
BAUDŽIAMOSIOS POLITIKOS ORIENTAVIMO Į SU LAISVĖS 
ATĖMIMU NESUSIJUSIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMĄ 
GALIMYBĖS (2010) 
  
  
Pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo 221 

priemonė, patvirtinta 2009 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 189. 

 
Tyrėjas: Skirmantas Bikelis 
 

 

Būtinybė laisvės atėmimo bausmę taikyti tik kaip ultima ratio priemonę Lietuvoje yra 
suvokta tiek baudžiamosios teisės doktrinoje, tiek politiniu lygmeniu. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 2008-2012 m. programoje įsipareigojo baudžiamąją politiką, kiek 
įmanoma (ypač kai kalbama apie nesmurtinius nusikaltimus), orientuoti ne į asmens 
įkalinimą, o į viešuosius darbus ir kitas alternatyvias su asmens laisvės atėmimu 
nesusijusias bausmes. Pagal nuteistųjų skaičių 100.000 gyventojų (179,7) Lietuva 2008 m. 
beveik dvigubai viršijo Europos Sąjungos vidurkį (94,6) ir tarp visų 27 valstybių užėmė 24 
vietą. Statistika nėra džiuginanti, bet kita vertus, ji tik netiesiogiai leidžia daryti prielaidą, 
kad Lietuvoje laisvės atėmimo bausmė nėra laikoma ultima ratio priemone ir esama 
teisinio reguliavimo „rezervų“, kurie sąlygotų retesnį laisvės atėmimo bausmių taikymą. 
Siekiant patikrinti šią prielaidą, buvo tiriamos  konkrečios baudžiamojo įstatymo normos, 
įtakojančios dažną ar galimai pernelyg dažną, neproporcingą laisvės atėmimo bausmės 
taikymą, ir jų taikymo praktika. Buvo analizuojami šie vienas kitą papildantys aspektai: 

1) sankcijų, baudžiamajame įstatyme numatytų už neatsargius, nesunkius ir 
apysunkius nusikaltimus struktūra (ar yra numatytos laisvės atėmimui 
alternatyvios bausmės), kartu ir kai kurių nesmurtinių nusikaltimų priskyrimo 
sunkiems pagrįstumo klausimas; 

2) bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo taisyklės (galimybės skirti 
baudą kartu su kitomis bausmėmis nustatymo tikslingumas, ribojimų taikyti 
baudžiamojo poveikio priemones su bausme pagrįstumas, bei laisvės atėmimo 
skyrimo recidyvo atveju taisyklės pagrįstumas), 

3) baudos reguliavimo mechanizmas (objektyvių skirtinos baudos dydžio kriterijų 
trūkumo problema); 

4) išplėstinio turto konfiskavimo poreikio ir jo reguliavimo problemos, 
5) neturtinio pobūdžio poveikio priemonių (viešųjų darbų, laisvės apribojimo, 

bausmės vykdymo atidėjimo) reguliavimo ir taikymo problemos. 
Tyrime buvo prieita prie išvadų, kad (1) vien laisvės atėmimo bausmė sankcijoje 

galėtų būti pagrįstai numatyta tik tuomet, kai neatsargaus, nesunkaus ar apysunkio 
nusikaltimo sukelti padariniai ar padariniai, kuriems sukelta grėsmė kilti yra itin sunkūs, 
susiję su kito žmogaus gyvybės atėmimu ar sunkiu sveikatos sutrikdymu. Atitinkamai 
pasiūlyta numatyti alternatyvių laisvės atėmimui bausmių sankcijose už nesunkius 
nusikaltimus, numatytus 140 str. 2 d., 173 str. 3 d., 209 str.; (2) 250 MGL dydis, 
apibūdinantis pagrobto turto vertę ir lemiantis tokių turtinių nusikaltimų priskyrimą 
sunkių nusikaltimų kategorijai, atsižvelgiant į teisinių pasekmių, taikomų sunkius 
nusikaltimus padariusiems asmenims, sunkumą ir ekonominę valstybės raidą, laikytinas 
per mažas. (3) Pasiūlyta BK atsisakyti recidyvisto sąvokos, kadangi BK 56 str. 1 d. 
numatyta bausmių skyrimo recidyvistams taisyklė laikytina nepagrįstai griežta, ji 
pernelyg išplečia laisvės atėmimo bausmės taikymo apimtis. (4) Pasiūlyta atsisakyti 
draudimo taikyti daugiau nei vieną bausmę už vieną nusikalstamą veiką bei draudimo 
kartu su bausme taikyti baudžiamojo poveikio priemones. Kelių alternatyvių laisvės 
atėmimui bausmių ar bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių taikymo galimybė 
leistų daryti didesnį, visapusiškesnį poveikį nuteistajam ir tai sąlygotų mažesnį laisvės 
atėmimo taikymo poveikį. (5) Palankiai įvertintas išplėstinio turto konfiskavimo 
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numatymas BK. Tačiau neteisėto praturtėjimo kriminalizavimas vertinamas kritiškai tiek 
dėl nusikaltimo sudėtyje užprogramuoto konflikto su nekaltumo prezumpcijos principu, 
tiek dėl numatytos griežtos sankcijos neproporcingumo. (6) Pasiūlyta svarstyti iš principo 
naujus baudos dydžio apskaičiavimo mechanizmus – dienbaudžių sistemą bei su 
nusikaltimu gautos naudos dydžiu susietas baudas. Šie mechanizmai užtikrintų didesnį 
skiriamų baudų socialinį teisingumą, jų išieškojimo galimybes bei sumažintų teismų 
praktikos neapibrėžtumą parenkant baudų dydžius. (7) Siekiant plėsti efektyvių 
alternatyvių laisvės atėmimui priemonių taikymą, visų pirma viešųjų darbų ir baudos 
bausmės taikymą, pasiūlyta atsisakyti laisvės apribojimo bausmės, jos turinį sudarantiems 
elementams suteikiant baudžiamojo poveikio priemonių statusą. Taip pat tobulinti 
viešųjų darbų vykdymo mechanizmą, daugiau iniciatyvos prisiimant valstybės ir 
savivaldos institucijoms. (8) Arešto vykdymo atidėjimas galėtų būti efektyvi ir praktikoje 
plačiai taikoma priemonė, sudaranti alternatyvą realiam laisvės atėmimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


