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Tyrimo tikslas - padėti išspręsti teorines ir praktines problemas, susijusias su
naujojo ir senojo Baudžiamųjų kodeksų nuostatų taikymu jų koegzistencijos laikotarpiu.
Šis laikotarpis suponavo problemas dėl baudžiamojo įstatymo grįžtamosios galios,
nusikalstamų veikų perkvalifikavimo ir baudžiamųjų bylų nutraukimo, bausmių skyrimo,
sudėjimo ir keitimo, dėl teistumo, jo išnykimo, sutrumpinimo ar panaikinimo ir pan.
Teisininkams – mokslininkams (ypač pastariesiems) aktualu teisingai suprasti ir
kiek įmanoma vienodžiau interpretuoti senojo ir naujojo BK sąsajas, šių kodeksų
skirtumus bei jų sąlyčio taškus. Atsižvelgiant į teorijos ir praktikos poreikius, naujojo ir
senojo baudžiamųjų kodeksų normų lyginamoji analizė atskleidžia tai, kas sieja ir skiria
senąjį ir naująjį Baudžiamuosius kodeksus, taip pat naujojo BK sandarą, principus,
institutus ir normas. Lyginamoji naujojo ir senojo baudžiamųjų kodeksų analizė buvo
atlikta siekiant pateikti teisininkams ne parengtus sprendimus, bet suformuluoti
svarbiausius baudžiamųjų įstatymų taikymo principus ir pagrindines nuostatas. Minėta
problema buvo sprendžiama atliekant ne tiek konkrečių galiojančio ir naujojo BK
specialiosios dalies straipsnių, kiek šių kodeksų bendrosios dalies baudžiamųjų institutų
taikymo analizę. Tai buvo padaryta aptariant nusikalstamų veikų perkvalifikavimo ir
baudžiamųjų bylų nutraukimo, tam tikros kategorijos asmenų baudžiamosios
atsakomybės ypatumus, bausmių skyrimo, pakeitimo ir sutrumpinimo klausimus, taip
pat baudžiamosios atsakomybės senaties taikymą.
Viena svarbiausių naujojo ir senojo Baudžiamųjų kodeksų analizės išvadų yra
ta, jog būtina atsižvelgti į tai, kad naujajame BK nėra daugelio galiojančio BK normų,
kurių, kaip neatitinkančių dabartinių realijų, atsisakyta. Savo ruožtu naujajame BK yra
daug visiškai naujų baudžiamųjų institutų ir normų, o daugelis institutų ir normų,
perkeltų į naująjį BK iš 1961 m. BK, yra iš esmės papildyti ir pakeisti. Kartu kai kurių
straipsnių normos abiejuose BK yra tapačios turiniu, o ne forma.
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