atsiskaityti su atitinkamu komitetu. 

Pagal tai, kokia informacija grindžiama prognozė, išskiriami šie prognozavimo 

metodai: 

l) kokybiniai; jie dažnai įvardijami kaip subjektyviniai, nes prognozuojant

naudojama informacija grindžiama tam tikrų subjektų ( ekspertų, specialistų ir pan.) 

išvadomis ir nuomonėmis. 

2) kiekybiniai; jie analizuoja objektyvius, sąlygiškai patikimus, dažniausiai

praeities duomenis ir informaciją, sudarant atitinkamus modelius ir pan. 

Prognozuojant nusikalstamumą, remiamasi tam tikro socialinio proceso duo

menimis, todėl atsiranda tam tikras proceso ir apie jį gaunamos informacijos neatiti

kimas. Ypač svarbu tai, kad nesutampa nusikaltimo darymo ir jo užregistravimo 

laikas. 

-----. -----

2'1 



KRIMINOLOGINIŲ TYRIMŲ METODIKA 

LITERATŪRA 

l. Luobikienė l. ir kt. Sociologijos pagrindai. K., 1997. 

2. Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. - K., 1997. 

3. Staras R. Prognozavimo metodai, jų ypatumai ir taikymas. Y., 1996. 

4. Martišius S. Elementarūs prognozavimo metodai ir modeliai. V., 1974. 

5. BluvšteinasJ. Kriminologija. Y., 1994. 

6. Babbie E. R. The practice ofsocial research. Belmont, 1975.

7. Bailey K. D. Methods of social rescarch. 1987. 

8. Kidder L. H. Research mcthods in social rclations. 1981. 

9. Prognostisches Szenar der mittclfristigen Kriminalitalscntwicklung in dcr Slowaki-

schen Rcpublik. Bratislava, 1996. 

l O. I'pHlllKOB M K, lllcpcra <P. K. KaK npoaccrn: couHonorn•1ecKoc 1-1cc11e.uona1me. 

- MocKBa, 1985. 

11. Asa11ccoB r. A. TeopJ.1S11-1 MCTO.UOJJOrJ.1S1 KPHMHHOJ1orn•1ecKOIO npor11OJHpoua111U1. 

- Mocxea, 1974. 

12. KnciiMC/IOB M 11. YIOJIOIIIIO npallOBOC npOI1i03J.lpOll3HHC. -TOMCK, 1991. 

13. Kyl(p.llBI.(CB B. H. rc11CJHC npecTyWICIIJ.lll: OllblT KpHMHHOJIOIH'ICCKOro MO,UCJIW 

pūB31ll-UI. - MocKBa, 1998. 

27 



T. Rudzkis, R. Uscila, S. Starkus

Ra 44 Kriminologinių tyrimų metodika. Mokomasis leidinys. - Vilnius: Lietuvos 
teisės akademijos Leidybos centras, 2000. - 27 p. 

Bibl.: p. 27. 

l paveikslas.

ISBN 9955-442-04-2

Sis mokomasis leidinys bendrais brnožais nnsako pagrindinius kriminologini11 tyrimų

aspektus. Jo paskirtis - supažindinti skaitytoją su kriminologinio tyrimo samprata, rūšimis, 

etapais, nusakyti bendrąją tyrimo organizavimo tvarką bei trumpai pristatyti atranktĮ 

kf1rimo, pirminės informacijos rinkimo ir jos analizės bei prognozavimo metodus. 

Sis leidinys skirtas visiems, kas domisi kriminologinių tyrimt! metodika. 

T. Rudzkis, R. Uscila, S. Starkus

KRIMINOLOGINIŲ TYRIMŲ METODIKA 

Metodinis leidinys 

Redaktorė l. M. Abraitytė 
Virželio dailininkė S. Narkevičir1tė 

Maketavo A. llekytė 

SL 585. 2000 08 22. 1,21 lcidyb. apsk. l. 
Tiražas 400 egz. Užsak. Nr. 194. 

Išleido Lietuvos teisės akademijos Leidybos centras, 
Ateities g. 20, 2057 Vilnius 

UDK 343.9.001.8 

Spausdino Lietuvos teisės akademijos Leidybos centro spaustuvė, 
Ateities g. 20, 2057 Vilnius 


	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0001
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0002
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0003
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0004
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0005
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0006
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0007
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0008
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0009
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0010
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0011
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0012
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0013
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0014
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0015
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0016
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0017
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0018
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0019
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0020
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0021
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0022
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0023
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0024
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0025
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0026
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0027
	8390 Kriminologinių tyrimų metodika, 2000 - 0028

