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ĮVADAS
2012 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas (toliau vadinama – Probacijos įstatymas)1 probaciją apibrėžia kaip sąlyginę alternatyvą paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimą ir lygtinį paleidimą iš
pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra (2 straipsnio 5 dalis). Probacijos tikslas yra užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir
mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą (4 straipsnio 1 dalis). 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,2 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 probacijos tarnybų registrą3 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
Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas Nr. XI-1860, priimtas 2011 m. gruodžio 22 d. // Žin.,
2012, Nr. 4-108 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
2 Plačiau apie probacijos sistemos kūrimo procesą Lietuvoje žr.: Dermontas J. Nuteistųjų alternatyvia
laisvės atėmimo bausme reabilitacija // Acta Paedagogica Vilnensia, 2005, Nr. 15, p. 222–229; Deveikytė E. Lithuania // van Kalmthout A. M., Durnescu I. (Eds.). Probation in Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), 2008, p. 551–578; Dziegoraitis A. Kriminalinė bausmė ir probacija teisinėje
valstybėje // Justitia, 1998, Nr. 5 (17), p. 10–11, 20–22; Dziegoraitis A. Nusikalstamumas, kriminalinė
bausmė ir probacija // Kryžkelė, 1998, Nr. 2, p. 6–9; Mackevičius T. Probacija. Quid id est? // Socialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3 (2), p. 737–754; Mackevičius T. Užsienio valstybių probacijos tarnybų
veikla // Jurisprudencija, 2004, t. 51 (43), p. 137–146; Rajunčius S. Pataisos inspekcijos – probacijos
instituto užuomazgos Lietuvoje // Kryžkelė, 2001, Nr. 1, p. 12–13; Sakalauskas G. Ar reikalingas Lietuvai probacijos įstatymas? // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui (vyr. moksl. red. Gintaras Švedas). Vilnius: Vilniaus universiteto
Teisės fakultetas, 2012, p. 532–548; Sakalauskas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 9. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012; Sakalauskas G., Kalpokas V., Mališauskaitė S., Ragauskas P., Stašinskas J., Šerkšnas A., Tamašauskaitė R., Toleikienė V., Usik D., Vinogradnaitė V. Probacijos modelio sukūrimas Lietuvoje. I dalis: Situacijos analizė; II dalis: Koncepcija ir pasiūlymai. Mokslo taikomasis tyrimas. Vilnius:
Teisės institutas, 2002. Prieiga per internetą: <http://teise.org/Nuteistuju_socialine_reabilitacija
_ir_probacija.html>; Sakalauskas G., Mališauskaitė S. Pro-bacijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas
Lietuvoje // Kryžkelė, 2001, Nr. 1, p. 24–27; Stašinskas J., Valionis A. Kol kas greičiau į kalėjimą – ir
jokios probacijos // Kryžkelė, 1998, Nr. 2, p. 4–5; Stašinskas J., Vinogradnaitė V. Probacija: ištakos ir
dabartis // Kryžkelė, 2001, Nr. 2, p. 19–21.
3 Iki 2012 m. buvo vartojamas žodis „įskaita“, kuris asmenų įrašymo į tam tikrus sąrašus kontekste
primena totalitarinę sistemą. Nuo 2012 m. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statistinėse lentelėse ir veiklos ataskaitose vartojamas žodis „registras“ arba „registrai“. Šioje mokslo studijoje vartojamas žodis „registrai“, nepriklausomai nuo to, kuris laikotarpis
turimas mintyje, nebent cituojama oficiali statistinė ataskaita, tuomet rašomas buvęs oficialus jos
pavadinimas.
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pat svarbus pačių nuteistųjų ir visos visuomenės interesas. Per pastaruosius 15 metų probacijos tarnybos dirbo su daugiau kaip 300 000 asmenų – šie duomenys rodo,
kad Lietuvos probacijos sistema atsakinga už didelio asmenų skaičiaus resocializaciją, priežiūrą, jų gyvenimo ateities perspektyvą. 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. Europos
Tarybos Ministrų Komiteto priimtų Europos Tarybos probacijos taisyklių (toliau vadinama – Europos Tarybos probacijos taisyklės)4 paskutinėje VIII dalyje, pavadintoje „Tyrimai, vertinimas, darbas su žiniasklaida ir viešinimas“,5 nurodoma, kad probacijos politika ir praktika, kiek tai įmanoma, turi remtis tyrimais (104 punktas), o
galiojančių įstatymų, politikos ir praktikos įvertinimas turi remtis mokslinėmis žiniomis ir tyrimais, atitinkančiais tarptautinius standartus (105 punktas). Taigi tarptautinės Europos Tarybos probacijos taisyklės pabrėžia mokslinio probacijos proceso vertinimo svarbą. Probacijos įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad
sistemingą probacijos vykdymo ir efektyvumo mokslinę stebėseną organizuoja Teisingumo ministerija. Svarbu paminėti ir tai, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015 m. veiklos plane,6 vykdant probacijos
reformą, buvo numatyta parengti rekomendacijas dėl probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo ir įvertinti probacijos tarnybų veiklos rezultatus pagal nustatytus
vertinimo kriterijus, taip pat atlikti probacijos vykdymo ir efektyvumo mokslinę
stebėseną. Taigi probacijos sistemos veiksmingumo tyrimai buvo numatyti kaip viena iš svarbių 2015 m. veiklos sričių.
Norint įvertinti probacijos veiksmingumą, pirmiausia reikia pasirinkti veiksmingumo vertinimo kriterijus.7 Būtent šiems kriterijams ir skiriamas pagrindinis
Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija CM/Rec (2010) 1 dėl Europos Tarybos probacijos taisyklių. Prieiga per internetą, pavyzdžiui, anglų, vokiečių arba prancūzų kalbomis:
<https://www.coe.int/>; Commentary to Recommendation CM/Rec (2010) 1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules. 10.3 European Committee on
Crime Problems (CDPC). 1075 Meeting, 20 January 2010.
5 Čia ir toliau Europos Tarybos probacijos taisyklių nuostatas vertė autorius.
6 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015 metų veiklos planas,
patvirtintas 2015 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-152.
7 Probacijos veiksmingumas šioje mokslo studijoje suprantamas kaip probacijai nustatytų tikslų įgyvendinimo laipsnis panaudojus tam tikrą išteklių kiekį. Veiksmingumas skiriasi nuo efektyvumo, kuris suprantamas kaip santykis tarp pageidautinų veiklos rezultatų ir panaudotų tiems rezultatams
pasiekti kompleksinių išteklių, indėlių, išlaidų bei kitų resursų. Kitaip tariant, veiksmingumas pirmiausia siejamas su rezultatais, o efektyvumas – su resursų panaudojimu. Kadangi šios sąvokos dažnai painiojamos arba vartojamos kaip sinonimai, jas, pasitelkus ir ekonomiškumo sąvoką,
S. Puškorius apibūdina taip: „Išnagrinėję šiuos terminus galime teigti, kad jie yra išsidėstę hierarchinės piramidės tvarka. Toks šių sampratų santykis išplaukia iš jų turinio. Paprasčiausias kriterijus yra
ekonomiškumas, nes, pirma, jis priklauso nuo santykinai mažesnio skaičiaus veiksnių negu efektyvumas ir veiksmingumas, antra, visi veiksniai tiesiogiai susiję su lėšomis ir, trečia, šis kriterijus ganėtinai lengvai gali būti įvertintas kiekybiškai. Efektyvumo kriterijus aprėpia veiksnius, išskirtus vertinant ekonomiškumą, tačiau, pirma, nagrinėja daug daugiau ir įvairesnių veiksnių, antra, vertina veiklos rezultatus iš sisteminių pozicijų, trečia, yra „arčiau“ nusibrėžtų tikslų. Šis kriterijus taip pat gali
būti apskaičiuotas kiekybiškai, nors tai jau daug sudėtingesnis uždavinys nei vertinant ekonomišku-64

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, atsižvelgiama į oficialius (registruotus) probuojamųjų recidyvinio
nusikalstamo elgesio rodiklius. Vis dėlto pastaruoju metu net ir Lietuvoje imta rimtai abejoti dėl šio kriterijaus tinkamumo, įvardyti jo trūkumai: pirma, probacijos
tarnybų darbuotojų daroma įtaka probuojamųjų recidyvui arba konformistiniam elgesiui yra minimali, juos lemia ir daugelis kitų šalutinių veiksnių; antra, probuojamųjų recidyvinio nusikalstamo elgesio mažėjimas nėra vienintelis galimas pozityvus
probacijos taikymo rezultatas, o probacijos veiksmingumas gali išryškėti praėjus
daugeliui metų; trečia, oficiali probuojamųjų recidyvinio nusikalstamo elgesio statistika neatskleidžia realaus recidyvo masto.8 Šie klausimai tik pastaraisiais metais imti
kelti Lietuvoje, nors daugelis Vakarų kultūros šalių, kuriose laisva ir pagal socialinio
darbo principus veikianti probacijos sistema egzistuoja jau seniai, turėjo daug daugiau laiko ne tik šiuos klausimus iškelti, bet ir juos išspręsti. Visose šiose šalyse seniai suvokta, kad registruotas probuojamųjų recidyvinis nusikalstamas elgesys yra
svarbus ir reikšmingas rodiklis, tačiau jis neparodo ir negali parodyti probacijos
(ne)veiksmingumo. Taigi dabartinis probacijos sistemos veiksmingumo vertinimas
Lietuvoje turi nemažai trūkumų, todėl, siekiant tobulinti probacijos veiklos veiksmingumo vertinimo praktiką, prasminga atsižvelgti į didesnę probacijos taikymo patirtį turinčiose užsienio šalyse taikomus kriterijus, veiksmingumo tyrimo metodus ir
tyrimų rezultatus. 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. Mokslo
duomenų bazėse (EBSCO, Google Scholar) buvo ieškoma publikacijų probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo tema. Paieškai buvo naudojami tokie raktiniai žodžiai

kaip

„probacija“,

„probacijos

veiksmingu-mas / efektyvumas“,

„proba-

tion + effectiveness“, „probation + evaluation“, „probation + outcomes“, „probation +
mą. Veiksmingumo kriterijus yra aukščiausio lygmens kriterijus, nes, pirma, aprėpia efektyvumo kriterijų visumą, antra, nustato kiekvieno efektyvumo kriterijaus įtaką veiklos rezultatams, trečia, svarbiausia, įvertina, kokiu laipsniu pasiekti nustatyti kriterijai.“ Puškorius S. 3E koncepcijos plėtra //
Viešoji politika ir administravimas, 2002, Nr. 3, p. 33. Taigi šioje studijoje pirmiausia analizuojamas
probacijos veiksmingumas, o rašant apie siauresnį resursų panaudojimo kontekstą vartojama „efektyvumo“ sąvoka.
8 Sakalauskas G. Ar prasminga probacijos tarnybų darbą vertinti pagal probuojamųjų recidyvą? //
Teisės problemos, 2014, Nr. 4 (86), p. 5–28.
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quality“, „probation + results“, „probation + inspection“. „probation + performance“,
„probation + success“ ir „probation + recidivism“.
Rengiant mokslo studiją 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 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.
Tikimės, kad ši mokslo studija suteiks 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.
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1. PROBACIJOS SISTEMA
1.1. Kas yra „probacija“?
Žodis „probacija“ perimtas iš anglų kalbos žodžio probation, kilusio iš lotynų kalbos
probatio, reiškiantį „(iš)bandymą“. Šią sąvoką aptarti svarbu, nes įvairiose šalyse ji
gali reikšti iš dalies skirtingus dalykus, gali būti užpildoma skirtingu turiniu, kuris
turi įtakos ir probacijos veiksmingumui bei jo vertinimui.
Bausmių skyrimo ir vykdymo sistemoje istoriškai šiuo žodžiu pradėtos apibūdinti situacijos ir procesai, kai teisiamam ar nuteistam asmeniui, esant tam tikroms
sąlygoms (pirmiausia padarius nesunkius nusikaltimus, taip pat atradus nusikaltėlio
asmenyje teigiamų bruožų, nustačius atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir pan.)
laikinai dėl įvairių priežasčių (pavyzdžiui, kam nors už jį laidavus, jį užtarus, priėmus globoti, laukiant monarcho malonės ar pan.) buvo sudaroma galimybė nevykdyti bausmės, darant prielaidą, kad jo elgesys pasikeis nenaudojant įprastų
bausmės vykdymo formų.9 Svarbu pažymėti, kad ilgą laiką tokios įprastos formos
tebuvo dvi – mirties bausmė ir žiaurios fizinės bausmės, tik vėliau jas laipsniškai
ėmė keisti įkalinimas.10 Taigi probacijos atsiradimas buvo svarbi bausmių taikymo ir
vykdymo raidos dalis humaniškesnių ir pragmatiškesnių bausmių link.
Ilgainiui probacijos samprata kito, probacija imtos nebelaikyti „bet kõkios alternatyvos“ laisvės atėmimui. Daugelio šalių (įskaitant ir Lietuvą) baudžiamuosiuose kodeksuose įtvirtinta bausmių sistema, kurioje su laisvės atėmimu nesusijusios
bausmės nėra laikomos „probacija“, pastarąją numatant tik kaip vieną iš savarankiškų nuosaikios ir pragmatiškos valstybės reakcijos į nusikalstamą elgesį formų. Kitaip tariant, ne visos su realiu įkalinimu nesusijusios bausmės automatiškai laikytinos probacija, pastaroji išsiskiria tam tikrais bruožais ir sąlygomis.
Probacijos sąvoka mokslinėje ir politinėje retorikoje Lietuvoje atsirado ir prigijo prieš gerą dešimtmetį, kai suintensyvėjęs tarptautinis bendradarbiavimas
bausmių vykdymo srityje, ypač – su Norvegija, Švedija ir Kanada – ne tik paskatino
šių šalių gerąja patirtimi grindžiamus pokyčius Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje, bet ir paskleidė naujų idėjų bei sąvokų.11 Įdomu, kad žodis „probacija“ pasklido ir
Žr. taip pat Sakalauskas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir
galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 9. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 46–63.
10 Žinomiausia šį procesą aprašanti publikacija – Foucault M. Disciplinuoti ir bausti. Kalėjimo gimimas. Vilnius: Baltos lankos, 1998.
11 Vienas iš didžiausių ir svarbiausių tarptautinių projektų šioje srityje buvo 1999–2002 m. vykdytas
Kanados, Švedijos ir Lietuvos pataisos projektas, kurio metu buvo intensyviai bendradarbiaujama
tarp minėtų valstybių praktikų bei mokslininkų kuriant naujus pagrindus bausmių vykdymo sistemai
Lietuvoje. Vienas iš šio projekto rezultatų – prie dabartinio Lietuvos teisės instituto suburtų mokslininkų ir praktikų atliktas tyrimas, kurį rėmė Atviros Lietuvos fondas: Sakalauskas G., Kalpokas V., Mališauskaitė S., Ragauskas P., Stašinskas J., Šerkšnas A., Tamašauskaitė R., Toleikienė V., Usik D., Vinogradnaitė V. Probacijos modelio sukūrimas Lietuvoje. I dalis: Situacijos analizė; II dalis: Koncepcija ir
pasiūlymai. Mokslo taikomasis tyrimas. Vilnius: Teisės institutas, 2002. Prieiga per internetą:
<http://teise.org/Nuteistuju_socialine_reabilitacija_ir_probacija.html>. Švedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo bausmių vykdymo srityje projektas buvo pradėtas anksčiau. Plačiau žr.: Lietuvos ir Švedijos kalėjimų-dvynių projektas užbaigtas, bendradarbiavimas tęsiamas //Infolex.lt, 2004-05-06. Priei-99

prigijo palyginti greitai, aplenkdamas šiuo žodžiu apibūdinamos socialinės ir teisinės prasmės bei turinio suvokimą, mokslines ir politines diskusijas. Iki šiol be apčiuopiamų rezultatų galima polemizuoti, ar Lietuvoje „probacija“ jau buvo anuomet,
kai šį žodį perėmėme iš kitų valstybių etimologinio konteksto, ar ją turėjome iki
naujojo Probacijos įstatymo priėmimo, ar ji atsirado tik jį priėmus, ar šio įstatymo
priėmimas bei įsigaliojimas tikrai leido nedviprasmiškai nurodyti probacijos kontūrus Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje?12
Analizuojant probacijos institutą tarptautiniu mastu pažymėtina, kad nors
probacija yra daugelyje valstybių,13 įvairiose valstybėse sukurtos ir taikomos
įvairiausios probacijos formos: kai kuriose valstybėse probacija laikoma savarankiška bausme, kitose ja pripažįstamos asmeniui bausmę paskyrus, bet, jos vykdymą
atidėjus, papildomai nustatytos elgesio kontrolės bei socialinės integracijos priemonės, o kai kuriose probacija – bausmės paskyrimo atidėjimas, pripažinus asmenį
esant kaltą. Būtent pastaroji bausmės forma kartais laikoma „tikrąja probacija“ (pavyzdžiui, Austrijoje), kai asmuo pripažįstamas kaltas, bet bausmės jam paskyrimas
atidedamas siekiant pasižiūrėti, kaip jis elgsis, kokia jo socialinė rizika, galimybės,
poreikiai ir pan., taigi tai – tikrasis „išbandyti“, kai valstybė neskuba skirti bausmės,
bet skiria laiko „išbandymui“. Tuo atveju, kai bausmė (dažniausiai – laisvės atėmimas) paskiriama, bet tam tikram laikui atidedamas jos vykdymas, dalies mokslininkų ir praktikų nuomone, nėra „tikroji probacija“, nes bausmė asmeniui jau paskirta,
taigi tai yra tik sąlyginis išbandymas. Kad ir kaip būtų, būtent pastaroji probacijos
forma labiausiai paplitusi pasaulyje (įskaitant ir Lietuvą).
Tarp įvairių valstybių skiriasi probacijos metu su nuteistuoju asmeniu atliekamo darbo turinys, kurį iš esmės sudaro dvi dažnai sunkiai viena su kita suderinamos funkcijos – asmens elgesio kontrolė bei socialinės ir asmeninės pagalbos
teikimas, dar vadinamos „dvigubu mandatu“.14 Šiuos skirtumus lemia valstybių kultūrinis, socialinis, ekonominis, profesinis, politinis kontekstas bei baudžiamosios
justicijos modeliai, baudžiamosios politikos kryptys.15
ga per internetą: <www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=9802>. Tačiau 1999 m.
pradėjus įgyvendinti Kanados ir Lietuvos bendrą projektą šie du projektai faktiškai buvo įgyvendinami kartu.
12 Visi šie klausimai analizuojami 2-oje išnašoje nurodytoje literatūroje.
13 Klaus J. F. Handbook on Probation Services. Guidelines for Probation Practitioners and Managers.
Rome, London, 1998, p. 4.
14 Plačiau žr. Švedaitė-Sakalauskė B. Kodėl refleksija? Apie socialinį darbą kaip refleksyvų profesionalumą // STEPP, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2012, Nr. 6, p. 23–26; ŠvedaitėSakalauskė B., Buzaitytė-Kašalynienė J., Gvaldaitė L. Socialinis darbas ir galia: teoriniai tyrinėjimų pagrindai // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2014, Nr. 13 (1), p. 28. Šveicarijos socialinių darbuotojų etikos kodekse netgi išskiriamas trigubas mandatas, kuriame minėtas dvigubas pagalbos ir kontrolės mandatas laikomas tik vienu iš jų: „Social Work undertakes to fulfil a triple mandate: (1) the
double mandate of help and control on the part of society and institutions (institutional providers),
(2) the implicit or openly expressed desire of individuals who utilise Social Work services, and (3)
Social Work’s own professional knowledge, professional ethics and the principles of human rights
and social justice. This third mandate guides Social Work Professionals through conflicts that may
arise between the first and the second mandate.“ Professional Code of Ethics in Social Work Switzerland. Bern: AvenirSocial – Professional Social Work Switzerland, 2010, 5 skyriaus 10 punktas, p. 4.
Prieiga per internetą: <http://www.avenirsocial.ch/cm_data/ berufskodex_a3_en.pdf>.
15 Plačiau žr. Sakalauskas G., Kalpokas V., Mališauskaitė S., Ragauskas P., Stašinskas J., Šerkšnas A., Tamašauskaitė R., Toleikienė V., Usik D., Vinogradnaitė V. Probacijos modelio sukūrimas Lietuvoje. I da- 10 -

Įvairiose šalyse galima rasti labai įvairių probacijos formų, kartais netgi sunkiai palyginamų tarpusavyje – jos priklauso nuo šalies teisinės ir socialinės apsaugos
sistemos, tradicijų, kultūros, istorinių aplinkybių ir pan.16 Pažymėtina, kad Europos
Tarybos probacijos taisyklės probaciją sieja su „įstatymuose įtvirtintų ir nusikaltėliui taikomų bausmių bei priemonių vykdymu bendruomenėje“.17 Tai apima „veiklas
ir intervencijas, siejamas su priežiūra, konsultavimu ir parama, turint tikslą integruoti nusikaltėlį į visuomenę, taip pat prisidėti prie visuomenės saugumo“. 18 Taigi
probacijos samprata (šioje rekomendacijoje) aprėpia bausmių bei baudžiamųjų
priemonių bendruomeniškumą ir asmeninį palydėjimą prižiūrint, konsultuojant ir padedant nuteistajam.

1.2. Probacijos raida ir taikymas Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 21 d. nutarimu19 buvo patvirtinta Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcija (toliau vadinama – Koncepcija), kuri
probaciją apibrėžė kaip baudžiamosios atsakomybės realizavimo formą, kurią sudaro bausmės vykdymo atidėjimas, lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo
bausmės prieš terminą ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų, taikomą nusikaltimą padariusiam asmeniui kaip lygtinio pobūdžio alternatyva paskirtai laisvės
atėmimo bausmei ir vykdomą taikant nuteistojo priežiūrą ir teikiant jam socialinę
paramą (pagal Koncepcijos 2 p. pateikiamą apibrėžimą). Koncepcijos ištakos siekia
minėtą 1999–2002 m. vykdytą Kanados, Švedijos ir Lietuvos pataisos projektą, o
idėjinį jos pagrindą sudarė 2001–2002 m. prie dabartinio Lietuvos teisės instituto
suburtos mokslininkų ir praktikų darbo grupės atliktas ir iki šiol aptariant probacijos tematiką dažnai cituojamas mokslinis taikomasis tyrimas.20 2002 m. parengtoje
tyrimo ataskaitoje, kai dar negaliojo naujasis Lietuvos Respublikos baudžiamasis
kodeksas (toliau vadinama – LR BK)21 ir netgi nebuvo priimti naujieji Lietuvos Res-

lis: Situacijos analizė. Mokslo taikomasis tyrimas. Vilnius: Teisės institutas, 2002, p. 6–7. Prieiga per
internetą: <http://teise.org/Nuteistuju_socialine_reabilitacija_ir_probacija.html>.
16 Žr., pvz., Cartledge C. C., Tak P. J. P., Tomic-Malic M. Probation in Europe. Netherlands, 1981, p. 12;
Klaus J. F. Handbook on Probation Services. Guidelines for Probation Practitioners and Managers.
Rome, London, 1998, p. 24; Hough M., Hamai K., Ville R., Harris R., Zvekic U. Probation round the
world. A comparative study. London & New York, 1995, p. xviii. Žr. taip pat minėtą prie dabartinio
Lietuvos teisės instituto suburtos darbo grupės 2002 m. atliktą tyrimą.
17 Angl. „Probation: relates to the implementation in the community of sanctions and measures, defined by law and imposed on an offender“. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija CM/Rec
(2010) 1 dėl Europos Tarybos probacijos taisyklių. Prieiga per internetą, pavyzdžiui, anglų, vokiečių
arba prancūzų k.: <https://www.coe.int/>.
18 Angl. „It includes a range of activities and interventions, which involve supervision, guidance and
assistance aiming at the social inclusion of an offender, as well as at contributing to community safety.“ Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad visuomenės saugumas labai sąmoningai rašomas po integracijos prioriteto, sujungto angliškuoju „as well“, kuris šiuo atveju verčiamas kaip „taip pat“.
19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos ir
probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ Nr. 220, priimtas 2007 m. vasario 21 d. // Žin., 2007, Nr. 27-989.
20 Žr. minėtą prie dabartinio Lietuvos teisės instituto suburtos darbo grupės 2002 m. atliktą tyrimą.
21 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, priimtas įstatymu Nr. VIII-1968 2000 m. rugsėjo
26 d. // Žin., 2000, Nr. 89-2741 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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publikos baudžiamojo proceso (toliau vadinama – LR PBK)22 ir Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo (toliau vadinama – LR BVK) kodeksai,23 buvo teigiama, kad „Lietuvoje iki galo neišvystytais probacijos elementais būtų galima laikyti bausmės vykdymo atidėjimo bei lygtinio paleidimo institutus baudžiamojoje ir bausmių vykdymo
teisės šakose, o jų pagrindu sukurta institucijų infrastruktūra galėtų būti laikoma
probacijos sistemos užuomazga“.24 Taigi anuomet, dar negaliojant naujiesiems kodeksams, bausmės vykdymo atidėjimas bei lygtinio paleidimo institutai buvo laikomi probacijos užuomazgomis.
Politinė nuostata sukurti probacijos sistemą Lietuvoje buvo įrašyta Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu25 patvirtintoje Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje – „sukurti lygtinio bausmės vykdymo atidėjimo ir lygtinio
paleidimo iš laisvės atėmimo įstaigos (probacijos) modelį, kuris atitiktų tarptautinių
teisės aktų nustatytus reikalavimus“, taip pat 2000–2004 m.,26 2004–2008 m.,27
2006–2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose.28 Koncepciją atitinkantis probacijos apibrėžimas buvo suformuluotas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 7 d. Seimui pateiktame Probacijos įstatymo projekte,29 kuris po ilgų diskusijų bei priėmus kompromisinius sprendimus buvo priimtas
2011 m. gruodžio 22 d.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, priimtas įstatymu Nr. IX-785 2002 m. kovo
14 d. // Žin., 2002, Nr. 37-1341 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
23 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas, priimtas įstatymu Nr. IX-994 2002 m. birželio
27 d. // Žin., 2002, Nr. 73-3084 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
24 Žr. minėtą prie dabartinio Lietuvos teisės instituto suburtos darbo grupės 2002 m. atliktą tyrimą.
25 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos“ Nr. IX-1187,
priimtas 2002 m. lapkričio 12 d. // Žin., 2002, Nr. 113-5029.
26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000–2004
metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ Nr. 149, priimtas 2001 m. vasario 9 d. //
Žin., 2001, Nr. 14-437.
27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008
metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ Nr. 315, priimtas 2005 m. kovo 24 d. // Žin.,
2005, Nr. 40-1290.
28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008
metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ Nr. 1020, priimtas 2006 m. spalio 17 d. //
Žin., 2006, Nr. 112-4273. Be to, probacija buvo minima ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu
2003 m. kovo 20 d. Nr. IX-1383 patvirtintoje Nacionalinėje nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoje // Žin., 2003, Nr. 32-1318: „4) lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo įstaigų, taip pat lygtinio
nuteisimo taikymas turi būti siejami su organizacine prasme veiksmingu probacijos tarnybų tinklo
sukūrimu“ (36 p.). Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. XII-1682 (TAR,
2015-05-13, Nr. 7293) patvirtinus Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programą anksčiau minėtas nutarimas neteko galios, o naujojoje programoje įtvirtinta tokia nuostata: „Svarbu toliau tobulinti bausmių vykdymo ir probacijos sistemas, siekiant, kad bausmių vykdymas būtų skirtas nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui perauklėti ir kad bausmę atlikę asmenys geriau įsilietų į visuomenės gyvenimą, ir taip mažinti pakartotinį nusikalstamumą.“ Apmaudu, kad čia vėl atsirado iš Lietuvos
teisinės retorikos jau beveik išnykusi sovietinės tradicijos suformuluota sąvoka „nusikalstamas veikas padariusių asmenų perauklėjimas“. Plačiau apie tai žr. šios mokslo studijos 2.1 skyrių, taip pat:
Sakalauskas G. Įkalinimo tikslų labirintuose // Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir
perspektyvos Lietuvos Respublikoje (vyr. moksl. red. Gintaras Švedas). Vilnius: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 2010, p. 133–153; Sakalauskas G. Kalinimo sąlygos ir kalinių resocializacijos prielaidos // Teisės problemos, 2015, Nr. 2, p. 5–53.
29 Įstatymo projekto 2 str. probacija buvo apibrėžta kaip „sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas, lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės
prieš terminą ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra“. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo projektas Nr. XIP-1892, Seimui pateiktas 2010 m. balandžio 7 d. 2010 m. lapkričio 11 d. du Seimo nariai pateikė alternatyvų Probacijos įstatymo projektą
Nr. XIP-2644, kurie abu galiausiai buvo sujungti į vieną.
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Pagal probacijos apibrėžimą Koncepcijoje probacija yra bausmės vykdymo
atidėjimas, lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir
lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų. Tačiau kartu su naujuoju Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu buvo priimti ir jį lydintys kitų įstatymų pakeitimai ir papildymai, įskaitant ir LR BK 77 bei 94 straipsnių panaikinimą. Šie straipsniai reglamentavo lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą institutą,
kuris buvo taikomas retai, kėlė daug neaiškumų dėl jo santykio su lygtinio paleidimo
iš pataisos įstaigų institutu, iš dalies dubliavo vienas kitą.30 Jo atsisakius Probacijos
įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje buvo įtvirtinta, kad probacija yra sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo
priežiūra.
Už probacijos vykdymą Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių, atsakingos
specialiai tam sukurtos probacijos tarnybos (buvusios pataisos inspekcijos). Tačiau šios tarnybos yra atsakingos ne vien už minėtas dvi laisvės atėmimo bausmės
vykdymo formas, bet ir už daugelį kitų bausmių. Žvelgiant į Europos Tarybos probacijos taisykles ir mąstant pragmatiškai, tai, kad probacijos tarnybos vykdo ne vien
minimas tris bausmės formas, bet ir daugelį kitų bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių, lyg ir ragintų gerokai išplėsti probacijos sąvoką. Ja Lietuvoje galėtų būti laikomos visos baudžiamojo teisinio turinio prievartos priemonės (baũsmės, bausmės vykdymo atidėjimas, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės, atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės taikomos priemonės,31
lygtinis paleidimas), už kurių vykdymą yra / būtų atsakingos probacijos tarnybos –
vykdančios jas bendruomenėje ir prižiūrinčios, konsultuojančios bei teikiančios paramą nuteistiems asmenims. Pažymėtina, kad šios priemonės ne tik atitinka Europos Tarybos probacijos taisyklėse apibrėžtą probacijos sampratą, bet ir dažniausiai
turi sąlyginį pobūdį (gresiančią galimybę teismui pakeisti jas kitomis (dažniausiai –
griežtesnėmis) priemonėmis), kuris Europos Tarybos probacijos taisyklių komentare taip pat laikomas vienu iš probacijos požymių.32 Šioje mokslo studijoje pirmiausia
vertinamas „tikrosios“ probacijos veiksmingumo kontekstas, tačiau jis gali būti taikomas ir minėtai galimai probacijos plačiąja prasme sampratai.
1 pav. pavaizduota asmenų skaičiaus probacijos tarnybų registre dinamika
1998–2016 m. Jame matyti, kad per 18 metų šis skaičius buvo labai nevienodas ir,
pavyzdžiui, 1999 m. ir 2008 m. skyrėsi beveik 2 kartus.

Plačiau žr. Sakalauskas G. Lygtinio paleidimo sistema ir korupcijos rizika. Vilnius: Teisės institutas,
2010, p. 4–8. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/1lygtinio-paleidimo.pdf>. Sakalauskas G.,
Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 9. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 56–59.
31 Pirmiausia turimas mintyje atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (LR BK 38 str.), galėsiantis laipsniškai virsti į tarpininkui dalyvaujant vyksiantį mediacijos procesą, taip pat atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (LR BK 40 str.).
32 Commentary to Recommendation CM/Rec (2010) 1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe probation rules. 10.3 European Committee on Crime Problems (CDPC).
1075 Meeting, 20 January 2010, p. 1–2.
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1 pav. Asmenų skaičius probacijos tarnybų registre 1998–2016 m.33
35000
PT registre per metus buvusių asmenų skaičius

31923
30464

30005

30000

PT registre sausio 1 d. buvusių asmenų skaičius
28276 27871

27078

25000

23933
21622 21595 21757

21358

20000

17422

20624
19156

18067

18086 17644 17663

18747 18641

15395

15319

13843 13960

15000

11845

10946

9339

10000

8533

8278

7845

8070

8293

8116

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8777

8958

8611

8536

2013

2014

2015

2016

5000

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Šiame mokslo studijos skyriuje pristatoma tik bendra šių skaičių dinamika, tačiau analizuojant probacijos veiksmingumo kriterijus šis pokytis bus svarbus ir konkretesniu aspektu – probuojamųjų skaičiaus didėjimas šiuo metu numatomas kaip
vienas iš probacijos veiksmingumo kriterijų – todėl svarbu gilintis ir į veiksnius,
lėmusius matomus pokyčius. Iki naujojo LR BK įsigaliojimo 2003 m. nuo 60 proc. iki
75 proc. visų pataisos inspekcijų registre buvusių asmenų sudarė nuteistieji, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas (senojo LR BK 471 str.), tai buvo vienintelė reikšminga alternatyva realiam įkalinimui,34 1998–2002 m. vidutiniškai pritaikyta
maždaug 45 proc. visų nuteistų asmenų. Įsigaliojus naujajam LR BK ši bausmės forma imta taikyti vis rečiau ir nuo 30 proc. 2003 m. (5 241 atvejis) sumažėjo iki
6 proc. 2014 m. (1 344 atvejai), o 2015 m. sudarė 7,9 proc. (1 432 atvejai) visų paskirtų bausmių struktūroje (žr. 2 pav.).

Parengta pagal Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Ataskaitą apie asmenis, esančius miestų ir rajonų policijos komisariatų pataisos darbų inspekcijų įskaitoje, 2000 m., Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Ataskaitas
apie asmenis, esančius miestų ir rajonų pataisos inspekcijų įskaitoje, 2001–2003 m., Darbo su nuteistaisiais, esančiais regionų pataisos inspekcijų teritorinių padalinių įskaitoje, suvestines 2004–2012 m.,
Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitas 2013–2015 m.
34 Žr. minėtą prie dabartinio Lietuvos teisės instituto suburtos darbo grupės 2002 m. atliktą tyrimą,
p. 121–125. Taip pat plačiau žr.: Švedas G. Laisvės atėmimo bausmė: baudžiamosios politikos, baudžiamieji teisiniai ir vykdymo aspektai. Vilnius, 2003; Švedas G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir
tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2006.
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2 pav. Nuteistiesiems asmenims pirmosios instancijos teismuose paskirtos bausmės
Lietuvoje 2003–201535
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Ir pagal seną, ir pagal naują LR BK bausmės vykdymas galėjo ir gali būti atidedamas laikotarpiui nuo 1 iki 3 metų (naujojo LR BK 75 straipsnis ir 92 straipsnis).
Nors Lietuvoje nėra statistikos ar empirinių tyrimų apie tai, kiek vidutiniškai trunka
bausmės vykdymo atidėjimas ir kokia yra šių terminų struktūra, tačiau bet kuriuo
atveju šios laisvės atėmimo bausmės formos galima maksimali trukmė yra ilgiausia,
palyginus su kitomis probacijos tarnybų vykdomomis bausmėmis (palyginimui –
viešieji darbai gali būti skiriami iki 1 metų, laisvės apribojimas – iki 2 metų), taip pat
ir daugiausia probacijos tarnybų vykdomų baudžiamojo36 ir auklėjamojo poveikio
priemonių.37 Tai leidžia daryti prielaidą, kad bausmių vykdymo atidėjimo dalies
bendroje probacijos tarnybų vykdomų bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių struktūroje mažėjimas lemia ir mažėjantį bendrą registre esančių
asmenų skaičių, nes pastarosios dažniausiai vykdomos daug trumpesnį laiką, todėl
asmenys iš registro greičiau išbraukiami. 1999 m. bausmės vykdymo atidėjimą probacijos tarnybos (pataisos inspekcijos) prižiūrėjo 23 559 asmenims, o 2014 m. – tik
Parengta pagal Nacionalinės teismų administracijos sudaromą statistinę Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaitą. Bausmių rūšys ir amnestijos taikymas (I instancijos teismuose) 2003–2015 metais.
36 Pastaraisiais metais teismai dažniausiai skiria nemokamus darbus, turtinės žalos atlyginimą arba
pašalinimą, dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, nustato draudimą prisiartinti prie
nukentėjusio asmens. 2014 m. šios baudžiamojo poveikio priemonės pirmosios instancijos teismuose
iš viso bendrai buvo paskirtos 2 249 kartus. Ilgesniam laikui galinčios būti skiriamos baudžiamojo
poveikio priemonės – uždraudimas naudotis specialia teise (nuo 1 iki 3 metų), viešųjų teisių atėmimas (nuo 1 iki 5 metų) ir teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimas (nuo 1 iki
5 metų) – 2014 m. iš viso bendrai buvo paskirtos tik 127 kartus. Žr. Nacionalinės teismų administracijos sudaromą statistinę Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaitą. Bausmių rūšys ir amnestijos taikymas (I instancijos teismuose) 2014 metais.
37 Visos probacijos tarnybose vykdomos auklėjamojo poveikio priemonės, išskyrus labai retai taikomą atidavimą tėvams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti
ir prižiūrėti (nuo 6 mėnesių iki 3 metų), paprastai skiriamos trumpesniam nei 1 metų terminui.
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5 580 asmenų (žr. 3 pav.). 2 pav. ir 3 pav. matyti, kad bausmės vykdymo atidėjimą
teismų praktikoje „pakeitė“ laisvės apribojimo bausmė.
3 pav. Probacijos tarnybų (pataisos inspekcijų) registre buvusiems asmenims vykdytos
bausmės, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės 1999–2015 m. (asmenų
srautas per metus)38
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Teismuose paskirtų bausmių struktūra (2 pav.) ir jų trukmė lemia probacijos
tarnybose vykdomų bausmių struktūrą ir probuojamųjų skaičių. 2 pav. matyti, kad
nuo 2005 m. gerokai padidėjo baudos bausmės dalis, pastaraisiais metais ji siekia
maždaug 27 proc. visų paskirtų bausmių. Už baudos bausmės (priverstinį)39 vykdymą probacijos tarnybos nėra atsakingos, todėl šios bausmės dalies didėjimas paskirtų bausmių struktūroje gali mažinti ir probuojamųjų skaičių. Tačiau tai nutinka
tik tuo atveju, kai baudos bausmė teismų praktikoje realiai pakeičia kitas bausmes, o
baudų taikymas nedidėja vien tik plečiant (intensyvinant) baudžiamąjį persekiojimą
(šia bausme nuteisiant daugiau asmenų dėl didėjančio bendro nuteisiamų asmenų
skaičiaus).
Parengta pagal tas pačias statistines ataskaitas, kaip ir 1 pav. Svarbu paminėti, kad 1999 m. prie
atlikusių pataisos darbus priskaičiuoti ir 14 asmenų, kurie pataisos darbus atliko pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 28 straipsnį, 1999 m. prie bausmės vykdymo atidėjimo priskaičiuoti 19 asmenų, kuriems baudos vykdymas buvo atidėtas įpareigojus atlikti nemokamus darbus (senojo LR BK 32 straipsnio 6 dalis), 2000 m. tokių asmenų buvo 130, 2001 m. – 257,
2002 m. – 537. 2010 m. probacijos tarnybų statistinėje ataskaitoje turbūt yra įsivėlusi klaida, nes
bendras probacijos tarnybų registre buvusių asmenų skaičius – 18 747 (nurodytas 1 pav.) nesutampa
su bendru visų asmenų, kuriems buvos vykdytos bausmės, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio
priemonės, sudėties skaičiumi – 19 107 (gaunamas sudėjus visus 3 pav. 2010 m. stulpelyje nurodytus
skaičius, įskaitant ir paskutinėje stulpelio dalyje nenurodytos paskirtos bausmės – teisės dirbti ar
užsiimti tam tikra veikla atvejų skaičiaus – 93).
39 Pagal LR BVK 24 straipsnio 2 dalį baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta. Pagal
LR BVK 25 straipsnio 1 dalį, kai nuteistasis neturi lėšų baudai sumokėti, antstolio teikimu ir nuteistojo sutikimu teismas, vadovaudamasis LR BK 47 straipsniu, baudą gali pakeisti viešaisiais darbais.
Taigi tokiu atveju viešųjų darbų vykdymą perima probacijos tarnybos.
- 16 38

2 pav. matyti, kad realus įkalinimas (laisvės atėmimas ir areštas) sudaro beveik 40 proc. visų paskirtų bausmių – tai yra labai didelė dalis, palyginus su daugeliu
kitų Europos šalių, o absoliutus paskirto realaus laisvės atėmimo skaičius 2014 m.
buvo didžiausias (4 953) per pastaruosius 10 metų, realaus arešto (2 484) – beveik
2 kartus didesnis nei 2004 m. (1 352). Su realiu įkalinimu nesusijusių bausmių santykinė dalis 2012–2014 m. labiausiai padidėjo dėl intensyvesnio smurto artimoje
aplinkoje baudžiamojo persekiojimo.40
Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad vienos iš „tikrosios“ probacijos formų –
lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų – vykdymo dalis per 15 metų sumažėjo
maždaug 3 kartus (3 pav.). Ši problematika jau išsamiai analizuota kitose publikacijose,41 tačiau šiame kontekste šis faktas svarbus bent dėl dviejų priežasčių: 1) jau
minėta, ir prie to bus grįžta toliau tekste, kad probuojamųjų skaičiaus didėjimas laikomas vienu iš probacijos sistemos vertinimo rodiklių – lygtinio paleidimo teisinio
reglamentavimo ir ypač – praktinio taikymo pokyčiai rodo, kad šios probacijos formos vykdymo apimtys nuo probacijos tarnybų veiklos beveik nepriklauso; 2)
lygtinai paleidžiami asmenys išeina iš įkalinimo įstaigų, o tai yra svarbus skirtumas nuo asmenų, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas ir kurių didžioji dalis
įkalinimo įstaigose nėra buvę. Ir darbas su šiomis skirtingomis asmenų grupėmis, ir
jo veiksmingumo vertinimas turi turėti savų ypatumų.
4 pav. matyti, kad 2014 m. iš įkalinimo įstaigų lygtinai buvo paleista tik 1 020
asmenų (30,8 proc. nuo visų paleistųjų) – tai buvo mažiausias skaičius per visą
analizuojamą laikotarpį ir, pavyzdžiui, beveik 5 kartus mažesnis nei buvęs 2003 m.
(anuomet lygtinai buvo paleisti 4 927 asmenys).
Apibendrinant galima teigti, kad pastaraisiais metais „tikroji“ probacija
(bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų) probacijos
tarnybų veiklos struktūroje sudaro tik maždaug 1/3 (2014 m. – 35,7 proc.), ir tikėtina, jog ji toliau mažės.42 Nors kita Lietuvos probacijos tarnybų veiklos sritis formaliai nėra „probacija“, tačiau viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, taip pat
baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės savo esme ir turiniu yra labai panaPlačiau žr. Sakalauskas G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje? // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 95–136.
41 Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir
praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 5–39; Sakalauskas G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje? // Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 95–136.
42 Prognozuotina, kad toliau mažės artimiausiais metais. Tačiau būtina paminėti, kad 2015 m. kovo
19 d. priimtu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 179 ir 187
straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-1554 (TAR, 2015-03-23, Nr. 2015-04087) buvo sudaryta galimybė pagal LR BK 75 straipsnį atidėti paskirtos bausmės vykdymą, nuteisus ir už sunkius nusikaltimus.
Sunku pasakyti, kiek šis pakeitimas padidins bausmės vykdymo atidėjimo taikymo atvejų skaičių, nes
nėra žinoma, kiek per metus nuteisiama asmenų būtent už sunkius nusikaltimus, be to, bausmės vykdymo atidėjimas yra tik galimybė. Per metus Lietuvoje užregistruojami maždaug 4 000 sunkių ir labai
sunkių nusikaltimų (statistikoje jie skaičiuojami bendrai), iš jų sunkūs nusikaltimai tikėtinai turėtų sudaryti šiek tiek didesnę dalį. Dalis šių nusikaltimų nėra ištiriama, todėl remiantis šiais apytikriais skaičiavimais galima daryti prielaidą, kad už sunkius nusikaltimus kasmet teisiama maždaug 1 000 asmenų.
Jeigu teismai išties dažnai taikytų bausmės vykdymo atidėjimą, tuomet probuojamųjų skaičius galėtų
padidėti. 2015 m. statistika rodo, kad šis skaičius padidėjo 10 proc. (žr. 3 pav.), tačiau reikėtų nuodugniau ištirti šio padidėjimo priežastis. Taip pat kol kas sunku prognozuoti tolesnę lygtinio paleidimo taikymo praktikos raidą – ar jis bus toliau taikomas vis rečiau, ar visgi ši praktika keisis priešinga linkme.
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šios į probaciją formaliąją prasme, juolab kad pastarosios gali būti skiriamos probacijos laikotarpiu, o daugelyje kitų šalių ir formaliai laikomos probacija.
4 pav. Paleidimas iš įkalinimo įstaigų Lietuvoje esant įvairiems pagrindams 1998–2015 m.
(absoliutūs skaičiai, kairėje skalėje – proc.)43
100%

113

Pakeitus
nuosprendį

90%
2250
80%

1115
2160

70%

3003

2510 2261 2106

2906

5

10
13

142
30

275

326
125

30%

20%

2132
1618

0%

3961

Dėl ligos

0

5

Amnestija

10

50%
378

1082

0

3094

40%

1020

1535 1549

4211 4927

60%

10%

1978 1788

1198 1136

33

6

11

Malonė

23

143

2006

1676
1874 1791 1753

1983 2506

2045 2133

2262

2288

Lygtinai paleisti
(BVK 157 str.)

1603 1610
1832 1691
Lygtinai atleisti
nuo bausmės
(1961 m. BK 54
str. ir 2000 m. BK
77 str.)
Atlikę visą
bausmę

Toliau šioje mokslo studijoje analizuojant probacijos tarnybų veiksmingumo kriterijus mintyje turima visa probacijos tarnybų veikla, o esant tam tikriems specifiniams niuansams, analizuojama tik formaliosios probacijos veiksmingumo problematika.

Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktas Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos suvestines 1998–2015 m.
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2. PROBACIJOS SISTEMOS VEIKLOS TIKSLAI, JŲ
PASIEKIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR KRITIKA
2.1. Probacijos tikslas – nuteisto asmens
socialinė integracija
Europos Tarybos probacijos taisyklių 1 punkte įtvirtinta, kad probacijos tarnybų
tikslas yra „mažinti recidyvą, sukuriant pozityvius santykius su nuteistaisiais, kad
jie būtų prižiūrimi (įskaitant būtiną kontrolę), lydimi ir remiami bei skatinami sėkmingai integruotis į visuomenę“.44 Šioje vietoje galima prisiminti ir ankstesnės, dar
1992 m. Europos Tarybos Ministrų Komiteto priimtos rekomendacijos „Dėl Europos
bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių“ preambulę: „Niekada nebus per
daug nuolat pabrėžti, kad pagal šias taisykles taikomos bendruomeninės sankcijos ir
priemonės yra naudingos pažeidėjui bei bendruomenei, nes pažeidėjas gali ir toliau
rinktis bei prisiimti socialinius įsipareigojimus. Ir baudžiamųjų sankcijų vykdymas
pačioje bendruomenėje, o ne izoliavus nuo jos, laikui bėgant gali geriau apsaugoti
visuomenę, įskaitant, savaime suprantama, ir nukentėjusiojo arba nukentėjusiųjų
interesų užtikrinimą.“45 Kitaip tariant, šia nuostata išryškinamas vienas svarbus, bet
dažnai pamirštamas dalykas: nusikaltėlio integracija yra ne „nuolaida“ jam, bet pačios visuomenės interesas, o visuomenė saugiausia yra tada, kai joje stengiamasi
asmenis (taip pat ir nusikaltusius) integruoti, o ne atskirti (izoliuoti). Be to, socialinė
integracija neišvengiamai susijusi ir su dažnesniu žalos atlyginimu, kuris pagal
trumparegišką ir į pirmą vietą iškeliamo tariamo (trumpalaikio) saugumo intenciją,
tiesiog izoliuojant nusikaltusius asmenis, yra sunkiai įmanomas.46
LR BVK 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad bausmių vykdymo įstatymų paskirtis – „nustatyti tokią bausmės vykdymo tvarką, kad atlikęs bausmę nuteistasis savo
gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis“. Taip, nors ir netiesiogiai
(nes įtvirtinama „įstatymų paskirtis“), bausmių vykdymo sistemai iškeliamas nuAngl. „Probation agencies shall aim to reduce reoffending by establishing positive relationships
with offenders in order to supervise (including control where necessary), guide and assist them and
to promote their successful social inclusion.“ Vok. „Ziel von Einrichtungen der Bewährungshilfe ist,
die Rückfallgefahr zu verringern, indem positive Beziehungen zu Straffälligen aufgebaut werden, um
diese zu beaufsichtigen (einschließlich notwendiger Kontrolle), anzuleiten und zu unterstützen und
ihre erfolgreiche soziale Eingliederung zu fördern.“ Angliškame variante kalbama apie „recidyvo mažinimą“, vokiškame – apie „recidyvo rizikos (ar „pavojaus“) mažinimą“.
45 Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (92) 16 dėl Europos bendruomeninių
sankcijų ir priemonių taisyklių, priimta Ministrų Komiteto 1992 m. spalio 19 d. 482-ajame ministrų
pavaduotojų susitikime. Prieiga per internetą, pavyzdžiui, anglų arba prancūzų kalbomis:
<https://www.coe.int/>.
46 Tai patvirtina ir empiriniai tyrimai – atliekantys realią laisvės atėmimo bausmę atlygina tik kelis
procentus padarytos žalos, esantys probacijos tarnybų registre – apie 50 proc. Plačiau apie rezultatus
ir metodinę skaičiavimo problematiką rašoma šios mokslo studijos 2.6.2 skyriuje, taip pat žr. Sakalauskas G. Žalos už nusikalstamas veikas atlyginimas Lietuvoje: situacija ir perspektyvos // Bausmė ir
socialinis teisingumas. Vilnius: Lygtinai paleistų asmenų priežiūros organizacija, 2007, p. 21–25; taip
pat Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A. Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 8. Vilnius: Teisės institutas, 2012, p. 156–161.
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teistųjų resocializacijos / integracijos tikslas47 ir atsisakoma (kaip ir daugelyje
kitų šalių)48 LR BK įtvirtinto bausmės tikslų pliuralizmo (pavyzdžiui, bendrosios
prevencijos, asmens izoliavimo, savitikslio nubaudimo ir pan.).49
Probacijos įstatymas taip pat įtvirtino šiuolaikinės socialinės, teisinės ir demokratinės valstybės principus atitinkantį probacijos tikslą – užtikrinti veiksmingą
probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą (4 straipsnio
1 dalis).50 Probacijos įstatyme taip pat buvo įtvirtinti šiuo aspektu svarbūs probuojamojo resocializacijos ir visuomenės saugumo pusiausvyros (4 straipsnio 2 dalies
1 punktas),

probacijos

priemonių

individualizavimo

(4 straipsnio

2 dalies

2 punktas) ir bendradarbiavimo (4 straipsnio 2 dalies 4 punktas) principai, reglamentuotas probuojamojo priežiūros planavimas (17 straipsnis), probuojamojo resocializacijos priemonės (18 straipsnis), probuotojų teikiama socialinė pagalba
(19 straipsnis) ir probuojamųjų elgesio kontrolė (21 straipsnis), numatytos galimybės keisti probacijos sąlygas (29 straipsnis) ir nutraukti priežiūros vykdymą prieš
terminą (23 straipsnis).
Pagal Probacijos įstatymo 5 straipsnį probacijos vykdymas pavedamas probacijos tarnyboms, o pagal 16 straipsnį probuotojai privalo užtikrinti probuojamųjų
priežiūros vykdymą, turi teisę kviesti juos atvykti į probacijos tarnybą, tikrinti, kaip
jie vykdo probacijos sąlygas, lankytis jų gyvenamosiose vietose. Taigi Probacijos
įstatymas ne tik įtvirtina nuteisto asmens socialinės integracijos tikslą, bet ir suteikia probacijos darbuotojams tam tikrus įrankius kartu su nuteistuoju jo siekti.
Tai, kad probacijos tikslu nedviprasmiškai laikoma nuteistojo asmens socialinė
integracija, yra svarbu teisiškai, politiškai, moksliškai ir praktiškai. Nors Lietuvoje
bent jau kol kas nevyksta gilių ir principinių diskusijų dėl bausmės vykdymo tikslo,
kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje,51 asmens resocializacijos tikslo viršenybė vykdant
bausmes yra perspektyviausia, atitinkanti ne tik konstitucinį socialinės valstybės
principą, bet ir daugelio kitų šalių teoriją ir praktiką, tarptautines rekomendacijas.
Probacijos tikslų turinys ir jų formulavimo preciziškumas, tarpusavio sąsajos ir subordinacija, tikslų siekimo ribos ir galimybės nuodugniau analizuojami šios mokslo
studijos 4 skyriuje, čia kol kas trumpai aptariami esminiai probacijos tikslo aspektai,
pirmiausia juos siejant su esamais tikslo pasiekimo matavimo kriterijais. Vadybiniu
ir baudžiamuoju politiniu požiūriu kyla natūralus klausimas, ar, kaip ir kiek probaciŽr. taip pat Sakalauskas G. Įkalinimas Lietuvoje: praktika ir prasmė // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2007, Nr. 2, p. 122–134.
48 Laubenthal K. Strafvollzug. 3. Aufl. Berlin: Springer Verlag, 2003, p. 83.
49 Sakalauskas G. Įkalinimo tikslų labirintuose // Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir
perspektyvos Lietuvos Respublikoje (vyr. moksl. red. G. Švedas). Vilnius, 2010, p. 133–153.
50 Plačiau apie Probacijos įstatymo reikalingumą žr. Sakalauskas G. Ar reikalingas Lietuvai probacijos
įstatymas? // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum profesoriui
Jonui Prapiesčiui (vyr. moksl. red. Gintaras Švedas). Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas,
2012, p. 532–548; apie bausmių vykdymo tikslus žr.: Sakalauskas G. Įkalinimo tikslų labirintuose //
Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje (vyr. moksl.
red. Gintaras Švedas). Vilnius: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 2010, p. 133–153.
51 Kury H., Brandenstein M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės bausmės yra veiksminga
nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 5–61.
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jos darbuotojas yra ar gali būti atsakingas už pavykusią ar nepavykusią nuteistojo
asmens socialinę integraciją, jo prižiūrimo asmens (nusikalstamą) elgesį? Šis klausimas svarbus ne vien tik makrolygmeniu (t. y. strateginio planavimo kontekste),
tačiau ir mikrolygmeniu – kai probacijos darbuotojui pirmiausia pačiam sau, o tik
tuomet ir vadovybei, kolegoms, draugams ar žurnalistams reikia atsakyti į klausimą,
o kas gi yra mano darbo sėkmė ir kaip ji galėtų / turėtų būti pamatuojama? Ar
tai, kad prižiūrimas asmuo galiausiai vis tiek nusikalto pakartotinai ir buvo įkalintas,
reiškia probuotojo darbo nesėkmę, ir priešingai – jei jis nebuvo įkalintas, tai reiškia,
kad probacija buvo veiksminga? Toliau per nustatytų kriterijų prizmę galimybės tai
įvertinti analizuojamos plačiau.

2.2. Probuojamiesiems naujai pradėtų ikiteisminių
tyrimų skaičius
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginiame plane kaip vienas iš probacijos veiklos vertinimo kriterijų numatytas „probacijos veiksmingumo didėjimas“ (R-0301-01-02), kuris turėtų būti parodomas per
„naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems asmenims“ mažėjimą. Šis kriterijus yra tik vienas iš keturių, kuriais turėtų būti parodoma, kaip pavyksta siekti
strateginio tikslo – kurti modernią bausmių vykdymo sistemą. Būtent šiam kriterijui šioje analizėje skiriama daugiausia dėmesio, nes jam suteikiamas turinys – probacijos veiksmingumo didėjimas – yra pagrindinis tyrimo objektas. Šis Strateginiame plane nustatytas ir veiklos ataskaitoje pateikiamas52 kriterijus iškelia daug teorinių ir praktinių klausimų, kurie verčia rimtai abejoti tokio kriterijaus tinkamumu
ne tik įvertinti probacijos veiksmingumą, bet ir apskritai pagal jį vertinti probacijos
veiklą. Žymus mažėjantis arba didėjantis probuojamiesiems pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų skaičiaus pokytis gali liudyti besikeičiančią klientų elgesio ar tiesiog jų
kontingento problematiką, tačiau toks vertinimas gali būti daromas tik ilgalaikiu laikotarpiu. Pokyčio lyginimas su praėjusiais metais, tuo labiau siekis, kad pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius nuosekliai mažėtų kasmet, yra neperspektyvus. Bet kuriuo
atveju šis pokytis tikrai neparodo ir negali parodyti probacijos (ne)veiksmingumo.
2013 m. statistikos duomenimis,53 per metus54 probacijos tarnybų registre
buvo 8 190 asmenų, kuriems paskirta probacija, iš jų – 316 asmenų (3,9 proc.)
(žr. 1 lentelę) buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai už nusikalstamas veikas, padarytas
priežiūros vykdymo metu, iš jų – 6 už labai sunkius nusikaltimus, didžiąją dalį sudarė vagystės (100 asmenų) ir sveikatos sutrikdymai (77 asmenys). 2014 m. probacijos tarnybų registre buvo 7 712 asmenų, kuriems paskirta probacija, iš jų – 259
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2014 metų veiklos ataskaita. 2015-02-11, Nr. LV-483, p. 13, 15.
53 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Biudžeto planavimo skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijų tarnybų priežiūroje, ataskaitos už 2013–2015 m.
54 Šis skaičius gaunamas metų pradžioje buvusį asmenų skaičių pridėjus prie per metus naujai į registrą įrašytų asmenų skaičiaus. Probacijos tarnybų ataskaitose prie šio skaičiaus dar pridedamas
asmenų, įtrauktų į duomenų registrus, kurių priežiūros vykdymas perimtas iš kitos veiklos teritorijos, skaičius čia nėra pridėtas, nes šiuo atveju šie asmenys būtų suskaičiuoti du kartus.
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asmenims (3,4 proc.) buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai už nusikalstamas veikas,
padarytas priežiūros vykdymo metu, iš jų – 8 už labai sunkius nusikaltimus, 67 – už
vagystes, 59 – už sveikatos sutrikdymus. 2015 m. probacijos tarnybų registre buvo
8 447 asmenys, kuriems paskirta probacija, iš jų – 250 asmenų (3,0 proc.) buvo
pradėti ikiteisminiai tyrimai už nusikalstamas veikas, padarytas priežiūros vykdymo
metu, iš jų – 13 už labai sunkius nusikaltimus, 54 – už vagystes, 63 – už sveikatos sutrikdymus.
1 lentelė. Probacijos tarnybų (pataisos inspekcijų) registre buvę asmenys, kuriems buvo
pritaikyta probacija55 ir jie buvo naujai nuteisti arba tapo įtariamaisiais
(kaltinamaisiais) 2004–2015 m.56
(2) Išbraukta iš
registro nuteisus už naują
nusikalstamą
(1) Per meveiką (nuo
2013 m. – už
tus buvo
registre probacijos meįrašytų as- tu padarytas
menų
nusikalstamas
veikas)
Metai

(3) Nuteistieji,
įtariami (kaltinami) padarę
naujas nusikalstamas veikas
(medžiagos ikiteisminiame
tyrime ar teisme
neišnagrinėtos)

Abs.
sk.

Proc.
(iš (1))

Abs.
sk.

(4) Iš
viso
(2+3)

Proc.
Abs. sk.
(iš (1))

(5) Per ataskaitinį
laikotarpį pradė- (6) Dalis
tų ikiteisminių (4) iš (1) ir
tyrimų / asmenų, (5) iš (1)
kuriems jie buvo
proc.
pradėti, skaičius*

Tyrimai Asmenys

Abs. sk.

Proc.

2004

20 635

1 218

5,9

590

2,9

1 808

947

-

8,8

4,6

2005

16 804

1 142

6,8

533

3,2

1 675

765

-

10,0

4,6

2006

14 123

876

6,2

456

3,2

1 332

656

-

9,4

4,6

2007

12 778

683

5,3

392

3,1

1 075

498

-

8,4

3,9

2008

11 633

690

5,9

368

3,2

1 058

519

-

9,1

4,5

2009

10 932

612

5,6

402

3,7

1 014

545

-

9,3

5,0

2010

10 970

701

6,4

418

3,8

1 119

524

-

10,2

4,8

2011

10 261

664

6,5

336

3,3

1 000

331

-

9,8

3,2

2012

9 365

567

6,1

226

2,4

793

316*

-

8,5

3,4

2013

8 190

234

2,9

-

-

-

-

316*

-

3,9

2014

7 712

186

2,4

-

-

-

-

259

-

3,4

2015

8 447

158

1,9

-

-

-

-

250

-

3,0

Bausmės vykdymo atidėjimas (LR BK 75 ir 92 str.) arba lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų
(LR BVK 157 str.).
56 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administracijos reikalų
skyriaus parengta Darbo su nuteistaisiais, esančiais regionų pataisos inspekcijų teritorinių padalinių
įskaitoje, suvestinė už 2004–2011 m., Planavimo ir projektų valdymo skyriaus Darbo su asmenimis,
esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaita už 2012 m., Biudžeto planavimo skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitos už 2013–
2015 m.
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* (5) stulpelio 1 ir 2 lentelėse paaiškinimas: nuo 2013 m. – asmenų skaičius, kuriems per
ataskaitinį laikotarpį pradėti ikiteisminiai tyrimai už nusikalstamas veikas, padarytas
priežiūros vykdymo metu (nuteisti ir dar nenuteisti asmenys), kuris geriausiai atspindi asmenų skaičių per metus, kurie apkaltinami naujų nusikalstamų veikų padarymu (tiesa, dar nebuvo
nuteisti, todėl jų kaltė iki galo neįrodyta – tačiau skaičiuoti vien tik nuteistus asmenis taip pat būtų
netikslu, nes visuomet bus tokių, kurie bus nuteisiami už ankstesniais metais padarytas nusikalstamas veikas). Visgi siekiant pateikti ilgalaikę perspektyvą, 1 lentelėje ir 2 lentelėje pateikiami ir
ankstesnių metų duomenys siekiant parodyti, kad registruoto probuojamųjų recidyvo statistika
per visą laikotarpį buvo labai panaši. Iki 2013 m. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administracijos reikalų skyriaus rengtoje Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitoje atskirose eilutėse būdavo išskiriami
nuteistieji, išregistruoti iš registro nuteisus už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, ir nuteistieji, įtariami (kaltinami) padarę naujus nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, bet medžiagos ikiteisminiame tyrime ar teisme neišnagrinėtos. Šiose dviejose eilutėse buvusių skaičių pagrindu ir sudaryta 1 lentelė ir 2 lentelė. Iki 2013 m. toks skaičiavimas nebuvo tikslus, nes per ataskaitinį laikotarpį iš registro yra išbraukiami ir asmenys, nuteisus juos ir
už ankstesniais metais padarytus nusikaltimus – iš pateiktų skaičių nėra aišku, kiek tokių asmenų buvo. Visgi pateikiant ilgesnio laikotarpio statistiką galima apytiksliai įsivaizduoti, kokia
dalis probuojamųjų padarė naujas nusikalstamas veikas, nors realus jų skaičius yra mažesnis už
pateiktąjį (4) stulpelyje, nes per ataskaitinį laikotarpį įtariamaisiais tapę ir dar nenuteisti probuojamieji kitais metais vėl skaičiuojami jau kaip nuteisti. Tačiau nuo 2013 m. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Planavimo ir projektų valdymo skyriaus rengiamoje Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitoje atskiroje eilutėje nebeišskiriami nuteistieji, kurie įtariami (kaltinami) padarę naujus nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus (medžiagos ikiteisminiame tyrime ar teisme neišnagrinėtos). Šioje ataskaitoje pateikiamas iš registro nuteisus už priežiūros vykdymo laikotarpiu padarytas nusikalstamas veikas išbrauktų asmenų skaičius (statistinėje ataskaitoje 5.4 eilutė) ir
asmenų skaičius, kuriems per ataskaitinį laikotarpį pradėti ikiteisminiai tyrimai už nusikalstamas veikas, padarytas priežiūros vykdymo metu (statistinėje ataskaitoje 8 eilutė, įskaitant ir 5.4
eilutėje nurodytą asmenų skaičių). Taigi nuo 2013 m. pateikiamas tikslus asmenų, kuriems per
ataskaitinį laikotarpį buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, skaičius.
Už suteiktą informaciją ir paaiškinimus esame dėkingi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Ritai Starkuvienei.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Strateginiame plane numatyta, kad naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiems asmenims 2013 m. turėjo mažėti bent 4 proc. ir jis nebuvo pasiektas (8,2).57 2012 m. buvo planuota, kad probuojamųjų asmenų, kuriems 2012 metais bus
naujai pradėti ikiteisminiai tyrimai, skaičius sumažės, lyginant su 2011 metais,
1,1 proc. Faktiškai tokių asmenų tais metais sumažėjo 9,5 proc., arba 8,6 karto daugiau, negu buvo planuota („planas“ buvo gerokai viršytas).58 2014 m. šis skaičius
turėjo mažėti 1,5 proc., tačiau, kaip rašoma veiklos ataskaitoje, jis sumažėjo net
13,5 proc., tokiu būdu planuota reikšmė viršyta 12 proc. punktų.59 Taigi vienu iš
probacijos tarnybų veiklos vertinimo kriterijų yra netgi ne tam tikras naujai pradėtų
ikiteisminių tyrimų skaičius, bet nuolatinis jo mažėjimas. Kasmet nustačius tokį
kriterijų ir jo siekiant bei pasiekus išeitų, kad laikui bėgant tikimasi nulinio naujai
pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus, kuris tais metais, kai bus pasiektas, jau turės
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 metų veiklos ataskaita. 2014-02-07, Nr. LV-300, p. 9, 12.
58 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012 metų veiklos ataskaita. 2013-02-07, Nr. 1S-440, p. 4.
59 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2014 metų veiklos ataskaita. 2015-02-11, Nr. LV-483, p. 13.
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būti išbrauktas iš veiklos vertinimo kriterijų sąrašo, nes kitais metais jau būtų nebeįmanoma pagerinti rezultatų – pasiekti didesnį mažėjimą nei 0 proc. Mokslo studijos
autoriams nėra žinoma,60 kokiu būdu buvo nustatytas recidyvo ir jo mažėjimo kriterijus (2012 m. – 1,1 proc., 2013 m. – 4 proc., 2014 m. – 1,5 proc.). Prielaida būtų tokia, kad jokio rimtesnio statistinio ar mokslinio pagrindo šis kriterijus neturi. Svarbu
pabrėžti, kad šios analizės tikslas nėra tik kritikuoti šį ir kitus nustatytus kriterijus,
kurie greičiausiai buvo sugalvoti kaip tam tikra tarpinė strateginių tikslų pasiekimo
vertinimo išeitis, kurioje neatsispindi visas probacijos veiksmingumo kompleksiškumas. Išanalizavus šio ir kitų kriterijų trūkumus siekiama ieškoti tokių probacijos
veiksmingumo vertinimo rodiklių, kurie leistų jį įvertinti objektyviau.
Probacijos veiksmingumas probacijos tarnybų veiklos ataskaitoje skaičiuojamas planuotą asmenų, kuriems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, skaičiaus mažėjimo procentą palyginus su realiu asmenų, kuriems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, skaičiaus pokyčiu. Asmenų, kuriems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, dalis
skaičiuojama per metus registre buvusių probuojamųjų asmenų skaičiaus vidurkiui.
2012 m. pažymoje apie apygardų probacijos tarnybų veiklos rezultatus teigiama,
kad „per 2012 m. Probacijos tarnybų priežiūroje buvusiems asmenims pradėtų ikiteisminių tyrimų bendras skaičius, kuris yra vienas iš pagrindinių Probacijos tarnybų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų, palyginus su 2011 m., sumažėjo 0,5 proc. –
nuo 7,0 proc. iki 6,5 proc. (556 ikiteisminiai tyrimai) nuo PT priežiūroje buvusių
asmenų vidurkio (2012 m. sausio 1 d., balandžio 1 d., liepos 1 d., spalio 1 d., 2013 m.
sausio 1 d.). <...> 2010 m. Probacijos tarnybų priežiūroje buvusiems asmenims pradėtų ikiteisminių tyrimų už naujai padarytus nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus sudarė 8,5 proc. nuo priežiūroje buvusių asmenų vidurkio, 2009 m. –
9,0 proc., 2008 m. – 8,4 proc., 2007 m. – 7,2 proc.“61 Jau minėta, jog pažvelgus į vėlesnes probacijos tarnybų veiklos ataskaitas matyti, kad šis rodiklis 2013 m. nebuvo
pasiektas (8,2 proc.),62 o 2014 m. buvo viršytas (12 proc.).63 Kitaip tariant, pavyzdžiui, 2014 m. buvo nustatyta, kad asmenų, kuriems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, skaičius turi mažėti 1,5 proc., o 2013 m. tokių asmenų buvo 7,6 proc. nuo tais
metais registre buvusio vidutinio sąrašinio probuojamųjų asmenų skaičiaus (316 iš
4 147). 2014 m. ši dalis buvo 6,6 proc. (259 iš 3 928), taigi sumažėjo 1 proc., o tai
sudaro 13,5 proc. nuo buvusių 7,6 proc., taigi: 13,5 proc. (pasiekta reikšmė) minus 1,5 proc. (planuota reikšmė) lygu 12 proc. daugiau, nei buvo planuota. Šie nustatyti (planuoti) rodikliai ir jų faktinis pokytis pavaizduoti 5 pav.
Atrodytų, kad nustatyti tam tikrą moksliškai pagrįstą „normalų“ arba „priimtiną“ registruoto recidyvo rodiklį yra neįmanoma. Net jeigu jis būtų skaičiuojamas kaip tam tikro ilgo laikotarpio recidyvo
vidurkis arba tiesiog imamas praėjusių metų rezultatas, galiausiai tų metų rodikliams įtakos gali turėti patys įvairiausi atsitiktiniai veiksniai, aptariami šios mokslo studijos 2.4 skyriuje.
61 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Probacijos skyriaus pažyma „Apie Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apygardų
probacijos tarnybų ir probacijos skyriaus tarnybinės veiklos rezultatus per 2012 metus“. 2013-0208, Nr. LV-186, p. 2.
62 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 metų veiklos ataskaita. 2014-02-07, Nr. LV-300, p. 9.
63 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2014 metų veiklos ataskaita. 2015-02-11, Nr. LV-483, p. 13.
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5 pav. Strateginiam tikslui įgyvendinti vykdomos programos tikslo pasiektumo
rezultato – probacijos veiksmingumo didėjimo – rodikliai 2011–2014 m.64

Pažvelgus į 5 pav. pavaizduotą strateginio programos tikslo – kurti modernią
bausmių vykdymo sistemą – vieno iš rezultato vertinimo kriterijaus – probacijos
veiksmingumo

didėjimas

–

rodiklius

matyti,

kad

tikrojo

probacijos

(ne)veiksmingumo jie negali parodyti. Akivaizdu, jog 2013 m. veiksmingumo
„pablogėjimas“ nebuvo joks pablogėjimas, o atsitiktinumas. Tik 316 asmenų tais
metais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai iš 8 190 registre buvusių asmenų. Pasiekti planuotą rodiklį „sutrukdė“ maždaug 40 asmenų elgesys, dėl kurio jie tapo kaltinamaisiais (4 proc. mažėjimas būtų pasiektas, jei ikiteisminiai tyrimai būtų buvę
pradėti tik maždaug 275 asmenims vietoj 316 asmenų). Žinoma, kad planuotas
4 proc. mažėjimas taip pat buvo nustatytas nepagrįstai didelis, nes kitais – 2014 m. –
nustatytą 1,5 proc. mažėjimą 2013 m. buvo galima pasiekti maždaug 20 probuojamųjų nepasielgus nusikalstamai. Dar didesnė dilema iškyla planuojant siektiną
rodiklį kitiems metams, prieš kuriuos planuoti rodikliai nebuvo pasiekti – rodiklio
mažėjimas planuojamas nuo buvusių „nesėkmingų“ metų, todėl jį pasiekti kitais metais turėtų būti gerokai lengviau. Akivaizdu, kad toks matematinis žaidimas gal ir yra
įdomus, bet probacijos veiksmingumo ar neveiksmingumo jis neparodo.
Be to, įsigilinus į „probacijos veiksmingumo“ skaičiavimo metodiką matyti, kad
„vienu iš pagrindinių Probacijos tarnybų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijumi“
vadinamas rodiklis skaičiuojamas labai netiksliai, nes tokiame skaičiavime matyti
vienas svarbus metodinis trūkumas – asmenų, kuriems naujai per metus65 pradėti
ikiteisminiai tyrimai, skaičius dalijamas iš probacijos tarnybų priežiūroje per metus
buvusių asmenų vidurkio, nors jis turėtų būti dalijamas iš viso per metus registre buvusių asmenų skaičiaus – juk per metus pradėti nauji ikiteisminiai tyrimai
Parengta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos metines veiklos ataskaitas.
65 Darbo su asmenimis (nuteistaisiais), esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitoje
už 2012 m. nurodoma, kad per ataskaitinį laikotarpį nuteistiesiems pradėtų ikiteisminių tyrimų už
naujai padarytus nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus skaičius (8 punktas lentelėje) pateikiami duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.
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buvo pradėti ne nuteistų asmenų vidurkiui, bet konkretiems asmenims, per tuos
metus buvusiems registre (skaičius metų pradžioje + naujai per metus įrašyti asmenys), taigi realiai santykinis asmenų, kuriems buvo pradėti nauji ikiteisminiai
tyrimai, skaičius yra gerokai mažesnis, nes registre konkrečią dieną buvusių asmenų skaičius (kartu ir jo metinis vidurkis) nuo per metus buvusių asmenų skaičiaus skiriasi daugiau nei 2,5 karto (2012 m. sausio 1 d. – 8 116 ir 20 624 buvusiųjų
per metus, 2013 m. atitinkamai – 8 777 ir 21 622, 2014 m. – 8 958 ir 21 595).66 Taigi
ir pagal šį kriterijų skaičiuojamas „recidyvas“ turėtų būti maždaug tiek pat kartų
mažesnis.67
Minėtoje 2012 m. pažymoje apie apygardų probacijos tarnybų veiklos rezultatus taip pat matyti, kad šiuo atveju naujai pradėti ikiteisminiai tyrimai skaičiuoti visiems probacijos tarnybų registre buvusiems asmenims (jų vidurkiui per metus), o
ne vien tik asmenims, kuriems paskirta probacija (t. y. laisvės atėmimo bausmės
vykdymo atidėjimas arba lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų). Nors vėlesnėse
Kalėjimų departamento veiklos ataskaitose matyti, kad jose pateikti skaičiai siejami
būtent jau su asmenų, kuriems buvo paskirta probacija, skaičiaus vidurkiu, tačiau
šioje vietoje svarbu atkreipti dėmesį į iš dalies skirtingus visų asmenų, buvusių probacijos tarnybų registre, ir asmenų, kuriems buvo paskirta tikroji probacija, recidyvo rodiklius. Statistika rodo, kad pastarieji asmenys iš visų probacijos tarnybų registre esančių asmenų sudaro maždaug 35–45 proc. (kitą didelę dalį, maždaug 30–
35 proc. iš visų registre esančių asmenų, sudaro asmenys, kuriems buvo paskirta
laisvės apribojimo bausmė, žr. 3 pav.). Asmenims, kuriems paskirta probacija, pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų dalis 2013 m. nebuvo proporcinga šių asmenų daliai
tarp visų registre esančių asmenų – 37,9 proc. asmenų (8 190 iš 21 622), kuriems
paskirta probacija iš visų probacijos registre buvusių asmenų, ir 45,5 proc. asmenų
(316 iš 695), kuriems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, taigi asmenims, kuriems
paskirta (tikroji) probacija, pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius yra beveik 8 proc.
didesnis nei jų dalis tarp visų probacijos tarnybų registre buvusių asmenų. 2012 m.
šis skirtumas siekė beveik 15 proc. (45,4 proc. (9 365 probuojamųjų iš 20 624 visų
registre buvusių asmenų, palyginus su 60,1 proc. tarp visų asmenų, kuriems buvo
pradėti ikiteisminiai tyrimai (793 iš 1 319), o 2014 m. ši disproporcija siekė beveik
10 proc. (35,7 proc. tarp visų asmenų – 7 712 iš 21 595 ir 45,4 proc. tarp pradėtų
ikiteisminių tyrimų – 259 iš 570) (žr. 1 ir 2 lenteles).

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Planavimo ir projektų
valdymo skyriaus parengta Darbo su nuteistaisiais, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaita už 2012 m.; Biudžeto planavimo skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijų tarnybų priežiūroje, ataskaitos už 2013–2014 m.
67 Pavyzdžiui, toks rodiklis pateikiamas 2011 m. veiklos ataskaitoje: joje asmenų, kuriems naujai pradėti ikiteisminiai tyrimai, dalis 2008–2011 m. svyruoja nuo 7 proc. iki 9 proc. (skaičiuojant vidutiniam metiniam probuojamųjų skaičiui), tačiau realiai ji yra kelis kartus mažesnė, nes turėtų būti
skaičiuojama bendram (o ne vidutiniam) metiniam registre buvusių asmenų skaičiui. Žr.: Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 metų veiklos ataskaita. 201201-27, Nr. 1S-498, p. 4.
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2 lentelė. Probacijos tarnybų (pataisos inspekcijų) registre buvęs asmenys, naujai nuteistieji
ir įtariamieji (kaltinamieji) 1998–2015 m.68

(1) Per
metus
buvo
registre
įrašytų
asmenų
Metai

(2) Išbraukta iš (3) Nuteistieji, įta(5) Per ataskairegistro nuteisus riami (kaltinami)
tinį laikotarpį
už naują nusikals- padarę naujas nupradėtų ikiteis- (6) Dalis (4)
(4) Iš
tamą veiką (nuo sikalstamas veikas
minių tyrimų /
viso
2013 m. – už pro- (medžiagos ikiasmenų, ku- iš (1) ir (5) iš
(2+3)
(1) proc.
bacijos metu pa- teisminiame tyrime
riems jie buvo
darytas nusikals- ar teisme neišnagpradėti, skaita-mas veikas)
rinėtos)
čius*
Abs.
sk.

Proc.
(iš (1))

Abs.
sk.

Proc.
(iš (1))

Abs.
sk.

Tyrimai Asmenys

Proc.

Abs. sk.

1998

30 005

941

3,1

702

2,3

1 643

-

-

5,5

-

1999

31 923

1 189

3,7

773

2,4

1 962

1 266

-

6,1

4,0

2000

30 464

1 196

3,9

753

2,5

1 949

1 170

-

6,4

3,8

2001

28 276

1 304

4,6

950

3,4

2 254

1 196

-

8

4,2

2002

27 871

1 198

4,3

838

3,0

2 036

1 095

-

7,3

3,9

2003

27 078

1 185

4,4

963

3,6

2 148

1 035

-

7,9

3,8

2004

23 933

1 343

5,6

633

2,6

1 976

1 062

-

8,3

4,4

2005

21 358

1 386

6,5

588

2,8

1 974

918

-

9,2

4,3

2006

19 156

1 120

5,8

541

2,8

1 661

811

-

8,7

4,2

2007

18 086

930

5,1

452

2,5

1 382

604

-

7,6

3,3

2008

17 644

908

5,1

439

2,5

1 347

682

-

7,6

3,9

2009

17 663

833

4,7

504

2,9

1 337

723

-

7,6

4,1

2010

18 747

980

5,2

524

2,8

1 504

695

-

8

3,7

2011

18 641

947

5,1

426

2,3

1 373

580

-

7,4

3,1

2012

20 624

977

4,7

342

1,7

1 319

556*

-

6,4

2,7

2013

21 622

474

2,2

-

-

-

-

695*

-

3,2

2014

21 595

442

2,0

-

-

-

-

570

-

2,6

2015

21 757

349

1,6

-

-

-

-

538

-

2,5

Taigi kiekvienais metais asmenų, kuriems paskirta probacija, naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičių reikėtų skaičiuoti atskirai nuo visų probacijos tarnybų registre esančių asmenų ir jiems pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų. Be to,
skirtingas bausmes, probaciją, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemones atliekančių asmenų recidyvas gali būti skirtingas, netgi ir atliekant skirtingas probacijos formas – kai laisvės atėmimo bausmės vykdymas yra atidėtas arba asmuo yra
Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ataskaita apie
asmenis, esančius miestų ir rajonų policijos komisariatų pataisos darbų inspekcijų įskaitoje, 1999–
2000 m.; Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Ataskaita apie
asmenis, esančius miestų ir rajonų pataisos inspekcijų įskaitoje, 2001–2003 m.; Administracijos reikalų skyriaus parengta Darbo su nuteistaisiais, esančiais regionų pataisos inspekcijų teritorinių padalinių įskaitoje, suvestinė už 2004–2011 m., Planavimo ir projektų valdymo skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaita už 2012 m.; Biudžeto planavimo
skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijų tarnybų priežiūroje, ataskaitos už 2013–
2015 m. Procentai skaičiuoti atskirai kiekvienai reikšmei ir suapvalinti iki dešimtųjų po kablelio, todėl kai kuriais metais (6) stulpelyje skaičius skiriasi 0,1 nuo (2) ir (3) stulpelyje nurodytų procentų
sumos. * (5) stulpelio 2 lentelėje paaiškinimą žr. prie 1 lentelės.
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paleistas lygtinai. Svarbu turėti mintyje tai, kad Probacijos įstatyme nustatyti šios
mokslo studijos 2.1 skyriuje išvardyti nuteisto asmens integraciją turintys skatinti
elementai numatyti dirbant būtent tik su formaliai probaciją (o ne kitas alternatyvias bausmes, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemones) atliekančiais asmenimis.
Įdomu ir netikėta, kad 2013 m. lygtinai paleistiems asmenims pradėtų ikiteisminių tyrimų dalis buvo mažesnė už bendrą visų registre buvusių asmenų
vidurkį – atitinkamai 3 proc. ir 3,2 proc., o didžiausia ši dalis tarp asmenų, kuriems
buvo atidėtas laisvės atėmimo bausmės vykdymas 4,2 proc. 2014 m. šie skirtumai
išryškėjo dar labiau: 2,6 proc. asmenų, kuriems buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai iš
visų registre buvusių asmenų, tačiau tik 2 proc. tarp tų, kuriems buvo paskirtas lygtinis paleidimas, ir net 3,9 proc. tarp asmenų, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas. Pagal matomą statistiką neįmanoma daryti kokių nors išvadų dėl viena ar kita
probacijos forma nuteistų asmenų kontingento, elgesio ypatumų ar probacijos poveikio skirtumų, palyginus su kitomis bausmėmis, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemonėmis, kurias vykdo probacijos tarnybos (iš pastarųjų asmenų
2014 m. ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti 2,3 proc.). Ji tik rodo, kad asmenims, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas, nauji ikiteisminiai tyrimai pradedami
santykinai dažniau nei likusiems probacijos tarnybų registre esantiems asmenims. Galima tik kelti prielaidą, pavyzdžiui, kad šie asmenys probacijos tarnybų
registre būna gana ilgą laiką (žr. šios mokslo studijos 1.2 skyrių), todėl dažniau tampa įtariamaisiais, arba jų elgesiui įtakos turi kiti formalios socialinės kontrolės
veiksniai. Bet kuriuo atveju analizuojamame kontekste svarbu tai, kad mažėjant asmenų, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas, skaičiui, statistiškai turėtų mažėti ir pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius.69
Anksčiau pateiktoje 1 lentelėje yra duomenys būtent tik apie asmenų, kuriems buvo paskirta probacija, registruotą recidyvą. Joje matyti, kad probuojamiesiems naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų (paskutinis stulpelis) santykinis skaičius 2004–2012 m. svyravo tarp 3,2 ir 5 proc. nuo visų registre buvusių asmenų, o
2013–2014 m., skaičiuojant jau tik asmenis, kuriems tais metais pradėti ikiteisminiai tyrimai, šio rodiklio vidurkis šiek tiek sumažėjo – iki 3,4–3,9 proc. Atmetus tai,
iki 2012 m. buvo skaičiuojami pradėti tyrimai, o nuo 2013 m. – asmenys, kuriems jie
buvo pradėti (tikėtina, jog šis sumažėjimas iš dalies įvyko todėl, kad anksčiau vienam asmeniui galėjo būti pradėti keli ikiteisminiai tyrimai), kyla natūralus klausimas, ar šie šiek tiek „geresni“ rodikliai bent iš dalies gali būti siejami su veiksmin-

Čia svarbu pabrėžti, kad net ir asmenims, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas, pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius yra santykinai mažas – 2014 m. 3,9 proc. (217 iš 5 580 per metus buvusių
asmenų). Todėl šis aukštesnis už vidurkį (2,6 proc.) rodiklis baudžiamuoju politiniu ir teismų praktikos požiūriu jokiais būdais neturėtų būti vertinamas kaip šios bausmės vykdymo formos neveiksmingumas ar kaip neva rodiklis, rodantis, kad bausmės vykdymo atidėjimas nepasiteisina, turėtų būti
netaikomas ar taikomas rečiau ir pan. 96,1 proc. asmenų, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas,
per metus nepradedami nauji ikiteisminiai tyrimai ir tai yra labai geras rodiklis, tačiau jis (kažkodėl)
yra šiek tiek blogesnis, palyginus su kitais probacijos tarnybų registre esančiais asmenimis. Norint
išsiaiškinti, kodėl taip yra, reikėtų atlikti atskirą kompleksinį kriminologinį tyrimą.
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gesne probacija? Šiuo atveju – veiksmingumą suprantant kaip viso baudžiamojo
persekiojimo skiriant ir vykdant probaciją veiksmingumą, ne vien tik probacijos
tarnybų darbo veiksmingumą, t. y. įskaitant ir teismų, ir Lygtinio paleidimo komisijų,
ir probacijos tarnybų darbą? Į šį klausimą, remiantis vien tik pateiktais skaičiais, atsakyti neįmanoma. Nėra jokio objektyvaus pagrindo šį sumažėjimą sieti su geresniu probacijos veiksmingumu, o padidėjimą, tarkim, 2013 m. (nuo 3,4 proc. iki
3,9 proc.) – su blogesniu. 1 lentelėje matyti, kad 2013 m. asmenų, kuriems paskirta
probacija, palyginus su 2012 m., sumažėjo net 14,7 proc. – tai buvo didžiausias sumažėjimas nuo 2005 m., 2014 m. šis skaičius sumažėjo dar 5,8 proc. ir buvo mažiausias per visą laikotarpį (7 712). Įdomu tai, kad šis bendras sumažėjimas 2013–
2014 m. įvyko daugiausia laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo (1 418 asmenų mažiau; 2013 m. jų sumažėjo 1 011 asmenų, 2014 m. – 407 asmenimis) ir
daug mažiau lygtinio paleidimo (235 asmenimis mažiau) sąskaita – dėl minėto didesnio recidyvo taikant pirmąją probacijos formą, jos taikymo sumažėjimas turi didesnę įtaką ir bendram registruoto recidyvo mažėjimui. Taigi vertinant vien tik
matematiškai, nemaža šio sumažėjimo dalis turėtų būti siejama su dideliu asmenų,
kuriems laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas, sumažėjimu (nes jų recidyvas, kaip minėta, 2014 m. siekė 3,9 proc., o lygtinai paleistų asmenų – tik 2 proc.).
Be to, skirtumą tarp 3,9 proc. 2013 m. ir 3,4 proc. 2014 m. sudaro tik 42 nuteistieji. Žinoma, galima palankiai vertinti faktą, kad 2014 m., palyginus su 2013 m.,
42 probuojamųjų asmenų mažiau buvo registruota (apie latentinio nusikalstamo elgesio problemą žr. šios mokslo studijos 2.4 skyrių) kaip nusikaltusių pakartotinai,
bet kokį tai turi ryšį su probacijos tarnybų veikla ir kaip jį įrodyti?
Žvelgiant į 1 ir 2 lentelėje pateiktus duomenis, svarbu atkreipti dėmesį į išbrauktų iš registro nuteisus už padarytą nusikalstamą veiką asmenų skaičiaus
sumažėjimą nuo 2013 m. ((2) stulpelis) – jis sumažėjo daugiau kaip 2 kartus
(nuo 6,1 proc. iki 2,9 proc. (absoliučiais skaičiais nuo 567 iki 234) tarp probuojamųjų (maždaug po lygiai asmenų, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas (nuo 522
iki 216) ir lygtinai paleistų asmenų (nuo 45 iki 16) ir nuo 4,7 proc. iki 2,2 proc. tarp
visų registre buvusių asmenų (nuo 977 iki 474). Šis sumažėjimas įvyko todėl, kad
nuo 2013 m. šioje eilutėje skaičiuojami tik tie asmenys, kurie buvo nuteisti už tais
metais padarytas nusikalstamas veikas. Taigi vertinant visą laikotarpį nuo 2004 m.
(1 lentelė) arba netgi nuo 1998 m. (2 lentelė) galima teigti, kad tikrasis recidyvas ir
ankstesniais metais buvo panašus kaip ir 2013–2014 m. – net ir tada, kai bendras
probuojamųjų skaičius siekė 20 000 asmenų, o bendras probacijos registre
esančių asmenų skaičius – 30 000 asmenų – nepaisant to, kad tais metais probacijos darbuotojų darbo krūvis buvo kelis kartus didesnis ir nebuvo taikoma daug
tik vėliau atsiradusių rizikos vertinimo metodikų ir elgesio keitimo programų.70
Čia galima prisiminti ir žymią amerikiečių sociologo R. M. Martinsono frazę, kurią jis parašė ištyręs
kalinių reabilitacijos programas: (angl. k.) „Nothing works“ („Niekas neveikia“). Žr. Martinson R. What
Works? – Questions and Answers About Prison Reform // Public Interest, Vol. 35, 1974, p. 22–54.
Vėliau šis pesimistinis ir netgi cinišku pavadintas vertinimas sulaukė daug kritikos, kuria buvo aiškiai
parodyta, kad tam tikri dalykai kalinių reabilitacijoje visgi veikia (angl. k. „Something works“). Žr.,
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Taigi grįžtant prie vieno iš formalių kriterijų – naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų rodiklio nuolatinio mažėjimo klausimo, svarbu pabrėžti, kad bet kuriuo atveju
nustatyti racionaliai pagrįstą „normalų“ ar „įprastą“ recidyvo rodiklį (kriterijų), o
tuo labiau – jo (mažėjančio) pokyčio per metus procentą, nėra racionalu, nes probacijos veiksmingumo, juo labiau – probacijos tarnybų veiklos (ne)efektyvumo jis neparodo. Plačiau recidyvo vertinimo probacijos tarnybų veikloje problematika analizuojama mokslo studijos 2.4 skyriuje, prieš tai trumpai aptarus kitą rodiklį – į įkalinimo įstaigas grįžusių probuojamųjų skaičių.

2.3. Į įkalinimo įstaigas grįžusių probuojamųjų
skaičius
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginiame plane numatytas strateginis tikslas – pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga.71 Vienas iš šio tikslo efekto kriterijų (E-03-01) numatyta asmenų,
per metus sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, dalis (proc.).72 Pagal šį kriterijų
vertinamas tikslo efektas, taigi jis faktiškai yra svarbesnis už prieš tai aptartą strateginiam tikslui įgyvendinti vykdytos programos „Bausmių sistema“ vieno iš tikslų –
kurti modernią bausmių vykdymo sistemą – rezultato vertinimo kriterijų – probacijos veiksmingumo didėjimą. Tačiau pagal apibrėžimą minėtas tikslo efekto kriterijus
suprantamas labai siaurai – jis turi parodyti per ataskaitinius metus laisvės atėmimo
bausme nuteistų asmenų, kurie buvo anksčiau laiko paleisti iš laisvės atėmimo
vietų ir per vienus metus nuo paleidimo padarė naujus nusikaltimus bei grįžo į laisvės atėmimo vietų įstaigas, procentą.73 Taigi šis kriterijus susijęs faktiškai tik su vienos iš probacijos formų – lygtinio paleidimo „veiksmingumu“, jame ne tik nėra bandoma atsižvelgti į tai, kiek visas (bet kurias) bausmes atliekančių ar atlikusių
asmenų galiausiai buvo įkalinti (tai būtų siauresnis rodiklis už anksčiau aptartą
probacijos veiksmingumo rodiklį), bet netgi nemėginama klausti, o koks gi yra įkalinimo atlikus visą bausmę veiksmingumas? Pastaruoju atveju būtų galima palypvz., Cullen F. T., Gendreau P. Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects //
Policies, Processes, and Decisions of the Criminal Justice System, 2010, Vol. 3, p. 109–175. Prieiga per
internetą: <http://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional%20Assessment/cullen%20and%20gendre
au_CJ2000.pdf>; Dünkel F., Drenkhahn K. Behandlung im Strafvollzug: von „nothing works“ zu „something
works“ // Bereswill M., Greve W. (Hrsg.). Forschungsthema Strafvollzug. Baden-Baden: Nomos Verlag,
2001, p. 387–417. Visgi minėta R. M. Martinsono įžvalga padarė didelę įtaką bet kokių reabilitacinių ar
prevencinių programų veiksmingumo suvokimui – kad ne bet kokios gražiai atrodančios ir kilnių tikslų
siekiančios priemonės ir programos yra veiksmingos. Todėl nereikia besąlygiškai taikyti visko, kas pavadinama „reabilitacija“, „integracija“, „resocializacija“, „korekcija“ ar „prevencija“, būtina nuolat vertinti,
kaip šios programos ir priemonės veikia, nes blogų programų ir priemonių taikymas gali duoti blogesnį
rezultatą, nei iš viso nieko nedarant. Plačiau žr. Justickaja S. Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: perėjimas nuo intuityviosios prie įrodymais grindžiamos // Teisės problemos, 2011, Nr. 1 (71), p. 81–108.
71 Atrodytų, kad tokie siekiai prieštarauja vienas kitam. Bet koks darbas su žmonėmis reikalauja kokybės ir novatoriškumo, kuris kainuoja. Veiksmingumą sunku pasiekti pigiomis priemonėmis, o pats
bausmės sistemos strateginis tikslas, formuluojamas kaip „taupymas“, labai abejotinas. Siekiant, kad
bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga, reikėtų kurti dvi sistemas – vieną taupią, o kitą – veiksmingą.
72 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2014 metų veiklos ataskaita. 2015-02-11, Nr. LV-483, p. 12.
73 Ten pat.
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ginti, pavyzdžiui, kiek asmenų, per ataskaitinį laikotarpį paleistų atlikus visą bausmę, grįžo į įkalinimo įstaigas ir kiek tokių buvo paleidus lygtinai.
Tačiau esminė šio kriterijaus problema yra netgi ne minėti klausimai, o pats
šio kriterijaus skaičiavimo metodas – juo netgi skaičiuojama ne tai, kas apibrėžta,
t. y. visai ne į įkalinimo įstaigas grįžusių padarius naują nusikaltimą asmenų ir asmenų, kuriems lygtinis paleidimas buvo panaikintas už vengimą atlikti bausmę, dalis
tarp visų lygtinai paleistų (probuojamųjų) asmenų, ką būtų galima manyti pagal pateiktą kriterijaus apibrėžimą. Šis kriterijus skaičiuojamas minėtą į įkalinimo įstaigas
grįžusiųjų asmenų dalį palyginant su per metus į įkalinimo įstaigas atvykusių
asmenų skaičiumi. Pavyzdžiui, per 2014 m. į laisvės atėmimo vietas atvyko atlikti
laisvės atėmimo bausmę 3 047 asmenys. Iš šio skaičiaus 382 nuteistieji buvo anksčiau paleisti iš laisvės atėmimo vietų, per vienus metus nuo paleidimo padarė naujus
nusikaltimus ir grįžo į įkalinimo įstaigas bei 108 nuteistieji, kuriems panaikintas lygtinis paleidimas už vengimą atlikti bausmę. Iš viso 490 asmenų iš 3 047 asmenų sudaro 16,08 proc., o planuota reikšmė buvo 16,2 proc., taigi įvykdymo procentas –
100,7.74 Tai, kad dalis šių asmenų nusikalstamas veikas padarė dar praėjusiais metais, nėra esminė problema, nes tokiais atvejais svarbu vertinti ilgalaikę perspektyvą – ji pateikiama Kalėjimų departamento 2014 m. veiklos ataskaitoje (2009 m. šis
rodiklis buvo 22,4 proc., 2010 m. – 20,7 proc., 2011 m. – 16,1 proc., 2012 m. –
16,4 proc., 2013 m. – 16,4 proc., 2014 m. – jau minėti 16,08 proc.). Tačiau esminis
šio kriterijaus netikslumas yra tas, kad jis pirmiausia priklauso nuo to, kiek ataskaitiniais metais į laisvės atėmimo vietas atlikti bausmę atvyko kitų, ne anksčiau laiko paleistų asmenų. Šis skaičius priklauso ne tik nuo nusikalstamų veikų dinamikos, bet ir intensyvesnio ar silpnesnio (tam tikrų nusikalstamų veikų) baudžiamojo
persekiojimo, jų ištyrimo rodiklių, LR BK ir kitų įstatymų pakeitimų bei daugelio kitų veiksnių. Jeigu, pavyzdžiui, nutiktų taip, kad per metus laisvės atėmimo bausme
nebūtų nuteistas nė vienas asmuo, tuomet asmenų, per metus sugrįžusių į laisvės
atėmimo vietas, dalis būtų lygi 100 proc., nepriklausomai nuo to, kiek tų asmenų į
įkalinimo vietas grįžo – 1 ar 500. Kitaip tariant, šio kriterijaus rodikliai labiau priklauso nuo įkalintų asmenų, kurie nebuvo paleisti anksčiau laiko, skaičiaus pokyčių
(nes tokių asmenų yra daug daugiau), žr. 6 pav.
Toks kriterijaus rodiklio skaičiavimas paradoksalus dar ir dėl to, kad prie
anksčiau laiko nepaleistų asmenų priskiriami ir asmenys, kurie iš įkalinimo įstaigų
buvo paleisti atlikę visą bausmę ir vėl buvo įkalinti. Taigi įkalinimo atlikus visą
bausmę „neveiksmingumas“75 „didina“ įkalinimo paleidus anksčiau laiko veiksmingumą. Be to, kuo mažiau bus paleidžiama lygtinai, tuo didesnė tikimybė, kad lygtinai
paleistų asmenų, grįžusių į įkalinimo įstaigas, skaičius mažės – tokių asmenų visiškai
nebūtų, jei anksčiau laiko nebūtų paleistas nė vienas asmuo.

Ten pat.
Apie įkalinimo „veiksmingumą“ ar „neveiksmingumą“ čia rašoma tik šiame kontekste, todėl žodis
parašytas kabutėse. Kitame šios mokslo studijos 2.4 skyriuje rašoma apie recidyvo vertinimo problemą ir parodoma, kad iš tiesų recidyvas pats savaime nerodo nei probacijos, nei įkalinimo įstaigų neveiksmingumo.
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6 pav. Naujai įkalintų paleistų anksčiau laiko ir kitų įkalintų asmenų santykis

Pakartotinai
įkalinti anksčiau
laiko paleisti
asmenys
(pvz., 2014 m. –
490, arba
16,08 proc.)

Visi per metus
įkalinti asmenys
(pvz., 2014 m. – 3 047)

Visų per metus įkalintų
asmenų skaičiaus
padidėjimas dėl
anksčiau laiko
nepaleistų
asmenų skaičiaus
didėjimo sumažins
asmenų, kurie buvo
paleisti anksčiau laiko
ir vėl buvo įkalinti,
procentą.

Apibendrinant galima teigti, kad aptartas „efekto kriterijus“ – asmenų, per
metus sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, dalis (proc.) – taip, kaip jis yra skaičiuojamas, neparodo ir negali parodyti bausmių sistemos veiksmingumo. Jeigu jis
būtų skaičiuojamas kaip dalis nuo per ataskaitinius metus paleistų asmenų (atlikusių visą bausmę ir / arba paleistų lygtinai), per artimiausius metus grįžusių į įkalinimo įstaigas, tuomet toks rodiklis galėtų parodyti paleistų asmenų recidyvą, jį būtų
galima palyginti tarpusavyje.76 Tačiau, kaip ir 2.2 skyriuje aptartų naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų ar naujų nuteisimų atveju, šie rodikliai neparodo probacijos
veiksmingumo ar neveiksmingumo, nes probuojamųjų (recidyvinis nusikalstamas)
elgesys bei jo registravimas priklauso nuo daugelio veiksnių, kuriems probuotojas
įtakos neturi ir negali turėti. Recidyvo vertinimo probacijos tarnybų veikloje problema analizuojama kitame šios mokslo studijos skyriuje, o toliau grįžtama prie kitų
formaliai numatytų probacijos vertinimo rodiklių analizės.

2.4. Recidyvo vertinimo probacijos tarnybų
veikloje problemos
Iš pirmo žvilgsnio probuojamųjų (pakartotinį) nusikalstamą elgesį atrodo natūralu
sieti su probacijos neveiksmingumu – juk asmuo buvo probacijos tarnybų žinioje ir
štai vėl nusikalto. Tačiau yra labai daug argumentų, bylojančių, kad asmens recidyvas, juo labiau – tik registruotas, nėra ir negali būti vieninteliu, pagrindiniu ar išskirtiniu probacijos (ne)veiksmingumo kriterijumi. Galima būtų išskirti tokius argumentus, kurie toliau komentuojami plačiau:
a) probacijos darbuotojai negali pasirinkti probuojamųjų asmenų kontingento,
jį suformuoja teismai;

Užsienio šalyse atlikti tyrimai rodo, kad recidyvas po visiško bausmės atlikimo yra didesnis nei po
lygtinio paleidimo. Pvz., Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht. Berlin: Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der Justiz, 2006, p. 648 ir kt.; Dünkel F. § § 57 bis 57b // Kindhäuser U.,
Neumann U., Paeffgen H.-U. (Hrsg.). Strafgesetzbuch Kommentar. 4. Aufl. Band 1. Allgemeiner Teil.
München: Nomos Verlag, 2013, p. 2134 ir kt.
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b) probacijos sąlygos ir probuojamojo kontaktai su probacijos darbuotoju yra
tik epizodiniai įvykiai, dažniausiai neturintys didesnės įtakos probuojamojo gyvenimo realybei;
c) pakartotinis nusikalstamas elgesys nebūtinai reiškia, kad probuojamojo elgesys nesikeičia į gerąją pusę ir kad probacijos darbuotojas nepadarė jam teigiamos
įtakos;
d) veiksmingos probacijos teigiami padariniai gali išryškėti ir tik po daugelio
metų;
e) recidyvą įmanoma skaičiuoti tik pagal registruotas nusikalstamas veikas, o
latentinio (tikrojo) recidyvo tyrimai reikalautų labai daug finansinių ir žmogiškųjų
išteklių;
f) registruotą pakartotinį kliento nusikalstamą elgesį laikant probacijos darbuotojo „blogo darbo“ įrodymu, jis turėtų būti suinteresuotas, kad toks elgesys neišaiškėtų;
g) laikant recidyvo rodiklį svarbiu ir objektyviu probacijos tarnybų veiklos
veiksmingumo kriterijumi neišvengiamai linkstama pagal jį lyginti ir skirtingų apygardų „veiklos veiksmingumą“, o tai veda prie dar didesnių veiksmingumo vertinimo
nesusipratimų.
Išdėstytus argumentus galima ir būtina paaiškinti plačiau.

2.4.1. Probuojamųjų kontingentas
Probacijos darbuotojai faktiškai neturi jokios įtakos tam, kokiems asmenims bus
paskirta probacija, t. y., kuriems asmenims laisvės atėmimo bausmės vykdymas
bus atidėtas arba kurie asmenys bus lygtinai paleisti iš įkalinimo įstaigų (nebent tokiais retai pasitaikančiais atvejais, kai jie rašo socialinio tyrimo išvadą ir teismas į ją
be išlygų atsižvelgia arba dalyvauja Lygtinio paleidimo komisijoje ir jų nuomonė visiškai sutampa su visos Lygtinio paleidimo komisijos ir vėliau – teismo nuomone).77
Dėl probacijos taikymo galutinį sprendimą priima teismas, taigi jis įvertina argumentus ir visas aplinkybes, numatytas LR BK 75 straipsnio 1 dalyje, 92 straipsnio 1
dalyje ir LR BVK 157 straipsnio 1 dalyje. Nors pagrindinė procedūrinė atsakomybė
tenka teismui, tačiau netgi ir jis negali būti „kaltinamas“ dėl pakartotinio tokių asmenų nusikalstamo elgesio – niekas negali užtikrinti, kad asmuo ateityje nebenusikals. Teismas tik privalo procedūriškai tinkamai įvertinti įstatyme nustatytas aplinkybes ir joms esant to pakanka, kad asmeniui galėtų būti paskirta probacija. Tačiau
teismas, Lygtinio paleidimo komisija ar probacijos tarnyba negali ir neturi garantuoti už asmens, kuriam paskirta probacija, elgesį ateityje.78 Žinoma, kad tiek LR BK
Pavyzdžiui, 2013 m. probacijos tarnybos rengė 9 socialinio tyrimo išvadas ir 466 kartus tyrė nuteistojo socialinę aplinką pagal įkalinimo įstaigų prašymus, 2014 m. parengtos 5 socialinio tyrimo
išvados ir 598 kartus tirta socialinė aplinka pagal įkalinimo įstaigų prašymus. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Biudžeto planavimo skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijų tarnybų priežiūroje, ataskaitos už 2013–2014 m.
78 Tokios atsakomybės primetimas ne tik neobjektyvus, jis verčia teismus elgtis itin rezervuotai – tai
iš dalies matyti ir dabartinėje praktikoje. Žr. Vosyliūtė A. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymo teismų praktikoje probleminiai aspektai // Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir
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75 straipsnio 1 dalies 2 sakinio ir 92 straipsnio 1 dalies 2 sakinio nuostata, pagal kurią teismas turi turėti pakankamą pagrindą manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti
be realaus bausmės atlikimo, tiek ir LR BVK 157 straipsnio 1 dalis, pagal kurią turi
būti įvertinama nuteistojo nusikalstamo elgesio rizika ir (ar) pažanga ją mažinant
bei randamas pagrindas manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals, verčia prognozuoti asmens elgesį ateityje, tačiau bet koks prognozavimas yra susijęs su neišvengiamomis klaidomis.
7 pav. Klaidų prognozuojant asmens pavojingumą teorinė schema 79

100 kaltininkų

10
pavojingų

9
pavojingi

= teisinga prognozė

90
nepavojingų

1
nepavojingas

9
pavojingi

= neteisinga
prognozė

= neteisinga
prognozė

(false negatives)

(false positives)

81
nepavojingas

= teisinga prognozė

Užsienio šalyse atlikti tyrimai rodo, kad daug didesnė yra neteisingo tvirtinimo asmeniui esant pavojingam ((angl. false positives), kai prognozuojama, kad
asmuo ateityje nusikals, ir nusprendžiama jam netaikyti probacijos, nors asmuo ateityje nebenusikalsta) tikimybė nei neteisingo tvirtinimo asmeniui esant nepavojingam ((angl. false negatives),80 kai nusprendžiama, kad asmuo tikėtinai ateityje ne-

perspektyvos Lietuvos Respublikoje (vyr. moksl. red. Gintaras Švedas). Vilnius, 2010, p. 95–115;
Liutkevičius K. Lygtinio paleidimo reforma Lietuvoje. Pirmųjų metų pamokos. Dokumentas aptarimui.
Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2013; Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo
įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 5–
39.
79 Kunz K. L. Kriminologie. 6. Aufl. Bern: Haupt Verlag, 2011, p. 316; žr. taip pat šiuo aspektu aktualų
ir įdomų tyrimą, kuris rodo, kad Nyderlanduose teismai iš esmės mažai kreipia dėmesio į rizikos vertinimo ataskaitas ir yra linkę bausti švelniau, nei būtų galima tikėtis: van Wingerden S., van Wilsem J.,
Moerings M. Pre-sentence reports and punishment: A quasi-experiment assessing the effects of riskbased presentence reports on sentencing // European Journal of Criminology, 2014, vol. 11 (6),
p. 723–744.
80 Angliški terminai false positives ir false negatives medicininėje ir kriminologinėje praktikoje visuotinai paplitę, ši problematika mokslinėje literatūroje analizuojama seniai, todėl čia pateikiami ir originalūs terminai. Trumpai tariant, false positives reiškia, kad testas rodo sąlygos (pavyzdžiui, ligos ar
pavojingumo) buvimą (rezultatas yra pozityvus), nors realiai tokios sąlygos nėra (rezultatas yra klaidingas). Testo false negatives rezultatas rodo, kad sąlygos nėra (rezultatas neigiamas), tačiau realiai
jis yra. Taigi šiuo atveju svarbu, kad pozityvumas ar negatyvumas taikomas ne asmeniui arba priimtam sprendimui jo atžvilgiu, bet esamų sąlygų (rizikos, pavojingumo) neteisingam patvirtinimui
(angl. false positives) arba neteisingam paneigimui (angl. false negatives).
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nusikals, ir jam taikoma probacija, tačiau asmuo ateityje nusikalsta) tikimybė.81 Kitaip tariant, statistiškai teismai (nusikalstamo elgesio ateityje prognozavimo aspektu) klysta mažiau taikydami probaciją nei jos netaikydami, tačiau dažniau taikant probaciją gali (tik) šiek tiek didėti ir pakartotinai nusikalstančių asmenų santykinis skaičius.82 Žvelgiant į šios mokslo studijos 2.2 skyriuje pateiktas 1 ir 2 lenteles
matyti, kad probuojamiesiems pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų dalis išliko maždaug tokia pati, nepriklausomai nuo to, kiek probuojamųjų buvo registre. Tačiau žinoma, kad absoliutus jų skaičius paprastai didesnis yra tuomet, kai iš viso asmenų
registre yra daugiau.
Klaidingos prognozės padariniai kriminologijoje dažnai iliustruojami paprastu
pavyzdžiu.83 Pavojingų nusikaltėlių ir laisvėje, ir įkalinimo įstaigose yra absoliuti
mažuma. Tarkim, 10 iš 100 kaltininkų yra pavojingi ir jiems neturėtų būti skiriama
probacija, o tokios prognozės klaidos tikimybė siekia „tik“ 10 proc. (iš tiesų daugelio
prognozių klaidos tikimybė yra daug didesnė).84 Tokiu atveju iš 10 tikrai pavojingų
nusikaltėlių 9 būtų tokiais ir pripažinti, o iš 90 nepavojingų nusikaltėlių klaidingai
pavojingais būtų pripažinti taip pat 9 (žr. 7 pav.). Tokiu būdu netgi pasiekus 90 proc.
prognozės tikslumą iš pavojingais pripažintų 18 kaltininkų pusė būtų objektyviai
nepavojingi. Taigi diagnozė „pavojingas“ bus tiksli tik 50 proc., o iš 82 nepavojingais pripažintų kaltininkų tik vienas iš jų būtų objektyviai pavojingas, taigi diagnozė
„nepavojingas“ būtų klaidinga tik 1,23 proc. Asmenų, kuriems nepagrįstai nebuvo
paskirta probacija, skaičius visuomet bus gerokai didesnis už skaičių asmenų,
kuriems ji buvo paskirta nepagrįstai. Statistiškai itin retas nepasiteisinęs probacijos pritaikymas turi būti palyginamas su daug dažnesniais nepagrįstai nepaskirtos
probacijos atvejais. Tai akivaizdžiai matyti ir vis retesnio lygtinio paleidimo taikymo
Lietuvoje praktikoje – statistiniai rodikliai leidžia manyti, kad lygtinis paleidimas
nepagrįstai netaikomas daugeliui asmenų, nes anksčiau jų lygtinai būdavo paleidžiama daug daugiau, nuteistų už naujus nusikaltimus ir asmenų, kuriems lygtinis
paleidimas buvo panaikintas už vengimą atlikti bausmę, dalis visuomet būdavo

Meier B. D. Kriminologie 3. Aufl. München: Verlag C. H. Beck, 2007, p. 175–196; Neubacher F. Kriminologie. 2. Aufl. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2014, p. 144.
82 Čia svarbu pabrėžti, kad šiuolaikinė rizikos vertinimo metodologija grindžiama ne besąlygine ar
statine praeitimi besiremiančia pranašyste, bet sąlygine alternatyvia arba intervencine prognoze: turi
būti įvertinamos resocializacijai ir ateityje (o ne praeityje) gyvenimui laisvėje svarbios sąlygos – negatyvia ir pozityvia prasme. Kitaip tariant, turi būti padaroma išvada – gyvenimas uždaroje įstaigoje
ar galimybė atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą ar atitinkamai būti paleistam lygtinai ir prižiūrimam gyventi laisvėje gali labiau padėti susidoroti su kylančia rizika ir pagerinti perspektyvas.
Plačiau žr.: Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui:
teorija ir praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 29–31.
83 Pagal: Kunz K. L. Kriminologie. 6. Aufl. Bern: Haupt Verlag, 2011, p. 315–317.
84 Kai kurie tyrimai rodo, kad klaidos tikimybė yra maždaug 50 proc. Apibendrindami šiuos tyrimus
autoriai teigia, kad tuomet geriau yra ne taikyti įvairias sudėtingas ir brangiai kainuojančias „rizikos“
nustatymo metodikas, bet tiesiog mesti monetą. Arba kur kas geresnis sprendimas būtų, pavyzdžiui,
lygtinį paleidimą tiesiog taikyti visiems. Dünkel F., van Zyl Smit D., Padfield N. Concluding thoughts //
Padfield N., van Zyl Smit D., Dünkel F. (Eds.). Release from Prison. Cullompton, Devon: Willan Publishing, 2010, p. 395–444; Dünkel F. § § 57 bis 57b // Kindhäuser U., Neumann U., Paeffgen H.-U. (Hrsg.).
Strafgesetzbuch Kommentar. 4. Aufl. Band 1. Allgemeiner Teil. München: Nomos Verlag, 2013,
p. 2117 ir kt.
- 35 81

maždaug 10 proc. nuo visų registre buvusių lygtinai paleistų asmenų.85 Žinoma, kad
žiniasklaidą pirmiausia domina pirmieji atvejai, kad asmuo nusikalsta, nepaisant
„parodyto pasitikėjimo“, tačiau profesionali teisėsauga neturi pasiduoti tokiam
spaudimui ir privalo matyti pirmiausia daugumą tų, kurie dėl tokio neparodyto pasitikėjimo nukenčia.
Klaidingų prognozių neišvengiamumą (o su juo tiesiogiai susijęs čia aptariamas argumentas prieš probacijos darbuotojų veiklos vertinimą, atsižvelgiant į probuojamųjų recidyvą – prognozių klaidingumas parodo negalimumą tiksliai prognozuoti asmens elgesį) rodo daug užsienio šalyse atliktų tyrimų. Psichiatras Wilfriedas
Raschas teigia, kad teisminės psichiatrijos ekspertizėse vienam teisingai pavojingu
apibūdintam nusikaltėliui tenka du neteisingai pripažinti pavojingais, panaši ar dar
net didesnė klaidingų prognozių dalis atrandama ir kituose tyrimuose.86 Tokiu būdu
prognostinis siekis „užtikrinti saugumą“ visuomet turi didelį šalutinį efektą, nes
klaidingai paremta prognoze asmenys įkalinami (vietoj laisvės atėmimo bausmės
vykdymo atidėjimo) arba nėra paleidžiami lygtinai, o tai ne tik didina bausmių vykdymo sistemos sąnaudas, bet ir dar labiau skatina nuteistųjų desocializaciją.
Apibendrinant šį argumentą, susijusį su probacijos darbuotojų negalėjimu turėti įtakos tam, kokiems asmenims bus paskirta probacija, būtina pabrėžti ir tai, kad
probacijos taikymo sąlygas nustato gana dažnai keičiami teisės aktai,87 o jos taikymo praktika priklauso ir nuo politinių, ekonominių ir kitų aplinkybių,88 už kurias probacijos darbuotojas negali prisiimti atsakomybės. Be to, pakartotinis nusikalstamas elgesys priklauso ir nuo probacijos trukmės – kuo ji ilgesnė, tuo nusikalstamo elgesio recidyvo tikimybė didesnė (nors didžiausia pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra pirmaisiais metais).

Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir
praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 5–39.
86 Kunz K. L. Kriminologie. 6. Aufl. Bern: Haupt Verlag, 2011, p. 316.
87 Pavyzdžiui, nuo 2012 m. liepos 1 d. pakeitus LR BK 75 straipsnio 1 dalį buvo sudaryta galimybė
atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip ketveriems metams (vietoj anksčiau
buvusių trejų metų), o tą pačią dieną įsigalioję Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimai iš esmės naujai reglamentavo lygtinį paleidimą iš įkalinimo įstaigų. Šie pakeitimai pakeitė
asmenų, kuriems gali būti taikoma probacija, kategorijas, o tai galėjo turėti įtakos ir pakartotinio nusikalstamo elgesio pokyčiams. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48, 64, 67, 75, 82, 87, 92
straipsnių pakeitimo ir 77, 94 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XI-1861, priimtas 2011 m. gruodžio 22 d. // Žin., 2012, Nr. 5-138. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso
18, 19, 66, 90, 91, 126, 138, 140, 152, 154, 157, 158, 159, 164, 176 straipsnių pakeitimo ir 127, 160,
161, 162, 163, 179 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XI-1863, priimtas 2011 m.
gruodžio 22 d. // Žin., 2012, Nr. 4-110. Jau minėta, kad 2015 m. kovo 19 d. priimtu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 179 ir 187 straipsnių pakeitimo įstatymu
Nr. XII-1554 buvo sudaryta galimybė pagal LR BK 75 straipsnį atidėti paskirtos bausmės vykdymą,
nuteisus ir už sunkius nusikaltimus. 2015 m. birželio 23 d. priimtu Lietuvos Respublikos bausmių
vykdymo kodekso pakeitimo įstatymu Nr. XII-1818 (TAR, 2015-07-07, Nr. 2015-11069) buvo iš dalies pakeistos bendrosios lygtinio paleidimo sąlygos nustatant, kad lygtinai gali būti paleisti tik nuteistieji, kurių nusikalstamo elgesio rizika žema ir (ar) pažanga mažinant nusikalstamo elgesio riziką
sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals.
88 Žr.: Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir
praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 5–39.
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2.4.2. Minimalus probacijos poveikis probuojamojo
gyvenimo kasdienybei
LR BK 75 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad, atidėdamas bausmės vykdymą, teismas
paskiria nuteistajam vieną ar kelias tarpusavyje suderintas LR BK IX skyriuje numatytas baudžiamojo poveikio priemones89 ir (ar) pareigas: atsiprašyti nukentėjusio asmens; teikti nukentėjusiam asmeniui pagalbą, kol šis gydosi; gydytis priklausomybės ligas, kai nuteistasis sutinka; auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos; pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar
mokslą; dalyvauti elgesio pataisos programoje; neišeiti iš namų tam tikru laiku, jeigu
tai nesusiję su darbu arba mokymusi; neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; nesilankyti tam
tikrose vietose arba nebendrauti su tam tikrais asmenimis ar asmenų grupėmis; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; neturėti, nenaudoti, neįsigyti tam tikrų daiktų
arba neužsiimti tam tikra veikla. Teismas asmeniui jo ar kitų baudžiamojo proceso
dalyvių prašymu, taip pat savo nuožiūra gali paskirti kitas baudžiamajame įstatyme nenumatytas pareigas, kurios, teismo nuomone, turėtų teigiamos įtakos nuteistojo elgesiui (75 straipsnio 3 dalis). LR BK 92 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad,
atidėdamas bausmės vykdymą nepilnamečiui, teismas paskiria vieną ar kelias tarpusavyje suderintas LR BK 82 straipsnyje numatytas auklėjamojo poveikio priemones,90 išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą.
LR BVK 157 straipsnio 5 ir 6 dalyse įtvirtinta, kad lygtinai paleidžiamam iš
pataisos įstaigos nuteistajam teismas nutartimi nustato LR BK IX skyriuje numatytas
baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) LR BK 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytas
pareigas, laiką, per kurį nuteistasis privalo įvykdyti paskirtas baudžiamojo poveikio
priemones ir (ar) pareigas, ir (ar) intensyvią priežiūrą. Lygtinai paleidžiamiems iš
pataisos įstaigų nepilnamečiams vietoj LR BK IX skyriuje numatytų baudžiamojo
poveikio priemonių ir (ar) LR BK 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytų pareigų nustatomos LR BK 82 straipsnyje numatytos auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą).
Probacijos įstatymo 17 straipsnyje įtvirtinta, kad probuotojas sudaro individualų probuojamojo priežiūros planą. Sudarant šį planą, turi dalyvauti probuojamasis, o kai planas sudaromas nepilnamečiam probuojamajam, – turi dalyvauti ir
jo atstovas pagal įstatymą. Į plano sudarymą gali būti įtraukiamos suinteresuotos
institucijos. Individualus probuojamojo priežiūros planas sudaromas atsižvelgiant į
paskirtas probacijos sąlygas, probuojamojo rizikos lygį, kriminogeninius
veiksnius. Nepilnamečiams probuojamiesiems individualus priežiūros planas sudaT. y.: uždraudimas naudotis specialia teise; viešųjų teisių atėmimas; teisės dirbti tam tikrą darbą
arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas; turtinės žalos atlyginimas ar pašalinimas; nemokami darbai;
įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą; turto konfiskavimas; įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusio asmens ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusio asmens arčiau nei nustatytu atstumu; dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose; išplėstinis turto konfiskavimas.
90 T. y.: įspėjimas; turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas; nemokami auklėjamojo pobūdžio
darbai; atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti; elgesio apribojimas.
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romas atsižvelgiant ir į jų socialinę brandą, asmenybės ugdymo poreikius. Individualiame probuojamojo priežiūros plane turi būti nustatyta: probuojamojo resocializacijos ilgalaikiai tikslai, priemonės ir jų įgyvendinimo terminai; priemonės, padėsiančios probuojamajam įvykdyti probacijos sąlygas, ir jų įgyvendinimo terminai;
probuojamojo elgesio kontrolės priemonės ir jų vykdymo intensyvumas; valstybės
ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kiti juridiniai asmenys, taip pat savanoriai, vykdantys probuojamojo resocializaciją; nepilnamečio probuojamojo atstovų pagal įstatymą dalyvavimo vykdant probaciją formos; probuojamojo atsiskaitymo apie įvykdytas probacijos sąlygas periodiškumas; kitos priemonės, kurių įgyvendinimas padėtų probuojamajam socialiai integruotis. Individualus probuojamojo priežiūros planas turi būti sudarytas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo priežiūros vykdymo bylos pradžios dienos.
Individualus probuojamojo priežiūros planas gali būti nesudaromas, kai probacijos
terminas yra ne ilgesnis kaip du mėnesiai, o nepilnamečiams probuojamiesiems – ne
ilgesnis kaip vienas mėnuo. Kai planas nesudaromas, probuojamasis supažindinamas su probacijos vykdymo tvarka ir sąlygomis, jo teisėmis ir pareigomis ir vykdomos Probacijos įstatymo 18 straipsnyje nustatytos trumpalaikės probuojamojo resocializacijos priemonės. Individualus probuojamojo priežiūros planas gali būti tikslinamas, o probuojamasis su individualiu probuojamojo priežiūros planu supažindinamas pasirašytinai. Su individualiu nepilnamečio probuojamojo priežiūros planu pasirašytinai supažindinami ir nepilnamečio probuojamojo atstovai pagal įstatymą.
Visas šis kompleksas pareigų, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių,
individualios priežiūros planavimas ir šio plano įgyvendinimas leidžia orientuotis
(ir) į vadinamuosius kriminogeninius veiksnius, kurių mažinimas teoriškai turėtų
mažinti ir nusikalstamo elgesio tikimybę. Gerai, kai tai pavyksta, tačiau probacijos
sąlygos ir probuojamojo kontaktai su probacijos darbuotoju yra tik epizodiniai įvykiai ne tik viso nuteisto asmens gyvenimo kontekste, bet ir esamoje realybėje. Buvusi gyvenimo istorija, turėta socialinė patirtis, įpročiai, priklausomybės, su artimais
žmonėmis palaikomi ryšiai, santykiai su gyvenimo partneriu ir vaikais, sąlygos gyvenamajame būste, socialaus užimtumo pobūdis, darbiniai įgūdžiai, aplinkinių požiūris, sveikata, turimas išsilavinimas ir socialinės kompetencijos – visa tai daro
daug didesnę įtaką asmens elgesiui nei trumpalaikiai kontaktai su probacijos darbuotoju. Žinoma, kad kryptingas probacijos vykdymas gali daryti tam tikrą teigiamą ar neigiamą įtaką minėtiems veiksniams, tačiau ji gali būti tik minimali ir jos
poveikis gali būti matomas tik praėjus kuriam laikui. Be to, dalis nusikalstamų veikų
padaroma susiklosčius tam tikrai palankiai situacijai, kuriai probacijos darbuotojas
iš viso negali turėti jokios įtakos. Svarbu tai, kad socialinei integracijai reikšmingos
aplinkybės (socialinių paslaugų, programų, projektų ir priemonių infrastruktūra,
tendencijos ir pan.)91 keičiasi nepriklausomai nuo probacijos darbuotojų norų
Pavyzdžiui, kokios yra galimybės nuteistiesiems, kuriems buvo paskirta arba tikslinga būtų paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose – kokybiškai ją įgyvendinti.
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ar pageidavimų, o statistika rodo, kad, pavyzdžiui, toks svarbus veiksnys kaip probuojamųjų įdarbinimas daugiausia priklauso nuo padėties darbo rinkoje – kai ji gera, įdarbinti galima daugumą, o jai blogėjant mažėja ir įdarbintųjų skaičius (apie tai
daugiau rašoma mokslo studijos 2.6.1 skyriuje).92
Probacijos visumos (kaip kompleksinio proceso) veiksmingumą iš esmės galima matuoti pagal realų (t. y. ne vien registruotą) asmens recidyvą, tačiau pagal jį
matuojant vien tik probacijos tarnybų veiklą susiduriama su lemiamos pozityvios
įtakos nustatymo problema, kurią iliustruoja toks pavyzdys: abejingas, skeptiškas ir
tingus probacijos darbuotojas savo klientą nusiunčia į darbo biržą, kurioje atsidavusi ir kūrybinga darbuotoja atranda puikią įsidarbinimo galimybę nuteistajam – jam
darbas patinka, jis nori jį išsaugoti, tai tampa lemiamu jo socialinės integracijos
veiksniu.93 Galimas ir neigiamas šios istorijos tęsinys – nepaisant didelių kompetentingo, atsidavusio ir motyvuoto probacijos darbuotojo bei darbo biržos darbuotojos
pastangų jų klientas, gavęs puikų darbą, pakeliui namo susipažįsta su senu panašaus
likimo draugu, kuris jį motyvuoja naujam nusikalstamam elgesiui. Akivaizdu, kad ir
gerame, ir blogame šios istorijos tęsinyje probacijos darbuotojo įtaka gali būti
reikšminga, bet gali būti ir minimali ar atsitiktinė, nepaisant nustatytų pareigų,
paskirtų baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemonių, išsamaus ir gerai struktūruoto individualaus plano.
Kriminologijoje seniai pastebėta, kad asmens elgsenai būdingas nusistovėjęs
tęstinumas ir kad kiekvienas asmuo susiduria su sunkumais, kai staiga reikia pakeisti savo socialinius vaidmenis, taigi pakartotinį nusikalstamą elgesį netgi būtų galima
laikyti tipišku atveju.94 Tokiu būdu „normaliu“ recidyvo rodikliu būtų galima laikyti
tikėtiną įprastą pakartotinį nusikalstamą elgesį, t. y. 100 proc., o bet kokį mažesnį
rodiklį laikyti probacijos „sėkme“, tačiau metai iš metų sieti tokio rodiklio svyravimus su geresniu ar blogesniu probacijos tarnybų darbu nėra objektyvu.

2.4.3. Retėjančio ar lengvėjančio nusikalstamo elgesio
vertinimo dilema
Probuojamojo asmens pakartotinis nusikalstamas elgesys nėra vienintelis „nesikeičiantį“ arba vis „blogėjantį“ asmens elgesį liudijantis veiksnys. Tarkim, asmuo kelis kartus buvo teistas už smurtinius nusikaltimus, tačiau įkalinimo įstaigoje
ir probacijos metu dalyvavo smurtinį elgesį keičiančiose programose. Jo elgesyje
buvo pastebimas smurto apraiškų mažėjimas, savo smurtinį elgesį jis vertino kritiškai ir nuoširdžiai siekė jį pakeisti. Tačiau vieną dieną važiuodamas autobuse ir pa-

Plačiau žr.: Sakalauskas G., Kalpokas V. Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 10. Vilnius: Eugrimas, 2012, p. 31–35. Prieiga per internetą:
<http://www.teise.org/data/Nuteistuju_integracijos_modelis.pdf>.
93 Vienas iš radikaliausių probacijos tarnybos įtakos nebuvimo pavyzdžių galėtų būti gyvenimo partnerės (galbūt netgi susipažįstant toje pačioje darbo biržoje) suradimas. Tyrimai rodo, kad pradėtas
ilgalaikis santykis su visiškai kitame konformistinio elgesio kontekste gyvenančiu mylimu žmogumi
gali kardinaliai pakeisti netgi nemažą kriminalinę karjerą turinčių žmonių (ir vyrų, ir moterų) gyvenimus. Vargu ar tokie faktai galėtų būti priskirti probacijos tarnybų nuopelnams.
94 Kunz K. L. Kriminologie. 6. Aufl. Bern: Haupt Verlag, 2011, p. 89.
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matęs prasegtą rankinę jis iš jos ištraukia piniginę. Šiuo atveju formaliai yra pakartotinis nusikalstamas elgesys, tačiau probuojamajam yra pavykę pasiekti tam tikrų
rezultatų, kuriuos galėjo sąlygoti ir intensyvi probacijos darbuotojo veikla – pakartotinis probuojamojo nusikalstamas elgesys neliudija „blogo“ probacijos darbuotojo
darbo ir neatspindi asmens elgesio visumos konteksto. Tokių pavyzdžių, kai nuteistam asmeniui iš esmės pavyksta pasiekti tam tikrą lūžį savo gyvenime, galima rasti
labai daug: pavyzdžiui, nutraukti ryšius su organizuoto nusikalstamumo struktūromis, sėkmingai gydytis priklausomybes, pradėti dirbti darbą ar mokytis, sukurti
šeimą, pradėti rūpintis vaikais, grąžinti skolas ir pan. Pavienis pakartotinio nusikalstamo elgesio epizodas neturi būti automatiškai siejamas su „nesėkminga integracija“, nes ir mažiau intensyvus nusikalstamas elgesys gali reikšti tam tikrą teigiamą pokytį, kurį labai sunku pasiekti. Svarbu turėti omenyje tai, kad formalios
socialinės kontrolės priemonės bent kartą jau teistų asmenų atžvilgiu yra daug intensyvesnės, jie atsiduria lyg ir po savotišku didinamuoju stiklu, todėl lengviau pastebimas ir lengviau identifikuojamas ir jų nusikalstamas elgesys (net ir pats smulkiausias), sustiprėja stigmatizacijos procesas.
Šios mokslo studijos 2.2 skyriuje minėta, kad didžioji dalis naujų ikiteisminių
tyrimų probuojamiesiems asmenims pradedama dėl padarytų turtinių nusikalstamų veikų. Pavyzdžiui, 2013 m. 316 asmenų (iš 8 190, t. y. 3,9 proc.)95 buvo pradėti nauji ikiteisminiai tyrimai, 2014 m. – 259 asmenų (iš 7 712, t. y. 3,4 proc.),96 2013
m. iš jų – 100 asmenų – už vagystės (2014 m. – 67), 83 (59) – už sveikatos sutrikdymus, 26 (25) – už plėšimus, 19 (19) – už viešosios tvarkos pažeidimus, 15 (21) – už
nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis,
nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, 4 (2) – už turto sunaikinimą ar
sugadinimą, 69 (66) – už kitas nusikalstamas veikas; iš viso 2013 m. tik 6 asmenims
nauji ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti už labai sunkius nusikaltimus, 2014 m. tokių
asmenų buvo 8.97 Lietuvoje nėra renkama statistika apie nusikalstamų veikų, už kurias asmenims buvo paskirta probacija, struktūrą, todėl ją sunku palyginti su naujai
padarytų nusikalstamų veikų struktūra. Bet kuriuo atveju iš pastarosios statistikos
galima matyti, kad didžioji dalis net ir pakartotinai padarytų nusikalstamų veikų nėra sunkios.
Paminėtina ir tai, kad 2013 m. – 35 asmenims, 2014 m. – 21 asmeniui ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti už nusikalstamas veikas, padarytas per 1 mėnesį nuo
priežiūros vykdymo pradžios.98 Kuo mažiau laiko nuo priežiūros pradžios praėjus
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Biudžeto planavimo
skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijų tarnybų priežiūroje, ataskaita už 2013 m.
96 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Biudžeto planavimo
skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijų tarnybų priežiūroje, ataskaita už 2014 m.
97 Ankstesnėse statistinėse ataskaitose nusikalstamų veikų struktūroje išskirti tik nužudymai ir sunkūs sveikatos sutrikdymai, vagystės, nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis
ar psichotropinėmis, nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis bei kitos nusikalstamos
veikos. Šių nusikalstamų veikų struktūra ir ankstesniais metais buvo labai panaši į 2013–2014 m.
98 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Biudžeto planavimo
skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijų tarnybų priežiūroje, ataskaitos už 2013–
2014 m.
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padaroma nusikalstama veika, tuo tikėtinai mažesnė yra ir probacijos sąlygų, ir probacijos tarnybų ar konkretaus probacijos darbuotojo įtaka nuteistojo elgesiui. Akivaizdu, kad įtaka per pirmąjį mėnesį yra minimali, tačiau netgi ir 3–4 mėnesių laikotarpis tokiai įtakai yra pakankamai mažas. Tai, kad netgi per trumpą laiką nuo priežiūros pradžios padarytos nusikalstamos veikos probacijos tarnybų veiklos rodikliuose vertinamas kaip probacijos neveiksmingumas, akivaizdžiai parodo dar vieną
tokio vertinimo dilemą ir išryškina kompleksinio, labiau diferencijuoto probacijos
proceso vertinimo poreikį, neapsiribojant keliais formaliais registruoto recidyvo
skaičiais.
Apibendrinant galima teigti, kad retėjantis ar lengvėjantis nusikalstamas elgesys taip pat gali būti svarbus tarpinis probacijos rezultatas.

2.4.4. Teigiamo probacijos poveikio ilgalaikiškumas
Naujausi kriminologiniai tyrimai rodo,99 kad prasmingos ir veiksmingos probacijos darbuotojų veiklos rezultatai išryškėja tik po daugelio metų. Šefildo universiteto kriminologijos profesoriaus Stepheno Farrallo atlikti tyrimai parodė, kad probuojamieji probacijos metu ar netrukus po jos dažniausiai labai skeptiškai atsiliepia
apie probacijos darbuotojo veiklą, kompetenciją, santykius,100 jaučiasi jų nesuprasti,
mano, kad jų siūlomos priemonės yra netinkamos ir pan., tačiau praėjus daugeliui
metų šį procesą prisimena visiškai kitaip ir vertina jį teigiamai – neretai, kaip turėjusį svarbios įtakos nuteistųjų gyvenimui.101 Panašų fenomeną galima pastebėti bet
kurioje pedagoginėje veikloje – mokykloje ar universitete, kai mokymosi procesas
atrodo neįdomus ir niekam nereikalingas, tačiau po daugelio metų buvę prasmingi,
tikri dalykai, geros ir taiklios mintys, geri patarimai, žmogiški santykiai, užtarimas ir
pagalba prisimenami ir vertinami kaip padarę didelę įtaką vėlesniame gyvenime.
Taigi norint įvertinti probuotojo veiklos kokybę netgi neužtenka apsiriboti vien tik
probacijos laikotarpiu, būtina vertinti daug ilgesnį nuteisto asmens gyvenimo kontekstą.

2.4.5. Latentinio recidyvo problema
Nusistačius recidyvinį nusikalstamą elgesį kaip vieną iš probacijos veiklos veiksmingumo kriterijų, jį įmanoma nesudėtingai paskaičiuoti tik pagal užregistruotas nusikalstamas veikas (pradėtus ikiteisminius tyrimus), nes realaus (t. y. įskaitant ir latentinį) nusikalstamo elgesio skaičiavimas (pasitelkus sociologinės apklausos metodą) pareikalautų daug finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Kitaip tariant, faktiškai neįmanoma įvertinti visų probuojamųjų latentinio (neregistruoto) nusikals-

Farrall S. Rethinking what works with offenders. Willan Publishing, 2002; Farrall S. Understanding
desistance from crime. Open Univ Press, 2006; Farrall S. Criminal careers in transition. Oxford Univ
Press, 2014.
100 Apie nuteistųjų ir darbuotojų santykių svarbą žr.: Sakalauskas G. Kalinių ir darbuotojų santykių
įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai // STEPP, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2015, Nr. 10, p. 52–67.
101 Ten pat.
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tamo elgesio, kuris yra daug dažnesnis nei registruotas.102 Svarbu tai, kad „įkliuvimas“ teisėsaugai, t. y. formalus tapimas kaltinamuoju (įtariamuoju), priklauso nuo
selekcijos ir stigmatizacijos procesų, kuriuose dažniausiai išfiltruojami tam tikrais
asmeniniais ir socialiniais požymiais pasižymintys asmenys,103 o asmens nuteisimo
faktas yra vienas iš jų. Jau minėta, kad tapti kaltinamuoju (įtariamuoju) jau tokiam
buvus yra daug didesnė tikimybė nei dar niekada „nepakliuvusiam į teisėsaugos akiratį“. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad „pradėtas ikiteisminis tyrimas“ dar nebūtinai reiškia, kad asmuo galiausiai bus pripažintas kaltu ir nuteistas. Realus (latentiškas) recidyvinis nusikalstamas elgesys dažnai matuojamas ir skaičiuojamas didesnėse šalyse, kuriose yra gana gerai išplėtota kriminologinių tyrimų infrastruktūra –
apie tai daugiau rašoma šios mokslo studijos 3 skyriuje. Tačiau ir šiuose tyrimuose
nėra apimama visa nuteistųjų imtis, daromi atrankiniai tyrimai, kurių apibendrinti
rezultatai leidžia palyginti vienų ar kitų priemonių, programų, veiklos metodų
(ne)veiksmingumą, tačiau jokiais būdais neparodo vienos ar kitos institucijos arba
jų darbuotojų veiklos (ne)veiksmingumo.

2.4.6. Konfidencialumo problema
Kaltinamo (įtariamo) konkrečia nusikalstama veika nustatymas priklauso nuo įvairių aplinkybių (nusikalstamos veikos sunkumo, konkretaus nukentėjusiojo buvimo,
aukos ir kaltininko tarpusavio santykių ir pan.), įskaitant ir teisėsaugos kompetenciją, gebėjimus, ikiteisminio tyrimo intensyvumą. Jeigu (registruotas) pakartotinis nusikalstamas elgesys laikomas vienu iš probuotojo darbo nesėkmės kriterijų, jis iš
esmės galėtų būti nesuinteresuotas naujos jo kliento padarytos nusikalstamos
veikos išaiškėjimu – į tokią paradoksalią padėtį jį pastato netinkamai suformuluotas jo veiklos vertinimo kriterijus. Socialiniame darbe neretai iškyla pasitikėjimo
santykio dilema, kai socialiniam darbuotojui tampa žinoma apie kliento padarytas
nusikalstamas veikas – klientui neturint garantijų, kad jo papasakotos gyvenimo istorijos neatsisuks prieš jį patį, jis tiesiog jų nepasakos, nors toks atvirumas neretai
yra būtina kryptingos socialinio darbo ar psichologinės intervencijos prielaida. Tokiu atveju svarbu, kad teisinis reglamentavimas būtų aiškus, o socialinis darbuotojas
turėtų laisvę nuspręsti, kaip jam pasielgti, vadovaudamasis kliento ir visuomenės
interesais (juos pasverdamas). Tačiau jeigu socialinio darbuotojo veiksmus tokiais
atvejais lemia jo asmeniniai interesai (nenoras „bloginti“ savo darbo rodiklių), tokia
padėtis tampa nepateisinama.

Bluvšteinas J. Statistika ir tikrovė // Kriminalinė justicija, 1995, t. 4, p. 149–159; Kuklianskis S.,
Kukliansky F. Nusikaltimų latentiškumas: prigimtis, rūšys, prevencijos metmenys // Teisės problemos, 2005, Nr. 2 (48), p. 61–78; Sakalauskas G. Įvadas į empirinę kriminologiją. Metodinė priemonė.
Vilnius: Eugrimas, 2007; Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S., Kalpokas V., MališauskaitėSimanaitienė S., Nikartas S., Pocienė A., Zaksaitė S. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 7. Vilnius:
Eugrimas, 2011.
103 Dobryninas A. Atskiriamasis teisingumas // Jurisprudencija, 2001, Nr. 20 (12), p. 107–112; Dobryninas A., Sakalauskas G., Žilinskienė L. Kriminologijos teorijos. Vilnius: Eugrimas, 2008, p. 123–135.
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2.4.7. Skirtingas regioninis kontekstas
Tam tikrą nacionalinį recidyvo ar jo pokyčio vidurkį galiausiai neišvengiamai siekiama palyginti su atskirais regionais ir ieškoti tokių, kuriuose šis vidurkis yra didesnis ar mažesnis už nacionalinį (neva liudija blogesnius ar geresnius veiklos rezultatus).104 Tačiau toks palyginimas, nors ir atliekamas tarp Lietuvos probacijos tarnybų, yra nekorektiškas, nes regionams būdingi tam tikri ypatumai: skirtinga urbanizacija, įsidarbinimo ir lavinimosi galimybės, savivaldybių sukurta socialinių paslaugų infrastruktūra ir turimos lėšos, su nuteistaisiais dirbančių nevyriausybinių
organizacijų tinklas, galiausiai – vienam probacijos darbuotojui tenkančių klientų
skaičius arba apskritai nedidelis absoliutus probuojamųjų skaičius, kuriame vieno
kliento recidyvas gali reikšti kelių procentinių punktų pokytį. Taigi ir pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus lyginimas tarp skirtingų regionų nesuteikia jokios objektyvios informacijos apie probacijos veiklos veiksmingumo skirtumus.
Apibendrinant šiame mokslo studijos 2.4 skyriuje išdėstytus ir plačiau pakomentuotus argumentus atrodo akivaizdu, kad nėra jokio racionalaus pagrindo probuojamųjų recidyvą ar jiems pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų skaičių laikyti objektyviu probacijos veiklos veiksmingumą parodančiu kriterijumi. Sunku sutikti su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ataskaitoje
parašytu teiginiu, kad „naujų ikiteisminių tyrimų skaičiaus tarp probacijos tarnybų
priežiūroje esančių nuteistųjų mažėjimas rodo efektyvų probacijos tarnybų darbą su
nuteistaisiais, padedant jiems integruotis į visuomenę“,105 nes jų mažėjimas nerodo veiksmingo darbo, o didėjimas nerodo darbo neveiksmingumo.

2.5. Probuojamųjų skaičiaus didėjimas
Anksčiau aptarti pagrindiniai probacijos veiksmingumo rodikliai, susiję su statistiniu probuojamųjų pakartotinio nusikalstamo elgesio vertinimu. Tačiau be šių rodiklių įtvirtinta ir keletas kitų, kurie taip pat kelia daug abejonių dėl jų objektyvumo
vertinant probacijos veiksmingumą. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginiame plane kaip pats pirmas probacijos veiklos
vertinimo kriterijus numatytas „probuojamųjų asmenų skaičiaus didėjimas“ (R0301-01-01). Šis kriterijus yra pats pirmasis iš keturių, kuriais turėtų būti parodoma, kaip pavyksta siekti strateginio tikslo – kurti modernią bausmių vykdymo
sistemą.
Šis kriterijus skaičiuojamas pagal vidutinį sąrašinį probuojamųjų asmenų skaičiaus didėjimą, kuris, pavyzdžiui, 2014 m. buvo planuotas 2,5 proc. Tačiau 2013 m.
vidutinis sąrašinis probuojamųjų asmenų skaičius buvo 4 147, o 2014 m. šis skaičius
Nėra pagrindo vien tik palyginus šiuos apygardų, miestų ar rajonų probacijos tarnybų rodiklius
priekaištauti, kad vienos ar kitos probacijos tarnybos registre esančių probuojamųjų „recidyvas“ yra
didesnis už šalies vidurkį ar kitų probacijos tarnybų rodiklius.
105 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Probacijos skyriaus
pažyma „Apie Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apygardų
probacijos tarnybų ir probacijos skyriaus tarnybinės veiklos rezultatus per 2012 metus“. 2013-0208, Nr. LV-186, p. 2.
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sumažėjo iki 3 928 asmenų, taigi planuota reikšmė buvo nepasiekta (sumažėjo
5,3 proc.). Sunku įsivaizduoti, kaip probuojamųjų asmenų skaičiaus mažėjimas ar
didėjimas gali parodyti progresą ar regresą kuriant modernią bausmių vykdymo sistemą. Galima daryti prielaidą, kad įtvirtinant šį kriterijų tokių sąsajų buvo bandoma
atrasti per kelis aspektus: pirma, probuojamųjų skaičiaus didėjimą suvokiant kaip
įkalintų asmenų skaičiaus mažėjimą (plačiąja prasme – kaip dažnesnį alternatyvių
bausmių taikymą); antra, probuojamųjų skaičiaus didėjimą suvokiant kaip darbo
krūvio didėjimą (kai tomis pačiomis sąnaudomis dirbama su didesniu skaičiumi
probuojamųjų). Tačiau abiem šiais įsivaizduojamais atvejais teigiamai vertintinas
probuojamųjų skaičiaus didėjimas nėra siejamas su šiais galimais pokyčiais. Vertinant vien probuojamųjų skaičiaus didėjimą nėra žinoma, ar kartu mažėja realia
laisvės atėmimo bausme nuteistų ar ją atliekančių asmenų skaičius, taip pat
nėra žinoma, kaip keičiasi probacijos sistemos finansavimas, probacijoje dirbančių
asmenų skaičius, probacijos infrastruktūra ir pan. Taigi pagal pateiktą vidutinį metinį ar absoliutų skaičių (per metus arba konkrečią dieną) probuojamųjų šių dviejų
preziumuotų dalykų įvertinti neįmanoma.
8 pav. Baudžiamąja tvarka persekiojamų asmenų srauto Lietuvoje teorinė schema
~50 tūkst. baudžiamąja tvarka persekiojamų ir bausmes bei baudžiamojo poveikio
priemones atliekančių asmenų per metus

Probacija
(~8 tūkst. per metus)

(~11 tūkst. per metus)

Esantys PT registre
(~22 tūkst. per metus)

Viešieji darbai, laisvės apribojimas

Atleidimas nuo
baudžiamosios
atsakomybės
arba bausmės
(~5–6 tūkst. per
metus) arba
atidavimas
teismui (~20
tūkst. per metus)?

Bauda (~6 tūkst. per metus)
(Baudos pakeitimas į viešuosius darbus?)

Baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio
priemonės (~3 tūkst. per metus)

Naujai
paskirtas
areštas ir
realus laisvės
atėmimas (~6–
7,5 tūkst. per
metus) su
būsima
probacija
laisvės
atėmimo
bausmę
atliekantiems
(~11 tūkst. per
metus)
asmenims –
lygtiniu
paleidimu
(~2 tūkst. per
metus)

Be to, probuojamųjų asmenų skaičiaus pokyčiai gali priklausyti nuo daugelio
veiksnių, jų skaičiaus mažėjimas ar didėjimas gali būtų vertinamas tiek teigiamai,
tiek neigiamai – priklausomai nuo bendro baudžiamojo politinio konteksto ir kitų
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santykinių skaičių (pavyzdžiui, laisvės atėmimo bausme nuteisiamų, nuteistų ar ją
atliekančių asmenų skaičiaus pokyčio). Bendros probacijos tarnybų registre esančių
asmenų skaičiaus tendencijos trumpai aprašytos šios mokslo studijos 1.2 skyriuje
(1–4 pav., taip pat žr. 1–2 lenteles). Šiame skyriuje analizuojant probuojamųjų skaičiaus pokytį visgi svarbu atkreipti dėmesį į įvairius veiksnius, nuo kurių jis priklauso – pačios bausmių vykdymo sistemos, juo labiau – probacijos tarnybų įtaka probuojamųjų skaičiui yra minimali. 8 pav. pavaizduota teorinė baudžiamąja tvarka
persekiojamų asmenų srauto schema, kurioje surašyti ir apytiksliai šiame sraute dalyvaujančių asmenų skaičiai.
Probuojamųjų skaičius pirmiausia priklauso nuo dažnesnio ar retesnio bausmės vykdymo atidėjimo taikymo, o anksčiau pateiktuose 1 ir 2 pav. matyti, kad asmenų, kuriems paskiriama ši probacijos forma, skaičius nuolat mažėja. Tai nebūtinai
reiškia blogą ar griežtėjančią baudimo tendenciją – bausmės vykdymo atidėjimas
yra santykinai griežta bausmės forma, nes daug švelnesnio baudžiamojo persekiojimo galimybės yra atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, taip pat kitos probacijos tarnybų vykdomos nestacionarios bausmės – viešieji darbai ir laisvės apribojimas. Nors šių bausmių turinį teoriškai gali sudaryti tokie patys ar net griežtesni
nuteistam asmeniui taikomi suvaržymai nei bausmės vykdymo atidėjimo atveju, tačiau svarbiausia yra tai, kad tokiu atveju vis tiek paskiriama laisvės atėmimo bausmė, kurios realus vykdymas asmeniui nuolat gresia.
Asmenų, kuriems paskiriama kita probacijos forma – lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų, srautas priklauso nuo formalių jo taikymo sąlygų ir praktikos. 106 Šiuo
atveju be didesnių abejonių galima teigti, kad didėjantis asmenų, kuriems pritaikomas lygtinis paleidimas, skaičius visais atvejais vertintinas teigiamai, tačiau nuo
probacijos tarnybų jis beveik nepriklauso. Be to, kaip minėta anksčiau ir kas pavaizduota ir 8 pav., didžiąją dalį probacijos tarnybų registre esančių asmenų sudaro ne
asmenys, kuriems paskirta (tikroji) probacija.
Ir dar vienas svarbus su probuojamųjų asmenų skaičiumi susijęs niuansas yra
Probacijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią probacijos tarnybos
teikimu apylinkės teismas gali prieš terminą nutraukti vykdomą probuojamojo
priežiūrą, jam faktiškai atlikus ne mažiau kaip tris ketvirtadalius, o nepilnamečiui
probuojamajam – du trečdalius probacijos termino, kai jo rizika ir elgesys probacijos
vykdymo metu rodo, kad probacijos tikslai gali būti pasiekti be tolesnės probuojamojo priežiūros, jeigu probuojamasis nepažeidė probacijos sąlygų, nepadarė administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), nepadarė arba nėra įtariamas ar kaltinamas naujos nusikalstamos veikos padarymu. 2014 m. buvo patenkinti beveik visi
iš maždaug 500 tokių teikimų. Galimybė probaciją nutraukti prieš terminą neabejotinai yra būtina – tam tikrais atvejais nėra prasmės ją tęsti. Nors prieš terminą nutrauktos probacijos atvejų kol kas nėra daug, tačiau jais vis tiek mažinamas bendras
probuojamųjų skaičius, nors vienas iš siekiamų kriterijų numatytas jo didėjimas.
Apie tai plačiau žr.: Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos
įstatymui: teorija ir praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 5–39.
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Apibendrinant galima teigti, kad nei probuojamųjų skaičiaus didėjimas, nei jų
mažėjimas nėra savaime siektinas rodiklis. Ir viena, ir kita tendencija gali būti vertinama tiek teigiamai, tiek neigiamai, tačiau šis vertinimas priklauso nuo kitų rodiklių
didėjimo arba mažėjimo (pavyzdžiui, įkalintų asmenų, sąnaudų ir pan.), su kuriais
šias tendencijas reikėtų sieti.

2.6. Programos „Bausmių sistema“ uždavinių
įgyvendinimo kriterijai
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos numato
3 įgyvendinamos programos „Bausmių sistema“ uždavinius: plėtoti probacijos sistemą (01-01), vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją (01-02) ir
užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą
ir veiklos metodus (01-03). Taigi pirmasis ir iš dalies antrasis uždavinys orientuoti į
probacijos (plačiąja prasme) sistemą. Šių uždavinių pasiekimas vertinamas pagal
tam tikrus kriterijus, kurie analizuojami šiame skyriuje. Galima teigti, jog tai po
anksčiau aptartųjų yra trečiojo lygio kriterijai, kuriais taip pat mėginamas matuoti
probacijos tarnybų darbo veiksmingumas.

2.6.1. Dirbančių ir besimokančių asmenų dalis
Mokymasis ir integracija į darbo rinką sudaro palankesnes sąlygas probuojamųjų
integracijai. Dalyvavimas mokymosi ir darbo struktūrose kuria pozityvius socialinius ryšius, mažina anomiją, socialinę atskirtį, didina neformalią socialinę kontrolę.107 Tačiau tai nereiškia, kad mokymasis ar darbas „apsaugo“ nuo nusikalstamo elgesio, be to, formali socialinė kontrolė nesimokančių ir nedirbančių atžvilgiu būna
intensyvesnė, netgi teismų sprendimuose šie veiksniai neretai minimi kaip „neigiamai“ apibūdinantys teisiamąjį, nors tiek mokymasis, tiek darbas pirmiausia yra
galimybių, infrastruktūros ir konjunktūros, o ne asmeninė „problema“. Pavyzdžiui,
tai labai aiškiai matyti 9 pav. – dirbančių probacijos tarnybų registre esančių asmenų žymiai sumažėjo vadinamosios ekonominės ar finansinės krizės laikotarpiu.
Analizuojamame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad probacijos tarnybų registre esančių besimokančiųjų ar dirbančiųjų dalis pirmiausia priklauso nuo
įvairiausių aplinkybių ir mažiausiai – nuo pačios probacijos sistemos. Šią dalį lemia padėtis mokymosi ir darbo rinkoje, įvairių įdarbinimo ir mokymosi projektų pasiūla, formalios socialinės kontrolės intensyvumas, teisinis reglamentavimas,108
teismų praktika, registruoto nusikalstamo elgesio tendencijos. Nors Lietuvoje, kiek
Plačiau apie kriminologijos teorijas žr. Dobryninas A., Sakalauskas G., Žilinskienė L. Kriminologijos
teorijos. Vilnius: Eugrimas, 2008.
108 Galima manyti, kad tiek atidedant bausmės vykdymą (LR BK 75 straipsnio 1 dalies bausmės tikslų
pasiekimo prasme), tiek skiriant su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes (LR BK 54 straipsnio 2
dalies 5 punkto kaltininko asmenybės prasme), tiek paleidžiant lygtinai (LR BVK 157 straipsnio 1
dalies nusikalstamo elgesio rizikos ir (ar) pažangos mažinant nusikalstamo elgesio riziką pagrindo
prasme) asmens mokymasis ar darbas yra vienas iš veiksnių sprendžiant, kokią bausmę ar jos vykdymo formą asmeniui paskirti. Svarbu, kad šie vertinimai nepažeistų konstitucinio lygybės principo
ir nediskriminuotų nesimokančių ir nedirbančių.
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mums žinoma, nėra atlikta empirinių tyrimų, kurie parodytų tiesioginę arba netiesioginę mokymosi ar darbo įtaką bausmės skyrimui, tačiau iš pavienių teismų
sprendimų galima būtų daryti prielaidą, kad asmens darbas ar mokymasis padarius
panašias nusikalstamas veikas didina realaus laisvės atėmimo netaikymo tikimybę.
9 pav. Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, buvusių probacijos tarnybų
registre 2004–2016 m. sausio 1 d., dalis (proc.)109
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Be to, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad probacijos tarnybų registre esantiems
asmenims vykdomos labai skirtingos bausmės, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio
priemonės, o tai gali būti susiję ir su labai skirtingomis asmenų kategorijomis. Turbūt labiausiai išsiskiria lygtinai paleistų asmenų kategorija, kuriai integruotis darbo
rinkoje sunkiausia, kai tuo tarpu nemaža dalis asmenų, kuriems vykdomos kitos
bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės, jau ir taip mokosi arba dirba.
10 pav. matyti, kad dirbančių ir besimokančių asmenų tarp lygtinai paleistųjų
procentinė dalis beveik visada (išskyrus 2007 m.) buvo mažesnė už tarp visų probuojamųjų (t. y. įskaitant ir tuos, kuriems bausmės vykdymas buvo atidėtas) ir tarp
visų probacijos tarnybų registre buvusių asmenų procentinę dalį (išskyrus 2008 m.).
10 pav. taip pat matyti, kad vadinamoji ekonominė ar finansinė krizė šią dalį sumažino daug labiau nei tarp kitų minėtų kategorijų asmenų.
Todėl būtų svarbu labai aiškiai atskirti dvi kategorijas asmenų – tuos, kurie jau
dirba ar mokosi, ir tuos, kurie įrašymo į probacijos tarnybų registrą metu nedirbo
ir nesimokė. Pastarajai asmenų kategorijai prieš tai dažnai būtina sukurti sąlygas
integracijai į mokymosi ar darbo rinkos struktūras (susitvarkyti reikiamus dokumentus, išmokti socialinių įgūdžių, įgyti kvalifikaciją, įprasti gyventi savarankiškai,
Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Darbo
su nuteistaisiais, esančiais regionų pataisos inspekcijų teritorinių padalinių įskaitoje, ataskaitas už
2004–2012 m., Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitas už
2013–2015 m.
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susirasti būstą, atkurti santykius su artimaisiais, išspręsti priklausomybių problemas, grąžinti skolas ir pan.) – ypač, jei asmuo išeina iš įkalinimo įstaigos, todėl integracija į mokymosi struktūras ir į darbo rinką traktuotina kaip platesnio asmens integracijos į visuomenę proceso dalis.110
10 pav. Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų dalis (proc.) atskirai iš buvusių probacijos tarnybų registre, probuojamųjų ir lygtinai paleistų asmenų 2004–2016 m. sausio 1 d.111
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Tai vėlgi reiškia, kad pats nedarbo ar nesimokymo faktas dar nerodo, kad probacijos tarnybos ta linkme nedirba. Taigi svarbu pažvelgti plačiau, neapsiribojant
vien tik siauru asmens integracijos į mokymosi ar darbo rinką tikslu, kuris laikytinas
labai svarbiu integruojant asmenį į visuomenę, o matyti ir vertinti daug sunkesnį ir
dažnai netiesioginį asmens bei su juo dirbančių asmenų kelią link nuolatinių ir tvirtų
mokymosi ar darbo santykių.
Grįžtant prie 9 pav., jame pavaizduoti besimokančių ir įdarbintų asmenų rodikliai, kurie skaičiuojami kaip vieni iš uždavinio plėtoti probacijos sistemą pasiekimo
kriterijai (P-0301-01-01-01). Kasmet planuojama, kokia besimokančių ir dirbančių
asmenų dalis turi būti, pavyzdžiui, 2013 m. buvo planuoti 48 proc., 2014 m. –
50 proc. – šie rodikliai buvo viršyti.112 Iš dirbančių ir besimokančių procentinės dalies dinamikos matyti, kad ji 2004–2015 m. svyravo tarp 34,5 ir 58,8 proc. – geriausias rodiklis buvo intensyvaus ekonomikos augimo metais. Akivaizdu, kad su išsikeltu uždaviniu – plėtoti probacijos sistemą – šis rodiklis nieko bendra neturi, juo laPlačiau žr. Sakalauskas G., Kalpokas V. Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 10. Vilnius: Eugrimas, 2012. Prieiga per internetą:
<http://www.teise.org/data/Nuteistuju_integracijos_modelis.pdf>
111 Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Darbo
su nuteistaisiais, esančiais regionų pataisos inspekcijų teritorinių padalinių įskaitoje, ataskaitas už
2004–2012 m., Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitas už
2013–2015 m.
112 9 pav. pavaizduota dalis proc. šiek tiek skiriasi nuo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos ataskaitose pateikiamų skaičių (ten jie atitinkamai 2013 m. –
49 proc., 2014 m. – 52,5 proc.). 9 pav. dirbančių ir besimokančių dalis paskaičiuota kaip santykis su
sausio 1 d. probacijos tarnybų registre buvusių asmenų skaičiumi.
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biau neįmanoma nustatyti „normalios“ ar „įprastos“ dirbančių ir besimokančių nuteistųjų dalies, kurią reikėtų „pasiekti“ kiekvienais metais. Siekiant iš tiesų įvertinti
probacijos veiksmingumą, reikėtų skaičiuoti, kiek nuteistųjų pavyko įdarbinti arba
surasti mokymosi vietą. Tačiau ir šis rodiklis negali būti suabsoliutintas – kaip minėta, tam tikrai nuteistųjų kategorijai iki šio tikslo yra ilgas kelias, todėl turi būti atitinkamai įvertinamos ir probacijos darbuotojų pastangos lydint nuteistąjį šiame kelyje (konsultacijos, susitikimai, mokymai, kreipimaisi ir pan.). Taip pat būtų galima
skaičiuoti, kiek nuteistųjų per analizuojamą laikotarpį prarado darbą ar mokymosi
vietą – nelaikant to blogo probacijos darbo rodikliu, bet papildoma užduotimi. Ir
šiaip nedirbančių ir nesimokančių probacijos tarnybų registre esančių asmenų dalies didėjimas apie probacijai keliamų užduočių sudėtingėjimą pasako daugiau nei
šios dalies mažėjimas (dabartinio skaičiavimo prasme, t. y. nevertinant, koks įvyko
probuojamųjų statuso analizuojama prasme pokytis).
Svarbu paminėti ir dar vieną labai panašų į analizuojamą, tačiau išskirtą kaip
savarankišką vertinimo kriterijų – besimokančių nepilnamečių, esančių probacijos tarnybų registre, dalis procentais (P-0301-01-01-02). Suprantama, kad tokį kriterijų išskirti svarbu, nes nepilnamečiams mokymosi kriterijus yra daug svarbesnis
nei įsidarbinimas. Šiam kriterijui nustatomas ir daug didesnis rodiklis – 2013 m. buvo planuota 90 proc. (pasiekta 93,6 proc.), 2014 m. – 92 proc. (tiek ir pasiekta).113
Kita vertus, be visų anksčiau minėtų tokio vertinimo trūkumų, lieka neaišku, kaip
tokiu atveju vertinamas vyresnių nei 16 metų (nes nuo tokio amžiaus mokymasis
nebėra privalomas) darbas arba kitoks pozityvus užimtumas, kuris nelaikomas formaliu švietimu.

2.6.2. Atlyginusių nusikalstama veika padarytą
materialinę žalą asmenų dalis
Kaip vienas iš uždavinio plėtoti probacijos sistemą pasiekimo kriterijų numatytas
asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, atlyginusių nusikalstama veika padarytą materialinę žalą, dalis nuo bendro tokį įpareigojimą turinčių asmenų skaičiaus,
procentas (P-0301-01-01-03).
Vienas iš racionalios baudžiamosios politikos bruožų yra nusikalstamu elgesiu
padarytos žalos atlyginimo skatinimas.114 Nukentėjusiesiems nuo nusikalstamų
veikų būtent noras, kad būtų atlyginta padaryta žala, yra vienas svarbiausių kreipiantis į teisėsaugą ir pranešant apie patirtą nusikalstamą elgesį. Jau kelis dešimtmečius atkuriamojo teisingumo (kuris suprantamas plačiau nei vien žalos atlyginimas)115 idėja vis labiau persmelkia baudžiamąją politiką Vakarų šalyse, tačiau toDarbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitos 2013–2014 m.
Žr. taip pat Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A. Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 8. Vilnius: Teisės institutas, 2012.
115 Plačiau apie atkuriamąjį teisingumą ir jo įgyvendinimo galimybes Lietuvoje žr. Teisės instituto tyrimus: Kietytė L., Matijaškaitė A., Uscila R. Atkuriamasis teisingumas: samprata, tarptautinių dokumentų
rekomendacijų, užsienio valstybių patirties apžvalga, atkuriamojo teisingumo sistemos kūrimo sąlygų
analizė ir pasiūlymai dėl jos kūrimo Lietuvoje. Teisės institutas, 2006; Ūselė L., Bikelis S., Kavoliūnaitė E.,
Gavrilovienė M., Michailovič I., Uscila R. Tyrimas siekiant parengti Atkuriamojo teisingumo sistemos Lie- 49 113
114

kioms idėjoms subręsti ir rutuliotis reikia tam tikros aplinkos, kuriai atsirasti gali
būti palankesnės arba mažiau palankios sąlygos.116 Pavykęs iki padarytos nusikalstamos veikos buvusios situacijos atkūrimas yra ne tik nuo nusikalstamo elgesio nukentėjusio asmens, bet ir visos visuomenės interesas. Jis leidžia labiau pagrįsti ir dideles baudžiamojo persekiojimo išlaidas – kai jos skiriamos ne vien tik kaltumui nustatyti ir nubausti, formaliai nuteistųjų kontrolei bausmių, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemonių vykdymo metu, bet (ir) sukurti tokioms sąlygoms, kurios
skatintų kaltininką atlyginti nusikalstamu elgesiu sukeltą žalą, t. y. labai konkrečiai apginti nukentėjusiųjų interesus.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad probacijos tarnybų registre esantys asmenys
atlygina didesnę nusikalstamomis veikomis padarytos žalos dalį (teismui paskyrus
įpareigojimą atlyginti šią žalą), palyginus su įkalintais asmenimis. Tai detalizuojantys duomenys pavaizduoti 3 lentelėje. Joje matyti, kad iš probacijos tarnybų registre esančių asmenų maždaug 50–60 proc. asmenų atlygina žalą per einamuosius metus. Sunku pasakyti, kodėl tik tokiam santykinai nedideliam nuteistųjų skaičiui (tarp 6 ir 12 proc.) buvo paskirtas toks įpareigojimas.117

tuvoje koncepcijos ir jos įgyvendinimo priemonių projektus. Teisės institutas, 2008; Michailovič I., Bikelis S., Čepas A., Dobrynina M., Simaitis R., Šneideris D., Ūselė L., Venckevičienė J. Atkuriamojo teisingumo
perspektyvos Lietuvoje. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2014. Prieiga per internetą:
<http://www.teise.org/data/Atkuriamjo-teisingumo-perspektyvos-Lietuvoje_Monografija.pdf>; Bikelis S.,
Sakalauskas G. Lithuania // Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. (Eds.). Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie. Vol. 50/1.
Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015, p. 477–500.
116 Plačiau žr. Reches R. Psichologinio pasipriešinimo atkuriamajam teisingumui problema // Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 2 (6), p. 357–374. Autorė daro pagrįstą išvadą, kad atkuriamojo teisingumo idėjos susiduria su spontanine orientacija į atpildą (kerštą), kylančia iš klaidingo keršto emocinio poveikio psichologinės būklės įvertinimo, o įgyvendinant atkuriamąjį teisingumą nepakankamai
suvokiama aukos ir kitų asmenų tikrųjų emocinių reakcijų į padarytą nusikaltimą struktūra. Tai
svarbu turėti mintyje plečiant atkuriamojo teisingumo elementus Lietuvos baudžiamojo persekiojimo sistemoje, bet tai nereiškia, kad šie elementai neturi būti plėtojami – atkuriamojo teisingumo procesas ir rezultatas daug labiau tenkina ir nukentėjusiuosius, ir kaltininkus, ir valstybę. Svarbiausią
atkuriamojo teisingumo ašį sudaro mediacija. Plačiau žr. Sakalauskas G. Sutaikinimo institutas Vokietijos jaunimo baudžiamojoje teisėje // Teisės problemos, 1998, Nr. 1, p. 71–80; Michailovič I. Nepilnamečio kaltininko ir nukentėjusiojo mediacijos galimybės Lietuvoje // Teisė, 2000, Nr. 35, p. 69–79;
Žukauskaitė J. Nepilnamečių nusikalstamas elgesys: psichologiniai mediacijos taikymo aspektai //
Teisės problemos, 2012, Nr. 2, p. 96–110.
117 Norint tai nustatyti reikėtų atskiro empirinio tyrimo. Pirmiausia reikėtų ištirti, kiek atvejų nusikalstamu elgesiu buvo padaryta materialinė žala. Tikėtina, kad visa materialinė žala ar jos dalis jau
buvo atlyginta prieš asmenį nuteisiant, o dalis žalos dar gali būti išieškoma ir civiline tvarka.
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3 lentelė. Probacijos tarnybų (pataisos inspekcijų) registre buvę asmenys ir jų atlyginta žala
1998–2015 m.118
Metai

Asmenys, kuriems per laikotarpį
paskirtas įpareigojimas atlyginti
nusikalstama veika padarytą žalą
(iš viso / proc. nuo visų registre
buvusių įkalintųjų)

Bendra atlygintina
suma (Lt;
2015 m. –
Eur)

Asmenys, įvykdę
teismo įpareigojimą (iš viso / proc.)

Atlyginta
žala (Lt;
2015 m. –
Eur)

1998

2 058

6,9 proc.

7 058 005

1 040

50,5 proc.

2 367 453

1999

2 121

6,6 proc.

6 826 124

1 151

54,3 proc.

2 301 713

2000

1 738

5,7 proc.

7 267 205

896

51,6 proc.

2 611 515

2001

1 800

6,4 proc.

6 117 775

851

47,3 proc.

2 166 923

2002

2 000

7,2 proc.

4 899 677

951

47,6 proc.

1 256 651

2003

2 042

7,5 proc.

6 191 046

942

46,1 proc.

1 191 102

2004

2 411

10,1 proc.

6 762 001

1 180

48,9 proc.

2 138 843

2005

2 495

11,7 proc.

7 405 463

1 247

50 proc.

2 635 859

2006

2 111

11 proc.

6 765 314

1 249

59,2 proc.

3 122 911

2007

1 787

9,9 proc.

6 380 784

1 104

61,8 proc.

2 911 736

2008

1 606

9,1 proc.

5 922 833

916

57 proc.

2 371 231

2009

1 690

9,6 proc.

6 139 687

887

52,5 proc.

2 146 228

2010

1 708

9,1 proc.

6 570 743

943

55,2 proc.

2 143 110

2011

1 755

9,4 proc.

6 554 457

1 063

60,6 proc.

3 064 250

2012

1 623

7,9 proc.

6 165 628

971

59,8 proc.

2 618 798

2013

1 548

7,2 proc.

15 085 231

953

61,6 proc.

3 192 005

2014

1 373

6,4 proc.

14 951 949

851

62 proc.

3 167 971

2015

1 343

6,2 proc.

7 310 740

770

57,3 proc.

974 321

Neabejotina, kad žalos atlyginimo rodiklis yra svarbus, be to, jis skaičiuojamas
kaip realus pokytis per metus. Tačiau keista tai, kad šis rodiklis taip pat nustatomas
iš anksto metų pradžioje ir pagal šį nustatytąjį rodiklį matuojamas jo pasiekimas.
Pavyzdžiui, 2013 m. jis buvo nustatytas kaip 56 proc. (pasiekta 61,6 proc.),
2014 m. – 62 proc. (lygiai tiek ir pasiekta). Įdomu tai, kad 2012 m. planuota 51 proc.
(įvykdyta 59,8; įvykdymo procentas – 117,3), nors 2011 m. ši reikšmė buvo lygi
60,6 proc.
3 lentelėje matyti, kad 2014 m. absoliutus žalą turėjusių atlyginti probacijos
tarnybų registre buvusių asmenų skaičius buvo 55 proc. mažesnis palyginus su
2005 m. (santykinis skaičius buvo taip pat beveik 2 kartus mažesnis), tačiau atlygintos žalos suma buvo didesnė ir ją atlygino 62 proc. nuteistųjų, palyginus su
50 proc. 2005 m. 3 lentelėje taip pat matyti, kad priskaičiuotos žalos suma 2013 m.,
palyginus su 2012 m., padidėjo 2,5 karto – nėra aišku, kiek nuteistų asmenų tenka
Parengta pagal Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ataskaitą apie asmenis, esančius miestų ir rajonų policijos komisariatų pataisos darbų inspekcijų
įskaitoje, 1999–2000 m., Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Ataskaitas apie asmenis, esančius miestų ir rajonų pataisos inspekcijų įskaitoje, 2001–2003 m., Darbo
su nuteistaisiais, esančiais regionų pataisos inspekcijų teritorinių padalinių įskaitoje, ataskaitas už
2004–2012 m., Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitas už
2013–2015 m.
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šis padidėjimas, tačiau akivaizdu, kad taip gerokai padidėjusią sumą atlyginti bus
daug sunkiau. Taigi ilgalaikių statistikos dėl žalos atlyginimo tendencijų analizė rodo, kad ji taip pat priklauso nuo įvairiausių veiksnių, kuriems probacijos tarnybos
įtakos neturi – pirmiausia nuo nusikalstamo elgesio pobūdžio ir teismų sprendimų.
Žinoma, kad nusikalstamu elgesiu padarytos žalos atlyginimas yra viena iš svarbių
nuteistojo pareigų, taigi ir probacijos tarnybos veiklos uždavinių. Galima ir būtina
skaičiuoti, kokiam skaičiui nuteistųjų kartu su probacijos tarnybų pagalba tai pavyko padaryti. Tačiau labai neperspektyvu žalos atlyginimą sieti su metų pradžioje nustatytu „įvykdymo procentu“, kuris apie probacijos veiklos kokybę nieko nesako.

2.6.3. Elgesio keitimo programas baigusių asmenų dalis
Baigusių elgesio keitimo programas asmenų, esančių probacijos tarnybų registre,
dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų (proc.) taip pat skaičiuojama kaip
vienas iš uždavinio plėtoti probacijos sistemą įgyvendinimo kriterijų (P0301-01-0104). 2013 m. jis buvo planuotas kaip 50 proc., įvykdyta 71,4 proc. (įvykdymo procentas – 142,8), 2014 m. planuota 65 proc., įvykdyta 75,1 proc. (įvykdymo procentas – 115,5).119
Tikslingai paskirtos ir kokybiškai vykdomos elgesio keitimo programos gali būti integracijos visuomenėje priemone, todėl jų užbaigimas gali būti laikomas
probacijos proceso sėkme. Tačiau pagal dabartinį baigusių elgesio keitimo programas skaičiavimą nėra aiškūs bent du svarbūs dalykai: a) dėl kokių priežasčių programos nebuvo baigtos – galbūt taip yra todėl, kad jos tik neseniai buvo pradėtos ir
jų vykdymas tiesiog persikėlė į kitus metus; jeigu tai nėra tik netikslus statistinis
skaičiavimas, ir šiuo atveju skaičiuojami dalyvavimą programoje nutraukę asmenys,
svarbu žinoti, dėl kokių priežasčių tai buvo padaryta, o jos gali būti labai įvairios ir
įvairiai vertintinos; b) nėra aišku, kokios tai yra programos, kiek jos trunka ir ko jomis siekiama – statistinėje ataskaitoje jos tiesiog yra apibrėžtos kaip programos, kurias vykdo probacijos tarnybos ir / ar kitos institucijos. Programa turi atitikti tam
tikrus kokybės, teorinius, praktinius ir metodologinius reikalavimus. Didžioji dalis
Lietuvos probacijos tarnybose vedamų elgesio keitimo programų (pavyzdžiui,
„Equip“, „Tik tu ir aš“, „Elgesys–Pokalbis–Pasikeitimas“) iš tiesų buvo patvirtintos
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. įsakymu, įsitikinus jų teoriniu bei empiriniu pagrįstumu, praktiškai
įvertinus ir patikrinus jų veiksmingumą. Vis dėlto reikia pažymėti, kad probacijos
tarnybose itin dažnai taikoma programa „Elgesys–Pokalbis–Pasikeitimas“ yra orientuota ne į elgesio keitimą, o į motyvacijos keisti probleminį elgesį didinimą. Be
to, derėtų pridurti, kad dalį elgesio keitimo programų, kuriose dalyvauja probacijos
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 metų veiklos ataskaita. 2014-02-07, Nr. LV-300, p. 10; Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos 2014 metų veiklos ataskaita. 2015-02-11, Nr. LV-483, p. 14. 2012 m. buvo skaičiuojama,
kiek asmenų iš esančių probacijos tarnybų įskaitoje dalyvauja nuteistųjų elgesio keitimo ar kitose
programose (proc.). 2012 m. buvo planuota 18 proc. reikšmė (įvykdyta 24,4 proc.; įvykdymo procentas – 135,6). Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012 metų
veiklos ataskaita. 2013-02-07, Nr. 1S-440, p. 5.
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priežiūroje esantys asmenys, veda ne probacijos tarnybų, o bendradarbiaujančių organizacijų darbuotojai. Tokio pobūdžio programos nėra tvirtinamos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ar aprobuojamos, laikantis „Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos
programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo“ 120
nuostatų, tad sunku įvertinti šių programų kokybę ir atitiktį veiksmingai programai
keliamiems reikalavimams. Visgi iš veiklos ir statistinės ataskaitos nėra aišku, kokiose būtent programose dalyvavo probacijos priežiūroje esantys asmenys ir kiek
veiksminga yra kiekviena iš jų, tad tai turėtų būti apibrėžta tiksliau. Jau vien tai, kad
statistinėse ataskaitose minėti asmenys vadinami „išklausiusiais“ programas, verčia
labiau gilintis į šių programų turinį, nes vien tik „išklausymas“ nėra pakankamas pagrindas tikėtis, kad dėl to pasikeis asmens elgesys.
Iš pastarųjų metų statistikos matyti, kad iš dalyvavusių elgesio keitimo programose asmenų didžiąją dalį sudarė dalyvavusieji smurtinį elgesį keičiančiose
programose: 2013 m. – 75,4 proc. (1 680 iš 2 227), 2014 m. – 67,1 proc. (1 963 iš
2 926). Daliai šių asmenų tokį dalyvavimą paskyrė teismas (2013 m. – 447,
2014 m. – 635),121 dalis programų įgyvendinama kaip probacijos proceso dalis. Šioje
vietoje galima atkreipti dėmesį į tai, kad sprendžiant tam tikras konkrečias problemas (pavyzdžiui, agresijos, priklausomybių, nedarbo, išsilavinimo stokos ir pan.) galima taikyti tam tikras konkrečius tikslus ir savarankišką struktūrą turinčias programas, tačiau kertinę probacijos proceso ašį turėtų sudaryti konsultavimas, kuris
statistiškai jokia forma nėra skaičiuojamas ir vertinamas.
Idealiu atveju dalyvavimo elgesį keičiančiose programose veiksmingumas turėtų būti vertinamas pagal šias programas baigusių asmenų elgesį – jį lyginant su
elgesiu asmenų, kurie tokių programų nebaigė.

2.6.4. Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose skaičius
Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose skaičius laikomas antrojo uždavinio – vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją – įgyvendinimo vertinimo kriterijumi (P0301-01-02-03). Šis skaičius planuojamas metų pradžioje
(2013 m. – 4 000, 2014 m. – 4 500), o metų pabaigoje palyginamas su faktiniais
duomenimis (2013 m. aplankyta 15 891 asmuo, įvykdymo procentas – 397;122
2014 m. aplankyti 5 476 asmenys, įvykdymo procentas – 121,7).

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas
„Dėl nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio
rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo“ Nr. V-211, priimtas 2012 m.
birželio 25 d. // Žin., 2012, Nr. 72-3770.
121 Pagal Nacionalinės teismų administracijos sudaromą statistinę Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo
ataskaitą. Bausmių rūšys ir amnestijos taikymas (I instancijos teismuose) 2013–2014 metais.
122 Iš jų 2 667 asmenys buvo aplankyti kartu su policijos pareigūnais ir vaiko teisių apsaugos tarnybų
darbuotojais, vykdant akciją, pavadintą „tiksline prevencine priemone „Teistų asmenų priežiūra“.
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013 metų veiklos ataskaita. 2014-02-07, Nr. LV-300, p. 11.
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Vargu ar lankymasis nuteistųjų namuose gali būti laikomas veiksmingos nuteistųjų socializacijos ir reabilitacijos kriterijumi, o kaip akcijos ar „reidai“123 kartu
su policijos pareigūnais organizuojami masiniai nuteistųjų lankymai apskritai prieštarauja probacijos individualizavimo ir planavimo principams. Lankymasis nuteistųjų namuose yra brovimasis į privačią asmenų erdvę – ne vien tik pačių nuteistųjų, bet ir kartu gyvenančių asmenų, todėl jis turi būti būtinas, proporcingas
esamam poreikiui, tikslingas ir planuotas.124 Lankymasis namuose gali padėti
geriau įvertinti asmens padėtį, santykius ir poreikius, pamatyti svarbius kasdienio
gyvenimo niuansus, susikurtą aplinką, asmens elgesį artimoje aplinkoje, asmeninius
gebėjimus ir resursus. Tam tikrais atvejais apsilankyti nuteistojo namuose gali būti
būtina, siekiant patikrinti, kaip laikomasi nustatytų pareigų ar paskirtų baudžiamojo
poveikio priemonių.125 Tačiau tais atvejais, kai lankymasis namuose nėra vienintelė
galimybė nustatyti, ar asmuo jų laikosi, lankymasis namuose gali būti laikomas neproporcinga priemone siekiamam tikslui. Bet kuriuo atveju lankymasis namuose turi būti individualizuotas, planuojamas pagal poreikį, atsižvelgiant į individualių planų vykdymą, jis negali tapti bauginimo ir stigmatizacijos priemone,126 kokia tampa
kaip „reidas“ organizuojamas masinis didelio skaičiaus nuteistųjų lankymas. Neatsitiktinai daugelio šalių probacijos tarnybų darbuotojai, vengdami brautis į privačią
nuteistojo asmens ir kartu gyvenančių asmenų erdvę, siekdami kurti pasitikėjimo
santykį, o ne bauginti ir kontroliuoti, vengdami stigmatizacijos apraiškų arba apskritai nelanko nuteistųjų namuose, arba tai daro labai retai, kai toks apsilankymas neišvengiamai būtinas. Tokių „reidų“ organizavimas rodo, kad probacijos sistema Lietuvoje vis dar tebeieško savojo identiteto ir per mažai atsiriboja nuo policinės
kontrolės funkcijos. Asmens elgesį pozityvia linkme siekianti kreipti probacija turi
orientuotis į ilgalaikį poveikį ir pozityvių elgesio modelių skatinimą, kurio rezultatai
bus juntami ir pasibaigus probacijai, o ne į trumpalaikius „katės ir pelės“ žaidimą
primenančius rezultatus. Aplankytų nuteistųjų skaičius, ypač – masinių reidų kartu

„Teistų asmenų priežiūra 2015“ rezultatai. 2015-07-01 Pranešimas spaudai. Prieiga per internetą:
<http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/auktualijos/naujienos-kaldep/teistu-asmenuprieziura-52g9.html>.
124 Tai pabrėžiama ir Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje dėl Europos Tarybos probacijos taisyklių: „Probation agencies shall respect the human rights of offenders. All their interventions shall have due regard to the dignity, health, safety and well-being of offenders.“ Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija CM/Rec (2010) 1 dėl Europos Tarybos probacijos taisyklių, 2
punktas. Prieiga per internetą, pavyzdžiui, anglų, vokiečių arba prancūzų kalbomis:
<https://www.coe.int/>.
125 Pavyzdžiui, kaip vykdoma nustatyta pareiga neišeiti iš namų tam tikru laiku, pareiga neišvykti už
gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be probacijos tarnybos leidimo, pareiga nesilankyti tam
tikrose vietose arba nebendrauti su tam tikrais asmenimis arba asmenų grupėmis, pareiga nevartoti
psichiką veikiančių medžiagų, pareiga neturėti, nenaudoti, neįsigyti tam tikrų daiktų arba neužsiimti
tam tikra veikla ir kt. Taip pat, pavyzdžiui, kaip laikomasi paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – įpareigojimo gyventi skyrium nuo nukentėjusio asmens ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusio
asmens arčiau nei nustatytu atstumu ir kt.
126 Nuteistojo kaimynams, aplinkiniams ir kartu su juo gyvenantiems asmenims toks probacijos tarnybų darbuotojų lankymasis kartu su policijos pareigūnais reiškia, kad štai jis vėl „kažką prisidirbo“,
o pačiam nuteistajam formuoja ir stiprina nusikaltėlio identitetą. Plačiau apie stigmatizacijos teoriją
žr. Dobryninas A., Sakalauskas G., Žilinskienė L. Kriminologijos teorijos. Vilnius: Eugrimas, 2008.
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su policija metu, greičiau galėtų būti laikomas probacijos neveiksmingumo rodikliu,
jis tikrai neparodo veiksmingo nuteistųjų socializacijos ir reabilitacijos proceso.

2.6.5. Kiti kriterijai
Įgyvendinant antrąjį programos uždavinį – vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją – numatomi dar 9 vertinimo kriterijai, kurie pagal savo apibrėžimą ir turinį galėtų būti taikomi ir įkalinimo sistemai, ir probacijos (plačiąja prasme)
sistemai, tačiau pagal skaičiavimo metodiką taikomi tik pirmajai, t. y. (pagal 2014 m.
veiklos ataskaitą): nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, nuteistųjų, įgijusių paklausą turinčias profesijas, skaičius, nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičiaus mažėjimas (asmenų skaičius, vienetais), savanoriškai dalyvaujančių elgesio korekcijos programose asmenų dalis, palyginus su visų
priklausomų asmenų skaičiumi (proc.), dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo mokymuose narkomanijos prevencijos srityje (mokytų specialistų skaičius). Šie kriterijai galėtų būti pritaikomi ir probacijos (plačiąją prasme) sistemai,127 o dabar
vartojama „nuteistųjų“, „asmenų“ ir „specialistų“ sąvokos klaidina – jos neparodo,
kad mintyje turima tik įkalinimo sistema. Tokio neaiškumo nėra kriterijuose, kuriuose ji tiesiogiai minima arba numanoma, pavyzdžiui: nuteistųjų, neturinčių
drausminių nuobaudų, dalis (proc.), narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laivės atėmimo vietas užkardymo procentas, įkalinimo įstaigų reabilitacijos
centruose dirbančių specialistų dalyvavimas mokomuosiuose vizituose Europos Sąjungos valstybės institucijose (specialistų skaičius vienetais), užregistruota nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, skaičius
(vnt.).128 Tas pats pasakytina ir apie programos trečiojo uždavinio – užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos metodus – pasiekimo vertinimo kriterijus – visi jie129 taikomi tik įkalinimo sistemai.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2012 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
įsakyme Nr. 1R-54 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,
departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų ir probacijos tarnybų vadovų veiklos
vertinimo rodiklių patvirtinimo“ numatyti tokie probacijos tarnybų vadovų veiklos vertinimo
rodikliai, kaip probacijos tarnybų prižiūrimų asmenų skaičius, tenkantis vienam probacijos tarnybų
darbuotojui, pagrįstų nuteistų asmenų skundų procentas nuo bendro tokių asmenų skaičiaus,
savanorių, dalyvavusių probacijos tarnybų veikloje, skaičius, išlaidos vienam probacijos tarnybų
prižiūrimam asmeniui, pasikartojančių neatitikčių lygis ir kt. Šie rodikliai mokslo studijoje
neanalizuojami, nes, viena vertus, numatyti kriterijai pirmiausia turėtų būti traktuojami kaip
prielaidos probacijos veiksmingumui, o ne jos veiksmingumo kriterijai, kita vertus, pagal juos
vertinama tik vadovų veikla, nors jie turėtų būti integruoti į bendrą probacijos kokybės standartų
sistemą – tokie kokybės standartai (kaip prielaidos kokybei, drauge ir veiksmingumui užtikrinti)
numatomi kai kuriose užsienio šalyse. Plačiau apie tai žr. užsienio šalių probacijos veiksmingumo
analizę šios mokslo studijos 3 skyriuje.
128 Visi šie kriterijai kelia daug klausimų ir abejotina, ar jie bent kažkokia dalimi gali parodyti nuteistųjų socializacijos ir reabilitacijos veiksmingumą, bet jie taikomi įkalinimo sistemai, todėl šioje mokslo studijoje plačiau neanalizuojami.
129 T. y.: įkalintų asmenų, išgydytų nuo tuberkuliozės (proc.), įkalintų asmenų, gydytų nuo lėtinio hepatito ir ŽIV/AIDS, skaičius (vnt.), pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius (vnt.), pabėgimų iš saugomų objektų skaičius (vnt.),
darbuotojų, gilinančių žinias socialiniais klausimais, skaičius (vnt.). Taip pat abejotina, ar šie kriterijai
parodo, kaip užtikrinama optimali laisvės atėmimo vietų veikla bei modernizuojama jų infrastruktūra
ir veiklos metodai, tačiau tai nėra šios mokslo studijos tyrimo objektas, išskyrus toliau tekste aprašomą aspektą.
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Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vertinant vienos iš probacijos formų – lygtinio paleidimo – veiksmingumą būtina nustatyti kriterijus, kurie būtų siejami ir su įkalinimo sistemos veiksmingumu. Nuoseklaus perėjimo iš uždaros sistemos į gyvenimą
laisvėje užtikrinimas laikomas vienu svarbiausių užduočių įkalinimo ir probacijos
sistemai lygtinio paleidimo atveju.130

2.7. Apibendrinimas
Apibendrinant galima teigti, jog vienu svarbiausių probacijos veiksmingumo vertinimo kriterijumi Lietuvoje laikomas registruotas recidyvinis probuojamųjų nusikalstamas elgesys (naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius ir į įkalinimo įstaigas
grįžusių asmenų dalis). Tačiau tiek dėl savo turinio, tiek dėl statistinio apskaičiavimo ypatumų pasirinkti kriterijai apie probacijos tarnybų ir jų darbuotojų darbo
veiksmingumą mažai ką pasako. Svarbu paaiškinti ir pabrėžti, kad nacionaliniuose
teisės aktuose ir tarptautiniuose standartuose įtvirtintas recidyvo mažinimo tikslas suponuoja būtinybę ir galimybę pagal jo pasiekimą vertinti probacijos veiksmingumą, tačiau pagal šį kriterijų gali būti vertinamas tik: 1) visas probacijos atlikimo
procesas, kurį apima daugialypė teisinė ir organizacinė aplinka, o ne vien tik probacijos tarnybų veiklos veiksmingumas; 2) tikrasis (realus) recidyvas, o ne vien tik registruotos nusikalstamos veikos (oficialiai pradėti ikiteisminiai tyrimai).
Be recidyvo kriterijaus probacijos veiksmingumo kriterijais laikomi ir daugelis
kitų, tačiau jų turinio bei statistinio sudarymo analizė rodo, kad tik keli iš jų gali būti
tokiais laikomi. Lyg ir akivaizdu, kad probacijos organizavimo kokybės daugelis numatytų statistinių rodiklių neparodo, nors pasirinkti kriterijai visą probacijos sistemą, atskiras probacijos tarnybas ir pavienius darbuotojus pastato į keblią padėtį,
kurioje jie turi skaičiuoti ir būti vertinami pagal rodiklius, kurie nuo jų visiškai nepriklauso arba priklauso tik labai mažai.
Pagrindinis šios mokslo studijos tikslas yra mokslinės diskusijos pagrindu skatinti pačią probacijos sistemą su(si)kurti tokius veiksmingumo vertinimo kriterijus,
kurie ne tik leistų objektyviau įvertinti probacijos tarnybų veiklos kokybę, bet ir užtikrintų tolesnę raidą. Lietuvoje ši problematika tirta ir analizuota mažai, o daugelyje valstybių, kuriose probacijos sistemos sukurtos prieš daugelį dešimtmečių, tokios
patirties ir jos mokslinių tyrimų yra daug daugiau. Todėl kitame skyriuje jie ir pristatomi. Svarbu pabrėžti, kad neįmanoma ir dažniausiai nėra tikslinga užsienio šalyse sukurtus modelius perimti, pamėgdžioti ar tiesmukai mėginti pritaikyti kitam teisiniam, istoriniam, kultūriniam ir organizaciniam kontekstui, tačiau kitų šalių pavyzdžiai turėtų skatinti naujų idėjų generavimą ir kūrybiškumą.

Plačiau žr. Sakalauskas G., Kalpokas V. Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 10. Vilnius: Eugrimas, 2012. Prieiga per internetą:
<http://www.teise.org/data/Nuteistuju_integracijos_modelis.pdf>.
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3. UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS VERTINANT
PROBACIJOS VEIKSMINGUMĄ
3.1. Probacijos sistemos veiklos veiksmingumo
samprata užsienio šalyse
J. Shapland ir bendraautorių teigimu, probacijos veiklos veiksmingumo samprata ir
jo vertinimo kriterijai priklauso nuo prioritetinių atskirų valstybių nustatomų probacijos sistemos veiklos sričių.131 Pavyzdžiui, tuo atveju, kai valstybė akcentuoja
probacijos sistemos darbo su nusikaltimo aukomis svarbą, vienu iš veiklos veiksmingumo vertinimo kriterijų turėtų būti probacijos teikiamų mediacijos (jeigu ją
atlieka probacijos tarnybos) paslaugų kokybė, o tuo atveju, kai akcentuojamas probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas ir priežiūros individualizavimas,
probacijos sistemos veiklos efektyvumas turėtų būti vertinamas pagal pareigūnų
atliekamų įvertinimų išsamumą ir individualių priežiūros planų atitiktį probuojamųjų kriminogeniniams poreikiams. Kitaip tariant, kiekviena valstybė gali
turėti savitus probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo kriterijus, priklausančius nuo valstybės akcentuojamų pagrindinių probacijos veiklos krypčių.
Remiantis moksline literatūra, galima išskirti keletą skirtingų požiūrių į tai, kas
yra probacijos veiksmingumas ir kaip jis gali būti matuojamas. Dalis mokslinių tyrimų, nagrinėjančių probacijos taikymo efektyvumą, atsižvelgė į galutinius probacijos tarnybų darbo rezultatus, t. y. probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvo
pokyčius.132 Nors tokio pobūdžio tyrimai leidžia palyginti skirtingų baudžiamosios
politikos priemonių (pavyzdžiui, probacijos sistemos ir uždarų institucijų) veiksmingumą, jie neatskleidžia konkrečių darbo su probuojamaisiais strategijų bei
metodų, lemiančių nusikalstamų veikų recidyvo mažėjimą. Be to, probuojamųjų nusikalstamo recidyvo tyrimai neatskleidžia, kokią įtaką probacijos sistemos veikla turi nusikalstamų veikų recidyvui ir kiek įtakos jam turi šalutiniai veiksniai ir individualios probuojamųjų charakteristikos. Moksliniai tyrimai rodo, kad probacijos taikymo rezultatai (t. y. probuojamųjų nusikalstamo elgesio recidyvas, probacijos panaikinimas bei probuojamųjų dingimo statistika) priklauso nuo individualių probuojamųjų socialinių charakteristikų – įsidarbinimo, pajamų, nuolatinės gyvenamosios vietos turėjimo, šeimyninės padėties, amžiaus, kriminalinės istorijos ir

Shapland J., Bottoms A., Farrall S., McNeill F., Priede C., Robinson G. Quality of Probation Supervision – a Literature Review. Sheffield: Centre of Criminological Research, 2012, p. 4.
132 Scarpitti F. R., Stephenson M. R. A Study of Probation Effectiveness // The Journal of Criminal Law,
Criminology and Police Science, 1968, Vol. 59 (3), p. 361–369; Wells-Parker E., Anderson B. J., Landrum J. W., Snow R. W. Long-Term Effectiveness of Probation, Short-Term Intervention and LAI Administration for Reducing DUI Recidivism // British Journal of Addiction, 1988, Vol. 83, p. 415–421;
Ryan J. P., Abrams L. S., Huang H. First-Time Violent Juvenile Offenders: Probation, Placement and Recidivism // Social Work Research, 2014, Vol. 38 (1), p. 7–18.
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kt.133 Tad probacijos taikymo rezultatams (pavyzdžiui, probuojamųjų nusikalstamam recidyvui) turi įtakos ne tik probacijos tarnybų teikiamos paslaugos, bet ir individualūs statiniai nusikalstamą elgesį skatinantys veiksniai. Todėl, vertinant
probacijos sistemos veiksmingumą pagal probuojamųjų nusikalstamą recidyvą, reikėtų turėti omeny, kad šiam rodikliui įtakos galėjo turėti daugelis šalutinių veiksnių,
kurie iš dalies jau aptarti šios mokslo studijos 2.4 skyriuje.
Užsienio autoriai taip pat pažymi, kad probacijos veiklos rezultatų vertinimas,
remiantis oficialia nusikalstamų veikų recidyvo statistika, turi keletą trūkumų. Pirma, oficiali nusikalstamo recidyvo statistika neatspindi jau minėto latentinio nusikalstamumo, t. y. nusikalstamų veikų, kurios nebuvo oficialiai užregistruotos. Antra,
nusikalstamų veikų recidyvo statistika neatskleidžia visų aplinkybių, lėmusių nusikalstamų veikų padarymą, todėl, remiantis vien statistiniais rodikliais, sunku nustatyti probacijos sistemos vaidmenį, siekiant užkirsti kelią nusikalstamam recidyvui, ir
tuo remiantis pateikti rekomendacijas dėl probacijos sistemos darbo efektyvumo
skatinimo. Galiausiai, vertinant probacijos veiklos veiksmingumą, svarbu atsižvelgti
ne tik į probuojamųjų nusikalstamo recidyvo rodiklių pokyčius, bet ir į kitus pozityvius pokyčius probuojamųjų gyvenime – ryšių su šeima atkūrimą, įsidarbinimą ir
kt.134 Šie pokyčiai rodo, kaip probuojamiesiems sekasi integruotis į visuomenę,
spręsti jiems iškilusias socialines problemas ir kartu mažinti pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką.
Taigi probacijos sistemos veiklos veiksmingumo matavimas atsižvelgiant į galutinius jos darbo rezultatus (dažniausiai – probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvo rodiklių pokyčius) neleidžia detaliau įvertinti probacijos tarnybų darbo proceso, taip pat kyla sunkumų nustatant probuojamųjų pakartotinio nusikalstamo elgesio aplinkybes, parenkant tinkamas intervencijas ir matuojant šalutinių veiksnių
įtaką probuojamųjų resocializacijos procesui.
J. Shapland ir bendraautoriai pristatė kiek platesnę probacijos sistemos veiksmingumo sampratą. Remiantis jų požiūriu, probacijos sistemos veiklos veiksmingumas gali būti matuojamas atsižvelgiant į tai, kaip probacijos sistemai pavyksta
teikti probuojamųjų resocializaciją skatinančias paslaugas (angl. outputs) ir
įgyvendinti numatytus tikslus (angl. outcomes).135 Kitaip tariant, vertinant probacijos veiklą, atsižvelgiama į jos darbo procesą ir šio proceso galutinius rezultatus. Lyginant šią probacijos veiksmingumo sampratą su ankstesne, svarbu pažymėti,
kad ji leidžia detaliau apžvelgti konkrečius probacijos sistemos taikomus darbo su
probuojamaisiais metodus, probacijos tarnybų teikiamų paslaugų spektrą bei probuojamųjų resocializacijos sąnaudas. J. Shapland ir bendraautoriai taip pat pažymi,
kad, laikantis šio požiūrio, probacijos veiklos veiksmingumas gali būti matuojamas,
Morgan K. D. Factors Influencing Probation Outcome: a Review of the Literature // Federal Probation, 1993, Vol. 57 (2), p. 23–29.
134 Chui W. H., Chan H. C. Baseline Findings of Prospective Study on Pro-Offending Attitudes and SelfReported Problems Among Juvenile Probationers // The Hong Kong Journal of Social Work, 2011,
Vol. 45 (1/2), p. 13–26.
135 Shapland J., Bottoms A., Farrall S., McNeill F., Priede C., Robinson G. Quality of Probation Supervision – a Literature Review. Sheffield: Centre of Criminological Research, 2012, p. 4.
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remiantis tiek objektyviais informacijos šaltiniais (pavyzdžiui, oficialia nusikalstamų
veikų recidyvo statistika), tiek subjektyviais su probacijos veikla susiduriančių asmenų vertinimais (pavyzdžiui, teisėjų, nusikaltimų aukų, probuojamųjų apklausų
rezultatais).136 Probuojamųjų, nusikaltimo aukų ir kitų su probacijos sistemos paslaugomis susiduriančių asmenų apklausos leidžia nustatyti, kurie probacijos sistemoje taikomi darbo metodai iš tiesų padeda probacijos klientams ir kurie metodai
vertintini kaip neveiksmingi. Be to, tokio pobūdžio apklausos padeda atskleisti, kokią įtaką probuojamųjų nusikalstamo elgesio recidyvui turi probacijos sistema ir
kiek įtakos pakartotiniam nusikalstamumui turi šalutiniai veiksniai. Taigi probacijos
sistemos veiksmingumas gali būti suprantamas kaip probacijos darbo proceso ir pasiektų tikslų derinys, o veiksmingumo vertinimas gali būti vykdomas, remiantis tiek
objektyviais, tiek subjektyviais informacijos šaltiniais.
Konkrečių institucijų veikla taip pat gali būti vertinama, atliekant institucijos
darbui reikalingų išlaidų ir jos darbo efektyvumo santykio analizę (angl. costeffectiveness analysis). Analizės esmė yra tam tikros institucijos darbo rezultatų ir
šiems rezultatams pasiekti reikalingų išlaidų apskaičiavimas.137 Dar vienas galimas
efektyvumo vertinimo būdas yra institucijos darbui reikalingų išlaidų ir jos teikiamų paslaugų naudos santykio analizė (angl. cost-benefit analysis). Šis veiklos
efektyvumo vertinimo metodas gali būti taikomas tuo atveju, kai yra žinoma tam
tikros institucijos paslaugų naudos piniginė vertė138 (pavyzdžiui, kiek lėšų sutaupoma, kai asmeniui paskiriama probacija, o ne laisvės atėmimo bausmė). Vertinant
probacijos sistemos darbo efektyvumą, gali būti apskaičiuojama, kiek valstybės lėšų
leidžia sutaupyti tam tikros probacijos tarnybų teikiamos paslaugos, tačiau dalį probacijos veiklos rezultatų (pavyzdžiui, probuojamųjų elgesio pokyčius, ryšių su šeima
atkūrimą, įsidarbinimą ir kt.) sunku paversti pinigine išraiška. Todėl vertinant probacijos sistemos veiklą, parankiau taikyti išlaidų ir darbo efektyvumo santykio analizę. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad šis efektyvumo vertinimo metodas taikytinas tuo
atveju, kai siekiama įvertinti finansines tam tikros institucijos veiklos sąnaudas, taip
pat svarstant tam tikros institucijos finansavimo klausimus.
Apžvelgdami Anglijoje taikomus probacijos efektyvumo vertinimo modelius,
S. Merrington ir S. Stanley pristatė Anglijos probacijos tarnybos taikomą probacijos
veiksmingumo sampratą. Remiantis šia samprata, vertinant veiksmingumą svarbu
atsižvelgti į probacijos sistemos teikiamų paslaugų ypatumus, šių paslaugų atitiktį nacionaliniams standartams, probacijos pareigūnų darbo kokybę, teismų
pasitenkinimą probacijos darbu, probuojamųjų priežiūros rezultatus ir materialines probacijos sistemos veiklos sąnaudas.139 Laikantis šio požiūrio, atsiranTen pat.
Dhaliwal I., Duflo E., Glennerster R., Tulloch C. Comparative Cost-Effectiveness Analysis to Inform
Policy in Developing Countries: A General Framework with Applications for Education. Abdul Latif
Jameel Poverty Action Lab, MIT, 2012, p. 7. Prieiga per internetą: <http://www.povertyactionlab.org/
publication/cost-effectiveness>.
138 Ten pat.
139 Merrington S., Stanley S. Effectiveness: Who Counts What // Gelsthorpe L., Morgan R. (Eds.). Handbook of Probation. Cullompton: Willan Publishing, 2007, p. 449.
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da galimybė įvertinti ne tik probacijos sistemos teikiamų paslaugų spektrą ir jų rezultatus, bet ir nustatyti, kiek probacijos sistemos darbas yra ekonomiškai naudingas valstybei, kiek jis atitinka pagrindinius valstybės baudžiamosios politikos principus. Svarbu pažymėti, kad visų šešių veiklos efektyvumo aspektų vertinimas reikalauja skirtingų tyrimo metodų ir informacijos rinkimo šaltinių derinimo bei didelių
laiko sąnaudų, tačiau probacijos veiklos veiksmingumas pagal šiuos kriterijus gali
būti įvertintas išsamiai ir visapusiškai.
Apibendrinant mokslinėje literatūroje pateikiamas įžvalgas apie probacijos
veiklos veiksmingumo sampratą, galima pastebėti, kad dalis mokslininkų pagrindiniu probacijos veiklos veiksmingumo aspektu laiko jos veiklos rezultatus (pavyzdžiui, probuojamųjų nusikalstamo recidyvo statistiką). Kitų mokslininkų požiūriu,
probacijos veiklos efektyvumo vertinimas turėtų apimti šios sistemos teikiamų paslaugų ir pasiektų rezultatų vertinimą. Kitaip tariant, turi būti akcentuojami ne tik
galutiniai darbo su probuojamaisiais rezultatai (pavyzdžiui, pakartotinai nusikaltusių asmenų procentas), bet ir probacijos sistemos darbo turinys (taikomos programos, intervencijos, vykdomos priemonės ir kt.), jo kokybė. Taip pat probacijos veiklos efektyvumas gali būti vertinamas, atsižvelgiant į darbo išlaidų ir rezultatų santykį, šio požiūrio pravartu laikytis, priimant sprendimus dėl probacijos sistemos finansavimo. Taip pat veiksmingumas gali būti suprantamas kaip probacijos sistemos
darbo atitiktis tam tikriems nustatytiems standartams, teikiamų paslaugų apimtis ir
kokybė, subjektyvūs klientų atsiliepimai, probacijos darbo rezultatai ir materialinės
sąnaudos. Toliau pristatoma ir analizuojama atskirų valstybių patirtis vertinant
probacijos veiksmingumą.

3.2. Užsienio šalyse taikomi probacijos sistemos
veiksmingumo vertinimo kriterijai
3.2.1. Airija
Analizuojant Airijoje sukauptą probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo patirtį,
svarbu apžvelgti dar 2004 m. pristatytame plataus masto probacijos sistemos vertinimo tyrime, kuris gali būti laikomas pavyzdiniu, aprašomus vertinimo metodus bei
kriterijus. Airijos probacijos sistema (angl. Probation and Welfare Service) yra atsakinga už probuojamųjų priežiūrą, socialinio tyrimo išvadų rengimą bei darbą su
įkalinimo įtaigose esančiais nuteistaisiais,140 todėl probacijos sistemos veiklos
tyrimas orientuotas būtent į šių trijų probacijos veiklos sričių analizę. Vykdant minėtą probacijos sistemos veiklos tyrimą, buvo atliekami interviu su probacijos vadovybe bei pareigūnais, taip pat apžvelgtos 1995–2002 m. parengtos probacijos tarnybų veiklos ataskaitos, apskaičiuotos probacijos sistemos finansinės išlaidos, probaci-

Comptroller and Auditor General. The Probation and Welfare Service. Report on Value for Money
Examination. Dublin: Department of Justice, Equality and Law Reform, 2004, p. 13.
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jos pareigūnams tenkantis darbo krūvis ir kt.141 Šiuo tyrimu buvo siekiama atsakyti į
tris pagrindinius klausimus:
1. Kiek probacijos sistemai pavyko patenkinti jos paslaugų poreikį?
2. Kokios yra probacijos sistemos veiklos sąnaudos?
3. Koks yra probacijos sistemos veiklos veiksmingumas?
Svarbu pažymėti, kad šiame tyrime daugiau dėmesio buvo skiriama probacijos
sistemos teikiamoms paslaugoms ir veiklos sąnaudoms. Siekiant nustatyti, kiek probacijos sistema patenkina jos paslaugų poreikį, buvo analizuojama Airijos probacijos
sistemos teikiamų paslaugų apimtis. Analizės metu atsižvelgta į tokius kriterijus,
kaip:
a) priežiūroje esančių probuojamųjų skaičius;
b) probuojamųjų ir įkalinimo įstaigose esančių asmenų santykis;
c) skirtingų probacijos formų skyrimo dažnumas;
d) parengtų socialinio tyrimo išvadų dėl kaltinamų asmenų skaičius;
e) įkalinimo įstaigose konsultuojamų nuteistųjų skaičius;
f) konsultuojamų kalinių artimųjų skaičius;
g) parengtų socialinio tyrimo išvadų dėl nuteistų asmenų skaičius;
h) psichologo arba psichiatro konsultacijoms nusiųstų kalinių skaičius.
Taigi, nagrinėjant probacijos sistemos teikiamų paslaugų apimtį, orientuotasi į statistinius teikiamų paslaugų rodiklius, akcentuota probacijos sistemos atliekamo darbo kiekybė, bet ne kokybė. Tokį tyrimo autorių pasirinkimą galima paaiškinti tuo, kad nuo 1999 m. Airijoje skatinamas bausmės atlikimas bendruomenėje
(angl. community sanctions),142 tad, apskaičiavus probacijos sistemos teikiamų paslaugų kiekybines charakteristikas, galima nustatyti, kaip kinta probacijos sistemos
teikiamų paslaugų paklausa ir pasiūla, taip pat atsakyti į klausimą, ar bausmė iš tiesų dažniau atliekama bendruomenėje, o ne uždarose institucijose.
Airijoje atlikto probacijos sistemos veiklos tyrimo autoriai taip pat atsižvelgė į
probacijos taikymo sąnaudas. Siekiant nustatyti, kiek išteklių reikalauja probacijos
sistema, buvo apskaičiuotos jos finansinės išlaidos, probacijos pareigūnų darbo
produktyvumas ir teikiamų paslaugų savalaikiškumas.143 Detalesnė informacija
apie probacijos sąnaudų vertinimo kriterijus bei taikytus rodiklius pateikta 4 lentelėje.
Probacijos sistemos sąnaudų tyrimas atskleidė daugelį svarbių šios sistemos
veiklos aspektų. Gauti rezultatai leido palyginti probacijos sistemos ir įkalinimo
įstaigų finansines išlaidas, nustatyti vieno asmens priežiūros kainą (angl. unit cost),
probacijos pareigūnams tenkantį darbo krūvį. Tyrimo metu naudoti probacijos veiklos vertinimo kriterijai rodo, kad probacijos taikymas reikalauja ne tik finansinių,
bet ir žmogiškųjų bei laiko išteklių, tad, siekiant išsamiai įvertinti probacijos sistemos veiklos sąnaudas, svarbu atsižvelgti ne tik į finansines probuojamųjų priežiūros

Ten pat, p. 15.
Comptroller and Auditor General. The Probation and Welfare Service. Report on Value for Money
Examination. Dublin: Department of Justice, Equality and Law Reform, 2004, p. 16.
143 Ten pat, p. 29.
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išlaidas, bet ir į pareigūnų darbo intensyvumą, probuojamųjų priežiūrai skiriamą
laiką bei galimybę greitai reaguoti į probacijos paslaugų poreikį.
4 lentelė. Probacijos sistemos sąnaudų vertinimo kriterijai ir tyrimui naudoti rodikliai
Sąnaudų vertinimo
kriterijai

Tyrimui naudoti rodikliai

Probacijos sistemos
finansinės išlaidos

Probacijos darbuotojų atlyginimams tenkančios išlaidos.
Probuojamųjų priežiūros ir resocializacijos išlaidos.
Ūkinės probacijos tarnybų išlaidos.
Viešųjų darbų bausmės vykdymo išlaidos.
Kasmetinių probacijos sistemos ir įkalinimo įstaigų išlaidų santykis.
Skirtingų resocializacijos priemonių išlaidos.
Socialinio tyrimo išvadų rengimo išlaidos.
Kalinių konsultavimo išlaidos.
Vieno asmens priežiūros išlaidos pagal skirtingas probacijos rūšis.
Socialinio tyrimo išvados vienam asmeniui išlaidos.
Vieno kalinio konsultavimo išlaidos, palyginus su išlaikymo įkalinimo įstaigoje išlaidomis.

Probacijos pareigūnų darbo produktyvumas

Su probuojamaisiais tiesiogiai dirbančių probacijos pareigūnų skaičius.
Vidutinis probacijos pareigūnui tenkantis darbo su probuojamaisiais krūvis.
Vidutinis probacijos pareigūnui tenkantis darbo su kaliniais krūvis.

Probacijos sistemos
teikiamų paslaugų
savalaikiškumas

Vidutinė socialinio tyrimo išvadų rengimo trukmė.
Laikotarpis nuo teismo nuosprendžio paskelbimo iki probacijos vykdymo
pradžios.
Laikotarpis nuo kalinio atvykimo į įkalinimo įstaigą iki pirmojo probacijos
pareigūnų pokalbio su juo.
Laikotarpis nuo kalinio kreipimosi dėl pokalbio su probacijos pareigūnu iki
pokalbio.

Nagrinėdami Airijos probacijos tarnybų darbo efektyvumą, tyrimo autoriai nustatė, kad Airijoje iki šiol nėra išplėtota probacijos veiklos efektyvumo vertinimo
strategija, nėra numatyti konkretūs veiklos vertinimo kriterijai.144 Vis dėlto autoriai
pažymėjo, kad probacijos veiklos efektyvumas gali būti vertinamas, remiantis tokiais kriterijais:
1.

1–2 metų laikotarpiu po probacijos pabaigos nuteistų asmenų procentas;

2.

priežiūros metu nusikaltusių probuojamųjų skaičius;

3.

probuojamųjų nusikalstamo recidyvo dažnumas;

4.

naujai padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnis;

5.

probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos pokyčiai;

6.

sėkmingai įvykdžiusių probacijos sąlygas asmenų skaičius;

7.

vidutinis individualių pokalbių su vienu probuojamuoju skaičius;

8.

vidutinis darbo su vienu probuojamuoju valandų skaičius;

9.

sėkmingai įgyvendintų individualių priežiūros planų skaičius;

10. socialinio tyrimo išvadų atitiktis keliamiems standartams;
11. teisėjų atsiliepimai apie socialinio tyrimo išvadų kokybę.

Comptroller and Auditor General. The Probation and Welfare Service. Report on Value for Money
Examination. Dublin: Department of Justice, Equality and Law Reform, 2004, p. 47.
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Taigi 2004 m. pristatytas Airijos probacijos sistemos veiklos tyrimas parodo,
kokie kriterijai gali būti taikomi, vertinant probacijos sistemos teikiamų paslaugų
apimtį bei sistemos darbui reikalingas sąnaudas. Tyrimo autoriai taip pat pateikė
rekomendacijas dėl galimų probacijos veiklos veiksmingumo vertinimo kriterijų,
kurie padėtų nustatyti, kiek probacijos sistemai pavyksta mažinti probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvą, skatinti probuojamųjų resocializaciją bei teikti paslaugas
teismams. Atlikus tyrimą buvo pateiktos rekomendacijos dėl galimų probacijos veiklos veiksmingumo vertinimo kriterijų, tačiau šie kriterijai nebuvo praktiškai taikyti
atliekant probacijos veiklos vertinimą.
Probacijos sistemos veiklos tyrimo rezultatai parodė, kad Airijoje nebuvo aiškiai suformuluotos probacijos veiklos efektyvumo vertinimo strategijos, todėl vėliau
buvo sukurta COAIM (angl. Change Outcome and Indicator Mapping) sistema, orientuota į probacijos sistemos veiklos rezultatų vertinimą. Taikydami COAIM sistemą,
probacijos pareigūnai naudoja probuojamųjų įvertinimui, priežiūros planavimui ir
jos stebėsenai specialiai sukurtus instrumentus, kurie leidžia ne tik pamatuoti probacijos darbo rezultatus, bet ir motyvuoti probuojamuosius keisti jų gyvenimo būdą.145 Naudojant COAIM sistemos instrumentus pirmiausia atliekamas probuojamojo įvertinimas, atsižvelgiant į dešimt nusikalstamą elgesį veikiančių veiksnių:
1.

nusikalstamo elgesio istorija;

2.

apgyvendinimas;

3.

prosocialūs įgūdžiai;

4.

pykčio ir emocijų valdymas;

5.

nuostatos ir mąstymo ypatumai;

6.

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas;

7.

gyvenimo stilius ir draugai;

8.

santykiai su artimaisiais;

9.

išsilavinimas ir įsidarbinimas;

10. finansinė padėtis ir turimos skolos.
Įvertinus visas probuojamojo gyvenimo sritis, nustačius jo stipriąsias ir silpnąsias puses, atsižvelgiant į gautus rezultatus, kuriamas individualus priežiūros planas, numatomi smulkesni resocializacijos proceso žingsniai.146 Toliau dirbant su
probuojamuoju, nuolatos stebimi ir fiksuojami pozityvūs pokyčiai visose dešimt
išvardytų gyvenimo sričių. Tokiu būdu vertinami tarpiniai darbo su probuojamuoju
rezultatai, asmuo pats pastebi teigiamus gyvenimo pokyčius ir yra motyvuojamas
siekti tolimesnio progreso. Galiausiai, užbaigiant darbą su probuojamuoju, atliekamas paskutinis įvertinimas, parodantis, kiek pozityvių pokyčių įvyko skirtingose
asmens gyvenimo srityse, lyginant su pirminiu įvertinimu bei tarpiniais probacijos

Delaney P., Weir M. An Assessment, Monitoring and Outcome Measurement System for Offender
Rehabilitation and Reintegration Programmes: A Description of a Model at Work in the Cornmarket
Project, Wexford // Irish Probation Journal, 2011, Vol. 8, p. 200–217.
146 Delaney P., Weir M. An Assessment, Monitoring and Outcome Measurement System for Offender
Rehabilitation and Reintegration Programmes: A Description of a Model at Work in the Cornmarket
Project, Wexford // Irish Probation Journal, 2011, Vol. 8, p. 200–217.
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rezultatais.147 Taigi, vertinant probacijos sistemos darbo rezultatus, matuojamas individualus kiekvieno probuojamojo progresas. COAIM sistemos siūlomas probacijos
veiklos efektyvumo vertinimo metodas leidžia išsamiau įvertinti probuojamųjų resocializacijos proceso rezultatus, atsižvelgiant ne tik į jų nusikalstamų veikų recidyvą, bet ir į socialinių bei psichologinių probuojamųjų charakteristikų pokyčius. Taigi,
remiantis Airijoje sukurta COAIM sistema, probacijos veiklos veiksmingumas vertinamas, atsižvelgiant į tai, kiek probacijos sistemos teikiamos paslaugos padeda
valdyti dinaminius nusikalstamo elgesio rizikos veiksnius. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad, taikant COAIM sistemą, gali būti įvertinami tik trumpalaikiai probacijos sistemos darbo rezultatai, t. y. probuojamųjų gyvenimo pokyčiai probacijos termino pabaigoje, sunku įvertinti darbo rezultatų ilgalaikiškumą. Be to, pozityvūs pokyčiai anksčiau išvardytose probuojamųjų gyvenimo srityse gali vykti ne dėl probacijos pareigūnų darbo su asmeniu, o dėl kitų išorinių aplinkybių (pavyzdžiui, probuojamasis gali įsidarbinti padedamas giminių ar draugų). Tad COAIM sistema leidžia įvertinti, kiek sėkmingai yra valdomi nusikalstamą elgesį skatinantys veiksniai,
tačiau, vertinant pasiektus rezultatus, sunku pamatuoti šalutinių veiksnių įtaką probuojamųjų resocializacijos procesui ir įvertinti pasiektų rezultatų ilgalaikiškumą.
Kalbant apie Airijos patirtį vertinant probacijos sistemos veiksmingumą svarbu paminėti 2013 m. pristatytą probuojamųjų padarytų nusikalstamų veikų recidyvo tyrimą. Šis tyrimas buvo inicijuotas siekiant įvertinti probacijos sistemos
veiklos rezultatus ir skatinti veiksmingesnį probacijos sistemos darbą su probuojamaisiais.148 Tyrimo metu buvo renkama informacija apie 2008 m. probacijos priežiūroje buvusių asmenų nusikalstamą recidyvą penkerių metų laikotarpiu nuo probacijos termino pradžios. Šio tyrimo rezultatai buvo lyginami su ankstesniu Airijos
probacijos tarnybų priežiūroje esančių asmenų nusikalstamo recidyvo tyrimo rezultatais. Asmuo buvo laikomas pakartotinai nusikaltusiu tuo atveju, kai jo atžvilgiu
buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Tyrimo autoriai pripažįsta, kad jų tyrimas turi keletą trūkumų: pirmiausia, nėra analizuojama informacija apie tai, kokia
bausmė buvo paskirta pakartotinai nusikaltusiems asmenims, be to, nėra atsižvelgiama į naujai padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį bei nusikaltusių
asmenų nusikalstamo elgesio rizikos lygmenį.149 Svarbu paminėti, kad šio tyrimo
metu buvo remiamasi oficialia nusikalstamo recidyvo statistika, nebuvo atsižvelgiama į latentinį recidyvą, tad tokio pobūdžio tyrimo duomenys turėtų būti interpretuojami atsargiai.
Šio tyrimo metu nusikalstamų veikų recidyvo rodikliai buvo tiriami, atliekant
daugelio skirtingų grupių palyginimus ir analizuojant:
1. asmenų, kuriems buvo paskirta viešųjų darbų arba laisvės apribojimo
bausmė, nusikalstamo recidyvo skirtumus;
2. vyrų ir moterų nusikalstamo recidyvo skirtumus;
Ten pat.
The Probation Service. Probation Service Recidivism Study 2008–2013. Dublin, 2013.
149 Ten pat.
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3. skirtingų amžiaus grupių nusikalstamo recidyvo skirtumus;
4. skirtingo tipo nusikaltimus padariusių asmenų recidyvo skirtumus
(dažnumas ir naujai padarytos nusikalstamos veikos rūšis);
5. nusikalstamo recidyvo tendencijas skirtingais laikotarpiais nuo probacijos
termino pradžios;
6. 2008 m. ir 2007 m. probuojamųjų kohortų nusikalstamo recidyvo
tendencijų skirtumus.
Šiuo tyrimu buvo atskleisti kai kurie probacijos sistemos veiklos rezultatai bei
probuojamųjų nusikalstamo recidyvo tendencijos, nustatyta, kurios asmenų grupės
gali būti labiau linkusios pakartotinai nusikalsti, bandyta pamatuoti probuojamųjų
nusikalstamo elgesio tendencijų pokyčius ilgalaikėje perspektyvoje. Vis dėlto negalima vienareikšmiškai teigti, kad probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvą lėmė
vien probacijos sistemos darbas. Be to, šio tyrimo metu buvo akcentuojami probuojamųjų priežiūros rezultatai, nebuvo analizuotos probacijos sistemos taikomų intervencijų ir nusikalstamo recidyvo sąsajos.
Taigi Airijoje probacijos sistemos veikla vertinama, atsižvelgiant į jos teikiamų
paslaugų kiekį, probacijos sistemos darbo sąnaudas, probuojamųjų dinaminių nusikalstamo elgesio rizikos veiksnių pokyčius bei probuojamųjų nusikalstamų veikų
recidyvo tendencijas. Iki šiol Airijoje nebuvo sukurta vientisa probacijos veiklos
veiksmingumo vertinimo strategija, tačiau yra atliekami pavieniai tyrimai, atskleidžiantys šios sistemos veiklos ypatumus bei pasiektus rezultatus.

3.2.2. Anglija ir Velsas
Analizuojant užsienio šalių mokslinę literatūrą galima pastebėti, kad probacijos sistemos veiksmingumas gali būti vertinamas iš skirtingų perspektyvų. Anglijos ir Velso

patirtis

vertinant

probacijos

sistemos

efektyvumą

atsispindi

2007 m.

S. Merrington ir S. Stanley publikacijoje „Effectiveness: Who Counts What?“.150 Šių
autorių teigimu, požiūris į probacijos sistemos veiksmingumą istoriškai kito, atsižvelgiant į tai, kokiais principais rėmėsi probacijos sistema skirtingais istoriniais periodais. Po Antrojo pasaulinio karo probacijos sistemos veiksmingumas imtas matuoti remiantis probacijos priežiūroje esančių asmenų nusikalstamo elgesio recidyvo rodikliais. Kitaip tariant, buvo atsižvelgiama tik į vieną galimą probacijos
veiklos rezultatą – nusikalstamą recidyvą, tačiau nebuvo vertinama, kiek probacijos
sistema padeda spręsti socialines ir psichologines probuojamųjų problemas (pavyzdžiui, apgyvendinimo, įsidarbinimo, priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų
ir kt.), galinčias paskatinti nusikalstamą elgesį.
1974 m. Anglijoje buvo pradėtas IMPACT projektas (angl. Intensive Matched
Probation and After-Care Treatment), kurio metu siekta ištirti, ar, sumažinus probacijos pareigūnų darbo krūvį ir užtikrinus intensyvesnį pareigūnų darbą su atskirais
probuojamaisiais, padidės probacijos darbo veiksmingumas. Tyrimo metu taip pat
Merrington S., Stanley S. Effectiveness: Who Counts What // Gelsthorpe L., Morgan R. (Eds.). Handbook of Probation. Cullompton: Willan Publishing, 2007, p. 428–458.
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buvo siekiama sužinoti, kokius probacijos veiksmingumo vertinimo kriterijus siūlytų taikyti probacijos pareigūnai. Pareigūnų manymu, probacijos darbo veiksmingumą geriausiai atspindėtų probuojamųjų asmenybės ir socialinės situacijos pokyčiai. Svarbu pažymėti, kad priežiūroje esančių asmenų nusikalstamų veikų recidyvas buvo vienas rečiausiai minimų probacijos veiksmingumo vertinimo kriterijų.
Vis dėlto, pristatant tyrimo rezultatus, vis dar buvo manoma, kad nusikalstamo recidyvo rodiklis yra pagrindinis probacijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus, o
pareigūnų įvardytais kriterijais nebuvo vadovaujamasi.151
Kadangi IMPACT projekto rezultatai parodė, jog probacijos veiklos veiksmingumas nėra susijęs su probuojamųjų priežiūros intensyvumu, ilgainiui buvo iškelta į
užduotis orientuoto darbo su bylomis (angl. Task-Centred Casework) idėja.152
Taikant į užduotis orientuoto darbo metodus probacijos sistemoje, darbo veiksmingumas buvo matuojamas vertinant keturias probacijos sistemos veiklos sritis, pateiktas 5 lentelėje.
5 lentelė. Probacijos sistemos veiklos efektyvumo vertinimo sritys ir kriterijai
Probacijos sistemos veiklos
efektyvumo vertinimo sritys

Efektyvumo vertinimo kriterijai

Darbo su probuojamaisiais
ypatumai

Darbui su probuojamaisiais skiriamas laikas.
Probacijos pareigūnų taikomi darbo metodai.
Probacijos sistemoje taikomų intervencijų turinys.

Probuojamųjų įvertinimo ir
resocializacijos ypatumai

Probacijos pareigūnų taikomi probuojamųjų vertinimo metodai.
Individualiuose priežiūros planuose numatyti uždaviniai.
Individualiuose priežiūros planuose numatytų uždavinių įgyvendinimas.
Probuojamųjų patiriamų sunkumų mažėjimas.

Probuojamųjų atsiliepimai apie
probacijos teikiamas paslaugas

Probuojamųjų nurodyti poreikiai ir patiriami sunkumai.
Probacijos pareigūnų pasiūlytos problemų sprendimo priemonės.
Subjektyvus patiriamų sunkumų mažėjimo vertinimas.

Probuojamųjų nusikalstamų
veikų recidyvas

Probuojamųjų pakartotinio teistumo rodikliai vienų metų laikotarpiu.

Taikant tokio pobūdžio probacijos sistemos veiksmingumo vertinimą buvo atsižvelgta į darbo su probuojamaisiais intensyvumą, probacijos pareigūnų taikomus
darbo metodus, probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvą ir į subjektyvius probuojamųjų darbo proceso ir probacijos rezultatų vertinimus. Tokiu būdu probacijos
veiksmingumas buvo vertinamas, remiantis platesniu informacijos šaltinių spektru,
kadangi vertinimui buvo pasitelkta ne tik oficiali nusikalstamo recidyvo statistika,
bet ir subjektyvi probuojamųjų bei pareigūnų nuomonė apie probacijos sistemos teikiamas paslaugas ir jų kokybę. Be to, vertinant veiksmingumą, buvo atsižvelgta ne tik į probacijos darbo rezultatus, bet ir į patį darbo procesą, t. y.
probuojamųjų priežiūros planavimo ypatumus, pareigūnų taikomus darbo metodus,
Merrington S., Stanley S. Effectiveness: Who Counts What // Gelsthorpe L., Morgan R. (Eds.). Handbook of Probation. Cullompton: Willan Publishing, 2007, p. 428–458.
152 Ten pat.
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individualiam darbui su probuojamaisiais skiriamą laiką. Be to, siekiant įvertinti
probacijos taikymo veiksmingumą, buvo matuojamas ne tik probuojamųjų nusikalstamas recidyvas, bet ir probuojamųjų patiriamų sunkumų mažėjimas, t. y. bandoma
įvertinti resocializacijos proceso rezultatus.
Probacijos sistemos veiklos veiksmingumą Anglijoje ir Velse taip pat bandyta
vertinti, remiantis tuo, kiek probacijos tarnybų darbas atitinka keliamus reikalavimus ir baudžiamosios politikos tikslus. 2005 m. buvo priimtas Nacionalinis probacijos tarnybų veiklos planas (angl. National Probation Service Bussiness Plan), kuriame probacijos sistemos veiksmingumą buvo siūloma vertinti, remiantis tuo, kiek
probacijos sistemai pavyksta įgyvendinti penkis pagrindinius šiame plane numatomus tikslus.153 Kiekvieno tikslo įgyvendinimą buvo siūloma vertinti, remiantis atskirais kriterijais, pateiktais 6 lentelėje.
6 lentelė. Nacionaliniame probacijos tarnybų veiklos plane keliami tikslai ir veiklos
veiksmingumo vertinimo kriterijai
Probacijos sistemai keliami
tikslai

Veiklos veiksmingumo vertinimo kriterijai

Kokybiškų Nacionalinės nusikaltėlių priežiūros paslaugų
teikimas

Duomenų apie probuojamųjų etninę ir rasinę sudėtį išsamumas.

Visuomenės apsauga nuo galimos žalos

Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų išsamumas.
Aukštos rizikos probuojamųjų priežiūros planų, parengtų per 5
darbo dienas, skaičius.

Visuomenės apsauga nuo pavojingų nusikaltėlių

Pavojingų nusikaltėlių nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų
išsamumas.
Pavojingų nusikaltėlių priežiūros planų, parengtų per 5 darbo
dienas, skaičius.

2003 m. Kriminalinės justicijos akto (angl. Criminal Justice
Act) įgyvendinimas

Laiku parengtų socialinio tyrimo išvadų skaičius.
Teismo procesų dėl probacijos sąlygų pažeidimų, inicijuotų per
10 darbo dienų nuo pažeidimo, skaičius.
Probuojamajam paskirtų probacijos sąlygų laikymasis.
Probuojamiesiems paskirtų susitikimų su probacijos pareigūnais
skaičius.
Įvykusių susitikimų su probuojamaisiais skaičius.
Sėkmingai probacijos sąlygas įvykdžiusių asmenų skaičius.

Nacionalinio veiksmų plano
(angl. National Action Plan)
dėl nusikalstamo recidyvo
mažinimo įgyvendinimas

Bazinių įgūdžių lavinimo programas baigusių asmenų skaičius.
Priklausomiems nuo narkotinių medžiagų skirtas programas
baigusių asmenų skaičius.
Pareigą tikrintis dėl narkotinių medžiagų vartojimą įvykdžiusių
asmenų skaičius.
Akredituotas psichokorekcines programas baigusių asmenų
skaičius.

Taigi galima pastebėti, kad probacijos sistemos veiksmingumo vertinimas šiuo
atveju buvo glaudžiai susijęs su prioritetiniais Anglijos ir Velso baudžiamosios politikos tikslais ir probacijos sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Taip pat
svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pasiūlyti veiksmingumo vertinimo kriterijai buvo
Merrington S., Stanley S. Effectiveness: Who Counts What // Gelsthorpe L., Morgan R. (Eds.). Handbook of Probation. Cullompton: Willan Publishing, 2007, p. 451.
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orientuoti į probacijos darbo procesą, teikiamų paslaugų apimtį, o ne į galutinius darbo rezultatus, tokius kaip nusikalstamo recidyvo statistikos pokyčiai, probuojamųjų įgytos žinios bei įgūdžiai, probuojamųjų nedarbo mažėjimo rodikliai ir
kt.154 Taip pat galima pastebėti, kad Nacionaliniame probacijos tarnybų veiklos plane nurodyti veiksmingumo vertinimo kriterijai dažnai siejami su probacijos sistemai
nustatytų paslaugų teikimo terminų laikymusi, akcentuotas probacijos pareigūnų
darbo greitis, intensyvumas, o ne jo kokybė. Vertinant probacijos sistemos veiksmingumą pagal šiuos kriterijus, pagrindinis informacijos šaltinis yra oficiali probacijos tarnybų suteiktų paslaugų statistika, tačiau nėra tiriama subjektyvi probacijos
pareigūnų, probuojamųjų bei su probacijos veikla susiduriančių institucijų nuomonė, neatsižvelgiama į probacijos sistemos taikomų intervencijų turinį bei kokybę.
Todėl galima daryti išvadą, kad Nacionaliniame probacijos tarnybų veiklos plane išskirti vertinimo kriterijai gali būti naudingi, vertinant probacijos sistemos teikiamų
paslaugų apimtį, bet ne jų veiksmingumą.
2001–2004 m. Jungtinėje Karalystėje bandyta vertinti probacijos sistemos
veiksmingumą, remiantis EFQM (angl. European Foundation of Quality Management)
modeliu. Taikant šį modelį, gali būti vertinamos tiek valstybinio, tiek privataus sektoriaus įstaigos. Be to, įstaigos darbo veiksmingumas matuojamas, atsižvelgiant į
įstaigos darbo proceso ypatumus ir į jos pasiektus rezultatus.155 Remiantis EFQM
modeliu, taikytu Anglijos ir Velso probacijos sistemai vertinti, siūloma matuoti įstaigos darbo veiksmingumą, atsižvelgiant į devynis kriterijus, nurodytus 7 lentelėje.
Pagrindinis EFQM modelio pranašumas yra galimybė visapusiškai įvertinti
probacijos sistemos veiklos veiksmingumą, kadangi vertinimui pasitelkiami daugelis
informacijos šaltinių, detaliai vertinamos visos pagrindinės probacijos sistemos
veiklos sritys, analizuojami probacijos sistemos darbo proceso ypatumai, taip pat
atsižvelgiama ir į probacijos taikymo rezultatus. Be to, atkreipiamas dėmesys į probacijos pareigūnų gerovę ir saugumą, jiems tenkantį darbo krūvį. Vis dėlto institucijos veiklos veiksmingumo vertinimas, remiantis EFQM modeliu, reikalauja papildomo tyrimą atliekančių asmenų apmokymo, taip pat EFQM modelio pritaikymo
konkrečiai vertinamai institucijai ir jos veiklos ypatumams.
Kalbant apie Anglijos ir Velso patirtį, vertinant probacijos sistemos veiklos
veiksmingumą, taip pat svarbu apžvelgti 2014 m. atliktą Londono probacijos tarnybų veiklos patikrinimą.156 Probacijos tarnybų inspekcijos ataskaitoje nurodomi penki pagrindiniai probacijos veiklos vertinimo kriterijai, parodantys probacijos sistemos darbo rezultatus tam tikrose veiklos srityse (angl. criteria outcomes). Be to, ver-

Ten pat.
Merrington S., Stanley S. Effectiveness: Who Counts What // Gelsthorpe L., Morgan R. (Eds.). Handbook of Probation. Cullompton: Willan Publishing, 2007, p. 452; Shapland J., Bottoms A., Farrall S.,
McNeill F., Priede C., Robinson G. Quality of Probation Supervision – a Literature Review. Sheffield:
Centre of Criminological Research, 2012, p. 8.
156 Plačiau žr. Her Majesty Inspectorate of Probation. Inspection of Adult Offending Work in London.
Manchester, 2014.
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tinant probacijos veiklą pagal nurodytus kriterijus, išskiriami ir subkriterijai, kurie
leidžia detaliau įvertinti probacijos sistemos darbo procesą.157
7 lentelė. Probacijos sistemos veiklos veiksmingumo vertinimo kriterijai, taikant EFQM
modelį Anglijos ir Velso probacijos sistemai vertinti
Probacijos sistemai keliami tikslai

Veiklos veiksmingumo vertinimo kriterijai

Kokybiškų Nacionalinės nu- Duomenų apie probuojamųjų etninę ir rasinę sudėtį išsamumas.
sikaltėlių priežiūros paslaugų teikimas
Visuomenės apsauga nuo
galimos žalos

Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų išsamumas.
Aukštos rizikos probuojamųjų priežiūros planų, parengtų per 5 darbo dienas, skaičius.

Visuomenės apsauga nuo
pavojingų nusikaltėlių

Pavojingų nusikaltėlių nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų išsamumas.
Pavojingų nusikaltėlių priežiūros planų, parengtų per 5 darbo dienas, skaičius.

2003 m. Kriminalinės justicijos akto (angl. Criminal
Justice Act) įgyvendinimas

Laiku parengtų socialinio tyrimo išvadų skaičius.
Teismo procesų dėl probacijos sąlygų pažeidimų, inicijuotų per 10
darbo dienų nuo pažeidimo, skaičius.
Probuojamajam paskirtų probacijos sąlygų laikymasis.
Probuojamiesiems paskirtų susitikimų su probacijos pareigūnais
skaičius.
Įvykusių susitikimų su probuojamaisiais skaičius.
Sėkmingai probacijos sąlygas įvykdžiusių asmenų skaičius.

Nacionalinio veiksmų plano
(angl. National Action Plan)
dėl nusikalstamo recidyvo
mažinimo įgyvendinimas

Bazinių įgūdžių lavinimo programas baigusių asmenų skaičius.
Priklausomiems nuo narkotinių medžiagų skirtas programas baigusių asmenų skaičius.
Pareigą tikrintis dėl narkotinių medžiagų vartojimą įvykdžiusių asmenų skaičius.
Akredituotas psichokorekcines programas baigusių asmenų skaičius.

Londono probacijos tarnybų veiklos patikrinimas buvo atliekamas apklausiant
probacijos tarnybų vadovybę, pareigūnus, priežiūroje esančius probuojamuosius,
nusikaltimų aukas ir teisėjus, taip pat stebint probacijos pareigūnų darbą. Be to, vertinimui buvo pasitelkta ir probuojamųjų bylų medžiaga bei probacijos darbuotojų
parengtos socialinio tyrimo išvados, buvo atliekama detali šios medžiagos analizė.158
Anglijos probacijos tarnybų inspekcijos taikyta veiklos vertinimo schema detaliau
aprašyta 8 lentelėje.

Plačiau žr. Her Majesty Inspectorate of Probation. An Inspection Led by HMI Probation. Criteria,
2013.
Prieiga
per
internetą:
<http://www.justiceinspectorates.gov.uk/probation/wpcontent/uploads/sites/5/2014/03/iaow-criteria.pdf>.
158 Plačiau žr. Her Majesty Inspectorate of Probation. Inspection of Adult Offending Work in London.
Manchester, 2014.
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8 lentelė. Probacijos tarnybų inspekcijos 2014 m. ataskaitoje nurodoma probacijos
sistemos veiklos vertinimo schema
Subkriterijai (probacijos sistemos veiklos proceso ypatumai)
Vertinimo
kriterijai

1 Pagalba
teismams
priimant
nuosprendžius.

Įvertinimas ir
1
2
planavimas

Paslaugų teikimas ir vertinimas

Pasiekti rezulta3
tai

1.1 Įvertinimas ir
probacijos sąlygų planavimas
ruošiant socialinio tyrimo
išvadas.

4

Vadovavimas ir
vadyba

Darbas su
nusikal5
timų
aukomis

1.4 Vadovybės politika, personalo ir
resursų vadyba,
teikiant paslaugas
teismams.

2 Teismo
2.1 Probuojamųjų 2.2 Priežiūros plano 2.3 Probuojamųjų
2.4 Vadovybės politinuosprenįvertinimas ir
vykdymas, vertipriežiūros rezultaka, personalo ir
džio vykdypriežiūros
nimas, probuotai.
resursų personalo
mas.
planavimas.
jamųjų įtraukivadyba, vykdant
mas į resocializateismo nuosprencijos procesą.
džius.
3 Nusikalsta- 3.1 Probuojamųjų 3.2 Nusikalstamo
3.3 Nusikalstamo
3.4 Vadovybės politika,
mo recidyvo
įvertinimas,
recidyvo tikimyrecidyvo tikimybės
personalo ir resurtikimybės
siekiant mažinbę mažinančių
mažėjimo laipsnis.
sų vadyba, mažimažinimas.
ti nusikalstamą
intervencijų
nant nusikalstamo
recidyvą.
taikymas.
recidyvo tikimybę.
4 Visuomenės 4.1 Įvertinimas ir 4.2 Žalos tikimybę
4.3 Žalos tikimybės
4.4 Vadovybės politisaugumo
priežiūros
mažinančių inmažėjimo laipsnis.
ka, personalo ir
užtikriniplanavimas,
tervencijų taikyresursų vadyba,
mas.
minimizuojant
mas.
užtikrinant visuožalos tikimybę.
menės saugumą.
5 Efektyvus
5.1 Įvertinimas ir 5.2 Aukų saugumą
5.3 Aukų saugumo
darbas su
priežiūros
skatinančių indidėjimo laipsnis.
nusikaltimų
planavimas,
tervencijų taikyaukomis.
siekiant apsaumas.
goti aukas.

5.4 Vadovybės politi- 5.5 Tiesioginis
ka, personalo ir
darbas su
resursų vadyba,
aukomis ir
užtikrinant efektyatkuriamovų darbą su aukojo teisinmis.
gumo paslaugos.

Analizuojant 8 lentelėje pateikiamus probacijos sistemos vertinimo kriterijus,
galima pastebėti, kad jie atspindi Anglijoje ir Velse numatomus prioritetinius probacijos sistemos veiklos uždavinius, tokius kaip: nusikalstamo recidyvo mažinimas,
visuomenės saugumo užtikrinimas, darbas su aukomis ir t. t. Todėl probacijos sistemos vertinimo schema gali būti keičiama, atsižvelgiant į tai, kokie probacijos sistemos veiklos uždaviniai konkrečioje valstybėje yra įvardijami kaip prioritetiniai.
Nurodyti veiklos vertinimo subkriterijai leidžia detaliau išnagrinėti atskiras probacijos sistemos veiklos sritis: įvertinimą, intervencijų taikymą, pasiektus rezultatus,
vadovavimą bei darbą su aukomis, siekiant konkrečių probacijos sistemai keliamų
uždavinių. Taigi šiuo atveju probacijos sistemos veiksmingumo vertinimas orientuotas ir į probacijos tarnybų darbo procesą, ir į jų pasiektus rezultatus.
Apibendrinant mokslinėje literatūroje pateikiamą informaciją apie Anglijoje ir
Velse taikomus probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo modelius ir kriterijus,
galima pastebėti, kad vertinimo kriterijai kito, atsižvelgiant į tai, kokie pagrindiniai
tikslai ir reikalavimai buvo keliami probacijos sistemai. Nors po Antrojo pasaulinio
karo pagrindiniu veiksmingumo vertinimo kriterijumi buvo laikomas probuojamųjų
nusikalstamas recidyvas, palaipsniui buvo pripažinta, kad probacijos sistemos darbas gali lemti ir kitus pozityvius probuojamųjų gyvenimo pokyčius, kurie savo ruožtu mažina nusikalstamo recidyvo tikimybę. Todėl vertinant probacijos darbo veiks- 70 -

mingumą, nuspręsta atsižvelgti ne tik į galutinį šios sistemos darbo rezultatą, bet ir
tarpinius rezultatus, tokius kaip probuojamųjų socialinių, psichologinių, finansinių
problemų pokyčiai. Be to, buvo pripažinta, kad, vertinant probacijos veiklos veiksmingumą, svarbūs ne tik veiklos rezultatai, bet ir pats darbo procesas, jo kokybė,
probuojamiesiems teikiamų paslaugų spektras bei šių paslaugų atitiktis probuojamųjų kriminogeniniams poreikiams. Taip pat atliekant probacijos veiklos
veiksmingumo tyrimus bandyta derinti kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, remtis įvairiais informacijos šaltiniais (oficialia statistika, probuojamųjų, probacijos pareigūnų ir kitų institucijų atstovų apklausomis), tokiu būdu palaipsniui
pereita prie platesnio, visapusiško požiūrio į probacijos veiklos efektyvumo vertinimą.

3.2.3. Jungtinės Amerikos Valstijos
JAV mokslininkai daugelį metų domisi skirtingo pobūdžio bausmių bei reabilitacinių
programų efektyvumu, todėl šioje šalyje atlikta nemažai mokslinių tyrimų, kuriuose
buvo lyginamas skirtingų baudžiamosios politikos priemonių efektyvumas. 2007 m.
pasirodžiusioje amerikiečių mokslininkų M. W. Lipsey ir F. T. Culleno publikacijoje
apžvelgiami JAV atliktų metaanalizių rezultatai, kurie atskleidžia skirtingų baudžiamosios politikos priemonių (taip pat ir probacijos) poveikį nusikalstamam recidyvui. Taigi, vertinant probacijos taikymo veiksmingumą, buvo taikoma eksperimentinė tyrimo strategija ir atliekami tarpgrupiniai palyginimai,159 o pagrindiniu probacijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijumi buvo laikomas probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvas.
Nagrinėjant mokslines publikacijas, galima atrasti ir kiek kitokią JAV mokslininkų taikytą probacijos veiksmingumo vertinimo strategiją. Vertindamos intensyvios probacijos160 taikymo veiksmingumą, J. Petersilia ir S. Turner palygino asmenis,
kuriems buvo taikoma intensyvi probacija, su kontroline asmenų grupe, kuriai buvo
taikoma paprastoji probacija arba laisvės atėmimo bausmė. Intensyvios probacijos
veiksmingumas buvo vertinamas, atsižvelgiant į finansines sąnaudas, paslaugų
teikimo ypatumus, probuojamųjų nusikalstamą recidyvą ir jų dalyvavimą resocializacijos procese.161 Detalesnė informacija apie J. Petersilia ir S. Turner taikytus intensyvios probacijos efektyvumo vertinimo kriterijus pateikiama 9 lentelėje.

Lipsey M. W., Cullen F. T. The Effectiveness of Correctional Rehabilitation: A Review of Systematic
Reviews // Annual Review of Law and Social Science, 2007, Vol. 3, p. 297–320.
160 Turima omenyje probuojamojo priežiūros forma, kuriai būdingi dažnesni probacijos pareigūnų
kontaktai su prižiūrimu asmeniu, atsitiktiniai ir iš anksto su probuojamuoju nesuderinti testavimai
dėl narkotinių medžiagų vartojimo, griežtesni reikalavimai dėl probacijos sąlygų ir teismo paskirtų
įpareigojimų vykdymo, reikalavimas imtis asmeniui reikalingo gydymosi, dirbti arba išlaikyti darbą ir
kai kuriais atvejais dirbti viešuosius darbus.
161 Petersilia J., Turner S. Evaluating Intensive Supervision Probation/Parole: Results of a Nationwide
Experiment. D. C.: U. S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1993.
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9 lentelė. Intensyvios probacijos veiksmingumo vertinimo sritys ir kriterijai pagal
J. Petersilia ir S. Turner (1993 m.)
Intensyvios probacijos
veiksmingumo vertinimo
sritys

Intensyvios probacijos veiksmingumo vertinimo kriterijai

Finansinės intensyvios probacijos taikymo sąnaudos

Intensyvios ir paprastosios probacijos finansinių sąnaudų santykis.
Intensyvios probacijos ir įkalinimo finansinių sąnaudų santykis.

Probacijos pareigūnų teikiamų paslaugų ypatumai

Individualių susitikimų su probuojamaisiais skaičius per mėnesį.
Atliktų patikrinimų dėl narkotinių medžiagų skaičius per mėnesį.

Probuojamųjų nusikalstamas recidyvas

Suimtų probuojamųjų skaičius vienų metų laikotarpiu.
Probacijos sąlygas pažeidusių asmenų skaičius vienų metų laikotarpiu.
Įkalinimo įstaigose atsidūrusių asmenų skaičius vienų metų laikotarpiu.

Probuojamųjų dalyvavimas
resocializacijos procese

Reabilitacinėse programose dalyvavusių asmenų skaičius vienų
metų laikotarpiu.
Įsidarbinusių asmenų skaičius vienų metų laikotarpiu.
Viešuosius darbus dirbusių asmenų skaičius vienų metų laikotarpiu.
Žalos atlyginimo atvejų skaičius vienų metų laikotarpiu.
Įsitraukimo į resocializacijos procesą ir nusikalstamo recidyvo sąsajos.

Vertindamos intensyvios probacijos taikymo veiksmingumą, J. Petersilia ir
S. Turner atkreipė dėmesį ne tik į probuojamųjų nusikalstamą recidyvą, bet ir į kitus
rodiklius, žyminčius resocializacijos proceso sėkmę – probuojamųjų įsidarbinimą,
žalos atlyginimą ir kt. Tokiu būdu šios autorės atkreipė dėmesį į tai, kad probacijos
taikymas gali paveikti ne tik asmens riziką nusikalsti, bet ir paskatinti jo integraciją į
visuomenę, todėl probacijos taikymo sėkmė turėtų būti matuojama ne tik pagal nusikalstamą recidyvą, bet ir pagal kitus pozityvius probuojamųjų gyvenimo pokyčius. J. Petersilia ir S. Turner pasirinkta tyrimo strategija taip pat leido įvertinti skirtingų bausmių finansines sąnaudas bei probacijos pareigūnų darbo su probuojamaisiais intensyvumą. Vis dėlto, tyrimo autorės rėmėsi tik oficialia informacija apie
probacijos tarnybų veiklą ir probuojamųjų recidyvą bei resocializaciją, nebuvo apklausiami pareigūnai ir probuojamieji, tad šio tyrimo rezultatai remiasi tik vienu iš
visų galimų tyrimui aktualių informacijos šaltinių.
Vėlesniuose JAV mokslininkų probacijos veiksmingumo tyrimuose probacijos
sistemos darbo sėkmė ir vėl buvo siejama su probuojamųjų nusikalstamų veikų
recidyvu. Siekdama įvertinti probacijos sistemos veiklos veiksmingumą, L. Barber
rėmėsi probacijos priežiūroje esančių asmenų nusikalstamo recidyvo rodikliais. Pasak L. Barber, tiriant probacijos sistemos veiklos veiksmingumą, svarbu atsižvelgti į
du pagrindinius kriterijus:162
1. probacijos priežiūroje esančių asmenų suėmimų statistiką;
2. probacijos panaikinimo statistiką.

Barber L. Results-Based Framework for Post-Conviction Supervision Recidivism Analysis // Federal Probation, 2010, Vol. 74 (3).
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2010 m. publikuotame L. Barber tyrime daugiau dėmesio skiriama probacijos
priežiūroje esančių asmenų suėmimo, o ne probacijos panaikinimo ir įkalinimo statistikai. L. Barber pasirinko tęstinio tyrimo dizainą ir vertino probuojamųjų suėmimo statistinius rodiklius po vienų, dvejų ir trejų metų nuo probacijos termino
pradžios. Kadangi probacijos priežiūroje esantys asmenys galėjo būti suimti ne vieną kartą per metus, tyrimo autorė fiksavo pirmąjį asmens suėmimą. Taip pat tyrimo
autorė suskirstė suimtuosius į dvi kategorijas: suimtus už sunkias ir apysunkias / nesunkias nusikalstamas veikas. Analizuodama suėmimų statistiką trejų metų
laikotarpiu, L. Barber palygino ir skirtingo sunkumo nusikalstamas veikas padariusių asmenų nusikalstamą recidyvą. Be to, šios autorės tyrime buvo lyginamos lygtinai nuteistų ir lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų suėmimo tendencijos.
Taigi L. Barber probacijos veiklos veiksmingumą siejo su probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvu, siekė įvertinti probacijos taikymo padarinius ilgalaikėje perspektyvoje. Svarbu pažymėti, kad šios autorės tyrime lygtinai nuteistų ir lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų nusikalstamas recidyvas vertinamas atskirai. Atliekant probacijos sistemos veiklos veiksmingumo tyrimus, iš tiesų prasminga atskirti šias dvi grupes, kadangi lygtinai paleistų asmenų poreikiai, sunkumai ir resocializacijos procesas gali būti kitoks nei įkalinimo įstaigose nebuvusių asmenų.
L. Barber pristatyti probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo kriterijai buvo taikomi ir J. L. Johnsono atliktame tyrime. Šio tyrimo autorius analizavo lygtinai
nuteistų ir lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų suėmimo ir probacijos panaikinimo statistiką.163 Kaip ir L. Barber tyrime, buvo atsižvelgiama į suėmimų statistiką vienų, dvejų ir trejų metų laikotarpiu. Kalbant apie probacijos panaikinimo
statistiką, panaikinimu buvo laikomas probacijos atšaukimas dėl asmens naujai padarytų nusikalstamų veikų arba probacijos sąlygų pažeidimo. Analizuojant probacijos panaikinimo rodiklius, buvo pateikiama informacija apie probacijos panaikinimo
dažnumą penkerių metų laikotarpiu, fiksuojant pokyčius kas tris mėnesius. Taigi šio
tyrimo metu buvo siekiama įvertinti probacijos ir lygtinio paleidimo taikymo efektyvumą ilgalaikėje perspektyvoje. Vertindamas probacijos veiklos efektyvumą,
J. L. Johnsonas lygino lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų ir lygtinai nuteistų asmenų
grupes bei atsižvelgė į šiuos rodiklius:
1. suėmimų statistika priežiūros metu ir terminui pasibaigus;
2. suėmimų už nusikalstamas veikas statistika priežiūros metu ir terminui
pasibaigus;
3. suėmimų už skirtingo pobūdžio nusikalstamas veikas statistika priežiūros
metu ir terminui pasibaigus;
4. probacijos panaikinimo statistika;
5. probacijos panaikinimo už skirtingo pobūdžio nusikalstamas veikas
statistika.

Johnson J. L. Federal Post-Conviction Supervision Outcomes: Arrests and Revocations // Federal
Probation, 2014, Vol. 78 (1), p. 3.
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J. L. Johnsonas taip pat palygino skirtingo nusikalstamo elgesio rizikos lygmens
asmenų suėmimo statistiką priežiūros metu bei pasibaigus probacijos terminui. Autorius taip pat išanalizavo, kiek procentų atvejų probacija buvo panaikinta dėl probacijos sąlygų pažeidimų ir kiek tokių atvejų buvo dėl naujai padarytų nusikalstamų
veikų skirtingais probacijos termino laikotarpiais. Taigi J. L. Johnsonas atliko išsamų
probuojamųjų nusikalstamo recidyvo tyrimą, įvertino suėmimų bei probacijos panaikinimų tendencijas ilgalaikėje perspektyvoje, palygino lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų ir lygtinai nuteistų asmenų nusikalstamumo tendencijas ir, analizuodamas nusikalstamą recidyvą, atsižvelgė į probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos lygius. Vis dėlto šio autoriaus tyrimas atskleidė tik kai kuriuos probacijos sistemos veiklos rezultatus, kadangi nebuvo atsižvelgta į kitus pozityvius probuojamųjų gyvenimo pokyčius, taip pat nebuvo atskleistas atskirų probacijos sistemos teikiamų paslaugų veiksmingumas bei kokybė. Vienas iš autoriaus pasirinktų nusikalstamo recidyvo rodiklių – suėmimų statistika – taip pat yra kritikuotinas dėl to, kad
asmens suėmimas tiesiogiai neįrodo, kad asmuo iš tikrųjų nusikalto. Galiausiai,
J. L. Johnsono, taip pat ir L. Barber, tyrime buvo remiamasi oficialia nusikalstamo recidyvo statistika, tad šių tyrimų rezultatai turėtų būti interpretuojami atsargiai, nes
jie neatskleidžia latentinio nusikalstamo elgesio.
Kalbant apie probacijos efektyvumo vertinimą, svarbu paminėti 2013 m. paskelbtą nepilnamečių nuteistųjų priežiūros Pensilvanijos valstijoje ataskaitą.
Ataskaitoje nagrinėjami probacijos taikymo rezultatai 2004–2013 m. laikotarpiu.164
Šioje ataskaitoje pateikiami probacijos veiksmingumo vertinimo kriterijai surašyti
10 lentelėje.
10 lentelė. Pensilvanijos valstijoje taikomi probacijos sistemos vertinimo kriterijai
Probacijos veiklos
vertinimo sritys

Vertinimo kriterijai

Visuomenės saugumo
užtikrinimas

Sėkmingai užbaigtų probacijos priežiūroje buvusių nepilnamečių bylų
procentas.
Probacijos priežiūroje buvusių nepilnamečių, apkaltintų dėl naujų nusikalstamų veikų padarymo, procentas.
Probacijos sąlygas pažeidusių ir nepažeidusių nepilnamečių procentas.
Probacijos priežiūroje buvusių nepilnamečių vidutinė priežiūros trukmė.

Probacijos sąlygų
vykdymas

Teismo paskirtus viešuosius darbus išdirbusių nepilnamečių procentas,
išdirbtų valandų skaičius ir piniginė vertė.
Žalą atlyginusių probacijos priežiūroje buvusių nepilnamečių procentas,
atlygintos žalos piniginė vertė.
Psichokorekcines programas baigusių nepilnamečių procentas.

Probuojamųjų įgūdžių
lavinimas

Įgūdžių lavinimo programas baigusių nepilnamečių procentas.
Priklausomybių gydymo programas baigusių nepilnamečių procentas.
Besimokančių nepilnamečių procentas.

Taigi, vertinant probacijos taikymo nepilnamečiams veiksmingumą, buvo atsižvelgta į tai, kaip probacijos tarnyboms sekasi mažinti probuojamųjų nusikalstamą
Pennsylvania Juvenile Justice Outcome Measures Report. Pennsylvania Juvenile Courts, Pennsylvania Juvenile Probation Departments, 2013.
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recidyvą, kiek probuojamųjų įvykdo teismo paskirtas probacijos sąlygas ir kiek jų
įsitraukia į reabilitacijos procesą. Be to, ataskaitoje pateikiami 2004–2013 m. duomenys, tad galima palyginti skirtingų laikotarpių probacijos sistemos darbo su nepilnamečiais rezultatus. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šioje ataskaitoje probacijos sistemos vertinimas atliktas atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, nėra analizuojama probacijos teikiamų paslaugų kokybė, neatsižvelgiama į probuojamųjų individualias charakteristikas, apsiribojama tik oficialia statistika. Todėl apžvelgta ataskaita atskleidžia tik kai kuriuos probacijos sistemos veiklos veiksmingumo aspektus.
Dar vienas probacijos sistemos veiklos efektyvumo vertinimo būdas yra pristatomas Sh. B. Adams ir bendraautorių atliktame tyrime, kuriuo buvo siekiama išanalizuoti probacijos taikymo rezultatus Ilinojaus valstijoje.165 Vertindami probacijos sistemos veiklos rezultatus, šie autoriai atsižvelgė į tokius kriterijus:
1) probacijos sąlygų pažeidimų statistika;
2) suėmimų statistika;
3) dėl skirtingo pobūdžio nusikalstamų veikų suimtų asmenų procentas;
4) probacijos panaikinimo statistika;
5) skirtingo pobūdžio teismo nuosprendžių dėl bausmės asmenims, kuriems
buvo panaikinta probacija, procentas;
6) psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo statistika;
7) skirtingo pobūdžio

psichokorekcines programas baigusių asmenų

procentas;
8) baudas sumokėjusių asmenų procentas;
9) viešuosius darbus išdirbusių asmenų procentas;
10) įsidarbinusių ir išsaugojusių darbo vietą asmenų procentas.
Vertindami Ilinojaus valstijos probacijos tarnybų veiklos veiksmingumą,
Sh. B. Adams ir bendraautoriai akcentavo probacijos taikymo rezultatus, t. y. probuojamųjų nusikalstamą recidyvą, jo pobūdį, teismo paskirtų probacijos sąlygų vykdymą bei dalyvavimą reabilitacinėse programose. Vis dėlto tyrimo autoriai rėmėsi tik oficialia probacijos tarnybų pateikta statistika, nebuvo apklausiami
probacijos pareigūnai bei probuojamieji, taip pat atskirai neanalizuota probacijos
teikiamų paslaugų kokybė.
Nagrinėjant amerikiečių mokslines publikacijas probacijos sistemos vertinimo
tema, svarbu paminėti T. H. Coheno ir S. W. van Benschoteno tyrimą. Šio tyrimo metu probacijos taikymo efektyvumas buvo matuojamas, atsižvelgiant į probuojamųjų
dinaminių nusikalstamo elgesio rizikos veiksnių pokyčius.166 Pirmasis probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas buvo atliekamas probacijos termino pradžioje, o vėlesni įvertinimai – vidutiniškai po 9 ir 17 mėnesių. Tyrimo autoriai analiAdams Sh. B., Olson D. E., Adkins R. Results from the 2000 Illinois Adult Probation Outcome Study.
Chicago: Illinois Criminal Justice Information Authority, 2002.
166 Cohen T. H., van Benschoten S. W. Does the Risk of Recidivism for Supervised Offenders Improve
Over Time? Examining Changes in the Dynamic Risk Characteristics for Offenders under Federal Supervision // Federal Probation, 2014, Vol. 78 (2), p. 41–56.
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zavo, kiek pasikeitė nusikalstamo elgesio rizikos lygis skirtingo pirminio rizikos lygio grupėse, t. y. buvo atskirai apskaičiuojami ir lyginami žemos, vidutinės ir aukštos
rizikos grupių pokyčiai. Be to, tyrimo metu buvo analizuojama informacija apie tai,
kurie dinaminiai nusikalstamo elgesio rizikos veiksniai skirtingose rizikos lygio
grupėse kito labiausiai. Galiausiai T. H. Cohenas ir S. W. van Benschotenas įvertino,
kiek nusikalstamo elgesio rizikos lygio pokyčiai susiję su sėkmingu probacijos sąlygų įvykdymu ir probacijos panaikinimu. Taigi šie autoriai probacijos taikymo veiksmingumą vertino pagal probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos pokyčius,
išskyrė tuos dinaminius veiksnius, kurie labiausiai paveikiami taikant probaciją, taip
pat atrado sąsajas tarp mažėjančios nusikalstamo elgesio rizikos ir sėkmingo
probacijos sąlygų įvykdymo. T. H. Coheno ir S. W. van Benschoteno pasirinkta
probacijos veiksmingumo vertinimo strategija panaši į Airijoje taikytą COAIM sistemą, kadangi abiem atvejais atsižvelgiama į probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos pokyčius. Tokia vertinimo strategija, kitaip nei nusikalstamo recidyvo rodiklių
taikymas, leidžia detaliau įvertinti probacijos sistemos pasiektus rezultatus. Dar
vienas tyrimo autorių pasirinktos strategijos privalumas yra tas, kad skirtingo nusikalstamo elgesio rizikos lygmens asmenų rezultatai vertinami atskirai, nes iš skirtingo lygmens grupių tikimasi skirtingo progreso. Kita vertus, svarbu prisiminti,
kad T. H. Cohenas ir S. W. van Benschotenas probacijos veiksmingumą vertino atsižvelgdami tik į pasiektus rezultatus, autoriai neskyrė dėmesio probacijos sistemos
darbo proceso ypatumams bei jo kokybei.
Apibendrinant JAV atliktus mokslinius tyrimus, galima pastebėti, kad, vertindami probacijos sistemos veiksmingumą, amerikiečių mokslininkai dažniau atsižvelgė į jos veiklos rezultatus – probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvą bei nusikalstamo elgesio rizikos pokyčius, tačiau probacijos sistemos teikiamų paslaugų ir
intervencijų kokybė detaliau analizuojama nebuvo. JAV taikomi probacijos sistemos
efektyvumo vertinimo kriterijai iš dalies panašūs į Airijoje ir Naujoje Zelandijoje taikomus kriterijus. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad, atliekant probuojamųjų pakartotinio nusikalstamo elgesio tyrimus, JAV, kitaip nei Airijoje ar Naujojoje Zelandijoje,
nusikalstamu recidyvu buvo laikomas asmens sulaikymas dėl naujos nusikalstamos
veikos arba probacijos panaikinimas. Taigi net tuo atveju, kai skirtingos šalys pagrindiniu probacijos sistemos vertinimo kriterijumi laiko probuojamųjų nusikalstamą recidyvą, ši sąvoka skirtingose šalyse bei moksliniuose tyrimuose gali būti apibrėžiama skirtingai.

3.2.4. Kanada
Apžvelgiant Kanadoje taikomus probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo kriterijus, svarbu paminėti J. Bonta ir bendraautorių atliktą tyrimą, kurio metu buvo vertinamos trys darbo su probuojamaisiais sritys: probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos ir kriminogeninių poreikių nustatymo procesas, individualių priežiūros planų sudarymas ir probuojamųjų resocializaciją skatinančių metodų
taikymas. Tyrimo autoriai siekė įvertinti probacijos tarnybų darbo veiksmingumą
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pagal tai, kiek pareigūnų darbas atitinka rizikos (angl. risk), poreikių (angl. need) ir
imlumo (angl. responsivity) principus, kuriais turėtų būti grindžiama veiksminga
probuojamųjų priežiūra. Tyrimui buvo pasitelkta probuojamųjų bylų medžiaga,
probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo rezultatai ir tyrimo metu užfiksuoti probacijos pareigūnų darbo su probuojamaisiais garso įrašai.167 Detalesnė
informacija apie šio tyrimo metu taikytus probacijos tarnybų veiklos vertinimo kriterijus ir sritis pateikta 11 lentelėje.
11 lentelė. J. Bonta ir bendraautorių (2008 m.) taikyti probacijos tarnybų veiklos
vertinimo kriterijai
Probacijos tarnybų
veiklos vertinimo
sritys

Probacijos tarnybų veiklos vertinimo kriterijai

Probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos ir
kriminogeninių poreikių nustatymo procesas

Nusikalstamo elgesio rizikos ir kriminogeninių poreikių įvertinimui taikoma metodika.
Probacijos priežiūroje esančių asmenų kriminogeniniai poreikiai.

Individualių priežiūros
planų sudarymas

Asmens kriminogeninių poreikių ir individualaus priežiūros plano suderinamumas.

Probuojamųjų resocializaciją skatinančių metodų taikymas

Vidutinė pirmojo susitikimo su probuojamuoju trukmė.
Skirtingų probuojamųjų kriminogeninių poreikių aptarimo dažnumas.
Vidutinis susitikimų su skirtingo nusikalstamo elgesio rizikos lygmens
asmenimis skaičius.
Pareigūnų darbo krūvio ir susitikimų su probuojamaisiais skaičiaus sąsajos.
Pozityvių santykių indikatorių skaičius, pareigūnams bendraujant su
probuojamaisiais.
Elgesio korekcijos priemonių skaičius, pareigūnams bendraujant su
probuojamaisiais.
Kriminogeninių poreikių aptarimui skiriamas laikas.
Probacijos sąlygų aptarimui skiriamas laikas.

Šis tyrimas leido atrasti stipriąsias ir silpnąsias probacijos pareigūnų darbo
puses, įvertinti jų gebėjimą tikslingai planuoti probuojamųjų priežiūrą ir sėkmingai
taikyti elgesio korekciją skatinančias intervencijas. Kalbant apie probacijos tarnybų
veiklos vertinimo kriterijus, galima pastebėti, kad buvo vertinama ne tik pareigūnų
darbo kiekybė (pavyzdžiui, pokalbių su probuojamaisiais trukmė), bet ir kokybė
(pavyzdžiui, elgesio korekciją skatinančių priemonių taikymas). Svarbu pažymėti,
kad tyrimo autoriai vertino probacijos tarnybų darbo veiksmingumą, remdamiesi
mokslinėje literatūroje formuluojamais veiksmingos probacijos praktikos
principais. Kalbant apie J. Bonta ir bendraautorių tyrimo išsamumą, tenka pripažinti, kad, vertindami probacijos sistemos veiksmingumą, tyrimo autoriai daugiau dėmesio skyrė probacijos pareigūnų darbo procesui, jo kokybei, tačiau nesiekė įvertinti probacijos taikymo rezultatų.
Kanados probacijos sistemos veiklos veiksmingumą taip pat bandyta vertinti,
apžvelgiant į probacijos ir lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų taikymo reBonta J., Rugge T., Scott T., Bourgon G., Yessine A. K. Exploring the Black Box of Community Supervision // Journal of Offender Rehabilitation, 2008, Vol. 47 (3), p. 248–270.
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zultatus penkiuose regionuose. S. Johnson pateiktoje ataskaitoje analizuojama
probacijos sąlygų pažeidimo ir pakartotinio susidūrimo su pataisos sistema (angl.
reinvolvement in correctional service) statistika.168 Nagrinėdama probacijos sąlygų
pažeidimo atvejus, S. Johnson atsižvelgė į šiuos rodiklius:
1) probacijos sąlygas pažeidusių vyrų ir moterų procentas;
2) probacijos sąlygų pažeidimų procentas skirtingose amžiaus grupėse;
3) probacijos sąlygų pažeidimų procentas skirtingas nusikalstamas veikas
padariusių asmenų grupėse;
4) probacijos sąlygų pažeidimų procentas skirtingose nusikalstamo elgesio
rizikos grupėse;
5) skirtingas probacijos sąlygas pažeidusių asmenų procentas.
Svarbu pažymėti, kad, analizuodama probacijos sąlygų pažeidimų statistiką,
autorė atskirai nagrinėjo lygtinai nuteistų ir lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų
asmenų padarytus pažeidimus. Analizuodama probuojamųjų pakartotinį susidūrimą su bausmių vykdymo sistema, S. Johnson atsižvelgė į šiuos rodiklius:
1) skirtingą susidūrimo su bausmių vykdymo sistema patirtį (įkalinimas,
probacija arba įkalinimas ir probacija) turinčių asmenų pakartotinio
susidūrimo statistika dvejų metų laikotarpiu;
2) lygtinio paleidimo sąlygas pažeidusių ir nepažeidusių asmenų statistika
dvejų metų laikotarpiu;
3) probacijos sąlygas pažeidusių ir nepažeidusių asmenų statistika dvejų metų
laikotarpiu;
4) skirtingą susidūrimo su bausmių vykdymo sistema patirtį turinčių, lygtinio
paleidimo arba probacijos sąlygas pažeidusių ir nepažeidusių asmenų
statistika dvejų metų laikotarpiu;
5) skirtingą susidūrimo su pataisos sistema patirtį turinčių, skirtingas
nusikalstamas veikas padariusių asmenų susidūrimo statistika.
S. Johnson pateiktos ataskaitos rezultatai leidžia numatyti, kokiomis socialinėmis charakteristikomis pasižymintys probuojamieji buvo labiau linkę pažeisti
probacijos sąlygas ir pakartotinai patekti į bausmių vykdymo sistemos akiratį. Be to,
autorė atskirai nagrinėjo lygtinai nuteistų ir lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų daromus probacijos sąlygų pažeidimus, o gauti rezultatai rodo, kuri iš šių grupių yra labiau linkusi daryti pažeidimus ir galimai reikalauja ypatingo probacijos sistemos dėmesio. Kitaip nei J. Bonta ir bendraautorių tyrime, kur daugiau dėmesio
buvo skiriama probacijos sistemos darbo kokybei, S. Johnson tyrime probacijos sistemos efektyvumas siejamas su probuojamųjų priežiūros rezultatais, t. y. teismo paskirtų probacijos sąlygų vykdymu ir probuojamųjų nusikalstamu recidyvu. Kalbant
apie S. Johnson taikyto probacijos sistemos vertinimo būdo trūkumus, svarbu pažymėti, kad šios autorės tyrime remtasi tik oficialia statistika, taip pat neanalizuota
Johnson S. Outcomes of Probation and Conditional Sentence Supervision: An Analysis of Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Saskatchewan and Alberta, 2003/2004 to
2004/2005 // Statistics Canada – Catalogue No. 85-002-XIE, 2006, Vol. 26 (7).
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probacijos tarnybų darbo kokybė. Taip pat svarbu pažymėti, kad ne visi pakartotinai
nusikaltę probuojamieji patenka į bausmių vykdymo sistemos akiratį, kadangi daliai
jų gali būti skiriamos kitų institucijų vykdomos bausmės (pavyzdžiui, baudos). Todėl
autorės analizuojami duomenys galutinai neatskleidžia probuojamųjų nusikalstamo
recidyvo masto. Taigi S. Johnson tyrimas parodo, kiek dažnai užregistruojamas probuojamųjų nusikalstamas aktyvumas, ir leidžia įvertinti probacijos taikymo rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje, tačiau neleidžia atsakyti į klausimus apie tai, kodėl nusikalstama, kokios intervencijos yra taikomos dirbant su probuojamaisiais ir kiek jos
yra veiksmingos.
Kadangi Kanados probacijos sistema yra pavaldi Kanados pataisos tarnybai,
analizuojant šios šalies patirtį, svarbu apžvelgti Pataisos tarnybos nustatytus probuojamųjų priežiūros veiksmingumo vertinimo kriterijus. 2013–2014 m. Pataisos
tarnybos veiklos ataskaitoje nurodomi atskiri kriterijai, pagal kuriuos vertinamas bausmės atlikimas visuomenėje, bei kriterijai, taikomi institucinėms bausmėms ir bendruomenėje atliekamoms bausmėms vertinti.169 Pastarieji kriterijai leidžia įvertinti tiek įkalinimo įstaigose, tiek probacijos tarnybose bei kitose institucijose nuteistiesiems taikomų korekcinių intervencijų veiksmingumą.
Pateikdama veiklos ataskaitas, Kanados pataisos tarnyba neišskiria probacijos
kaip atskiros alternatyvios bausmės ir vertina, kiek veiksmingos yra visos bendruomenėje atliekamos bausmės. Bausmės atlikimas bendruomenėje ir jo veiksmingumas vertinamas pagal toliau išvardytus kriterijus.
Bendrieji bendruomenėje vykdomų bausmių vertinimo kriterijai:
1. finansinės išlaidos bendruomenėje vykdomoms bausmėms;
2. su nuteistaisiais dirbančių asmenų skaičius;
3. lygtinai paleistų asmenų, sėkmingai įvykdžiusių lygtinio paleidimo sąlygas,
procentas;
4. už smurtinius nusikaltimus pakartotinai nuteistų asmenų dalis;
5. nuteistųjų darbinės veiklos ir paskirto bausmės termino santykis.
Nuteistųjų priežiūros ir saugumo vertinimo kriterijai:
1. finansinės išlaidos nuteistųjų priežiūrai;
2. nuteistųjų priežiūrą užtikrinančių darbuotojų skaičius;
3. pakartotinai nuteistų asmenų dalis;
4. narkotinių medžiagų aptikimo organizme teigiamų testų procentas.
Nuteistiesiems teikiamų sveikatos paslaugų vertinimo kriterijai:
1. finansinės išlaidos nuteistiesiems teikiamoms sveikatos paslaugoms;
2. sveikatos paslaugų teikimu besirūpinančių darbuotojų skaičius;
3. psichikos sveikatos paslaugas gaunančių nuteistųjų procentas.
Taip pat, vertinant bendruomenėje atliekamas bausmes, atsižvelgiama ir į pusiaukelės namų veiklai tenkančias finansines išlaidas bei jų veiklos rezultatus.

Plačiau žr. 2013–14 Departmental Performance Report. Correctional Service of Canada, 2014. Prieiga per internetą: <http://www.csc-scc.gc.ca/005/007/092/005007-4500-2013-2014-eng.pdf>.
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Kaip minėta, Kanadoje, vertinant probacijos sistemos veiklos veiksmingumą,
atskirai siekiama nustatyti, kiek veiksmingos yra nuteistiesiems taikomos korekcinės intervencijos. 2013–2014 m. Kanados pataisos tarnybos veiklos ataskaitoje
nurodomi šie probacijos sistemos veiklai aktualūs kriterijai:
Bendrieji probuojamiesiems taikomų intervencijų vertinimo kriterijai:
1. finansinės išlaidos probuojamiesiems taikomoms korekcinėms intervencijoms;
2. korekcines intervencijas taikančių darbuotojų skaičius;
3. korekcinėse programose dalyvavusių probuojamųjų procentas.
Visuomenės įtraukimo į probuojamųjų resocializaciją vertinimo kriterijai:
1. visuomenės įtraukimui tenkančios finansinės išlaidos;
2. visuomenės įtraukimu besirūpinančių darbuotojų skaičius;
3. probuojamųjų, kurių nusikaltimų aukos buvo identifikuotos, procentas.
Probuojamųjų dvasinių poreikių tenkinimo vertinimo kriterijai:
1. finansinės išlaidos probuojamųjų dvasiniams poreikiams tenkinti;
2. probuojamųjų dvasinių poreikių tenkinimu besirūpinančių darbuotojų skaičius;
3. probuojamųjų susitikimų su dvasininkais skaičius;
4. savanorių išdirbtų valandų skaičius.
Korekcinių programų taikymo vertinimo kriterijai:
1. finansinės išlaidos korekcinėms programoms taikyti;
2. korekcines programas vykdančių darbuotojų skaičius;
3. vidutinė bausmės trukmė prieš pradedant dalyvauti korekcinėje programoje;
4. korekcines programas baigusių probuojamųjų procentas.
Smurto, smurto artimoje aplinkoje, seksualinio smurto, psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo, atkryčio prevencijos programų taikymo vertinimo kriterijai:
1. finansinės išlaidos programoms;
2. programas taikančių darbuotojų skaičius;
3. specifinius kriminogeninius poreikius atitinkančias programas baigusių
probuojamųjų procentas.
Įdarbinimo bei mokymo programų taikymo vertinimo kriterijai:
1. finansinės išlaidos programoms;
2. programas taikančių darbuotojų skaičius;
3. specifinius kriminogeninius poreikius atitinkančias programas baigusių
probuojamųjų procentas.
Socialinės pagalbos teikimo programų taikymo vertinimo kriterijai:
1. finansinės išlaidos programoms;
2. programas taikančių darbuotojų skaičius;
3. probuojamiesiems taikomų socialinės pagalbos teikimo programų skaičius.
Taigi, analizuojant Kanados pataisos tarnybos taikomus probacijos sistemos
veiklos veiksmingumo vertinimo kriterijus, galima pastebėti, kad daug dėmesio ski- 80 -

riama finansinių bei žmogiškųjų išteklių vertinimui, taip pat dažnai matuojamas
probuojamųjų nusikalstamas recidyvas bei jų dalyvavimas įvairaus pobūdžio resocializacijos programose. Kitaip tariant, Kanados pataisos tarnybos vykdomuose probacijos sistemos veiklos vertinimuose akcentuojamos probacijos sistemos veiklos
sąnaudos, probuojamųjų įtraukimas į resocializacijos procesą bei galutiniai probacijos taikymo rezultatai. Galima pastebėti, kad Kanados pataisos tarnybos vertinimuose mažai dėmesio skiriama probacijos sistemos teikiamų paslaugų kokybei, nematuojamas pasiektų rezultatų ilgalaikiškumas, remiamasi tik oficialia darbo su nuteistaisiais bei jų nusikalstamo recidyvo statistika. Taigi galima daryti išvadą, jog Kanados pataisos tarnybos taikoma probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo strategija iš tiesų atskleidžia tik kai kuriuos probacijos taikymo veiksmingumo aspektus.
Kanados patirtį vertinant probacijos veiksmingumą taip pat iš dalies atspindi
ir Kanados visuomenės saugumo departamento pateikiami duomenys apie asmenis,
kurie buvo lygtinai paleisti iš įkalinimo įstaigų. Nors Kanadoje lygtinis paleidimas
iš įkalinimo įstaigų formaliai nėra laikomas probacija (jis apibūdinamas kitokiu terminu – parolis),170 Lietuvoje probacijos sąvoka apima ir lygtinį paleidimą iš įkalinimo įstaigų, tad ši Kanados patirtis yra aktuali Lietuvos kontekste.
Kanados visuomenės saugumo departamentas neatlieka detalaus parolio taikymo veiksmingumo vertinimo, tačiau ši institucija kaupia statistinius duomenis
apie kai kuriuos parolio taikymo ypatumus.171 Oficialiame Kanados visuomenės
saugumo departamento tinklalapyje pateikiami tokie rodikliai:
1. sėkmingai parolio sąlygas įvykdžiusių asmenų procentas;
2. asmenų, kuriems parolis panaikintas dėl sąlygų nevykdymo, procentas;
3. asmenų, kuriems parolis panaikintas dėl naujo nesmurtinio teisės pažeidimo, procentas;
4. asmenų, kuriems parolis panaikintas dėl naujo smurtinio teisės pažeidimo,
procentas.
Svarbu pažymėti, kad Kanadoje egzistuoja keletas skirtingų parolio tipų, tad
minėti rodikliai apskaičiuojami kiekvienam iš jų atskirai. Galima pastebėti, kad Kanados visuomenės saugumo departamento pateikiami duomenys leidžia įvertinti tik
galutinius parolio taikymo rezultatus. Taip pat galima pažymėti, kad Kanados valstybinės institucijos nesiekia įvertinti darbo su lygtinai paleistais asmenimis kokybės. Be to, oficialiose ataskaitose daugiausiai dėmesio skiriama šių asmenų nusikalstamo elgesio recidyvui, nėra vertinama, kiek lygtinai paleistiems asmenims pavyksta
integruotis į visuomenę ir įveikti kylančias socialines bei psichologines problemas.

Plačiau apie probacijos ir parolio sistemą Kanadoje žr. Sakalauskas G., Kalpokas V., Mališauskaitė S., Ragauskas P., Stašinskas J., Šerkšnas A., Tamašauskaitė R., Toleikienė V., Usik D., Vinogradnaitė V.
Probacijos modelio sukūrimas Lietuvoje. I dalis: Situacijos analizė. Mokslo taikomasis tyrimas. Vilnius: Teisės institutas, 2002, p. 61–76. Prieiga per internetą: <http://teise.org/Nuteistuju_socialine_
reabilitacija_ir_probacija.html>.
171 Plačiau žr. Corrections and Conditional Release Statistical Overview. 2013 Annual Report. Public
Safety Canada, 2013. Prieiga per internetą: <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/
crrctns-cndtnl-rls-2013/crrctns-cndtnl-rls-2013-eng.pdf>.
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Apibendrinant gautą ir išanalizuotą informaciją apie probacijos sistemos veiklos vertinimą Kanadoje, galima pastebėti, kad kanadiečių mokslininkai bandė įvertinti probacijos tarnybų teikiamų paslaugų kokybę, jų atitiktį mokslinėje literatūroje
formuluojamiems veiksmingos praktikos principams, probacijos sistemos darbo rezultatus ir jų ilgalaikiškumą, probuojamųjų įsitraukimą į resocializacijos procesą,
taip pat probuojamųjų priežiūrai reikalingus žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
Vis dėlto, vertinant rezultatus, apsiribota oficialia informacija apie probacijos sąlygų
pažeidimus, patekimą į bausmių vykdymo sistemos akiratį, probuojamųjų dalyvavimą psichokorekcinėse ir socialinės reabilitacijos programose, tačiau apžvelgtuose
tyrimuose ir ataskaitose nebuvo matuoti probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos
pokyčiai ir kiti probuojamųjų pasiekimai bei pažanga tam tikrose gyvenimo srityse.

3.2.5. Naujoji Zelandija
Naujosios Zelandijos probacijos tarnybos yra atsakingos už probuojamųjų priežiūrą,
resocializaciją, viešųjų darbų bausmės vykdymą, socialinio tyrimo išvadų rengimą ir
intensyvios probuojamųjų priežiūros vykdymą.172 Vertindami probacijos sistemos
veiklos veiksmingumą, Naujosios Zelandijos pataisos departamento (angl. Department of Corrections) atstovai vienu iš pagrindinių vertinimo kriterijų laiko priežiūroje esančių asmenų nusikalstamų veikų recidyvą. Tiriant probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvo tendencijas, atliekami tęstiniai tyrimai, apskaičiuojamas
probuojamųjų nusikalstamas recidyvas penkerių metų laikotarpiu. 173 Nusikalstamu
recidyvu A. Nadesu pateiktoje ataskaitoje laikomas apkaltinamojo nuosprendžio
priėmimas. Analizuojant probacijos priežiūroje buvusių asmenų nusikalstamo recidyvo tendencijas, buvo atsižvelgiama į šiuos rodiklius:
1. skirtingų amžiaus grupių nusikalstamas recidyvas;
2. vyrų ir moterų nusikalstamas recidyvas;
3. skirtingų etninių grupių nusikalstamas recidyvas;
4. asmenų, kuriems buvo paskirtos skirtingos probacijos sistemos vykdomos
bausmės, nusikalstamas recidyvas.
5. asmenų, nuteistų už skirtingo pobūdžio nusikalstamas veikas (pavyzdžiui,
smurtines, turtines ir t. t.), nusikalstamas recidyvas;
6. asmenų, nuteistų už skirtingas nusikalstamas veikas (pavyzdžiui, sukčiavimą, vagystę, plėšimą ir t. t.), nusikalstamas recidyvas;
7. asmenų, kuriems buvo paskirtos skirtingos probacijos sistemos vykdomos
bausmės, nenusikalstamo elgesio laikotarpių analizė (angl. survival analysis);
8. pirmą kartą teistų asmenų ir recidyvistų nusikalstamas recidyvas;
9. gaujoms priklausančių asmenų nusikalstamas recidyvas;
10. gaujoms priklausančių vyrų ir moterų nusikalstamas recidyvas;

New Zealand Corrections Act 2004 (2004 No 50).
Nadesu A. Reconviction Patterns of Offenders Managed in the Community: A 60-Months Follow-Up
Analysis. New Zealand, Department of Corrections, 2009.
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11. gaujoms priklausančių skirtingų etninių grupių asmenų nusikalstamas
recidyvas;
12. pirmojo teistumo amžiaus ir nusikalstamo recidyvo sąsajos;
13. skirtingų etninių grupių pirmojo teistumo amžiaus ir nusikalstamo
recidyvo sąsajos.
Taigi, analizuodami probacijos tarnybų priežiūroje esančių asmenų nusikalstamo recidyvo tendencijas, Naujosios Zelandijos pataisos departamento atstovai atkreipia dėmesį į probuojamųjų demografines charakteristikas, jų kriminalinę patirtį.
Taip pat A. Nadesu atliktame tyrime probuojamųjų nusikalstamas recidyvas analizuojamas penkerių metų perspektyvoje, bandoma įvertinti probacijos sistemos darbo rezultatų ilgalaikiškumą. Svarbu pažymėti, kad apžvelgtas tyrimas leidžia prognozuoti, kuriomis socialinėmis charakteristikomis pasižymintys probuojamieji labiausiai linkę pakartotinai nusikalsti, tokiu būdu gali būti išskiriamos tos probuojamųjų grupės, kurių resocializacijai turi būti skiriamas papildomas dėmesys, taip pat
žinant su recidyvu sietinas probuojamųjų charakteristikas gali būti tikslingai planuojamos atskiroms probuojamųjų grupėms aktualios paslaugos bei intervencijos.
Nors A. Nadesu atliktas tyrimas leidžia pateikti tam tikras rekomendacijas dėl tolimesnių probacijos sistemos veiklos krypčių, šios sistemos veiklos veiksmingumas
yra siejamas vien su pasiektais rezultatais, t. y. probuojamųjų nusikalstamo recidyvo
pokyčiais.
Vertindamas Naujojoje Zelandijoje atliekamus nuteistųjų nusikalstamo recidyvo tyrimus, P. W. Johnstonas pažymi, kad Naujojoje Zelandijoje ištiriama apie
47 proc. užregistruotų nusikalstamų veikų, o informacija apie teismo priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius yra centralizuotai saugoma duomenų bazėje, todėl
galima lengvai įvertinti nusikalstamą recidyvą šalyje.174 Vis dėlto nusikalstamo recidyvo tyrimai Naujojoje Zelandijoje turi ir tam tikrų trūkumų. Matuojant nusikalstamą recidyvą neatsižvelgiama į tas nusikalstamas veikas, už kurias asmeniui skiriama
bauda arba žalos atlyginimas, nefiksuojami administraciniai teisės pažeidimai, asmens naujai padarytų nusikalstamų veikų skaičius. Pasak P. W. Johnstono, nuteistųjų priežiūros efektyvumui vertinti gali būti naudojami ir kiti papildomi kriterijai:
1. nusikalstamo recidyvo rodikliai nepasibaigus probacijos terminui;
2. nusikalstamo recidyvo, darančio žalą kitiems žmonėms, rodikliai nepasibaigus probacijos terminui;
3. nusikalstamo recidyvo pavojingumo laipsnis;
4. reabilitacijos koeficientas – dalyvavusių ir nedalyvavusių reabilitacinėse
programose asmenų nusikalstamo recidyvo ir įkalinimo dažnumo skirtumai
(asmenų nusikalstamo elgesio rizikos lygis turi būti vienodas).
Taigi P. W. Johnstonas nusikalstamų veikų recidyvą laiko pagrindiniu nuteistųjų priežiūros vertinimo kriterijumi, tačiau taip pat siūlo taikyti papildomus rodik-

Johnston P. W. How Corrections Measures Progress Towards Its 25 Percent Reducing Re-Offending
Target // Practice – The New Zealand Corrections Journal, 2014, Vol. 2 (1), p. 5–8.
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lius, kurie padėtų detaliau atskleisti nuteistųjų priežiūros ir resocializacijos rezultatus.
12 lentelė. Naujosios Zelandijos pataisos departamento ataskaitoje pristatomos probacijos
veiklos vertinimo sritys ir kriterijai
Probacijos
veiklos vertinimo sritys

Probacijos veiklos vertinimo kriterijai

Nusikalstamo Recidyvizmo indeksas:
recidyvo ma- a) vyrų ir moterų;
žinimas
b) skirtingų amžiaus grupių;
c) skirtingų etninių grupių;
d) priklausančių ir nepriklausančių gaujoms;
e) įvykdžiusių skirtingo pobūdžio nusikaltimus;
f) atliekančių skirtingas probacijos sistemos vykdomas bausmes;
g) skirtingo nusikalstamo elgesio rizikos grupių;
h) skirtingos trukmės teistumą turinčių.
Probuojamiesiems taikomų programų reabilitacijos koeficientas.
Priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų gydymo programose dalyvavusių
asmenų skaičius.
Psichokorekcinėse programose dalyvavusių asmenų skaičius.
Trumpalaikėse intervencijose dalyvavusių asmenų skaičius.
Asmenų, kuriems buvo suteikta pagalba ieškant darbo, skaičius.
Probuojamųjų išdirbtų viešųjų darbų valandų skaičius.
Visuomenės
saugumo
užtikrinimas

Sėkmingai probacijos sąlygas vykdančių asmenų procentas.
Elektroninius stebėjimo prietaisus nešiojančių asmenų skaičius.
Seksualinių ir smurtinių nusikaltimų skaičius per 1 metus, atliekant bausmę bendruomenėje.
Lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų nusikalstamas recidyvas per vienus
metus.

Teikiamos
paslaugos

Probacijos tarnybų veiklos finansinės sąnaudos.
Lygtinai nuteistų asmenų priežiūros kokybė ir savalaikiškumas (atitiktis keliamiems standartams).
Lygtinai nuteistų asmenų, esančių probacijos priežiūroje, skaičius.
Lygtinai paleistų asmenų priežiūros kokybė ir savalaikiškumas.
Lygtinai paleistų asmenų, esančių probacijos priežiūroje, skaičius.
Probuojamųjų resocializacijos ir reintegracijos finansinės sąnaudos.
Probuojamųjų resocializacijos kokybė (programas baigusių asmenų procentas).
Resocializacijos paslaugų apimtis (skirtingose programose dalyvavusių asmenų
skaičius).
Teismams ir lygtinio paleidimo komisijoms teikiamų paslaugų finansinės sąnaudos.
Teismams rengiamų socialinio tyrimo išvadų kokybė.
Teismams rengiamų socialinio tyrimo išvadų pateikimo savalaikiškumas.
Teismams parengtų socialinio tyrimo išvadų skaičius.
Darbui teismuose skirtų valandų skaičius.
Lygtinio paleidimo komisijoms rengiamų socialinio tyrimo išvadų kokybė.
Lygtinio paleidimo komisijoms rengiamų socialinio tyrimo išvadų pateikimo savalaikiškumas.
Lygtinio paleidimo komisijoms parengtų socialinio tyrimo išvadų skaičius.
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Naujosios Zelandijos sukauptą probacijos sistemos vertinimo patirtį atspindi ir
Pataisos departamento duomenų bazėje pateikiamos kasmetinės departamento
veiklos ataskaitos, kuriose apžvelgiama paties departamento ir jam pavaldžių įstaigų (taip pat ir probacijos tarnybų) veikla. 2014 m. ataskaitoje atkreipiamas dėmesys
ne tik į probuojamųjų nusikalstamo recidyvo tendencijas, bet ir į probuojamiesiems teikiamas paslaugas ir jų kokybę.175 Vienas iš šioje ataskaitoje naudojamų
kriterijų yra P. W. Johnstono minėtas reabilitacijos koeficientas, kuris parodo, kiek
sumažėjo tam tikras reabilitacines programas baigusių ir šiose programose nedalyvavusių asmenų nusikalstamas recidyvas. Vertinant probacijos sistemos teikiamas
paslaugas, buvo atsižvelgiama į 12 lentelėje nurodytus kriterijus.
Taigi, vertindamas probacijos sistemos veiklą, Naujosios Zelandijos pataisos
departamentas atkreipia dėmesį į probuojamųjų recidyvizmo indeksą, taikomų
intervencijų reabilitacijos koeficientą, probacijos tarnybų pastangas užtikrinant visuomenės saugumą bei probacijos tarnybų teikiamų paslaugų kokybę,
savalaikiškumą, apimtį ir finansines sąnaudas. Kalbant apie paslaugų kokybę,
turima omeny probacijos sistemos paslaugų atitiktis privalomiems standartams
(angl. mandatory standards), kurių aprašymą galima rasti Naujosios Zelandijos pataisos departamento duomenų bazėje.
Svarbu pažymėti, kad skirtingoms probacijos tarnybų vykdomoms veikloms
(pavyzdžiui, intensyviai priežiūrai, lygtinai paleistų asmenų priežiūrai, socialinio tyrimo išvadų rengimui ir t. t.) nustatyti skirtingo pobūdžio standartai, kurių privalo
laikytis probuojamųjų priežiūrą vykdantys darbuotojai. Tokiu būdu probacijos pareigūnų darbui keliami aiškūs reikalavimai, kurie vėliau padeda įvertinti probacijos
tarnybų darbo kokybę.
Vis dėlto Pataisos departamento taikomi vertinimo kriterijai turi ir tam tikrų
trūkumų. Pavyzdžiui, probuojamųjų resocializacijos kokybė vertinama atsižvelgiant
į tai, koks probuojamųjų procentas sėkmingai baigė reabilitacines programas. Reabilitacines programas baigusių asmenų procentas nėra tikslus probuojamųjų resocializacijos kokybės rodiklis, kadangi jis neparodo, kokie pozityvūs pokyčiai įvyko probuojamųjų gyvenime po programos baigimo (pavyzdžiui, pagerėjo santykiai šeimoje, padidėjo motyvacija keisti savo elgesį ir kt.). Tad toks probuojamųjų resocializacijos kokybės vertinimo būdas neleidžia detaliau įvertinti resocializacijos proceso rezultatų bei pasiektų tikslų.
Apibendrinant Naujosios Zelandijos probacijos sistemos vertinimo patirtį, galima pažymėti, kad šioje valstybėje daug dėmesio skiriama probuojamųjų nusikalstamo recidyvo rodikliams, probacijos tarnybų teikiamų paslaugų apimčiai, darbo
tempui. Taip pat atsižvelgiama ir į probacijos sistemos paslaugų kokybę, t. y. teikiamų paslaugų atitiktį privalomiems standartams. Tad galima daryti išvadą, jog Naujojoje Zelandijoje atsižvelgiama tiek į probacijos sistemos darbo procesą, tiek į kai kuriuos pasiektus rezultatus, tačiau daugiau dėmesio skiriama nusikalstamo recidyvo
mažinimui, o ne jų probuojamųjų resocializacijos rezultatams.
175

Department of Corrections. Annual Report 1 July 2013 – 30 June 2014. Wellington, 2014.
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3.2.6. Vokietija
Probacijos tarnyba Vokietijoje (vok. Bewährungshilfe)176 buvo sukurta 1953 m. Tuo
metu Vokietijos baudžiamojoje justicijoje dominavo kontrolės ir disciplinavimo idėjos, o probacijos tarnyba buvo sukurta ir suvokiama kaip teismo padėjėja arba „pailginta teisėjo ranka“.177
Pagal Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamojo kodekso178 (toliau vadinama – Vokietijos BK) 56d straipsnį ir 57 straipsnį paskyrus asmeniui probaciją
(atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą arba lygtinai paleidžiant iš įkalinimo
įstaigos) jam nebūtinai kartu turi būti priskiriama ir probacijos darbuotojo
priežiūra, nors praktikoje taip dažniausiai nutinka. Pagal Vokietijos BK 56d straipsnio 1 dalį teismas nuteistam asmeniui, kuriam laisvės atėmimo bausmės vykdymas
buvo atidėtas, visam ar daliai probacijos laiko (jis gali būti nuo 2 iki 5 metų) priskiria probacijos darbuotojos arba darbuotojo179 priežiūrą (vok. Aufsicht) ir palydėjimą
(vok. Leitung), jei tai atrodo būtina sulaikant jį nuo nusikalstamų veikų. Tokį įpareigojimą teismas paprastai turi paskirti, kai atidedamas ilgesnės nei 9 mėnesių
laisvės atėmimo bausmės vykdymas ir nuteistas asmuo dar nėra sulaukęs 27 metų
(56d straipsnio 2 dalis). Probacijos darbuotoja arba darbuotojas nuteistajam asmeniui turi padėti ir globoti (vok. steht helfend und betreuend zur Seite), teismo pavedimu prižiūrėti jam paskirtų nurodymų ir įpareigojimų vykdymą, apie jo elgesį nustatytu periodiškumu pranešti teismui. Teismui taip pat turi būti pranešta apie grubius arba piktybiškus nustatytų probacijos sąlygų pažeidimus. Paskirdamas
probaciją teismas ir probacijos darbuotojams gali duoti nurodymų, o pati probacijos
darbuotojų veikla gali būti profesionali arba savanoriška (56d straipsnio 4 ir 5
dalys). Lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų atveju probacijos darbuotojos ar darbuotojo priežiūra ir palydėjimas visam probacijos laikui arba jo daliai paprastai skiriamas tuomet, kai nuteistas įkalinimo įstaigoje buvo mažiausiai 1 metus (57
straipsnio 3 dalis). Svarbu pažymėti, kad netgi padarius naują nusikalstamą veiką,
grubiai ar piktybiškai pažeidus probacijos sąlygas, tai nebūtinai reiškia automatinį
probacijos panaikinimą. Teismas gali jos nepanaikinti, jei, jo manymu, pakanka nustatyti naujus nurodymus ar įpareigojimus, pavyzdžiui, priskirti probacijos darbuotoją, jei jis / ji nebuvo priskirti, arba pratęsti probacijos ar darbuotojų priskyrimo terminą (56f straipsnio 2 dalis).
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vokiškame pavadinime yra žodis „pagalba“ (vok. Hilfe), o ne
„tarnyba“. Taigi tiksliau šios tarnybos pavadinimą būtų galima versti kaip „pagalbą bandomuoju laikotarpiu“. Šis etimologinis aspektas yra svarbus, nes jis nusako kertinę šios tarnybos veiklos idėją.
177 Kipp A. Bewährungshelfer im Justizsystem. Akteursorientierte Analysen zur Spannung zwischen
gesetzlichen Auftrag, organisatorischem Standort und fachlichem Anspruch. Aachen: Verlag Shaker,
1995, p. 14.
178 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 198 (BGBl. I S.
3322), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2218) geändert
worden ist. Prieiga per internetą: <https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf>.
179 Lyties atžvilgiu neutrali formuluotė buvo priimta 2007 m. balandžio 13 d. įstatymo pakeitimo įstatymu. Plačiau žr. Fischer T. Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen. 61. Auflage. München: Verlag C. H.
Beck, 2014, p. 509 ir kt.
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Vokietijoje nuo maždaug XX. a. 9-ojo dešimtmečio pradžios veiklos kokybė
socialiniame darbe, įskaitant ir probacijos tarnybų veiklą, tapo svarbiu diskusijų
objektu.180
Siekiant kokybės, pasitelkiamas Bendrasis kokybės modelis (angl. TotalQuality-Model; TQM), kuris reiškia, kad:
dalykiniai, taigi pedagoginiai, tačiau ne vien tik pedagoginiai (pavyzdžiui,
vadybiniai) procesai yra analizuojami ir tobulinami;
„kokybė“ garantuotai pasiekiama tik veikiant bendrai, kiekviena organizacijos dalis (vadovaujančios institucijos, vadovybė, darbuotojai) yra bendrai siekiamo
kokybės užtikrinimo proceso dalis;
„kokybė“ visiems yra organizacijos tikslas, ne vien tik suinteresuotiems,
ypač motyvuotiems darbuotojams arba vadovaujančiam personalui;
išsami mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programa siekiama nuolat gerinti
procesus.181
Taigi kokybė yra glaudžiai susijusi su struktūromis, personalo vadyba, vadovavimo sąmoningumu ir procesų profesionalumu, visuomet orientuota į klientų
grupių, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, pasitenkinimo optimizavimą.
K. Mayeris ir jo kolegos, kritikuodami pasitaikantį trumparegišką spaudimą
probacijos tarnyboms orientuotis į nuteistųjų riziką ir kelio recidyvui užkirtimą, teigia, kad pakartotinio nusikalstamo elgesio prevencija ir socialinė integracija yra du
visiškai skirtingi darbo tikslai, kurie nebūtinai tarpusavyje yra susiję. Poslinkiai
kliento socialinės integracijos link nebūtinai automatiškai mažina recidyvo riziką,
lygiai taip pat ir socialinė dezintegracija nebūtinai lemia nusikalstamą elgesį.182
Tyrimų rezultatai rodo, kad vien tik į kontrolę orientuota probacija nemažina
recidyvo rizikos.183 Motyvacija keistis, kaip vienas svarbiausių nusikalstamo elgesio
atsisakymo veiksnių, pirmiausia priklauso nuo to, ar probuojamasis gauna pagalbą
būtent tose srityse, kurias jis pats įvardija – ir iš pradžių visiškai nepriklausomai
nuo to, ar jos susijusios su galimu recidyviniu elgesiu, ar ne.184
Atsiribojant nuo politinio konteksto, kuriame recidyvas probacijoje kartais
tampa vyraujančia tema, ir, žinoma, bulvarinės žiniasklaidos, probacijos veiksmingumas Vokietijoje siejamas pirmiausia su kokybišku darbu ir profesionalumu. Ši
tema, ypač – pastaruosius 10 metų, yra gana dažnai analizuojama probacijai skirtame nuo 1954 m. leidžiamame moksliniame-praktiniame žurnale „Bewährungshilfe“.185 Remiantis ir angliška, ir vokiška literatūra mėginama nustatyti esminius
Klug W., Schaitl H. Soziale Dienste der Justiz. Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis.
Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2012, p. 16.
181 Ten pat, p. 17.
182 Mayer K., Schlatter U., Zobrist P. Das Konzept der Risikoorientierten Bewährungshilfe // Bewährungshilfe, Jg. 54, 2007, Heft 1, p. 35. Straipsnis skirtas Šveicarijos ir Vokietijos probacijos kokybės
problematikos analizei.
183 Klug W., Schaitl H. Soziale Dienste der Justiz. Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis.
Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2012, p. 27.
184 Ten pat.
185 Plačiau žr. prieigą per internetą: http://www.bewhi.de/. Žurnalą leidžia DBH asociacija socialiniam
darbui, baudžiamajai teisei ir baudžiamajai politikai (vok. DBH – Fachverband für Soziale Arbeit,
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probacijos tarnybų veiklos kokybės kriterijus. Pavyzdžiui, išskiriamos tokios 5 dimensijos:186
materialinės vertybės (angl. tangibles) – įstaigos įvaizdis išorėje, techninės
priemonės, personalas ir spausdinta medžiaga komunikacijai;
patikimumas (angl. reliability) – gebėjimas patikimai, pagal poreikius ir
preciziškai suteikti žadamas paslaugas;
atvirumas (angl. responsiveness) – pasiruošimas padėti klientams ir juos
greitai aptarnauti;
dalykinė kompetencija (angl. assurance) – dalykinės žinios ir personalo
narių įžvalgus elgesys bei gebėjimas užsitarnauti pasitikėjimą;
mokėjimas įsijausti (angl. empathy) – pasirengimas rūpintis asmeniniais
klientų norais (individualaus dėmesio, nuoširdaus intereso ir supratimo rodymas).187
M. Heiner taikliai pastebi, kad „žmonėms teikiamų paslaugų kokybę pirmiausia
lemia visuomenės ir kartu tam tikroje srityje veikiančių profesijų įsivaizdavimas
apie tai, kaip reikėtų elgtis su žmonėmis, ko iš jų galima tikėtis ir ką jiems reikia suteikti. Tai yra centrinė etinė ir normatyvinė kokybės sampratos dimensija, o gaminant prekes svarbus yra tik patikimumo etosas.“188 Be to pabrėžiama, kad socialinių
paslaugų kokybė priklauso ne vien tik nuo pavienių darbuotojų, tačiau ir nuo aplinkos sąlygų komplekso – socialinės srities darbuotojai dažnai skundžiasi dėl koncepcinių neaiškumų, trūkstamo tikslų nurodymo ir dėl miglotų bei prieštaringų lūkesčių,189 o tai trukdo kryptingai siekti kokybės.
Atkreipiant dėmesį į probacijos tarnybų profesionalumą, nurodoma į dalykinę
koncepciją, kuri turi:190
- pasiūlyti konkrečius intervencijos metodus ir strategijas, turint tikslą mažinti
recidyvinio nusikalstamo elgesio riziką;
- jas apibendrinti turiningame ir integruotame metodų repertuare;
Strafrecht und Kriminalpolitik). Žurnale analizuojamos įvairios temos, susijusios su socialiniais klausimais, baudžiamąja teise ir baudžiamąja politika. Pateikiama aktualių nuteistųjų integracijos teorinių ir praktinių tendencijų apžvalga, publikuojami straipsniai, kuriuose analizuojami kriminologiniai,
teisiniai ir praktiniai klausimai iš teisės, kriminologijos, psichologijos ir socialinio darbo sričių.
186 Schmitt G. Qualitätsmanagement. Einführung in das Thema // Bewährungshilfe, Jg. 54, 2007, Heft 1,
p. 7.
187 Iš esmės remiantis šiais kriterijais kuriami ir atskirų federalinių žemių probacijos tarnybų kokybės standartai. Pavyzdžiui, Žemutinės Saksonijos federalinėje žemėje pagrindinius kokybės kriterijus
sudaro struktūros kokybė (personalas, atvejų skaičius vienam darbuotojui, dalykinė kompetencija,
techninės priemonės, patalpos, teisinis reguliavimas) ir probacijos proceso standartų (sudarytų atskiroms probacijos vykdymo fazėms) laikymasis. Žr. Qualitätsstandards im Ambulanten Justizsozialdienst Niedersachsen. 4., vollständig überarbeitete Auflage. Hannover, 2011. Prieiga per internetą:
<http://www.mj.niedersachsen.de/download/58824>. Panašaus turinio yra ir Šiaurės Reino Vestfalijos probacijos tarnybos veiklos kokybės standartai. Žr. Qualitätsstandards für den ambulanten Sozialen Dienst der Justiz in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. Prieiga per internetą:
<https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/ordentliche_gerichte/Strafgericht/dienste/Qualitaet/
qualitaetsstandards_inh.pdf>.
188 Heiner M. (Hrsg.). Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg, 1996, p. 28. Cituota pagal:
Schmitt G. Qualitätsmanagement. Einführung in das Thema // Bewährungshilfe, Jg. 54, 2007, Heft 1,
p. 8.
189 Ten pat.
190 Pagal Mayer K., Schlatter U., Zobrist P. Das Konzept der Risikoorientierten Bewährungshilfe // Bewährungshilfe, Jg. 54 (1), p. 38.
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- metodus integruoti į teorinių koncepcijų ir empirinių įžvalgų kontekstą;
- būdama tarpininke tarp teorijos ir praktikos pateikti aiškius ir praktikoje
pritaikomus pagrindus profesiniams sprendimams;
- įgalinti vieningą probacijos tarnybų perspektyvą probuojamiesiems ir
pasiūlyti perspektyvą įveikti dvigubo pagalbos ir kontrolės mandato191
prieštaringumą.
Vien tik kontrolės metodai nebūtinai yra veiksmingi ilgalaikėje elgesio keitimosi perspektyvoje, nes egzistuoja daug tyrimų apie tai, kad kontrolė varžo tam
tikrą elgesį, tačiau jai susilpnėjus ar jos nesant toks elgesys vėl pasireiškia.192
Vokietijoje jau kuris laikas diskutuojama apie tai, ar probacijos tarnybų veikla
galėtų ir turėtų būti perleidžiama į privačių organizacijų rankas,193 žinoma, pirmiausia siekiant didesnio probacijos veiksmingumo ir efektyvumo, lankstumo ir modernumo.194 2007 m. Badeno-Viurtembergo žemėje Probacijos tarnybos, Pagalbos
teismams tarnybos ir mediacijos baudžiamosiose bylose funkcijos buvo perduotos
privačiai uždarai akcinei bendrovei „Neustart“, kuri tokia pačia veikla užsiima Austrijoje. 2014 m. buvo publikuotas tyrimas, kurio metu išanalizuota įmonės veiklos
teisinė ir organizacinė aplinka, dalykinė kokybė, lėšų struktūra ir ekonomiškumas.195 Atliekant tyrimą buvo naudojami įvairūs metodai, įskaitant statistinių duomenų, bylų medžiagos ir dokumentų analizę, taip pat probuojamųjų, probacijos darbuotojų, savanorių, prokurorų ir teisėjų apklausas.196 Galiausiai reformos tikslų197
pasiekimui matuoti buvo išskirti 10 indikatorių (sėkmės kriterijų), kurių reikšmė
įvertinta atitinkamu balų skaičiumi: kokybės standartai (20),198 vadovavimo struktūra (17), techninės priemonės (14), kvalifikacijos kėlimo koncepcija (12), probaci-

Apie tai plačiau žr. šios mokslo studijos 1.1 skyrių.
Mayer K., Schlatter U., Zobrist P. Das Konzept der Risikoorientierten Bewährungshilfe // Bewährungshilfe, Jg. 54, 2007, Heft 1, p. 38. Žr. taip pat: Kipp A. Bewährungshelfer im Justizsystem. Akteursorientierte Analysen zur Spannung zwischen gesetzlichen Auftrag, organisatorischem Standort und
fachlichem Anspruch. Aachen: Verlag Shaker, 1995.
193 Rensmann T. Denkschrift zur Lage und Zukunft der Bewährungshilfe in Deutschland // Bewährungshilfe, Jg. 54, 2007, Heft 3, p. 227–234.
194 Klug W. Methodische Grundlagen der Bewährungshilfe – Vorschlag für ein Gesamtkonzept // Bewährungshilfe, Jg. 54, 2007, Heft 3, p. 235–248.
195 Dölling D., Hermann D., Entorf H. Evaluation der Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie des TäterOpfer-Ausgleichs in Baden-Württemberg. Abschlussbericht. Heidelberg, Frankfurt am Main, 2014;
Evaluation der Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie des Täter-Opfer-Ausgleichs in BadenWürttemberg. Stuttgart: Justizministerium Baden-Württemberg, 2014.
196 Dölling D., Hermann D., Entorf H. Evaluation der Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie des Täter-OpferAusgleichs in Baden-Württemberg. Abschlussbericht. Heidelberg, Frankfurt am Main, 2014, p. 8 ir kt.
197 Pagrindinis reformos tikslas buvo pagerinti paslaugų ir jų sąnaudų santykį. Šis pagerinimas turėjo
įvykti padidinus dalykinę kokybę (padidinus naudą). To siekiant turėjo būti išvengta išlaidų didėjimo,
pagal galimybes turėjo būti sutaupomos lėšos (tokios pačios arba mažesnės išlaidos). Evaluation der
Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie des Täter-Opfer-Ausgleichs in Baden-Württemberg. Stuttgart:
Justizministerium Baden-Württemberg, 2014, p. 198.
198 Nors kokybės standartų indikatorius čia laikomas turinčiu didžiausią lyginamąjį svorį, tačiau dėl
jų turinio, privalomumo, prasmės ir poreikio Vokietijoje vyko ir tebevyksta daug diskusijų: Tappen H.-M. Die Mittel verändern das Ziel: Die Problematik von Qualitätsstandards in der
Bewährungshilfe // Be-währungshilfe, Jg. 55, 2008, Heft 2, p. 180–190; Klug W. Was kommt „nach“
den Standards? Methodische Herausforderungen für die Soziale Arbeit der Justiz // Bewährungshilfe,
Jg. 56, 2009, Heft 3, p. 297–308.
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jos ir pagalbos teismui199 funkcijų apjungimas (9), į poreikį orientuotas ir savarankiškas teritorinis pasiskirstymas (9), bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis
(7), savanoriška veikla (7), statistikos rinkimas (4), darbo apmokėjimas (1), iš viso –
100 balų. Buvo padaryta išvada, kad palyginus 2004 m. ir 2012 m. tikslo pasiekimas
pagerėjo nuo buvusių 30 proc. iki 77 proc.200
Visgi būtina paminėti, kad Badeno-Viurtembergo žemės sprendimą perduoti
probacijos vykdymą į privačias rankas visą laiką kritikavo ir mokslininkai, ir praktikai. 2015 m. kovo 6 d. Badeno-Viurtembergo žemės Vyriausybė, nepaisydama santykinai gerų atlikto tyrimo išvadų dėl probacijos šioje žemėje veiksmingumo (nors
jos taip pat buvo kritikuojamos), visgi nusprendė probacijos funkcijas vėl perduoti
valstybinei institucijai. Atsiribojant nuo Lietuvai kol kas mažai aktualių diskusijų
Vokietijos federalinėje Badeno-Viurtembergo žemėje, verta pastebėti, kad atlikto tyrimo metodika galėtų būti sėkmingai pritaikoma bet kurios probacijos sistemos
(taigi ir Lietuvos) veiksmingumo vertinimui.

3.3. Užsienio šalių probacijos veiksmingumo
vertinimo patirties apibendrinimas
Analizuojant mokslines publikacijas ir ataskaitas probacijos sistemos veiksmingumo
tema, galima pastebėti, kad bene dažniausiai taikomas probacijos veiksmingumo
vertinimo kriterijus yra probuojamųjų nuskalstamų veikų recidyvas. Kai kuriose
šalyse (pavyzdžiui, Airijoje, JAV, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje) nusikalstamo recidyvo statistikai skiriama itin daug dėmesio, atliekamos didelės recidyvizmo studijos, o kitose valstybėse (pavyzdžiui, Anglijoje ir Velse, Vokietijoje) probuojamųjų
nusikalstamas recidyvas yra tik vienas iš daugelio veiksmingumo vertinimo kriterijų. Tirdami probuojamųjų nusikalstamą recidyvą, mokslininkai atlieka tarpgrupinius
palyginimus, tęstinius tyrimus, analizuoja recidyvo ir skirtingų socialinių charakteristikų sąsajas. Svarbu pažymėti, kad skirtingose šalyse skiriasi nusikalstamo recidyvo samprata, kadangi vienuose tyrimuose asmuo laikomas pakartotinai nusikaltusiu, kai jo atžvilgiu priimamas apkaltinamasis nuosprendis, o kituose tyrimuose
nusikalstamu recidyvu laikomas probacijos panaikinimas arba asmens suėmimas.
Visi probuojamųjų nusikalstamo recidyvo tyrimai remiasi oficialia nusikalstamumo
statistika, tad šių tyrimų rezultatai neatspindi oficialiai neužregistruotų probuojamųjų nusikalstamų veikų. Be to, oficiali nusikalstamo recidyvo statistika dažnai
neatskleidžia probuojamųjų naujai padaromų nusikalstamų veikų pavojingumo
laipsnio, todėl sunku nustatyti, ar naujai nusikalstantys asmenys padaro sunkesnes
ar mažiau sunkias nusikalstamas veikas. Taigi nepaisant to, kad probacijos veiks-

Tradiciškai Vokietijoje probacijos tarnyba (vok. Bewährungshilfe) yra atskirta nuo pagalbos teismui
tarnybos (vok. Gerichtshilfe), kurios pagrindinė funkcija yra teikti socialines išvadas teismui apie teisiamąjį iki nuosprendžio priėmimo, o probacijos tarnybos yra atsakingos už nuteistuosius, kuriems
laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas, ir teismas priskyrė jiems probacijos darbuotoją.
200 Evaluation der Bewährungs-und Gerichtshilfe sowie des Täter-Opfer-Ausgleichs in BadenWürttemberg. Stuttgart: Justizministerium Baden-Württemberg, 2014, p. 206.
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mingumo vertinimas, remiantis probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvu, turi
tam tikrų trūkumų, šis kriterijus yra plačiai taikomas užsienio šalyse.
Pripažindami, kad probacijos taikymas turi įtakos ne tik probuojamųjų nusikalstamam elgesiui, bet ir kitoms jų gyvenimo sritims (pavyzdžiui, įsidarbinimui,
apgyvendinimui, priklausomybių gydymui, santykiams su šeima ir kt.), kai kurie užsienio mokslininkai (pavyzdžiui, Anglijos, Airijos, JAV) probacijos veiklos efektyvumą sieja su dinaminių nusikalstamą elgesį skatinančių veiksnių valdymu. Tokio
pobūdžio tyrimuose atsižvelgiama į nusikalstamo elgesio rizikos pokyčius, taip pat
vertinama, kiek probacijos taikymas galėjo paveikti probuojamųjų patiriamus sunkumus. Pasirinkus tokią probacijos sistemos veiklos veiksmingumo vertinimo strategiją, gali būti taikomi standartizuoti nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo instrumentai (pavyzdžiui, Lietuvos probacijos tarnybose taikomas OASys), taip pat galima atsižvelgti į tai, kiek pavyksta įgyvendinti probuojamųjų individualius priežiūros planus ir pasiekti juose numatytus tikslus. Vienas iš šio tipo tyrimų trūkumų yra
tas, kad sunku įvertinti šalutinių veiksnių įtaką probuojamųjų resocializacijos procesui. Taip pat dažnai sunku įvertinti probacijos taikymo rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje, kadangi paskutinis probuojamojo įvertinimas dažniausiai gali būti atliekamas probacijos termino pabaigoje. Vis dėlto tokia probacijos sistemos veiklos vertinimo strategija yra naudinga, kadangi dinaminių nusikalstamą elgesį skatinančių
veiksnių vertinimas suteikia daugiau informacijos apie probacijos tarnybų darbo rezultatus nei nusikalstamo recidyvo rodiklių analizė.
Dalis apžvelgtų šaltinių atskleidė, kad užsienio šalyse taip pat atsižvelgiama ir į
probacijos sistemos teikiamų paslaugų apimtį ir kokybę. Airijoje, Anglijoje ir
Velse, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, Vokietijoje atliktuose tyrimuose akcentuojami probacijos pareigūnų taikomi darbo metodai, teikiamų paslaugų spektras, pareigūnų darbo tempas ir kokybė. Svarbu pažymėti, kad kokybė dažnai yra suprantama
kaip darbo atitiktis tam tikriems standartams ar principams, kurie suformuojami
remiantis moksliniais tyrimais apie efektyvias darbo su probuojamaisiais strategijas. Probacijos sistemos veiklos proceso vertinimas leidžia nustatyti sistemos stipriąsias ir silpnąsias grandis, tobulinti probuojamųjų priežiūros ir resocializacijos
priemones. Kai kuriose šalyse (Anglijoje ir Velse, Naujojoje Zelandijoje) probacijos
sistemos efektyvumo vertinimas atliekamas, analizuojant tiek teikiamas paslaugas, tiek pasiektus rezultatus, ir tokia tyrimo strategija leidžia atsakyti į du klausimus: kaip yra dirbama ir kas yra pasiekiama?
Vertinant probacijos sistemos veiklą, dažnai apskaičiuojamos ir sistemos
veiklos sąnaudos. Nors dažniausiai domimasi finansinėmis išlaidomis, taip pat gali
būti analizuojami ir probuojamųjų priežiūrai ir resocializacijai reikalingi laiko bei
žmogiškieji ištekliai. Probacijos sistemos finansinės sąnaudos dažnai yra lyginamos
su įkalinimo įstaigų sąnaudomis, taip pat apskaičiuojama skirtingų priežiūros ir resocializacijos priemonių (pavyzdžiui, elektroninio stebėjimo prietaisų, psichokorekcinių programų ir t. t.) kaina. Nors mokslinėje literatūroje pristatomos įstaigos sąnaudų ir efektyvumo santykio analizė (angl. cost-effectiveness analysis) bei įstaigos
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sąnaudų ir paslaugų naudos santykio analizė (angl. cost-benefit analysis),201 šioje
mokslo studijoje minimose valstybėse nebuvo atliekami tokio pobūdžio tyrimai. Anglijoje ir Velse, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje atliktuose tyrimuose bei ataskaitose
pristatomos probacijos sistemos veiklos sąnaudos, tačiau nebuvo nustatomas sąnaudų ir probacijos veiklos efektyvumo santykis.
Kalbant apie užsienio šalyse taikomas probacijos veiklos veiksmingumo vertinimo strategijas, svarbu atkreipti dėmesį ir į tyrimo metodų ypatumus. Dalis šią temą nagrinėjančių tyrimų yra tęstiniai ir leidžia įvertinti probacijos sistemos darbo
rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje. Tyrimams pasirenkamų laikotarpių trukmė varijuoja nuo vienų iki penkerių metų. Vertinant probacijos taikymo efektyvumą, taip
pat atliekami ir tarpgrupiniai palyginimai (pavyzdžiui, lyginami probacijos priežiūroje ir įkalinimo įstaigose esantys asmenys). Kai kurie probacijos taikymo veiksmingumą tyrinėjantys mokslininkai taip pat siūlo atskirai vertinti lygtinai paleistų iš
įkalinimo įstaigų asmenų progresą, kadangi manoma, kad ši asmenų grupė gali pasižymėti kitokiais sunkumais bei poreikiais nei įkalinimo įstaigose nebuvę probuojamieji. Analizuojant probacijos tarnybų veiklą ir pasiektus rezultatus, gali būti derinami skirtingi informacijos šaltiniai – probuojamųjų bylų medžiaga, oficiali statistika, pareigūnų, probuojamųjų ir teisėjų apklausų duomenys ir kt. Galiausiai, vertindami probacijos taikymo rezultatus, dalis autorių atskirai analizuoja skirtingo nusikalstamo elgesio rizikos lygio grupių progresą, kadangi skirtingo lygio kriminogeninių poreikių išreikštumas gali sąlygoti tam tikrus resocializacijos eigos ir rezultatų skirtumus.
Apibendrinant apžvelgtą užsienio šalių medžiagą taip pat galima pastebėti, kad
kai kuriuose veiksmingumo tyrimuose nagrinėjamos ir ganėtinai siauros probacijos
sistemos veiklos sritys (pavyzdžiui, probuojamųjų vertinimai ir taikomos intervencijas). Kituose tyrimuose siekiama išnagrinėti visų probacijos tarnybų teikiamų paslaugų veiksmingumą, todėl atliekamas visapusiškas įvertinimas, apimantis tokias
sritis kaip vadovybės darbas, pagalba teismams, probuojamųjų priežiūra ir resocializacija, darbas su nusikaltimų aukomis ir kt. Todėl planuojant probacijos taikymo
veiksmingumo tyrimus svarbu numatyti, kiek plačiai turi ir gali būti vertinama probacijos sistemos veikla.

Dhaliwal I., Duflo E., Glennerster R., Tulloch C. Comparative Cost-Effectiveness Analysis to Inform
Policy in Developing Countries: A General Framework with Applications for Education. Abdul Latif
Jameel Poverty Action Lab, MIT, 2012.
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4. PROBACIJOS SISTEMOS VEIKSMINGUMO
VERTINIMO KRITERIJŲ VALIDUMAS
Apžvelgiant užsienio šalių probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo patirtį, galima pastebėti, kad užsienio autoriai skirtingai apibrėžia probacijos sistemos veiksmingumą – vieni jį sieja su probacijos taikymo rezultatais, kiti – su probacijos tarnybų darbo kokybe, treti laikosi kompleksinio požiūrio į probacijos sistemos veiksmingumą ir siūlo vertinti tiek darbo kokybę, tiek probacijos taikymo metu pasiektus
rezultatus. Užsienio literatūroje matomi ne tik skirtingi požiūriai į patį veiksmingumą, bet ir probacijos veiksmingumo vertinimo kriterijų įvairovė. Nagrinėjant užsienio autorių publikacijas bei probacijos tarnybų ataskaitas, trūksta informacijos apie
tai, kuo remiantis buvo išskirti taikomi veiksmingumo vertinimo kriterijai ir kiek jie
yra validūs, t. y. kiek jie atspindi būtent probacijos sistemos veiksmingumą. Ieškant
atsakymų į šiuos klausimus, svarbu apžvelgti tyrimus, kuriuose tiriami probacijos
taikymo „sėkmę“ skatinantys veiksniai. Nustačius, kurie rodikliai iš tiesų siejasi su
„sėkmingu“ probacijos taikymu, būtų galima pasakyti, kurie iš užsienio šalyse taikomų kriterijų iš tiesų yra validūs bei pagrįsti.

4.1. Kas laikytina probacijos taikymo „sėkme“?
Šios mokslo studijos 1.2 skyriuje jau minėta, kad Lietuvoje probacija laikoma alternatyva laisvės atėmimo bausmei.202 Kriminologiniai tyrimai rodo, taip teigiama ir
tarptautiniuose bausmių vykdymo standartuose, kad bausmės atlikimas bendruomenėje yra veiksmingesnė nusikalstamo recidyvo prevencijos priemonė nei laisvės
atėmimo bausmė. Probuojamieji nėra izoliuojami nuo visuomenės, šeimos, artimųjų,
nepatiria neigiamo įkalinimo įstaigose gyvuojančios kriminalinės subkultūros poveikio, nėra ribojamos jų galimybės dirbti, mokytis ir t. t. Taikant probaciją, nuteistiems asmenims sukuriamos palankesnės resocializacijos sąlygos, ir tikimasi, kad
ateityje tai paskatins probuojamuosius gyventi nenusikalstant. Taigi galima daryti
išvadą (žr. taip pat šios mokslo studijos 2.1 skyrių), kad galutinis probacijos taikymo
tikslas – probuojamųjų gyvenimas nenusikalstant, užtikrinant jų veiksmingą
resocializaciją.
Šiame mokslo studijos skyriuje, ieškant objektyvesnių probacijos veiksmingumo vertinimo kriterijų Lietuvoje, būtina aptarti probacijos tikslų tarpusavio sąsajas,
įtampas ir apibrėžimo ribotumus. Tai svarbu apžvelgti prieš pradedant kurti veiks-

Galima ir būtina diskutuoti, ar toks apibrėžimas Probacijos įstatyme dar atitinka šiuolaikinės baudžiamosios politikos turinį ir tendencijas. Įvairios bendruomenėje atliekamos bausmės kaip „alternatyva“ laisvės atėmimo bausmei Vakarų kultūroje buvo vertinamos XX a. viduryje. Pastaraisiais dešimtmečiais įsigali požiūris, kad būtent laisvės atėmimas yra taikomas (turi būti alternatyva) tada, kai jokios
kitos bausmės ar poveikio priemonės dėl vienų ar kitų priežasčių (nusikaltimo sunkumo, bendrosios
prevencijos sumetimų, sunkių padarinių, būtinybės sulaikyti asmenis nuo naujų sunkių nusikaltimų ar
pan.) negali būti pritaikytos. Tačiau ir tais atvejais, kai skiriamas realus laisvės atėmimas, jis turi būti
vykdomas kiek įmanoma laisvesnėmis sąlygomis ir įmanomai trumpiausią laiką. Taigi kaip tikroji alternatyva iš tiesų turėtų būti traktuojamas įkalinimas, o ne bendruomenėje atliekamos bausmės.
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mingumo kriterijų sistemą. Minėta, kad Probacijos įstatymas probacijos tikslą apibrėžia kaip siekį užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti
jų nusikalstamų veikų recidyvą (4 straipsnio 1 dalis). Tokia formuluotė iškelia
mažiausiai 3 klausimus, atsakymai į kuriuos yra svarbūs teoriniu lygmeniu, jie gali
turėti svarbią praktinę reikšmę – ir organizuojant probacijos procesą, ir vertinant jo
veiksmingumą:
1) koks yra veiksmingos probuojamųjų resocializacijos ir nusikalstamų veikų
recidyvo mažinimo santykis;
2) kaip yra suprantama „resocializacija“, koks jos turinys ir ribos;
3) koks nusikalstamų veikų recidyvo (su)mažinimas galėtų būti laikomas pasiektu probacijos tikslu.
Pozityvistinėje kriminologijoje įprasta asmens nusikalstamą elgesį sieti su tam
tikrais jo asmenybės ir (ar) socialinės aplinkos trūkumais.203 Tačiau šiuolaikinėje
kriminologijoje akivaizdu, kad toks požiūris yra per siauras ir neatskleidžia viso nusikalstamo elgesio kompleksiškumo, turint mintyje kriminalizavimo procesus, konflikto teoriją, stigmatizaciją, baudžiamojo persekiojimo selektyvumą ir t. t. Paprastai
tariant, už nusikalstamas veikas nuteisiami ir asmenys su „tinkama“ ar „pozityvia“
socializacija, puikiai integruoti / integravęsi visuomenėje, o „netinkamai“ socializuoti ir (arba) į visuomenę neintegruoti asmenys nebūtinai nusikalsta. Taigi galima manyti, kad Probacijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostata leidžia diferencijuotai
siekti skirtingų tikslų – probuojamųjų resocializacijos ir nusikalstamų veikų recidyvo mažinimo, kai tarp jų matoma sąsaja, arba tik nusikalstamų veikų recidyvo mažinimo, kai tokios sąsajos nėra.204
Tačiau tuomet kyla kitas klausimas, o kas gi yra „resocializacija“, ar ji įmanoma
ir iki kokios ribos valstybė gali / turi teisę asmenį resocializuoti? Žmogaus socializacija yra natūralus procesas, ir nors galima rasti įvairių šio reiškinio apibrėžimų, šis
vokiečių kriminologo G. Kaiserio pateikiamas apibrėžimas atrodo kaip vienas iš tikslesnių: socializacija – tai procesas, kuriame žmogus išmoksta grupės, kuriai jis priklauso, normų, vertybių ir orientacijų, tai per socialinę aplinką perduodamas elgesio
būdų, mąstymo stilių, jausmų, žinių, motyvacijos ir vertybinių orientacijų mokymasis; mokymosi procesas vyksta per stebėjimą, mėgdžiojimą, palyginimą, vengimą,
bandymą ir supratimą, jis gali būti intensyvesnis arba lėtesnis; socializacijos tikslai
yra intelektualių sugebėjimų ir pasitikėjimo savimi įgijimas, pasiekimų motyvacija,
sąžinės formavimas, sugebėjimas ir pasirengimas produktyviam konfliktų sprendimui ir solidarumui.205 Taigi „resocializacijos“ sąvokoje galima atrasti valstybės siekiamą grįžtamąjį prievartinį naujos socializacijos procesą, kuris yra ir neįmanomas, ir turi panašių totalios valstybės veikimo bruožų, kaip ir siekiant „pataisyti“
asmenis.206 Svarbu pripažinti, kad valstybės siekis resocializuoti asmenis turi tam
Plačiau žr. Dobryninas A., Sakalauskas G., Žilinskienė L. Kriminologijos teorijos. Vilnius: Eugrimas, 2008.
Tokie pavyzdžiai ypač ryškūs vadinamųjų baltųjų apykaklių nusikaltimų atvejais.
205 Kaiser G. Kriminologie. 3. Aufl. Heidelberg: Müller Verlag, 1996, p. 198.
206 Žr. taip pat Sakalauskas G. Kalinimo sąlygos ir kalinių resocializacijos prielaidos // Teisės problemos, 2015, Nr. 2, p. 5–53.
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tikras ribas, sietinas ir su asmens laisve bei orumu, ir su teisėtumo principu.
Probacijos sistemoje asmens „resocializacija“ vyksta prievartiniame kontekste, net
jeigu tam tikri probuojamojo sprendimai (gydytis priklausomybes, mokytis, įsidarbinti, dalyvauti elgesio keitimo programose ir pan.) buvo priimti savanoriškai. Prievarta naujai pereiti socializacijos procesą yra neįmanoma, o vertimas dalyvauti
konkrečiose resocializaciją (įsivaizduojamai) skatinančiose priemonėse galimas
tiek, kiek juo įgyvendinamas teismo sprendimas. Ir priešingai, bet kokios probacijos
tarnybų pastangos verčiant resocializuoti(s) baigiasi kartu su bausmės termino pabaiga – nepaisant to, kad resocializacijos sumetimais jis atrodytų būtinas ir pasibaigus bausmės terminui. Todėl itin akivaizdus yra asmens motyvacijos ir galimybių
keistis skatinimas, kuris peržengia prievartos santykio ribas.
Probuojamųjų resocializacija Probacijos įstatyme apibrėžiama kaip priemonių, kuriomis skatinami probuojamojo gebėjimai gyventi nenusikalstant ir jo
socialinė integracija, visuma (2 straipsnio 10 dalis). Taigi šiame apibrėžime resocializacija vėl siejama su asmens nenusikalstamu elgesiu. Taip pat, pasak
L. Žilinskienės ir R. Tumilaitės, resocializacija iš esmės siekiama užtikrinti visuomenės saugumą ir sumažinti nusikalstamų veikų skaičių.207 Tačiau, kita vertus, „visuomenės saugumas“ niekada nebus „užtikrintas“, nėra visuomenės be nusikalstamų
veikų, o pati resocializacija turi apimti daug platesnę probuojamojo gyvenimo perspektyvą, resocializacija kaip tikslas pirmiausia būtina ne todėl, kad žmogus nenusikalstų, o dėl socialinio solidarumo, socialinės valstybės principo, dėl žmogaus orumo
saugojimo. Resocializacija gali ir neapsaugoti nuo nusikalstamo elgesio, nes, kaip
minėta, ir puikiai socializavęsi asmenys gali būti nuteisti, o (pakartotinis) nusikalstamas elgesys nebūtinai reiškia, kad resocializacija nevyksta teigiama linkme.
Taigi galima manyti, kad probacijos tarnybų taikomos resocializacijos priemonės iš esmės turi būti nukreiptos į įgūdžių, reikalingų integracijai į visuomenę, formavimą ir probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvo mažinimą. Tuomet galima
teigti, jog probacija laikytina veiksminga, kai probacijos tarnybų teikiamos paslaugos padeda integruotis visuomenėje ir gyventi nenusikalstant. Tačiau jeigu
jos nepadeda, svarbu atsakyti į klausimą – kodėl – ar todėl, kad jos buvo parinktos,
taikomos ir įgyvendinamos netinkamai (kitaip tariant, dėl probacijos tarnybų neveiksmingumo), ar todėl, kad šią pagalbą užgožia kiti, nuo probacijos tarnybų nepriklausantys veiksniai.
Analizuojant užsienio šalyse atliktus tyrimus, galima pastebėti, kad probacijos
sistemos darbo „sėkmė“ neretai siejama su probuojamųjų nusikalstamo elgesio recidyvu bei sėkmingu teismo paskirtų probacijos sąlygų vykdymu.208 Kitaip tariant,
manoma, kad probacijos taikymas buvo veiksmingas tuo atveju, kai probuojamasis
Žilinskienė L., Tumilaitė R. Resocializacijos modeliai ir jų taikymas // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2011, Nr. 2 (29), p. 285–313.
208 Gray M. K., Fields M., Maxwell S. R. Examining Probation Violations: Who, What, and When // Crime
& Delinquency, 2001, Vol. 47 (4), p. 537–557; Morgan K. D. Factors Influencing Probation Outcome: a
Review of the Literature // Federal Probation, 1993, Vol. 57 (2), p. 23–29; Carmichael S., Gover A. R.,
Koons-Witt B., Inabnit B. The Successful Completion of Probation and Parole Among Female Offenders
// Women & Criminal Justice, 2007, Vol. 17 (1), p. 75–97.
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nepadarė naujų nusikalstamų veikų ir įvykdė visus teismo paskirtus įpareigojimus.
Tad galima daryti išvadą, jog tokiu atveju pagrindinis probacijos taikymo tikslas –
įvykdyti teismo nuosprendį ir paskatinti probuojamuosius gyventi nenusikalstant.
Akivaizdu, kad šio tikslo pasiekimo lygis priklauso nuo daugelio aplinkybių ir
probuojamųjų socialinių charakteristikų, todėl svarbu išskirti tas charakteristikas, kurioms įtaką gali daryti būtent probacijos sistemos teikiamos paslaugos. Tokiu
būdu būtų galima nustatyti, kiek probacijos sistema gali prisidėti prie probuojamųjų
nusikalstamų veikų recidyvo mažinimo ir kurie pokyčiai probuojamųjų gyvenime
gali atspindėti probacijos tarnybų darbo veiksmingumą. Svarbu pažymėti, kad probacijos tikslų pasiekimo lygis gali priklausyti ir nuo to (bet ne vien nuo to), kiek kokybiškai dirba probacijos tarnybos, todėl svarbu išskirti moksliškai pagrįstus efektyvios praktikos kriterijus ir, remiantis šiais kriterijais, matuoti, kiek veiksmingai
dirba probacijos tarnybų darbuotojai.

4.2. Kokiomis charakteristikomis pasižymi
„sėkmingi“ ir „nesėkmingi“ probuojamieji?
Lietuvoje iki šiol nebuvo atlikta tyrimų, kurie atskleistų veiksnius, susijusius su
sėkmingu probacijos taikymu, tačiau užsienio šalyse ši tema tyrinėjama ilgą laiką.
Užsienio šalių mokslininkų tyrimai atskleidžia, kurie veiksniai skiria dvi probuojamųjų grupes – tuos, kuriems pavyko įvykdyti probacijos sąlygas, ir tuos, kurie nesugebėjo šių sąlygų įvykdyti. Vienas iš tokio pobūdžio tyrimų pavyzdžių – K. D. Morgan
tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad probacijos taikymo „sėkmė“ (t. y. probacijos
sąlygų įvykdymas nenusikalstant, nedingstant ir nepanaikinant probacijos) yra susijusi su probuojamųjų įsidarbinimu, kriminaline patirtimi, pajamomis, gyvenamosios vietos pastovumu, amžiumi, lytimi ir šeimine padėtimi. Tyrimo rezultatai parodė, kad jaunesnio amžiaus bedarbiai vyrai, turintys tam tikrą kriminalinę
patirtį ir menkas pajamas, buvo dažniau linkę nesilaikyti probacijos sąlygų ir pakartotinai nusikalsti, o vedę ir vaikus auginantys probuojamieji, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą ir darbą, buvo dažniau linkę sėkmingai įvykdyti probacijos sąlygas.209 Taigi, remiantis K. D. Morgan tyrimu, siekiant pozityvių probacijos taikymo
rezultatų, probuojamiesiems svarbi šeimos parama, darbinė veikla, pajamų ir
nuolatinės gyvenamosios vietos turėjimas, taip pat galutiniam rezultatui įtakos gali turėti ir demografinės probuojamųjų charakteristikos bei jų kriminalinė patirtis. Galima pastebėti, kad daliai iš išvardytų veiksnių, siejamų su probacijos taikymo rezultatais, jokios įtakos neturi ar gali turėti tik labai menką probacijos
tarnybų darbas (pavyzdžiui, probuojamojo demografinės charakteristikos, jo turima
kriminalinė patirtis, šeiminė padėtis), tačiau tokie veiksniai kaip įsidarbinimas ir
gyvenamosios vietos turėjimas gali būti valdomi, teikiant probuojamiesiems socialinę pagalbą, lavinant jų socialinius įgūdžius, skatinant probuojamuosius įgyti profesiją ir t. t. Taigi daliai veiksnių, siejamų su probacijos taikymo veiksmingumu, įtakos
Plačiau žr. Morgan K. D. Factors Influencing Probation Outcome: a Review of the Literature // Federal Probation, 1993, Vol. 57 (2), p. 23–29.
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gali turėti probacijos tarnybų darbas, tad, vertinant šių tarnybų veiklos veiksmingumą, būtų prasminga į juos atsižvelgti (pavyzdžiui, kiek probuojamųjų tarpininkaujant probacijos tarnyboms buvo įdarbinti, susirado nuolatinę gyvenamąją ar mokymosi vietą ir pan.). Svarbu pabrėžti, kad visi šie nuteistųjų bruožai nereiškia, kad jų
„kompleksą“ turintys probuojamieji niekada nenusikals ar nepažeis probacijos sąlygų, tačiau šie bruožai tokią tikimybę mažina, todėl yra prasminga ties šiomis problemomis dirbti, o pasiekti rezultatai gali būti vertinami kaip probacijos veiksmingumo rodikliai.
Siekiant išskirti probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo kriterijus, taip
pat prasminga atsižvelgti į tyrimus, kuriuose buvo nustatyti probuojamųjų nusikalstamo elgesio recidyvą didinantys veiksniai. Vienas iš jų – D. L. MacKenzie ir bendraautorių tyrimas, kuriame buvo siekiama nustatyti skirtingo pobūdžio probuojamųjų
nusikalstamų veikų tikimybę didinančius veiksnius. Remiantis šio tyrimo rezultatais, probuojamųjų smurtinių nusikalstamų veikų tikimybę didina tokie veiksniai
kaip jaunas amžius, vyriška lytis bei alkoholio vartojimas, turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų tikimybę didina narkotinių medžiagų arba alkoholio vartojimas,
ekonominių nusikaltimų tikimybę didina jaunas probuojamojo amžius, vyriška lytis,
nedarbas, artimųjų paramos stoka ir alkoholio vartojimas, o nusikaltimų, susijusių
su disponavimu narkotinėmis medžiagomis, tikimybę didina jaunas probuojamojo
amžius, vyriška lytis, nedarbas, žemas išsilavinimas, taip pat narkotinių medžiagų
arba alkoholio vartojimas.210 Šie rezultatai rodo, kad probuojamųjų nusikalstamo
elgesio tikimybė susijusi tiek su statiniais veiksniais (lytimi, amžiumi), tiek su dinaminiais veiksniais (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, artimųjų parama, nedarbu,
išsilavinimu). Dalis dinaminių nusikalstamą elgesį skatinančių veiksnių gali būti iš
dalies valdomi probacijos tarnybų, tad, vertinant šių tarnybų darbo veiksmingumą,
prasminga būtų atsižvelgti į tai, kiek sėkmingai probacijos laikotarpio metu buvo
sprendžiamos probuojamųjų išsilavinimo, įsidarbinimo ir priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų problemos.
Kalbant apie probacijos taikymo „sėkmę“ veikiančius veiksnius, svarbu apžvelgti M. K. Gray ir bendraautorių tyrimą, kuriuo buvo siekiama išanalizuoti probacijos sąlygų pažeidimų, nusikalstamo elgesio recidyvo ir probuojamųjų socialinių
charakteristikų sąsajas. Šių autorių tyrimas atskleidė, kad probacijos sąlygų pažeidimų tikimybė didėja priklausomai nuo probuojamųjų išsilavinimo ir polinkio vartoti narkotines medžiagas. Žemesnio išsilavinimo ir praeityje narkotines medžiagas
vartoję asmenys buvo labiau linkę greičiau pažeisti probacijos sąlygas. Šio tyrimo
rezultatai taip pat atskleidė, kad probuojamųjų nusikalstamo elgesio recidyvas susijęs su nedarbu, anksčiau įvykdytų nusikalstamų veikų pobūdžiu ir probacijos sąlygų
pažeidimų dažnumu. Greičiau pakartotinai nusikalsdavo darbo neturintys, smurti-

MacKenzie D. L., Browning K., Skroban S. B., Smith D. A. The Impact of Probation on the Criminal Activities of Offenders // Journal of Research in Crime and Delinquency, 1999, Vol. 36 (4), p. 423–453.
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nius nusikaltimus įvykdę, probacijos sąlygas pažeidinėjantys probuojamieji.211 Taigi
M. K. Gray ir bendraautorių tyrimas patvirtino, kad probuojamųjų įsidarbinimas yra
itin svarbus veiksnys, nuo kurio gali priklausyti probacijos tarnybų priežiūroje
esančio asmens rizika pakartotinai nusikalsti. Taip pat tyrimo rezultatai patvirtino ir
tai, kad ankstesnė asmens kriminalinė patirtis turi įtakos rizikai pakartotinai nusikalsti, tačiau autoriai akcentavo tai, kad ankstesnė kriminalinė patirtis įgyja reikšmę
tik tuo atveju, jei asmuo anksčiau buvo nuteistas dėl smurtinio pobūdžio nusikaltimų.
Tirdami probacijos taikymo rezultatus moterų imtyje S. Carmichael ir bendraautoriai nustatė, kad galutiniam rezultatui įtakos turi probacijos priežiūroje esančios moters amžius ir polinkis vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. 212 Tuo tarpu
L. J. Rettinger tyrimas, kuriame taip pat buvo nagrinėjami moterų nusikalstamo elgesio recidyvo riziką didinantys veiksniai, atskleidė, kad didžiausia koreliacija buvo
su probuojamųjų moterų kriminaline patirtimi, prokriminalinėmis nuostatomis,
žemu išsilavinimu, nedarbu bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu.213 Šių tyrimų
rezultatai parodė, kad probacijos taikymo „sėkmės“ (t. y. probacijos sąlygų nepažeidimo ir konformistinio elgesio) tikimybė iš dalies priklauso nuo statinių veiksnių,
kurie nesikeičia laikui bėgant (pavyzdžiui, probuojamojo kriminalinė patirtis), tačiau tam tikrą įtaką turi ir dinaminiai veiksniai, kurie gali būti valdomi probacijos
tarnybų (pavyzdžiui, probuojamojo išsilavinimas, įsidarbinimas, polinkis vartoti
narkotines medžiagas ir alkoholį).214 Todėl, remiantis apžvelgtuose tyrimuose pateikiama informacija apie probacijos veiksmingumui svarbius dinaminius veiksnius,
probacijos tarnybų darbo veiksmingumas gali būti matuojamas atsižvelgiant į tai,
kiek sėkmingai probacijos termino metu sprendžiamos probuojamųjų išsilavinimo, įsidarbinimo, apgyvendinimo bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
problemos.
Kalbant apie tyrimus, kuriuose nagrinėjami su probuojamųjų recidyvu sietini
veiksniai, svarbu pažymėti, kad užsienio šalyse bandoma analizuoti ne tik pakartotinai nusikaltusių ir nenusikaltusių asmenų nusikalstamo elgesio rizikos veiksnių
skirtumus, bet ir nustatyti tam tikras nusikalstamas veikas padariusių asmenų nusikalstamo elgesio rizikos veiksnius. Pavyzdžiui, užsienio autoriai ypatingą dėmesį
skiria seksualinio pobūdžio nusikaltimus padariusiems asmenims ir bando nustatyti, kurios šių asmenų charakteristikos didina pakartotinio nusikalstamo elgesio
tikimybę.215 Remiantis J. R. Hepburn ir M. L. Griffin tyrimo rezultatais, už seksualiGray M. K., Fields M., Maxwell S. R. Examining Probation Violations: Who, What, and When // Crime
& Delinquency, 2001, Vol. 47 (4), p. 537–557.
212 Carmichael S., Gover A. R., Koons-Witt B., Inabnit B. The Successful Completion of Probation and
Parole Among Female Offenders // Women & Criminal Justice, 2007, Vol. 17 (1), p. 75–97.
213 Rettinger L. J. A Recidivism Follow-Up Study Investigating Risk and Need Within a Sample of Provincially Sentenced Women. PhD Thesis. Carleton University Ottawa, 1998, p. 128.
214 Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šiuose tyrimuose nebuvo atsižvelgta į galimą baudžiamojo persekiojimo selektyvumą ir stigmatizacijos procesus – tai gali būti (ir) požymiai, kurie leidžia lengviau
ir greičiau ištirti šiais požymiais pasižyminčių asmenų padarytas nusikalstamas veikas.
215 Plačiau žr. Hanson K. R., Harris A. Dynamic Predictors of Sexual Recidivism. Solicitor General Canada, 1998; Hanson K. R., Morton-Bourgon K. E. Predictors of Sexual Recidivism: An Updated MetaAnalysis 2004-02. Ottawa, Canada: Public Safety and Emergency Preparedness Canada, 2004; Hepburn J. R., Griffin M. L. An Analysis of Risk Factors Contributing to the Recidivism of Sex Offenders on
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nius nusikaltimus nuteistų probuojamųjų nusikalstamo elgesio recidyvo tikimybę
didina tokios charakteristikos kaip šeimos neturėjimas ir priklausomybė nuo narkotinių medžiagų, o probacija dažniau panaikinama šeimos neturintiems asmenims,
priklausantiems nuo narkotinių medžiagų, nedirbantiems, neturintiems artimųjų
paramos bei linkusiems vartoti psichoaktyviąsias medžiagas.216 Taigi probacijos taikymo veiksmingumas gali būti matuojamas ne tik bendrai probuojamųjų populiacijai, bet ir tam tikro pobūdžio nusikalstamas veikas padariusių asmenų grupėms.
Remiantis moksliniais tyrimais, galima išskirti specifinių pažeidėjų grupių pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos veiksnius ir tuos veiksnius, kuriems probacijos
tarnybos gali daryti įtaką, laikant juos probacijos tarnybų veiklos veiksmingumo
vertinimo kriterijais.
Nagrinėjant užsienyje taikomus probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo
kriterijus, dažnai atsižvelgiama į tam tikras korekcines programas baigusių asmenų
skaičių. Šį kriterijų taiko Kanados pataisos tarnyba, Naujosios Zelandijos pataisos
departamentas, taip pat jis nurodomas 2005 m. Anglijos nacionaliniame probacijos
tarnybų veiklos plane bei taikomas JAV mokslininkų tyrimuose, kuriuose analizuojamas probacijos sistemos veiklos veiksmingumas. Kyla klausimas, kiek validus yra
šis kriterijus, ir ar korekcines programas baigę nuteistieji iš tiesų ateityje mažiau
nusikalsta? Remiantis mokslinių tyrimų duomenimis, sėkmingai korekcines programas baigę asmenys iš tiesų ateityje mažiau padaro naujų nusikalstamų veikų. 217
Todėl galima teigti, kad tam tikrų korekcinių programų baigimas gali būti siejamas
su probacijos taikymo veiksmingumu, tačiau svarbus ne tik įvairaus pobūdžio programas baigusių asmenų skaičius, bet ir korekcinių programų bei jų taikymo kokybė.
Apibendrinant galima daryti išvadas, kad probacijos tarnybų veiklos veiksmingumas gali būti matuojamas pagal tai, kiek sėkmingai probacijos tarnybos padeda probuojamiesiems spręsti įsidarbinimo, išsilavinimo, psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo bei apgyvendinimo problemas, taip pat pagal tai, kuriai daliai probuojamųjų pavyksta sėkmingai baigti įvairaus pobūdžio korekcines programas.

Probation. Washington, DC: US Department of Justice, 2004; Hanson K. R., Morton-Bourgon K. E. The
Characteristics of Persistent Sexual Offenders: A Meta-Analysis of Recidivism Studies // Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 2005, Vol. 73 (6), p. 1154–1163; Freeman N. J. Predictors of Rearrest for Rapists and Child Molesters on Probation // Criminal Justice and Behavior, 2008, Vol. 34 (6),
p. 752–768.
216 Hepburn J. R., Griffin M. L. An Analysis of Risk Factors Contributing to the Recidivism of Sex Offenders on Probation. Washington, D. C.: U. S. Department of Justice, 2004, p. 94–96.
217 Bennett L. W., Stoops Ch., Call Ch., Flett H. Program Completion and Re-Arrest in a Batterer Intervention System // Research on Social Work Practice, 2007, Vol. 17 (1), p. 42–54; Seabloom W., Seabloom M. E., Seabloom E., Barron R., Hendrickson Sh. A 14- to 24- Year Longitudinal Study of a Comprehensive Sexual Health Model Treatment Program for Adolescent Sex Offenders: Predictors of Successful Completion and Subsequent Criminal Recidivism // International Journal of Offender Therapy
and Comparative Criminology, 2003, Vol. 47 (4), p. 468–481.
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4.3. Rizikos, poreikio ir imlumo principo reikšmė
pozityviems probacijos taikymo rezultatams
Siekiant pozityvių probacijos taikymo rezultatų svarbu ne tik veiksmingai valdyti
probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos veiksnius, bet ir taikyti veiksmingus
darbo su probuojamaisiais metodus. Kitaip tariant, probacijos sistemos veiklos
veiksmingumas gali būti vertinamas ne tik per pasiektų rezultatų, bet ir per probuojamiesiems teikiamų paslaugų kokybės prizmę. Todėl svarbu nustatyti, kurie
darbo su probuojamaisiais metodai bei principai iš tiesų leidžia pasiekti geresnių
probacijos taikymo rezultatų.
Užsienio tyrimuose daug dėmesio skiriama D. A. Andrews ir J. Bonta suformuluotiems rizikos, poreikių ir imlumo (angl. risk, need, responsivity – RNR) principams
ir šių principų naudojimui dirbant su teisės pažeidėjais. Remiantis rizikos principu,
aukštos pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos asmenims turėtų būti taikomos
intensyvesnės intervencijos, o žemos rizikos asmenims turėtų būti taikomos minimalios intervencijos. Poreikių principas teigia, kad teisės pažeidėjams taikomos
intervencijos turėtų būti nukreiptos į jų kriminogeninius poreikius. Galiausiai, imlumo principas teigia, kad teisės pažeidėjams taikomos intervencijos turėtų atitikti
jų motyvacijos lygį, mokymosi galimybes ir individualias charakteristikas. 218 Manoma, kad labiausiai teisės pažeidėjų resocializacijai tinka kognityvinio-bihevioristinio
pobūdžio intervencijos,219 kadangi jos yra griežtai struktūruotos, lengvai suprantamos ir pritaikomos teisės pažeidėjams. J. Bonta ir bendraautorių tyrime RNR principai buvo taikomi probacijos tarnybų darbo kokybei vertinti.220
Nagrinėjant RNR principų pagrįstumą analizuojančius tyrimus, galima pastebėti, kad šių principų taikymas, dirbant su teisės pažeidėjais, iš tiesų gali lemti geresnius teisės pažeidėjų resocializacijos rezultatus. Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad, taikant RNR principus darbui su teisės pažeidėjais, pasiekiami reikšmingesni nusikalstamo recidyvo pokyčiai nei tuo atveju, kai šių principų nėra laikomasi. 221
Svarbu pažymėti, kad RNR principų laikymasis padeda pasiekti geresnių rezultatų
tiek probuojamųjų, tiek įkalinimo įstaigose esančių asmenų grupėse. Taigi RNR
principų taikymas darbui su probuojamaisiais gali padėti užtikrinti kokybišką ir
veiksmingą probacijos tarnybų darbą. Kadangi RNR principų nauda ir veiksmingumas yra pagrįsti moksliniais tyrimais, vertinant probacijos tarnybų darbo kokybę
Ward T., Melser J., Yates P. M. Reconstructing the Risk-Need-Responsivity Model: A Theoretical
Elaboration and Evaluation // Aggression and Violent Behavior, 2007, Vol. 12 (2), p. 208–228.
219 Bonta J., Rugge T., Scott T., Bourgon G., Yessine A. K. Exploring the Black Box of Community Supervision // Journal of Offender Rehabilitation, 2008, Vol. 47 (3), p. 248–270.
220 Ten pat.
221 Dowden C., Andrews D. A. What Works in Young Offender Treatment: A Meta-Analysis // Correctional Service of Canada, 1999, Vol. 11, p. 21–24; Hanson K. R., Bourgon G., Helmus L., Hodgson Sh. A
Meta-Analysis of Effectiveness of Treatment for Sexual Offenders: Risk, Need, and Responsivity. Ottawa: Public Safety Canada, 2009; Vieira T. A., Skilling T. A., Peterson-Badali M. Matching CourtOrdered Services with Treatment Needs // Criminal Justice and Behavior, 2009, Vol. 36 (4), p. 385–
401; Robinson Ch. R., Lowenkamp Ch. T., Holsinger A. M., van Benschoten S., Alexander M., Oleson J. C. A
Random Study of Staff Training Aimed at Reducing Re-Arrest (STAR): Using Core Correctional Practices in Probation Interactions // Journal of Crime and Justice, 2012, Vol. 35 (2), p. 167–188.
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prasminga būtų atsižvelgti į tai, kiek yra laikomasi RNR principų. Tokiu būdu vertinant probacijos tarnybų darbo kokybę, derėtų atsižvelgti į keletą darbo su probuojamaisiais aspektų:
1) probuojamųjų nusikalstamo elgesio rizikos ir jam taikomų intervencijų intensyvumo suderinamumą;
2) probuojamųjų kriminogeninių poreikių ir jiems teikiamų paslaugų suderinamumą;
3) taikomų intervencijų ir probuojamųjų motyvacijos, mokymosi galimybių bei
individualių charakteristikų suderinamumą.
Vertindami darbo su probuojamaisiais procesą, užsienio autoriai dažnai siekia
nustatyti, kiek intensyviai dirba probacijos darbuotojai. Antai 2005 m. Anglijos
ir Velso probacijos tarnybų veiklos plane ir J. Petersilia ir S. Turner intensyvios probacijos vertinimo tyrime vienas iš probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo kriterijų buvo susitikimų su probuojamaisiais skaičius,222 o 2004 m. Airijos probacijos
sistemos tyrime minimas konsultuojamų nuteistų asmenų skaičius.223 Tokiu būdu
vienu iš užsienio autorių taikomų probacijos sistemos efektyvumo vertinimo kriterijų tampa probacijos tarnybų darbo intensyvumas, ir tuo atveju, kai probacijos tarnybos dirba intensyviai ir siekia dažnesnio kontakto su probuojamaisiais, jų veikla
vertinama pozityviai. Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad intensyvus darbas bei aktyvus
intervencijų taikymas prasmingas tais atvejais, kai dirbama su aukštos rizikos probuojamaisiais, tačiau priežiūros ir taikomų intervencijų intensyvumas gali nedaryti
teigiamos įtakos (ar netgi daryti neigiamą įtaką) žemos rizikos grupei – šiai grupei
patartina taikyti minimalias intervencijas. Galima teigti, kad probacijos tarnybų darbo intensyvumas nėra savaime validus jų veiklos veiksmingumo vertinimo kriterijus, būtina atsižvelgti ir į tokio intensyvaus darbo poreikį.

Plačiau žr. Merrington S., Stanley S. Effectiveness: Who Counts What // Gelsthorpe L., Morgan R.
(Eds.). Handbook of Probation. Cullompton: Willan Publishing, 2007, p. 428–458; Petersilia J., Turner S. Evaluating Intensive Supervision Probation/Parole: Results of a Nationwide Experiment. D. C.:
U. S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1993.
223 Plačiau žr. Comptroller and Auditor General. The Probation and Welfare Service. Report on Value
for Money Examination. Dublin: Department of Justice, Equality and Law Reform, 2004.
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5. PROBACIJOS VEIKSMINGUMO VERTINIMO
GALIMYBĖS IR SIŪLOMI KRITERIJAI LIETUVOJE:
APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS
Šios mokslo studijos 1 skyriuje buvo aptarta Lietuvos probacijos sistemos raida.
Šiuolaikinė probacijos sistema Lietuvoje buvo sukurta tik 2012 m., įsigaliojus jos
veiklą reglamentuojančiam Probacijos įstatymui. Natūralu, kad tai yra labai trumpas
laikas probacijos darbuotojų ir visos sistemos identitetui formuotis. Būtent nuo susiformuoto identiteto priklauso ir 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.
Remiantis Probacijos įstatymo 4 straipsniu, probacijos sistemos tikslai yra
veiksmingos probuojamųjų resocializacijos užtikrinimas ir probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvo mažinimas (plačiau žr. šios mokslo studijos 2.1 ir
4.1 skyrius). Penkiose Lietuvos apygardose esančios probacijos tarnybos yra atsakingos už socialinio tyrimo išvadų dėl kaltinamųjų ir lygtinio paleidimo siekiančių
asmenų rengimą, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą, probuojamųjų priežiūros
planavimą, elgesio pataisos programų įgyvendinimą, socialinės pagalbos teikimą,
probuojamųjų elgesio kontrolę ir intensyvios priežiūros vykdymą. Vykdydami probuojamųjų asmenų priežiūrą, probacijos darbuotojai atsižvelgia į probuojamųjų
kriminogeninius poreikius, patiriamus sunkumus, nusikalstamo elgesio rizikos lygį,
teikia probuojamiesiems konsultacijas jiems aktualiais socialiniais klausimais ir
vykdo elgesio korekciją skatinančias intervencijas. Taigi, vertinant probacijos sistemos veiklos veiksmingumą, būtų prasminga atsižvelgti į tai, kiek probacijos sistemai pavyksta įgyvendinti jai keliamus tikslus.
Šios mokslo studijos 2.2–2.7 skyriuose išnagrinėta Lietuvos probacijos sistemos
veiklos vertinimo praktika, apžvelgti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateikiami duomenys apie probacijos tarnybų veiklą.
Aptarti veiklos vertinimo kriterijai rodo, kad, modernizuojant bausmių vykdymo
sistemą Lietuvoje, lyg ir skatinamas bausmės atlikimas bendruomenėje ir kartu
siekiama mažinti nuteistųjų nusikalstamą recidyvą, tačiau bausmių vykdymo sistemos veiklos vertinimo rodikliai neparodo, kiek užsibrėžti tikslai yra pasiekiami, o
pagrindiniai probacijos sistemos veiklos veiksmingumo kriterijai siejami tik su
registruoto probuojamųjų nusikalstamų veikų recidyvo rodikliais, dalis kurių
netgi apie patį registruotą recidyvą mažai ką pasako.
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Užsienyje atliktų mokslinių tyrimų apžvalga atskleidė, kad, vertinant probacijos sistemos veiklos veiksmingumą užsienio šalyse makrolygmeniu, taip pat dažnai
atsižvelgiama į oficialiai užregistruotą probuojamųjų nusikalstamą recidyvą, tačiau,
kitaip nei Lietuvoje, nagrinėtose užsienio šalyse atliekami daug išsamesni šio reiškinio tyrimai. Tyrinėdami nusikalstamą recidyvą, užsienio mokslininkai atsižvelgia į
daugelį socialinių ir demografinių pakartotinai nusikalstančių probuojamųjų charakteristikų, atlieka tęstinius tyrimus, leidžiančius įvertinti nusikalstamą recidyvą
net probacijos terminui pasibaigus. Tuo tarpu Lietuvoje kol kas remiamasi priežiūros metu pradėtų ikiteisminių tyrimų statistika, tad net probuojamųjų registruotas nusikalstamas recidyvas nėra analizuojamas ilgalaikėje perspektyvoje.
Probacijos tarnybų statistinėse atskaitose pateikiami statistiniai rodikliai, leidžiantys iš dalies įvertinti tam tikrą probuojamųjų recidyvinio nusikalstamo elgesio
struktūrą – dauguma šių rodiklių analizuoti šios mokslo studijos 1 ir 2 skyriuose:224
1. asmenų, kuriems pradėti ikiteisminiai tyrimai už nusikalstamas veikas,
skaičius (vyrų ir moterų);
2. dėl labai sunkių nusikaltimų pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius (vyrams ir
moterims);
3. dėl nusikalstamų veikų, padarytų per 1 mėn. nuo priežiūros pradžios,
pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius (vyrams ir moterims);
4. dėl skirtingo pobūdžio nusikalstamų veikų pradėtų ikiteisminių tyrimų
skaičius (vyrams ir moterims);
5. skirtingas probacijos sąlygas vykdantiems asmenims (vyrams ir moterims)
pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius (dėl labai sunkių, per 1 mėn. padarytų ir
skirtingo pobūdžio nusikaltimų).
Taigi, analizuojant probuojamiesiems pradėtų ikiteisminių tyrimų rodiklius,
kurie yra laikomi pagrindiniu probacijos sistemos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijumi, atsižvelgiama į probuojamųjų lytį, teismo paskirtų probacijos sąlygų ypatumus ir nusikalstamų veikų, dėl kurių pradėti ikiteisminiai tyrimai, pobūdį bei pavojingumo laipsnį. Vis dėlto 2014 m. Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitoje pateikiami tik skaičiai, o 2014 m. Kalėjimų
departamento veiklos ataskaitoje yra lyginamas 2013 m. ir 2014 m. pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius, tačiau nėra analizuojama, dėl kokio pobūdžio nusikalstamų
veikų buvo pradėti nauji ikiteisminiai tyrimai, koks buvo šių veikų pavojingumo
laipsnis bei kurioms probuojamųjų grupėms buvo pradėta daugiau ikiteisminių tyrimų. Nagrinėjant 2014 m. Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitą, galima pastebėti, kad probacijos tarnybos kaupia duomenis apie probuojamųjų socialines ir demografines charakteristikas (amžių, išsilavinimą, darbingumą, nusikalstamo elgesio rizikos lygį ir kt.), tačiau šios informacijos nebandoma susieti su probuojamiesiems pradėtų ikiteisminių tyrimų statistika. Manytina, kad, siekiant išsamiau išanalizuoti probuojamiesiems pradėtų ikiKalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Biudžeto planavimo skyriaus Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaita už 2014 m.
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teisminių tyrimų tendencijas, derėtų susieti probuojamųjų socialines ir demografines charakteristikas su jų nusikalstamo recidyvo rodikliais, taip pat nagrinėti ne tik
naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičių, bet ir veikų, dėl kurių pradėti tyrimai,
pobūdį, pavojingumą.
Lyginant Lietuvoje taikomą probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo kriterijų (naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius) su užsienio šalyse taikomais kriterijais, svarbu pažymėti, kad užsienio šalių tyrimuose probacijos taikymo efektyvumas taip pat dažnai vertinamas pagal probuojamųjų nusikalstamą recidyvą, tačiau
skirtingose šalyse šis terminas yra apibrėžiamas skirtingai. Airijoje ir Naujoje Zelandijoje asmuo yra laikomas pakartotinai nusikaltusiu, jei jo atžvilgiu yra priimamas
apkaltinamasis nuosprendis, JAV atsižvelgiama į suėmimų ir probacijos panaikinimų
rodiklius, o Kanadoje – į probacijos pažeidimų ir pakartotinio patekimo į pataisos
sistemos akiratį rodiklius. Lietuvoje taikomas kriterijus rodo, kiek probuojamųjų
pakartotinai pateko į teisėsaugos sistemos akiratį ir buvo įtariami naujų nusikalstamų veikų padarymu, tačiau asmens atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas tiesiogiai nerodo, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, kadangi jo kaltė dar nėra
įrodyta, todėl šis kriterijus negali tiksliai atspindėti probuojamųjų nusikalstamo recidyvo.
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateikiamose ataskaitose nurodomi statistiniai rodikliai detaliau neanalizuojami ar neinterpretuojami, nėra bandoma sieti tam tikras probuojamųjų charakteristikas su jų
rizika nusikalsti,225 neatsižvelgiama į tai, ar probuojamieji yra įtariami dėl sunkesnių
ar mažiau sunkių nusikalstamų veikų padarymo. Be to, vertinant Lietuvos probacijos sistemos veiklos veiksmingumą, nėra bandoma vertinti probuojamųjų
resocializacijos rezultatų.
Nors probuojamiesiems pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius yra pagrindinis
veiklos atskaitoje nurodomas Lietuvos probacijos sistemos veiklos veiksmingumo
vertinimo kriterijus, atskirų probacijos tarnybų veiklos ataskaitose yra pateikiami
probacijos registre esančių asmenų priežiūros ir elgesio korekcijos proceso
(Priemonės 03 001-01-01-01) vertinimo kriterijai. Kitaip tariant, vertinant probacijos sistemos veiklą, atsižvelgiama ir į probacijos tarnybų vykdomus darbus, teikiamas paslaugas. Apžvelgiant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių 2014 m.
veiklos planus, galima pastebėti, kad, vykdant minėtą priemonę, skirtingose apygardose imamasi skirtingų veiksmų ir atitinkamai veiklos vertinimui yra taikomi

Pavyzdžiui, statistinėse ataskaitose yra nurodoma, kokiam rizikos lygiui priskirti ataskaitos dieną
duomenų registruose esantys asmenys, jei toks lygis buvo nustatytas. Būtų svarbu vertinti, koks buvo
realus šių skirtingiems rizikos lygiams priskirtų asmenų elgesys, kaip jis keitėsi ir kiek iš jų pažeidė
probacijos sąlygas, tapo įtariamaisiais, buvo nuteisti ir pan. Kita vertus, šis rizikos lygių nustatymas
lemia ir būtinybę dirbti su skirtingo rizikos lygio nuteistaisiais nevienodu intensyvumu ir pirmiausia
būtent vertinti darbo kokybę, o ne recidyvo faktą. Pavyzdžiui, atrodytų logiška, kad aukštos rizikos
lygiui priskirtas asmuo galiausiai nusikalto ir tai nerodo nekokybiško probacijos darbo. Tačiau jį gali
rodyti faktas, kad su aukštos rizikos lygiui priskirtais nuteistaisiais nebuvo atitinkamai dirbama –
šiuo požiūriu darbo kokybiškumas nepriklauso nuo recidyvo fakto.
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skirtingi kriterijai.226 Pavyzdžiui, kalbant apie elgesio korekcijos programų vykdymą, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos 2014 m. veiklos plane atskirai nurodoma, kiek asmenų dalyvavo ir baigė korekcines programas „Tik tu ir aš“, „Equip“ ir
„Elgesys–Pokalbis–Pasikeitimas“, o Kauno apygardos probacijos tarnybos 2014 m.
veiklos plane nurodomas bendras visose elgesio korekcijos programose dalyvavusių
ir jas baigusių asmenų skaičius. Be to, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos
2014 m. veiklos plane nurodoma, kad priežiūroje esantiems asmenims bus taikomos
atkuriamojo teisingumo priemonės, o Kauno probacijos tarnybos 2014 m. veiklos
plane informacijos apie tokią probacijos tarnybos veiklą nepateikiama. Taigi galima
daryti išvadą, kad kiekvienoje Lietuvos apygardoje taikomi kiek skirtingi probacijos
tarnybų veiklos vertinimo kriterijai, tačiau visi šie kriterijai dažniausiai nurodo probacijos tarnybų teikiamų paslaugų apimtį (įvykusių pasitarimų, diskusijų, pasirašytų
sutarčių, organizuotų priemonių, patikrinimų ir aptarnautų asmenų skaičių). Tokiu
būdu, vertinant probacijos registre esančių asmenų priežiūros ir elgesio korekcijos
procesą, orientuojamasi į probacijos tarnybų suteiktų paslaugų ir atliktų darbų
kiekybę, o ne kokybę.
Analizuojant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veiklos planus bei ataskaitas, taip pat galima
pastebėti, kad, vertinant probacijos sistemos veiklos efektyvumą ir probuojamųjų
priežiūros ir elgesio korekcijos procesą, remiamasi tik oficialia statistika. Nors dalis užsienio šalyse atliktų probacijos efektyvumo tyrimų taip pat remiasi tik oficialiais duomenimis apie probacijos tarnybų veiklą ir jos rezultatus, išsamesnio pobūdžio tyrimuose yra derinami skirtingi informacijos šaltiniai – probuojamųjų bylų ir
probacijos pareigūnų parengtų socialinio tyrimo išvadų medžiaga, probacijos pareigūnų, teisėjų, probuojamųjų apklausų rezultatai, probacijos darbuotojų darbo stebėjimo duomenys. Taigi, siekiant kuo išsamiau įvertinti Lietuvos probacijos sistemos
veiklos veiksmingumą, informacija apie probacijos tarnybų teikiamų paslaugų kokybę turėtų būti renkama iš keleto skirtingų šaltinių.
Atsižvelgiant į atliktą analizę ir užsienio šalių probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo praktiką bei Lietuvos patirtį šioje srityje, galima pateikti keletą rekomendacijų, kaip galėtų būti vertinama Lietuvos probacijos sistema:
1. Pirmiausia būtina atskirti bent 3 skirtingo lygmens rodiklius:
a) makrolygmens bausmių

vykdymo

sistemos

vertinimą,

kuriame

atsispin-dėtų visos bausmių vykdymo sistemos siekiami tikslai, pokyčiai,
tendencijos; pavyz-džiui, siekiant plėsti probaciją, probuojamųjų asmenų skaičiaus
didėjimas neparodo, kad ji yra plečiama (žr. mokslo studijos 2.5 skyrių, taip pat
Airijos patirties aprašymą), nes šis skaičius priklauso nuo įvairiausių veiksnių; šiuo
atveju būtina kompleksiškai įvertinti daug baudžiamojo persekiojimo rodiklių;

Kauno apygardos probacijos tarnybos 2014 m. veiklos planas, 2014-06-05; Klaipėdos apygardos
probacijos tarnybos 2014 m. veiklos planas, 2014-06-05; Panevėžio apygardos probacijos tarnybos
2014 m. veiklos planas, 2014-06-05; Šiaulių apygardos probacijos tarnybos 2014 m. veiklos planas,
2014-06-05; Vilniaus apygardos probacijos tarnybos 2014 m. veiklos planas, 2014-06-05.
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b) bendrų probacijos227 rodiklių vertinimą, kuris apimtų probacijos registre
esančių asmenų struktūros ir požymių kaitos tendencijų, taip pat probacijos
personalo statistikos vertinimą; dauguma šių rodiklių skaičiuojami ir dabar, tačiau
esminė jų skaičiavimo problema yra ta, kad jie siejami su tam tikro metų pradžioje
nustatyto plano siekimu, be to, pateikiami kaip neva rodantys probacijos
(ne)veiksmingumą; tokie rodikliai, kaip bendras probuojamųjų skaičius, probuojamųjų pasiskirstymas pagal lytį, pagal amžių, dirbančių ir nedirbančių,
nesimokančių ir besimokančių, nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausančių ir t. t.
asmenų skaičiai yra svarbūs, nes jie leidžia įvertinti probacijos sistemos veiklos
apimtis, taip pat jos veiklai svarbias tendencijas,228 tačiau šie rodikliai neturi ir
negali būti planuojami kaip pasiektini, juo labiau – jie negali parodyti probacijos
(ne)veiksmingumo; lygiai taip pat svarbi probacijos tarnybų personalo bendroji
statistika, kvalifikacija, jos kėlimas ir pan.;
c) probacijos veiksmingumo vertinimą, kuris apimtų bent 3 lygmenis:
i. metinių statistinių rodiklių vertinimą;
ii. ilgalaikių statistinių rodiklių vertinimą;
iii. tikslinius empirinius tyrimus.
Kai kurie dabar numatyti probacijos veiklos veiksmingumo kriterijai, analizuoti šioje mokslo studijoje, parodo tam tikrą probacijos veiklos rezultatą, pavyzdžiui,
probuojamųjų, kurie atlygino nusikalstama veika padarytą materialinę žalą, skaičius, baigusių elgesio keitimo programas dalis;229 kai kuriuos kitus kriterijus būtina
labiau modifikuoti – pavyzdžiui, skaičiuoti per metus įsidarbinusių ar pradėjusių
mokytis asmenų skaičių, konsultuotų (o ne aplankytų namuose) asmenų skaičių ir
pan. Minėta, kad būtina analizuoti ilgesnio laikotarpio visus su recidyvu susijusius
rodiklius, o tam tikriems kokybės aspektams išsiaiškinti galima atlikti tikslinius empirinius tyrimus, kurių gausūs pavyzdžiai buvo pateikti analizuojant užsienio šalių
patirtį.
2. Kadangi Probacijos įstatyme probacijos sistemos tikslas suformuluotas iš
dviejų dalių – veiksminga probuojamųjų resocializacija ir jų nusikalstamo recidyvo
mažinimas, vertinant probacijos taikymo veiksmingumą Lietuvoje, prasminga atsižvelgti ne tik į nusikalstamo recidyvo rodiklių pokyčius, bet ir stengtis įvertinti probuojamųjų resocializacijos proceso rezultatus (pozityvius probuojamųjų gyvenimo pokyčius). Resocializacijos proceso rezultatai galėtų būti vertinami, atliekant
asmens nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimą probacijos termino pradžioje ir paŠi mokslo studija skirta būtent probacijos tematikai, todėl čia ji ir minima, tačiau iš esmės tokius rodiklius skaičiuoti svarbu ir probacijoje plačiąja prasme, ir vykdant stacionarias bausmes bei priemones.
228 Pavyzdžiui, nuosekliai didėjant probuojamųjų skaičiui būtina kelti ir finansavimo bei personalo
skaičiaus probacijos sistemoje ar atskirose tarnybose didinimo klausimą, didėjant probuojamųjų moterų ar nepilnamečių skaičiui reikia rūpintis atitinkamu veiksmingiau su šiomis probuojamųjų kategorijomis dirbančio personalo buvimu, didėjant nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų
skaičiui reikia rūpintis jiems teikiamų paslaugų apimtimis, didėjant už smurtinius nusikaltimus nuteistų asmenų skaičiui reikia daugiau smurto prevencijos programų ir t. t.
229 Tik šio rodiklio skaičiavimo metodiką reikėtų patikslinti, nes šiuo metu nėra aišku, dėl kokių priežasčių šios programos nebuvo baigtos, taip pat būtina tiksliau apibrėžti, kokios programos atitinka
esminius kokybės reikalavimus.
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baigoje, taip pat nagrinėjant, kiek pavyko įgyvendinti individualų asmens priežiūros
planą ir įvykdyti teismo paskirtas probacijos sąlygas.
3. Vertinant probacijos tarnybų priežiūroje esančių asmenų nusikalstamą recidyvą, turėtų būti atsižvelgiama į pakartotinai nusikalstančių probuojamųjų socialines ir demografines charakteristikas, taip pat į naujai padarytų nusikalstamų
veikų pobūdį bei pavojingumo laipsnį. Siekiant įvertinti probacijos taikymo rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje, turėtų būti atliekami tęstiniai tyrimai, atskleidžiantys
priežiūroje buvusių asmenų nusikalstamo recidyvo tendencijas probacijos terminui
pasibaigus.
4. Šiuo metu taikomas probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo kriterijus
(probuojamiesiems pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius) atskleidžia, kiek probuojamųjų pakartotinai patenka į teisėsaugos sistemos akiratį, tačiau jis tiesiogiai neatskleidžia probuojamųjų nusikalstamo recidyvo masto, todėl ateityje, siekiant tyrinėti probuojamųjų nusikalstamo recidyvo tendencijas, prasminga remtis tikslesniu kriterijumi, pavyzdžiui, probuojamųjų, kurių atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis
nuosprendis, skaičiumi. Taip pat tokio pobūdžio tyrimuose galima būtų atsižvelgti į
probacijos panaikinimų bei teismo paskirtų probacijos sąlygų pažeidimų statistiką,
kaip tai yra daroma kai kuriose užsienio šalyse.
5. Probacijos įstatymas numato įvairių konkrečių užduočių probacijos tarnyboms (pavyzdžiui, individualių planų sudarymą, socialinių išvadų rengimą), probuojamųjų resocializacijos formų taikymą, socialinės pagalbos teikimą, probuojamųjų
elgesio kontrolės priemonių ir elgesio pataisos programų įgyvendinimą, intensyvią
priežiūrą – visų šių užduočių ir priemonių įgyvendinimas turėtų tapti probacijos
veiksmingumo vertinimo kriterijais.
6. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vienos iš probuojamųjų resocializacijos formų – atkuriamojo pobūdžio priemonių taikymui siekiant sutaikyti
probuojamąjį ir nukentėjusįjį ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą – įgyvendinimo kokybei. Pradėjus įgyvendinti kaltininko ir nukentėjusiojo mediacijos projektus svarbu, kad ši perspektyvi ir veiksminga priemonė toliau būtų plėtojama ir
plečiama.
7. Siekiant kuo išsamiau įvertinti probacijos sistemos veiklos efektyvumą, ateityje atliekami tyrimai turėtų remtis ne tik oficialia statistika apie probacijos tarnybų
veiklą ir probacijos taikymo rezultatus, bet ir kitais empirinių mokslinių tyrimų
metodais, šaltiniais – probacijos darbuotojų, probuojamųjų, teisėjų apklausų rezultatais, probuojamųjų bylų ir socialinio tyrimo išvadų medžiagos analize, probacijos
pareigūnų darbo stebėjimu.
8. Vertinant probuojamųjų priežiūros ir elgesio korekcijos procesą, prasminga
atsižvelgti ne tik į kiekybinius jo aspektus (programose dalyvaujančių asmenų skaičių, suteiktų atkuriamojo teisingumo paslaugų apimtį, organizuotų auklėjamojo poveikio priemonių skaičių ir kt.), bet ir į šio proceso kokybę, t. y. probacijos tarnybų
veiklos atitiktį veiksmingos praktikos principams.
9. Už probacijos vykdymą tiesiogiai atsakingos probacijos tarnybos, probacija
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yra bausmės vykdymo forma, tačiau neretai probuojamųjų asmeniniai ir socialiniai
sunkumai gerokai viršija probacijos darbuotojų galimybes ir kompetenciją. Siekiant
šiuos sunkumus įveikti, šiuolaikinė probacijos sistema neįsivaizduojama be kompleksinio požiūrio ir tikslingo bendradarbiavimo su kitomis valstybinėmis
institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.230 Todėl viena iš veiksmingos probacijos prielaidų yra geri bendradarbiavimo ryšiai su kitomis institucijomis
ir organizacijomis, veiksmingas tarpininkavimas patikint tam tikrų probuojamųjų
sunkumų sprendimą partneriams, užtikrinant savalaikį ir jų poreikius atitinkantį
siuntimą ten, kur jie gali gauti veiksmingiausią pagalbą. Šio bendradarbiavimo kokybė yra veiksmingos probacijos sąlyga, todėl taip pat turėtų būti vertinama atitinkamais kriterijais ir rodikliais.231

Tai pabrėžiama ir Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje dėl Europos Tarybos probacijos taisyklių: „Probation agencies shall work in partnership with other public or private organisations and local communities to promote the social inclusion of offenders. Co-ordinated and complementary inter-agency and inter-disciplinary work is necessary to meet the often complex needs of
offenders and to enhance community safety.“ Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija
CM/Rec (2010) 1 dėl Europos Tarybos probacijos taisyklių, 12 punktas. Prieiga per internetą, pavyzdžiui, anglų, vokiečių arba prancūzų kalbomis: <https://www.coe.int/>.
231 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo, taip pat vidinės organizacijos kokybės ir kiti galimi nuteistųjų
integracijos vertinimo kriterijai buvo aprašyti ir analizuoti kitame Lietuvos teisės institute atliktame
tyrime: Sakalauskas G., Kalpokas V. Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis.
Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 10. Vilnius: Eugrimas, 2012, p. 67–100. Prieiga per internetą:
<http://www.teise.org/data/Nuteistuju_integracijos_modelis.pdf>.
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SUMMARY

Assessment of Probation Effectiveness
Gintautas Sakalauskas, Liubovė Jarutienė
On July 1st 2012 Probation Act came into force in Lithuania. Therein probation was
defined as a conditional alternative to imprisonment, i. e. conditional release or suspension of custodial sentence, which essentially implied offender supervision. The
main purpose of is to ensure effective resocialization of probationers and reduce the
rate of their recidivism. In order to gain this purpose, Lithuanian probation system
applies various measures, which are specified in the Probation Act.
Back in year 2000 correctional inspections were instituted and started to perform the functions of Lithuanian probation system. The Probation Act and the associated legislation were aimed at creating the new structure of probation system,
which would follow proper principles, apply specific resocialization measures, offer
help instead of control, involve governmental and non-governmental organizations
and be capable of reacting to various probationers’ needs.
Lithuanian probation services supervise about 20,000 persons a year. Although only nearly a half of these persons are the ones with suspension of custodial
sentence or conditionally released, it is obvious that the effective probation services
are at the best interest of both the sentenced persons and the whole society. Also,
the effectiveness of probation services is the main condition that makes the whole
probation system serve its purpose.
The success of probation services is related to public security, criminal recidivism reduction and the complex process of integrating sentenced people into society. Therefore, it is important to monitor probation system effectiveness, discover effective strategies of supervision and resocialization, give up ineffective practice and
constantly provide recommendations in order to improve the effectiveness of probation system. When it comes to the effectiveness of probation system, it is understood as a level to which the main purpose of probation is gained applying a certain
amount of resources. In order to evaluate the effectiveness of probation system, it is
essential to pick appropriate criteria, which are the primary topic of this study.
Currently the decline of the rate of new pre-trial investigations against probationers is the main criterion of probation system effectiveness in Lithuania. In other
words, official records of probationers’ criminal recidivism are the major indicators
of probation system effectiveness. Some other criteria have also been established
but not all of them can be related to the actual probation effectiveness. Therefore
the purpose of this study is to evaluate the criteria, which are applied to measure
probation effectiveness in Lithuania, discuss their advantages and drawbacks and
analyse the main indicators of probation effectiveness. Also, this study is aimed at
analysing the foreign models and criteria used for evaluation of probation effective- 116 -

ness and making recommendations suitable for Lithuanian context.
In the course of this study authors were analysing the legislation of probation
and strategic planning, and also the statistical data of probation performance. In order to examine the experience of foreign countries, scientific publications, foreign
legislation acts, statistical data and reports of probation services have been analysed. The analysis covered the experience of six countries, i.e. Ireland, England and
Wales, USA, Canada, New Zealand and Germany. All of these countries have longstanding systems of probation, therefore, compared to Lithuania, they have gathered
broader experience evaluating the effectiveness of probation system. Moreover, the
purpose and functions performed by probation systems in these countries are quite
similar to the ones in Lithuania, thereby the models of probation effectiveness evaluation applied there could be suitable for Lithuanian context.
At the end of this study authors suggest the options of creating the system of
criteria for probation effectiveness evaluation in Lithuania. Authors emphasise that
it is the formation of probation workers’ identity that influences applied supervision
methods, internalised mission, main goals and criteria of quality for applied measures. Contemporary probation system cannot be exclusively focused on formal control and registration of certain incidents. On the contrary, it should be oriented towards motivating, reinforcing and changing the tendency of probationers’ behaviour. Taking this approach, formal statistical indicators are not enough to evaluate
probation effectiveness, therefore the main attention should be focused on the quality of applied measures, amount of provided service and rateability of decisions
which can affect probationers’ lives in a long time perspective.
This study may provide additional opportunities and measures of improving
probation effectiveness and its evaluation in Lithuania. It may be interesting to probation practitioners and theorists as well as people concerned about current issues
of penal enforcement.
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