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ĮVADAS
Kriminalinė justicija suprantama kaip socialinės kontrolės sistema, kuri per atitinkamą įstatymų leidybą, praktikas bei institucijas
užtikrina nusikaltimų kontrolę ir prevenciją ir taiko poveikio priemones teisės pažeidėjams. Kriminalinės justicijos paskirtis – saugi
visuomenė, kur kiekvienam jos piliečiui yra užtikrinamas tinkamas saugumo lygis, paisoma jų teisių, o teisingumas vykdomas visiems
vienodai ir teisingai. Tačiau mokslinių tyrimų rezultatai (Hayes-Smith, Levett, 2011; Horowitz et al., 2006) rodo, kad pareigūnų
sprendimai kriminalinėse bylose gali būti įtakojami.
Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir aprašyti pareigūnų sprendimams darančius įtaką veiksnius bei išskirti svarbiausias vertybes
kriminalinės justicijos sistemoje (pažymėtina, kad pristatomas tyrimas yra kompleksinio tyrimo apie kriminalinės justicijos recepciją
visuomenėje dalis, kurio metu yra analizuojami profesinio diskurso apie baudžiamąją justiciją formavimo ypatumai, žiniasklaidos įtaka
formuojant kriminalinės justicijos įvaizdį visuomenėje, politinių ideologijų kontekstas, formuojant baudžiamosios politikos principus).

DALYVIAI IR PROCEDŪRA
Buvo atliktos trys fokusuotos grupės, kurių dalyviai buvo kriminalinės justicijos ekspertai – profesionalai (pvz., teisininkai), eiliniai
piliečiai (pvz., bendruomenės aktyvistai) ir „gerai informuoti“ asmenys (pvz., politikai, žurnalistai), kurie formuoja baudžiamosios
politikos principus ir visuomenės požiūrį į ją. Grupės buvo išskiriamos remiantis sociologo A. Schutz‘o aprašytu specifiniu
epistemologiniu visuomenės stratifikacijos mechanizmu. Kiekvienoje grupėje dalyvavo po šešis asmenis.
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