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DR. ROKO USCILOS MOKSLO STUDIJOS
„DINAMINIO SAUGUMO KONCEPCIJA
LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE“
RECENZIJA
Lietuvos teisės instituto vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Roko Uscilos
mokslo studija „Dinaminio saugumo koncepcija laisvės atėmimo vietose“
(toliau – mokslo studija) skirta spręsti aktualią ir tuo pat metu sudėtingą
bausmių vykdymo sistemos pokyčių problemą, susijusią su dinaminio
saugumo koncepcijos suvokimu ir jos įdiegimu laisvės atėmimo vietose.
Ne paslaptis, jog pastarąjį dešimtmetį bausmių vykdymo sistema ir ją
sudarančios pataisos, probacijos ir kitos įstaigos susidūrė su iššūkiais
gerindamos kalinimo kultūrą Lietuvoje ir ieškodamos veiksmingų darbo su
nuteistaisiais bei nuteistųjų resocializacijos būdų ir priemonių. Pataisos
įstaigose vis dar vyrauja darbo su nuteistaisiais modelis, daugiausia
nukreiptas į nuteistųjų fizinę apsaugą bei jų elgesio kontrolės užtikrinimą,
neskiriant pakankamo dėmesio socialiniam reabilitaciniam darbui su
nuteistaisiais, pataisos pareigūnų rengimui, pataisos įstaigų personalo
kompetencijos ugdymui, etikos, bendravimo su nuteistaisiais ir
psichologinių įgūdžių formavimui bei profesionalumo ir bendradarbiavimo
tarp įvairių bausmių vykdymo sistemoje veikiančių subjektų, įtraukiant ir
visuomenę, didinimui.
Viešai deklaruojama, kad nuo 2015 m. Lietuvos bausmių vykdymo
sistemoje bandoma įdiegti ir kai kuriose pataisos įstaigose taikyti dinaminės
priežiūros modelį. Trumpalaikė dinaminės priežiūros modelio taikymo
laisvės atėmimo vietose praktika rodo atotrūkį tarp lūkesčių, realybės ir
norimo gauti rezultato nuteistųjų resocializacijos srityje. Pataisos įstaigos
susiduria su iššūkiais ir neretai dirbtinai, vadovaudamosi nuojauta ir turima
diskrecijos teise, naudoja dinaminės priežiūros elementus nesuvokdamos
šio darbo su nuteistaisiais metodo reikšmės. Be to, pasirinktas dinaminės
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priežiūros kaip naujas darbo su nuteistaisiais būdas suprantamas siaurai ir
neatspindi geriausios Europos valstybių praktikos šioje srityje. Pažangių
Europos valstybių (Norvegijos, Suomijos, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos
ir kt.) darbo su nuteistaisiais praktika grindžiama ne dinaminės priežiūros,
bet dinaminio saugumo koncepcija. Ši koncepcija sėkmingai taikoma ne
vieną dešimtmetį, ji akcentuojama Europos Sąjungos ir kituose
tarptautiniuose dokumentuose, įskaitant ir Europos kalėjimų taisykles
(2006). Pataisos įstaigos ir visa bausmių vykdymo sistema turėtų
persiorientuoti ir objektyviai įsivertinti išorės ir vidaus veiksnius, lemiančius
darbo su nuteistaisiais kokybės gerinimą. Dinaminis saugumas yra gana plati
koncepcija, o jos visapusiškas integravimas į bausmių vykdymo sistemą turi
remtis atliekamais moksliniais tyrimais, empirine praktika ir tam sukurta
atitinkama teisine baze.
Dr. R. Uscilos mokslo studija skirta būtent jau įvardytiems
probleminiams klausimams spręsti ir kelia didelį susidomėjimą. Mokslo
studijoje autorius preciziškai derina teorinį-analitinį ir empirinį tyrimą, jį
pagrindžia gautais tyrimo rezultatais, praktine patirtimi atsakydamas į
mokslinės problemos klausimą dėl dinaminio saugumo koncepcijos
plėtojimo naudos bausmių vykdymo sistemai.
Mokslo studijos vertę didina tai, kad autorius gana tiksliai konstruoja
teorinius dinaminio saugumo koncepcijos bruožus: dinaminio saugumo
sampratą, jos turinį ir sudedamuosius elementus, dinaminio saugumo
principus, dinaminio saugumo aprėptį ir jos ribas bei praktinio pritaikymo
galimybes. Teoriniu lygmeniu keliamos prielaidos ir nurodomi veiksniai,
stabdantys dinaminio saugumo modelio integravimą į pataisos įstaigų
veiklos praktiką. Galima pasidžiaugti, kad autorius gana nuosekliai
panaudoja dinaminio saugumo koncepcijos konstravimo žingsnius,
įvertindamas nuteistųjų resocializacijos ir darbo su nuteistaisiais spragas,
atliekamus bausmių vykdymo sistemos organizacinius ir valdymo procesų
optimizavimo pokyčius, pataisos pareigūnų rengimo ir su nuteistaisiais
dirbančio pataisos įstaigų personalo kompetencijų ugdymo trūkumus.
Mokslo studijoje nuosekliai ir aiškiai pristatoma tyrimo metodologija
bei tyrimo priemonės, kurios leido kokybiškai nustatyti ir įvertinti dinaminio
saugumo koncepcijos įdiegimo bei taikymo pataisos įstaigų veikloje
trukdžius, pataisos pareigūnų požiūrį į dinaminį saugumą kaip inovatyvų
darbo su nuteistaisiais metodą, įvertinti pataisos įstaigų pasirengimą realiai
naudoti dinaminį saugumą kaip pagrindinę nuteistųjų resocializacijos ir
integracijos į visuomenę veiklos kryptį, minėto modelio taikymo privalumus
ir trūkumus. Autoriaus atliktas empirinis tyrimas yra reprezentatyvus
Lietuvos mastu, apimantis skirtingų tipų ir dinaminio saugumo (priežiūros)
taikymo praktiką turinčias pataisos įstaigas, o gauti empirinio tyrimo
rezultatai yra įdomūs, pagrįsti autoriaus nuomone ir ypač naudingi plėtojant
dinaminio saugumo koncepciją Lietuvoje. Galima būtų suabejoti tik
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autoriaus pasirinkta empirinio tyrimo metodologijos kryptimi ir norėtųsi
detalesnio jos paaiškinimo, kokiais kriterijais remiantis tyrimui atlikti buvo
pasirinktos pataisos įstaigos, dinaminės priežiūros funkcijas vykdantys
pataisos pareigūnai ir ar jų skaičius yra gausus vertinant santykį su Kalėjimų
departamento organizacinėje sistemoje esančiais pataisos pareigūnais.
Mokslo studijoje pateikiamos autoriaus išvados ir pasiūlymai galėtų
labiau akcentuoti dinaminio saugumo modelio turinį, jo sudedamuosius
elementus, pabrėžiant jo pritaikymo bausmių vykdymo sistemoje galimas
rizikas ir jų suvaldymo priemones. Pasigendama autoriaus požiūrio atsakant
į esminį klausimą: ar Lietuvos valstybei tikslinga kurti savitą, ar perimti kitų
valstybių praktiką formuojant dinaminio saugumo koncepciją. Atsakymas į
šį klausimą padėtų bausmių vykdymo sistemos plėtros vykdytojams
pasirinkti tinkamą kryptį kokybiškai pertvarkant pataisos pareigūnų
rengimo ir kompetencijos ugdymo, nuteistųjų resocializacijos ir pataisos
įstaigų infrastruktūros gerinimo sistemą.
Nepaisant aukščiau pateiktų diskusinio pobūdžio pastebėjimų, galima
drąsiai konstatuoti, kad ši mokslo studija neabejotinai pasižymi originaliais
mokslinio tyrimo rezultatais, naujumu, teoriniu ir praktiniu reikšmingumu
konstruojant dinaminio saugumo koncepciją bausmių vykdymo sistemoje.
Mokslo studijos turinys ir empirinė medžiaga iliustruota bei pateikta
nuosekliai, pagrindiniai tyrimo rezultatai įdomiai apibendrinti, autoriaus
įžvalgos pagrįstos argumentais.
Lietuvos bausmių vykdymo sistema stokoja kokybiškų, tikslingų,
empirika grįstų mokslinių tyrimų, į juos įtraukiant įvairesnio profilio
nacionalinius ir tarptautinius ekspertus, taip pat Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir pataisos įstaigų
vadovybę, kurie galėtų prisidėti analizuojant ir vertinant kitų Europos
valstybių gerąją patirtį plėtojant dinaminio saugumo koncepciją. Recenzento
nuomone, studijos autoriaus ir Lietuvos teisės instituto indėlis į dinaminio
saugumo modelio kūrimą ir vystymą yra neginčijamas, todėl panašaus
pobūdžio mokslo studijos įvairiais dinaminio saugumo koncepcijos
formavimo klausimais turėtų būti tęsiamos.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos teisės instituto vyresniojo
mokslo darbuotojo dr. R. Uscilos mokslo studija „Dinaminio saugumo
koncepcija laisvės atėmimo vietose“ yra vertingas ir aktualus mokslinis
darbas.
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