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2012 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas, kuris probaciją 
apibrėžia kaip sąlyginę alternatyvą paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo 
atidėjimą ir lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo 
priežiūra. Probacijos tikslas yra užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir 
mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą. Šio tikslo turėtų būti siekiama įvairiomis 
Probacijos įstatyme nustatytomis priemonėmis, kurioms įgyvendinti Lietuvoje sukurta 
probacijos tarnybų sistema.  

Nors ši sistema buvo sukurta dar 2000 m. įsteigtų pataisos inspekcijų pagrindu, 
naujuoju Probacijos įstatymu ir jį detalizuojančiais įstatymo įgyvendinamaisiais teisės 
aktais buvo siekiama sukurti kokybiškai naują probacijos struktūrą, besivadovaujančią 
atitinkamais principais, įgyvendinančią konkrečias resocializacijos formas, labiau 
besiorientuojančią į pagalbą, o ne vien tik nuteistųjų kontrolę, veiksmingai 
bendradarbiaujančią su kitomis valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis, galinčią veiksmingiau reaguoti į įvairius nuteistų asmenų poreikius. 

Per metus į visų Lietuvos probacijos tarnybų registrą pastaruoju metu patenka 
maždaug 20 000 asmenų, ir nors iš šio skaičiaus ne visiems paskiriama probacija 
formaliąją prasme (asmenys, kuriems ji buvo paskirta, sudaro maždaug pusę visų 
probacijos tarnybų registre buvusių asmenų), akivaizdu, jog darbas su šiais asmenimis 
turi būti kiek įmanoma veiksmingesnis – tai yra probacijos sistemos prasmės sąlyga, taip 
pat svarbus pačių nuteistųjų ir visos visuomenės interesas.  

Sėkmingas probacijos sistemos darbas susijęs su visuomenės saugumu, 
nusikalstamo elgesio mažinimu ir sudėtingu nuteistų asmenų integracijos į visuomenę 
procesu, todėl svarbu nuolatos stebėti šios sistemos darbo veiksmingumą, atrasti 
veiksmingas probuojamųjų priežiūros ir resocializacijos strategijas, atsisakyti 
neveiksmingos praktikos ir periodiškai teikti rekomendacijas dėl probacijos sistemos 
veiklos veiksmingumo skatinimo. Probacijos veiksmingumas suprantamas kaip probacijai 
nustatytų tikslų įgyvendinimo laipsnis panaudojus tam tikrą išteklių kiekį, o norint jį 
įvertinti, pirmiausia reikia pasirinkti veiksmingumo vertinimo kriterijus. Būtent šiems 
kriterijams ir skiriamas pagrindinis dėmesys šioje mokslo studijoje. 

Šiuo metu pagrindinis Lietuvoje nustatytas probacijos sistemos veiksmingumo 
vertinimo kriterijus yra probuojamiesiems pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus 
mažėjimas. Kitaip tariant, vertinant probacijos sistemos veiksmingumą, pirmiausia 
atsižvelgiama į oficialius (registruotus) probuojamųjų recidyvinio nusikalstamo elgesio 
rodiklius. Be šio kriterijaus yra nustatyta ir daugelis kitų, tačiau ir jie ne visi atspindi 
tikrąjį probacijos veiksmingumą ar neveiksmingumą. Šios mokslo studijos tikslas – 
įvertinti Lietuvoje probacijos veiksmingumo vertinimui naudojamus kriterijus, aptarti jų 
pranašumus ir trūkumus, išanalizuoti pagrindinius probacijos veiklos rodiklius, 
išnagrinėti užsienio šalyse taikomus probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo 
modelius bei kriterijus ir pateikti rekomendacijas dėl probacijos sistemos veiklos 
veiksmingumo vertinimo Lietuvoje. 

Atliekant šią mokslo studiją buvo analizuojami probaciją ir strateginį planavimą 
reglamentuojantys teisės aktai, analizuojama ir apibendrinama probacijos veiklos 
statistika. Siekiant ištirti užsienio šalyse sukauptą probacijos sistemos veiksmingumo 
vertinimo patirtį, analizuotos mokslinės publikacijos, užsienio šalių teisės aktai, statistika, 
probacijos tarnybų veiklos ataskaitos ir kita medžiaga. Buvo išanalizuota šešių užsienio 
šalių – Airijos, Anglijos ir Velso, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios 
Zelandijos ir Vokietijos – probacijos veiksmingumo vertinimo patirtis. Išvardytos šalys 
buvo pasirinktos dėl kelių priežasčių. Visose šiose šalyse probacijos sistema gyvuoja gana 
ilgą laiką, tad šios šalys turi didesnę probacijos taikymo ir jos veiksmingumo vertinimo 
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patirtį nei Lietuva. Galiausiai, visų šių šalių probacijos sistemų tikslai ir vykdomos 
funkcijos yra artimos Lietuvos probacijos sistemos tikslams bei funkcijoms, tad šiose 
šalyse taikomi probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo modeliai gali būti pritaikomi 
Lietuvos kontekste. 

Mokslo studijos pabaigoje siūloma, kaip būtų galima kurti probacijos 
veiksmingumo kriterijų sistemą Lietuvoje ir į ką reikėtų orientuotis. Atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad pirmiausia nuo probacijos darbuotojų susiformuoto identiteto priklauso 
pagrindiniai taikomi veiklos metodai, perimta (internalizuota) misija, tikslai, o drauge ir 
jiems pasiekti taikytų priemonių kokybės vertinimo kriterijai. Šiuolaikinė probacijos 
sistema nėra ir negali būti vien tik formalios kontrolės vykdytoja ir su probuojamaisiais 
nutikusių įvykių registruotoja, ji turi būti (ir) skatinanti, motyvuojanti, siekianti pakeisti 
probuojamųjų elgesio kryptį. Tokiu atveju probacijos veiksmingumo įvertinimui 
nepakanka vien formalių statistinių rodiklių, būtina vertinti proceso ir priemonių kokybę, 
įdirbį, priimtų sprendimų proporcingumą susidariusiai padėčiai, jų poveikį ilgalaikei 
probuojamųjų gyvenimo perspektyvai. 

Ši mokslo studija turėtų suteikti papildomų galimybių ir priemonių gerinti 
probacijos sistemos veiksmingumą ir jo vertinimą Lietuvoje, bus naudinga probacijos 
teoretikams ir praktikams, taip pat studijuojantiems ir besidomintiems bausmių vykdymo 
problematika. 
 
Su tyrimo rezultatais galima susipažinti čia: Sakalauskas G., Jarutienė L. Probacijos 
veiksmingumo vertinimas. Mokslo studija. Lietuvos teisės institutas, 2015 (internetinis 
leidinys).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


