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Tyrimas buvo atliktas siekiant sistemiškai išanalizuoti nepilnamečių baudžiamosios 
atsakomybės ypatumų 18–20 metų jaunuoliams taikymą, su tuo susijusios problemas ir 
pateikti pasiūlymus dėl nuoseklios nepilnamečių baudžiamosios justicijos tobulinimo su 
jaunais pilnamečiais susijusiais klausimais. 

Tyrime analizuojami tarptautiniai teisės aktai, jų rekomendacijos dėl 
nepilnamečiams skirtų baudžiamosios teisės normų taikymo jauniems pilnamečiams. 
Remiamasi užsienio valstybių patirtimi, apibrėžiant jaunų pilnamečių grupę, kuriai gali 
būti taikomi nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ar kitos 
nepilnamečiams skirtos baudžiamosios teisės nuostatos. Tyrime analizuojama BK 81 str. 2 
d. įtvirtinta norma ir joje numatytų baudžiamosios atsakomybės ypatumų 
reglamentavimo aspektai, galintys sukelti normos taikymo praktikoje problemų. Taip pat 
tyrime dėmesio skiriama kaltinamųjų (įtariamųjų) nusikalstamos veikos padarymu jaunų 
pilnamečių bei jų padaromų nusikalstamų veikų charakteristikai. 

Tyrimas parodė, kad jauni pilnamečiai Lietuvoje kriminaliniu aktyvumu lenkia 
nepilnamečius ir kitus suaugusiuosius. Pagal daugelį statistinių rodiklių jaunieji 
pilnamečiai atsiduria tarpinėje padėtyje tarp nepilnamečių ir subrendusių asmenų. 
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų taikymas jauniems pilnamečiams 
teismų praktikoje Lietuvoje yra itin retas ir vangus. Dėl to įmanoma tirti tik atskirus šių 
nuostatų taikymo atvejus, bet ne tendencijas.  

Šiuo metu Lietuvoje nėra aiškios jaunų pilnamečių socialinės brandos sampratos 
ir ji siejama su tam tikru amžiumi, psichinės ir fizinės raidos sutrikimų nebuvimu, asmens 
mokslu ar studijomis aukštojoje mokykloje, nusikalstamos veikos suplanavimu, 
bendrininkų sutelkimu ar pan. aplinkybėmis, tačiau pasigendama kiekvienu atveju 
visapusiško socialinės brandos turinio atskleidimo ir jos vertinimo. BK 81 str. 2 d. 
nuostatų taikymo jauniems pilnamečiams dažnumas labai priklauso nuo to, kaip socialinę 
brandą ir kitus jauno pilnamečio požymius traktuoja teisėjai bei kiti teisėsaugos institucijų 
pareigūnai. 

Tyrimo išvadose siūloma, kad į jaunų pilnamečių socialinės brandos vertinimo 
procesą būtų labiau įtraukti psichologijos, pedagogikos ir kitų socialinių mokslų 
specialistai. Teisėjams taikyti šią normą padėtų specialistų paruoštos tam tikros gairės, 
kriterijų sąrašas ar socialinės brandos nustatymo metodika. 

Užsienio valstybių patirtis rodo, kad specializuoti nepilnamečių baudžiamųjų 
bylų teisėjai turi daugiau patirties ir svarbesnių įžvalgų nagrinėjant jaunuolių 
baudžiamąsias bylas atsižvelgiant į jų poreikius ir interesus, nei bendros kompetencijos 
baudžiamųjų bylų teisėjai. Vokietijos „geroji patirtis“ rodo, jog jaunų pilnamečių 
ypatumams skirtos baudžiamosios teisės normos taikomos kur kas dažniau, kai šios 
amžiaus grupės asmenims, padariusiems nusikalstamą veiką, taikomos ir nepilnamečiams 
skirtos baudžiamojo proceso normos. 
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