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Kiekviena valstybė bausmėmis ir kitokiomis priemonėmis reaguoja į nusikalstamą elgesį, 
ši reakcija visuomet sąlygojama įvairiausių istorinių, kultūrinių, politinių, teisinių, 
ekonominių, socialinių ir kitų objektyvių bei subjektyvių aplinkybių. Priimami 
sprendimai ir jų įgyvendinimas ne visuomet dera tarpusavyje, jų rezultatai ne visuomet 
atitinka turėtus lūkesčius, labai dažnai jie iš viso netgi neanalizuojami, pasikliaujama vien 
tik simboline priimtų sprendimų reikšme. 

Formuojant ir įgyvendinant baudžiamąją politiką dažnai galima pastebėti įtampą 
tarp politinės, mokslinės ir praktinės dimensijų – kai sava realybė bei patirtis konstruoja 
savitus požiūrius į tikras ar tariamas nusikalstamo elgesio kontrolės problemas bei 
diktuoja jų sprendimus. Esant šiai įtampai mokslinėms įžvalgoms tenka savitas vaidmuo, 
kurio nereikėtų nei pervertinti, nei nuvertinti. Politiniai pažadai „įveikti nusikalstamumą“ 
ar bent jau atskiras jo formas (pavyzdžiui, korupciją) seniai yra tapę šiuolaikinės 
demokratijos retorika. Natūralu, kad bent dalį jų vienaip ar kitaip bandoma įgyvendinti. 
Tuo tarpu baudžiamojo persekiojimo sistema (įgyvendinanti priimtus politinius 
sprendimus) turi savų interesų bei tikslų, iš esmės subordinuotų paprastesniam ir būtent 
praktine prasme patogesniam bei efektyvesniam darbui. Šie interesai bei tikslai dažnai 
suprantami ir natūralūs, tačiau jie ne visuomet dera su aukštesniais valstybės gyvavimo 
principais, pagal kuriuos turi būti laikomasi demokratinių ir teisinės valstybės nuostatų, 
visuomet ir bet kur saugančių žmogiškąjį orumą. Būtent mokslinė tiriamoji dimensija gali 
padėti iš šalies pažvelgti į vykstančius procesus, išryškinti priimamų sprendimų 
padarinius tolimoje ateityje, nors ir yra labai ribota bei nepopuliari politinėje plotmėje, nes 
skubėdama užbėgti už akių nurodo ateityje matomus trūkumus, taip pat ir praktinėje 
plotmėje, nes nėra pajėgi jos visos aprėpti, be to, dažniausiai siekia daugiau, nei yra, taip 
kurdama praktikų neretai sunkiai pakeliamą kritikos atmosferą. 

Šis tyrimas – vienas iš Teisės institute 2009–2011 m. vykdytos mokslinės 
tiriamosios veiklos rezultatų – yra mėginimas gilinantis į pastaraisiais dešimtmečiais 
baudžiamojoje politinėje plotmėje Lietuvoje bei tarptautiniu mastu priimtus sprendimus 
apibendrinti ir akumuliuoti įžvalgas, leidžiančias iš šalies pažvelgti į priimtus 
sprendimus, jų priėmimo aplinkybes, buvusius lūkesčius ir galiausiai – gautus rezultatus. 
Tai šio tyrimo autoriams sekėsi sunkiai, nes ne vien Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu 
per pastarąjį dešimtmetį baudžiamosios politikos srityje buvo priimta daug sprendimų, 
kurių prasmę, reikšmę, įgyvendinimo subtilybes ir padarinius ne visuomet lengva atrasti. 
Užtenka paminėti, kad naujasis (jei jį dar taip galima vadinti) 2000 m. priimtas Lietuvos 
Respublikos baudžiamasis kodeksas jau buvo pakeistas 33 kartus, o tarptautiniu lygmeniu 
per tą laiką pasikeitė ne tik Lietuva, bet ir europinės struktūros – šie pokyčiai turėjo įtakos 
ir baudžiamajame politiniame lygmenyje priimtiems ir toliau formuluojamiems 
sprendimams. 

Šiame darbe analizuojamos pastarųjų kelių dešimtmečių baudžiamosios politikos 
tendencijos Lietuvoje, išryškinama baudžiamosios politikos tradicija, bandoma išskirti 
kriterijus, kuriais remiantis būtų galima apibūdinti esminius baudžiamosios politikos 
bruožus šalyje, gvildenama tarptautinių teisės aktų reikšmė baudžiamajai politikai 
Lietuvoje, žiniasklaidos įtaka ir visuomenės požiūris, moksliniu žvilgsniu palydimas 
pastaruosius dešimtmečius vykęs Baudžiamojo kodekso pakeitimų ir papildymų 
iniciatyvų procesas ir su juo nesusijusios nusikalstamumo tendencijos. 
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