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ĮVADAS 
 

Baudžiamosios justicijos klausimams Lietuvoje skiriamas nemažas mokslininkų 

dėmesys. Tačiau taip pat galima pastebėti, kad šios srities tyrimai koncentruojasi į 

baudžiamosios politikos, teisinio reguliavimo ir taikymo teorijos bei technikos, 

baudžiamosios justicijos ir nusikaltimų prevencijos priemonių veiksmingumo 

klausimus. Vis dėlto baudžiamoji justicija neapsiriboja tik įstatymų raide, strategijų, 

programų tekstais ar ministerijų bei Seimo komitetų posėdžiais, ji įgyvendinama 

kasdieniame baudžiamuosius įstatymus taikančių pareigūnų darbe. Žmogaus teisių 

apsaugos užtikrinimas priklauso ne tik nuo to, kaip jas reglamentuoja įstatymai. Labai 

svarbu yra tai, kaip juos interpretuoja ir taiko pareigūnai, ypač kai jų taikymas susijęs su 

intervencija pažeidėjams arba, kaip dar Lietuvoje neįprasta vadinti, baudžiamosios 

justicijos klientams. 

Demokratinėse visuomenėse vadovaujamasi prielaida, kad teisės aktais 

neįmanoma sureguliuoti visų gyvenimo situacijų ir detalių, todėl konkrečiose 

administracinių įgaliojimų taikymo situacijose pareigūnai vadovaujasi diskrecija (pranc. 

discretion, lot. discretio – svarstymas), kuri plačiąja prasme gali būti suprantama kaip 

pareigūno ar valstybės institucijos teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra1. Viena 

vertus, sprendimų priėmimo procesas ir jo rezultatai baudžiamosios justicijos sistemoje 

reikalauja kuo didesnio objektyvumo. Kita vertus, kaip pabrėžia mokslininkai Bushway 

ir Forst’as, įstatymų leidėjai teisingumą vykdantiems asmenims pateikia ne tikslias 

instrukcijas, o principus ir idealus, kuriais reikia vadovautis vykdant teisingumą2. Kaip 

teigia Steen ir kiti, baudžiamosios justicijos sistemos atstovų darbas yra neatsiejamas 

nuo neapibrėžtumo – dalis informacijos jiems dažnai yra nežinoma3.   

Aiškių direktyvų stoka ir neapibrėžtumas ilgainiui pradėjo kelti įtampą 

baudžiamosios justicijos sistemoje, ypač žmogaus teisių užtikrinimo srityje, nes dėl 

plataus diskrecijos taikymo gali atsirasti baudžiamosios justicijos sistemos atstovų 

sprendimų skirtumų atskirų visuomenės atstovų atžvilgiu, t. y. gali būti pažeidžiamas 

asmenų lygiateisiškumo principas, taip pat iškyla piktnaudžiavimo diskrecija pavojai, 

pavyzdžiui, kai pareigūnai priimdami individualius diskrecinius sprendimus 

                                                           
1 Cituojama iš: Bakševičienė R. Diskrecijos sąvoka Lietuvos viešojoje teisėje // Teisė, 2017, t. 105, p. 70–
83. 
2 Bushway S. D., Forst B. Studying discretion in the processes that generate criminal justice sanctions // 
Justice Quarterly, 2013, Vol. 30(2), p. 199–222. 
3 Steen S., Opsal T., Lovegrove P., McKinzey S. Putting probationer back in prison: Discretion & the parole 
revocation process // Criminal justice review, 2013, Vol. 38(1), p. 70–93. 
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vadovaujasi subjektyviais diskriminaciniais stereotipiniais kriterijais4. Dėl šios 

priežasties tapo svarbu išsiaiškinti, kokie veiksniai veikia baudžiamosios justicijos 

atstovų sprendimų priėmimo procesus ir kaip yra vadovaujamasi diskrecijos teise. 

Šioje studijoje, remiantis atlikto empirinio tyrimo duomenimis, nagrinėjami 

Lietuvos probacijos pareigūnų diskrecijos aspektai. Probacijos pareigūnai, kaip ir kiti 

teisėsaugos atstovai (pvz., teisėjai, prokurorai ir policijos pareigūnai), vykdydami savo 

pareigas naudojasi diskrecijos teise. Probacijos pareigūnų atveju diskrecijos teisė yra 

susijusi su sprendimais teikiant pagalbą ir priežiūrą probuojamiems asmenims 

(probuojamiesiems). Probuojamieji asmenys, pagal Lietuvos Respublikos probacijos 

įstatymą (toliau – Probacijos įstatymas), yra (1) asmenys, kuriems teismas paskyrė 

laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant; (2) asmenys, lygtinai paleisti iš 

pataisos įstaigų. Abiem atvejais teismas nustato probacijos sąlygas – įpareigojimus, 

kuriuos probuojamasis privalo vykdyti per nustatytą probacijos (bausmės vykdymo 

atidėjimo ar lygtinio paleidimo) terminą. Probacijos pareigūnai, įgyvendindami šių 

įpareigojimų kontrolę, priima diskrecinius sprendimus.  

Atsižvelgiant į teisinius padarinius asmeniui, ypač svarbūs yra probacijos 

pareigūnų sprendimai, susiję su reagavimu į probuojamųjų padarytus pažeidimus, dėl 

kurių probacijos pareigūnai Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo nustatyta tvarka 

turi teisę (ir pareigą) kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo, t. y. sprendimo 

asmeniui taikyti realią laisvės atėmimo bausmę. Kaip rodo statistiniai duomenys, per 

2013–2017 metų laikotarpį vidutiniškai per metus pateikiami 1136 probacijos tarnybų 

teikimai teismams dėl probacijos panaikinimo, o pastaraisiais metais šis skaičius auga 

(žr. 1 pav.). Nors, kaip matyti 1 paveiksle, daugiau nei pusę teikimų teismai atmeta, vis 

dėlto per penkerių metų laikotarpį, nuo 2013 iki 2017 metų, 2405 žmonės dėl padarytų 

probacijos pažeidimų papildė kalinių gretas5.  

                                                           
4 Pavyzdžiui, Danijos mokslininkas Larsas Holmbergas savo tyrimu atskleidė, kad policijos pareigūnai 
Danijoje, pasirinkdami, kuriuos asmenis apžiūrėti ar sulaikyti, neretai vadovaujasi diskriminaciniais 
stereotipiniais kriterijais, pvz., danų tautybės asmenis jie buvo linkę vertinti kaip patikimus, todėl rečiau 
juos stabdė ar tikrino ir pan., o kitų tautybių asmenis vertino kaip ne tokius patikimus, todėl tokiems 
asmenims skirdavo didesnį dėmesį4. Šis tyrimas leido iškelti hipotezę, kad didelę imigrantų populiaciją 
Vakarų valstybių įkalinimo įstaigose gali iš dalies lemti būtent tai, kad pareigūnai imigrantus 
paprasčiausiai kur kas dažniau tikrina ir sulaiko, todėl logiška, kad tarp jų atskleidžiama daugiau 
nusikalstamų veikų. Šis ir kiti panašūs tyrimai parodė, kokia svarbi gali būti pareigūnų diskrecija priimant 
sprendimus dėl intervencijos esamų ar potencialių pažeidėjų atvejais: nuo pirminės grandies pareigūnų 
sprendimų gali priklausyti tai, ar žmogus atsidurs įkalinimo įstaigoje (žr.: Holmberg L. Personalized 
policing: Results from a series of experiments with proximity policing in Denmark // Policing: An 
International Journal of Police Strategies and Management, 2002, Vol. 25, p. 32–47). 
5 Ypač šie skaičiai padidėjo 2016–2017 metais, po Probacijos įstatymo pakeitimų, susiaurinusių probacijos 
pareigūnų diskreciją dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų (šie teisinio reguliavimo aspektai bus aptarti 
1.5 studijos skyriuje). 
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Atsižvelgiant į tai, šioje studijoje pagrindinis dėmesys skiriamas probacijos 

pareigūnų diskrecijos dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų aspektams. Šiuo tikslu 

2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. buvo atliktas empirinis tyrimas – kiekybinė 

probacijos pareigūnų apklausa, kurios tikslas – atskleisti, kaip probacijos pareigūnai 

vertina tipines probuojamųjų pažeidimų situacijas, kokias reagavimo priemones yra 

linkę pasirinkti, taip pat, kiek įmanoma, naudojant šį tyrimo instrumentą – nustatyti 

probacijos pareigūnų diskrecijos veiksnius (pvz., potencialių sprendimų tarpusavio 

ryšius bei jų sąsajas su pareigūnų socialinėmis ir demografinėmis charakteristikomis). 

Tyrimo metu buvo atlikta probacijos pareigūnų anketinė apklausa, kurioje jie pateikė 

savo vertinimus, kokius sprendimus pasirinktų įvairiose anketoje pateiktose 

probuojamųjų pažeidimų situacijose7.  

Probacijos ir apskritai baudžiamosios justicijos pareigūnų diskrecija empiriškai 

Lietuvoje buvo tirta pirmą kartą. Lietuvoje diskrecijos teisės taikymas baudžiamosios 

                                                           
6 Sudaryta remiantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo su 
asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, 2012–2017 metų metinės ataskaitomis. 
7 Išsamiau tyrimo metodika aprašoma 2-ame šios studijos skyriuje. 
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justicijos kontekste buvo analizuotas įvairių mokslininkų8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pavyzdžiui, 

Urmonas ir Pranevičienė16 analizavo administracinės diskrecijos kontrolės galimybes; 

Linkevičiūtė17 – administracinės diskrecijos vertinimą teismų praktikoje; Ažubalytė 

išsamiai tyrė diskrecijos klausimus diskrecinio baudžiamojo persekiojimo 

kontekste18, 19, 20, 21, 22; Šileikis – konstitucinės justicijos kontekste23. Šių autorių 

darbuose diskrecijos teisės taikymo klausimų analizei pasitelkiamos tokios metodikos 

kaip sisteminė, priežastinė ir/arba lyginamoji analizės. Diskrecijos teisės taikymo 

baudžiamosios justicijos sistemoje ypatumai buvo analizuojami remiantis Lietuvos ir 

užsienio valstybių norminiais aktais, tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos teismų 

praktika bei Lietuvos ir užsienio teisės specialistų mokslo darbais. Taigi Lietuvoje 

diskrecijos teisės taikymas baudžiamosios justicijos sistemoje buvo nagrinėjamas 

remiantis teorine analize. Tai rodo, kad Lietuvoje stokojama empirinių tyrimų, kuriuose 

būtų analizuojami diskrecinių sprendimų taikymo baudžiamosios justicijos sistemoje 

ypatumai ir tendencijos, diskrecinių sprendimų veiksniai ir pan.  

Atsižvelgdami į tai, šį tyrimą vertintumėme kaip pirmą žingsnį empiriškai 

gilinantis į pareigūnų individualius diskrecinius sprendimus. Šis tyrimas pirmiausia 

                                                           
8 Urmonas A., Pranevičienė B. Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės // 

Jurisprudencija, 2002, Nr. 32(24), p. 54–64. 
9 Ažubalytė R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės 

santykis // Jurisprudencija, 2003, Nr. 1(79), p. 16–24. 
10 Ažubalytė R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: reali nuteisimo galimybė ir 

viešasis interesas (1) // Jurisprudencija, 2003, Nr. 38(30), p. 20–29. 
11 Ažubalytė R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: viešojo intereso struktūra (2) 

// Jurisprudencija, 2003, Nr. 39(79), p. 53–59. 
12 Ažubalytė R. Prokuroro diskrecinės valdžios kontrolė vykdant baudžiamąjį persekiojimą // 

Jurisprudencija, 2003, Nr. 41(33), p. 49–59. 
13 Ažubalytė R. Susitarimas (susitaikymas) viešojo kaltinimo bylose kaip viena iš diskrecinio baudžiamojo 

persekiojimo formų // Jurisprudencija, 2006, Nr. 6(84), p. 33–40. 
14 Linkevičiūtė I. Administracinė diskrecija ir jos vertinimas teismų praktikoje // Jurisprudencija, 2006, 

Nr. 5(83), p. 65–72. 
15 Šileikis E. Aktyvistinė konstitucinė justicija kaip subtili diskrecija inspiruoti teisinius modelius // 

Jurisprudencija, 2006, Nr. 12(90), p. 51–60. 
16 Urmonas A., Pranevičienė B. Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės // 
Jurisprudencija, 2002, Nr. 32(24), p. 54–64. 
17 Linkevičiūtė I. Administracinė diskrecija ir jos vertinimas teismų praktikoje // Jurisprudencija, 2006, 
Nr. 5(83), p. 65–72. 
18 Ažubalytė R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės 

santykis // Jurisprudencija, 2003, Nr. 1(79), p. 16–24. 
19 Ažubalytė R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: reali nuteisimo galimybė ir 

viešasis interesas (1) // Jurisprudencija, 2003, Nr. 38(30), p. 20–29. 
20 Ažubalytė R. Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: viešojo intereso struktūra (2) 

// Jurisprudencija, 2003, Nr. 39(79), p. 53–59. 
21 Ažubalytė R. Prokuroro diskrecinės valdžios kontrolė vykdant baudžiamąjį persekiojimą // 

Jurisprudencija, 2003, Nr. 41(33), p. 49–59. 
22 Ažubalytė R. Susitarimas (susitaikymas) viešojo kaltinimo bylose kaip viena iš diskrecinio baudžiamojo 

persekiojimo formų // Jurisprudencija, 2006, Nr. 6(84), p. 33–40. 
23 Šileikis E. Aktyvistinė konstitucinė justicija kaip subtili diskrecija inspiruoti teisinius modelius // 

Jurisprudencija, 2006, Nr. 12(90), p. 51–60. 
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atskleidžia tendencijas, kaip ir kiek probacijos pareigūnai yra linkę taikyti diskrecinius 

sprendimus probuojamųjų pažeidimų atvejais. Tyrimas dar neatsako į visus klausimus, 

pavyzdžiui, kokios yra konkrečios socialinės, kultūrinės nustatytų tendencijų priežastys, 

tačiau leido sukurti moksliškai pagrįstas prielaidas tolesniems tyrimams. Ypač įdomus 

tyrimo aspektas, kuris turėtų dominti tiek praktikus, tiek mokslininkus – kaip probacijos 

pareigūnai priima diskrecinius sprendimus griežto teisinio reguliavimo bei 

hierarchinėje-subordinacinėje darbo aplinkoje24. 

Šiai studijai pasirinkome užsienio mokslo darbams būdingą struktūrą, kur 

pirmiausia pateikiame palyginti glaustą įvadą, tačiau įvadine galima įvardyti visą 

pirmąją studijos dalį, kurioje išsamiau apžvelgiame teorines pareigūnų diskrecijos 

baudžiamojoje justicijoje prielaidas, mokslinius pareigūnų diskrecijos tyrimus, kurie leis 

skaitytojui susipažinti su pareigūnų diskrecijos reiškiniu, jo tendencijomis bei 

veiksniais. Taip pat pirmojoje studijos dalyje pristatome probacijos pareigūnų 

diskrecijos teisinio reguliavimo kontekstą. Didžiausia studijos dalis skirta probacijos 

pareigūnų diskrecijos vertinimo tyrimui bei jo rezultatų aptarimui. 

Šios mokslo studijos autoriai nori padėkoti Miglei Vainalavičiūtei ir Joanai 

Saukaitytei, kurios Vilniaus universiteto Teisės psichologijos magistrantūros studijų 

metu atliko praktiką Lietuvos teisės institute ir padėjo atlikti tyrimą, kurio rezultatai 

pristatomi studijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Probacijos įstatymas, kaip toliau bus apžvelgiama šiame tyrime, nustato siauras pareigūnų diskrecijos 
ribas probuojamųjų pažeidimų atvejais, taip pat probacijos pareigūnai yra statutiniai pareigūnai, varžomi 
griežtos subordinacijos ir vidinių taisyklių. 
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I.  PROBACIJOS PAREIGŪNŲ DISKRECIJOS  

    TEORINIS IR TEISINIS KONTEKSTAS 
 

 

 

1.1. Teorinės diskrecinių sprendimų priėmimo 

prielaidos baudžiamosios justicijos sistemoje 
 

Siekiant suprasti diskrecijos taikymo ypatumus priimant sprendimus baudžiamosios 

justicijos sistemoje, užsienio mokslininkų darbuose pirmiausia buvo iškelta 

„neužtikrintumo vengimo“ teorija25. Remiantis neužtikrintumo vengimo teorija buvo 

pradėta analizuoti teisėjų diskrecinių sprendimų priėmimo ypatumus. Ši teorija paremta 

racionalaus pasirinkimo (angl. rational choice) idėja, pagal kurią, siekiant, kad 

pasirinkimas būtų visiškai racionalus, sprendimas turi būti priimtas turint visą 

informaciją ir apsvarsčius visas įmanomas pasirinkimo galimybes26. Vis dėlto 

sprendimus priimantys asmenys (tarp jų ir baudžiamosios justicijos sistemos atstovai) 

retai turi visą informaciją, todėl pasirinkimas negali būti visiškai racionalus, kadangi 

būna paremtas ribotu informacijos kiekiu27. Tokio sprendimo priėmimo proceso 

rezultatas yra dėl neapibrėžtumo atsirandantys ribotai racionalūs pasirinkimai. Šias 

sprendimų priėmimo teorines prielaidas toliau vystė Steffensmeier’is ir kolegos28, 29 

teisėjų sprendimų dėl bausmės skyrimo kontekste. Jie pasiūlė minėtas idėjas pritaikyti 

esminių veiksnių (angl. focal concerns) teorijai ir pradėjo analizuoti teisėjų sprendimų 

priėmimo ypatumus bausmės kaltinamajam skyrimo kontekste, atsižvelgiant į 

nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų socialines ir demografines charakteristikas30. 

Esminių veiksnių teorijoje teigiama, kad teisėjų sprendimai skiriant bausmę 

teisiamajam atspindi jų įsitikinimus apie tris esminius veiksnius: kaltę, visuomenės 

                                                           
25 Albonetti C. A. An integration of theories to explain judicial discretion // Social Problems, 1991, 

Vol. 38(2), p. 247–266. 
26 Simon H. A. A behavioral model of rational choice // The Quarterly Journal of Economics, 1955, 

Vol. 69(1), p. 99–118. 
27 Albonetti C. A. An integration of theories to explain judicial discretion // Social Problems, 1991, 

Vol. 38(2), p. 247–266. 
28 Steffensmeier D., Kramer J., Streifel C. Gender and imprisonment decisions // Criminology, 1993, Vol. 31, 

p. 411–444. 
29 Steffensmeier D., Ulmer J., Kramer J. The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The 

punishment cost of being young, black, and male // Criminology, 1998, Vol. 36(4), p. 763–798. 
30 Steffensmeier D., Kramer J., Streifel C. Gender and imprisonment decisions // Criminology, 1993, Vol. 31, 

p. 411–444. 



11 

 

apsaugą ir praktines pasekmes31. Kaltės veiksnys atspindi teisiamo asmens įvykdytos 

nusikalstamos veikos sunkumą, kuris apima asmens kaltumą (intencijas, susijusias su 

įvykdyta nusikalstama veika) ir jo įvykdytos nusikalstamos veikos žalą. Kaltės aspektas, 

sutampantis su bausmės proporcingumo principu, yra aiškiausiai apibrėžtas įstatymais, 

pagal kuriuos bausmė turi būti proporcinga įvykdytai nusikalstamai veikai ir turėtų 

priklausyti nuo asmens atsakomybės už ją laipsnio bei padarytos žalos dydžio. Teorijos 

autorių ar kitų tyrėjų vertinimu, kaltės veiksnys gali būti susijęs su tokiais aspektais kaip 

nusikalstamos veikos sunkumas bei asmens charakteristikomis – teisės pažeidimų 

istorija, ankstesne viktimizacija32 ir vaidmeniu įvykdytos nusikalstamos veikos metu 

(pvz., vadovaujantis arba vykdantis). 

Antrasis esminis veiksnys yra visuomenės apsauga33. Vienas iš pagrindinių 

teismo tikslų yra siekis sumažinti žalą ir pavojų visuomenei užkertant kelią 

nusikalstamai veikai ateityje. Tai reiškia, kad, jausdami neužtikrintumą, kai turi ne visą 

informaciją, teisėjai turi prognozuoti teisiamo asmens recidyvo tikimybę. Šiuo atveju 

svarbesnės gali būti teisiamo asmens charakteristikos, palyginti su jo įvykdytos 

nusikalstamos veikos charakteristikomis. Pagrindiniai visuomenės apsaugos aspektai 

yra teisiamo asmens recidyvo tikimybė bei jo pavojingumas (polinkis į smurtą ir žalos 

darymą). Veiksniai, kurie gali didinti recidyvo tikimybę, apima tokias teisiamo asmens 

charakteristikas: polinkis nusikalsti, teisės pažeidimų istorija, darbinė padėtis, 

priklausomybių turėjimas. Veiksniai, kurie gali didinti asmens pavojingumą, apima 

tokias asmens charakteristikas kaip smurto ir (arba) ginklo naudojimas. 

Trečiasis veiksnys, susijęs su teisėjų sprendimais dėl bausmės skyrimo, yra 

praktiniai padariniai – tiek individualūs, tiek organizaciniai. Steffensmeier’is ir 

kolegos34 teigė, kad teisėjai, priimdami sprendimus, taip pat įvertina skiriamų bausmių 

įtaką korekcinės sistemos kontekste. Organizacijos lygiu teisėjai turi palaikyti gerą 

kontaktą su likusia teismo proceso komanda, įvertinti korekcinių galimybių ribotumus 

bei išlaikyti teismo teisėtumą bendruomenės kontekste. Individualiu lygiu teisėjai turi 

suprasti, kaip bausmė paveiks teisiamą asmenį ir jo šeimą. Pavyzdžiui, teisiamojo ryšių 

su šeima ir socialine aplinka mažinimas arba nutraukimas, teisiamojo sveikatos 

                                                           
31 Ten pat. 
32 Viktimizacija – socialinis procesas, kurio metu tampama nusikalstamos veikos auka. APA Dictionary of 
Psychology, 2018. Prieiga per internetą: <https://dictionary.apa.org/victimization> [žiūrėta 2018-11-02]. 
Plačiau žr.: Babachinaitė G. Nusikalstamumo prevencijos organizavimo viktimologiniai aspektai: 
monografija. Lietuvos teisės akademijos Leidybos centras, 2000. 
33 Ten pat. 
34 Ten pat. 

https://dictionary.apa.org/victimization
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ypatumai ir galimybės prisitaikyti prie įkalinimo įstaigos sąlygų yra veiksniai, į kuriuos 

teisėjai taip pat gali atsižvelgti. 

Kai teisėjai priima sprendimus atsižvelgdami į tris esminius veiksnius, jiems iškyla 

tam tikras neapibrėžtumas, jei jie neturi visos informacijos. Nepaisant to, iš teisėjų vis 

tiek tikimasi, kad skirdami bausmę jie priims objektyvius sprendimus. Aiškindami, kaip 

teisėjai įveikia šiuos ribotumus, Steffensmeier’is ir kolegos35 pasitelkė Albonetti36 

neapibrėžtumo vengimo teorijos prielaidas. Jie teigė, kad teisėjai, skirdami bausmes, gali 

būti linkę remtis neteisiniais nusikalstamo elgesio veiksniais – atribucijomis37, 

paremtomis asmenybės ypatumais (tokiais kaip asmens rasė, lytis ir amžius). Šie 

rodikliai padeda teisėjams susieti teisiamo asmens kaltę ir pavojingumą su jo 

priklausymu tam tikroms socialinėms grupėmis, kurios gali būti susijusios su didesniu 

polinkiu nusikalsti. Dėl šios priežasties remdamiesi tokiomis prielaidomis teisėjai gali 

būti linkę daryti išvadas apie potencialų asmens elgesį ateityje, t. y. didesnę arba 

mažesnę jo pakartotinio nusikaltimo tikimybę. Tokiu būdu neteisiniai veiksniai gali 

prisidėti prie teisėjų priimamų sprendimų skiriant bausmę nusikalstamos veikos 

įvykdymu kaltinamiems arba įtariamiems asmenims38. 

 

1.2. Teisėjų diskrecinių sprendimų tyrimai 
 

Remiantis esminių veiksnių teorija, tyrimuose yra analizuojami teisėjų priimamų 

sprendimų ypatumai39, 40, 41, 42. Dažniausiai tyrinėjami teisiniai ir neteisiniai veiksniai, 

susiję su teisėjų skiriamų bausmių skirtumais. 

                                                           
35 Steffensmeier D., Ulmer J., Kramer J. The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The 

punishment cost of being young, black, and male // Criminology, 1998, Vol. 36(4), p. 763–798. 
36 Albonetti C. A. An integration of theories to explain judicial discretion // Social Problems, 1991, 

Vol. 38(2), p. 247–266. 
37 Atribucija (angl. attribution) – psichologinis kito žmogaus elgesio priežasčių aiškinimas, jas priskiriant 

išoriniams (aplinkos) arba vidiniams (asmenybės) veiksniams. APA Dictionary of Psychology, 2018. 
Prieiga per internetą: <https://dictionary.apa.org/attribution> [žiūrėta 2018-11-02]. Plačiau žr.: 
Jones E. E., Davis K. E. From acts to dispositions: the attribution proces in social psychology // Berkowitz 
L. (ed.) Advances in experimental social psychology, 1965, Vol. 2, p. 219–266, New York: Academic Press. 

38 Hartley R. D. Focal concerns theory // Miller M. J. (Ed.) The Encyclopedia of Theoretical Criminology. 
First Edition. Blackwell Publishing Ltd, 2014, p. 1–5. 

39 Albonetti C. A. An integration of theories to explain judicial discretion // Social Problems, 1991, 
Vol. 38(2), p. 247–266. 

40 Steffensmeier D., Kramer J., Streifel C. Gender and imprisonment decisions // Criminology, 1993, Vol. 31, 
p. 411–444. 

41 Steffensmeier D., Ulmer J., Kramer J. The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The 
punishment cost of being young, black, and male // Criminology, 1998, Vol. 36(4), p. 763–798. 

42 Ulmer J. T. Recent developments and new directions in sentencing research // Justice Quarterly, 2012, 
Vol. 29(1), p. 1–40. 

https://dictionary.apa.org/attribution
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Tyrimai atskleidžia, kad pagrindiniai teisėjų sprendimus nulemiantys veiksniai yra 

teisiniai – įvykdytos nusikalstamos veikos sunkumas ir asmens ankstesnių teisės 

pažeidimų istorija. Pavyzdžiui, Kramer’is ir Steffensmeier’is43 nustatė, kad šie veiksniai 

buvo esminiai teisėjams priimant sprendimą nuteisti laisvės atėmimo bausme bei 

nustatant jos trukmę. Bendrai ilgesnė nusikaltimų istorija ir didesnė recidyvo tikimybė 

dažniausiai padeda nuspėti sunkesnės bausmės skyrimą44, 45, 46. Kiti svarbūs teisiamo 

asmens ypatumai, kurie daro tiesioginę įtaką teisėjų sprendimams, yra asmens 

pavojingumas, kaltumas ir pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika47, 48. Galima išskirti, 

kad teisiamo asmens požiūris į padarytą nusikaltimą ir kaltę taip pat gali būti svarbus 

kintamasis, kadangi van Wingerden ir kolegos49 nustatė, jog kai teisėjas suvokia 

kaltinamojo požiūrį kaip neigiamą, tikėtina, kad jis kaltinamam asmeniui skirs bausmę, 

susijusią su laisvės atėmimu. 

Vis dėlto taip pat atskleidžiama, kad svarbūs yra ir neteisiniai kintamieji (pvz., 

teisiamo asmens rasė, lytis, amžius). Pavyzdžiui, tamsiaodžiams vyrams yra skiriamos 

sunkesnės bausmės, palyginti su baltaodėmis moterimis50, 51, 52. Kalbant apie lyčių 

skirtumus, moterų atžvilgiu priimami švelnesni sprendimai tiek skiriant laisvės 

atėmimo bausmę, tiek nustatant jos trukmę53. Taip pat konstatuojama, kad skiriant 

bausmę gali būti svarbūs su vaikų globa susiję aspektai. Tyrimai atskleidžia, kad 

moterys, tikėtina, sulauks švelnesnės teismo paskirtos bausmės, kadangi moteris 

                                                           
43 Kramer J., Steffensmeier D. Race and imprisonment decisions // Sociological Quarterly, 1993, Vol. 34, 

p. 357–76. 
44 Kramer J. H., Ulmer J. T. Downward departures for serious violent offenders: Local court “corrections” to 

Pennsylvania’s sentencing guidelines // Criminology, 2002, Vol. 40, p. 897–932. 
45 Steffensmeier D., Kramer J., Streifel C. Gender and imprisonment decisions // Criminology, 1993, Vol. 31, 

p. 411–444. 
46 Steffensmeier D., Ulmer J., Kramer J. The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The 

punishment cost of being young, black, and male // Criminology, 1998, Vol. 36(4), p. 763–798. 
47 Anderson A., Spohn C. Lawlessness in the federal sentencing process? A test for uniformity and 

consistency in sentence outcomes // Justice Quarterly, 2010, Vol. 27, p. 363–393. 
48 Johnson B. D., Ulmer J. T., Kramer J. The social context of guideline circumvention: The case of the U.S. 

District Courts // Criminology, 2008, Vol. 46, p. 737–783. 
49 van Wingerden S., van Wilsem J., Johnson B. D. Offender’s personal circumstances and punishment: 

Toward a more refined model for the explanation of sentencing disparities // Justice Quarterly, 2016, 
Vol. 33(1), p. 100–133. 

50 Farrell A. Measuring judicial and prosecutorial discretion: Sex and race disparities in departures from 
the federal sentencing guidelines // Justice research and Policy, 2004, Vol. 6(2), p. 45–78. 

51 Spohn C., Holleran D. The imprisonment penalty paid by young, unemployed black and Hispanic male 
offenders // Criminology, 2000, Vol. 38(1), p. 281–306. 

52 Steffensmeier D., Kramer J., Streifel C. Gender and imprisonment decisions // Criminology, 1993, Vol. 31, 
p. 411–444. 

53 Kramer J., Steffensmeier D. Race and imprisonment decisions // Sociological Quarterly, 1993, Vol. 34, 
p. 357–76. 
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dažniau yra pagrindinė vaiko globėja, palyginti su vyru54, 55. Šią prielaidą tikrino Koons-

Witt56 ir nustatė, kad vaikus auginančioms moterims įkalinimo bausmė buvo skiriama 

rečiau nei vaikus auginantiems vyrams. Bendrai pastebima, kad sunkiausios bausmės 

būna skiriamos jauniems tamsiaodžiams vyrams57, 58, 59.  

Tai reiškia, kad esminių veiksnių teorija suteikia pagrindą, kuriuo remiantis galima 

interpretuoti tyrimų rezultatus, susijusius su baudžiamosios justicijos atstovų 

sprendimų priėmimu. Vertinant iš šios perspektyvos, teisiniai veiksniai labiausiai 

padeda nuspėti sprendimus, tačiau neteisiniai taip pat daro įtaką diskreciniams teisėjų 

ir kitų teisėsaugos atstovų sprendimams60. 

  

 

1.3. Policijos pareigūnų diskrecinių sprendimų  

        tyrimai 
 

Policijos pareigūnai priima sprendimus, susijusius su situacijomis, kurių metu įvykdoma 

nusikalstama veika, todėl jie yra pirmieji asmenys, kurių priimami sprendimai lemia, ar 

asmuo bus įtrauktas į baudžiamosios justicijos sistemą. Palyginti su teisėjais, policijos 

pareigūnai susiduria su piliečiais kitame teisiniame kontekste (pvz., policijos pareigūnai 

dažnai turi priimti sprendimus labai greitai, neturėdami laiko įsigilinti į teisines tam 

tikro atvejo aplinkybes (pvz., sprendžiant dėl piliečio apžiūros, sulaikymo viešosiose 

vietose ir pan.). Manoma, kad policijos pareigūnai, kaip ir teisėjai, susiduria su tam tikru 

neapibrėžtumu, atlikdami savo pareigas, ir tokie aspektai kaip asmens kaltumas, 

visuomenės apsauga ir praktiniai sprendimų priėmimo padariniai yra svarbūs ir 

                                                           
54 Steffensmeier D., Kramer J., Streifel C. Gender and imprisonment decisions // Criminology, 1993, Vol. 31, 

p. 411–444. 
55 Steffensmeier D., Ulmer J., Kramer J. The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The 

punishment cost of being young, black, and male // Criminology, 1998, Vol. 36(4), p. 763–798. 
56 Koons‐Witt B. A. The effect of gender on the decision to incarcerate before and after the introduction of 

sentencing guidelines // Criminology, 2002, Vol. 40(2), p. 297–328. 
57 Kramer J. H., Ulmer J. T. Downward departures for serious violent offenders: Local court “corrections” to 

Pennsylvania’s sentencing guidelines // Criminology, 2002, Vol. 40, p. 897–932. 
58 Spohn C., Holleran D. The imprisonment penalty paid by young, unemployed black and Hispanic male 

offenders // Criminology, 2000, Vol. 38(1), p. 281–306. 
59 Steffensmeier D., Ulmer J., Kramer J. The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The 

punishment cost of being young, black, and male // Criminology, 1998, Vol. 36(4), p. 763–798. 
60 Feldmeyer B., Ulmer J. T. Racial/ethnic threat and federal sentencing // Journal of Research in Crime and 

Delinquency, 2011, Vol. 48, p. 238–270. 
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policijos pareigūnams61. Dėl šios priežasties esminių veiksnių teorija buvo pradėta 

taikyti analizuojant ne tik teisėjų, bet ir policijos pareigūnų priimamus sprendimus62, 63. 

Tyrimuose analizuojami įvairūs policijos pareigūnų diskreciniai sprendimai – 

fizinės prievartos, ginklų, specialiųjų priemonių (pvz., elektrošoko) panaudojimo, 

transporto priemonės apieškojimo, asmens sulaikymo ir pan. Crow ir Adrion64 analizavo 

policijos pareigūnų sprendimą naudoti elektrošoką („tazerį“) situacijose, kur panaudota 

fizinė jėga. Šio tyrimo rezultatai atskleidė, kad policijos pareigūnai yra linkę priimti 

sprendimą, jį grįsdami įtariamojo pavojingumu ir su įvykio aplinkybėmis susijusiais 

aspektais. Tyrimo, kur buvo analizuojamas sprendimas apieškoti transporto priemonę, 

metu nustatyta, jog šis sprendimas buvo tiesiogiai susijęs su asmens kalte nusikalstamos 

veikos metu65.  

Dažniausiai tyrimuose analizuojamas policijos pareigūnų sprendimas sulaikyti 

asmenį. Kiekybinių policijos diskrecijos tyrimų analizėse išskiriami teisiniai ir 

neteisiniai veiksniai, kaip prisidedantys prie tokio pobūdžio sprendimų. Teisiniai 

veiksniai yra tie, kurie policijos pareigūnams pagal įstatymą suteikia teisę suimti asmenį, 

bei tie, kurie lemia bylos perspektyvas vėlesniame teisiniame procese. Tarp tokių 

veiksnių galima paminėti asmens kaltės įrodymų tvirtumą, potencialų polinkį 

bendradarbiauti (pvz., duoti parodymus teismo proceso metu), nusikalstamos veikos 

sunkumą ir/ar pavojingumą, teisės pažeidimų istoriją. Nusikaltimo sunkumas 

(pavojingumas) ir ankstesnių teisės pažeidimų istorija paprastai yra pagrindiniai 

veiksniai, lemiantys policijos pareigūnų sprendimą sulaikyti asmenį66, 67, 68, 69. 

                                                           
61 Ishoy G. A., Dabney D. A. Policing and the focal concerns framework: Exploring how its core components 

apply to the discretionary enforcement decisions of police officers // Deviant Behavior, 2018, Vol. 39(7), 
p. 878–895. 

62 Ten pat. 
63 Tillyer R., Klahm IV Ch. Searching for contraband: Assessing the use of discretion by police officers // 

Police Quarterly, 2011, Vol. 14(2), p. 166–185. 
64 Crow M. S., Adrion B. Focal concerns and police use of force: Examining the factors associated with Taser 

use // Police Quarterly, 2011, Vol. 14(4), p. 366–387. 
65 Higgins G. E., Vito G. F., Grossi E. L. The impact of race on the police decision to search during a traffic 

stop: A focal concerns theory perspective // Journal of Contemporary Criminal Justice, 2010, Vol. 28(2), 
p. 166–183. 

66 Brown R. A., Novak K. J., Frank J. Identifying variation in police officer behavior between juveniles and 
adults // Journal of Criminal Justice, 2009, Vol. 37, p. 200–208. 

67 Ishoy G. A., Dabney D. A. Policing and the focal concerns framework: Exploring how its core components 
apply to the discretionary enforcement decisions of police officers // Deviant Behavior, 2018, Vol. 39(7), 
p. 878–895. 

68 Kochel T. R., Wilson D. B., Mastrofski S. D. Effects of suspect race on officers’ arrest decisions // 
Criminology, 2011, Vol. 49, p. 473–512. 

69 Schulenberg J. L. Moving beyond arrest and reconceptualizing police discretion: An investigation into 
the factors affecting conversation, assistance, and criminal charges // Police Quarterly, 2015, Vol. 18(3), 
p. 244–271. 
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Dažniausiai atskleidžiama, kad, didėjant nusikalstamos veikos sunkumui, taip pat 

įrodymų, kad ji buvo įvykdyta, skaičiui, taip pat didėja sulaikymo tikimybė70, 71, 72. 

Neteisiniai veiksniai yra situaciniai, susiję su individu, jie nėra apibrėžti 

įstatymuose kaip reikšmingi asmens sulaikymo ar suėmimo arba teismo proceso 

vykdymui. Tokie veiksniai gali būti, pvz., asmens rasė, lytis, amžius, nepagarbus elgesys 

su pareigūnais ir pan.73 Tyrimai atskleidžia, kad labiau tikėtina, jog bus sulaikyti vyriškos 

lyties asmenys, palyginti su moteriškos lyties asmenimis74, 75. Taip pat atskleidžiama, 

kad pareigūnės yra labiau linkusios sulaikyti tamsiaodžius asmenis, o pareigūnai vyrai į 

rasę nėra linkę atsižvelgti76. Vis dėlto taip pat yra tyrimų, kuriuose mažumų atstovų 

suėmimo tikimybė yra reikšmingai mažesnė77. Kalbant apie įtariamųjų amžių, vieni 

tyrimai atskleidžia, kad pareigūnai labiau linkę sulaikyti jauno amžiaus asmenis, 

palyginti su vyresnio amžiaus asmenimis78, 79. Tačiau yra ir priešingų rezultatų, 

atskleidžiančių, kad jauno amžiaus asmenys yra rečiau sulaikomi, palyginti su vyresniais 

asmenimis80. 

 

1.4. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

        tyrimų apžvalga 
 

Nėra atlikta daug tyrimų, kuriuose būtų analizuojami probacijos pareigūnų priimamų 

diskrecinių sprendimų ypatumai. Vis dėlto padidėjus diskrecinių sprendimų taikymo 

                                                           
70 Novak K. J., Brown R. A., Frank J. Women on patrol: An analysis of differences in officer arrest behavior 

// Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 2011, Vol. 34, p. 566–587. 
71 Kochel T. R., Wilson D. B., Mastrofski S. D. Effects of suspect race on officers’ arrest decisions // 

Criminology, 2011, Vol. 49, p. 473–512. 
72 Schulenberg J. L. Moving beyond arrest and reconceptualizing police discretion: An investigation into 

the factors affecting conversation, assistance, and criminal charges // Police Quarterly, 2015, Vol. 18(3), 
p. 244–271. 

73 Kochel T. R., Wilson D. B., Mastrofski S. D. Effects of suspect race on officers’ arrest decisions // 
Criminology, 2011, Vol. 49, p. 473–512. 

74 Hamilton M., Worthen M. G. Sex disparities in arrest outcomes for domestic violence // Journal of 
interpersonal violence, 2011, Vol. 26(8), p. 1559–1578. 

75 Novak K. J., Brown R. A., Frank J. Women on patrol: An analysis of differences in officer arrest behavior 
// Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 2011, Vol. 34, p. 566–587. 

76 Ten pat. 
77 Hirschel D., Buzawa E., Pattavina A., Faggiani D. Domestic violence and mandatory arrest laws: To what 

extent do they influence police arrest decisions // Journal of Criminal Law & Criminology, 2007, 
Vol. 98(1), p. 255–298. 

78 Brown R. A., Novak K. J., Frank J. Identifying variation in police officer behaviour between juveniles and 
adults // Journal of Criminal Justice, 2009, Vol. 37, p. 200–208. 

79 Novak K. J., Brown R. A., Frank J. Women on patrol: An analysis of differences in officer arrest behavior 
// Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 2011, Vol. 34, p. 566–587. 

80 Hirschel D., Buzawa E., Pattavina A., Faggiani D. Domestic violence and mandatory arrest laws: To what 
extent do they influence police arrest decisions // Journal of Criminal Law & Criminology, 2007, 
Vol. 98(1), p. 255–298. 



17 

 

tyrimų gausai, tyrimai probacijos srityje taip pat tapo aktualesni. Dėl šios priežasties 

svarbu aptarti, kokie tyrimai yra įvykdyti analizuojant probacijos pareigūnų priimamus 

diskrecinius sprendimus ir ką atskleidžia tokių tyrimų rezultatai. 

Vieni pirmųjų tyrimų, kuriuose buvo analizuojami probacijos pareigūnų priimami 

sprendimai, yra Kassebaum ir kolegų darbai81, 82, kur nagrinėjami sėkmingos probacijos 

veiksniai. 1999 m. tyrimo metu Kassebaum tyrė asmenis, kurie prieš 2–3 metus buvo 

išleisti iš įkalinimo įstaigos, bei apklausė probacijos pareigūnus, kad gautų informacijos 

apie probacijos sąlygas, taikomas programas ir probuojamųjų progresą. Šio tyrimo metu 

nustatyta, kad probacijos panaikinimo tikimybė buvo didesnė, kai: a) lygtinis paleidimas 

iš pataisos įstaigos asmeniui nebuvo pirmasis; b) asmuo buvo linkęs vartoti narkotines 

medžiagas; c) asmuo buvo bedarbis daugiau nei šešis mėnesius iki paskutinės laisvės 

atėmimo bausmės; d) probacijos pareigūno vertinimu, asmuo nenorėjo prisiimti 

atsakomybės už asmeninius pokyčius. 2001 m. tyrimo metu Kassebaum ir Davidson-

Corondo nustatė, kad probuojamojo kriminalinė praeitis ir jo gyvenimo stilius buvo 

susiję su probacijos panaikinimu. Hughes’o, Wilson ir Beck’o83 tyrime, kuriame taip pat 

buvo analizuojami sėkmingos probacijos veiksniai, nustatytos asmeninės 

charakteristikos kaip kintamieji, susiję su didesne probacijos panaikinimo tikimybe: 

vyriška lytis, jaunas amžius, aplinkybė, jog asmuo išleistas pirmą kartą po pirmą kartą 

padaryto nusikaltimo bei asmuo nuteistas dėl turtinių pažeidimų. 

Steen ir Opsal84 savo tyrime analizavo probacijos nutraukimo atvejus (dėl 

sėkmingos probacijos, įvykdyto techninio pažeidimo, įvykdytos naujos nusikalstamos 

veikos) keturiose JAV valstijose. Jos nustatė, kad socialinės ir demografinės asmens 

charakteristikos gali padėti nuspėti probacijos panaikinimo tikimybę. Pavyzdžiui, 

tikimybė, kad moterų ir vyresnio amžiaus žmonių probacija bus sėkminga, yra 

aukštesnė, palyginti su atitinkamai vyrų ir jaunesnio amžiaus asmenų sėkmingos 

probacijos tikimybe. Taip pat šiais tyrimais atskleista, kad teisiniai veiksniai gali padėti 

numatyti tikimybę dėl probacijos sėkmingumo: labiau tikėtina, kad probacija bus 

panaikinta dėl nesėkmingo jos vykdymo asmenims, kurie anksčiau buvo pakartotinai 

                                                           
81 Kassebaum G. Survival on parole: A study of post-prison adjustment and the risk of returning to prison 

in the state of Hawaii. Attorney General, State of Hawaii, 1999. 
82 Kassebaum G., Davidson-Corondo J. Parole decision making in Hawaii: Setting minimum terms, 

approving release, deciding on revocation, and predicting success and failure on parole. Honolulu: Social 
Science Research Institute and Department of the Attorney General State of Hawaii, 2001. 

83 Hughes T., Wilson D. J., Beck A. J. Trends in state parole, 1990–2000. Washington, DC: Bureau of Justice 
Statistics, 2001. 

84 Steen S., Opsal T. Punishment on the Installment Plan” Individual-Level Predictors of Parole Revocation 
in Four States // The Prison Journal, 2007, Vol. 87(3), p. 344–366. 
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nuteisti laisvės atėmimo bausme, palyginti su asmenimis, kurie šia bausme nuteisti 

vieną kartą, arba kad probacija bus panaikinta asmenims, nuteistiems už turtines 

nusikalstamas veikas, palyginti su kito tipo veikomis. Probacijos panaikinimas dėl 

naujos nusikalstamos veikos yra labiausiai tikėtinas asmenims, kurie yra nuteisti už 

turtines ir su psichotropinėmis medžiagomis susijusias nusikalstamas veikas, tuomet – 

už smurtines, viešosios tvarkos, o mažiausiai – už seksualinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas. O probacijos panaikinimas dėl probacijos sąlygų (teismo ar probacijos pareigūno 

skirtų įpareigojimų) pažeidimų labiausiai tikėtinas asmenims, nuteistiems už turtines 

nusikalstamas veikas, tada už seksualinio ir smurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas, 

kiek mažiau probacijos panaikinimas tikėtinas asmenims, teistiems už nusikalstamas 

veikas, susijusias su psichoaktyviosiomis medžiagomis, ir galiausiai mažiausiai 

probacijos panaikinimas gresia asmenims, teistiems už viešosios tvarkos įstatymų 

pažeidimus. Probacijos panaikinimas dėl probacijos sąlygų pažeidimų gali būti tiesiogiai 

susijęs su probuojamojo priežiūros intensyvumu atsižvelgiant į asmens pakartotinio 

nusikaltimo rizikos lygį. Tie, kurių pakartotinio nusikaltimo rizikos lygis yra aukštas, 

būna intensyviau prižiūrimi, net jei jiems priskirtas rizikos lygis neatspindi tikrosios 

pakartotinio nusikaltimo rizikos tikimybės. Pavyzdžiui, seksualinius nusikaltimus 

įvykdę asmenys, nors maža tikimybė, kad įvykdys naują nusikalstamą veiką, gali gauti 

intensyvesnę priežiūrą probacijos metu, palyginti su viešosios tvarkos pažeidėjais, o tai 

padidina tikimybę, kad bus užfiksuoti nustatytų griežtų probacijos sąlygų pažeidimai. 

Tyrimuose taip pat analizuojamos probacijos sąlygų pažeidimo tipų ir probacijos 

pareigūnų diskrecinių sprendimų sąsajos85, 86. Pavyzdžiui, Jones’o ir Kerbs’o87 tyrimas 

atskleidė, kad probacijos pareigūnai linkę priimti skirtingus sprendimus įvairiais 

probacijos ar teisės pažeidimų (nusikalstamų veikų) atvejais. Pavyzdžiui, situacijose, 

susijusiose su probacijos sąlygų pažeidimais, probacijos pareigūnai dažniausiai linkę 

taikyti probacijos turimas priemones, kai probuojamasis neįsidarbina, nesilanko 

susitikimuose su probacijos pareigūnu ar nevykdo paskirtų viešųjų darbų. Situacijose, 

kuriose probuojamasis įvykdo įstatymų pažeidimus, tokius, kaip vandalizmas, vagystė 

ar vairavimas išgėrus, probacijos pareigūnai dažniau kreipdavosi į teismą. O štai kito 

                                                           
85 Jones M., Kerbs J. J. Probation and Parole Officers and Discretionary Decision-Making: Responses to 

Technical and Criminal Violations // Federal Probation, 2007, Vol. 71(1), p. 9–15. 
86 Kerbs J. J., Jones M., Jolley J. M. Discretionary Decision Making by Probation and Parole Officers - The Role 

of Extralegal Variables as Predictors of Responses to Technical Violations // Criminal Justice, 2009, 
Vol. 25(4), p. 424–444. 

87 Jones M., Kerbs J. J. Probation and Parole Officers and Discretionary Decision-Making: Responses to 
Technical and Criminal Violations // Federal Probation, 2007, Vol. 71(1), p. 9–15. 
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Kerbs’o ir kolegų88 tyrimo metu buvo nustatyta, kad dažniausiai probacijos pareigūnai 

kreipdavosi į teismą, kai gaunami teigiami probuojamojo lengvųjų narkotikų (kanapių) 

vartojimo tyrimų rezultatai, kai probuojamasis nepaiso probacijos pareigūno nurodymų 

nepalaikyti kontakto su nusikalstamas veikas įvykdžiusiais asmenimis bei kai 

probuojamasis pažeidžia namų arešto sąlygas (nebūna gyvenamojoje vietoje numatytu 

metu). 

Siekdami geriau suprasti probacijos pareigūnų sprendimų priėmimo ypatumus, 

Steen ir kolegos89 atliko kokybinį tyrimą su probacijos pareigūnais. Interviu metu jie 

surinko informaciją apie tai, kaip pareigūnai priima sprendimus kreiptis į teismą dėl 

probacijos panaikinimo ir kokius veiksnius jie išskiria kaip svarbius priimdami tokius 

sprendimus. Tyrėjai domėjosi, kaip probacijos pareigūnai elgiasi, kai probuojamasis 

pažeidžia probacijos sąlygas, kokius pažeidimus pareigūnai vertina kaip sunkesnius ar 

lengvesnius bei kodėl jie nusprendžia kreiptis į teismą. Tokiu būdu autoriai siekė 

sudaryti karkasą, padedantį suprasti, kaip sprendimus priima probacijos pareigūnai. 

Atsižvelgdami į probacijos pareigūnų atsakymus Steen ir kolegos kaip svarbius 

veiksnius išskyrė tokius aspektus: 

1) Probacijos pareigūno asmenybės ir plačios diskrecijos sąveika. 

Dauguma probacijos pareigūnų sprendimą kreiptis į teismą vertina kaip itin diskretišką. 

Tai reiškia, kad skirtingi probacijos pareigūnai gali priimti skirtingus sprendimus ir 

išoriniai veiksniai (pvz., pažeidimo aplinkybės) gali nebūti susiję su tikimybe, kad bus 

kreipiamasi ar nesikreipiama į teismą. 

2) Probuojamojo rizika visuomenės saugumui. Probacijos pareigūnai 

vertina, kiek probuojamas asmuo keltų riziką visuomenei, jei būtų priimtas sprendimas 

nesikreipti į teismą. Kaip vieną iš svarbių veiksnių jie išskyrė ankstesnės nusikalstamos 

veikos pobūdį, pavyzdžiui, yra didesnė tikimybė, kad bus kreipiamasi į teismą dėl 

asmenų, teistų už smurtinio ir seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas90, bei asmenų, 

padariusių didelį skaičių nusikalstamų veikų91. 

                                                           
88 Kerbs J. J., Jones M., Jolley J. M. Discretionary Decision Making by Probation and Parole Officers - The Role 
of Extralegal Variables as Predictors of Responses to Technical Violations // Criminal Justice, 2009, 
Vol. 25(4), p. 424–444. 
89 Steen S., Opsal T., Lovegrove P., McKinzey S. Putting probationer back in prison: Discretion & the parole 

revocation process // Criminal justice review, 2013, Vol. 38(1), p. 70–93. 
90 Lin J., Grattet R., Petersilia J. “Back‐end sentencing” and reimprisonment: Individual, organizational, and 

community predictors of parole sanctioning decisions // Criminology, 2010, Vol. 48(3), p. 759–795. 
91 Steen S., Opsal T. “Punishment on the Installment Plan” Individual-Level Predictors of Parole Revocation 

in Four States // The Prison Journal, 2007, Vol. 87(3), p. 344–366. 
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3) Probuojamojo sėkmingos probacijos tikimybės vertinimas. 

Sprendimas dėl kreipimosi į teismą taip pat yra susijęs su probacijos pareigūno 

tikimybės, kad probuojamasis sėkmingai užbaigs probaciją, vertinimu. Jei, pareigūno 

manymu, galimybė, kad probuojamasis sėkmingai užbaigs probaciją, yra didelė, tuomet 

probacijos pareigūnas bus linkęs tęsti asmens priežiūrą ir nesikreipti į teismą. 

Pastebima, kad tam tikros probuojamojo socialinės charakteristikos padeda probacijos 

pareigūnui įvertinti sėkmingos probacijos tikimybę. Probacijos pareigūnai asmens 

socialinių įgūdžių, kaip išsilavinimas, profesinės kompetencijos ir pan., stoką 

subjektyviai vertina kaip veiksnius, didinančius probacijos panaikinimo tikimybę. 

4) Probuojamojo pastangos. Nemažai probacijos pareigūnų teigė, kad 

sprendimus dėl kreipimosi į teismą taip pat grindžia vertinimu, ar probuojamasis 

nuoširdžiai ir sąžiningai deda pastangas probacijos metu. Sprendimą kreiptis į teismą iš 

šios perspektyvos lemia „nebegalėjimas dirbti su probuojamuoju“ arba „kai jie patys 

nebando sau padėti“. Nors šių aspektų vertinimas yra gana subjektyvus, pareigūnai kaip 

tokių tendencijų pavyzdžius pateikė patikrinimo dėl psichotropinių medžiagų vartojimo 

vengimą, neatėjimą į susitikimus su probacijos pareigūnu ir pan. 

5) Probuojamojo grįžimas prie nusikalstamo gyvenimo būdo. Probacijos 

pareigūnai išskiria, kad probuojamasis pradeda grįžti prie ankstesnių elgesio modelių, 

tuomet didesnė tikimybė, kad probacijos pareigūnas kreipsis į teismą. Šiuo atveju jie 

kreipia dėmesį į probacijos sąlygų pažeidimo pobūdį ir ankstesnės nusikalstamos veikos 

tipą. Pavyzdžiui, alkoholio vartojimą jie vertino kaip nereikšmingą, nebent 

probuojamojo nusikalstama veika buvo susijusi su vairavimu išgėrus arba susijusi su 

psichotropinėmis medžiagomis.  

6) Socialinės ir demografinės probuojamojo charakteristikos. Tyrimai 

atskleidžia, kad sprendimus priimantys asmenys linkę remtis tokiomis vertinamo 

asmens charakteristikomis, kaip rasė, lytis ir amžius. Albonetti92 teigimu, individualios 

asmens savybės yra susijusios su jo recidyvo tikimybe. Jei asmuo pasižymi visais arba 

tam tikrais stereotipiškais pavojingumo požymiais (priklauso mažumoms, yra vyriškos 

lyties ir jauno amžiaus), tuomet sprendimą priimantys asmenys yra linkę jį vertinti kaip 

labiau linkusį į recidyvą. Tokiais atvejais jie priima griežtesnius sprendimus, palyginti su 

atvejais, kai asmenys tokiomis charakteristikomis nepasižymi93. 

                                                           
92 Albonetti C. A. An integration of theories to explain judicial discretion // Social Problems, 1991, 

Vol. 38(2), p. 247–266. 
93 Steen S., Opsal T., Lovegrove P., McKinzey S. Putting probationer back in prison: Discretion & the parole 

revocation process // Criminal justice review, 2013, Vol. 38(1), p. 70–93. 
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Taigi, Steen ir kolegų94 tyrimas atskleidžia, kad asmeninės probuojamojo 

charakteristikos ir jo santykis su socialine aplinka yra pagrindiniai veiksniai probacijos 

pareigūnams priimant sprendimus dėl probacijos panaikinimo. Taip pat svarbu 

pažymėti, kad probacijos pareigūnų diskrecija priimant sprendimus gali būti susijusi ir 

su jų pačių asmeninėmis socialinėmis ir demografinėmis charakteristikomis. Tyrimai 

atskleidžia, kad vyriškos lyties probacijos pareigūnai rinkdamiesi, kokių priemonių 

imtis prižiūrint probuojamąjį, labiausiai atsižvelgia į visuomenės poreikius. O štai 

moteriškos lyties pareigūnės linkusios teikti prioritetą asmeniniam pasirinkimui, o ne 

visuomenės poreikiams ar institucijų reikalavimams95. Vis dėlto kiti tyrimai atskleidžia 

priešingus rezultatus, kad vyrai yra mažiau linkę kreiptis į teismą dėl probacijos sąlygų 

keitimo arba probacijos panaikinimo, lyginant su moterimis, o tai reikštų, kad jos yra 

labiau linkusios atsižvelgti į visuomenės saugumo užtikrinimo siekį. Dar vieni tyrimai 

rodo tendenciją, kad moterys yra mažiau linkusios kreiptis į teismą, kai probuojamasis 

nevykdo paskirtų viešųjų darbų96.  

Taip pat su probacijos pareigūnų sprendimais gali būti susijusi jų darbo vieta. 

Pavyzdžiui, nustatyta, kad probacijos pareigūnai, kurie dirba didmiesčių priemiesčiuose, 

yra labiau linkę kreiptis į teismą nei dirbantys rajonuose ar mažuose miesteliuose97. 

Taigi, galima pastebėti, kad įvairūs neteisiniai veiksniai, susiję su socialinėmis ir 

demografinėmis probacijos pareigūnų charakteristikomis, gali atlikti svarbų vaidmenį 

sprendimo priėmimo metu. 

 

1.5. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

        teisinio reguliavimo kontekstas Lietuvoje 
 

2012 metais įsigaliojo Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas, nustatantis ir 

apibrėžiantis probacijos tikslus ir nuostatus bei probacijos pareigūnų pareigybes ir jų 

funkcijas. Tarp pagrindinių probacijos pareigūnų darbo tikslų išskiriamas siekis 

užtikrinti visuomenės saugumą mažinant pakartotinių nusikaltimų (recidyvo) riziką ir 

teisės pažeidėjo sėkmingą reintegraciją į visuomenę, siekiant, kad asmuo vėl taptų 

                                                           
94 Ten pat. 
95 Slabonik M. L., Sims B. Controlling Discretion in Bureaucratic Agencies: A Survey of Adult Probation 

Officers // Corrections Compendium, 2002, Vol. 27(9), p. 1–23. 
96 Kerbs J. J., Jones M., Jolley J. M. Discretionary Decision Making by Probation and Parole Officers - The Role 
of Extralegal Variables as Predictors of Responses to Technical Violations // Criminal Justice, 2009, 
Vol. 25(4), p. 424–444. 
97 Ten pat. 
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visaverčiu visuomenės nariu. Šių tikslų probacijos pareigūnai siekia savo kasdieniame 

darbe vykdydami probuojamųjų priežiūrą. 

Probuojamieji probacijos metu paprastai yra tarsi tarpinėje stotelėje tarp laisvės 

ir įkalinimo. Probacijos laikotarpiu jie laisvai reziduoja bendruomenėje, tačiau, kaip 

minėta pirmiau, turi laikytis tam tikrų teismo nustatytų įpareigojimų – probacijos sąlygų 

(pvz., lankyti elgesio keitimo programą, būti namuose nustatytu laiku, nevartoti psichiką 

veikiančių medžiagų, nesilankyti tam tikrose vietose ar nebendrauti su tam tikrais 

asmenimis, neišvykti iš gyvenamosios vietos teritorijos be probacijos tarnybos leidimo 

ir pan.) ir yra prižiūrimi probacijos pareigūnų, taikant nustatytas stebėsenos priemones 

(pvz., elektroninis stebėjimas, tikrinimas dėl alkoholio ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, lankymasis probuojamojo namuose ar darbo vietoje ir pan.). Tačiau 

probacijos pareigūno individualus darbas su probuojamuoju neapsiriboja tik kontrolės 

priemonių taikymu: probacijos pareigūnai taip pat įgyvendina pozityvias priemones, 

skatinančias probuojamųjų asmenų motyvaciją keisti elgesį (pvz., elgesio korekcijos 

programos, motyvaciniai pokalbiai), suteikia konsultacijas, įvertina asmens socialinius 

poreikius ir nukreipia į socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias 

institucijas.  

Atsižvelgiant į šias pareigūnų vykdomas funkcijas, jų individualaus darbo su 

nuteistaisiais pobūdį, pareigūnų diskrecinius sprendimus galima išskirti į 

proaktyviuosius ir reaktyviuosius.  

Proaktyvieji diskreciniai sprendimai yra susiję su nuteistojo resocializacijos ir 

priežiūros planavimu ir jo nusikalstamo elgesio ar probacijos sąlygų pažeidimų 

prevencija. Kitaip tariant, tai yra visi probacijos pareigūno pagal kompetenciją atliekami 

veiksmai, kuriais siekiama, kad nuteistasis sėkmingai įvykdytų bausmę. Proaktyviųjų 

sprendimų priėmimas yra susijęs su kasdiene probacijos pareigūno veikla įgyvendinant 

įvairias funkcijas, pavyzdžiui, probuojamojo priežiūros ir resocializacijos priemonių 

parinkimas ir jų įgyvendinimo kontrolė, probuojamajam teismo skirtų įpareigojimų 

kontrolė, konsultacijos ir patarimai probuojamajam, bendradarbiavimas su probacijos 

tarnybų socialiniais partneriais (pvz., nukreipiant probuojamąjį į kitų institucijų ar 

organizacijų teikiamas paslaugas, rizikos vertinimo metodikų taikymas, socialinio 

tyrimo išvadų rengimas, socialinės aplinkos tyrimas, elgesio korekcijos programų 

taikymas ir pan.). Pagrindinis instrumentas įgyvendinant probuojamųjų priežiūrą yra 

individualus probuojamojo priežiūros planas, kuriame nustatomi probuojamojo asmens 

resocializacijos tikslai ir priemonės jiems pasiekti, priemonių įgyvendinimo 
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intensyvumas, terminai, taip pat institucijos ir organizacijos, savanoriai, dalyvaujantys 

nuteistojo resocializacijos plane, ir kt.98   

Nepaisant gana griežtos teisinio reguliavimo aplinkos, probacijos pareigūno 

sprendimai individualiai dirbant su probuojamuoju turi didelę reikšmę sėkmingam 

bausmės įvykdymui. Čia ypač reikšmingi probacijos pareigūno sprendimai, susiję su 

priežiūros plano sudarymu, tinkamų asmens resocializacijai ir priežiūrai priemonių 

parinkimu, bei sprendimai, susiję su asmens kontrolės priemonių pasirinkimu. Šį 

kasdienį sprendimų priėmimo procesą galima įvardyti kaip rutininės profesinės 

elgsenos diskreciją, kurios tikslas – priimti kompetentingus profesinius sprendimus, 

siekiant nuteistojo sėkmingo bausmės įvykdymo, jo resocializacijos ir pakartotinio 

nusikalstamo elgesio prevencijos.  

Reaktyvieji diskreciniai sprendimai susiję su reagavimu į probuojamojo 

veiksmus ar neveikimą, kurie gali būti skirstomi į (1) probuojamojo prašymus ir 

pageidavimus; (2) probuojamojo pozityvų elgesį ir (3) nuteistojo padarytus pažeidimus.  

Probacijos įstatymo 13 straipsnis nustato, kad probuojamieji turi teisę gauti žodinę 

ir rašytinę informaciją apie teismo nuosprendžiu ar nutartimi paskirtos probacijos 

vykdymo tvarką ir sąlygas, savo teises ir pareigas; kreiptis su pasiūlymais, prašymais 

(pareiškimais), peticijomis ir skundais į probacijos vykdymo ar kitas valstybės ir 

savivaldybių institucijas, įstaigas ar pareigūnus, visuomenines ar tarptautines 

organizacijas, taip pat kitas institucijas, įstaigas ir organizacijas; gauti asmeninę ir 

socialinę pagalbą. Prašymai, pareiškimai ir skundai yra nagrinėjami vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, taip pat Probacijos tarnybos 

vidiniais teisės aktais (skundų nagrinėjimo tvarka).  

Probuojamieji prašymus, nusiskundimus gali pateikti tiek žodžiu, tiek raštu. 

Pavyzdžiui, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus apygardos 

probacijos tarnyboje99 tvarkos apraše nurodoma, kad žodiniai prašymai priimami tik 

tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris 

kreipiasi, kitų asmenų ar Vilniaus apygardos probacijos tarnybos interesų100. Rašytiniai 

prašymai paprastai teikiami probacijos tarnybos administracijai, yra oficialiai 

                                                           
98 Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas Nr. XI-1860, priimtas 2011 m. gruodžio 22 d. // Valstybės 
žinios, 2012, Nr. 4-108. 
99 Svarbu paminėti, kad šiuo metu Vilniaus apygardos probacijos tarnyba kaip atskiras juridinis asmuo 
neveikia: nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. penkios apygardų probacijos tarnybos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio) reorganizuotos į vieną juridinį asmenį – Lietuvos probacijos tarnybą. 
100 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus apygardos probacijos tarnyboje tvarka. 
Patvirtinta Vilniaus apygardos probacijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. TO-35. 
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registruojami, o įstaigos vadovas paveda nagrinėti prašymą konkrečiam įstaigos 

darbuotojui pagal kompetenciją. Prašymai raštu turėtų būti pateikiami visais tais 

klausimais, kai nepakanka vien pareigūno kompetencijos, ir reikalingas įstaigos vadovo 

ar jo įgalioto asmens sprendimas. Paprastai – tai prašymai, susiję su teismo paskirtų 

probacijos sąlygų pakeitimu, institucijos leidimais (pvz., prašymai dėl leidimo išvykti iš 

gyvenamosios vietos teritorijos).  

Žodinio prašymo pakanka tokiose situacijose, kurios nėra susijusios su esminiais 

probacijos sąlygų ar priežiūros plano pakeitimais, pvz., jeigu probuojamasis negali 

atvykti plane numatytu laiku į susitikimą su probacijos pareigūnu, paprastai pakanka 

pranešimo žodžiu, paaiškinant neatvykimo priežastis ir suderinant kitą atvykimo laiką. 

Dėl konkretaus sprendimo dažniausiai diskrecija paliekama pareigūnui, kuris, 

individualiu atveju duodamas leidimą, įvertina probuojamojo elgesį, konkrečios 

priemonės (pvz., susitikimo ar dalyvavimo programoje) svarbą asmens bausmės 

vykdymui ir pan., bei priima individualizuotą sprendimą101.  

Pareigūnai, reaguodami į pozityvų nuteistojo elgesį, gali (1) taikyti paskatinimo, 

motyvavimo priemones, pvz., įteikti padėką, pagirti žodžiu, organizuoti 

probuojamiesiems skirtus renginius, užimtumo veiklas ir pan. (pvz., nepilnamečiams 

aprobuojamiesiems, panaudojant projektines lėšas, organizuojamos kelionės, 

ekskursijos, stovyklos, mokymai, edukaciniai užsiėmimai ir pan.), arba (2) 

vadovaudamiesi Probacijos įstatymo 23 straipsniu, kreiptis į teismą dėl probacijos 

nutraukimo prieš terminą. Šio straipsnio 2 d. nustato, kad:  

„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 nusižengimų, nepadarė arba nėra įtariamas ar kaltinamas naujos 

nusikalstamos veikos padarymu.“  

Kaip matyti, šis straipsnis nustato formaliuosius-imperatyviuosius ir diskrecinius 

pagrindus. Formalieji-imperatyvieji pagrindai – trys ketvirtadaliai arba du trečdaliai 

(nepilnamečiui) įvykdyto probacijos termino, neužfiksuoti administraciniai 

                                                           
101 Pavyzdžiui, kai probuojamasis stropiai vykdo priežiūros plane numatytas priemones, noriai 
bendradarbiauja su pareigūnu, pareigūnai turi pagrindo tokiu žmogumi pasitikėti ir patenkinti jo 
prašymą. Ir, atvirkščiai, jeigu probuojamasis jau ne pirmą kartą praleidžia susitikimus, yra padaręs kitų 
pažeidimų, vangiai vykdo plane numatytas priemones, paprastai pareigūnai atsargiau vertina tokius 
prašymus ir nėra linkę iš karto jų patenkinti. 
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nusižengimai ir/arba nusikalstamos veikos. Diskrecinis pagrindas – tai asmens rizika ir 

elgesys probacijos vykdymo metu, kuris rodo, kad probacijos tikslai gali būti pasiekti be 

tolesnės probuojamojo priežiūros. Būtent teisę įvertinti, kokia asmens rizika ir elgesys 

leidžia teigti, kad probacijos tikslai bus pasiekti be tolesnės probuojamojo priežiūros, 

įstatymų leidėjas palieka probacijos pareigūnui. Rizikos vertinimo atžvilgiu pareigūno 

diskrecijos laisvę riboja Probacijos įstatyme įtvirtintas įpareigojimas vertinti 

probuojamojo pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką. Šiai funkcijai atlikti pareigūnai 

vadovaujasi specialiomis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos aprobuotomis metodikomis102. Visų probuojamųjų rizika vertinama 

pasitelkiant OASYS metodiką, kuri išskiria tris rizikos lygmenis: žemos, vidutinės ir 

aukštos. Paprastai praktikoje dėl probacijos nutraukimo prieš terminą kreipiamasi dėl 

tų asmenų, kurių rizika yra žema. Vertinti asmens elgesį probacijos metu teisės aktai 

probacijos pareigūnams palieka daugiau diskrecijos, paprastai remiamasi faktais, 

parodančiais, kad probuojamasis aktyviai vykdė priežiūros plane numatytas priemones, 

rodė aktyvias pastangas keisti savo elgesį ir pan.  

Atsižvelgiant į teisinių padarinių svarbą asmeniui, daugiausia dėmesio reikalauja 

pareigūnų diskrecija priimant sprendimus dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų.  

Probuojamųjų pažeidimai ir veiksmai, kurių, reaguodami į juos, privalo imtis 

probacijos pareigūnai, yra reglamentuoti Probacijos įstatymo 30 str. (Probacijos 

vykdymo ir vengimo vykdyti teisinės pasekmės), kuris nustato, kad:  

„Jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu: 

1) dėl pateisinamų priežasčių per teismo nustatytą laiką neįvykdo probacijos sąlygų, 

teismas probacijos tarnybos teikimu šį laiką gali pratęsti. Paskirtas ir pratęstas laikas 

negali būti ilgesnis už bausmės vykdymo atidėjimo ar likusios bausmės laiką; 

2) vykdo probacijos sąlygas, tačiau padaro administracinių nusižengimų, už kuriuos 

jam taikytos administracinės nuobaudos ir (ar) administracinio poveikio priemonės, arba 

nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybos teikimu gali jam 

papildomai paskirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytų 

baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) šio kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytų 

pareigų arba šio kodekso 82 straipsnyje numatytų auklėjamojo poveikio priemonių arba 

priimti sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį 

                                                           
102 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. 
birželio 25 d. įsakymas Nr. V-211 „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“. 
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paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir vykdyti likusią 

bausmės dalį, kai pagrįstai manoma, kad probacijos tikslo nebus įmanoma pasiekti 

skirtinomis baudžiamojo poveikio priemonėmis ir (ar) pareigomis arba auklėjamojo 

poveikio priemonėmis; 

3) be pateisinamų priežasčių nevykdo probacijos sąlygų arba ir po papildomų 

probacijos sąlygų paskyrimo jų nevykdo ar padaro administracinį nusižengimą, už kurį 

jam taikyta administracinė nuobauda ir (ar) administracinio poveikio priemonė, arba 

nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybos teikimu priima 

sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą 

bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir vykdyti likusią bausmės 

dalį. 

Probacijos tarnyba, nustačiusi šio straipsnio 2 dalies 2 ar 3 punkte nurodytus 

probuojamojo padarytus teisės pažeidimus ir (ar) probacijos sąlygų nevykdymo atvejus, 

teikimą teismui pateikia nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.“ 

Kaip matyti pateiktame straipsnio normos tekste bei 1 lentelėje, probacijos 

pareigūnai turi nedaug pasirinkimo reaguojant į probuojamojo padarytus pažeidimus: 

praktiškai visais atvejais, kai asmuo nevykdo probacijos sąlygų ir tam nėra pateisinamų 

priežasčių, probacijos pareigūnas turi teikti teikimą teismui dėl probacijos panaikinimo. 

1 lentelėje taip pat pateikiamas šiuo metu galiojančios įstatymo redakcijos ir ankstesnės 

redakcijos, galiojusios iki 2016 m. lapkričio 3 d., palyginimas. Matyti, kad pagal 

gresiančius teisinius padarinius dėl probacijos sąlygų ar kitų pareigų nevykdymo 

galiojančios redakcijos teisinis reguliavimas yra griežtesnis – lyginant su ankstesne 

redakcija, šiuo metu probacijos panaikinimas gresia ir tais atvejais, kai probuojamasis 

vykdo probacijos sąlygas, tačiau padaro administracinių nusižengimų. 

 

1 lentelė.  Probacijos pareigūnų diskrecijos taikymo pagrindai pagal Lietuvos Respublikos  
                   probacijos įstatymą 
 

Vengimo vykdyti probacijos 
sąlygas formos 

Gresiantys padariniai pagal 
galiojančią Įstatymo redakciją 

Gresiantys padariniai 
pagal ankstesnę 2011-11-

22 Įstatymo redakciją 
Nevykdo probacijos sąlygų dėl 
pateisinamų priežasčių 

Probacijos sąlygų vykdymo 
termino pratęsimas 

Probacijos sąlygų vykdymo 
termino pratęsimas 

Vykdo probacijos sąlygas, tačiau 
padaro administracinių 
nusižengimų 

Papildomų įpareigojimų ar 
draudimų skyrimas 
arba 
probacijos panaikinimas 

Papildomų įpareigojimų ar 
draudimų skyrimas 
 

Nevykdo kitų įstatymų nustatytų 
pareigų 

Papildomų įpareigojimų ar 
draudimų skyrimas 
arba 
probacijos panaikinimas 

Papildomų įpareigojimų ar 
draudimų skyrimas 
arba 
probacijos panaikinimas 

Nevykdo probacijos sąlygų be 
pateisinamų priežasčių 

Probacijos panaikinimas  
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Nevykdo probacijos sąlygų po 
papildomų probacijos sąlygų 
paskyrimo (pagal BK 30 str. 2 d. 2 
p.) 

Probacijos panaikinimas Probacijos panaikinimas 

Padaro administracinį 
nusižengimą po papildomų 
probacijos sąlygų paskyrimo 

Probacijos panaikinimas Probacijos panaikinimas 

 

Pažymėtina, kad, pagal šiuo metu galiojančią Probacijos įstatymo redakciją, tais 

atvejais, kai probuojamasis padaro administracinių nusižengimų arba nevykdo kitų 

įstatymų nustatytų pareigų, pareigūnas turi du pasirinkimus: teikti teismui teikimą dėl 

(1) papildomų probacijos sąlygų paskyrimo arba (2) probacijos panaikinimo. 

Pastarajam sprendimui nustatytas papildomas pagrindas – turi būti pagrįstai manoma, 

kad probacijos tikslo nebus įmanoma pasiekti skirtingomis baudžiamojo poveikio 

priemonėmis ir (ar) pareigomis arba auklėjamojo poveikio priemonėmis. Tai reiškia, 

kad probacijos pareigūnui paliekama diskrecija įvertinti ir nuspręsti, kokios yra 

situacijos ir aplinkybės, leidžiančios manyti, jog probacijos tikslo papildomomis 

priemonėmis jau nėra įmanoma pasiekti. Tokios aplinkybės nėra numatytos 

poįstatyminiuose teisės aktuose, todėl gana didelė laisvė paliekama individualiam 

probacijos pareigūno vertinimui. Bet kuriuo atveju šis papildomas pagrindas įpareigoja 

pareigūnus pagrįsti priimamą sprendimą dėl teikimo panaikinti probaciją aplinkybėmis, 

įrodančiomis, kad probacijos tikslo pasiekti jokiomis priemonėmis nebėra įmanoma. 

Probacijos tarnybų praktikoje paprastai tai yra situacijos, kai probacijos pareigūnai 

išnaudoja visas vidines administracines priemones bandydami paveikti ir įtikinti asmenį 

vykdyti jo pareigas. Pavyzdžiui, Probacijos įstatymas nustato bendrą pareigą 

užsiregistruoti darbo biržoje per 14 dienų. Tais atvejais, kai probuojamasis piktybiškai, 

po daugelio įtikinėjimų ir įspėjimų šios pareigos nevykdo, probacijos pareigūnas tarsi 

turėtų formalią teisę teikti teikimą teismui dėl šios probacijos panaikinimo.  

Administracinių nusižengimų atvejais tokias situacijas įžvelgti dar sudėtingiau. 

Teikti teikimą dėl probacijos panaikinimo (o tai reiškia realų laisvės atėmimo bausmės 

atlikimą) dėl daugelio administracinių nusižengimų būtų neproporcinga reakcija. Tai 

vėlgi turėtų būti pažeidimai, kurie leidžia pagrįstai manyti, jog probacijos tikslai 

probuojamojo atžvilgiu negali būti pasiekti ir/arba probuojamojo padaryti nusižengimai 

kelia pavojų visuomenės saugumui. Tokia situacija galėtų būti, kai padaromi 

administraciniai nusižengimai, savo pobūdžiu susiję su nusikalstama veika, už kurios 

padarymą probuojamasis yra nuteistas ir atlieka bausmę. Pavyzdžiui, jeigu asmuo yra 

teistas už vairavimą apsvaigus nuo psichiką veikiančių medžiagų ir vykdydamas bausmę 
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daugiau negu vieną kartą yra administracine tvarka nubaudžiamas už analogišką 

pažeidimą, galima daryti prielaidą, kad asmuo nesistengia keisti savo elgesio ir realiai 

kyla pavojus, kad bus daromos pakartotinės nusikalstamos veikos.   

Praktikoje tokių atvejų, kai teikimas dėl probacijos panaikinimo teikiamas tik dėl 

administracinio nusižengimo ar kitų pareigų nevykdymo, pasitaiko labai retai. Paprastai 

teikimai teikiami, kai kartu su administraciniu nusižengimu yra pažeidžiami ir kiti 

įsipareigojimai103. 

Dar sudėtingesnėje situacijoje probacijos pareigūnas atsiduria, kai probuojamasis 

be pateisinamų priežasčių pažeidžia probacijos sąlygas. Probacijos įstatymas čia 

nenumato jokio pasirinkimo ar išimčių – vienintelis sprendimas probacijos pareigūnui 

– teikti teikimą teismui dėl probacijos panaikinimo. Į dar didesnius rėmus sprendimo 

priėmimą įspraudė 2016 m. lapkričio 3 d. Probacijos įstatymo 30 straipsnio 

pakeitimas104, kuris numato, kad probacijos pareigūnas turi pateikti teismui teikimą per 

                                                           
103 Pavyzdžiui, 2018 m. spalio 29 d. Kauno apylinkės teismo byloje Nr. 1-1379-966/2018 buvo 
nagrinėjamas Kauno probacijos skyriaus teikimas dėl probacijos panaikinimo. Teikimas buvo pateiktas 
dėl trijų administracinių nusižengimų, iš kurių du vertintini kaip smulkūs (važiavimas viešuoju transportu 
be bilietų ir perėjimas per pėsčiųjų perėją neleistinoje vietoje), o trečiasis susijęs su alkoholio vartojimu 
viešojoje vietoje. Pastarasis nusižengimas automatiškai buvo įvertintas ir kaip probuojamojo įpareigojimo 
nevartoti psichiką veikiančių medžiagų pažeidimas. Taip pat kaip vienas iš teikimo pagrindų nurodomas 
ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti, kuris buvo nutrauktas: 
„Probacijos skyrius teikime nurodė, kad nuteistojo elgesį Kauno probacijos skyrius kontroliuoja nuo 2018 m. 
rugpjūčio 1 d. Pasirašytinai supažindintas su bausmės vykdymo atidėjimo tvarka bei sąlygomis, išaiškintos 
pareigų nevykdymo pasekmės. T. B. 2018 m. rugsėjo 17 d. buvo įvertintas pagal Teisės pažeidėjo įvertinimo 
metodiką OASys, jam nustatyta vidutinė naujos nusikalstamos veikos padarymo rizika (įvertinimo rezultatas 
66 balai), nustatyta žema didelės žalos rizika visuomenėje ir pažįstamiems suaugusiems. Probacijos pabaiga 
– 2019 m. liepos 30 d. T. B. registruojasi darbo biržoje bei mokosi (duomenys neskelbtini) klasėje. Elgesio 
pataisos programoje dalyvauti dar nepradėjo. Adresu (duomenys neskelbtini), Kaune, gyvena su žmona. T. B. 
2018 m. rugpjūčio 7 d. įvykdė administracinį nusižengimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių 
nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 428 straipsnio 6 dalį, tai yra į kitą važiuojamosios dalies pusę ėjo ne per 
pėsčiųjų perėją, jam paskirta žodinė pastaba; 2018 m. rugpjūčio 26 d. įvykdė administracinį nusižengimą 
pagal ANK 484 straipsnio 1 dalį, tai yra viešoje vietoje buvo neblaivus (pažeidė įpareigojimą nevartoti 
psichiką veikiančių medžiagų), paskirta 60 Eur dydžio bauda (informacijos apie baudos sumokėjimą nėra). 
Kadangi asmuo pažeidė teismo skirtą įpareigojimą nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei įvykdė 2 
administracinius nusižengimus 2018 m. rugsėjo 17 d. jis buvo įspėtas, pakartotinai išaiškintos probacijos 
sąlygos, jų nevykdymo pasekmės. Po paskirto įspėjimo T. B. 2018 m. spalio 15 d. įvykdė administracinį 
nusižengimą pagal ANK 446 straipsnio 4 dalį, tai yra važiavo 1 maršruto troleibusu su lengvatiniu 
vienkartiniu bilietu, tačiau neturėjo prie savęs moksleivio pažymėjimo, vėliau atėjo jo pateikti būdamas 
neblaivus bei keikdamasis, paskirta 8 Eur bauda (informacijos apie baudos sumokėjimo nėra). Taip pat 
patikrinus duomenų bazę, gauta informacija, kad 2018 m. spalio 17 d., apie 14.00 val. adresu (duomenys 
neskelbtini), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, pakeltomis rankomis artinosi prie nukentėjusiosios V. B. ir 
žodžiu jai grasino, sakydamas, kad „nužudysiu tave ir nupjausiu galvą“, dėl ko buvo pakankamas pagrindas 
manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. 2018 m. spalio 17 d. Kauno rajono PK jo atžvilgiu buvo pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal BK 145 straipsnio 1 dalį, tačiau 2018 m. spalio 22 d. ikiteisminis tyrimas 
nutrauktas. Kadangi T. B. piktybiškai nevykdo teismo skirto įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių 
medžiagų, daro administracinius nusižengimus, probacijos skyrius teikimu siūlo T. B. panaikinti bausmės 
vykdymo atidėjimą ir vykdyti nuosprendžiu paskirtą bausmę.“ 
104 Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo Nr. XI-1860 6, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas, 
2016-11-03, Nr. XII-2712. Prieiga per internetą: <https://www.e-
tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=67114020a67f11e69ad4c8713b612d0f>. 
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vieną darbo dieną. Iki tol probacijos tarnyboms konkretus teikimo pateikimo terminas 

nebuvo nustatytas. Nustačius galimą pažeidimą, per protingą terminą buvo aiškinamos 

aplinkybės, siekiama įsitikinti, ar pažeidimas tikrai buvo padarytas, gaunami 

probuojamojo paaiškinimai, vertinamas ankstesnis probuojamojo elgesys, teikimo dėl 

probacijos panaikinimo tikslingumas įvertinamas resocializacijos tikslų kontekste ir 

pan. Įsigaliojus naujai normai, nebėra galimybių išsamiai įvertinti aplinkybių – 

pareigūnas praktiškai privalo į pažeidimus reaguoti formaliai, konkrečių aplinkybių 

aiškinimąsi palikdamas teismo prerogatyvai105.  

Vis dėlto galima teigti, kad, nepaisant griežto reguliavimo ir, atrodo, siaurų 

formalių diskrecijos ribų, kaip rodo teismų praktikos duomenys, probacijos pareigūnai 

labai retai teikia teikimus tik dėl vieno pažeidimo. Teismų praktikos analizė rodo, kad 

paprastai teikimai dėl probacijos panaikinimo yra teikiami, kai probuojamasis padaro 

kelis pažeidimus ir/arba teikimas teismui yra teikiamas jau ne pirmą kartą106. Tai leidžia 

daryti prielaidą, kad tam tikra diskrecija praktikoje vis dėlto egzistuoja, nors formalus 

teisinis reguliavimas tarsi įpareigoja teikti teikimus teismui net ir esant vienam 

probacijos sąlygų pažeidimui. Kaip probacijos pareigūnai yra linkę reaguoti į skirtingas 

probuojamųjų pažeidimų situacijas, kokiems pažeidimams jie rinktųsi griežčiausius 

sprendimus (teikimus teismui dėl probacijos panaikinimo), o kuriems pasirenka 

švelnesnius sprendimus, toliau bus aptariama analizuojant atlikto probacijos pareigūnų 

diskrecijos tyrimo rezultatus. 

 

  

                                                           
105 Kaip jau minėta šios studijos įvade, manytina, kad toks teisinio reguliavimo pasikeitimas lėmė didesnį 
teikimų dėl probacijos sąlygų sugriežtinimo ir probacijos panaikinimo skaičių, atitinkamai padaugėjo ir 
asmenų, kuriems probacija buvo panaikinta ir „grąžinta“ reali laisvės atėmimo bausmė (žr. 1 pav.). Tai 
rodo, kad ši nauja norma prisidėjo prie asmenų, atliekančių realią laisvės atėmimo bausmę, padidėjimo. 
Manytina, kad didelę įtaką tokiems statistikos pokyčiams turėjo būtent minėtas probacijos pareigūnų 
diskrecijos susiaurinimas. 
106 Siekiant patvirtinti šį teiginį, buvo peržiūrėta daugiau nei 100 teismų nutarčių, kuriose buvo 
nagrinėjami probacijos pareigūnų teikimai dėl probacijos panaikinimo. 
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II. TYRIMO METODIKA 
 

 

2.1. Empirinio tyrimo tikslas ir uždaviniai 
 

Empirinio tyrimo tikslas – atskleisti veiksnius, darančius įtaką diskrecinių sprendimų 

įgyvendinant probaciją priėmimui dėl probuojamųjų pažeidimų, remiantis probacijos 

pareigūnų požiūriu. 

Iškelti šie pagrindiniai tyrimo uždaviniai: 

1) atskleisti, kaip probacijos pareigūnai potencialiai107 individualizuoja 

diskrecinius sprendimus dėl probuojamųjų pažeidimų, atsižvelgdami į skirtingas 

pažeidimų rūšis ir situacijas (pvz., kokio griežtumo sprendimus taikytų skirtingiems 

pažeidimų atvejams); 

3) nustatyti probuojamojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos lygmens 

(žemos ir vidutinės rizikos) įtaką pareigūnų potencialiems diskreciniams sprendimams 

dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų;  

3) išsiaiškinti potencialiai priimamų sprendimų sąsajas su socialinėmis ir 

demografinėmis probacijos pareigūnų charakteristikomis.  

 

2.2. Tyrimo dalyviai ir duomenų rinkimo metodas 
 

Tyrimo dalyvių imtį sudarė 129 probacijos pareigūnai, dirbantys penkiose Lietuvos 

probacijos tarnybose. Tyrimo dalyviams atrinkti buvo naudojama netikimybinė 

visuminė atranka. Tyrimo vykdymo metu visiems nuteistųjų priežiūrą vykdantiems 

probacijos pareigūnams (tyrimo metu dirbusiems, t. y. išskyrus tuos pareigūnus, kurie 

tuo metu nebuvo atostogose, vaiko priežiūros atostogose ar nebuvo darbo vietoje dėl 

ligos, komandiruočių ar pan.), kurių, pagal probacijos tarnybų pateiktus duomenis, buvo 

178, į tarnybinius elektroninius paštus buvo nusiųstas prašymas dalyvauti tyrime kartu 

su nuoroda į internetinį apklausos puslapį. Minėtas atrankos būdas pasirinktas, kadangi 

visi Lietuvos probacijos tarnybos padalinių vadovai ir probacijos pareigūnai turi nuolat 

naudojamus elektroninius paštus, todėl šiuo būdu buvo galima surinkti norimą kiekį 

                                                           
107 Tyrime naudojamas potencialių diskrecinių sprendimų terminas, kadangi apklausos metu buvo 
vertinamos ne realios, o hipotetinės pažeidimų situacijos. 
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tyrimo dalyvių. Taip pat dalis tyrimo dalyvių buvo pasiekta tiesiogiai – lankantis 

Panevėžio ir Vilniaus probacijos tarnybose, kuriose tuo metu vyko probacijos pareigūnų 

mokymai. Apklausos metu buvo užtikrintas respondentų anonimiškumas – nebuvo 

klausiama jokių specifinių duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti 

respondentą. 

Klausimynus užpildė 129 pareigūnai (atsakomumas – apie 70 proc.). Dėl šios 

priežasties galima teigti, kad tyrimo metu gautus duomenis galima generalizuoti 

Lietuvos probacijos tarnybose dirbantiems probacijos pareigūnams. 

 

2.3. Tyrimo instrumentas 
 

Siekiant įgyvendinti iškeltus šio tyrimo uždavinius, buvo sudarytas Probacijos 

pareigūno diskrecijos situacijų klausimynas. Probacijos pareigūno diskrecijos situacijų 

klausimynas yra projekcinė metodika, skirta nustatyti, kokias priemones probacijos 

pareigūnai linkę taikyti probaciją vykdantiems nuteistiesiems, kai sprendimas yra jų 

diskrecija, t. y. priklauso nuo jų pačių. Šią metodiką sudarė tyrimo autoriai, remdamiesi 

Jones’o ir Kerbs’o metodika bei Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu. Klausimyną 

sudaro trylika skirtingų situacijų (vinječių), kuriose yra pateikta tam tikra informacija 

apie probuojamojo asmenybę, jo įvykdytus probacijos sąlygų pažeidimus ir jo elgesį 

probacijos vykdymo metu (žr. 2 lentelę). Toks situacijų kiekis pasirinktas, kadangi yra 

nemažai aplinkybių, kai priemonių pasirinkimas yra probacijos pareigūno diskrecija, 

todėl svarbu ištirti probacijos pareigūnų elgesį esant skirtingoms aplinkybėms. 

Klausimyno vinjetės buvo suskirstytos į kategorijas, atsižvelgiant į joje aprašyto 

probuojamo asmens įvykdytą probacijos sąlygų pažeidimą (ikiteisminis tyrimas dėl 

naujos nusikalstamos veikos, administracinis nusižengimas, teismo ir probacijos 

pareigūno paskirtų įpareigojimų nevykdymas, teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas, keli pažeidimai). Prie situacijų yra pateikiami atsakymo variantai ir tyrimo 

dalyvis turi užbaigti sakinį „Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno 

sprendimas būtų:“ pasirinkdamas vieną iš jų. Kiekvienoje iš pateiktų situacijų probacijos 

pareigūnas turi priimti sprendimą, kaip elgtis su probuojamuoju. Prieš tyrimą autoriai 

išskyrė keturis atsakymo variantus, kurie yra pateikti klausimyno užduotyje sprendimų 

griežtėjimo tvarka (nuo mažiausiai iki labiausiai griežto). Taip pat buvo išskirtas 

papildomas atsakymo variantas – „Kita“, prie kurio tyrimo dalyviai turėjo galimybę 

pateikti savo atsakymo variantą, jei pageidaujamo nebuvo prie pateiktų atsakymo 
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variantų. Atlikus tyrimą, atsižvelgiant į dažniausiai tyrimo dalyvių pateiktus „Kita“ 

atsakymo variantus, buvo išskirtas papildomas atsakymo variantas, todėl galutiniame 

klausimyno variante yra penki atsakymo variantai bei papildomas atsakymo variantas – 

„Kita“. Kiekvienoje situacijoje sprendimą, kaip elgtis su probuojamuoju, tyrimo dalyvis 

turi priimti įvertindamas dvi aplinkybes: kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo 

rizika yra žema ir kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra vidutinė. 

Klausimynas pateiktas šios studijos priede, o situacijų pavyzdys ir atsakymų variantai 

pateikti 2 paveiksle. 

 

2 pav. Probacijos pareigūno situacijų klausimyno užduoties  
            su atsakymo variantais pavyzdys 

 

1. Probuojamajam yra teismo skirtas įpareigojimas pradėti dirbti. Probuojamasis yra 

užsiregistravęs darbo biržoje, tačiau per 3 mėn. nuo probacijos pradžios nerodo jokios 

iniciatyvos ar pastangų įsidarbinti, nors yra fiziškai sveikas ir pajėgus dirbti. Kitų 

pažeidimų probuojamasis nėra padaręs. Probuojamasis teistas už vagystę. Probuojamojo 

nusikalstamo elgesio rizika yra žema.  

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) nieko nedaryti; 

b) įspėti probuojamąjį; 

c) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamojoje vietoje ir pan.), 

numatyti papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan.); 

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo; 

e) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo; 

f) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

Vertinant skalės patikimumą, buvo apskaičiuotas bendras Probacijos pareigūno 

indėlio skalės vidinis suderintumas ir gauta, kad klausimyno patikimumas yra labai 

geras (Cronbach α = 0,95). 

Siekiant įvertinti klausimyno turinio validumą, buvo atliktas pradinės 

klausimyno versijos ekspertinis vertinimas. Ekspertams atrinkti buvo iškelti tokie 

reikalavimai: dirbti probacijos srityje ir turėti ne mažesnę kaip penkerių metų darbo 

probacijos srityje patirtį. Buvo atrinkti penki ekspertai: du – probacijos tarnybos 

padalinių vadovai, kuruojantys pareigūnus, prižiūrinčius nuteistuosius, ir trys – 

probacijos pareigūnai (vyr. specialistai ir specialistai), tiesiogiai vykdantys nuteistųjų 

priežiūrą. Dauguma iš jų turėjo didesnę nei 10 metų darbo probacijos srityje patirtį. 

Ekspertų vertinimu, atrinktos Probacijos pareigūno diskrecijos situacijų klausimyno 

situacijos būdingos ir atitiko tas, su kuriomis darbe susiduria probacijos pareigūnai. Taip 
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pat ekspertai pateikė pastebėjimų apie tyrimo instrumentus, į kuriuos atsižvelgiant 

klausimynas buvo pakoreguotas. 

 
2 lentelė. Probacijos pareigūno diskrecijos situacijų klausimyno vinjetės  

                  ir jų kategorijos pagal pažeidimo pobūdį 

 

Eilės 
Nr. 

Pažeidimas Kategorija 

1 Probuojamajam yra teismo skirtas įpareigojimas pradėti dirbti. 
Probuojamasis yra užsiregistravęs darbo biržoje, tačiau per 3 mėn. nuo 
probacijos pradžios nerodo jokios iniciatyvos ar pastangų įsidarbinti, nors yra 
fiziškai sveikas ir pajėgus dirbti. Kitų pažeidimų probuojamasis nėra padaręs. 
Probuojamasis teistas už vagystę. 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

2 Probuojamasis vieną kartą teistas už sukčiavimą. Probuojamasis pagal 
individualų priežiūros planą privalo apsilankyti probacijos tarnyboje 
(individualiam darbui ir atsiskaityti už įpareigojimų vykdymą) du kartus per 
mėnesį. Minėtas asmuo du kartus praleido susitikimus nenurodęs svarbių 
priežasčių, kodėl neatvyko. Kitų probacijos pažeidimų užfiksuota nebuvo. 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

3 Probuojamasis vieną kartą teistas už nesunkų nusikaltimą (turto 
sunaikinimą). Probuojamasis privalo atlikti jam teismo skirtus nemokamus 
darbus, tačiau jau tris kartus iš eilės neatvyko į darbą. Paklaustas, kodėl 
neatlieka jam paskirtų nemokamų darbų, jis negalėjo pateikti svarių, 
dokumentais (ligos pažyma ar pan.) pagrįstų priežasčių. Kitų pažeidimų 
nenustatyta. 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

4 Probuojamasis, vieną kartą teistas už nusikaltimą (plėšimą), kurį padarė 
neblaivus, tačiau jam nėra skirtas teismo įpareigojimas nevartoti psichiką 
veikiančių medžiagų. Į susitikimą (po keturių mėnesių probacijos) atvyko 
galimai neblaivus (nuo probuojamojo sklido alkoholio kvapas). 
Probuojamajam raštiškai sutikus, probacijos pareigūnas patikrino jo 
blaivumą, nustatytas lengvas girtumas. Probuojamasis paaiškino, kad vakar 
šventė draugo gimtadienį. Kitų pažeidimų nenustatyta. 

Administracinis 
nusižengimas 

5 Probuojamajam teismo skirtas įpareigojimas būti namuose nakties metu 
kontroliuojamas elektroninio stebėjimo priemonėmis. Probuojamasis 
probacijos tarnybos priežiūroje yra keturi mėnesiai. Per paskutinį mėnesį 
probuojamasis du kartus apie 10 minučių pavėlavo grįžti laiku į namus, po 
kiekvieno iš šių pažeidimų buvo įspėtas. Trečią kartą nustatyta, kad pažeidė 
nustatytas namų zonos ribas ir už jos ribų buvo apie 30 min. Kitų nusižengimų 
užfiksuota nebuvo. Probuojamasis vieną kartą teistas už sukčiavimą. 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

6 Probuojamasis buvo teistas dėl narkotinių medžiagų laikymo, jis probacijos 
tarnybos priežiūroje yra devynis mėnesius. Probuojamajam teismo skirtas 
įpareigojimas nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Per pirmuosius pusę 
metų probacijos pažeidimų nebuvo užfiksuota, probuojamasis vykdė visas 
jam individualiame priežiūros plane numatytas priemones, geranoriškai 
bendravo su probacijos pareigūnu. Per paskutinius tris mėnesius 
probuojamasis buvo du kartus tikrintas dėl narkotikų, abiem atvejais aptikta 
marihuanos vartojimo pėdsakų. 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 
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7 Probuojamasis vieną kartą teistas už seksualinį nusikaltimą prieš vaiką. 
Priežiūra vykdoma 10 mėnesių. Probuojamasis stebimas elektroninio 
stebėjimo priemonėmis. Per 9 priežiūros mėnesius jokių pažeidimų nebuvo 
nustatyta, probuojamasis vykdė visas jam individualiame priežiūros plane 
numatytas priemones, geranoriškai bendravo su probacijos pareigūnu. 10-ąjį 
priežiūros mėnesį probuojamasis vieną kartą 30 min. pavėlavo grįžti į namus. 
Probuojamasis paaiškino, kad nespėjo į autobusą, todėl pavėlavo laiku grįžti 
namo. 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

8 Probuojamasis vieną kartą teistas už smurtą artimoje aplinkoje, probacijos 
tarnybos priežiūroje yra 10 mėn. Per 9 priežiūros mėnesius jokių pažeidimų 
nebuvo nustatyta, probuojamasis vykdė visas jam individualiame priežiūros 
plane numatytas priemones, geranoriškai bendravo su probacijos pareigūnu. 
10-ąjį mėnesį paaiškėja, kad probuojamajam tą patį mėnesį yra pradėtas 
ikiteisminis tyrimas už kyšininkavimą. Nusikaltimas, kaip įtariama, padarytas 
tą patį mėnesį, kaip ir ikiteisminio tyrimo pradžia. 

Ikiteisminis tyrimas 
dėl naujos 
nusikalstamos veikos 

9 Probuojamasis vieną kartą teistas už neatsargų sunkų sveikatos sutrikdymą, 
susijusį su eismo įvykiu. Per tris probacijos mėnesius probacijos pažeidimų 
užfiksuota nebuvo. Ketvirtojo probacijos mėnesio metu probuojamasis asmuo 
buvo sulaikytas dėl smulkios vagystės parduotuvėje (administracinis 
nusižengimas). Probuojamasis probacijos pareigūnui paaiškino, kad 
parduotuvėje netyčia įsidėjo prekę (ausinuką) į kišenę. 

Administracinis 
nusižengimas 

10 Probuojamojo priežiūra vykdoma du mėnesius. Per tą laiką jis praleido vieną 
susitikimą (skirtą individualiam pokalbiui ir atsiskaitymui už įpareigojimų 
vykdymą) su probacijos pareigūnu. Probacijos pareigūno buvo įspėtas. Po 
savaitės apsilankius probuojamojo gyvenamojoje vietoje nustatyta, kad 
probuojamasis nebuvo namuose probacijos sąlygose nustatytu metu, iš karto 
kitą dieną probacijos pareigūnui patikrinus duomenų bazėje, paaiškėjo, kad 
asmuo priežiūros laikotarpiu buvo administracine tvarka nubaustas už girto 
pasirodymą viešoje vietoje. Teismo įpareigojimai, susiję su psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo draudimu, skirti nebuvo. Probuojamasis vieną kartą 
teistas už vagystę. 

Keli pažeidimai 

11 Probuojamojo, kuris vieną kartą teistas už netikrų pinigų gaminimą, priežiūra 
vykdoma 10 mėnesių. Per 9 priežiūros mėnesius jokių pažeidimų nebuvo 
nustatyta, probuojamasis vykdė visas jam individualiame priežiūros plane 
numatytas priemones, geranoriškai bendravo su probacijos pareigūnu. 10-ąjį 
priežiūros mėnesį jam pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus 
nusikaltimo, susijusio su eismo įvykiu, kai žmogui dėl neatsargumo buvo 
sutrikdyta sveikata. 

Ikiteisminis tyrimas 
dėl naujos 
nusikalstamos veikos 

12 Probuojamasis vieną kartą teistas už smurtą artimoje aplinkoje, teismo skirtas 
įpareigojimas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje (terminas – 
9 mėn.). Probuojamasis dalyvauja programoje, kurią sudaro 26 užsiėmimai. 
Jis lanko 22 užsiėmimus iš eilės, tačiau iki programos pabaigos likus 4 
užsiėmimams, į užsiėmimus nebeateina ir nepateikia jokių įrodymų ar 
paaiškinimų apie pateisinančias priežastis (teismo skirtas įpareigojimo 
terminas nėra suėjęs). 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 
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13 Probacijos tarnybos pareigūnai, tikrindami, kaip probuojamasis vykdo teismo 
skirtą įpareigojimą būti namuose nakties metu, apsilanko probuojamojo 
gyvenamojoje vietoje, tačiau namie jo neranda. Kitą dieną probuojamasis 
pateikia paaiškinimą, kad prieš dvi savaites pakeitė gyvenamąją vietą, tačiau 
užmiršo probacijos pareigūnus informuoti apie gyvenamosios vietos 
pakeitimą. Probuojamasis teistas už viešosios tvarkos pažeidimą. 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

 

Socialinėms ir demografinėms charakteristikoms išsiaiškinti buvo sudaryta anketa, 

kurioje tyrimo dalyvių buvo prašoma pateikti informaciją apie jų amžių, lytį, 

išsilavinimą, išsilavinimo sritį, darbo einant probacijos pareigūno pareigas trukmę ir 

darbo vietą (žr. 3 lentelę). 

 

2.4. Duomenų analizės metodai 
 

Statistinė duomenų analizė buvo atlikta naudojant statistinį programinį paketą „IBM 

SPSS Statistics 21“. Tyrimo socialinių ir demografinių kintamųjų aprašomoji statistika 

pateikta apskaičiavus grupių vidurkius (M), standartinius nuokrypius (SD)108 ir 

procentinę grupės dalį (proc.). Taip pat buvo tikrinamos psichometrinės kintamųjų 

charakteristikos: skaičiuotas vidinis skalių suderintumas (Cronbach α) ir klausimyno 

konstrukto validumas, taikant tiriančiąją principinių komponenčių faktorinę analizę su 

Varimax pasukimu. Tyrime naudojamų duomenų pasiskirstymas vertinamas kaip 

normalus, todėl ryšiams tirti buvo taikomi parametriniai kriterijai. Kintamųjų 

tarpusavio sąsajoms įvertinti taikytas Pearson koreliacijos kriterijus. Dviejų skirtingų 

grupių vidurkių palyginimui naudotas Student T – testas nepriklausomoms imtims, 

dviejų priklausomų grupių vidurkių palyginimui naudotas Student T – testas 

priklausomoms imtims. 

 

 

                                                           
108 Standartinis nuokrypis (kartais vadinamas sigma, SD, angl. Standartd deviation) yra absoliutaus 
variabilumo (dispersijos) matas, rodantis, kaip individualūs stebėjimai išsidėsto vidurkio atžvilgiu. 
Pavyzdžiui, yra laikoma, kad SD yra didelis, kai duomenys yra labai išsisklaidę (žr. Gurevičius R. 
Standartinis nuokrypis ir standartinė klaida. Ką jie reiškia ir kada kurį vartoti? Prieiga per internetą: 
<http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2010.4(51)/VS%202010_4(51)_Metodine%20me
dziaga.pdf>. 
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2.5. Socialinės ir demografinės tiriamųjų 

       charakteristikos 
 

Aptariant tiriamųjų socialines ir demografines charakteristikas, paminėtina, kad tyrimo 

imtį sudarė 94 moterys ir 31 vyras (lyties nenurodė 4 asmenys), kurių amžius tyrimo 

metu buvo nuo 24 iki 55 metų (M = 38,7, SD = 7,87, amžiaus nenurodė 9 asmenys). 

Dauguma tyrimo dalyvių turėjo aukštąjį išsilavinimą (n = 108, 83,7 %, išsilavinimo 

nenurodė 3 asmenys) ir teisinės srities specialybę (n = 36, 27,9 %, išsilavinimo srities 

nenurodė 21 asmuo). Respondentų darbo stažas – nuo 0,5 iki 24 metų (vidurkis 9 metai). 

52 proc. tiriamųjų darbo vieta yra didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Panevėžyje), 46 proc. – kituose miestuose109 (žr. 3 lentelę). 
 

 

 

3 lentelė. Socialinės ir demografinės tyrimo dalyvių charakteristikos 

 

Kintamieji  Įverčiai 

Amžius M SD 

24–55 m. 38,71 7,87 

   

Lytis N Proc. 

Moteris 94 72,9 

Vyras 31 24 

 

N Proc. Išsilavinimas 

Aukštasis universitetinis 108 83,7 

Aukštasis neuniversitetinis 17 13,2 

  

N Proc. Išsilavinimo sritis 

Teisė  36 27,9 

Edukologija 18 14 

Socialinis darbas 17 13,2 

Kiti socialiniai mokslai 27 20,9 

Humanitariniai mokslai 4 3,1 

Biomedicinos mokslai 2 1,6 

Technologijos mokslai 4 3,1 

                                                           
109 Buvo atsisakyta klausti, kokiame probacijos tarnybos padalinyje pareigūnas dirba. Toks klausimas 
būtų apsunkinęs respondentų anonimiškumo užtikrinimą, kadangi didelėje dalyje probacijos teritorinių 
padalinių dirba nedidelis skaičius pareigūnų (daugumoje savivaldybių po du ar tris pareigūnus). 
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Darbo stažas M SD 

0,5–24 m. 9,19 6,03 
   

Darbo vieta N Proc. 

Didmiestis* 67 51,9 

Kitas miestas 58 46 

Pastaba. *Didmiesčiams priskirti šie miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. 
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III. TYRIMO REZULTATAI 
 

 

Siekiant išanalizuoti tyrimo rezultatus, buvo apskaičiuoti visų situacijų įverčių vidurkiai 

ir sudaryti kintamieji, atspindintys diskreciją, kai probuojamojo pakartotinio 

nusikaltimo rizika yra žema, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra 

vidutinė, ir bendra diskrecija, atspindinti žemos ir vidutinės diskrecijos įverčių vidurkį. 

 

3.1. Diskrecinių sprendimų tendencijos 
 

Siekiant įvertinti probacijos pareigūnų priimamų diskrecinių sprendimų griežtumą, 

vidurkiniai įverčiai buvo lyginami su Probacijos pareigūno diskrecijos situacijų 

klausimyno centrine reikšme, kuri atspindi atsakymo variantą – „taikyti probacijos 

turimas priemones“ (žr. 4 lentelę). Iš 5-oje lentelėje pateiktų duomenų matoma, kad 

bendros diskrecijos (M = 3,24, SD = 0,42) bei diskrecijos, esant žemai pakartotinio 

nusikaltimo rizikai (M = 3,15, SD = 0,45) arba vidutinei (M = 3,33, SD = 0,45), įverčių 

vidurkiai yra statistiškai reikšmingai aukštesni už centrinę reikšmę. Tai reiškia, kad 

dauguma tyrimo dalyvių yra linkę priimti griežtesnius nei vidutiniai sprendimus. 

 

4 lentelė. Probacijos pareigūnų klausimyno atsakymų reikšmės, atsižvelgiant į diskrecinių  
                  sprendimų griežtumo lygį 

 
Diskrecijos griežtumo lygis Sprendimo rūšis Reikšmė 

Švelnus diskrecijos taikymas Nieko nedaryti 
 

1 

Įspėti probuojamąjį ir nesiimti 
papildomų priemonių 

2 

Vidutinio griežtumo diskrecijos 
taikymas 

Taikyti probacijos tarnybos 
turimas priemones 

3 

Griežtas diskrecijos taikymas Kreiptis į teismą su teikimu dėl 
papildomų įpareigojimų 
paskyrimo; 

4 

Kreiptis į teismą su teikimu dėl 
probacijos panaikinimo. 

5 

 

Siekiant nustatyti, kaip probacijos sąlygų pažeidimai yra susiję su diskreciniais 

sprendimais, skirtingų pažeidimų tipų vidurkiniai įverčiai taip pat buvo lyginami su 

klausimyno centrine reikšme. Išanalizavus pažeidimo pobūdžio sąsajas su probacijos 

pareigūnų diskreciniais sprendimais, buvo nustatyta, kad tam tikromis aplinkybėmis 
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probacijos pareigūnai yra linkę priimti statistiškai reikšmingai švelnesnius arba 

griežtesnius diskrecinius sprendimus nei vidutiniai (žr. 5 lentelę). Esant žemai 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai, probacijos pareigūnai priėmė 

švelnesnius sprendimus nei vidutiniai, kai probuojamajam buvo vykdomas ikiteisminis 

tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos (M = 2,56, SD = 0,66) arba probuojamajam 

įvykdžius administracinį nusižengimą (M = 2,75, SD = 0,59). O esant vidutinei 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai, pareigūnų diskrecinių sprendimų 

tendencija išliko panaši ikiteisminio tyrimo dėl naujos nusikalstamos veikos atvejais (M 

= 2,68, SD = 0,74), tačiau tendencija pasikeitė dėl probuojamojo įvykdyto 

administracinio nusižengimo, kurį pareigūnai buvo linkę vertinti vidutiniškai griežtai (M 

= 2,93, SD = 0,66). Taip pat galima išskirti, kad esant žemai probuojamojo pakartotinio 

nusikaltimo rizikai probacijos pareigūnai buvo linkę priimti griežtesnius nei vidutiniai 

sprendimus probuojamajam nevykdant teismo paskirtų įpareigojimų (M = 3,38, SD = 

0,58) arba įvykdžius kelis pažeidimus (M = 3,87, SD = 1,04). Panaši tendencija išliko, kai 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika buvo vidutinė, o tai reiškia, jog probacijos 

pareigūnai buvo linkę priimti taip pat griežtesnius nei vidutiniai sprendimus 

probuojamajam nevykdant teismo paskirtų įpareigojimų (M = 3,56, SD = 0,53) arba 

įvykdžius kelis pažeidimus (M = 4,02, SD = 1,02). O probuojamajam pažeidus teismo ir 

probacijos pareigūno paskirtas sąlygas, esant žemai rizikai, probacijos pareigūnai buvo 

linkę priimti vidutiniškai griežtus diskrecinius sprendimus (M = 3,08, SD = 0,57), o esant 

vidutinei rizikai, priimti griežtesnius nei vidutiniai sprendimus (M = 3,36, SD = 0,68).  

 

5 lentelė. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų įverčių tendencijos 

Skalė M (SD) t df p 

Bendra diskrecija  3,24 (0,42) 6,399 128 < 0,001 

Diskrecija (žema rizika) 3,15 (0,45) 3,807 128 < 0,001 

Diskrecija (vidutinė rizika) 3,33 (0,45) 8,213 128 < 0,001 

Žema rizika     

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,56 (0,66) -7,533 127 < 0,001 

Administracinis nusižengimas 2,75 (0,59) -4,850 128 < 0,001 

Teismo ir probacijos pareigūno paskirtų 

įpareigojimų nevykdymas 
3,08 (0,57) 1,533 128 0,128 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,38 (0,58) 7,462 128 < 0,001 

Keli pažeidimai 3,87 (1,04) 9,370 126 < 0,001 
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Vidutinė rizika     

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,68 (0,74) -4,807 124 < 0,001 

Administracinis nusižengimas 2,93 (0,66) -1,281 127 0,202 

Teismo ir probacijos pareigūno paskirtų 

įpareigojimų nevykdymas 
3,36 (0,68) 5,993 124 < 0,001 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,56 (0,53) 11,806 127 < 0,001 

Keli pažeidimai 4,02 (1,02) 11,227 123 < 0,001 

Pastaba.  M – vidurkis, SD – standartinis nuokrypis. Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti  

                  paryškintu šriftu. 

 

Toliau buvo analizuojamas probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

procentinis pasiskirstymas atsižvelgiant į probacijos sąlygų pažeidimo tipą ir 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo riziką (žr. 6 lentelę).  

 

6 lentelė. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų procentinis pasiskirstymas 

Sprendimas 
 
 
 
Pažeidimas 

Nieko 
nedaryti 

Įspėti 

Taikyti 
probacijos 
tarnybos 
turimas 

priemones 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 
priemonių 

keitimo 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 

panaikinimo 

N/A 

Žema rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

6,98 % 34,50 % 48,84 % 3,49 % 1,94 % 4,26 % 

Administracinis 
nusižengimas 

3,10 % 35,27 % 46,90 % 13,18 % 1,55 % - 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 16,67 % 64,34 % 12,02 % 6,20 % 0,78 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

0,13 % 30,62 % 28,94 % 6,20 % 31,01 % 3,10 % 

Keli pažeidimai - 15,50 % 13,95 % 37,21 % 31,78 % 1,55 % 

Vidutinė rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

6,20 % 26,74 % 48,84 % 6,59 % 2,71 % 8,91 % 

Administracinis 
nusižengimas 

3,10 % 26,36 % 41,09 % 22,09 % 1,94 % 5,43 % 
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Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 8,14 % 53,49 % 17,83 % 10,47 % 10,08 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

0,26 % 22,09 % 27,65 % 8,01 % 34,24 % 7,75 % 

Keli pažeidimai - 11,63 % 13,18 % 32,56 % 38,76 % 3,88 % 

Pastaba. Didžiausi kiekvieno probacijos pažeidimo tipo procentiniai įverčiai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Pagal 6-oje lentelėje pateiktus rezultatus galima pastebėti, kad probacijos 

pareigūnai yra linkę taikyti įvairias priemones, atsižvelgdami į probuojamojo įvykdytą 

probacijos sąlygų pažeidimą. Pagal probacijos pareigūnų priimamų sprendimų 

tendencijas, atvejais, kai probuojamasis nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų, 

dažniausiai buvo priimamas griežčiausias sprendimas – beveik trečdalis buvo linkę 

kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo, kai rizika yra žema (31,01 %), o daugiau 

nei trečdalis, kai rizika vidutinė (34,24 %). Kalbant apie šio tipo probacijos sąlygų 

pažeidimą, reikėtų išskirti, kad nemaža dalis probacijos pareigūnų taip pat buvo linkę 

priimti ir švelnesnius sprendimus: įspėti arba taikyti turimas probacijos priemones. Kai 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika žema, sprendimą įspėti probuojamąjį 

arba taikyti jam turimas probacijos priemones priėmė beveik trečdalis probacijos 

pareigūnų (30,62 % ir 28,94 % atitinkamai), o kai rizika vidutinė, įspėti arba taikyti 

probacijos priemones rinkosi daugiau nei penktadalis probacijos pareigūnų (22,09 % ir 

27,65 % atitinkamai). Tačiau probuojamajam įvykdžius kelis pažeidimus, daugiau nei 

trečdalis probacijos pareigūnų buvo linkę kreiptis į teismą dėl probacijos priemonių 

keitimo, kai rizika yra žema (37,21 %), ir kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo, 

kai rizika yra vidutinė (38,76 %). Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad kelių pažeidimų 

įvykdymo atvejais, taip pat nemažą procentinę sprendimų dalį atspindintys įverčiai 

atskleidė, jog beveik trečdalis pareigūnų esant žemai rizikai buvo linkę priimti 

griežčiausius sprendimus – kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo (31,78 %), o 

esant vidutinei rizikai – kreiptis į teismą dėl probacijos sąlygų keitimo (32,56 %). O kai 

probuojamasis nevykdė teismo ir probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų, daugiau 

nei pusė probacijos pareigūnų buvo linkę taikyti probacijos turimas priemones, esant 

žemai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai (64,34 %) arba vidutinei 

(53,49 %). Sprendimų dėl šio pažeidimo procentinis pasiskirstymas rodo, kad dauguma 

probacijos pareigūnų teismo ir probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų nevykdymo 

atvejais buvo linkę taikyti ir probacijos turimas priemones. Beveik pusė probacijos 
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pareigūnų taip pat buvo linkę priimti tokio tipo sprendimus, jei buvo vykdomas 

ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos, kai probuojamojo pakartotinio 

nusikaltimo rizika yra žema bei vidutinė (48,84 %), arba jei probuojamasis įvykdė 

administracinį pažeidimą, kai rizika yra žema (46,90 %) arba vidutinė (41,09 %). Šiuo 

atveju galima pastebėti, kad nemažai probacijos pareigūnų į tokius pažeidimus taip pat 

buvo linkę reaguoti švelniau, priimdami sprendimą įspėti probuojamąjį tiek kai 

nusikaltimo rizika yra žema (34,50 % ir 35,27 % atitinkamai), tiek kai vidutinė (26,74 % 

ir 26,36 % atitinkamai).  

Siekiant nustatyti, ar egzistuoja probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

sąsajos, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra žema ir kai rizika yra 

vidutinė, buvo apskaičiuoti probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų įverčių 

vidurkių, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra žema ir vidutinė, 

koreliacijos koeficientai (žr. 7 lentelę). 

 

7 lentelė.  Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų, kai pakartotinio nusikaltimo 

                   rizika yra žema ir vidutinė, koreliacijų koeficientai 

 

Skalė r 

Diskrecija 0,771* 

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos 0,609** 

Administracinis nusižengimas 0,773** 

Teismo ir probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų nevykdymas 0,754** 

Teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymas 0,871** 

Keli pažeidimai 0,899** 

 

Pastaba. * p < 0,05; ** p < 0,01. 

 

Pagal 7-oje lentelėje pateiktus rezultatus galima pastebėti, kad probacijos 

pareigūnų sprendimai, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika buvo žema, 

tiesiogiai koreliavo su sprendimais, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika 

buvo vidutinė (r = 0,771, p < 0,001). Panašios tendencijos buvo nustatytos analizuojant 

probacijos pareigūnų sprendimus probuojamajam įvykdžius įvairaus pobūdžio 

pažeidimų (r nuo 0,609 iki 0,899, p < 0,001). Tokie rezultatai suteikia informacijos, kad 

probacijos pareigūnai, kurie taiko griežtesnius sprendimus, kai probuojamojo 
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pakartotinio nusikaltimo rizika yra žema, taip pat linkę taikyti griežtesnius sprendimus, 

kai probuojamojo rizika yra vidutinė. 

Taip pat buvo išanalizuoti diskrecinių probacijos pareigūnų sprendimų skirtumai, 

kai pakartotinio nusikaltimo rizikos lygis kinta nuo žemo iki vidutinio (žr. 8 lentelę). 

Sprendimų skirtumai buvo rasti apskaičiavus žemos ir vidutinės diskrecijos įverčių 

skirtumą ir šių skirtumų vidurkį kiekvienos vinjetės atveju. Atsižvelgiant į probacijos 

pareigūnų sprendimų griežtumą, labiausiai sprendimai skyrėsi 2, 3 ir 4 vinjetėse, o 

mažiausiai – 8, 11 ir 13. Siekiant nustatyti, kaip dažnai probacijos pareigūnai linkę keisti 

diskrecinį sprendimą, buvo apskaičiuota, kiek kartų vidutiniškai kiekvienos vinjetės 

atveju probacijos pareigūnai pakeičia savo sprendimą keičiantis probuojamojo 

pakartotinio nusikaltimo rizikai nuo žemos iki vidutinės. Atsižvelgiant į probacijos 

pareigūnų diskrecinių sprendimų pokyčio dažnį, dažniausiai sprendimai buvo keičiami 

2, 3 ir 4 vinjetėse, o rečiausiai – 8, 11 ir 13. Galima pastebėti, kad vinjetėse, kuriose 

diskrecinis sprendimas yra keičiamas dažniausiai, taip pat labiausiai skiriasi diskrecinis 

sprendimas, esant žemai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai, nuo diskrecinio 

sprendimo, esant vidutinei probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai. 

 
 

8 lentelė. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų įverčių pokyčių tendencijos  

 

Vinjetės 
Nr. 

Sprendimas 
(žema 
rizika) 

Sprendimas 
(vidutinė 

rizika) 
Vidutinis 

sprendimo 
skirtumas 

Sprendimo 
keitimo 
dažnis 

Pažeidimo tipas 

M M 

1 3,27 3,44 0,26 22 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų (įpareigojimo 
pradėti dirbti nevykdymas). 

2 2,84 3,25 0,39 37 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų pakartotinis 
nevykdymas (neatvykimas į 
susitikimus su probacijos 
pareigūnu)  

3 2,86 3,17 0,32 26 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų nevykdymas 
(vengimas vykdyti 
įpareigojimą – dirbti 
nemokamus darbus) 

4 2,90 3,16 0,29 25 
Administracinis 
nusižengimas (alkoholio 
vartojimas viešojoje vietoje) 

5 4,39 4,55 0,23 18 

Teismo paskirto 
įpareigojimo nevykdymas 
(elektroninio stebėjimo 
sąlygų pažeidimas) 
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6 4,38 4,60 0,17 13 

Pakartotinis teismo paskirto 
įpareigojimo nevartoti 
psichiką veikiančių medžiagų 
nevykdymas (narkotikų 
vartojimas) 

7 2,47 2,67 0,19 18 

Teismo paskirto 
įpareigojimo būti namuose 
nustatytu laiku nevykdymas 
(asmuo teistas už seksualinio 
pobūdžio nusikaltimą prieš 
vaiką, pateiktas 
probuojamojo pasiteisinimas 
dėl įpareigojimo pažeidimo) 

8 2,59 2,72 0,11 9 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos veikos 
(ikiteisminis tyrimas dėl 
kyšininkavimo, nusikalstama 
veika nesusijusi su 
nusikalstama veika, už kurią 
asmuo nuteistas ir atlieka 
bausmę) 

9 2,60 2,71 0,13 15 

Administracinis 
nusižengimas 
(smulki vagystė, pateiktas 
pasiteisinimas) 

10 3,87 4,02 0,18 19 

Keli skirtingi pažeidimai 
(teismo skirtų įpareigojimų 
nevykdymas ir 
administracinis 
nusižengimas) 

11 2,55 2,69 0,11 11 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos veikos 
(nusikalstama veika dėl kelių 
eismo taisyklių pažeidimo, 
nesusijusi su veika, už kurią 
asmuo nuteistas) 

12 3,02 3,22 0,17 16 

Teismo paskirto 
įpareigojimo dalyvauti 
elgesio korekcijos 
programoje nevykdymas 

13 3,16 3,26 0,11 11 

Teismo paskirto 
įpareigojimo būti namuose 
nustatytu laiku nevykdymas 
(pateiktas asmens 
subjektyvus pasiteisinimas) 

 

Atsižvelgiant į 8 lentelėje pateiktus duomenis, galima išskirti tendencijas, 

susijusias su probacijos pareigūnų diskreciniais sprendimais esant tiek žemai, tiek 

vidutinei probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai. Švelniausi sprendimai buvo 

priimami 7, 11 ir 8 vinjetėse, o griežčiausi – 5, 6 ir 10 vinjetėse. Galima pastebėti, kad 

probacijos pareigūnai buvo linkę priimti mažiausiai griežtus sprendimus, kai 

probuojamajam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos 

arba kai jis nevykdydavo tam tikrų teismo paskirtų įpareigojimų. Pareigūnai buvo linkę 

priimti vienus griežčiausių sprendimų, kai probuojamasis įvykdydavo kelis pažeidimus 
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arba kai jis nevykdydavo tam tikrų teismo paskirtų įpareigojimų. Šiuo atveju išryškėja 

keli svarbūs aspektai. Pirma, probacijos pareigūnai buvo linkę griežtai vertinti kelių 

pažeidimų įvykdymą, o švelniai vertinti situacijas, kai buvo vykdomas ikiteisminis 

tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos. Antra, svarbu atkreipti dėmesį, kad probacijos 

pareigūnai priimdami diskrecinius sprendimus taip pat atsižvelgia į teismo paskirtų 

probacijos sąlygų pažeidimų ypatumus. Išanalizavus probacijos pareigūnų diskrecinių 

sprendimų tendencijas atsižvelgiant į probacijos sąlygų pažeidimus, galima išskirti 

kelias tendencijas pagal sprendimų griežtumą. Santykinai griežčiausius sprendimus 

(nustatyti aukščiausi diskrecinio sprendimo įverčių vidurkiai) dėl teismo nustatytų 

įpareigojimų nevykdymo probacijos pareigūnai buvo linkę priimti, kai probuojamasis 

nesilaikė namų zonos ribų arba nebuvo namuose probacijos sąlygose nustatytu metu, 

arba neinformavo apie gyvenamosios vietos keitimą ir nepateikė jo įvykdytų pažeidimų 

priežasčių. Vadinasi, probacijos pareigūnai didelę svarbą skiria įpareigojimų, susijusių 

su galimybe palaikyti tiesioginį kontaktą su probuojamuoju, vykdymui. Taip pat 

probacijos pareigūnai buvo linkę reaguoti griežtai, kai dėl narkotinių medžiagų laikymo 

teistas probuojamasis, kuriam teismas skyrė įpareigojimą nevartoti psichiką veikiančių 

medžiagų, buvo du kartus tikrintas dėl narkotikų ir abiem atvejais aptikta narkotikų 

vartojimo pėdsakų. Tai reiškia, kad probacijos pareigūnai yra linkę griežtai reaguoti į 

tuos teismo paskirtų probacijos sąlygų pažeidimus, kurie yra susiję su probuojamojo 

nusikalstamos veikos, už kurią jis buvo nuteistas, turiniu. O santykinai švelniausius 

sprendimus (nustatyti žemiausi diskrecinio sprendimo įverčių vidurkiai) dėl teismo 

nustatytų įpareigojimų nevykdymo probacijos pareigūnai buvo linkę priimti, kai 

probuojamasis nebuvo namuose probacijos sąlygose nustatytu metu, tačiau pateikė jo 

įvykdytų pažeidimų priežastis. 

Siekiant geriau suprasti, kokie yra diskrecinių sprendimų skirtumai, kai įvykdomi 

įvairaus pobūdžio probacijos sąlygų pažeidimai, buvos atliktas diskrecinių sprendimų 

palyginimas, atsižvelgiant į skirtingas probacijos sąlygų pažeidimų kategorijas, kai 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra žema (žr. 9 lentelę) ir kai rizika yra 

vidutinė (žr. 10 lentelę). 
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9 lentelė. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų įverčių palyginimas, atsižvelgiant  

                   į probacijos sąlygų pažeidimo pobūdį, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo  

                  rizika yra žema 

 

Lyginamų vinječių poros (žema rizika)     

1 vinjetė 2 vinjetė M (SD) t df p 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 

 

3,08 (0,57) -5,586 128 < 0,001  
Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

3,38 (0,58)    

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 

 

3,08 (0,57) 5,221 128 < 0,001  
Administracinis nusižengimas 2,75 (0,59)    

 

 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 

 

3,07 (0,58) 7,329 127 < 0,001 

 Ikiteisminis tyrimas dėl 

naujos nusikalstamos veikos 

2,56 (0,66)    

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 

 

3,07 (0,58) -8,222 126 < 0,001  
Keli pažeidimai 3,87 (1,04)    

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

 

3,38 (0,58) 10,561 128 < 0,001  
Administracinis nusižengimas 2,75 (0,59)    

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

 

3,39 (0,58) 12,033 127 < 0,001  
Ikiteisminis tyrimas dėl 

naujos nusikalstamos veikos 

2,56 (0,66)    

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

 

3,37 (0,57) -6,451 126 < 0,001  
Keli pažeidimai 3,87 (1,04)    

Administracinis nusižengimas  2,75 (0,59) 3,063 127 0,003  
Ikiteisminis tyrimas dėl 

naujos nusikalstamos veikos 

2,56 (0,66)    

Administracinis nusižengimas  2,74 (0,59) -11,850 126 < 0,001  
Keli pažeidimai 3,87 (1,04)    

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 

 

2,56 (0,67) -12,714 125 < 0,001  
Keli pažeidimai 3,88 (1,03)    

 

Pastaba.    M – vidurkis, SD – standartinis nuokrypis. Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti  

                    paryškintu šriftu. 
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Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų įverčių vidurkių palyginimas 

atskleidė, kad probacijos pareigūnai buvo linkę priimti skirtingus sprendimus, 

atsižvelgdami į probuojamojo įvykdyto probacijos sąlygų pažeidimo specifiką. 

Sprendimų tendencijos buvo panašios, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo 

rizika buvo žema (p = 0,003 arba p < 0,001) (žr. 9 lentelę) arba vidutinė (p = 0,001 arba 

p < 0,001) (žr. 10 lentelę). Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų tendencijas 

galima pateikti pagal jų griežtumą (nuo švelniausio iki griežčiausio) reaguojant į 

skirtingus probacijos sąlygų pažeidimus: 

1) ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos; 

2) administracinis nusižengimas; 

3) teismo ir probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų nevykdymas; 

4) teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymas; 

5) keli pažeidimai (teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymas ir administracinis 

nusižengimas). 

 

 

10 lentelė. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų įverčių palyginimas,  

                    atsižvelgiant į probacijos sąlygų pažeidimo pobūdį, kai probuojamojo  

                    pakartotinio nusikaltimo rizika yra vidutinė 

 

Lyginamų vinječių poros (vidutinė rizika)     

1 vinjetė 2 vinjetė M (SD) t df p 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 

 

3,37 (0,68) -3,284 123 0,001  
Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

3,57 (0,52)    

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 

 

3,37 (0,68) 6,066 123 < 0,001  
Administracinis nusižengimas 2,94 (0,66)    

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 

 

3,37 (0,69) 8,269 120 < 0,001 

 Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 

2,68 (0,73)    

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 

 

3,38 (0,68) -6,223 120 < 0,001  
Keli pažeidimai 4,01 (1,02)    

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

 

3,56 (0,53) -6,223 120 < 0,001  
Administracinis nusižengimas 2,93 (0,66)    
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Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

 

3,57 (0,53) 12,506 124 < 0,001  
Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 

2,68 (0,74)    

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

 

3,56 (0,51) -5,852 123 < 0,001  
Keli pažeidimai 4,02 (1,02)    

Administracinis pažeidimas  2,94 (0,66) 3,536 124 0,001  
Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 

2,68 (0,74)    

Administracinis nusižengimas  2,94 (0,65) -11,322 123 < 0,001  
Keli pažeidimai 4,02 (1,02)    

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 

 

2,66 (0,75) -13,386 120 < 0,001  
Keli pažeidimai 4,07 (0,98)    

Pastaba. M – vidurkis, SD – standartinis nuokrypis. Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti  

                 paryškintu šriftu. 
 

Pagal 8-oje lentelėje pateiktus rezultatus buvo galima pastebėti, kad tam tikrais 

atvejais probacijos pareigūnai galėjo būti linkę keisti savo sprendimą atsižvelgdami į 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikos lygį. Dėl šios priežasties taip pat buvo 

išanalizuota, ar skiriasi probacijos pareigūnų diskreciniai sprendimai, atsižvelgiant į 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikos lygį. Buvo atliktas statistinis diskrecinių 

sprendimų įverčių vidurkių palyginimas, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo 

rizika yra žema, su įverčių vidurkiais, kai rizika yra vidutinė, kurio rezultatai yra pateikti 

11 lentelėje. 
 

11 lentelė.   Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų, kai probuojamojo pakartotinio  

                      nusikaltimo rizika yra žema ir vidutinė, palyginimas  

 

 Žema rizika Vidutinė rizika    

Skalė M (SD) M (SD) t df p 

Diskrecija 3,15 (0,45) 3,33 (0,45) -6,601 128 < 0,001 

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,56 (0,67) 2,68 (0,74) -3,548 124 0,001 

Administracinis nusižengimas 2,75 (0,59) 2,92 (0,66) -4,501 127 < 0,001 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 
3,06 (0,56) 3,36 (0,68) -6,019 124 < 0,001 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,39 (0,58) 3,56 (0,54) -5,030 127 < 0,001 

Keli pažeidimai 3,90 (1,03) 4,02 (1,02) -3,129 123 0,002 

Pastaba.   M – vidurkis, SD – standartinis nuokrypis. Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti 

                   paryškintu šriftu. 
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11-oje lentelėje pateikti rezultatai atskleidžia, kad tyrimo dalyvių diskrecija, esant 

žemai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai, statistiškai reikšmingai skiriasi 

nuo diskrecijos, esant vidutinei probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai (t = -

6,601, df = 128, p < 0,001). Atsižvelgiant į įverčių vidurkius galima teigti, kad tyrimo 

dalyviai buvo labiau linkę priimti griežtesnius sprendimus, esant vidutinei 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai, nei esant žemai probuojamojo 

pakartotinio nusikaltimo rizikai. Panašūs rezultatai rasti analizuojant skirtumus 

atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, kai vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos (t = -3,548, df = 124, p = 0,001), administracinis nusižengimas (t = -

4,501, df = 127, p < 0,001), teismo ir probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas (t = -6,019, df = 124, p < 0,001), teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymas 

(t = -5,030, df = 127, p < 0,001) arba kelių pažeidimų įvykdymas (t = -3,129, df = 123, p = 

0,002). Šie rezultatai atskleidžia, kad probuojamajam įvykdžius įvairius pažeidimus 

probacijos pareigūnai yra linkę priimti griežtesnius sprendimus, jei probuojamojo 

pakartotinio nusikaltimo rizika yra vidutinė, palyginti su sprendimais, jei rizika yra 

žema. 

Kadangi pagal 11-oje lentelėje pateiktus rezultatus buvo nustatyta, kad probacijos 

pareigūnų diskreciniai sprendimai skiriasi atsižvelgiant į probuojamojo pakartotinio 

nusikaltimo riziką, buvo svarbu išanalizuoti, ar probacijos pareigūnų polinkis keisti 

sprendimą kintant probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai yra susijęs su jų 

diskreciniais sprendimais (žr. 12 lentelę). Probacijos pareigūno polinkiu keisti 

sprendimą buvo laikomi atvejai, kai bent vieną kartą probacijos pareigūnas keisdavo 

savo diskrecinį sprendimą, atsižvelgdamas į probuojamojo pakartotinio nusikaltimo 

rizikos pokytį nuo žemos iki vidutinės. 

 

 

12 lentelė. Probacijos pareigūnų, linkusių ir nelinkusių keisti savo sprendimą,  

                      diskrecinių sprendimų įverčių palyginimas  

 

 

 Keitė 

sprendimą 

Nekeitė 

sprendimo 
   

Skalė M (SD) M (SD) t df p 

Bendra diskrecija 3,25 (0,41) 3,23 (0,44) -0,239 126 0,811 

Diskrecija (žema rizika) 3,09 (0,45) 3,23 (0,44) 1,720 126 0,088 

Diskrecija (vidutinė rizika) 3,41 (0,45) 3,23 (0,44) -2,159 126 0,033 
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Žema rizika      

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,66 (0,69) 2,45 (0,62) -1,817 125 0,072 

Administracinis nusižengimas 2,75 (0,60) 2,75 (0,59) 0,000 126 1,000 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 
3,05 (0,61) 3,11 (0,54) 0,555 126 0,580 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,26 (0,54) 3,53 (0,60) 2,654 126 0,009 

Keli pažeidimai 3,68 (0,95) 4,12 (1,07) 2,455 124 0,015 

Vidutinė rizika      

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,88 (0,77) 2,45 (0,65) -3,326 123 0,001 

Administracinis nusižengimas 3,11 (0,65) 2,72 (0,61) -3,542 126 0,001 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymas 
3,58 (0,71) 3,12 (0,56) -3,960 121,418 

< 

0,001 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,57 (0,49) 3,54 (0,58) -,305 126 0,761 

Keli pažeidimai 3,91 (0,98) 4,16 (1,05) 1,356 122 0,177 

Pastaba.  M – vidurkis, SD – standartinis nuokrypis. Statistiškai reikšmingi skirtumai  

                  pažymėti paryškintu šriftu. 

 

12-oje lentelėje pateikti duomenys atskleidžia, kad probacijos pareigūnai, kurie yra 

linkę keisti savo sprendimą, didėjant probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai, 

priima griežtesnius sprendimus, palyginti su pareigūnais, kurie nėra linkę keisti savo 

sprendimo, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra vidutinė (t = -2,450, df 

= 127, p < 0,05). Analizė taip pat atskleidė tam tikras tendencijas, atsižvelgiant į situacijų 

su skirtingais pažeidimais ypatumus. Kai probuojamojo nusikaltimo rizika yra žema, 

savo sprendimą linkę keisti probacijos pareigūnai priima ne tokius griežtus sprendimus, 

palyginti su nelinkusiais keisti sprendimo, situacijose, kai nevykdomi teismo paskirti 

įpareigojimai (t = 2,537, df = 127, p < 0,05) ir kai įvykdomi keli pažeidimai (t = 2,455, df 

= 124, p < 0,05). Taip pat kai probuojamojo nusikaltimo rizika yra vidutinė, savo 

sprendimą linkę keisti probacijos pareigūnai priima griežtesnius sprendimus, palyginti 

su nelinkusiais keisti sprendimo, situacijose su ikiteisminiu tyrimu dėl naujos 

nusikalstamos veikos (t = -3,016, df = 123, p < 0,05), administraciniu nusižengimu (t = -

3,575, df = 126, p < 0,05) bei kai nevykdomi teismo ir probacijos pareigūno paskirti 

įpareigojimai (t = -4,848, df = 123, p < 0,05). Likusios situacijos nebuvo susijusios su 
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probacijos pareigūnų polinkiu keisti sprendimus (p nuo 0,972 iki 0,069), vadinasi, tais 

atvejais probacijos pareigūnai yra linkę priimti panašius diskrecinius sprendimus. 

 

3.2. Diskrecinių sprendimų sąsajos su tyrimo 

dalyvių socialinėmis ir demografinėmis 

charakteristikomis 
 

Trečiuoju tyrimo uždaviniu buvo siekiama išsiaiškinti diskrecijos (esant žemai ir 

vidutinei pakartotinio nusikaltimo rizikai) sąsajas su tyrimo dalyvių socialinėmis ir 

demografinėmis charakteristikomis: lytimi, amžiumi, darbo stažu, darbo vieta ir 

išsilavinimu. 

Pirmiausia buvo analizuojama probacijos pareigūnų diskrecija (esant žemai ir 

vidutinei pakartotinio nusikaltimo rizikai), atsižvelgiant į jų lytį (žr. 13 lentelę). Visų 

tyrime dalyvavusių probacijos pareigūnių moterų (n = 94) procentinis diskrecinių 

sprendimų pasiskirstymas atskleidžia, kad jos buvo linkusios priimti panašius 

sprendimus, atsižvelgdamos į pakartotinio nusikaltimo riziką, išskyrus tuomet, kai buvo 

įvykdyti keli pažeidimai. Pastaruoju atveju, kai probuojamojo nusikaltimo rizika buvo 

žema, pareigūnės dažniausiai būdavo linkusios kreiptis į teismą dėl probacijos 

priemonių keitimo (35,11 %), o kai rizika buvo vidutinė, jos dažniausiai rinkosi 

griežčiausią sprendimą – kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo (37,23 %). Vis 

dėlto svarbu paminėti, kad abiem atvejais beveik trečdalis pareigūnių taip pat rinkosi 

kitokius sprendimus: žemos rizikos atveju – kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo 

(32,98 %), o vidutinės rizikos atveju – kreiptis į teismą dėl probacijos sąlygų keitimo 

(30,85 %). Bendrai griežčiausius sprendimus (kreiptis į teismą dėl probacijos 

panaikinimo) probacijos pareigūnės dažniausiai priimdavo, kai probuojamasis 

nevykdydavo teismo paskirtų įpareigojimų tiek esant žemai rizikai (32,45 %), tiek 

vidutinei (34,40 %). Reikėtų paminėti, kad nors dėl minėto probacijos sąlygų pažeidimo 

griežčiausius sprendimus priimdavo apytiksliai trečdalis probacijos pareigūnių, tačiau 

taip pat buvo priimami ir švelnesni sprendimai. Esant žemai rizikai, beveik trečdalis 

probacijos pareigūnių rinkosi sprendimus – įspėti probuojamąjį (28,37 %) arba taikyti 

turimas probacijos priemones (30,14 %), o esant vidutinei rizikai, beveik trečdalis 

rinkosi sprendimą – taikyti turimas probacijos priemones (29,79 %). Ikiteisminio 

tyrimo dėl naujos nusikalstamos veikos arba administracinio nusižengimo, arba teismo 

ir probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų pažeidimo atvejais pareigūnės 
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dažniausiai rinkdavosi taikyti turimas probacijos priemones, kai probuojamojo rizika 

buvo žema (50,53 %, 51,60 % ir 64,36 % atitinkamai) arba vidutinė (51,06 %, 46,81 % 

ir 54,26 % atitinkamai). Taip pat reikėtų išskirti, kad ikiteisminio tyrimo dėl naujos 

nusikalstamos veikos arba įvykdyto administracinio nusižengimo atvejais nemažai 

probacijos pareigūnių taip pat priimdavo švelnesnį sprendimą – įspėti probuojamąjį. Kai 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika buvo žema, tokį sprendimą priėmė 

apytiksliai trečdalis pareigūnių (33,51 % ir 32,45 % atitinkamai), o kai rizika buvo 

vidutinė, tokį sprendimą priėmė daugiau nei penktadalis pareigūnių (25,53 % ir 

22,87 % atitinkamai).  
 

13 lentelė. Probacijos pareigūnių moterų diskrecinių sprendimų procentinis pasiskirstymas  

 

 

Sprendimas 
 
 
 
Pažeidimas 

Nieko 
nedaryti 

Įspėti 
Taikyti 

probacijos 
priemones 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 
priemonių 

keitimo 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 

panaikinimo 

N/A 

Žema rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

6,38 % 33,51 % 50,53 % 3,72 % 2,66 % 3,19 % 

Administracinis 
nusižengimas 

2,66 % 32,45 % 51,60 % 11,17 % 2,13 % - 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 14,36 % 64,36 % 12,23 % 8,51 % 0,53 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

0,18 % 28,37 % 30,14 % 5,67 % 32,45 % 3,19 % 

Keli pažeidimai - 15,96 % 14,89 % 35,11 % 32,98 % 
1,06 % 

 
  

Vidutinė rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

5,85 % 25,53 % 51,06 % 4,79 % 3,72 % 9,04 % 

Administracinis  
nusižengimas 

2,66 % 22,87 % 46,81 % 19,15 % 2,66 % 5,85 % 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 6,38 % 54,26 % 18,09 % 11,17 % 10,11 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

0,18 % 19,86 % 29,79 % 7,27 % 34,40 % 8,51 % 
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Keli pažeidimai - 11,70 % 15,96 % 30,85 % 37,23 % 4,26 % 

Pastaba. Didžiausi kiekvieno probacijos pažeidimo tipo procentiniai įverčiai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Kaip matoma iš 14-oje lentelėje pateiktų rezultatų, visų tyrime dalyvavusių 

probacijos pareigūnų vyrų (n = 31) procentinis diskrecinių sprendimų pasiskirstymas 

rodo, kad vyrai buvo linkę priimti panašius sprendimus, atsižvelgdami į nusikaltimo 

riziką, išskyrus situacijose, kai buvo nevykdomi teismo paskirti įpareigojimai arba buvo 

įvykdyti keli pažeidimai. Teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymo atvejais, kai 

probuojamojo rizika buvo žema, pareigūnai dažniausiai nuspręsdavo įspėti 

probuojamąjį (35,48%), o kai rizika buvo vidutinė, jie dažniausiai rinkdavosi patį 

griežčiausią sprendimą – kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo (36,02 %). Vis 

dėlto svarbu išskirti, kad apytiksliai ketvirtadalis probacijos pareigūnų priimdavo 

kitokius sprendimus, kai nebuvo vykdomi teismo paskirti įpareigojimai. Kai 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika buvo žema, probacijos pareigūnai taip pat 

rinkdavosi taikyti probacijos turimas priemones (27,42 %) arba kreiptis į teismą dėl 

probacijos panaikinimo (28,49 %), o kai rizika buvo vidutinė – nuspręsdavo įspėti 

(25,81 %) arba taikyti probacijos turimas priemones (23,12 %). Atvejais, kai buvo 

įvykdyti keli pažeidimai, pareigūnai dažniausiai priimdavo sprendimą kreiptis į teismą 

dėl probacijos priemonių keitimo, kai probuojamojo rizika buvo žema (45,16 %), o kai 

rizika buvo vidutinė, rinkdavosi griežčiausią sprendimą – kreiptis į teismą dėl probacijos 

panaikinimo (45,16 %). Kelių pažeidimų įvykdymo atvejais beveik trečdalis probacijos 

pareigūnų taip pat rinkosi griežčiausią sprendimą – kreiptis į teismą dėl probacijos 

panaikinimo, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika buvo žema (29,03 %), o 

kai rizika buvo vidutinė, daugiau nei trečdalis rinkosi sprendimą kreiptis į teismą dėl 

probacijos sąlygų keitimo (35,48 %). Kitais probacijos sąlygų pažeidimo atvejais 

probacijos pareigūnai dažniausiai priimdavo panašius sprendimus, atsižvelgdami į 

probuojamojo riziką. Kai probuojamajam buvo vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl 

naujos nusikalstamos veikos, probacijos pareigūnai dažniausiai nuspręsdavo įspėti 

probuojamąjį tiek kai jo rizika buvo žema (53,23 %), tiek kai vidutinė (41,94 %). Tačiau 

tokiose situacijose taip pat neretai buvo priimamas sprendimas – taikyti probacijos 

turimas priemones, tokių pasirinkimų buvo daugiau nei trečdalis esant žemai 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai (33,87 %) arba vidutinei rizikai 

(37,10 %). Dėl administracinių nusižengimų probacijos pareigūnai dažniausiai 

priimdavo sprendimą taikyti probacijos tarnybos turimas priemones tiek kai jo rizika 
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žema (46,77 %), tiek kai vidutinė (33,87 %). Tiesa, kai probuojamojo rizika buvo žema, 

27,42 % probacijos pareigūnų taip pat rinkosi sprendimą – įspėti, o kai rizika buvo 

vidutinė, tokį sprendimą rinkosi 22,58 % bei beveik trečdalis rinkosi dar vieną 

alternatyvą – kreiptis į teismą dėl probacijos sąlygų keitimo (29,03 %). Kai 

probuojamasis įvykdydavo teismo ir probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų 

pažeidimą, probacijos pareigūnai dažniausiai nuspręsdavo taikyti probacijos turimas 

priemones, kai probuojamojo nusikaltimo rizika buvo žema (66,13 %) arba vidutinė 

(53,23 %). Galima išskirti, kad, esant žemai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo 

rizikai, daugiau nei penktadalis nuspręsdavo įspėti probuojamąjį (20,97 %). 

 

14 lentelė. Probacijos pareigūnų vyrų diskrecinių sprendimų procentinis pasiskirstymas  

 

 

Sprendimas 
 
 
 
Pažeidimas 

Nieko 
nedaryti 

Įspėti 
Taikyti 

probacijos 
priemones 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 
priemonių 

keitimo 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 

panaikinimo 

N/A 

Žema rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

4,84 % 53,23 % 33,87 % 6,45 % - 1,61 % 

Administracinis 
nusižengimas 

9,68 % 27,42 % 46,77 % 14,52 % - 1,61 % 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 20,97 % 66,13 % 11,29 % - 1,61 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 35,48 % 27,42 % 6,45 % 28,49 % 2,15 % 

Keli pažeidimai - 9,68 % 12,90 % 45,16 % 29,03 % 3,23 % 

Vidutinė rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

4,84% 41,94 % 37,10 % 14,52 % - 1,61 % 

Administracinis 
nusižengimas 

8,06% 22,58 % 33,87 % 29,03 % - 6,45 % 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 9,68 % 53,23 % 17,74 % 9,68 % 9,68 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

0,54% 25,81 % 23,12 % 9,14 % 36,02 % 5,38 % 
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Keli pažeidimai - 9,68 % 6,45 % 35,48 % 45,16 % 3,23 % 

Pastaba. Didžiausi kiekvieno probacijos pažeidimo tipo procentiniai įverčiai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Siekiant nustatyti, ar skiriasi probacijos pareigūnų vyrų ir moterų diskreciniai 

sprendimai, buvo atliktas šių grupių sprendimų įverčių vidurkių statistinis palyginimas 

(žr. 15 lentelę). Rezultatų analizė atskleidė, kad nėra statistiškai reikšmingų bendros 

diskrecijos ir diskrecijos (esant žemai ir vidutinei pakartotinio nusikaltimo rizikai) 

įverčių vidurkių skirtumų atsižvelgiant į probacijos pareigūnų lytį (p nuo 0,711 iki 

0,124). Tai reiškia, jog bendri diskreciniai sprendimai bei sprendimai esant žemai arba 

vidutinei pakartotinio nusikaltimo rizikai yra panašūs tarp probacijos pareigūnų vyrų ir 

moterų. Vis dėlto išanalizavus vertinimų skirtumus atsižvelgiant į probuojamojo 

įvykdyto pažeidimo pobūdį buvo nustatyti vyrų ir moterų sprendimų skirtumai, esant 

žemai pakartotinio nusikaltimo rizikai, kai probuojamasis įvykdydavo teismo ir 

probacijos pareigūno paskirtų sąlygų pažeidimus (t = 2,103, df = 123, p < 0,05). Tai 

reiškia, kad probacijos pareigūnės moterys priėmė griežtesnius sprendimus šiose 

situacijose, palyginti su vyrais. O situacijose, kur buvo ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos arba administracinis nusižengimas, arba nevykdomi teismo ir 

probacijos pareigūno paskirti įpareigojimai (kai probuojamojo nusikaltimo rizika buvo 

vidutinė), arba nevykdomi teismo paskirti įpareigojimai, arba įvykdyti keli pažeidimai, 

skirtumų tarp vyrų ir moterų priimamų sprendimų nebuvo rasta. Tai reiškia, kad vyrai 

ir moterys priėmė panašius sprendimus nepaisant probacijos sąlygų pažeidimo 

pobūdžio ir probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikos lygio. 

 

15 lentelė. Probacijos pareigūnų vyrų ir moterų diskrecinių sprendimų įverčių palyginimas  

 

  Moteris Vyras       

 Skalė M (SD) M (SD) t df p 

Bendra diskrecija  3,27 (0,44) 3,18 (0,35) 1,017 123 0,311 

Diskrecija (žema rizika) 3,19 (0,47) 3,05 (0,37) 1,550 123 0,124 

Diskrecija (vidutinė rizika) 3,35 (0,46) 3,31 (0,41) 0,371 123 0,711 

Žema rizika      

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,61 (0,67) 2,40 (0,65) 1,478 123 0,142 

Administracinis nusižengimas 2,78 (0,61) 2,68 (0,48) 0,824 123 0,412 



56 

 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

3,15 (0,59) 2,90 (0,48) 2,103 123 0,037 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,43 (0,61) 3,28 (0,51) 1,220 123 0,225 

Keli pažeidimai 3,86 (1,06) 3,97 (0,93) -0,493 121 0,623 

Vidutinė rizika      

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,71 (0,75) 2,58 (0,77) 0,856 120 0,394 

Administracinis nusižengimas 2,96 (0,65) 2,89 (0,63) 0,523 122 0,602 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

3,39 (0,64) 3,33 (0,77) 0,439 119 0,661 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,58 (0,56) 3,55 (0,44) 0,253 122 0,801 

Keli pažeidimai 3,98 (1,03) 4,20 (0,96) -1,042 118 0,300 

Pastaba.  M – vidurkis, SD – standartinis nuokrypis. Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti  

                  paryškintu šriftu. 

 

Taip pat buvo išanalizuotos probacijos pareigūnų amžiaus ir jų darbo patirties 

(darbo probacijos sistemoje trukmės) sąsajos su jų diskreciniais sprendimais (žr. 

16 lentelę). Probacijos pareigūnų amžius susijęs su bendra diskrecija (r = 0,226, p < 0,05) 

bei diskrecija, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra žema (r = 0,194, p < 

0,05) arba vidutinė (r = 0,229, p < 0,05). Šie rezultatai suteikia informacijos, kad vyresnio 

amžiaus probacijos pareigūnai yra linkę priimti griežtesnius sprendimus nei jaunesnio 

amžiaus jų kolegos. Tam tikrose situacijose probacijos pareigūnų amžius buvo taip pat 

susijęs su jų priimamais diskreciniais sprendimais. Vyresnio amžiaus probacijos 

pareigūnai, palyginti su jaunesnio amžiaus pareigūnais, buvo linkę priimti griežtesnius 

sprendimus probuojamajam nevykdant teismo paskirtų įpareigojimų (r = 0,222, p < 

0,05) arba įvykdžius kelis pažeidimus (r = 0,227, p < 0,05), kai jo rizika buvo žema. O kai 

probuojamojo rizika buvo vidutinė, vyresnio amžiaus probacijos pareigūnai buvo linkę 

priimti griežtesnius sprendimus, palyginti su jaunesniais, kai probuojamasis 

nevykdydavo teismo paskirtų įpareigojimų (r = 0,216, p < 0,05) arba pažeisdavo 

probacijos ir pareigūno paskirtas sąlygas (r = 0,279, p < 0,01). Atsižvelgiant į rezultatus 

taip pat galima pastebėti, kad probacijos pareigūnų amžius nebuvo susijęs su jų 

sprendimais situacijose, kur buvo ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos 

arba administracinis nusižengimas, arba nevykdomi teismo ir probacijos pareigūno 

paskirti įpareigojimai (kai probuojamojo nusikaltimo rizika buvo žema), arba įvykdyti 
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keli pažeidimai (kai probuojamojo nusikaltimo rizika buvo vidutinė). Vadinasi, įvairaus 

amžiaus probacijos pareigūnai tokio pobūdžio probacijos sąlygų pažeidimus yra linkę 

vertinti panašiai. 

 

 
16 lentelė. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų koreliacijos su tyrimo  

                    dalyvių amžiumi ir darbo patirtimi koeficientai  

 

 

 

 Skalė Amžius Darbo patirtis 

Bendra diskrecija  0,226* -0,139 

Diskrecija (žema rizika) 0,194* -0,157 

Diskrecija (vidutinė rizika) 0,229* -0,104 

Žema rizika   

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
-0,073 0,177 

Administracinis nusižengimas 0,025 -0,136 

Teismo ir probacijos pareigūno paskirtų 

įpareigojimų nevykdymas 
0,123 -0,150 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
0,222* -0,096 

Keli pažeidimai 0,227* 0,004 

Vidutinė rizika   

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
-0,078 -0,230* 

Administracinis nusižengimas 0,089 -0,047 

Teismo ir probacijos pareigūno paskirtų 

įpareigojimų nevykdymas 
0,279** 0,008 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
0,216* 0,050 

Keli pažeidimai 0,165 -0,029 

Pastaba. * p < 0,05; ** p < 0,01. Reikšmingi koreliacijos koeficientai pažymėti  

                  paryškintu šriftu. 

 

16-oje lentelėje taip pat yra pateiktos probacijos pareigūnų darbo trukmės sąsajos 

su jų diskreciniais sprendimais. Rezultatų analizė neatskleidė reikšmingų sąsajų tarp 

probacijos pareigūnų darbo trukmės ir bendros diskrecijos (r = -0,139, p < 0,05) bei 

diskrecijos, kai probuojamojo rizika žema (r = -0,157, p < 0,05) arba vidutinė (r = -0,104, 
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p < 0,05). Tai reiškia, kad probacijos pareigūnų bendri diskreciniai sprendimai ir 

diskreciniai sprendimai, kai probuojamojo rizika yra žema arba vidutinė, yra panašūs 

tarp skirtingą darbo patirtį turinčių probacijos pareigūnų. Vis dėlto tam tikrose 

situacijose probacijos pareigūnų darbo trukmė buvo susijusi su jų priimamais 

diskreciniais sprendimais. Kai probuojamojo nusikaltimo rizika buvo vidutinė, 

probacijos pareigūnų darbo trukmė buvo susijusi su jų sprendimais tose situacijose, 

kuriose probuojamajam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos 

veikos (r = -0,230, p < 0,05). Šie rezultatai suteikia informacijos, kad probacijos 

pareigūnai, kurių darbo probacijos sistemoje trukmė yra trumpesnė, buvo linkę priimti 

griežtesnius sprendimus ikiteisminio tyrimo probuojamojo atžvilgiu atvejais, palyginti 

su didesnę darbo trukmę turinčiais probacijos pareigūnais. Kitose situacijose, kai buvo 

ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos (kai probuojamojo nusikaltimo 

rizika buvo žema) arba administracinis nusižengimas, arba nevykdomi teismo ir 

probacijos pareigūno paskirti įpareigojimai, arba nevykdomi teismo paskirti 

įpareigojimai, arba įvykdyti keli pažeidimai, nebuvo rasta reikšmingų diskrecinių 

sprendimų ir darbo patirties sąsajų. Vadinasi, galima teigti, kad skirtingą darbo patirtį 

turintys probacijos pareigūnai yra linkę priimti panašius diskrecinius sprendimus, kai 

įvykdomi tokio pobūdžio probacijos sąlygų pažeidimai. 

Probacijos pareigūnų diskreciniai sprendimai taip pat buvo išanalizuoti 

atsižvelgiant į jų darbo vietą (didmiestis arba kitas miestas). Didmiesčiuose dirbančių 

probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų procentinis pasiskirstymas pateiktas 17-

oje lentelėje, o dirbančių kituose miestuose – 18-oje lentelėje. Iš 17-oje lentelėje pateiktų 

rezultatų galima pastebėti, kad visų tyrime dalyvavusių probacijos pareigūnų, dirbančių 

didmiesčiuose (n = 67), procentinis diskrecinių sprendimų pasiskirstymas, atsižvelgiant 

į pakartotinio nusikaltimo rizikos kaitą, atskleidžia, kad jie buvo linkę priimti panašius 

sprendimus. Daugiau nei trečdalis probacijos pareigūnų priimdavo griežčiausius 

sprendimus – kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo atvejais, kai probuojamasis 

nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų arba įvykdė kelis pažeidimus, tiek kai 

probuojamojo rizika buvo žema (33,08 % ir 37,31 % atitinkamai), tiek kai vidutinė 

(34,83 % ir 38,81 % atitinkamai). Taip pat reikėtų paminėti, kad atvejais, kai 

probuojamasis nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų, nemaža dalis probacijos 

pareigūnų priėmė kitokius sprendimus: įspėti arba taikyti probacijos turimas 

priemones. Esant žemai rizikai tokius sprendimus priėmė beveik trečdalis probacijos 

pareigūnų (30,10 % ir 29,10 % atitinkamai), o esant vidutinei rizikai – daugiau nei 
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penktadalis (22,64 % ir 27,86 % atitinkamai). O kai probuojamasis įvykdė kelis 

pažeidimus, daugiau nei ketvirtadalis probacijos pareigūnų buvo linkę kreiptis į teismą 

dėl probacijos priemonių keitimo tiek kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika 

buvo žema, tiek kai vidutinė (25,37 %). Priimdami sprendimus dėl teismo ir probacijos 

pareigūno paskirtų įpareigojimų nevykdymo arba administracinio nusižengimo, arba 

ikiteisminio tyrimo dėl naujos nusikalstamos veikos probacijos pareigūnai, dirbantys 

didmiesčiuose, dažniausiai nuspręsdavo taikyti turimas probacijos priemones tiek esant 

žemai (47,76 %, 51,49 % ir 70,90 % atitinkamai), tiek vidutinei (50,00 %, 48,51 % ir 

61,19 % atitinkamai) probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai. Taip pat galima 

išskirti, kad, esant žemai pakartotinio nusikaltimo rizikai, ikiteisminio tyrimo ir 

administracinio nusižengimo atvejais apytiksliai trečdalis probacijos pareigūnų 

nuspręsdavo įspėti probuojamąjį (35,82 % ir 32,84 % atitinkamai), o esant vidutinei 

probuojamojo rizikai, tokį sprendimą minėtais atvejais rinkdavosi daugiau nei 

ketvirtadalis probacijos pareigūnų (27,61 % ir 25,37 % atitinkamai).  

 

17 lentelė.   Didmiesčiuose dirbančių probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų  

                       procentinis pasiskirstymas 

 

Sprendimas 
 
 
 
Pažeidimas 

Nieko 
nedaryti 

Įspėti 

Taikyti 
probacijos 
tarnybos 
turimas 

priemones 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 
priemonių 

keitimo 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 

panaikinimo 

N/A 

Žema rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

6,72 % 35,82 % 47,76 % 2,99 % 2,24 % 4,48 % 

Administracinis 
nusižengimas 

1,49 % 32,84 % 51,49 % 11,94 % 2,24 % - 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 15,67 % 70,90 % 6,72 % 5,97 % 0,75 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 30,10 % 29,10 % 4,98 % 33,08 % 2,74 % 

Keli pažeidimai - 20,90 % 13,43 % 25,37 % 37,31 % 2,99 % 

Vidutinė rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

5,97 % 27,61 % 50,00 % 3,73 % 2,24 % 10,45 % 
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Administracinis 
nusižengimas 

1,49 % 25,37 % 48,51 % 16,42 % 2,99 % 5,22 % 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 6,72 % 61,19 % 14,18 % 8,21 % 9,70 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 22,64 % 27,86 % 6,47 % 34,83 % 8,21 % 

Keli pažeidimai - 16,42 % 13,43 % 25,37 % 38,81 % 5,97 % 

Pastaba. Didžiausi kiekvieno probacijos pažeidimo tipo procentiniai įverčiai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Kaip matoma iš 18-oje lentelėje pateiktų rezultatų, visų tyrime dalyvavusių 

probacijos pareigūnų, dirbančių kituose miestuose (n = 58), procentinis diskrecinių 

sprendimų pasiskirstymas rodo, kad jie buvo linkę priimti panašius sprendimus, 

atsižvelgdami į nusikaltimo riziką, išskyrus situacijas, kai buvo nevykdomi teismo 

paskirti įpareigojimai arba įvykdyti keli pažeidimai. Kai probuojamasis nevykdydavo 

teismo paskirtų įpareigojimų, pareigūnai dažniausiai priimdavo sprendimą jį įspėti, kai 

probuojamojo rizika buvo žema (30,46 %), o kai rizika buvo vidutinė, dažniausiai 

priimdavo griežčiausią sprendimą – kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo 

(34,48 %). Vis dėlto minėtose situacijose nemaža dalis probacijos pareigūnų taip pat 

priimdavo kitokio tipo sprendimus. Kai probuojamojo rizika buvo žema, pareigūnai 

nuspręsdavo taikyti probacijos turimas priemones (30,17 %) arba kreiptis į teismą dėl 

probacijos panaikinimo (29,89 %), o kai rizika buvo vidutinė – įspėti (20,11 %) arba 

taikyti probacijos turimas priemones (29,31 %). Situacijose, kai buvo įvykdyti keli 

pažeidimai, kai probuojamojo rizika buvo žema, pareigūnai dažniausiai priimdavo 

sprendimą kreiptis į teismą dėl probacijos priemonių keitimo (51,72 %), o kai rizika 

buvo vidutinė, jie dažniausiai priėmė griežčiausią sprendimą – kreiptis į teismą dėl 

probacijos panaikinimo (41,38 %). Taip pat galima išskirti, kad daugiau nei ketvirtadalis 

probacijos pareigūnų buvo linkę priimti griežčiausią sprendimą – kreiptis į teismą dėl 

probacijos panaikinimo, kai probuojamojo rizika buvo žema (27,59 %). O štai esant 

vidutinei probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai, nemaža pareigūnų dalis 

rinkosi sprendimą kreiptis į teismą dėl probacijos priemonių keitimo (39,66 %). Kitais 

probacijos pažeidimo atvejais probacijos pareigūnai dažniausiai priimdavo panašius 

sprendimus, atsižvelgdami į probuojamojo riziką. Kai probuojamasis pažeisdavo teismo 

ir probacijos pareigūno paskirtas sąlygas, įvykdydavo administracinį nusižengimą arba 

jam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos, probacijos 

pareigūnai dažniausiai nuspręsdavo taikyti probacijos turimas priemones, kai rizika 
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buvo žema (51,72 %, 43,10 % ir 56,90 % atitinkamai) arba vidutinė (49,14 %, 35,34 % 

ir 44,83 % atitinkamai). Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad dėl šių pažeidimų nemaža 

probacijos pareigūnų dalis priimdavo kitokio tipo sprendimus. Kai probuojamojo rizika 

buvo žema, daugiau nei trečdalis probacijos pareigūnų taip pat priėmė sprendimą įspėti 

probuojamąjį ikiteisminio tyrimo arba administracinio nusižengimo atvejais (34,48 % ir 

36,21 % atitinkamai). O kai probuojamojo rizika buvo vidutinė, ikiteisminio tyrimo 

atveju daugiau nei ketvirtadalis pareigūnų taip pat priėmė sprendimą įspėti 

probuojamąjį (26,72 %), administracinio nusižengimo atveju penktadalis priėmė 

sprendimą įspėti, o dar didesnė dalis nusprendė kreiptis į teismą dėl probacijos 

priemonių keitimo (28,45 %). Galiausiai teismo ir probacijos pareigūno paskirtų 

įpareigojimų nevykdymo atveju, kai probuojamojo rizika buvo vidutinė, daugiau nei 

penktadalis pareigūnų priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl probacijos priemonių 

keitimo (21,55 %). 

 
18 lentelė. Kituose miestuose dirbančių probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų  

                    procentinis pasiskirstymas  

 

 

Sprendimas 
 
 
 
Pažeidimas 

Nieko 
nedaryti 

Įspėti 
Taikyti 

probacijos 
priemones 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 
priemonių 

keitimo 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 

panaikinimo 

N/A 

Žema rizika 

Ikiteisminis tyrimas 
dėl naujos 
nusikalstamos veikos 

7,76 % 34,48 % 51,72 % 2,59 % 1,72 % 1,72 % 

Administracinis 
nusižengimas 

5,17 % 36,21 % 43,10 % 14,66 % 0,86 % - 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 18,10 % 56,90 % 17,24 % 6,90 % 0,86 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

0,29 % 30,46 % 30,17 % 6,03 % 29,89 % 3,16 % 

Keli pažeidimai - 6,90 % 13,79 % 51,72 % 27,59 % - 

Vidutinė rizika 

Ikiteisminis tyrimas 
dėl naujos 
nusikalstamos veikos 

6,90 % 26,72 % 49,14 % 8,62 % 3,45 % 5,17 % 

Administracinis 
nusižengimas 

5,17 % 25,00 % 35,34 % 28,45 % 0,86 % 5,17 % 
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Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 9,48 % 44,83 % 21,55 % 13,79 % 10,34 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

0,57 % 20,11 % 29,31 % 8,33 % 34,48 % 7,18 % 

Keli pažeidimai - 5,17 % 12,07 % 39,66 % 41,38 % 1,72 % 

Pastaba. Didžiausi kiekvieno probacijos pažeidimo tipo procentiniai įverčiai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Siekiant nustatyti, ar skiriasi probacijos pareigūnų, dirbančių didmiesčiuose ir 

kituose miestuose, diskreciniai sprendimai, buvo atliktas šių grupių sprendimų įverčių 

vidurkių statistinis palyginimas (žr. 19 lentelę). Rezultatų analizė atskleidė, kad bendra 

diskrecija (t = -0,416, df =123, p = 0,678) bei diskrecija, kai probuojamojo pakartotinio 

nusikaltimo rizika yra žema (t = 0,201, df =123, p = 0,841) arba vidutinė (t = -0,987, df 

=123, p = 0,326), nesiskiria tarp didmiesčiuose ir kituose miestuose dirbančių probacijos 

pareigūnų. Taip pat diskreciniai probacijos pareigūnų sprendimai nesiskyrė 

atsižvelgiant į probacijos sąlygų pažeidimo pobūdį (p nuo 0,953 iki 0,136). Tai reiškia, 

kad didmiesčiuose ir kituose miestuose dirbantys probacijos pareigūnai yra linkę 

priimti panašius diskrecinius sprendimus. 

 

19 lentelė. Probacijos pareigūnų, dirbančių didmiesčiuose ir kituose miestuose,  

                    diskrecinių sprendimų įverčių palyginimas  

 

 

 Didmiestis 
Kitas 

miestas 
   

Skalė M (SD) M (SD) t df p 

Bendra diskrecija  3,23 (0,44) 3,26 (0,39) -0,416 123 0,678 

Diskrecija (žema rizika) 3,16 (0,47) 3,15 (0,42) 0,201 123 0,841 

Diskrecija (vidutinė rizika) 3,30 (0,45) 3,38 (0,44) -0,987 123 0,326 

Žema rizika      

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,55 (0,71) 2,55 (0,60) -0,059 123 0,953 

Administracinis nusižengimas 2,81 (0,54) 2,70 (0,64) 1,022 123 0,309 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

3,03 (0,53) 3,36 (0,57) -0,958 123 0,340 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,43 (0,61) 3,28 (0,51) 0,486 123 0,628 

Keli pažeidimai 3,82 (1,17) 4,00 (0,84) -1,013 115,71 

0,313 
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Vidutinė rizika      

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,61 (0,74) 2,74 (0,75) -0,983 120 0,328 

Administracinis nusižengimas 2,92 (0,54) 2,96 (0,75) -0,275 
101,51

4 
0,784 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

3,29 (0,62) 3,46 (0,74) -1,314 119 0,191 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,56 (0,53) 3,58 (0,52) -0,224 122 0,823 

Keli pažeidimai 3,92 (1,13) 4,19 (0,85) -1,501 
114,62

5 
0,136 

 

Taip pat buvo atlikta probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų analizė 

atsižvelgiant į jų išsilavinimą. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų procentinis 

pasiskirstymas tarp turinčių universitetinį išsilavinimą pateiktas 20-oje lentelėje, o tarp 

turinčių neuniversitetinį išsilavinimą – 21-oje lentelėje. Iš 20-oje lentelėje pateiktų 

rezultatų matoma, kad visų tyrime dalyvavusių probacijos pareigūnų, turinčių 

universitetinį išsilavinimą (n = 67), procentinis diskrecinių sprendimų pasiskirstymas 

atskleidė, kad jie buvo linkę priimti panašius sprendimus, atsižvelgdami į pakartotinio 

nusikaltimo riziką. Kai probuojamasis nevykdydavo teismo paskirtų įpareigojimų arba 

įvykdydavo kelis pažeidimus, probacijos pareigūnai dažniausiai buvo linkę priimti 

griežčiausią sprendimą – kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo, esant žemai 

rizikai (33,08 % ir 37,31 % atitinkamai) arba vidutinei (34,08 % ir 38,81 % atitinkamai). 

Vis dėlto daugiau nei penktadalis pareigūnų šiose situacijose taip pat priimdavo 

sprendimą kreiptis į teismą dėl probacijos sąlygų keitimo, nepaisant pakartotinio 

nusikaltimo rizikos (25,37 %). Situacijose, kai probuojamajam buvo vykdomas 

ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos arba jis įvykdė administracinį 

nusižengimą, arba pažeidė teismo ir probacijos pareigūno paskirtas sąlygas, probacijos 

pareigūnai dažniausiai priėmė sprendimą taikyti probacijos priemones tiek kai 

probuojamojo rizika buvo žema (47,76 %, 51,49 % ir 70,90 % atitinkamai), tiek kai 

vidutinė (50,00 %, 48,51 % ir 61,19 % atitinkamai). Reikėtų atkreipti dėmesį, kad dėl 

ikiteisminio tyrimo ir dėl administracinio nusižengimo nemaža dalis probacijos 

pareigūnų taip pat rinkosi sprendimą įspėti probuojamąjį, kai pakartotinio nusikaltimo 

rizika buvo žema (35,82 % ir 32,84 % atitinkamai) arba vidutinė (27,61 % ir 25,37 % 

atitinkamai). 
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20 lentelė.  Universitetinį išsilavinimą turinčių probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų  

                     procentinis pasiskirstymas  

 

 

Sprendimas 
 
 
 
Pažeidimas 

Nieko 
nedaryti 

Įspėti 
Taikyti 

probacijos 
priemones 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 
priemonių 

keitimo 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 

panaikinimo 

N/A 

Žema rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

6,72 % 35,82 % 47,76 % 2,99 % 2,24 % 4,48 % 

Administracinis 
nusižengimas 

1,49 % 32,84 % 51,49 % 11,94 % 2,24 % - 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 15,67 % 70,90 % 6,72 % 5,97 % 0,75 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 30,10 % 29,10 % 4,98 % 33,08 % 2,74 % 

Keli pažeidimai - 20,90 % 13,43 % 25,37 % 37,31 % 2,99 % 

Vidutinė rizika 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
naujos nusikalstamos 
veikos 

5,97 % 27,61 % 50,00 % 3,73 % 2,24 % 10,45 % 

Administracinis 
nusižengimas 

1,49 % 25,37 % 48,51 % 16,42 % 2,99 % 5,22 % 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 6,72 % 61,19 % 14,18 % 8,21 % 9,70 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 22,64 % 27,86 % 7,21 % 34,08 % 8,21 % 

Keli pažeidimai - 16,42 % 13,43 % 25,37 % 38,81 % 5,97 % 

Pastaba. Didžiausi kiekvieno probacijos pažeidimo tipo procentiniai įverčiai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

21-oje lentelėje pateikti rezultatai atskleidžia, kad išanalizavus visų tyrime 

dalyvavusių probacijos pareigūnų, turinčių neuniversitetinį išsilavinimą (n = 58), 

diskrecinių atsakymų procentinį pasiskirstymą, buvo nustatyta, kad jie linkę priimti 

panašius sprendimus, atsižvelgdami į probuojamojo riziką, išskyrus teismo paskirtų 

įpareigojimų nevykdymo ir kelių pažeidimų įvykdymo atvejais. Pirmuoju atveju 

probacijos pareigūnai dažniausiai nuspręsdavo įspėti probuojamąjį, kai jo rizika buvo 
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žema (30,46 %), tačiau rinkdavosi kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo, kai jo 

rizika buvo vidutinė (34,48 %). Šiuo atveju galima pastebėti, kad taip pat neretai buvo 

priimami alternatyvūs sprendimai. Kai probuojamojo rizika buvo žema, pareigūnai 

nuspręsdavo taikyti probacijos priemones arba kreiptis į teismą dėl probacijos 

panaikinimo (30,17 % ir 29,89 % atitinkamai), o kai probuojamojo rizika buvo vidutinė, 

dažni alternatyvūs sprendimai buvo įspėti arba taikyti probacijos priemones (20,11 % 

ir 29,31 % atitinkamai). Situacijose, kai probuojamasis įvykdydavo kelis pažeidimus, 

probacijos pareigūnai dažniausiai priimdavo sprendimą kreiptis į teismą dėl probacijos 

priemonių keitimo, kai probuojamojo rizika buvo žema (51,72 %), o kai rizika buvo 

vidutinė – nuspręsdavo kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo (41,38 %). Reikėtų 

išskirti, kad kai probuojamojo rizika buvo žema, taip pat neretai buvo priimamas 

sprendimas kreiptis į teismą dėl probacijos panaikinimo (27,59 %), o kai rizika buvo 

vidutinė – sprendimas kreiptis į teismą dėl probacijos sąlygų keitimo (39,66 %). Taip pat 

galima pastebėti, kad probacijos pareigūnai dažniausiai nuspręsdavo taikyti probacijos 

priemones, kai vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos arba kai 

įvykdytas administracinis nusižengimas, arba probuojamajam pažeidus teismo ir 

probacijos pareigūno paskirtas sąlygas, tiek kai probuojamojo rizika buvo žema 

(51,72 %, 43,10 % ir 56,90% atitinkamai), tiek kai rizika buvo vidutinė (49,14 %, 

35,34 % ir 44,83 % atitinkamai). Vis dėlto išanalizavus kitų sprendimų procentinį 

pasiskirstymą buvo taip pat nustatyta, kad kai probuojamojo rizika buvo žema, dėl 

ikiteisminio tyrimo ir dėl administracinio nusižengimo daugiau nei trečdalis probacijos 

pareigūnų nuspręsdavo įspėti probuojamąjį (34,48 % ir 36,21 % atitinkamai). O kai 

pakartotinio nusikaltimo rizika buvo vidutinė, ikiteisminio tyrimo atveju daugiau nei 

ketvirtadalis nuspręsdavo įspėti (26,72 %), administracinio nusižengimo atveju – įspėti 

(25,00 %) arba kreiptis į teismą dėl probacijos priemonių keitimo (28,45 %), o teismo ir 

probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų nevykdymo atveju – taip pat kreiptis į 

teismą dėl probacijos priemonių keitimo (21,55 %). 
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21 lentelė.  Neuniversitetinį išsilavinimą turinčių probacijos pareigūnų  

                     diskrecinių sprendimų procentinis pasiskirstymas  

 

 

Sprendimas 
 
 
 
Pažeidimas 

Nieko 
nedaryti 

Įspėti 
Taikyti 

probacijos 
priemones 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 
priemonių 

keitimo 

Kreiptis į 
teismą dėl 
probacijos 

panaikinimo 

N/A 

Žema rizika 

Ikiteisminis tyrimas 
dėl naujos 
nusikalstamos veikos 

7,76 % 34,48 % 51,72 % 2,59 % 1,72 % 1,72 % 

Administracinis 
nusižengimas 

5,17 % 36,21 % 43,10 % 14,66 % 0,86 % - 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 18,10 % 56,90 % 17,24 % 6,90 % 0,86 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

0,29 % 30,46 % 30,17 % 6,03 % 29,89 % 3,16 % 

Keli pažeidimai - 6,90 % 13,79 % 51,72 % 27,59 % - 

Vidutinė rizika 

Ikiteisminis tyrimas 
dėl naujos 
nusikalstamos veikos 

6,90 % 26,72 % 49,14 % 8,62 % 3,45 % 5,17 % 

Administracinis 
nusižengimas 

5,17 % 25,00 % 35,34 % 28,45 % 0,86 % 5,17 % 

Teismo ir probacijos 
pareigūno paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

- 9,48 % 44,83 % 21,55 % 13,79 % 10,34 % 

Teismo paskirtų 
įpareigojimų 
nevykdymas 

0,57 % 20,11 % 29,31 % 8,33 % 34,48 % 7,18 % 

Keli pažeidimai - 5,17 % 12,07 % 39,66 % 41,38 % 1,72 % 

Pastaba. Didžiausi kiekvieno probacijos pažeidimo tipo procentiniai įverčiai pažymėti paryškintu 

šriftu. 

 

Siekiant nustatyti, ar skiriasi probacijos pareigūnų, turinčių universitetinį ir 

neuniversitetinį išsilavinimą, diskreciniai sprendimai, buvo atliktas šių grupių 

sprendimų įverčių vidurkių statistinis palyginimas (žr. 22 lentelę). 
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22 lentelė. Probacijos pareigūnų, turinčių universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą, 

                    diskrecinių sprendimų įverčių palyginimas  

 

 

  
Universitetini

s 

Neuniversitetin

is 
      

Skalė M (SD) M (SD) t df p 

Bendra diskrecija  3,23 (0,41) 3,41 (0,48) -1,683 
12

3 
0,095 

Diskrecija (žema rizika) 3,14 (0,44) 3,34 (0,44) -1,708 
12

3 
0,090 

Diskrecija (vidutinė rizika) 3,32 (0,43) 3,49 (0,57) -1,454 
12

3 
0,149 

Žema rizika      

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,57 (0,65) 2,53 (0,78) 0,206 

12

2 
0,837 

Administracinis nusižengimas 2,73 (0,60) 2,94 (0,56) -1,387 
12

3 
0,168 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

3,07 (0,58) 3,24 (0,56) -1,130 
12

3 
0,261 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,37 (0,56) 3,64 (0,62) -1,837 

12

3 
0,069 

Keli pažeidimai 3,86 (1,01) 4,19 (1,11) -1,192 
12

1 
0,236 

Vidutinė rizika      

Ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos 
2,69 (0,71) 2,65 (0,98) 0,230 

11

9 
0,819 

Administracinis nusižengimas 2,94 (0,65) 3,00 (0,71) -0,382 
12

2 
0,703 

Teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 

3,37 (0,68) 3,47 (0,72) -0,532 
11

9 
0,596 

Teismo paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas 
3,54 (0,50) 3,79 (0,67) -1,802 

12

2 
0,074 

Keli pažeidimai 4,00 (1,00) 4,25 (1,13) -0,919 
11

8 
0,360 

 

Pagal 22-oje lentelėje pateiktus analizės rezultatus matoma, kad probacijos 

pareigūnų išsilavinimo sąsajų su jų diskreciniais sprendimais duomenų analizė 

atskleidė, jog bendra diskrecija (t = -1,683, df =123, p = 0,095) bei diskrecija, kai 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra žema (t = -1,708, df =123, p = 0,090) 

arba vidutinė (t = -1,454, df =123, p = 0,149), nesiskiria tarp universitetinį ir 

neuniversitetinį išsilavinimą turinčių probacijos pareigūnų. Taip pat diskreciniai 

probacijos pareigūnų sprendimai nesiskyrė atsižvelgiant į probacijos sąlygų pažeidimo 

pobūdį (p nuo 0,819 iki 0,069). Tai reiškia, kad skirtingą išsilavinimą turintys probacijos 

pareigūnai yra linkę priimti panašius diskrecinius sprendimus. 



68 

 

IV. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS 
 

 

 

Šioje mokslo studijoje buvo analizuojami probacijos pareigūnų diskreciniai 

sprendimai, jų tendencijos ir sąsajos su tyrimo dalyvių socialinėmis ir demografinėmis 

charakteristikomis. Šioje dalyje aptariami gauti rezultatai, apžvelgiamos jų sąsajos su 

panašių mokslinių tyrimų užsienio valstybėse rezultatais, pateikiami tyrimo ribotumai, 

rekomendacijos tolesniems tyrimams bei praktinės rezultatų pritaikymo galimybės. 

Pirmiausia bendrai pristatomos probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų darbe 

pagrindinės tendencijos. Tuomet aptariami tyrimo dalyvių diskrecinių sprendimų ryšiai 

su jų socialinėmis ir demografinėmis charakteristikomis. 

 

4.1. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

       tendencijų vertinimas 
 

Tyrime pirmiausia buvo analizuojama, kokios yra probacijos pareigūnų diskrecinių 

sprendimų darbe pagrindinės tendencijos. Šiame skyriuje yra aptariami tokie rezultatai, 

kaip procentinis skirtingų diskrecinių sprendimų atsakymų pasiskirstymas, statistiniai 

skirtingų diskrecinių sprendimų palyginimai ir pan. 

Tyrimu buvo atskleistos šios esminės probacijos pareigūnų potencialiai taikomos 

diskrecijos tendencijos:  

1. Nepaisant, kad dauguma tyrime pateiktų situacijų atitiko formaliuosius 

probacijos vengimo požymius, tyrime dalyvavusių pareigūnų pasirinkti diskrecinių 

sprendimų variantai buvo labai skirtingi. Tai rodo, kad įvairias pažeidimų situacijas 

pareigūnai vertina nevienodai bei vadovaujasi ne tik formaliuoju požiūriu, tačiau savo 

diskrecinius sprendimus individualizuoja atsižvelgdami į faktines situacijos aplinkybes, 

pažeidimo pobūdį ir pan. Pagal probacijos pareigūnų sprendimų griežtumą, 

probuojamojo įvykdytus probacijos sąlygų pažeidimus galima išdėlioti pradedant nuo 

griežčiausiai vertinamų: (1) keli pažeidimai, (2) teismo paskirtų įpareigojimų 

(probacijos sąlygų) nevykdymas, (3) probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų 

nevykdymas, (4) administracinis nusižengimas, (5) ikiteisminis tyrimas dėl naujos 

nusikalstamos veikos.  
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Taip pat probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų procentinio pasiskirstymo 

analizė atskleidė, kad jie dažniausiai buvo linkę taikyti probacijos turimas 

priemones, esant tiek žemai, tiek vidutinei probuojamojo pakartotinio nusikaltimo 

rizikai. Tokie sprendimai dažniausiai buvo priimami ikiteisminio tyrimo dėl naujos 

nusikalstamos veikos, administracinio nusižengimo bei teismo ir probacijos pareigūno 

paskirtų įpareigojimų nevykdymo situacijose. O teikti teikimus teismui dėl probacijos 

priemonių keitimo arba panaikinimo probacijos pareigūnai dažniausiai buvo linkę 

teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymo ir kelių pažeidimų atvejais. 

Šios mokslo studijos autoriams nepavyko rasti analogiškų tyrimų, su kuriais būtų 

galima palyginti tokius tyrimo rezultatus. Vis dėlto Jones’o ir Kerbs’o tyrime, kurio 

metodikos karkasas buvo naudotas šiame tyrime, buvo nustatytos iš dalies panašios 

tendencijos lyginant su mūsų atlikto tyrimo rezultatais110. Jones’o ir Kerbs’o tyrimas 

atskleidė, kad probacijos pareigūnai yra linkę priimti skirtingus sprendimus, kai 

įvykdomi skirtingi probacijos sąlygų ar įstatymų pažeidimai (nusikalstamos veikos ir 

administraciniai nusižengimai). Probuojamajam įvykdžius teismo ar probacijos 

pareigūno skirtų įpareigojimų pažeidimą (pvz., susitikimų su probacijos pareigūnu 

praleidimas, nemokamų darbų nevykdymas), probacijos pareigūnai buvo linkę priimti 

ne tokius griežtus sprendimus – taikyti probacijos turimas priemones. Probuojamajam 

įvykdžius įstatymų pažeidimą, probacijos pareigūnai dažniausiai priimdavo griežtesnius 

sprendimus – teikti teismui. Kalbant apie situacijų specifiką, probacijos pareigūnai 

dažniausiai kreipdavosi į teismą situacijose, kai probuojamasis pažeisdavo tokias 

probacijos sąlygas: nepalaikyti kontakto su nusikalstamas veikas įvykdžiusiais 

asmenimis, nurodytu laiku būti namuose, gaunami teigiami probuojamojo narkotikų 

vartojimo tyrimų rezultatai. Situacijose, kuriose probuojamasis įvykdė kelis probacijos 

sąlygų ar įstatymų pažeidimus (pvz., probuojamasis sunaikino ar sugadino svetimą turtą 

(vandalizmas), praleido susitikimus su probacijos pareigūnu bei jo psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo tyrimo rezultatai buvo teigiami), probacijos pareigūnai dažniausiai 

teikdavo teikimus teismui dėl probacijos panaikinimo. Kaip atskleidė Jones’o ir Kerbs’o 

tyrimas111, taip ir mūsų atliktame tyrime griežčiausi sprendimai, t. y. teikimas teismui, 

buvo priimami probuojamajam įvykdžius kelis pažeidimus. O situacijose, kuriose 

probuojamasis įvykdė administracinį nusižengimą ar jo atžvilgiu buvo pradėtas 

ikiteisminis tyrimas, šiame tyrime probacijos pareigūnai dažniausiai priėmė vienus 

                                                           
110 Jones M., Kerbs J. J. Probation and Parole Officers and Discretionary Decision-Making: Responses to 

Technical and Criminal Violations // Federal Probation, 2007, Vol. 71(1), p. 9–15. 
111 Ten pat. 
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švelniausių sprendimų – taikyti probacijos turimas priemones, o Jones’o ir Kerbs’o 

tyrime probacijos pareigūnai dažniausiai priėmė vienus griežčiausių sprendimų – 

kreiptis į teismą. Tokie tyrimų rezultatai atskleidžia probacijos pareigūnų priimamų 

diskrecinių sprendimų skirtumus, kurie gali būti susiję su įvairiais veiksniais. Šiuo atveju 

svarbu paminėti kelis aspektus. Pirmiausia, šiuos tyrimus galima palyginti tik santykinai, 

kadangi juose naudotos tyrimo metodikos nebuvo analogiškos. Šiame tyrime taikytoje 

metodikoje buvo papildomai įtraukti kintamieji, kurių nebuvo Jones’o ir Kerbs’o tyrimo 

metodikoje, tai – probuojamųjų elgesį aiškinančios priežastys, kurias jie hipotetiškai 

pateikdavo probacijos pareigūnams, pažeidus probacijos sąlygas. Šiame tyrime 

naudotame Probacijos pareigūnų diskrecinių situacijų klausimyne dalyje situacijų 

probuojamieji pateikė savo elgesį aiškinančias priežastis, o dalyje – paaiškinimų 

nepateikė. Darytina prielaida, kad vinjetėse pateiktas situacijas, kuriose probuojamojo 

paaiškinimai („pasiteisinimai“) buvo gana įtikinami ir/ar arba atitinkantys pateisinamas 

priežastis realiose situacijose, pareigūnai buvo linkę vertinti švelniau. Manytina, kad 

būtent šie papildomi kintamieji galėjo prisidėti prie probacijos pareigūnų priimamų 

sprendimų skirtumų lyginant šio tyrimo rezultatus su Jones’o ir Kerbs’o tyrimo 

rezultatais. 

Taip pat svarbūs galėtų būti Probacijos įstatymo ir probacijos pareigūnų darbo 

reglamentavimo skirtingose valstybėse ypatumai, šiuo atveju – Jungtinėse Amerikos 

Valstijose ir Lietuvoje. Čia ypač reikėtų atkreipti dėmesį į skirtingą situacijų, kuriose 

pateikti ikiteisminių tyrimų dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos ir 

administracinių nusižengimų atvejai, vertinimą. Skirtingas Lietuvos ir JAV pareigūnų 

vertinimas gali būti susijęs su tuo, kad Lietuvoje Probacijos įstatymas ikiteisminio 

tyrimo dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos nenumato kaip pažeidimo, 

patenkančio į probacijos vengimo turinį. Čia taip pat svarbi Lietuvos teismų praktika: 

teismai paprastai tokiose situacijose vadovaujasi nekaltumo prezumpcija ir nevertina 

ikiteisminio tyrimo kaip probacijos vengimo, kol dėl įtariamos nusikalstamos veikos 

neįsiteisėja teismo nuosprendis112. Manytina, kad probacijos pareigūnai, teikdami 

                                                           
112 Pavyzdžiui, 2018 m. lapkričio 2 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo nutartimi Nr. T-637-522/2018 
teismas probacijos tarnybos teikimo dėl probacijos panaikinimo, kurio vienas pagrindų buvo 
probuojamajam pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, netenkino. Vienas iš teismo 
argumentų buvo: „Kadangi dar nėra įsigaliojęs teismo nuosprendis dėl šio ikiteisminio tyrimo, A. Z. atžvilgiu 
taikytina nekaltumo prezumpcija.“ 
Kitoje, Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartyje Nr. T-1168-476/2018, teismas, 
komentuodamas ikiteisminį tyrimą kaip probacijos panaikinimo pagrindą, konstatavo: „Faktas, jog 
nuteistojo atžvilgiu šiuo metu yra atliekami du ikiteisminiai tyrimai, kurių baigtis dar nėra aiški, nėra 
pakankamas pagrindas tenkinti Probacijos tarnybos teikimą. Nauji ikiteisminiai tyrimai, nesudaro pagrindo 
išvadai, kad nuteistasis padarė du naujas nusikaltimus, kadangi asmuo pripažįstamas kaltu teismo 
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teikimus, atsižvelgia ir į tai, kad teismai paprastai nepripažįsta ikiteisminio tyrimo kaip 

probacijos panaikinimo pagrindo. 

Kitas svarbus aspektas yra probuojamojo įvykdyto probacijos sąlygų pažeidimo 

specifika. Nors formaliuoju požiūriu visi probacijos sąlygų pažeidimai yra vienodi, šiame 

tyrime probacijos pareigūnai įvairias probacijos sąlygų pažeidimų rūšis vertino labai 

skirtingai. Pavyzdžiui, kaip parodė tyrimas, pareigūnai linkę priimti griežtus 

diskrecinius sprendimus, kai probuojamasis nesilaiko namų zonos ribų, kai vykdomas 

elektroninis stebėjimas, nebuvo namuose probacijos sąlygose nustatytu metu, 

neinformavo probacijos pareigūno apie gyvenamosios vietos keitimą ir nepateikė jo 

įvykdytų pažeidimų priežasčių. O štai tokie pažeidimai, kaip probuojamojo vengimas 

vykdyti nemokamus darbus ar pradėti dirbti, buvo vertinami kur kas švelniau. Galima 

daryti prielaidą, kad toks skirtingas vertinimas susijęs su pažeidimo pavojingumo 

suvokimu: pavyzdžiui, probuojamojo nebuvimą namuose, psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimą probacijos pareigūnai galimai sieja su nusikalstamos veikos padarymo rizika. 

Konkrečių pažeidimų situacijų suvokimui ir interpretavimui atskleisti būtų tikslinga 

atlikti papildomus (pvz., kokybinius) tyrimus. 

Taip pat, kaip ir minėta pirmiau, kai probuojamasis pateikdavo jo įvykdytų 

probacijos sąlygų pažeidimų priežastis, probacijos pareigūnai priimdavo švelnesnius 

sprendimus. Probacijos pareigūnai buvo linkę griežtai reaguoti į probacijos sąlygų 

pažeidimus, kurie buvo susiję su probuojamojo nusikalstamos veikos, už kurią jis buvo 

nuteistas, turiniu (pvz., dėl narkotinių medžiagų laikymo teistas probuojamasis, kuriam 

teismas skyrė įpareigojimą nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, buvo du kartus 

tikrintas dėl narkotikų ir abiem atvejais aptikta jų vartojimo pėdsakų). Remiantis šiais 

rezultatais galima daryti prielaidas, kad probacijos pareigūnai didelę reikšmę teikia 

probuojamojo norui ir iniciatyvai bendradarbiauti su probacijos pareigūnu bei 

probuojamojo polinkiui grįžti prie ankstesnio nusikalstamo gyvenimo stiliaus. Šio 

tyrimo rezultatai yra iš dalies panašūs į Steen ir kolegų113 kokybinio tyrimo rezultatus. 

Tiksliau tariant, minėtame tyrime probacijos pareigūnai kaip svarbius jų sprendimams 

aspektus išskyrė probuojamojo pastangas probacijos vykdymo metu bei probuojamojo 

polinkį grįžti prie nusikalstamo gyvenimo būdo. Pirmasis aspektas yra susijęs su 

nuoširdžiu ir sąžiningu probuojamojo darbu vykdant probaciją, jo bendradarbiavimu su 

                                                           
nuosprendžiu. Taigi, kol nenustatyta, kad A. S. padarė nusikalstamas veikas, dėl kurių jo atžvilgiu yra pradėti 
ikiteisminiai tyrimai, šios aplinkybės neturi teisinės reikšmės sprendžiant laisvės atėmimo bausmės vykdymo 
atidėjimo panaikinimo klausimą.“ 
113 Steen S., Opsal T. “Punishment on the Installment Plan” Individual-Level Predictors of Parole 
Revocation in Four States // The Prison Journal, 2007, Vol. 87(3), p. 344–366. 
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probacijos pareigūnu, pvz., atėjimas / neatėjimas į susitikimus su pareigūnu. Antrasis 

aspektas yra susijęs su ankstesnės nusikalstamos veikos tipu ir įvykdyto probacijos 

sąlygų pažeidimo pobūdžiu, pvz., jei probuojamasis buvo teistas už narkotinių medžiagų 

laikymą ir probacijos vykdymo metu atlikus narkotinių medžiagų vartojimo patikrą 

aptikta jų vartojimo pėdsakų. Taigi, galima pastebėti, kad šio tyrimo rezultatai yra 

panašūs į Steen ir kolegų tyrimo metu probacijos pareigūnų išskirtus diskreciniams 

sprendimams svarbius aspektus, susijusius su probuojamų asmenų probacijos sąlygų 

pažeidimų specifika.  

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad respondentų nurodyti diskreciniai sprendimai 

nepriklausė nuo to, už kokį nusikaltimą probuojamasis teistas, o daugiau, kaip minėta 

pirmiau, buvo vadovaujamasi, ar nusikalstama veika turi ryšį su probuojamojo 

padarytais pažeidimais. Pavyzdžiui, vienoje iš situacijų probuojamasis buvo teistas už 

seksualinio pobūdžio nusikalstamą veiką prieš vaiką, tačiau jo padaryto pažeidimo 

vertinimas palyginti buvo švelnus (dauguma respondentų rinkosi nesikreipti į teismą ir 

taikyti pareigūnų turimas priemones). Tai leidžia daryti prielaidą, kad probacijos 

pareigūnai yra pakankamai atsparūs stereotipinėms nuostatoms apie tam tikras 

visuomenėje itin smerkiamas nusikalstamas veikas ir juos padariusius asmenis.  

2. Šio tyrimo rezultatai atskleidė, kad probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

griežtumas skiriasi atsižvelgiant į probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikos lygį. 

Esant vidutinei probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai, probacijos pareigūnai 

buvo linkę priimti griežtesnius sprendimus (t. y. dažniau teikti teikimus teismui dėl 

probacijos sąlygų keitimo arba dėl probacijos panaikinimo), negu esant žemai 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai. Tai reiškia, kad probacijos pareigūnai 

turi polinkį keisti savo diskrecinius sprendimus, atsižvelgdami į probuojamojo 

pakartotinio nusikaltimo rizikos lygį114. Šiuos klausimus analogiškai analizuojančių 

tyrimų šio tyrimo autoriams rasti nepavyko. Vis dėlto keliuose tyrimuose buvo 

analizuojamos probacijos pareigūnų darbo ypatumų sąsajos su probuojamojo 

                                                           
114 Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, kad probacijos pareigūnai, kurie yra linkę keisti sprendimą, priima 
griežtesnius sprendimus, palyginti su nelinkusiais keisti sprendimo, kai probuojamojo pakartotinio 
nusikaltimo rizika yra vidutinė. Taip pat nustatyta, kad linkę keisti sprendimą probacijos pareigūnai, 
palyginti su nelinkusiais keisti sprendimo, priima ne tokius griežtus sprendimus situacijose, kuriose 
probuojamasis nevykdo teismo paskirtų įpareigojimų arba įvykdo kelis pažeidimus, kai probuojamojo 
pakartotinio nusikaltimo rizika žema. O sprendimo nekeičiantys probacijos pareigūnai, palyginti su 
keičiančiais, yra linkę priimti griežtesnius sprendimus situacijose, kuriose vykdomas ikiteisminis tyrimas 
dėl naujos nusikalstamos veikos, įvykdytas administracinis nusižengimas arba nevykdomi teismo ir 
probacijos pareigūno paskirti įpareigojimai, kai rizika vidutinė.  
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pakartotinio nusikaltimo rizikos lygiu. Ricks su kolegomis115 nustatė, kad probacijos 

pareigūnai yra linkę intensyvinti priežiūrą didėjant probuojamojo pakartotinio 

nusikaltimo rizikai. O Bonta su kolegomis116 atlikę probacijos pareigūnų ir 

probuojamųjų interviu atskleidė, kad, probacijos pareigūnų teigimu, jie skiria vienodai 

laiko darbui su žemos ir vidutinės pakartotinio nusikaltimo rizikos probuojamaisiais. 

Nors probacijos pareigūno darbo intensyvumo negalima tapatinti su diskrecinių 

sprendimų priėmimu, tačiau šie kintamieji galėtų būti susiję, kadangi jie yra nukreipti į 

tam tikrus sprendimus, kuriuos probacijos pareigūnai priima dirbdami su 

probuojamaisiais. Vis dėlto minėtų tyrimų rezultatai nėra vienpusiai, taip pat nėra 

galimybės jų palyginti su šio tyrimo rezultatais, kadangi yra analizuojami skirtingi 

klausimai. Dėl šios priežasties būtų naudinga pasigilinti į probacijos pareigūnų 

priimamų sprendimų ir jų darbo specifikos ypatumus, atsižvelgiant į probuojamojo 

pakartotinio nusikaltimo rizikos lygį. 

Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, kad probacijos pareigūnai, kurie priima 

griežtesnius sprendimus, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra žema, 

taip pat yra linkę priimti griežtesnius sprendimus, kai probuojamojo pakartotinio 

nusikaltimo rizika yra vidutinė. Šio tyrimo autoriams nepavyko rasti tyrimų, kurie 

analizuotų šį klausimą. Vis dėlto galima pateikti prielaidas, kurios galėtų padėti 

paaiškinti šio tyrimo rezultatus. Iš esmės gautus rezultatus galima būtų sieti su įvairiais 

aspektais, pavyzdžiui, diskrecinės teisės taikymo sąlygų neapibrėžtumu, probacijos 

pareigūno požiūriu į probuojamus asmenis117, probacijos pareigūno požiūriu į 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikos lygį118. Dėl šios priežasties, siekiant 

geriau suprasti, kodėl dirbdami su probuojamais asmenimis vieni probacijos pareigūnai 

yra linkę priimti griežtesnius sprendimus, o kiti – ne tokius griežtus, būtų reikalingi 

tolesni tyrimai. 

 

                                                           
115 Ricks E. P., Louden J. E., Kennealy P. J. Probation Officer Role Emphases and Use of Risk Assessment 
Information before and after Training // Behavioral Sciences and the Law, 2016, Vol. 34, p. 337–351. 
116 Bonta J., Rugge T., Scott T. L., Bourgon G., Yessine A. K. Exploring the Black Box of Community 
Supervision // Journal of Offender Rehabilitation, 2008, Vol. 47(3), p. 248–270. 
117 Jones M., Kerbs J. J. Probation and Parole Officers and Discretionary Decision-Making: Responses to 
Technical and Criminal Violations // Federal Probation, 2007, Vol. 71(1), p. 9–15. 
118 Ricks E. P., Louden J. E., Kennealy P. J. Probation Officer Role Emphases and Use of Risk Assessment 
Information before and after Training // Behavioral Sciences and the Law, 2016, Vol. 34, p. 337–351. 
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4.2. Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

        sąsajos su socialinėmis ir demografinėmis  

        charakteristikomis 
 

Ištyrus probacijos pareigūnų diskrecijos ryšius su jų amžiumi buvo nustatyta, kad 

vyresnis amžius yra tiesiogiai susijęs su griežtesniais probacijos pareigūnų diskreciniais 

sprendimais. Bendruoju atveju vyresnio amžiaus probacijos pareigūnai buvo linkę 

priimti griežtesnius sprendimus, palyginti su jaunesnio amžiaus probacijos pareigūnais. 

Atsižvelgiant į probuojamojo įvykdyto probacijos sąlygų pažeidimo specifiką, vyresni 

probacijos pareigūnai, palyginti su jaunesniais, buvo linkę priimti griežtesnius 

sprendimus situacijose, susijusiose su teismo ir probacijos pareigūno įpareigojimų 

nevykdymu (kai probuojamojo rizika vidutinė), teismo įpareigojimų nevykdymu (kai 

probuojamojo rizika žema arba vidutinė) bei keliais probacijos sąlygų pažeidimais (kai 

probuojamojo rizika žema). Tai reiškia, kad vyresni probacijos pareigūnai reaguoja 

griežčiau į probacijos sąlygų pažeidimus, palyginti su jaunesniais pareigūnais. Empirinių 

tyrimų, kuriuose būtų analizuojamos probacijos pareigūnų amžiaus ir jų diskrecinių 

sprendimų sąsajos, šio tyrimo autoriams rasti nepavyko. Galima būtų daryti prielaidą 

apie požiūrio skirtumus tarp skirtingoms kartoms atstovaujančių probacijos pareigūnų. 

Vis dėlto šios ar kitų panašių prielaidų šiame tyrime nėra galimybės ištirti, todėl būtų 

naudinga išsamiau panagrinėti probacijos pareigūnų sprendimų priėmimo motyvus, 

atsižvelgiant į skirtingas aplinkybes. Tokiu būdu būtų sudaromas aiškesnis pagrindas 

suprasti, kaip probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų tendencijos yra susijusios su 

jų amžiumi. Ateityje vykdant panašius tyrimus taip pat būtų naudinga tiriamuosius 

suskirstyti į grupes pagal amžių ir jas palyginti tarpusavyje. 

Probacijos pareigūnų diskreciniai sprendimai nebuvo susiję su probacijos 

pareigūnų darbo patirtimi. Vis dėlto kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika 

buvo vidutinė, mažesnę darbo patirtį turintys probacijos pareigūnai, palyginti su 

didesnę darbo patirtį turinčiaisiais, buvo linkę priimti griežtesnius sprendimus, kai 

probuojamajam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos. 

Kerbs’o ir kolegų119 tyrime buvo nustatyta, kad darbo patirtis nėra susijusi su probacijos 

pareigūnų diskreciniais sprendimais. Galima teigti, kad šio tyrimo rezultatai iš esmės 

                                                           
119 Kerbs J. J., Jones M., Jolley J. M. Discretionary Decision Making by Probation and Parole Officers - The 
Role of Extralegal Variables as Predictors of Responses to Technical Violations // Criminal Justice, 2009, 
Vol. 25(4), p. 424–444. 
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neprieštarauja Kerbs’o ir kolegų tyrimo rezultatams. Vis dėlto taip pat reikėtų paminėti, 

kad šiame tyrime dalyvavusių asmenų amžiaus intervalas buvo santykinai mažas – 

tyrimo dalyviai buvo nuo 24 iki 55 metų amžiaus. Minėtas amžiaus intervalas neapima 

amžiaus nuo 55 metų iki pensinio amžiaus, todėl tikėtina, jog lyginant jauno darbingo 

amžiaus asmenis ir priešpensinio amžiaus asmenis, kurių darbo stažo trukmė skirtųsi 

netgi dešimtmečiais, galėtų išryškėti diskrecinių sprendimų skirtumai. Ateityje vykdant 

panašius tyrimus būtų naudinga tiriamuosius suskirstyti į grupes pagal darbo patirtį ir 

jas palyginti tarpusavyje. 

Probacijos pareigūnai, dalyvavę šiame tyrime, priėmė panašius su diskrecija 

susijusius sprendimus nepriklausomai nuo darbo vietos. Tai reiškia, kad didmiesčiuose 

dirbančių probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų griežtumas nesiskyrė nuo 

kituose miestuose dirbančių probacijos pareigūnų. Kerbs’as ir kolegos120 savo tyrimo 

metu nustatė, kad probacijos pareigūnai, kurie dirba priemiesčiuose, yra labiau linkę 

teikti teikimus teismui dėl probacijos panaikinimo nei dirbantys rajonuose ar mažuose 

miesteliuose. O lyginant didmiesčiuose su kituose miestuose dirbančių probacijos 

pareigūnų diskrecinius sprendimus, skirtumų nebuvo rasta. Galima teigti, kad šiuo 

atveju nėra galimybės daryti vienareikšmių išvadų apie tai, kokius sprendimus priima 

skirtingose darbo vietose dirbantys probacijos pareigūnai. Dėl šios priežasties 

išsamesnės žinios apie galimus darbo vietos ypatumus padėtų geriau suprasti 

potencialias jos sąsajas su probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų priėmimo 

procesu. 

Šio tyrimo metu taip pat nebuvo nustatyta probacijos pareigūnų diskrecijos 

skirtumų atsižvelgiant į jų išsilavinimą. Probacijos pareigūnai pasižymi panašia 

diskrecija tiek esant žemai pakartotinio nusikaltimo rizikai, tiek vidutinei, kai įgytas 

aukštasis universitetinis arba aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas. Tokius 

rezultatus paremia Kerbs’o ir bendraautorių121 tyrimo metu gauta išvada, jog 

išsilavinimas nepaveikia probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų. Taigi galima 

daryti prielaidą, kad diskreciniai probacijos pareigūno sprendimai nėra susiję su jo 

išsilavinimu. Vis dėlto ateityje būtų vertinga išnagrinėti atskirų disciplinų sąryšius su 

diskrecinių sprendimų priėmimu. 

 

                                                           
120 Ten pat. 
121 Ten pat. 
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4.3. Tyrimo ribotumai, praktinės rezultatų 

        pritaikymo galimybės ir tolesnių tyrimų  

        kryptys 
 

Apibendrinant svarbu apžvelgti tyrimo ribotumus bei pateikti siūlymų tolesniems 

tyrimams. Dalis rekomendacijų tolimesnių tyrimų kryptims pateikta aptariant gautus 

konkrečius rezultatus ir kintamuosius rezultatų aptarimo skyreliuose, o kiti aspektai, į 

kuriuos vertinga atsižvelgti planuojant tolesnius tyrimus, pateikti šiame skyrelyje. 

Vienas iš pagrindinių aspektų, kuriuos reikėtų paminėti aptariant tyrimo 

ribotumus, yra tyrime naudota metodika. Probacijos pareigūno diskrecinių situacijų 

klausimynas buvo sudarytas tyrimo autorių ir tyrime naudojamas pirmą kartą, todėl į tai 

vertėtų atsižvelgti vertinant gautus rezultatus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad 

klausimyno situacijose buvo pateikiama po kelis probuojamojo elgesio ypatumus 

probacijos vykdymo metu. Toks situacijų pateikimas buvo pasirinktas, kadangi realiose 

situacijose, kai probacijos pareigūnai turi priimti taikyti diskreciją, dažniausiai atvejis 

apima keletą aplinkybių, kurias yra svarbu įvertinti priimant sprendimą. Vis dėlto kai 

situacijoje pateikiami keli aspektai, tai apriboja tyrimo vykdytojus nuo veiksnių, kurie 

probacijos pareigūnams gali būti labiausiai / mažiausiai svarbūs priimant diskrecinį 

sprendimą, identifikavimo. Dėl šios priežasties ateityje būtų naudinga atlikti kokybinį 

tyrimą, tiesiogiai apklausiant probacijos pareigūnus, arba atlikti kiekybinį tyrimą 

pakoregavus Probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų klausimyno vinjetes. Tai 

suteiktų galimybę gauti išsamesnės informacijos apie potencialius probacijos pareigūnų 

diskrecinių sprendimų veiksnius. 

Kalbant apie praktines rezultatų pritaikymo galimybes, šio tyrimo rezultatai 

suteikia nemažai žinių apie Lietuvoje ir pasaulyje mažai nagrinėtų probacijos pareigūnų 

diskrecinių sprendimų tendencijas ir ypatumus. Gauti rezultatai galėtų būti pagrindas 

tolesniems tyrimams, susijusiems su probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

priėmimo ir šio proceso ypatumų analize. Nors probacijos pareigūnų diskrecijos teisės 

taikymą sudėtinga išanalizuoti, tačiau tai yra svarbus aspektas, kuriuo remiantis 

priimami sprendimai susiję su probuojamų asmenų ateities perspektyvomis. Remiantis 

šio ir tolesnių probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų tyrimų rezultatais būtų 

galima ne tik geriau suprasti, kaip probacijos pareigūnai naudojasi diskrecijos teise, 

tačiau taip pat identifikuoti šios teisės taikymo panašumus ir skirtumus atskirais 

atvejais, tai galėtų padėti ateityje išvengti netinkamo diskrecijos teisės taikymo ir jo 
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sąlygojamų padarinių. Taikydami griežtesnes priemones probacijos pareigūnai dirba 

remdamiesi teisės aktais, nustatančiais griežtas reagavimo į pažeidimus normas, tačiau 

žinoma, kad baudimas nėra efektyviausia priemonė, siekiant sėkmingos nusikaltusio 

asmens reintegracijos į visuomenę. Dėl šios priežasties sukauptos žinios, susijusios su 

diskrecijos teisės taikymu paremtais sprendimais, nukreiptais į probuojamų asmenų 

probleminio elgesio koregavimo būdus, galėtų ne tik padėti sumažinti anksčiau minėtus 

teismų sistemos darbo krūvius (susijusius su Probacijos tarnybos veikla), bet ir pasiekti 

pozityvesnius rezultatus probuojamų asmenų resocializacijos procese. 

Formuluojant tolesnių tyrimų klausimus, ateityje būtų vertinga atlikti probacijos 

pareigūnų diskrecinių sprendimų giluminę analizę, vykdant kokybinį tyrimą122. Tai 

suteiktų galimybę giliau panagrinėti probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

priėmimo ypatumus ir šiam procesui svarbius aspektus. Taip pat būtų naudinga 

atkreipti dėmesį į klausimus, susijusius su probacijos pareigūnų darbo krūviu, bei kokios 

gali būti jo sąsajos su probacijos pareigūnų priimamais diskreciniais sprendimais. 

  

                                                           
122 Pavyzdžiui, atliekant tiesioginius struktūruotus interviu ar fokusuotas grupines diskusijas su 
probacijos pareigūnais. 
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 IŠVADOS IR SIŪLYMAI 
 

 

Šio tyrimo metu buvo analizuojamos probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų 

pagrindinės tendencijos bei jų sąsajos su probacijos pareigūnų socialinėmis ir 

demografinėmis charakteristikomis. Nustatyta, kad probacijos pareigūnai dažniausiai 

buvo linkę taikyti probacijos turimas priemones, esant tiek žemai, tiek vidutinei 

probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai. Taip pat probacijos pareigūnai, 

reaguodami į probuojamojo įvykdytus probacijos sąlygų pažeidimus, bendrai buvo linkę 

priimti gana griežtus sprendimus (t. y. kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos sąlygų 

griežtinimo ar probacijos panaikinimo). Pagal probacijos pareigūnų sprendimų 

griežtumą probuojamojo įvykdytus probacijos sąlygų pažeidimus galima išdėlioti nuo 

griežčiausių: keli pažeidimai, teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymas, teismo ir 

probacijos pareigūno paskirtų įpareigojimų nevykdymas, administracinis nusižengimas, 

ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos. 

Probacijos pareigūnų diskreciniai sprendimai taip pat buvo susiję su 

probuojamojo įvykdyto probacijos sąlygų pažeidimo specifika. Probacijos pareigūnai 

didelę reikšmę teikė probuojamojo norui ir iniciatyvai bendradarbiauti su probacijos 

pareigūnu probacijos vykdymo metu bei probuojamojo polinkiui grįžti prie ankstesnio 

nusikalstamo gyvenimo stiliaus. Probacijos pareigūnai buvo linkę priimti griežtus 

diskrecinius sprendimus, kai probuojamasis įvykdydavo tam tikrus probacijos sąlygų 

pažeidimus (nesilaikė namų zonos ribų, nebuvo namuose probacijos sąlygose nustatytu 

metu, neinformavo probacijos pareigūno apie gyvenamosios vietos keitimą) ir 

nepateikdavo tokio elgesio priežasčių. O kai probuojamasis pateikdavo jo įvykdytų 

probacijos sąlygų pažeidimų priežastis, probacijos pareigūnai priimdavo švelnesnius 

sprendimus. Taip pat probacijos pareigūnai buvo linkę griežtai reaguoti į tokius 

probuojamojo įvykdytus probacijos sąlygų pažeidimus, kurie buvo susiję su 

probuojamojo nusikalstamos veikos, už kurią jis buvo nuteistas, turiniu. Tai rodo, kad 

pareigūnai linkę individualizuoti diskrecinius sprendimus remdamiesi galimo 

pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos kriterijumi. 

Taip pat šio tyrimo rezultatai atskleidė, kad probacijos pareigūnų diskrecinių 

sprendimų griežtumas skiriasi atsižvelgiant į probuojamojo pakartotinio nusikaltimo 

rizikos lygį. Esant vidutinei probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizikai, probacijos 

pareigūnai buvo linkę priimti griežtesnius sprendimus, negu esant žemai probuojamojo 
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pakartotinio nusikaltimo rizikai. Be to, nustatyta, kad probacijos pareigūnai, kurie 

priima griežtesnius sprendimus, kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika yra 

žema, yra linkę priimti griežtesnius sprendimus, kai probuojamojo pakartotinio 

nusikaltimo rizika yra vidutinė. 

Ištyrus probacijos pareigūnų diskrecinių sprendimų sąsajas su jų socialinėmis ir 

demografinėmis charakteristikomis, nustatyta, kad didesnis amžius buvo tiesiogiai 

susijęs su griežtesniais probacijos pareigūnų priimamais diskreciniais sprendimais. Tai 

reiškia, kad vyresni probacijos pareigūnai, palyginti su jaunesniais pareigūnais, 

griežčiau reaguoja į probacijos pažeidimus bendruoju atveju bei jei probuojamasis 

įvykdo probacijos sąlygų pažeidimus. Kalbant apie probacijos pareigūnų darbo patirtį, 

kai probuojamojo pakartotinio nusikaltimo rizika buvo vidutinė, situacijose, kur 

probuojamajam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl naujos nusikalstamos veikos, 

mažesnę darbo patirtį turintys probacijos pareigūnai buvo linkę priimti griežtesnius 

sprendimus, palyginti su didesnę darbo patirtį turinčiaisiais. Tačiau probacijos 

pareigūnų diskreciniai sprendimai nebuvo susiję su lytimi, darbo vieta ir išsilavinimu. 

Formuluojant tolesnių tyrimų klausimus, ateityje būtų vertinga atlikti probacijos 

pareigūnų diskrecinių sprendimų giluminę analizę, vykdant kokybinį tyrimą (pvz., 

interviu, fokusuotas grupines diskusijas). Taip pat būtų tikslinga analizuoti pareigūnų 

diskrecijos sąsajas su pareigūnų darbo krūviu. 

Tyrimo rezultatai leidžia daryti šias prielaidas-įžvalgas, susijusias su probacijos 

pareigūnų taikomos diskrecijos socialiniu-teisiniu kontekstu Lietuvoje: 

1) Probacijos pareigūnai nėra linkę vadovautis stereotipinėmis nuostatomis apie 

tam tikrus nusikaltimus ar juos padariusius asmenis bei yra atsparūs visuomenės ir 

žiniasklaidos spaudimui: priimdami sprendimus daugiau vadovaujasi teisės normomis 

ir probacijos tikslais bei principais.  

2) Griežtas probacijos pareigūnų diskrecijos priimant sprendimus dėl 

probuojamųjų pažeidimų reguliavimas nėra veiksmingas:  

a) pareigūnai priimdami diskrecinius sprendimus dėl probuojamųjų padarytų 

pažeidimų nėra linkę paraidžiui vadovautis griežtomis įstatymo nuostatomis. Ši tyrimu 

nustatyta tendencija leidžia daryti prielaidą, kad pareigūnai, nepaisant griežto ir siauro 

diskrecijos reguliavimo, vis dėlto stengiasi individualizuoti pažeidimų atvejus, 

vadovaudamiesi probacijos tikslais ir principais;  

b) atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, darytina prielaida, kad griežtas teisinis 

reguliavimas, kuris siaurina probacijos pareigūnų galimybes priimti diskrecinius 
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sprendimus skirtingų probuojamųjų pažeidimų atvejais, galimai prieštarauja probacijos 

individualizavimo ir proporcingumo principams, todėl siūlytina kituose tyrimuose 

atlikti išsamią pareigūnų diskrecijos bausmių vykdymo procese siaurinimo ir 

griežtinimo teisinių padarinių analizę bausmės veiksmingumo, individualizavimo ir 

proporcingumo aspektais; 

c) Probacijos įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje numatytas vienos dienos terminas 

pateikti teikimą teismui dėl probuojamojo padaryto pažeidimo nėra racionalus 

probacijos tikslų ir principų kontekste: jis siaurina probacijos pareigūno diskreciją, 

neleidžia išsamiai išsiaiškinti probuojamojo padaryto pažeidimo aplinkybių, kokybiškai 

individualizuoti pareigūno sprendimą bei tokiu būdu siekti veiksmingesnės 

probuojamojo resocializacijos. Todėl siūlytina  probacijos įstatyme numatyti ilgesnį 

protingą terminą sprendimui dėl teikimo teismui pateikti. 
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PRIEDAS 
 

 

Probacijos pareigūnų klausimynas apie diskrecinius sprendimus 

dėl probuojamųjų pažeidimų 
 

Gerbiamasis (-oji), 

Lietuvos teisės institutas vykdo tyrimą dalyvaujant Vilniaus universiteto Teisės 

psichologijos magistro studijų programos studentėms, atliekančioms praktiką Lietuvos teisės 

institute. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip probacijos pareigūnai supranta ir vertina savo darbo 

aspektus. Anketoje yra pateikiami klausimai ir užduotys, susiję su skirtingais probacijos 

pareigūnų darbo aspektais. Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės sužinoti, 

kaip probacijos pareigūnai vertina savo indėlį siekiant probacijos tikslų ir kaip supranta savo 

vaidmenį dirbant su asmenimis, esančiais probacijos tarnybų priežiūroje. 

Labai svarbu, kad nepraleistumėte nė vieno teiginio, nes tik visiškai užpildytos anketos 

yra vertingos ir leidžia daryti pagrįstas išvadas. Anketoje nėra nei teisingų, nei klaidingų 

atsakymų – teisingas yra tas, kurį Jūs pasirinksite. 

Mums labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl užtikriname informacijos 

anonimiškumą ir konfidencialumą – naudosime tik apibendrintus visų tyrimo anketų duomenis. 

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius Jūsų atsakymus ir anketai pildyti skirtą laiką. 

 

 

Perskaitykite žemiau pateiktas situacijas ir atsakykite, koks sprendimas būtų 

tinkamiausias probacijos pareigūnui konkrečioje situacijoje.  

 

1. Probuojamajam yra teismo skirtas įpareigojimas pradėti dirbti. Probuojamasis yra 

užsiregistravęs darbo biržoje, tačiau per 3 mėn. nuo probacijos pradžios nerodo jokios 

iniciatyvos ar pastangų įsidarbinti, nors yra fiziškai sveikas ir pajėgus dirbti. Kitų pažeidimų 

probuojamasis nėra padaręs. Probuojamasis teistas už vagystę. Probuojamojo nusikalstamo 

elgesio rizika yra žema.  

 

 Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 
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• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Probuojamasis vieną kartą teistas už sukčiavimą. Probuojamasis pagal individualų 

priežiūros planą privalo apsilankyti probacijos tarnyboje (individualiam darbui ir atsiskaityti 

už įpareigojimų vykdymą) du kartus per mėnesį. Minėtas asmuo du kartus praleido susitikimus 

nenurodęs svarbių priežasčių, kodėl neatvyko. Kitų probacijos pažeidimų užfiksuota nebuvo. 

Probuojamojo rizika yra žema. 

 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

3. Probuojamasis vieną kartą teistas už nesunkų nusikaltimą (turto sunaikinimą). 

Probuojamasis privalo atlikti jam teismo skirtus nemokamus darbus, tačiau jau tris kartus iš 

eilės neatvyko į darbą. Paklaustas, kodėl neatlieka jam paskirtų nemokamų darbų, jis negalėjo 

pateikti svarių, dokumentais (ligos pažyma ar pan.) pagrįstų priežasčių. Kitų pažeidimų 

nenustatyta. Probuojamojo rizika yra žema. 

 



87 

 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

4. Probuojamasis, vieną kartą teistas už nusikaltimą (plėšimą), kurį padarė neblaivus, tačiau 

jam nėra skirtas teismo įpareigojimas nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Į susitikimą (po 

keturių mėnesių probacijos) atvyko galimai neblaivus (nuo probuojamojo sklido alkoholio 

kvapas). Probuojamajam raštiškai sutikus, probacijos pareigūnas patikrino jo blaivumą, 

nustatytas lengvas girtumas. Probuojamasis paaiškino, kad vakar šventė draugo gimtadienį. 

Kitų pažeidimų nenustatyta. Probuojamojo rizika yra žema. 

 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

•  

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 
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a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Probuojamajam teismo skirtas įpareigojimas būti namuose nakties metu kontroliuojamas 

elektroninio stebėjimo priemonėmis. Probuojamasis probacijoje yra keturi mėnesiai. Per 

paskutinį mėnesį probuojamasis du kartus apie 10 min pavėlavo grįžti laiku į namus, po 

kiekvieno iš šių pažeidimų buvo įspėtas. Trečią kartą nustatyta, kad pažeidė nustatytas namų 

zonos ribas ir už jos ribų buvo apie 30 min. Kitų nusižengimų užfiksuota nebuvo. Probuojamasis 

vieną kartą teistas už sukčiavimą Probuojamojo rizika yra žema. 

 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) Kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

6. Probuojamasis buvo teistas dėl narkotinių medžiagų laikymo, jis probacijos tarnybos 

priežiūroje yra devynis mėnesius. Probuojamajam teismo skirtas įpareigojimas nevartoti 

psichiką veikiančių medžiagų. Per pirmuosius pusę metų probacijos pažeidimų nebuvo 

užfiksuota, probuojamasis vykdė visas jam individualiame priežiūros plane numatytas 

priemones, geranoriškai bendravo su probacijos pareigūnu. Per paskutinius tris mėnesius 

probuojamasis buvo du kartus tikrintas dėl narkotikų, abiem atvejais aptikta marihuanos 

vartojimo pėdsakų. Probuojamojo rizika yra žema. 
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Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Probuojamasis vieną kartą teistas už seksualinį nusikaltimą prieš vaiką. Priežiūra vykdoma 
10 mėnesių. Probuojamasis stebimas elektroninio stebėjimo priemonėmis. Per 9 priežiūros 
mėnesius jokių pažeidimų nebuvo nustatyta, probuojamasis vykdė visas jam individualiame 
priežiūros plane numatytas priemones, geranoriškai bendravo su probacijos pareigūnu. 10 
priežiūros mėnesį probuojamasis vieną kartą 30 min. pavėlavo grįžti į namus. Probuojamasis 
paaiškino, kad nespėjo į autobusą, todėl pavėlavo laiku grįžti namo. Probuojamojo rizika yra 
žema. 

 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 
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• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Probuojamasis vieną kartą teistas už smurtą artimoje aplinkoje, probacijos tarnybos 

priežiūroje yra 10 mėn. Per 9 priežiūros mėnesius jokių pažeidimų nebuvo nustatyta, 

probuojamasis vykdė visas jam individualiame priežiūros plane numatytas priemones, 

geranoriškai bendravo su probacijos pareigūnu. 10 mėnesį paaiškėja, kad probuojamajam tą 

patį mėnesį yra pradėtas ikiteisminis tyrimas už kyšininkavimą. Nusikaltimas, kaip įtariama 

padarytas tą patį mėnesį, kaip ir ikiteisminio tyrimo pradžia. Probuojamojo rizika yra žema. 
 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 
 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

9. Probuojamasis vieną kartą teistas už neatsargų sunkų sveikatos sutrikdymą, susijusį su 

eismo įvykiu. Per tris probacijos mėnesius probacijos pažeidimų užfiksuota nebuvo. Ketvirtojo 

probacijos mėnesio metu probuojamasis asmuo buvo sulaikytas dėl smulkios vagystės 

parduotuvėje. (administracinis nusižengimas). Probuojamasis probacijos pareigūnui 
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paaiškino, kad parduotuvėje netyčia įsidėjo prekę (ausinuką) į kišenę. Probuojamojo rizika 

yra žema. 

 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) Kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

10. Probuojamojo priežiūra vykdoma du mėnesius. Per tą laiką jis praleido vieną susitikimą 

(skirtą individualiam pokalbiui ir atsiskaitymui už įpareigojimų vykdymą) su probacijos 

pareigūnu. Probacijos pareigūno buvo įspėtas. Po savaitės apsilankius probuojamojo 

gyvenamoje vietoje nustatyta, kad probuojamasis nebuvo namuose probacijos sąlygose 

nustatytu metu, iš karto kitą dieną probacijos pareigūnui patikrinus duomenų bazėje, 

paaiškėjo, kad asmuo priežiūros laikotarpiu buvo administracine tvarka nubaustas už girto 

pasirodymą viešoje vietoje. Teismo įpareigojimai, susiję su psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo draudimu skirti nebuvo. Probuojamasis vieną kartą teistas už vagystę. 

Probuojamojo rizika žema. 

 

 Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 
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Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

11. Probuojamojo, kuris vieną kartą teistas už netikrų pinigų gaminimą, priežiūra vykdoma 10 

mėnesių. Per 9 priežiūros mėnesius jokių pažeidimų nebuvo nustatyta, probuojamasis vykdė 

visas jam individualiame priežiūros plane numatytas priemones, geranoriškai bendravo su 

probacijos pareigūnu. 10 – ąjį priežiūros mėnesį jam pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 

neatsargaus nusikaltimo susijusio su eismo įvykiu, kai žmogui dėl neatsargumo buvo sutrikdyta 

sveikata. Probuojamojo rizika yra žema. 

 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

12. Probuojamasis vieną kartą teistas už smurtą artimoje aplinkoje, teismo skirtas 

įpareigojimas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje (terminas – 9 mėn.). 
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Probuojamasis dalyvauja programoje, kurią sudaro 26 užsiėmimai. Jis lanko 22 užsiėmimus iš 

eilės, tačiau iki programos pabaigos likus 4 užsiėmimams, į užsiėmimus nebeateina ir 

nepateikia jokių įrodymų ar paaiškinimų apie pateisinančias priežastis (teismo skirtas 

įpareigojimo terminas nėra suėjęs). Probuojamojo rizika yra žema.  

 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  

• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

13. Probacijos tarnybos pareigūnai tikrindami, kaip probuojamasis vykdo teismo skirtą 
įpareigojimą būti namuose nakties metu, apsilanko probuojamojo gyvenamojoje vietoje, tačiau 
namie jo neranda. Kitą dieną probuojamasis pateikia paaiškinimą, kad prieš dvi savaites 
pakeitė gyvenamąją vietą, tačiau užmiršo probacijos pareigūnus informuoti apie 
gyvenamosios vietos pakeitimą. Probuojamasis teistas už viešosios tvarkos pažeidimą. 
Probuojamojo rizika yra žema. 

 

Šioje situacijoje tinkamiausias probacijos pareigūno sprendimas būtų: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

 

Ar keistųsi sprendimas, jeigu probuojamojo rizika būtų vidutinė?  
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• Taip 

• Ne 

• Nežinau, sunku pasakyti 

 

Jei taip, kokį sprendimą turėtų priimti probacijos pareigūnas: 

a) įspėti probuojamąjį žodžiu ir nesiimti papildomų priemonių; 

b) taikyti probacijos tarnybos turimas priemones, (pvz., nustatyti probuojamajam 

intensyvesnę priežiūrą (pvz., dažnesnį lankymąsi probacijos tarnyboje, dažnesnį 

probacijos pareigūnų apsilankymą probuojamojo gyvenamoje vietoje ir pan.), numatyti 

papildomas priemones probuojamojo priežiūros plane ir pan. 

c) kreiptis į teismą su teikimu dėl papildomų įpareigojimų paskyrimo;  

d) kreiptis į teismą su teikimu dėl probacijos panaikinimo.  

e) kita (įrašykite): ……………………………………………………………………………………… 

Taip pat norėtume kai ką sužinoti apie Jus: 

2. Jūsų amžius (įrašykite): …………………… 

3. Jūsų lytis (pažymėkite): 

 moteris 

 vyras 

4. Jūsų išsilavinimas: 

     Aukštasis universitetinis 

 Aukštasis neuniversitetinis 

 Kita (įrašykite)………………………………………………… 

 

5. Jūsų specialybė pagal išsilavinimą (įrašykite) ……………………………………… 

6. Jūsų darbo einant probacijos pareigųno pareigas trukmė (įrašykite) ……………….. 

7. Jūsų darbo vieta:   

didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) 

kitas miestas 

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų atsakymus ir anketai pildyti skitą laiką. 
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DISCRETION OF PROBATION OFFICERS IN 

INDIVIDUALIZATION OF DECISIONS CONCERNING 

PROBATION INFRINGEMENTS: EMPIRICAL RESEARCH 

 

Summary 

 

The study analyzes aspects of the discretion of probation officers in making decisions in 

cases of probation rules breaches committed by probationeers. The largest part of the 

study is dedicated to the analysis of results of the survey of probation officers. This 

survey was aimed at revealing the factors influencing discretionary decisions in the 

implementation of probation and the relationship between the decisions taken and the 

social-demographic characteristics of the probation officers.  

The main research instrument is the probation officer's questionnaire on 

discretionary situations: a methodology for determining what decision probation 

officers tend to apply to the cases of probation rules violations when the decision is 

within their discretion. In total, 129 probation officers participated in the survey. 

The study found that probation officers were generally prone to use probation 

tools at both low and medium re-offending risk. Likewise, probation officers, in response 

to the probationeer‘s violations of probation rules, were generally inclined to make fairly 

rigorous decisions (i.e., to apply to the court for the abolition of probation). The 

discretionary decisions of probation officers were also related to the specificity of the 

individual situation of the probation violation. Probation officials gave great importance 

to the probationer's willingness and initiative to collaborate with a probation officer 

during probation and his inclination to return to the previous criminal life style. 

Probation officers were inclined to take rigorous discretionary decisions when the 

probationer commited certain violations of probation obligations (did not follow the 

boundaries of the home area, was not at home during the time set by the judge, did not 

inform the probation officer about the change of residence, etc.) and did not provide 

reasons for such behavior. Meanwhile, when the probationer explained and justified the 

causes of the violations of his probation conditions, probation officers took milder 
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decisions. Likewise, probation officers were inclined to respond rigorously to the 

probationer's violations of probation conditions that were related to the content of the 

probationary criminal offense for which he was convicted. This shows that officials tend 

to individualize discretionary decisions based on the risk criterion of potential re-

offending. 

Also, the results of this study revealed that the severity of discretionary decisions 

by probation officers varies according to the level of risk of re-offending. In the cases of 

medium risk of re-offending, probation officers were more inclined to take tougher 

decisions than at low re-offending risk. In addition, it has been found that probation 

officers, who make stricter decisions when the risk of probationer‘s recidivism is low, 

tend to take tougher decisions when the risk of re-offending is moderate. 

After examining the relationship between the discretionary decisions of probation 

officers and their social and demographic characteristics, it was found that a higher age 

was directly related to the more stringent discretionary decisions taken by probation 

officers. This means that older probation officers, in comparison with younger officials, 

are more likely to respond strictly to probation violations. Relationships between 

officials' work experience and the severity of the decision were identified: officials with 

less work experience were more inclined to respond strictly to cases where the 

probationer was suspected of having committed a criminal offense. Meanwhile, the 

discretionary decisions of probation officers were not related to gender, workplace and 

education. 

The results of the study suggest that the rather strict discretionary decision making 

of probation officers is related to legal regulation that provides narrow limits of 

discretion. On the other hand, the results of the study revealed that, despite the legal 

limitation of their discretion, probation officers tend to individualize different situations 

of violations and to make milder decisions than those provided by the Probation Law. 

 


