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Santrauka
Straipsnyje apžvelgiama operatyvinės veiklos teorijoje mažai tirta tema, nors tokio tyrimo poreikis akivaizdus ne tik teorijai, bet ir praktinei operatyvinių subjektų veiklai, taip pat siekiant maksimaliai garantuoti žmogaus teisių apsaugą.
Nors pirmieji moksliniai tyrimai šioje srityje užfiksuoti praėjusio šimtmečio 7–8 dešimtmetyje,
šiuo metu jie prarado savo reikšmę. Tam lemtingą įtaką turėjo visiškai pasikeitę socialiniai, ekonominiai
santykiai, be to, atsirado esminių operatyvinės veiklos įgyvendinimo demokratinėje ir totalitarinėje
valstybėje neatitikimų. Iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo atlikti moksliniai etinių moralinių operatyvinės veiklos aspektų tyrimai buvo paviršutiniški, nes pati operatyvinė veikla buvo neviešo
pobūdžio, reglamentuota slaptais poįstatyminiais žinybiniais norminiais aktais, kurie dažnai prieštaravo pagrindinėms žmonių teisėms ir laisvėms.
Etikos ir moralės klausimai operatyvinėje veikloje ypač svarbūs, nes tai specifinė veiklos kovojant
su nusikalstamumu rūšis. Įgyvendinant operatyvinės veiklos uždavinius taikomi neviešo pobūdžio informacijos rinkimo metodai, leidžiantys gauti informaciją prieš jos turėtojo valią (apgaulė), atliekamos
slaptosios operacijos, operatyvinės kombinacijos. Ar tai pateisinama etikos ir moralės požiūriu? Be to,
daugelis pripažįsta, kad tik išnaudojant operatyvinės veiklos galimybes galima gauti nusikaltimams
atskleisti reikšmingų duomenų. Kur ta lemtinga riba operatyvinėje veikloje tarp moralaus ir amoralaus,
tarp etiško ir neetiško, tarp gėrio ir blogio?
Straipsnio autoriai nepretenduoja nustatyti tą lemtingą ribą, kai kurie nagrinėjami klausimai
diskusinio pobūdžio, tačiau atkreipiamas dėmesys į kai kurias egzistuojančias aktualias problemas.
Ávadas
Ðiuolaikinëje demokratinëje visuomenëje, kai daug dëmesio skiriama þmogaus teisëms bei
laisvëms, operatyvinë veikla, kaip socialiai naudinga veiklos rûðis, daþnai sulaukia nevienareikðmio
visuomenës moralinio etinio vertinimo. Ðis nevienareikðmis moralinis etinis vertinimas susijæs su operatyvinëje veikloje naudojamomis specialiomis priemonëmis bei metodais, taip pat su tam tikrais
þmogaus teisiø bei laisviø apribojimais, galimais atliekant tam tikrus operatyvinius veiksmus. Tokio
operatyvinës veiklos vertinimo poreiká visuomenëje sukelia taip pat ir vieðøjø, privaèiø bei tarnybiniø ar
profesiniø interesø (poreikiø) konfliktas. O demokratinëje visuomenëje privalu „surasti pusiausvyrà
tarp ðiø interesø“ [1, p. 117].
„Moralë ir etika – du gyvenimà valdanèios svarbos þodþiai“ [2, p. 7]. Kad ðiame straipsnyje sàvokos bûtø vartojamos tiksliai, bûtina trumpa ir glausta terminø „moralë“ ir „etika“ turinio apþvalga. Ið
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pirmo þvilgsnio tai panaðûs terminai ir kai kuriais atvejais vartojami kaip sinonimai. Tarptautiniø þodþiø
þodynas moralæ apibûdina taip: „moralë [pranc. morale < lot. moralis – dorovinis], dorovë, þmoniø
elgesá reguliuojanèios normos ir principai“ [3, p. 495]. Kitais þodþiais tariant, „moralë yra konkreèioje
lokalioje kultûroje visuotinai tradiciðkai priimtos esmiðkos elgesio normos, kurios teisiðkai nekodifikuotos“ [2, p. 8]. Tarptautiniø þodþiø þodynas pateikia ir termino „etika“ reikðmæ : „etika [lot. ethica <
gr. ethos – paprotys, áprotis, bûdas]: 1. mokslas, tiriantis dorovæ (moralæ); 2. þmoniø elgesio normø
visuma“ [3, p. 219]. Þinoma, kad etikos atsiradimui ir raidai daugiausia átakos turëjo ávairiø laikmeèiø
filosofai, todël ji laikoma filosofijos disciplina. Kadangi „filosofija yra paþinimo ir iðminties siekimas“ [4,
p. 1574], tai „etika yra paþinimu ir brandþiu protu pamatuota moralë“ [2, p. 7] (jei paþinimà aiðkinsime
kaip þmogaus ágytø svarbiø þiniø visumà, o iðmintá – kaip brandø protà). Etika dar vadinama „praktine
filosofija“ (Aristotelis, Kantas). „Taigi etika – tai praktinës filosofijos disciplina, kuri nagrinëja þmogaus
praktinæ veiklà ir kuriai elgesys – tai pati savaime vertinga veikla“ [5, p. 8]. Áþvelgiant etikos ir moralës
santyká matyti, kad etikos sritis daug didesnë. Ne tik paþinimu ir protu etika skiriasi nuo moralës, jø ir
tikslai bei leksika kitokie. „Moralës tikslas – doras, pareigingas ir ástatymams besàlygiðkai klusnus pilietis. Etikos tikslas – stipri ir laisva asmenybë, kaip aukðtesnysis þmogus (angl. guality man)“ [2, p. 8].
Pirmieji bandymai be operatyvinëje veikloje besiklostanèiø teisiniø santykiø tirti etinius moralinius santykius buvo uþfiksuoti 1967 m. Apie tai raðë rusø mokslininkai D. V. Grebelskis, H. A. Struèkovas, A. G. Lekaris, A. I. Aleksejevas, G. K. Sinilovas. Lietuvoje dalykinës (tarnybinës) statutiniø pareigûnø, taip pat ir operatyvinës veiklos pareigûnø, etikos klausimais moksliniø straipsniø yra skelbæ
A. Laurinavièius, R. Tidikis, J. Palidauskaitë, N. Vasiljevienë.

Etiniai moraliniai operatyvinës veiklos aspektai
Ðiandieniniø socialiniø, ekonominiø gyvenimo permainø Lietuvoje akivaizdoje atsiranda poreikis perkainuoti iki ðiol egzistavusias dorovines vertybes. Tai neiðvengiamai susijæ su visomis sritimis,
taip pat ir operatyvine veikla.
Gráþtant prie nevienareikðmio operatyvinës veiklos etinio moralinio vertinimo reikia ávardyti arba
nustatyti tokio vertinimo prieþastis. Pagrindinës tokio vertinimo prieþàstys:
1) operatyvinë veikla susijusi su þmogaus teisiø bei laisviø apribojimu;
2) operatyvinë veikla yra vieða bei slapta þvalgybinio pobûdþio veikla;
3) operatyvinëje veikloje taikomi specifiniai kovos su nusikalstamumu metodai bei priemonës;
4) operatyvinëje veikloje naudojamos prievartos priemonës (visos priemonës, kurias naudojant
paþeidþiama asmens teisë á privatø gyvenimà, nors tai ir daroma teisëtai).
Vienas ið pagrindiniø klausimø, galinèiø kilti diskutuojant apie operatyvinës veiklos etinius moralinius aspektus, yra: ar ði socialinës veiklos rûðis apskritai gali bûti morali? Kadangi operatyvinë
veikla yra operatyvinës veiklos subjektø vieða bei slapta þvalgybinio pobûdþio veikla, ðis klausimas
labai svarbus. Dël operatyvinës veiklos vieðosios, matomosios pusës dideliø nesusipratimø neturëtø
kilti, bet ar gali slapta operatyvinës veiklos subjektø veikla bûti pateisinama etikos ir moralës prasme?
Legendà patvirtinanèiø priemoniø naudojimas operatyvinëje veikloje, uþðifruoti operatyviniai
veiksmai (t.y. metodø bei priemoniø panaudojimas, pvz., techniniø priemoniø panaudojimas specialia
tvarka kontroliuojant asmenø pokalbius arba slapta stebint asmenø veiksmus patalpose) savaime
skatina diskutuoti apie þmogaus konstituciniø teisiø paþeidimo galimybes atliekant ðiuos veiksmus.
Be to, nusikaltëliø artimø ryðiø (su draugais, giminëmis) panaudojimas, asmenø, prisidëjusiø prie nusikalstamos veikos padarymo, pasitelkimas, asmenø átraukimas á slaptà bendradarbiavimà (átraukimo á
slaptà bendradarbiavimà motyvai retai bûna ideologiniai, daþniausiai sutinkama slaptai bendradarbiauti kompromituojanèiø ar egoistiniø motyvø pagrindu), ávairûs agentûrinio darbo aspektai (pvz.,
vadovavimas slaptiems bendradarbiams, slaptøjø bendradarbiø átraukimas ir paðalinimas ið operatyvinio tyrimo taikant agentûriná metodà, pasitikëjimo santykiø nustatymas su tiriamaisiais asmenimis ir
t.t.) – visa tai neiðvengiamai verèia vertinti operatyvinæ veiklà etikos poþiûriu. „Moralës poþiûriu skirtumai tarp melo ir slaptumo yra tie, kad, jei melas ið pirmo þvilgsnio gali bûti peiktinas, slaptumas gali
toks ir nebûti“ [6, p. 21]. Iðvardytos prieþastys taip pat verèia màstyti apie moraliná konkreèiø operatyvinës veiklos uþdaviniø, kylanèiø operatyvinës veiklos metu, sprendimo bûdø leistinumà ar neleistinumà.
Bûtent iðvardyti ir kiti operatyvinës veiklos ypatumai lemia poreiká ðià specifinæ veiklà tiksliai sureguliuoti teisës normomis tam, kad nebûtø perþengta riba to, kas leidþiam ir to, kas neleidþiama, kad
siekiant gërio ir tiesos nebûtø sukuriamas blogis. „Taèiau vien teisinës reglamentacijos neuþtenka“ [7,
p. 317]. Todël savitas ðiø specifiniø santykiø reguliavimo instrumentas yra moralë, kuri nubrëþia (nu-
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stato) ribas to, kas galima, ir to, kas leidþiama vykdant operatyvinæ veiklà, ir taip ateina á pagalbà teisei, tiksliau operatyvinës veiklos ástatymui, kuris bendrais bruoþais, bet tiesiogiai reglamentuoja operatyvinæ veiklà. Juk ir „dorovë, ir teisë siekia vieno, to paties tikslo: laiduoti visuomenës buvimà ir padëti visuomenei augti, remiantis teisingumo dësniais“ [8, p. 21]. Taigi operatyvinës veiklos reguliavimas moralës normomis tampa teisinio ðios veiklos reguliavimo pagrindu. Kitais þodþiais tariant, teisës
normos, reglamentuojanèios operatyvinæ veiklà, neturi perþengti moralës normø ribø. Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ástatyme galima atrasti teiginiø, kuriø visuma yra pagrindas vertinti ðios
veiklos moraliná turiná:
1. Operatyvinës veiklos ástatymo 4 straipsnyje numatyti principai, kuriais grindþiama ði veikla:
„teisëtumo, þmogaus ir pilieèiø teisiø bei laisviø uþtikrinimo, vieðojo intereso apsaugos, konspiracijos,
konfidencialumo, vieðø ir slaptø priemoniø ir metodø derinimo“ [9]. Ðie operatyvinës veiklos principai
turi bûti suprantami kaip operatyvinës veiklos praktikoje patvirtintos ir operatyvinës veiklos ástatyme
átvirtintos vadovaujanèios idëjos, pamatinës nuostatos, iðreiðkianèios ðios specifinës kovos su nusikalstamumu formos esmæ, tikslus, uþdavinius bei ypatumus. Operatyvinëje veikloje vadovaujamasi ir
kitais principais, kurie ástatyme nëra átvirtinti, bet apraðomi mokslinëje literatûroje ir yra ne maþiau
svarbûs – tai humanizmo, moksliðkumo, nepartiðkumo, þmoniø lygybës prieð ástatymus, moralës, savanoriðkumo principai ir t. t. Èia daugiau reikëtø atkreipti dëmesá á bendruosius operatyvinës veiklos
principus, jø reikðmæ bei átakà operatyvinës veiklos moraliniam turiniui.
2. Operatyvinës veiklos ástatymo 3 straipsnio 2 dalyje apibrëþti operatyvinës veiklos objektai –
„rengiamos, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos, jas rengiantys, darantys ar padaræ asmenys, ðiø asmenø aktyvûs veiksmai neutralizuojant operatyvinæ veiklà arba áterpiant nusikalstamø
struktûrø narius á teisësaugos, kraðto apsaugos ar kitas valstybës valdþios ir valdymo institucijas, kitø
valstybiø specialiøjø tarnybø veikla bei kiti su valstybës saugumu susijæ asmenys ir ávykiai“ [9]. Tai nereiðkia, kad visuomenës individai totaliai stebimi, sekami ar pasiklausomi, netgi prieðingai – operatyvinës veiklos metodø bei priemoniø panaudojimo atvejai operatyvinës veiklos objektø atþvilgiu turëtø
bûti vertinami kaip „bûtinasis reikalingumas“ [10, p. 76]. Ið to iðeina, kad operatyvinë veikla atliekama
tik ðiø objektø atþvilgiu, kitais asmeniniais ar grupiniais interesais operatyvinë veikla negali bûti atliekama.
3. Operatyvinës veiklos ástatymo 6 straipsnis skirtas Þmogaus ir pilieèiø teisiø bei laisviø apsaugai vykdant operatyvinæ veiklà. Ðiame straipsnyje numatyta saugikliø sistema siekiant uþtikrinti þmogaus teises bei laisves, o jas paþeidus – ápareigojimai operatyvinës veiklos subjektams atkurti paþeistas teises ir atlyginti þalà.
Kad operatyvinë veikla yra teisëta veikla, tikriausiai niekam nekyla abejoniø, bet tai dar nereiðkia, kad ði veikla yra moraliðkai leistina, nes ir pats operatyvinës veiklos ástatymas visuomenës sàmonëje gali bûti vertinamas kaip amoralus (taip daþnai ir atsitinka: pvz., ávairûs Operatyvinës veiklos
ástatymo komentarai prezidentinio skandalo metu). Paþymëtina taip pat, kad Operatyvinës veiklos
ástatymas nustato operatyvinës veiklos turiná, tikslus, principus, uþdavinius, formas ir t. t., bet ástatymas nereglamentuoja konkreèiø operatyviniø veiksmø atlikimo taktikos, operatyvinës taktinës situacijos vertinimo bei operatyviniø taktiniø sprendimø priëmimo taktikos. Todël ðiais atvejais pagrindiniu
kriterijumi teisingai veikti daþniausiai tampa etinës moralinës normos.
Operatyvinë veikla pati savaime nëra savitikslë veikla, todël jos metodø bei priemoniø panaudojimo poreiká visada lemia objektyvi kovos su nusikalstamumu bûtinybë. Antivisuomeninis nusikalstamos veiklos pobûdis, nusikaltëliø siekis nuslëpti nusikalstamus ketinimus bei padarytus nusikaltimus, jø slëpimas, siekis iðvengti atsakomybës pamina bet kokias elementaraus þmogiðko sugyvenimo normas. Ginant visuomenës interesus operatyvine veikla galima efektyviai aptikti ir likviduoti
ankstyvø stadijø kriminalinius procesus, kontroliuoti tiriamøjø asmenø elgesá uþkertant kelià jø tolesnei
nusikalstamai veiklai, taip pat gauti ávairiapusæ informacijà, reikalingà nusikaltimams atskleisti. Daþnai
operatyvinës veiklos kovojant su nusikalstamumu galimybës yra vienintelis bûdas siekti teigiamo rezultato. Operatyvinë veikla ne tik atitinka moralës normø reikalavimus, bet ir padeda ðias normas ágyvendinti praktikoje, nes bûtent nusikalstamumas laikytinas paèia ryðkiausia amoralumo forma. Jei nusikaltimas liko neatskleistas, nusikaltëlis neiðaiðkintas, vadinasi, teisës norma liko nepritaikyta, neágyvendinta (teisë bejëgë). Tai taip pat reiðkia, kad moralës normos, paþeistos nusikaltimu, negali bûti
ágyvendintos, kol nëra atkurtas teisingumas ir kol nusikaltimà padaræs asmuo nepatrauktas atsakomybën. Þinant, kad didþioji dalis sunkiø nusikaltimø atskleidþiama operatyvinës veiklos metodais bei
priemonëmis, galima teigti, kad operatyvinë veikla yra viena ið veiksmingiausiø priemoniø uþtikrinant
visuomenëje moralës normø ágyvendinimà bei jø laikymàsi.
Taèiau negalima nepaminëti, kad siekiant kilniø kovos su nusikalstamumu tikslø operatyvinëje
veikloje taikomi metodai bei priemonës, kuriø vertinimas gali turëti neigiamà atspalvá. Operatyvinës
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veiklos proceso metu naudojamos konspiracijos, dezinformavimo priemonës, nustatomi slapto bendradarbiavimo santykiai, kiðamasi á asmenø privatø gyvenimà, slaptai patenkama á gyvenamàsias ir
negyvenamàsias patalpas, naudojamos techninës priemonës specialiàja tvarka ir t. t. Visa tai negali
nesukelti abejoniø dël ðiø priemoniø panaudojimo operatyvinëje veikloje pateisinamumo. Minëtø
priemoniø neigiamam vertinimui visuomenëje didelæ átakà gali turëti susidaræ stereotipai. Pavyzdþiui,
pats savaime faktas, kad informacija gauta panaudojus nevieðo pobûdþio operatyvinius veiksmus ir
prieð informacijos turëtojo valià, kaþin ar gali bûti vertinamas teigiamai. Bet koks vertinimas daþniausiai yra susijæs su konkreèiu o ne su abstrakèiu reiðkiniu. Todël tas pats reiðkinys skirtingomis sàlygomis gali turëti skirtingà etiná moraliná vertinimà. Dël to informacijos paieðkà vienu atveju galima vadinti þvalgyba, o kitu atveju – ðpionaþu, praneðimà apie ruoðiamà ar padarytà nusikaltimà – pagalba
teisësaugos ástaigoms arba áskundimu, slaptà bendradarbiavimà – tarnyste teisingumui arba iðdavyste ir t. t.
Operatyvinæ veiklà reikëtø priskirti toms rûðims socialiniø veiklø, kurias ágyvendinant konkretus
þmogaus elgesys, jo taikomi metodai ir priemonës nëra moralës poþiûriu idealios, taèiau bûtinos siekiant kilnaus tikslo. Tai reiðkia, kad ið visø galimø elgesio variantø, taip pat operatyviniø veiksmø, atliekamø tokiomis sàlygomis, jie yra labiausiai priimtini, todël ir leistini, nes jø atsisakymas sukeltø didesnes neigiamas pasekmes. Etikoje tai vadinama „maþesnio blogio“ pasirinkimu, o teisëje – bûtinuoju reikalingumu. Èia konfliktiðkai susikerta dvi moralës normos. Viena vertus, tai bûtinybë operatyvine veikla uþtikrinti asmens saugumà, apsaugoti visuomenæ ir valstybæ nuo nusikalstamø kësinimusi,
kita vertus, bûtinybë garantuoti asmens privataus gyvenimo nelieèiamumà, jo teises bei laisves. Tokia
padëtis gimdo kompromisinæ normà, leidþianèià asmens privataus gyvenimo paþeidimà grieþtai ástatymo numatytais atvejais ir laikantis tam tikrø taisykliø. Ðiais klausimais savo nuomonæ yra iðsakæs
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: „asmuo, darydamas nusikalstamas ir kitas prieðingas
teisei veikas, neturi ir negali tikëtis privatumo. Þmogaus privataus gyvenimo apsaugos ribos baigiasi
tada, kai jis savo veiksmais nusikalstamai ar kitaip neteisëtai paþeidþia teisës saugomus interesus,
daro þalà atskiriems asmenims, visuomenei ir valstybei“ [11]. Galima teigti, kad bûdai ir priemonës
operatyvinës veiklos uþdaviniams spræsti ne visada „patogûs“ visuomenës nariams, taèiau jie bûtini
teisinei tvarkai palaikyti.
Etikos poþiûriu operatyvinë veikla – tai kilniø tikslø, tam tikro moralinio kompromiso paieðka.
Pagrindinë jà ribojanti sàlyga – kad pasirinkti veikimo bûdai, metodai bei priemonës atitiktø tikslà. Pasirenkant veikimo metodus, bûdus bei priemones operatyvinës veiklos uþdaviniams iðspræsti reikëtø
laikytis tam tikrø nuostatø:
1. „Veikimo metodø bei priemoniø bûtinumas tikslui pasiekti“ [12, p. 219], t. y. nëra geresniø
galimybiø tikslui pasiekti (pvz., jei galima reikiamà informacijà gauti nenaudojant uþðifruotø
operatyvinës veiklos metodø (vieða operatyvinë apþiûra), tai bûtø amoralu organizuoti aktyvias puolamojo pobûdþio uþðifruotas priemones tokiai informacijai gauti (slapta operatyvinë
apþiûra). Tokia padëtis bûtø nepateisinama etikos poþiûriu, reikalautø panaudoti nepagrástus
materialinius bei fizinius iðteklius.
2. „Veikimo metodø bei priemoniø adekvatumas siekiant tikslo“ [12, p. 220]. Pasirinktas veikimas turi bûti tinkamas ir efektyvus tikslui pasiekti. Jei pasirinktas veikimas nepakankamas
tikslui pasiekti, tai jo tolesnis taikymas lemia neracionalø laiko, pajëgø bei priemoniø panaudojimà. Prieðingai, jei pasirinkto veikimo galimybës daug kartø didesnës nei sprendþiamø
uþdaviniø sudëtingumas, tai tokio veikimo taikymas tampa moraliðkai nepateisinamas (paprastai kuo didesnës taikomø operatyvinës veiklos veiksmø galimybës, tuo didesnë tikimybë
ðiais veiksmais ásibrauti á privaèià asmens gyvenimo sritá). Èia labai svarbu ávertinti bei tiksliai
nustatyti nusikaltëlio ir nusikaltimo pavojingumo visuomenei lygá. Neadekvatûs veiksmai gali
sukelti vidiná operatyvinës veiklos pareigûnø nepasitenkinimà darbu, sustiprinti neteisybës
jausmà arba iðprovokuoti moralës poþiûriu iðkreiptus veiksmus.
3. „Pasirinkti veikimo metodai bei priemonës negali prarasti dorovinës prasmës“ [12, p. 220], t.
y. jei operatyvinës veiklos pareigûnas pasirinktais operatyviniais veiksmais gali padaryti didesnæ materialinæ ar moralinæ þalà nei tiriamasis ar kontroliuojamasis asmuo, tokiø veiksmø
reikëtø atsisakyti.
Be minëtø nuostatø laikymosi svarbu ir tai, kad didelæ reikðmæ vertinant (teigiamai ar neigiamai)
priimamus sprendimus operatyvinëje veikloje turi sprendimo subjekto galimybë numatyti reikðmingiausias ðio sprendimo pasekmes. Didþiausios klaidos padaromos, kai apsiribojama tik tiesioginiø
sprendimo pasekmiø nustatymu. Gali bûti, kad netiesioginës pasekmës arba ðiø pasekmiø visuma atskirais atvejais turës didesnæ reikðmæ nei tiesioginës. Akivaizdu, kad netiesioginës pasekmës taip pat
turës átakos sprendimo subjekto veiksmø taktikai. Todël siekiant priimti teisingà sprendimà dël vienø
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ar kitø operatyviniø veiksmø „moralinio leistinumo konkreèioje situacijoje“ [13, p. 35] privalu ávertinti
ðiø veiksmø teigiamø ir neigiamø pasekmiø visumos átakà tiriamøjø asmenø elgesiui, likimui, taip pat
jø sàmonei, nuomonës formavimuisi ir t. t.
Atliekamø operatyviniø veiksmø moralinio leistinumo nustatymà kiekvienu konkreèiu atveju atlieka operatyvinis darbuotojas, vadovaudamasis savo vidine moraline bei teisine sàmone. Tai reiðkia,
kad operatyvinio darbuotojo veikla susijusi su nuolatine kompromiso paieðka. Ðiose kompromiso
paieðkose operatyviniams darbuotojams daþnai tenka atsidurti ties gërio ir blogio riba. Èia iðkyla operatyvinës veiklos pareigûnø moralës deformacijos grësmë. Tai ypaè aktualu kalbant apie slapto bendradarbiavimo atvejus. Ne paslaptis, kad slaptai bendradarbiaujantys asmenys daþnai yra asocialûs,
turintys elgesio nukrypimø, nusikalstamà praeitá, priklausantys nusikalstamam pasauliui arba susijæ su
juo. Ðiais atvejais operatyvinës veiklos pareigûnui tenka ieðkoti kompromiso tarp vyraujanèio jo sàmonëje nepakantumo nusikalstamumui ir galimybës pasinaudoti slapto bendradarbio (gauti informacijà ið nusikalstamos aplinkos), priklausanèio nusikalstamam pasauliui, pagalba. „Rimtos etinës analizës verta pati konfidencialios informacijos idëja ir pareigûno – operatyvinio darbuotojo santykis su
konkreèiais slaptaisiais bendradarbiais, nes tarp jø susiklosto dviprasmiðki santykiai“ [5, p. 138]. Operatyvinës veiklos pareigûnø moralës deformacijai gali turëti átakos tokie veiksniai kaip supratimas, kad
nusikalstamumas niekada nebus áveiktas, þemas profesijos prestiþas visuomenëje, maþas materialinis
atlygis ir pan. Praktiná operatyvinës veiklos pareigûno moralës deformacijos pavyzdá galima iliustruoti
tokia uþsienio valstybës patirtimi: slaptas operatyvinës veiklos darbuotojas (pareigûnas – þvalgas)
buvo infiltruotas á nusikaltëliø, uþsiimanèiø prekyba narkotikais, nusikalstamà grupæ. Kol vyko tos nusikalstamos grupuotës operatyvinis tyrimas, ðis slaptas darbuotojas pakilo nusikalstamos grupës hierarchinëje struktûroje iki lyderio patikëtinio. Vëliau pradëjus ágyvendinti ðá operatyviná tyrimà buvo labai sunku „iðtraukti“ minëtà slaptà darbuotojà, nes jis jau disponavo dideliais pinigais, gautais ið nusikalstamo verslo, jo moralinës nuostatos sutapo su kriminalinio pasaulio morale ir t. t. (paprastai uþsienio valstybëse slaptieji darbuotojai po ilgalaikiø operatyviniø tyrimø, kuriuos atliekant jie pasitelkiami,
vëliau privalo dalyvauti socialinëse reabilitacijos programose, kad galëtø gráþti á normalø gyvenimà).
Taip pareigûnas apsaugomas arba „pagydomas“ nuo moralinës deformacijos. Ne paslaptis, kad
Lietuvoje, taip pat ir uþsienio valstybiø kriminalinës þvalgybos praktikoje pasitaiko tokiø atvejø, kai uþverbuotas slaptasis bendradarbis „perverbuoja“ já uþverbavusá operatyviná darbuotojà. Tai vël akivaizdus moralës deformacijos pavyzdys. Èia galima pasiremti þymiu rusø màstytoju I. A. Iljinu, kuris nemaþai dëmesio skyrë „pasiprieðinimo blogiui jëga“ klausimams. Pasak jo, „tik patys geriausi ir stipriausi (moraliðkai) þmonës yra tinkami dirbti toká darbà neuþsikrësdami juo (blogiu). Jie turi tvirtai þinoti, kur, kada ir kodël jø veiksmai prasilenkia su teisingumo ir moralumo reikalavimais, taèiau tik tiek,
kiek to reikalauja kova su blogiu“ [14, p. 125–126]. Ið to darytina iðvada, kad operatyvinës veiklos
subjektø pareigûnai „turi turëti imunitetà blogiui“ [15, p. 5], jø moralinës kovos su nusikalstamumu
nuostatos turëtø bûti labai tvirtos.
Be jau aptartø problemø, reikia skirti dëmesio operatyvinës veiklos proceso metu naudojamoms dezinformavimo, aktyviosios konspiracijos priemonëms ir jø moralinio turinio nustatymui, t. y.
aptarti apgaulës problemà operatyvinëje veikloje ir jos leistinumà kovojant su nusikalstamumu. Vienas
þymiausiø rusø kriminalistø prof. R. S. Bielkinas teigë, kad „laikas atvirai pripaþinti, jog valstybë pripaþásta apgaulæ teisësaugos srityje: ji áteisino operatyvinæ veiklà, daþniausiai pagrástà dezinformacija ir
apgaule, kaip priemones nusikaltimams iðaiðkinti ir atskleisti. Tiriamojo asmens apgaulë nelaikytina
amoralia, nes be apgaulës neámanoma ásiskverbti á nusikalstamà grupuotæ, sulaikyti asmenis su ákalèiais“ [16, p. 104], siekti ágyvendinti kitus kovos su nusikalstamumu uþdavinius. Matyti, kad minëtas
autorius á apgaulës problemà operatyvinëje veikloje þvelgë daug plaèiau. Paèià operatyvinæ veiklà jis
laikë viena ið apgaulës formø ir jei ji naudojama kovoje su nusikalstamumu, tai ji yra morali ir pateisinama. Kita problemos dalis yra tokios operatyvinës veiklos galimybëmis gautos informacijos panaudojimas atskleidþiant nusikaltimus ir su tuo susijæ klausimai [17, p. 90–96].
Taigi negalima besàlygiðkai tvirtinti, kad operatyvinës veiklos subjektø pareigûnø veiklos principai ir normos visiðkai sutampa su moralës normø supratimu. Taip bûtø supaprastinta labai sudëtinga problema. Reikëtø laikytis nuomonës, kad „tikslas nulemia (bet ne pateisina) priemones“ [5, p.
138]. Todël operatyvinëje veikloje reikia siekti, kad tikslas bûtø adekvatus tiriamojo asmens daromam
blogiui, jo elgesio, veiksmø pavojingumui.
Dar reikia paþymëti, kad ágyvendinant operatyvinæ veiklà be teisiniø santykiø egzistuoja ir moraliniai santykiai, kuriuos sàlygiðkai galima suskirstyti á dvi grupes: tai moraliniai bendradarbiavimo ir
konfrontacijos santykiai. Bendradarbiavimo santykiai susiklosto tarp operatyvinës veiklos subjektø,
tarp paèiø operatyviniø darbuotojø, taip pat tarp minëtø bendradarbiavimo subjektø ir asmenø, padedanèiø ágyvendinti operatyvinæ veiklà. Suprantama, kad dalykinis bendradarbiavimas turi bûti toks,
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koks yra nustatytas teisës aktø, taèiau ðiø santykiø moralinius ypatumus lemia aukðtesnis slaptumo
lygis.
Kita santykiø, besiklostanèiø ágyvendinant operatyvinæ veiklà, grupë yra konfrontacijos santykiai. Jie uþsimezga tarp operatyvinës veiklos subjektø, ágyvendinanèiø operatyvinæ veiklà, ir operatyvinës veiklos objektø. Tokiø santykiø egzistavimas lemia:
1. moraliná teisiná leistinumà ir praktiná specifiniø operatyvinës veiklos metodø bei priemoniø panaudojimo neiðvengiamumà;
2. konfliktiná operatyvinës veiklos pobûdá;
3. Didesnius reikalavimus operatyvinës veiklos pareigûnø asmeninëms savybëms bei jø
profesinës atsakomybës laipsniui.
Kaip ir kiekviena kova, kova su nusikalstamumu taikant operatyvinës veiklos metodus bei priemones yra bekompromisë. Taèiau operatyvinës veiklos principai reikalauja besàlygiðkai laikytis ir
gerbti tiriamøjø bei kitø asmenø, tapusiø operatyvinës veiklos objektais, teises bei laisves. Valstybë,
áteisindama operatyvinæ veiklà, privalo laikytis civilizuotø kovos su nusikalstamumu formø. Prieðingu
atveju ji niekuo nesiskirs nuo tø, su kuriais ji kovoja. Todël nustatymas ne tik teisiniø, bet ir moraliniø
operatyvinës veiklos ribø yra labai reikðmingas þingsnis teisinës, o vëliau ir socialinës valstybës link.

Iðvados
Apibendrinant reikia pabrëþti, kad moralinis operatyvinës veiklos pateisinimas kyla ið to, kad ji
atskleidþia bendràsias moralës normas, taikomas ypatingomis nusikalstamumo kontrolës sàlygomis –
kai tam tikros priemonës, naudojamos be stebimo, tiriamo, kontroliuojamo asmens þinios. Bûtina suprasti, kad nëra ir negali bûti në vienos pripaþintos moralës normos, kurios galëtø nepaisyti operatyvinës veiklos subjektø pareigûnai, kaip nëra ir specialiø iðimtiniø operatyvinës veiklos pareigûnø dorovës normø.
Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ástatymas nereglamentuoja konkreèiø operatyviniø
veiksmø atlikimo taktikos, operatyvinës taktinës situacijos vertinimo, taip pat operatyviniø taktiniø
sprendimø priëmimo taktikos, t. y. operatyvinæ veiklà reglamentuoja tik bendrais bruoþais, todël pagrindiniu kriterijumi teisingai veikti tampa etinës moralinës normos.
Moralës normø poveikis operatyvinei veiklai gali pasireikðti taip: pirma, moralë saugo, formuoja
visuomeninæ nuomonæ smerkiant nusikalstamus veiksmus, kuria nepakantumo aplinkà antivisuomeniniam elgesiui. Taigi sudaro sàlygas paþaboti nusikalstamumà paèios visuomenës jëgomis, tampa
pateisinamas slaptøjø bendradarbiø ir kitø asmenø, padedanèiø spræsti operatyvinës veiklos uþdavinius, panaudojimas operatyvinëje veikloje; antra, moralë, bûdama socialinis reiðkinys, atlieka auklëjamàjà funkcijà. Per operatyvinæ veiklà bendrieji moralës imperatyvai turi auklëjamàjá poveiká visiems
asmenims, priklausantiems operatyvinës veiklos srièiai.
Reikia suprasti, kad etikos poþiûriu operatyvinë veikla – tai nuolatinë tam tikro moralinio kompromiso paieðka siekiant kilniø kovos su nusikalstamumu tikslø.

♦♦♦
LITERATÛRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laurinavičius A. Žmogaus teisės ir policijos veikla: mokymo metodinis leidinys. – Vilnius: LTU, 2002.
Beržinskas G. Moralinis ir etinis asmenybės ugdymas: vadovėlis. – Vilnius: VU, 2004.
Tarptautinių žodžių žodynas / Bendorienė A. ir kt. Antra pataisyta laida. – Vilnius: Alma Littera, 2003.
Webster’s New World Dictionary. Third college edition. – New York: Simon a. Schuster, 1988.
Laurinavičius A. Administravimo pareigūnų etika. – Kaunas, 2001.
Valstybės tarnautojų etika: straipsnių rinkinys / Sudarė G. Guly’as / Iš angl. kalbos vertė Z. Bareikytė – Vilnius: Margi raštai, 2002.
Laurinavičius A. Tarnybinė teisė: statutinės valstybės tarnybos teisinis reguliavimas: monografija. – Vilnius:
LTU, 2003.
Kairevičius J. Teisininkų profesinės etikos klausimai. Pranešimas skaitytas Lietuvos teisininkų konferencijoje
„Teisė ir moralė“. – Kaunas, 1996 m. sausio 27 d.
Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas // Valstybės žinios. 2002. Nr. 65–2633.
Оперативно – розыскная деятельность: учебник / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю.
Шумилова. – Москва: ИНФРА – Москва, 2001.

75

11. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos
operatyvinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 198-1 straipsnio 1 bei 2 dalių atitikimo Lietuvos
Respublikos Konstitucijai // Valstybės žinios. 2000. Nr. 39.
12. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: учебное пособие / Под ред. Г.
В. Дубова, А. В. Опалева. – Москва: Щит, 2000.
13. Ernst – Heinrich Ahlf Ethik im Polizeimanagement. – Bundeskriminalamt Wiesbaden, 1997.
14. Ильин И. А. Путь к очевидности. – Москва, 1993.
15. Tidikis R. Policininko etikos bruožai. – Vilnius: LPA, 1994.
16. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской
криминалистики. – Москва: НОРМА, 2001.
17. Katuoka S. Policija ir žmogaus teisės. – Vilnius: Europos Tarybos informacijos ir dokumentacijos centras,
1998.

♦♦♦
Ethical Moral Aspects of Operational Activities
Saulius Mulevičius
Dr. Darius Petrošius
Mykolas Romeris University
Keywords: ethics, morality, operational activities.

SUMMARY
There in the article it is reviewed the theme which is not investigated in the operational activities theory,
though, the need of such a research is obvious not only in the theory but in the practical operational subjects
activities also, trying to guarantee human rights protection at most.
Though, the first scientific researches in this field were fixed in the last hundred-year-old 7-8th decade,
now they have lost their meaning. The fatal influence had totally changed social, economical relations and
essential inadequacies in operational activities realization in democratic and total state. The scientific ethnic
moral operational activities aspects research which were investigated as far as Lithuanian independence
restoration, were superficial, because operational activities were secret, regulated by secret under-law
departmental standard acts, which often objected to main human rights and freedom.
Ethics and moral questions in operational activities are extremely important, because it is a specific
activity, especially in the struggle of criminality. Realizing operational activities problems there are used secret
nature methods of picking information, which let to get the information against it’s owner’s will (fraud), the
secret operations and operational combinations are proceeded. Is it valid of the standpoint of ethics and moral?
On the other side, many people confess that if one wants to get significant research to reveal the criminals, one
has to use operational activities opportunities. Where is the fatal limit in the operational activities between
moral and immoral, between ethical and unethical, between good and bad?
The authors of the article do not pretend to investigate that fatal limit, some investigated questions are
debatable standpoint, however, the attention is paid to some existing urgent problems.
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