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Tyrimas buvo atliktas siekiant nustatyti nepilnamečių nusikalstamumo,
teistumo, bei jų interesų pažeidimų dinamikos analizavimo būdus ir metodus ir tokiu
būdu prisidėti prie Lietuvos pataisos sistemos tobulinimo, sukuriant sąlygas efektyviau ir
teisingiau spręsti nepilnamečių justicijos problemas. Tyrimas atliktas analizuojant teisės
aktus, numatančius nepilnamečių teisinės padėties ypatumus ir prokuroro funkcijas.
Minėtieji aktai skatina kaupti, sisteminti ir analizuoti prokurorams reikalingą informaciją
(Baudžiamasis, Baudžiamojo proceso, Bausmių vykdymo, Civilinis kodeksai ir kt.).
Tyrime apžvelgta informacijos kaupimo, sisteminimo Lietuvoje bei užsienio šalyse
praktika bei atlikta sociologinė prokurorų apklausa.
Atliekant sociologinę apklausą, siekta išsiaiškinti prokurorų nuomonę apie
informacijos kaupimą prokuratūrose. Sociologinės apklausos rezultatai parodė, jog
dauguma prokurorų žino, kad jų prokuratūroje vedama nepilnamečių bylų apskaita,
tačiau tik maždaug kas trečias prokuroras ja naudojasi. Tik pusė respondentų, atsakiusių,
jog naudojasi nepilnamečių bylų apskaita, pripažino, kad apskaitoje esanti informacija
praverčia vykdant darbines funkcijas. Tyrime daroma išvada, kad tokias negatyvias
tendencijas lemia vykdomos nepilnamečių bylų apskaitos trūkumai: nepakankamas
kaupiamos informacijos kiekis, netinkamas kaupiamos informacijos sisteminimas.
Remiantis tyrimo metu gauta informacija, daroma išvada, kad ikiteisminio
tyrimo nepilnamečių bylose metu tikslinga kaupti duomenis apie nepilnamečių
nusikalstamas veikas, asmenybę, gyvenimo ir auklėjimo sąlygas – šeimą, užimtumą, taip
pat rinkti duomenis apie pakartotinai nusikaltusius nepilnamečius. Aiškinantis įstatymų
pažeidimo priežastis, būtinas vaikų teisių apsaugos tarnybų, nepilnamečių reikalų
policijos pareigūnų ir prokurorų bendradarbiavimas, todėl siūloma tobulinti teisėsaugos
institucijų ir vaiko teisių apsaugos tarnybų keitimosi informacija tvarką. Remiantis tyrimo
metu sukauptais duomenimis, formuluojamas nepilnamečių bylose pildomos anketos
modelis, svarbiausios anketos pozicijos (bendrieji duomenys apie nepilnametį, duomenys
apie šeimą, nepilnametį (asmenybę, elgesį, aplinkos sąlygas) charakterizuojantys
duomenys, duomenys apie padarytą nusikalstamą veiką, duomenys apie anksčiau
taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą, duomenys apie paauglio elgesį po to, kai
buvo taikytos poveikio priemonės, baudžiamosios bylos tyrimo rezultatai, duomenys apie
nuteisimą, nustatyti ikiteisminio tyrimo trūkumai ir priemonės, kurių imtasi jiems
pašalinti).

