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Nusikaltusiems vaikams, kuriems nebuvo sukakęs baudžiamosios atsakomybės amžius, 
įstatymai kurį laiką nenumatė specialių intervencijos priemonių. Gana ilgą laikotarpį 
buvo kuriamas ir derinamas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau 
vadinama – Įstatymas) projektas, kuris buvo priimtas 2007 m., o 2008 m. įsigaliojo. Šiuo 
Įstatymu buvo siekiama sukurti prielaidas vientisai sistemai darbui su elgesio problemų 
turinčiais vaikais, teikti jiems, dar nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus, 
socialinę pedagoginę, psichologinę ir kitokią pagalbą.  

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistema, įtvirtinta Įstatyme, kito, 
buvo papildyta naujomis priemonėmis, tačiau, kaip rodo iki šiol atlikti tyrimai ir situacijos 
analizės, jų įgyvendinimas nėra sklandus: kai kurios priemonės taikomos retai, kitų 
paskirtų vaikui priemonių vykdymas nėra užtikrinamas ir yra formalus, pasigendama 
institucijų, dalyvaujančių skiriant ir vykdant priemones, bendradarbiavimo. Praktikoje 
kylančios Įstatymo įgyvendinimo problemos lemia mokslinio pažinimo poreikį.  

Teisės instituto tyrėjų grupė atliko mokslinį tyrimą, kurio tikslas – kompleksiškai 
ištyrus vaiko minimalios priežiūros priemonių, taikomų už delinkventinį elgesį vaikams, 
dėl amžiaus ar padarytos veikos pobūdžio dar nesantiems baudžiamosios atsakomybės 
subjektais, situaciją ir įgyvendinimo problematiką Lietuvoje, pateikti pasiūlymus ir 
rekomendacijas dėl šios srities teisinio reglamentavimo bei praktikos tobulinimo. Tyrime 
buvo iškelti šie uždaviniai: 1) išnagrinėti pagrindinių vaiko minimalios priežiūros 
priemonių teisinio reglamentavimo prielaidas; 2) išanalizuoti minimalios ir vidutinės 
priežiūros priemonių taikymo praktikos situaciją Lietuvoje, 3) atlikus Vilniaus miesto 
savivaldybės atvejo empirinį kokybinį tyrimą, nustatyti minimalios priežiūros priemonių 
įgyvendinimo problematiką ir identifikuoti šios srities teisinio reglamentavimo bei 
praktinio taikymo tobulinimo kryptis. 

Siekiant tyrimo tikslo ir uždavinių buvo: analizuojami teisės aktai (tarptautiniai 
teisės aktai, užsienio valstybių įstatymai, įtvirtinantys poveikio priemonių sistemą, 
Įstatymas, BK, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, įstatymo 
įgyvendinamieji teisės aktai); studijuojami Lietuvos ir užsienio moksliniai šaltiniai; 
analizuojama Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ir kitų institucijų, 
kaupiančių duomenis apie vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimą bei 
įgyvendinimą, statistinė medžiaga; atliekami kokybiniai interviu su ekspertais, dirbančiais 
įstaigose, teikiančiose minimalią priežiūrą vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus, bei organizuojančiose ir koordinuojančiose tokios priežiūros 
teikimą; atliekami Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžių, kurių 
metu sprendžiama dėl minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo, stebėjimai. 
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