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Programos tikslas – ištirti baudžiamosios kontrolės įgyvendinimą ir įvertinti padarinius visuomenei 

žmogaus teisių ir proporcingumo principo užtikrinimo kontekste bei sudaryti prielaidas moksliškai 

pagrįstai baudžiamosios justicijos sistemai.  

Programos uždaviniai:  

1. Moksliniais tyrimais pagrįsti baudžiamosios kontrolės priemonių (bausmių, baudžiamosios 

atsakomybės priemonių, baudžiamojo proceso, kriminalinės žvalgybos priemonių) taikymą 

atitikimo tarptautiniams ir nacionaliniams žmogaus teisių standartams ir proporcingumo bei 

kitiems konstituciniams principams aspektais.  

2. Įvertinti baudžiamosios kontrolės priemonių padarinius asmenybei ir visuomenei.  

3. Sukurti baudžiamosios kontrolės priemonių kaštų paskaičiavimo kriterijus pagrįstus 

nauda/efektyvumu visuomenei.   

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį būtų tiriami tokie aspektai kaip: 

• proporcingumo principo užtikrinimas taikant baudžiamosios kontrolės priemones (pvz., 

kriminalinės žvalgybos priemones, procesines prievartos priemones, bausmes ir baudžiamojo 

poveikio priemones). 

• bausmės skyrimo taisyklių matematizavimo pagrįstumas proporcingumo principo kontekste. 

• bausmės individualizavimas kaip bausmės vykdymo veiksmingumo prielaida (svarbiausias 

dėmesys būtų skiriamas probacijos ir resocializacijos priemonių individualizavimo 

aspektams). 

• sankcijų sistemos nuoseklumas ir proporcingumas socialinio teisingumo požiūriu (vagysčių, 

disponavimo narkotinėmis medžiagomis, mokestinių nusikaltimų sankcijų  problematika). 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį būtų tiriami tokie aspektai kaip: 

baudžiamosios kontrolės priemonių empirinė patirtis ir suvokimas: atliekant empirinius tyrimus būtų 

vertinama baudžiamosios kontrolės priemonės, jų paskirtis, proporcingumas subjektyviuoju, ją 

atliekančių asmenų, aukų (nukentėjusiųjų), piliečių požiūriu. Atskleidžiamas bausmės ir kitų 

baudžiamosios kontrolės priemonių socialinis aspektas, sąveika su asmeniu. 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį bus siekiama identifikuoti ir sukurti baudžiamosios kontrolės kaštų 

visuomenei ir valstybei apskaičiavimo kriterijus bei pateikti siūlymus ir rekomendacijas kaip turėtų 

būti skaičiuojami bausmės ir baudžiamosios kontrolės priemonių kaštai visuomenei. 

Metodologinis tyrimų pagrindimas: Programoje numatytų uždavinių įgyvendinimui skirti tyrimai bus 

atliekami integruojant kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologijas bei naudojant socialinių tyrimų 

metodų trianguliaciją. Analizei bus naudojami: loginiai (indukcinis ir dedukcinis), aprašomasis - 

analitinis, sisteminis, lyginamosios teisėtyros, teleologinis, antrinių duomenų (nacionaliniai, 

regioniniai ir tarptautiniai teisiniai bei politiniai dokumentai, statistiniai duomenys ir kiti šaltiniai) 

turinio ir kritinės diskurso analizės, statistinės analizės, kokybiniai empirinio tyrimo metodai (pvz. 

interviu, focus grupės, dokumentų analizė). Taip pat atsižvelgiant į finansinius resursus ketinama 

atlikti sociologines apklausas. 

Programos įgyvendinimui būtų reikalingi 9,25 mokslininkų etatai. Programa vykdoma 2019-2023. 



Programa prisidėtų prie šių Vyriausybės programos įgyvendinimo plane (toliau vadinama – planas) 

numatytų krypčių ir priemonių įgyvendinimo: 

Plano 4.3. krypties Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos 

efektyvumo didinimas, ypač 4.3.1 darbo 7 priemonės Proporcingų sankcijų už mokesčių įstatymų 

pažeidimus nustatymas ir 8 priemonės - Papildomų kovos su mokesčių vengimu ir slėpimu priemonių 

nustatymas atsižvelgiant į ES ir EBPO rekomendacijų rezultatus, – Pelno mokesčio įstatymo 

pakeitimų parengimas 

5.4 krypties Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas, ypač  5.4.6 

darbo „Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas“ 1 ir 2 priemonių. 

3.3. Krypties „Skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas“, ypač  3.3.3 darbo 

2 priemonės („Atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikaltimus veiksmingumo didinimas, 

pakeičiant teisės aktus, reglamentuojančius baudos bausmės dydžius, skyrimo taisykles ir 

baudžiamojo poveikio priemonių terminus“), 3 priemonės (Baudžiamųjų įstatymų tobulinimas pagal 

EBPO I fazės vertinimo rekomendacijas, įstatymų projektų svarstymas ir priėmimas) 

 


