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Tyrimas skirtas specialiai atkuriamojo teisingumo problematikai aptarti, siekiant sukurti 
išsamų mokslinį pagrindą pasaulyje plačiai taikomo humanizmo principu grįsto 
teisingumo modelio – atkuriamojo teisingumo taikymui Lietuvoje bei vienai iš jo formų – 
nusikalstamos veikos aukos ir kaltininko mediacijai. Siekiant iškelto tyrimo tikslo, buvo 
keliami šie uždaviniai: 1) apibrėžti atkuriamojo teisingumo sampratą ir pagrindus ir 
sudaryti mokslinius pagrindus atkuriamojo teisingumo sistemai Lietuvoje kurti; 2) 
išanalizuoti Lietuvos situaciją: taikomus baudžiamosios justicijos modelius, juose 
egzistuojančius atkuriamojo teisingumo elementus, prielaidas ir trukdžius atkuriamojo 
teisingumo idėjos plėtotei; 3) nustatyti ir ištirti problemines nusikalstamos veikos aukos ir 
kaltininko mediacijos taikymo sritis, koncentruojant dėmesį į mediacijos principus, 
baudžiamąją teisinę mediacijos reikšmę ir procesinę formą, mediacijos proceso stadijas, 
mediatoriaus vaidmenį mediacijos procese, kai kurias specifines mediacijos rūšis; 4) 
suformuluoti į teisėkūrą ir teisės taikymą orientuotus pasiūlymus, leisiančius įdiegti ir 
sėkmingai taikyti mediacijos institutą Lietuvoje. 

Atliekant tyrimą buvo taikomi sisteminės analizės, lyginamasis, statistinis, 
interviu metodai, analizuojama literatūra, statistiniai duomenys, tarptautiniai standartai ir 
nacionaliniai teisės aktai, teismų praktika. Atliktas empirinis kokybinis tyrimas. Tyrimo 
metu, remiantis duomenų prisotinimo principu, iš viso buvo apklausta 18 žmonių: 13 
baudžiamosios justicijos ekspertų (teisėjų, prokurorų, advokatų), taip pat buvo apklausti 4 
nusikalstamų veikų kaltininkai, siekiant išsiaiškinti jų susitaikymo ypatumus ir kokie 
veiksniai daro įtaką tokiam jų apsisprendimui bei 1 smurto artimoje aplinkoje 
problematikos ekspertė (Vilniaus miesto krizių centro direktorė). 

Tyrimo autoriai pažymi, kad Lietuvos baudžiamajame procese taikomuose 
įstatymuose yra nemažai nuostatų, kurios atspindi vieną ar kitą atkuriamojo teisingumo 
idėją. Tačiau Lietuvos baudžiamojoje justicijoje nėra nuostatų, kurios leistų realizuoti 
atkuriamojo teisingumo idėją pilnai, o ne fragmentiškai. Lietuvoje sprendžiant mediacijos 
baudžiamosiose bylose apimties klausimą svarbu apsispręsti dėl sąlygų, kurioms esant 
proceso šalys galėtų būti nukreipiamos į mediaciją, bei jas reglamentuoti. Tyrimo autoriai 
siūlo mediacijos procesą reglamentuoti atskiru įstatymu, tačiau atitinkamos nuorodos į 
mediacijos procesą turėtų būti įtvirtintos tiek Baudžiamajame kodekse, tiek Baudžiamojo 
proceso kodekse. 
 
Su tyrimo rezultatais galima susipažinti čia: Michailovič I., Bikelis S., Čepas A., Dobrynina 
M., Simaitis R., Šneideris D., Ūselė L., Venckevičienė J. Atkuriamojo teisingumo perspektyvos 
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