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ĮVADAS
Lietuvoje kas metus laisvės atėmimas skiriamas apie šešiems su puse tūkstančio
nuteistųjų, kas sudaro apie 44 procentus nuo visų už nusikalstamas veikas paskiriamų bausmių (1
lentelė). Daug tai ar mažai? Vienas iš vertinimo kriterijų – duomenų apie nuteistuosius laisvės
atėmimu palyginimas su kitomis Europos Sąjungos šalimis (2 lentelė). Palyginę matome, kad
Lietuva pagal nuteistųjų skaičių 100.000 gyventojų (179,7) 2008 m. beveik dvigubai viršijo
Europos Sąjungos vidurkį (94,6) ir tarp visų 27 valstybių užėmė 24 vietą. Lietuva, kartu su
Čekija, Lenkija, Estija ir Latvija sudaro specifinę valstybių grupę, kuri ne tik užima paskutines 5
vietas (23-27) ES pagal aptariamą kriterijų, bet ir yra gerokai (virš 50 nuteistųjų 100.000 gyv.)
atsilikę nuo artimiausios 22 vietą užimančios Bulgarijos (124,8).
Lyginamoji statistika labai iškalbinga, ir skatina atidžiau patyrinėti, ar ir kiek
Lietuvos baudžiamojoje politikoje paisoma ultima ratio principo. Taip pat ar yra sudarytos realios
sąlygos šio principo laikytis. Nors lyginamoji statistika Lietuvai iš pirmo žvilgsnio nepalanki,
reikia sutikti su skeptikų argumentu, kad bet kokiose varžybose visuomet kažkas turi būti
paskutinis ir Lietuvos žema vieta ES valstybių sąraše automatiškai nerodo, kad mūsų baudžiamoji
politika yra neracionali ir pernelyg orientuota į laisvės atėmimą. Iš tiesų, vertinant baudžiamosios
politikos racionalumą1, būtina analizuoti konkrečias situacijas, kuriose kyla bausmės rūšies ir jos
dydžio parinkimo klausimas, o ne lyginamąją statistiką. Jeigu laisvės atėmimas būtų numatytas ir
taikomas, taip pat jo trukmė būtų parenkama tik remiantis racionaliais, moksliškai pagrįstais
argumentais, laikantis proporcingumo ir ultima ratio principų, Lietuva galėtų ramia sąžine užimti
bet kurią vietą bendrame ES valstybių narių sąraše.
Mūsų atlikta bausmių ir kitų teisinių priemonių skyrimo reguliavimo analizė parodė,
kad iš tiesų Lietuvos baudžiamosios politikos kūrėjų ir vykdytojų sąžinė pagal baudžiamosios
politikos griežtumą užimant nelabai aukštą 24-ą vietą Europos Sąjungoje negali būti visai rami.
Mūsų nuomone, už nusikalstamų veikų padarymą taikomų teisinių priemonių reguliavimas galėtų
būti racionalesnis.
Lietuvos autoriai yra nemažai rašę apie Lietuvos baudžiamąją politiką: analizavo
baudžiamojo teisinio reguliavimo pokyčius, pateikė baudžiamąją politiką apibūdinančių statistinių

1

T y. ar valstybė taiko kraštutinę griežčiausią laisvės atėmimo bausmę (ir parenka tam tikrą jos trukmę) tik tuomet,
kai tokia priemonė yra proporcinga padarytos nusikalstamos veikos pavojingumui, atsižvelgiant taip pat ir į
kaltininko asmenybę, ir iš ties būtina (kitos teisinės priemonės yra aiškiai nepakankamos). Taip pat racionalios
baudžiamosios politikos būtina sąlyga – kad būtų numatytos realiai funkcionuojančios ir veiksmingos alternatyvios
laisvės atėmimui priemonės.
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duomenų2. G. Švedas ir G. Sakalauskas savo prieš keletą metų parašytuose darbuose daro iš
esmės analogiškas išvadas, kad Lietuvos baudžiamoji politika tuomet buvo pernelyg orientuota į
laisvės atėmimą. Šie autoriai akcentavo santykinai (palyginus su Vakarų Europos valstybėmis)
labai ilgus paskirtų laisvės atėmimo bausmių terminus, kurie iš esmės žlugdo nuteistojo socialaus
grįžimo į visuomenę atlikus bausmę galimybes3. Be to G. Švedas atkreipė dėmesį į žemesnį nei
kitose valstybėse recidyvo lygį, šio autoriaus nuomone, rodantį, kad laisvės atėmimas pritaikomas
pernelyg plačiam asmenų ratui4. Naujausio (2010 m.) tarptautinio baudžiamosios politikos ir
nuteistųjų statistinių duomenų tyrimo autoriai bendrai „po-sovietinių“ valstybių baudžiamąją
politiką apibūdino kaip laikančią laisvės atėmimą ne prima ratio, bet ir toli gražu ne ultima ratio
priemone5.
Būtinybė laisvės atėmimo bausmę taikyti tik kaip ultima ratio priemonę yra suvokta
ir 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 bausmes6.
Šiame tyrime siekta išanalizuoti susiklosčiusios praktinės baudžiamosios politikos
teisines prielaidas, - identifikuoti nusikalstamas veikas padariusiems asmenims taikomų
priemonių sistemos reguliavimo ir taikymo problemas, konkrečias baudžiamojo įstatymo normas,
įtakojančias dažną ar galimai pernelyg dažną, neproporcingą laisvės atėmimo bausmės taikymą, ir apibrėžti racionalios, progresyvios baudžiamosios politikos gaires.
Tyrimo įžvalgos ir išvados remiasi Baudžiamojo kodekso normų analize, įskaitant
detalią BK specialiosios dalies straipsnių sankcijų analizę, statistiniais duomenimis apie paskirtas
bausmes ir nuteistuosius, mūsų atlikta nuosprendžių, priimtų 2009 m. kontrabandos bylose
analize, Lietuvos ir užsienio mokslininkų įžvalgomis, reguliavimo užsienio baudžiamuosiuose
įstatymuose pavyzdžiais.
Vertinant teisinių priemonių taikymo reguliavimo mechanizmo racionalumą, buvo
analizuojami šie vienas kitą papildantys aspektai:
2

Pavyzdžiui: Sakalauskas G. Įkalinimas Lietuvoje: praktika ir prasmė // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2007, Nr. 2;
Čepas. A., Sakalauskas G. Ar prasminga arešto bausmė? // „Teisės problemos“, 2009, Nr. 4. P. 5–30; Švedas G.
Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. – Vilnius, TIC, 2006; Piesliakas V. Lietuvos
baudžiamoji teisė. Kn. 1, Vilnius: Justitia, 2009.
3
Sakalauskas G. p. 126-127; Švedas G. p. 194.
4
Švedas G., p. 195.
5
Dünkel F. (Editor), Lappi-Seppälä T. (Editor), Morgenstern C. (Editor), van Zyl Smit D. (Editor) Kriminalität,
Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich: Band II,
Mönchengladbach Forum-Verl. Godesberg, 2010 p. 1079.
6
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos. 122 p. 2008 m. gruodžio
9 d. Nr. XI-52. http://www.lrvk.lt/bylos/vyriausybes/15_vyr_programa.pdf
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1) sankcijų, 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) įmokos į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą dydžio problema,
5) išplėstinio turto konfiskavimo poreikio ir jo reguliavimo problemos,
6) neturtinio pobūdžio poveikio priemonių (viešųjų darbų, laisvės apribojimo, bausmės
vykdymo atidėjimo) reguliavimo ir taikymo problemos.
Tyrimo metu buvo identifikuotos šios baudžiamosios politikos problemos, darančios įtaką
platesniam nei būtina laisvės atėmimo taikymui:
1)

sankcijose už kai kuriuos nesmurtinius nesunkius ir apysunkius nusikaltimus nėra
numatyta su laisvės atėmimu nesusijusių bausmių;

2)

turtiniai nusikaltimai priskiriami prie sunkių, kai jų dalyko vertė viršija 250 MGL
(32500 Lt), nors ši suma (ir nusikaltimų pavojingumas) nelaikytina proporcinga už
tokius nusikaltimus numatytoms itin griežtoms teisinėms pasekmėms;

3)

yra ribotos galimybės taikyti turtinio pobūdžio poveikio priemones (baudą, įmoką į
nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, turto konfiskavimą) už savanaudiškus ir
kitus nusikaltimus;

4)

baudos bausmė skiriama remiantis itin plačia teismo diskrecija ir jos dydis nėra aiškiai
susietas nei su nusikaltimo pavojingumo laipsniu, nei su nuteistojo turtine padėtimi.
Tirtuose nuosprendžiuose dėl kontrabandos pastebėta, kad teismai, pasinaudodami
diskrecija, taiko neproporcingai švelnias baudos bausmes;

5)

galimai dėl griežtų bausmės skyrimo taisyklių net ir už nesunkius nusikaltimus, už
kuriuos yra numatyta alternatyvų laisvės atėmimui (vagystė, disponavimas
narkotinėmis medžiagomis be tikslo platinti), teismai paprastai turi skirti laisvės
atėmimo bausmę (pakartotinumo atveju);

6)

yra numatytas labai nedidelis įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą
maksimalus dydis;

6

7)

viešųjų darbų bausmė dėl jos vykdymo organizavimo nesklandumų taikoma vis rečiau,
o paskirtų bausmių vykdymas dažnai nėra efektyvus;

8)

nėra galimybės atidėti arešto bausmės vykdymo ir taip sumažinti šios bausmės
vykdymo apimtis.

Jos

analizuotos žvelgiant į baudžiamąją politinę perspektyvą, pagrįstą šiomis nuostatomis

(kryptimis):
1) asmens laisvę ribojančių bausmių skyrimo ir vykdymo siaurinimas ir
2) turtinio poveikio priemonių taikymo galimybių bei jų turinio plėtimas.
Kartu pabrėžtina, kad svarstant abi šias kryptis būtina turėti galvoje, kad taikant
poveikio priemones nuteistajam, vis tik prioritetas turi būti teikiamas nukentėjusiųjų dėl
nusikaltimo patirtos žalos atlyginimui. Jei pirmoji kryptis vienareikšmiškai padėtų didinti žalos
atlyginimo galimybes7, tai svarstant dėl turtinio pobūdžio poveikio stiprinimo kaltininkams būtina
atsižvelgti ir į tai, kad visų pirma turi būti siekiama užtikrinti nuo nusikalstamos veikos
nukentėjusių asmenų interesų apsaugą (visų pirma – patirtos žalos atlyginimą). Atitinkamai turi
būti kreipiamas dėmesys, kad taikomos turtinio poveikio priemonės neužkirstų tam kelio.

7

Kaip rodo Teisės institute 2008 metai atlikto tyrimo duomenys, asmenų, lygtinai atleistų nuo laisvės atėmimo
bausmės prieš terminą ir su laisvės atėmimu nesusijusiomis bausmėmis nuteistų asmenų nusikalstama veika padarytos
žalos atlyginimo efektyvumas yra panašus. Pavyzdžiui 2005-2007 m. šie rodikliai svyravo atitinkamai 30–44 proc. ir
35-46 proc. ribose. Nuteistųjų laisvės atėmimu nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo rodikliai yra kur kas
(dešimtimis kartų) prastesni. Atlygintos žalos dalis 2005-2007 m. buvo gana stabili ir tesudarė 1,2-1,3 proc. Plačiau:
Ūselė L. (tyrimo vadovė), Bikelis S., Gavrilovienė, M., Kavoliūnaitė E., Michailovič I., Uscila R. „Atkuriamojo
teisingumo sistemos Lietuvoje koncepcija ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektas“. - Vilnius: Teisės
institutas, 2008, p. 108. (nepublikuota).
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1. Sankcijų, numatytų už neatsargius, nesunkius ir apysunkius nusikaltimus struktūra
Galiojančiame BK (2010-12-02 redakcija) yra 13 neatsargių nusikaltimų, 4
nesunkūs ir 27 apysunkiai nusikaltimai, už kuriuos yra numatyta vien terminuoto laisvės atėmimo
bausmė (1-3 lentelė). Be to, vien arešto ir terminuoto laisvės atėmimo bausmė yra numatyta už 8
neatsargius, 15 nesunkių ir 21 apysunkį nusikaltimą (4-6 lentelė).
Šie statistiniai skaičiai, suprantama, patys savaime nieko nereiškia. Svarstant, ar už
po šiais skaičiais slypinčius nusikaltimus numatytos sankcijos yra tobulintinos, būtina išanalizuoti,
už kokius konkrečius nusikaltimus jos yra numatytos ir ar iš ties tokios sankcijos yra
neproporcingos šių nusikaltimų pavojingumui.
Bendras principas, kuriuo remiamasi vertinant numatytas sankcijas – 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 8. Mūsų
manymu, kitais atvejais nusikaltimo pobūdis ar jo pavojingumo laipsnis nepateisintų išimtinai
griežto sankcijos pobūdžio.
Paimkim neatsargius nusikaltimus, už kuriuos yra numatyta vien terminuoto
laisvės atėmimo bausmė (3 lentelė). Matyti, kad beveik be išimčių tai kvalifikuoti neatsargūs
nusikaltimai, kvalifikuoti kilusių sunkių padarinių (žmogaus mirties, sunkaus žmogaus sveikatos
sutrikdymo). Iš jų išsiskiria vien BK 184 str. 2 d. numatytas turtinis nusikaltimas - didelės vertės
svetimo turto ar turtinės teisės arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčių
vertybių iššvaistymas. Šis nusikaltimas paprastai padaromas tyčia, tačiau ir padarius jį neatsargiai
baudžiamoji atsakomybė kyla ir yra taikoma ta pati griežta sankcija,numatanti vien laisvės
atėmimo iki 7 metų bausmę. Baudžiamųjų teisinių pasekmių už kvalifikuotus turtinius
nusikaltimus griežtumo problema dar bus aptarta vėliau. Pagrindo kritiškai vertinti sankcijas už
kitus neatsargius nusikaltimus iš esmės nėra. Konstruojant šias sankcijas buvo siekiama
pabrėžti didelį šių nusikaltimų pavojingumo laipsnį, jį didinančius sunkius padarinius. Galima
įžvelgti bendrą principą, kad sunkūs padariniai, pasireiškę gyvybės atėmimu ar sunkiu sveikatos
sutrikdymu yra siejami vien su laisvės atėmimo bausme. Taip yra nukrypstama nuo bendro
principo, kad asmenims, pirmą kartą nusikaltusiems neatsargiai, taikoma su laisvės atėmimu
nesusijusi bausmė (BK 55 str.). Tačiau toks įstatymų leidėjo požiūris nėra nelogiškas. Žmogaus
8

Nereiktų skubėti stebėtis, kodėl apskritai už nesunkius nusikaltimus kartais numatoma vien laisvės atėmimo bausmė.
Tam tikrais atvejais įstatymų leidėjas, iš vienos pusės būdamas griežtas (nenumatydamas alternatyvių laisvės
atėmimui bausmių), iš kitos pusės pademonstravo švelnumą šiuos nusikaltimus priskirdamas būtent nesunkiems, o ne
sunkesnės kategorijos nusikaltimams.
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gyvybė ir sveikata (ypač jei eina kalba apie sunkų sveikatos sutrikdymą) yra itin svarbios ir
saugotinos vertybės, tad labai griežtų teisinių pasekmių už šių vertybių pažeidimą nustatymas yra
vienas iš galimų baudžiamųjų politinių sprendimų, kurio trūkumai nėra akivaizdūs. Tad reformos
būtinybės šiuo atveju nėra. Juo labiau, kad paskyręs bausmę už neatsargius nusikaltimus daugeliu
atvejų (jei paskirta bausmė neviršija 6 metų laisvės atėmimo) teismas turi teisę atidėti bausmės
vykdymą. Kartu pažymėtina, kad atidėjus bausmės vykdymą, teismas turi gan ribotas galimybes
nustatyti visapusišką poveikį nuteistajam darančias priemones. Apie tai plačiau bus kalbama
vėliau.
Iš sankcijų už nesunkių nusikaltimų, numatančių vien laisvės atėmimo bausmę (4
lentelė), pirmiausiai kyla abejonių dėl sankcijos BK 140 str. 2 d. už fizinio skausmo sukėlimą
mažamečiui. Net ir atsižvelgiant į nukentėjusio asmens specifiką (mažametystę), šio nusikaltimo
pavojingumo laipsnis dėl nežymių padarinių nėra toks didelis, kad galėtų pateisinti itin griežtą
sankciją. Pažymėtina ir tai, kad neretai nuteistuoju tampa mažamečio šeimos narys (vienas iš
tėvų), tad tokios griežtos sankcijos šalutinis poveikis būna itin neigiamas.
Abejonių kelia ir BK 209 str. sankcija už nusikalstamą bankrotą. Tai yra ekonominis
nusikaltimas, tad įstatymų leidėjo sprendimas nenumatyti turtinio pobūdžio poveikio priemonių, o
numatyti vien laisvės atėmimą yra sunkiai suprantamas.
Svarstytina ir dėl sankcijos už rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimą arba
suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimą, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas
buvo pripažinti negaliojančiais arba tai turėjo reikšmingos įtakos rinkimų ar referendumo
rezultatams (BK 173 str. 3 d.). Šio nusikaltimo padariniai – didelė turtinė ir politinė žala. Tačiau
tokio išimtinio pobūdžio sankcijas, kurios numato vien laisvės atėmimą, siūlytina sieti tik su
smurtiniais nusikaltimais.
Žvelgiant į apysunkių nusikaltimų, už kuriuos numatyta vien laisvės atėmimo bausmė,
sąrašą (5 lentelė), galima išskirti gan diskutuotiną sankcijų konstravimo principą, pagal kurį
kvalifikuotose sudėtyse paprastai numatoma vien laisvės atėmimo bausmė. Susidaro įspūdis, kad,
įstatymų leidėjo manymu, vien tai, kad sudėtis yra kvalifikuota, neva turėtų pateisinti laisvės
atėmimo taikymą. Tačiau labai diskutuotina, ar visuomet nusikaltimą kvalifikuojantis požymis
tiek padidina, pavyzdžiui, ekonominio nusikaltimo pavojingumą, kad jis pateisintų išimtinai
laisvės atėmimo bausmės taikymą (žr. 5 lentelėje patamsintas eilutes). Antai BK 179 str. 2 d. yra
numatytas kvalifikuojantis požymis – didelė turtinė žala, BK 224 str. 2 d. – didelis kiekis netikrų
pašto ženklų ar didelė jų vertė. Tai turtiniai padariniai, kurie, manytina, anaiptol nepateisina
išimtinai laisvės atėmimo taikymo. Kartu kyla klausimas, kodėl už savanaudiško pobūdžio
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nusikaltimus nenumatyta turtinio pobūdžio poveikio priemonių? Tas pats pasakytina ir apie BK
227 str. 2 d. numatytą kvalifikuotą papirkimo nusikaltimą9.
Žvelgiant į neatsargius, nesunkius ir apysunkius nusikaltimus, už kuriuos yra numatyta
vien laisvės atėmimo bausmės, tačiau ne tik terminuotas laisvės atėmimas, bet ir areštas,
koreguotinų sankcijų matyti nedaug. Tarp šių nusikaltimų dominuoja tokie, kuriais sukeliami
sunkūs padariniai ar sukeliama grėsmė jiems kilti, arba tai nusikaltimai, kuriuose yra numatytas
specialusis subjektas – karys.
Abejonių kelia tik keletas sankcijų. BK 139 str. 2 d. (nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl
neatsargumo) yra numatytas vėlgi kvalifikuotas nusikaltimas, kurio pavojingumas, mūsų
manymu, dėl neatsargios kaltės formos ir padarinių nesunkumo, nesiekia tokio laipsnio, kuris
paneigtų galimybę taikyti alternatyvias laisvės atėmimui bausmes. Sankcijose už tokius nesunkius
nusikaltimus kaip tarpininko kyšininkavimas (BK 226 str. 1 d., iš esmės savanaudiškas
nusikaltimas), mirusiojo palaikų išniekinimas (BK 311 str. 2 d.), taip pat, atsižvelgiant į šių
nusikaltimų nesmurtinį pobūdį ir jų pavojingumo laipsnį, taip pat tikslinga numatyti alternatyvų
laisvės atėmimo bausmėms10. Alternatyvų pasigendama ir sankcijose už apysunkius nusikaltimus,
susijusius su dokumentų klastojimu (BK 300 str. 2 d., 301 str. 2 d., 3021 str. 1 d.). Dokumentų
klastojimas dažniausiai yra susijęs su kitų savanaudiškų nusikaltimų darymu (sukčiavimu,
kontrabanda), už kuriuos, beje yra numatytos alternatyvos laisvės atėmimui bausmės. Tad būtų
tikslinga numatyti galimybę taikyti, pavyzdžiui, baudą, ir šių straipsnių sankcijose.
Apsibrėžus analizuoti apysunkių ir mažesnio pavojingumo nusikaltimų sankcijas,
pro akis neturėtų praslysti dar vienas svarbus aspektas – klausimas, ar pagrįstai kai kurie
nesmurtiniai nusikaltimai yra pripažįstami sunkiais. Kaip žinia, nusikaltimo priskyrimas prie
sunkių reiškia ne tik tai, kad beveik be išimčių sankcijoje numatoma vien laisvės atėmimo
bausmė, be to, ilgalaikė, - 7 ir daugiau metų trukmės -, tačiau ir tai, kad tokį nusikaltimą
padariusiam asmeniui nėra galimybės atidėti paskirtos bausmės

vykdymo, iki minimumo

apribotos galimybės tokį žmogų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Šiuo metu turtinio
nusikaltimo dalyko vertė, viršijanti 250 MGL (32500 Lt) jau sudaro pagrindą atitinkamą
nesmurtinį nusikaltimą (vagystę, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar iššvaistymą) pripažinti sunkiu.
Kyla abejonė, ar šis vertės dydis, atsižvelgiant į numatytas itin griežtas teisines pasekmes ir
ekonomines realijas (250 MGL dydis parinktas dar kuriant 2000 m. BK) dera su proporcingumo
9

Pažymėtina, kad Seime buvo pareikšta iniciatyva BK 227 str. 2 d. ir kituose straipsniuose, numatančiuose
atsakomybę už korupcinius nusikaltimus, numatyti baudos ir arešto skyrimo galimybę. Baudžiamojo kodekso 60
straipsnio papildymo ir 225, 226, 227, 228, 228(1) ir 229 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.
XIP-612(3),
2009-06-08
pateikė
Agnė
Bilotaitė;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=345497&p_query=&p_tr2=
10
Minėtame projekte Nr. XIP-612(3) siūloma BK 226 str. 1 d. sankcijoje numatyti baudą.
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principu. Ar iš tiesų turto, kurio vertė nesiekia, pavyzdžiui, mažiausio ekonominės klasės
automobilio vertės (pvz., naujas VW Polo kainuoja nuo 37000 iki 51500 Lt11) ir apytiksliai lygus
10 mėnesių vidutinėms vieno namų ūkio (kuriame yra du dirbantys asmenys) pajamoms iš darbo
užmokesčio (2010 m. 2 ketvirtį vidutinis neto darbo užmokestis sudarė 1602 Lt 12) užvaldymo
žalingumas proporcingas minėtoms itin griežtoms teisinėms pasekmėms? Juolab, kad kalbant apie
sukčiavimo, o ypač pasisavinimo ir iššvaistymo nusikaltimus, neretai žalą patiria ne namų ūkiai, o
juridiniai asmenys, kurie ekonomiškai daugeliu atvejų yra nelyginamai stipresni nei vidutinis
namų ūkis ir kuriems 250 MGL žala nėra tokia reikšminga, lyginant su ilgalaikės laisvės atėmimo
bausmės poveikiu nuteistojo gyvenimui ir kitomis šalutinėmis tokios kraštutinai griežtos bausmės
socialinėmis pasekmėmis.
Siūlymas peržiūrėti turtinių nusikaltimų klasifikavimo kriterijų, - reikšmingai
padidinti didelės vertės turto piniginę išraišką (iki 800 MGL, vėliau apsiribota 500 MGL), - jau
buvo pateiktas ir netgi 2009 m. gruodžio mėnesį priimtas Seime13. Šis siūlymas buvo atmestas
Prezidentės motyvuojant tuo, kad „ Baudžiamojo kodekso 190 straipsnio pataisos ir jose
numatytas teisinis reguliavimas yra ydingas, nes iš esmės pozityviai, bet tik dalinai spręsdamas
persekiojamų mamų problemas, labai ryškiai ir neadekvačiai neigiamai paveiktų kitų, akivaizdžiai
sunkesnes nusikalstamas veikas padariusių asmenų teisinę padėtį ir kriminogeninę situaciją bei
iškreiptų vidinę Baudžiamojo kodekso teisės normų sistemą ir nuoseklumą“14. Atsižvelgiant į
Prezidentės nuomonę, pakartotinio svarstymo Seime metu šio siūlymo buvo atsisakyta. Atidžiai
pažvelgus į Prezidentės motyvus ir nekreipiant dėmesio į skambią retoriką, lieka neaišku, kuo
siūlymas suderinti sankcijų griežtumą su nusikaltimų realiu pavojingumu iškreiptų BK normų
sistemą ir nuoseklumą. Taip pat kodėl tai, kad realiai ne itin pavojingus nusikaltimus
padariusiems asmenims15 būtų taikomos ne tokios drastiškos poveikio priemonės, laikytina
drastišku ir neadekvačiai neigiamu poveikiu kaltininkams ir kriminogeninei situacijai. Nepaisant
Prezidentės emocionalios reakcijos, vadovaujantis ne politiniais, bet loginiais – socialiniai
motyvais, siūlymas laikytinas pagrįstu ir svarstytinu.

11

http://vw.lt/price_lists/pdf/VW_Polo_2010_09_27_14-57.pdf
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija.
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3060311&PLanguage=0&TableStyle=&
Buttons=&PXSId=8679&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=
&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=
13
Baudžiamojo kodekso 38, 47, 182 ir 190 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-975(3), 2009-12-10
pateikė S. Šedbaras, Teisės ir teisėtvarkos komitetas.
14
Cituojama iš Pagrindinio komiteto išvados Baudžiamojo kodekso 38, 47, 182 ir 190 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektui Nr. XIP-975Gr // http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363975
15
Kalba eina apie didelės vertės reikšmės padidinimą nuo 250 iki 500 MGL. Taigi, būtų sušvelninta ne visų, o tik iki
65000 Lt vertės turtą pagrobusių, pasisavinusių ar iššvaisčiusių asmenų teisinė padėtis.
12
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2. Bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo taisyklės
2.1. Bausmės skyrimas recidyvistams
Pažvelgus į duomenis, už kokias nusikalstamas veikas daugiausia asmenų realiai atlieka
laisvės atėmimo bausmę (žr. 9 ir 10 lentelę), matyti, kad sankcijų struktūra nėra pagrindinė
praktinė problema. Daugiausia (sudaro apie trečdalį bendro skaičiaus) laisvės atėmimo bausmę
atlikti atvyksta nuteistieji dėl tokių nesunkių ir apysunkių nusikaltimų kaip vagystės, kurių dalyko
vertė nesiekia 250 MGL arba 32500 Lt (BK 178 str. 1-2 d.). Tai ne tokie nusikaltimai, už kuriuos
nebūtų numatyta alternatyvų laisvės atėmimui. Priešingai, už 178 str. 1 ir 2 dalys numato bent po
kelias alternatyvias bausmes. Taigi, norint įvertinti, kiek racionali Lietuvos baudžiamoji politika,
būtina atkreipti dėmesį ir į bausmės skyrimo reguliavimą.
Bausmės skyrimą reguliuoja BK VIII skyriaus normos. Iš jų aptariamu klausimu bene
svarbiausia yra BK 56 str. 1 d. nuostata: „Recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas
paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę“. Recidyvistas, kaip numato BK 27 str. 1 d., yra asmuo,
kuris jau būdamas teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, jeigu teistumas už jį neišnykęs ar
nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padaro vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų.
Nors iš pirmo žvilgsnio BK 27 ir 56 str. nuostatos gali pasirodyti logiškos (lygiai kaip
„logiškas“ gali atrodyti atsakymas į tokį tam tikrame profesiniame rate užduodamą klausimą „kur
turi sėdėti vagis? – Kalėjime.“), iš tiesų jų logika kelia didelių abejonių. Už nesunkius ir
apysunkius ir ypač nesmurtinius nusikaltimus laisvės atėmimas turėtų būti taikomas itin išimtinais
atvejais. Ar recidyvas, kaip jis apibrėžiamas BK 27 str. apibūdina išimtinę, kraštutinę situaciją?
Mūsų įsitikinimu - ne. BK recidyvas yra apibrėžiamas itin plačiai – pakanka vos vieno nuteisimo
fakto, šis faktas lieka reikšmingu itin ilgai, net kelerių metų teistumo laikotarpiu, ir dargi visiškai
nesvarbu, už kokio pobūdžio nusikaltimą asmuo buvo anksčiau nuteistas, kad asmuo, padaręs bet
kokį, net ir nesunkų tyčinį nusikaltimą būtų laikomas recidyvistu, t. y. sunkiai paveikiamu
švelnesnėmis nei laisvės atėmimas priemonėmis. Esame įsitikinę, kad tokios aplinkybės anaiptol
neleidžia spręsti, kad asmuo būtų aiškiai ar bent daugeliu atvejų linkęs nusikalsti nepaisant jam
taikomų teisinių priemonių16. Jei asmuo, prieš porą metų nuteistas už tai, kad sudavė savo vaikui,
yra teisiamas dėl metalo laužo vagystės iš svetimos saugojimo aikštelės, BK 27 str. ir 56 str. 1 d.
logika verčia teismą pirmiausiai svarstyti laisvės atėmimo bausmės skyrimo galimybę, o kitokią
16

Kaip žinia, recidyvas dažnas tarp narkomanų. Tačiau keltinas retorinis klausimas, kiek yra pagrįsta tikėtis, kad
laisvės atėmimas ar kitos BK 259 str. sankcijoje numatytos teisinės priemonės padės narkomanui atsikratyti
narkomanijos. Šis klausimas svarstytinas nagrinėjant plačią su narkomanija susijusių veikų kriminalizacijos
racionalumo problemą.
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bausmę, nors ji ir numatyta sankcijoje, skirti tik pasitelkus labai rimtų argumentų. Toks
reguliavimas yra nepaprastai ir pernelyg griežtas.
Pažymėtina, kad apie tokį reguliavimą kritiškai atsiliepia ir profesorius V. Piesliakas17.
Europos Tarybos Ministrų Komitetas rekomendacijoje dėl nuoseklumo skiriant bausmes18 taip pat
yra pabrėžęs, kad būtų neteisinga laikyti, kad faktas, kad asmuo yra nusikaltęs praeityje, yra
vienareikšmis pagrindas griežtinti jo baudžiamąją atsakomybę (tuo tarpu BK 56 str. kalbama net
ne apie bausmės padidinimą, bet apie drastišką bausmės griežtinimą – kraštutinės bausmės rūšies
taikymą). Rekomendacijos aiškinamajame memorandume yra pažymėta, kad nors pakartotinis
nusikaltimo padarymas19 kaltininką apibūdina greičiau neigiamai, tačiau tiek pakartotinio
nusikaltimo priežastys, tiek ankstesnio nusikaltimo aplinkybės gali būti labai įvairios, tad
valstybės neturėtų traktuoti pakartotinio nusikaltimo padarymo kaip automatinio pagrindo
griežtinti baudžiamąją atsakomybę, o šis klausimas kiekvienu atveju turėtų būti sprendžiamas
labai kruopščiai ir atidžiai. Kartu Komitetas pažymėjo, kad apskritai sprendžiant dėl atsakomybės
griežtumo, turėtų būti daugiau akcentuojamas nusikaltimo pobūdis ir jo pavojingumas, nei
kaltininko asmenybė. Be to, buvo pabrėžta, kad būtina įvertinti laiką, kuris yra praėjęs nuo
paskutinio nusikaltimo padarymo20.
Pažvelkime, kaip skirtingai nuo Lietuvos įstatymų leidėjo recidyvo situaciją, kuri leistų
pagrįstai taikyti žymiai sugriežtintą atsakomybę, suvokia, pavyzdžiui, Austrijos įstatymų leidėjas.
Austrijos BK 39 str. „Bausmės griežtinimas recidyvo atveju“ (vok. Strafschärfung bei Rückfall)
yra vardijamos tokios bausmės sugriežtinimo sąlygos: 1) asmuo yra jau dukart nuteistas 2) laisvės
atėmimu 3) už prieš tą pačią vertybę nukreiptą nusikaltimą ir 4) bent iš dalies atliko paskirtą
bausmę ir 5) padaro naują nusikaltimą, nukreiptą prieš tą pačią vertybę, beigi būtina, kad jis būtų
sulaukęs 19 metų21. Taigi, reikalaujama daugiau ankstesnių nuteisimų, nuteisimai turi būti ne bet
kokie, o būtent laisvės atėmimu, ir skaičiuojami tik tokie nusikaltimai, kurie yra tokio paties
pobūdžio.

17

Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Antroji knyga. Vilnius: Justitia, 2008. P. 265.
Recommendation No. R (92) 17 On Consistency of Sentencing.
19
Šiame kontekste nusikaltimas pakartotiniu laikytinas tiek tuomet, kai asmuo už pirmąjį buvo nuteistas, tiek tuomet,
kai jis nebuvo nuteistas.
20
Explonatory Memorandum to Recommendation No. R (92) 17 On Consistency of Sentencing. III D 7. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=615757&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021
&BackColorLogged=F5D383
21
Austrijos BK 39 str. kalbama apie kiek kitokį bausmės pagriežtinimo būdą, tačiau savo griežtu pobūdžiu tolygų
Lietuvos BK 56 str. 1 d. numatytajam – kalbama apie galimybę skirti per pus didesnę nei sankcijoje numatyta laisvės
atėmimo ar baudos bausmę. Austrijos BK taisyklė mažiau radikali nei lietuviškoji tuo aspektu, kad ja remaintis
nustatomi tik kiekybiniai bausmės rodikliai (trukmė, dydis), o ne kokybiniai (rūšis). Austrijos baudžiamasis kodeksas
// http://www.jusline.at/39_Strafsch%C3%A4rfung_bei_R%C3%BCckfall_StGB.html
18
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Kas gi siūlytina Lietuvai? Yra keli galimi variantai: 56 str. 1 d. performuluoti į
nuosaikesnę normą arba, ir tai laikytina perspektyvesniu keliu, ją tiesiog panaikinti su mintimi,
kad visiškai pakanka bendrųjų bausmės skyrimo nuostatų, įpareigojančių skiriant bausmę
atsižvelgti į kaltininko asmenybę (BK 54 str. 2 d. 5) p.). Kartu siūlytina atsisakyti recidyvo
sąvokos. Manytume, pavojingo recidyvo sąvoka yra kur kas geriau teoriškai pagrįsta ir būtų
visiškai pakankama.
2.2. Draudimo taikyti papildomas bausmes ir ribojimų taikyti baudžiamojo poveikio
priemones kartu su bausme problema
Kaip vieną iš Lietuvos BK numatytų teisinio poveikio priemonių sistemos trūkumų galima
išskirti ribotas galimybes nuteistajam taikyti turtinio pobūdžio poveikio priemones (baudą, kaip
papildomą bausmę, reikšmingo dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, iš
nusikaltimo gautų pajamų konfiskaciją, išplėstinę konfiskaciją). Mūsų pozicijos išeitinis taškas
yra nuostata, kad kalbant apie nusikaltimus, kuriais yra siekiama turtinės ar kitokios patogų
gyvenimą užtikrinančios naudos (turtiniai, ekonominiai, finansiniai, korupciniai nusikaltimai),
pirmiausiai galima tikėtis, kad didžiausią efektą galėtų padaryti turtinio pobūdžio sankcijos.
Mūsų nuomone, situacija, kai nuteistieji dėl minėtųjų savanaudiškų nusikaltimų nepatiria
adekvačių turtinio pobūdžio suvaržymų (yra nuteisiami vien laisvės atėmimu, kurio vykdymas
atidedamas, arba kitomis bausmėmis (laisvės apribojimu, viešaisiais darbais, teisės dirbti tam
tikrą darbą atėmimu) yra nelogiška ir neracionali, nenukreipta į didžiausią galimą efektą. Jos
būtų galima išvengti numatant galimybę taikyti papildomas bausmes (taigi, ir baudą), taip pat
galimybę su bausme skirti baudžiamojo poveikio priemonę -

įmoką į nukentėjusių nuo

nusikaltimų asmenų fondą, kartu atitinkamai padidinus jos maksimalų dydį, galimybę
konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautas (netiesiogines) pajamas ir galimybę taikyti išplėstinę
konfiskaciją (tiesa, dėl šios priemonės griežtumo – tik ribotam nuteistųjų ratui).
Pažymėtina, kad galimybė taikyti kelias bausmes yra ypač aktuali taikant su laisvės
atėmimu nesusijusias bausmes ir netgi kalbant ne vien apie savanaudiškus nusikaltimus.
Nesunku numanyti, kad didžiausią efektą paprastai padeda pasiekti būtent įvairių (tarpusavyje
suderinamų) poveikio priemonių kombinacija (pvz., laisvės apribojimas ir bauda, viešieji darbai
ir bauda, netgi areštas ir bauda). Svarbu ir tai, kad gali būti situacijų, kai teismui parenkant
efektyviausią poveikio priemonę, pavienės su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės pasirodytų
nepakankamai efektyvios ir tai paskatintų skirti laisvės atėmimą, tuo tarpu esant galimybei skirti
alternatyvių bausmių kombinaciją, poreikio ir būtinybės taikyti griežčiausiąją bausmę nebūtų.
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Tokiu būdu galimybė taikyti kelias bausmes taip pat pasitarnautų laisvės atėmimo bausmės
taikymo mažinimui.
Kaip žinia, kuriant BK buvo priimtas principinis sprendimas atsisakyti papildomų
bausmių instituto, ir įtvirtinti, kad už vieną nusikaltimą yra taikytina tik viena bausmė (BK 42
str. 3 d.). Tačiau remiantis anksčiau minėtais argumentais keltinas retorinis klausimas, kiek
racionalus ir pagrįstas buvo šis spendimas ir ar nevertėtų priimti naują principinį sprendimą.
Galbūt, įstatymo kūrėjų nuomone, papildomų bausmių pilnavertis pakaitalas turėjo būti BK
numatytos baudžiamojo poveikio priemonės (BK 67 str. 1 d. yra konstatuojama, kad
baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį). Tačiau sunku su tuo
sutikti, nes pagal pradinį sumanymą kartu su bausme nebuvo galima skirti ne tik papildomų
bausmių, bet ir jokių baudžiamojo poveikio priemonių, išskyrus turto konfiskavimą. Šiuo metu
pastarosios nuostatos po truputį atsisakoma ir išimčių iš draudimo skirti baudžiamojo poveikio
priemonę su bausme skaičius jau viršijo taisyklę atitinkančių atvejų skaičių. Tad, manytina, ne
tik baudžiamojo politinio racionalumo, bet ir teisinės technikos požiūriu būtų visiškai logiška
galutinai atsisakyti draudimo skirti baudžiamojo poveikio priemones kartu su bausme.
Pažymėtina ir tai, kad papildomų bausmių institutas yra visiškai įprastas dalykas
užsienio valstybėse. Pavyzdžiui, Austrijoje už kontrabandą bauda yra skiriama visuomet, o
laisvės atėmimas taikomas kaip papildoma bausmė šalia baudos tuomet, kai teismas mano, kad
bylos aplinkybės to reikalauja 22. Vokietijos BK numato, kad paskyrus laisvės atėmimą už
nusikaltimą, iš kurio kaltininkas turėjo turtinės naudos, papildomai gali būti skiriama bauda
(Vokietijos BK 41 str.)23.
Kaip minėta, be baudos, turtinio pobūdžio poveikį kaltininkui galėtų padaryti ir BK 67
str. 2 d. 4 p. ir 71 str. numatyta įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, kuri šiuo
metu gali būti skirta nuo 5 iki 25 MGL (650-3250 Lt) dydžio. Manytina, ji galėtų būti viena iš
efektyvių teisinių priemonių, papildomai ar alternatyviai baudai taikomų savanaudiškus
nusikaltimus padariusiems asmenims 24. Tačiau šiuo metu šios priemonės efektyvumą riboja šie
veiksniai: 1) ji negali būti skirta asmenims, nuteistiems už nusikaltimą, nebent jie yra
atleidžiami nuo bausmės, 2) jos maksimalus dydis nėra didelis ir, manytina, negalėtų efektyviai
paveikti iš savanaudiškų nusikaltimų naudos gavusius asmenis. Taigi, siūlytina persvarstyti
baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo pagrindus, pašalinant draudimą skirti baudžiamojo
22

Austrijos finansų baudžiamasis įstatymo (vok. Finanzstrafgesetz, FinStrG) 35 straipsnis.
Vokietijos baudžiamasis kodeksas // http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__41.html
24
Taikydami šią baudžiamojo poveikio priemonę kitus nusikaltimus padariusiems asmenims (pvz., nusikaltimus
žmogaus sveikatai), manytume, teismai turėtų įvertinti, ar ji nesutrukdytų nuteistajam atlyginti nuk entėjusiam
asmeniui nusikaltimu padarytą žalą.
23
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poveikio priemones kartu su bausme. Taip pat apsvarstyti įmokos į nukentėjusiųjų nuo
nusikaltimų asmenų fondą maksimalaus dydžio padidinimą.
Nustatant ir taikant teisines priemones nusikaltimą padariusiam asmeniui, kaip žinia,
didelis dėmesys turėtų būti skiriamas nukentėjusio asmens interesų apsaugai. Dar viena turtinio
pobūdžio poveikio priemonė, kuri galėtų būti taikoma nuteistajam – įpareigojimas atlyginti
nusikalstama veika padarytą žalą (BK 67 str. 2 d. 2 p., 75 str. 2 d. 1 p.). Be to, kad ši priemonė
negali būti taikoma kartu su bausme, pažymėtinas ir kitas jos reguliavimo trūkumas – teismas gali
įpareigoti atlyginti turtinę, o ne visą padarytą žalą. Sunku pasakyti, kodėl šiuo atveju laikomasi
dalinio žalos atlyginimo užtikrinimo principo, juk turtinė žala nėra nors kiek reikšmingesnė nei
neturtinė. Galima sutikti, kad procesiniu požiūriu teismas baudžiamojoje byloje kartais gali ir
nenustatyti konkretaus neturtinės žalos dydžio. Tačiau taip yra toli gražu ne visada ir dėl to nėra
pagrindo diferencijuotai reguliuoti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

3. Kai kurie probleminiai išplėstinio turto konfiskavimo reguliavimo aspektai
Didele realios savanaudiškų nusikaltimų kontrolės užtikrinimo problema laikytina
efektyvaus nusikalstamu būdu gautos naudos paėmimo valstybei (konfiskavimo) problema.
Remiantis principu „nusikaltimo padarymas turi neapsimokėti“, baudžiamuosiuose įstatymuose
tikslinga numatyti, kad būtų konfiskuojama ne tik tiesiogiai iš nusikalstamos veikos gauta
nauda, bet ir vėliau iš jos gautos pajamos. Taip pat tikslingas išplėstinio turto konfiskavimo
(toliau – ir IK) įteisinimas. Išplėstinį turto konfiskavimą numatyti reikalauja ES Tarybos 2005
m. vasario 24 d. Pagrindų sprendimas dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių
ir turto konfiskavimo 2005/212/TVR. Reikia sutikti, kad abi šios priemonės yra svarbios
demotyvuojant ekonominius nusikaltimus planuojančius ar darančius asmenis. Jas buvo
pasiūlyta įgyvendinti Lietuvos Respublikos Prezidentės pateiktu BK pakeitimo įstatymo
projektu Nr. XIP-2344, kuris buvo priimtas 2010 m. gruodžio 12 d. (toliau - BK pakeitimas).
Plačiau neanalizuodami BK pakeitimo detalių, norėtume pasisakyti dėl numatytos IK
taikymo apimties. Minėtas Pagrindų sprendimas numato gan siaurą sritį, kada turi būti taikoma
IK, ją siejant tik su organizuotais ir teroristiniais nusikaltimais. BK pakeitimais buvo numatyta
galimybė IK taikyti bet kokį labai sunkų, sunkų ar apysunkį nusikaltimą padariusiems
asmenims, o taip pat asmenims, kurie nuosavybės teise turi teisiškai nepagrįsto virš 500 MGL
vertės turto (naujas BK 189 1 straipsnis, kriminalizuojantis šią veiką ir ją pripažįstantis
apysunkiu nusikaltimu).
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Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje išplėstinė konfiskacija yra
pripažįstama teisėta priemone, nepažeidžiančia nei ŽTLK 6 str. įtvirtintos nekaltumo
prezumpcijos ir teisės į sąžiningą teismą 25, nei ŽTLK 1 protokolo 1 straipsnio, garantuojančio
asmens teisę į nuosavybę26. EŽTT nuomone, IK apimties nustatymo (įrodinėjimo) procedūra
prilygintina ne kaltinimui naujų nusikaltimų (su kuriais sietina nusikalstama konfiskuotino turto
kilmė) padarymu, bet tik bausmės už nuosprendžiu nustatytos (įrodytos) nusikalstamos veikos
padarymą parinkimo procesui, kuriam ŽTLK 6 str. 2 d. įtvirtinta nekaltumo prezumpcija ir iš
jos kylantys griežti įrodinėjimo standartai nėra taikomi 27. Kita vertus reikalaujama, kad,
įteisinant ir taikant IK, būtų paisoma proporcingumo principo 28.
Tai, ar IK taikymas turėtų apsiriboti minimalia sritimi, - tik tiek, kiek imperatyviai
reikalaujama Pagrindų sprendimo (tik organizuoti ir teroristiniai nusikaltimai), - ar ji turėtų būti
platesnė (apimtų ir visus apysunkius nusikaltimus), iš esmės yra politinis, o ne mokslinis
sprendimas. Tačiau, manytina, IK taikymas naują BK 189 1 str. numatytą nusikaltimą
padariusiems

asmenims,

kaip

ir

pats

neįteisinto

turto

turėjimo

nuosavybės

teise

kriminalizavimas kelia didelių abejonių dėl jų pagrįstumo ir atitikimo proporcingumo principui.
Pagal Pagrindų sprendimą, teisiškai nepagrįsto turto konfiskavimas gali būti taikomas
kaip poveikio priemonė nusikaltimus padariusiems asmenims, tačiau savaime teisiškai
nepagrįsto turto turėjimas nusikaltimu nelaikomas. EŽTT taip pat yra pažymėjęs, kad IK
nekaltumo prezumpcijos kontekste yra pateisinama ta apimtimi, kiek ji nėra susijusi su naujais
kaltinimais29. BK pakeitimuose numatytas papildomas IK taikymo pagrindas (BK 189 1 str.
numatyto nusikaltimo padarymas) remiasi būtent savarankišku kaltinimu dėl neįteisinto turto
turėjimo. Tad šiuo atveju visa turto neteisėtos kilmės įrodinėjimo našta turėtų tekti teisėsaugos
institucijoms. Tokiu atveju neteisėtos kilmės turtas turėtų būti konfiskuojamas įprastine tvarka
(BK 72 str.), o ne išplėstinės konfiskacijos pagrindu.
Didelių abejonių dėl IK taikymo pagrįstumo bet kokio teisiškai nepagrįsto itin didelės
vertės (500 MGL) turto atžvilgiu kyla ir remiantis proporcingumo principu. Ar iš tiesų visuomet
visuomenės interesas gali pateisinti tokią griežtą priemonę (iš esmės griežtumu prilygstančią
25

Philips v. The United Kingdom, application no. 41087/98, 2001 m. liepos 5 d. sprendimas; taip pat Welch v. The
United Kingdom, application no. 17440/90,1995 m. vasario 9 d. sprendimas.
26
ŽTLK 1 protokolo 1 straipsnis numato:
Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę disponuoti savo nuosavybe. Iš nieko negali būti atimta jo
nuosavybė, nebent visuomenės interesais ir tik remiantis įstatymu arba tarptautinės teisės bendraisiais principais.
Aukščiau išdėstytos nuostatos jokiu būdu neturi riboti valstybės teisės leisti įstatymus, kokių jai reikia,
kad galėtų kontroliuoti, ar nuosavybė naudojama remiantis visuomenės interesais arba kad garantuotų mokesčių,
kitų rinkliavų ir bausmių mokėjimą.
27
Philips v. The United Kingdom, p. 34-35.
28
Philips v. The United Kingdom, p. 51.
29
Philips v. The United Kingdom, p. 34-35.
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kriminalinei bausmei) kaip turto konfiskavimas vien tuo pagrindu, kad asmuo negali pagrįsti jo
teisėtumo? Nekalbant apie tai, kad už neįteisinto turto turėjimą siūloma numatyti griežtas
laisvės atėmimo bausmes (iki 4 metų trukmės). Manytume, kad tokia griežta atsakomybė nėra
proporcinga BK 1891 str. aprašytos veikos pavojingumui.
4. Baudos dydžio nustatymo mechanizmo problema
Už nusikaltimus pagal Lietuvos BK teismas skiria baudą, savo nuožiūra
parinkdamas jos dydį nuo 1 iki 100 - 300 MGL (nuo 130 iki 13000-39000 Lt, BK 47 str.).
Turint galvoje, kad kartais sunkių savanaudiškų nusikaltimų atnešama neteisėta turtinė nauda
gali siekti šimtų tūkstančių ar milijonines sumas (ypač, jei veikla gerai organizuota ir
sisteminga), tokia maksimali bauda neatrodo kaip proporcinga ir pagrįsta. Į tai yra atkreipusi
dėmesį ir Lietuvos Respublikos Prezidentė, įstatymo projektu Nr. XIP-2069 pasiūliusi 10 kartų
didinti maksimalius baudos dydžius 30.
Kita vertus, kaip parodė mūsų atlikta 2009 m. teismų praktikos kontrabandos bylose
analizė, net ir skiriant bausmę remiantis šiuo metu numatytomis sąlyginai nedidelėmis
maksimaliomis baudos ribomis, paskirta artimesnė maksimumui bauda teismų praktikoje yra
greičiau išimtis, nei taisyklė. Per 2009 m. iš 93 paskirtų baudų už kontrabandą, 51 neviršijo nė
100 MGL, 34 buvo 101-200 MGL dydžio, ir tik 8 iš 93 baudos buvo skirtos 201-300 MGL
dydžio (11 lentelė). Atkreiptinas dėmesys, kad už kontrabandos administracinį teisės pažeidimą
pagal ATPK 210 str. 1 d. yra numatyta 10.000 – 20.000 Lt bauda. Taigi daugiau nei pusė pagal
BK 199 str. paskirtų baudų (51 iš 93) yra mažesnės arba nedaug viršija minimalią pagal ATPK
210 str. numatytą baudą. Pažymėtina, kad iš 51 atvejo, kai buvo skirta bauda, neviršijusi 100
MGL, net 16 kartų kontrabandos dalyko vertė buvo iš ties didelė - baudžiamajai atsakomybei
kilti būtina minimali dalyko vertė buvo viršyta nuo 3 iki daugiau nei 20 kartų, įskaitant 5
atvejus, kai iki 100 MGL baudos buvo skirtos už nusikaltimus, kurių dalyko vertė viršijo 5000
MGL arba 650.000 Lt (žr. 11 lentelę). Taigi galima daryti išvadą, kad esminė problema yra ne
maksimalūs baudos dydžiai, bet pats baudos dydžio apskaičiavimo mechanizmas, kuris šiuo
metu nėra tiesiogiai susietas su jokiais aiškiais objektyviais kriterijais ir leidžia už kontrabandą
teismui skirti netgi švelnesnę nei ATPK numatyta bausmę.

30

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Nr. XIP-2069. 2010-05-13.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372089&p_query=&p_tr2=
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Esamas baudos dydžio nustatymo mechanizmas yra kritikuojamas šią temą
nagrinėjusių Lietuvos mokslininkų (G. Šulija 31, V. Piesliakas32). Atlikta teismų praktikos
analizė suteikia pagrindą prie kritikų prisijungti ir mums. Galėtume išskirti du labiau
objektyvizuotus baudos apskaičiavimo mechanizmus, kurie yra sutinkami užsienio valstybėse:
1) dienbaudžių (dienpinigių) sistema ir
2) baudos skaičiavimas pagal savanaudiško nusikaltimo dalyko vertę ar nesumokėtų mokesčių
dydį.
Dienbaudėmis skiriama bauda apskaičiuojama dviem etapais: pirma, atsižvelgiant į
nusikaltimo sunkumą ir kitas bausmių skyrimo nuostatas, nustatomas dienbaudžių skaičius, antra,
atsižvelgiant į periodiškai kaltininko gaunamas pajamas

ir kitas ekonominio – socialinio

pobūdžio aplinkybes nustatomas konkretus dienbaudžių dydis. Dienbaudžių sistema Europos
valstybėse nuo seno žinoma ir praktikuojama33. Dienbaudžių sistema pranašesnė už mūsų kodekso
nuostatas, reglamentuojančias baudą minimaliais gyvenimo lygiais tuo, kad leidžia geriau
užtikrinti socialinį teisingumą skiriant baudą, nes dienbaudžių dydis priklauso nuo asmens
pajamų: kuo didesnės asmens pajamos, tuo didesnės dienbaudės34. Dienbaudžių sistemą palankiai
vertina ir Europos Taryba, tvirtinanti, kad baudos turėtų būti taikomos atsižvelgiant į nuteistojo
galimybes jas sumokėti35. Kad taikoma dienbaudžių sistema turi daugiau socialinio teisingumo,
viename savo tarnybinių raštų yra pažymėjęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas36. Pažymėtina,
kad medianos taisyklė, įvedus dienbaudžių sistemą, suponuotų tai, kad sankcijos vidurkis nulemtų
ne galutinį skiriamos baudos dydį, o tik dienbaudžių skaičių. Dienbaudžių skaičius priklausytų
nuo nusikaltimo sunkumo (taip būtų užtikrinta asmenų lygybė), o konkretus vienos dienbaudės
dydis – nuo ekonominių-socialinių su nuteistuoju susijusių aplinkybių (taip būtų suvienodintas
bausmės poveikis skirtingose ekonominėse-socialinėse situacijose esantiems nuteistiesiems).
Kartu tai, kaip minėta, padidintų baudų realaus išieškojimo perspektyvas.
Dienbaudžių sistema, manytume, nors geresnė nei esama įprastos baudos dydžio sistema,
vis dėlto turi tam tikrų trūkumų, kurių nevalia pamiršti ir neatsižvelgti diegiant dienbaudžių
31

Šulija G. Turtinių bausmių reforma naujajame Lietuvos respublikos baudžiamajame kodekse // Jurisprudencija,
2004, t. 52(44).
32
Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Antroji knyga. Vilnius: Justitia, 2008. P. 218.
33
Dienbaudžių sistemą įtvirtina Austrijos BK 19 paragrafas, Portugalijos BK 47 str., Slovėnijos BK 47 str., Suomijos
BK 2a skyriaus 1 paragrafas, Švedijos BK 25 skyriaus 1 paragrafas, Vengrijos BK 51 str., Vokietijos BK 40
paragrafas, Prancūzijos BK 131-5 str., Ispanijos BK 50 str., Lenkijos BK 33 str., Estijos BK 44 str., Danijos BK 51
str.
34
Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Antroji knyga. Vilnius: Justitia, 2008. P. 218.
35
Explonatory Memorandum to Recommendation No. R (92) 17 On Consistency of Sentencing. III B 7. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=615757&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021
&BackColorLogged=F5D383
36
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos Seimui pateiktų Baudžiamojoj
kodekso projektų. 2000 m. vasario 11 d. Nr. 450-88/04; pagal Šulija G. Ibid, P. 63.
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sistemą Lietuvoje. Manytume, daugiausia problemų, keltų tai, kad kartais būtų sunku gauti tikslią
informaciją apie kaltininko pajamas, ypač jei jos yra gaunamos ne iš darbo sutartinių santykių.
Taigi visų pirma svarbu nustatyti, kad prokurorai ir teismai galėtų netrukdomai naudotis mokesčių
inspekcijos ir Sodros informacine baze ir gauti duomenis apie kaltininko pajamas. Taip pat
dienbaudžių sistemos veikimą labai palengvintų, jei Lietuvoje būtų įvesta visuotinio turto ir
pajamų deklaravimo sistema, kartu numatant deklaravimo skaidrumą ir patikimumą užtikrinančius
mechanizmus.
Žinoma, teismams gali iškilti praktinė problema, kai vis tik nepavyktų nustatyti realaus
kaltinamojo pajamų ir turto dydžio. Kai kurių užsienio valstybių praktika pateikia pavyzdžių, kaip
būtų galima spręsti tokias situacijas. Pavyzdžiui, Austrijos BK 20 str. yra numatyta, kad tuomet,
kai nėra galimybių baudos dydį nustatyti remiantis konkrečiais duomenimis, baudos dydį parenka
teismas savo nuožiūra37. Danijos BK 51 str. tokiu atveju numato alternatyvą dienbaudėms –
galimybę skirti fiksuoto dydžio baudą. Vokietijos BK 43a str., alternatyviai dienbaudėms numato
galimybę skirti turtinę baudą (tiesa, nuostatos, numatančios šią baudos rūšį dėl nepakankamo
apibrėžtumo buvo pripažintos prieštaraujančiomis Vokietijos Konstitucijai)38. Prancūzijos BK
131-3 str. taip pat numatytos tiek baudos, tiek dienbaudės39.
Kai kuriose valstybėse, šalia dienbaudžių sistemos, tam tikrų kategorijų nusikaltimams
(paprastai – savanaudiškiems) yra nustatytos konkrečios baudos apskaičiavimo taisyklės, jos dydį
siejant su kaltininko gautos naudos dydžiu (pvz., Austrijos BK 20 str.). Austrijos ir Prancūzijos
baudžiamuosiuose įstatymuose yra numatytos specialios baudos dydžio taisyklės asmenims,
teisimiems už kontrabandą. Austrijos finansų baudžiamojo įstatymo (vok. Finanzstrafgesetz,
FinStrG)40 35 straipsnyje nustatyta, kad kontrabanda yra baudžiama bauda, kuri lygi dvigubai
išvengtų mokesčių sumai. Prancūzijoje Muitinės kodekso (pranc. Code des douanes)41 414
straipsnyje nustatyta, kad baudos dydis už kontrabandą gali būti lygus 1-2 kontrabandos dalyko
vertės dydžiams. Toks reguliavimas laikytinas racionaliu, ypač austriškasis baudos dydžio

37

Austrijos baudžiamasis kodeksas // http://www.jusline.at/20_Absch%C3%B6pfung_der_Bereicherung_StGB.html
Vokietijos BK 43a str. numato, kad nuteistajam ne mažiau kaip 2 m. laisvės atėmimu gali būti paskirta turtinė
bauda (vok. Vermögensstrafe), t. y. bauda, kurios dydis negali viršyti viso nuteistojo turimo turto, bet gali jam
prilygti. Galima sakyti, kad ši bauda yra tam tikras išplėstinės turto konfiskacijos analogas. Svarbu pažymėti,
kad turtinė bauda Vokietijos Federacijos Konstitucinio Teismo buvo pripažinta prieštaraujančia iš Konstitucijos
103 str. 2 d. kylančiam įstatymų (ir sankcijų) apibrėžtumo reikalavimui ir dėl to Vokietijos BK 43a str. nuo
2002 metų nebegali būti taikomas. Žr.: Vokietijos Federacijos Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 20 d.
sprendimas
Nr.
2
BvR
794/95
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20020320_2bvr079495.html
39
Prancūzijos baudžiamasis kodeksas // http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_penal_textan.htm
40
Austrijos finansų baudžiamasis įstatymas //
http://www.jusline.at/35_Schmuggel_und_Hinterziehung_von_Eingangs-_oder_Ausgangsabgaben_FinStrG.html
41
Prancūzijos muitinės kodeksas // http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570
38
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apskaičiavimo modelis. Tik, manytume, reiktų numatyti šiokias tokias ribas teismo diskrecijai,
kad bauda galėtų būti šiek tiek individualizuota atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes.
5. Neturtinio pobūdžio poveikio priemonių (viešųjų darbų, laisvės apribojimo, bausmės vykdymo
atidėjimo) reguliavimo ir taikymo problemos
1 lentelėje matyti, kad pastaruosius ketverius metus (2006-2009) skiriamų bausmių
struktūra Lietuvoje buvo stebėtinai pastovi – su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės sudarė 4647 procentus, su laisvės atėmimu susijusios (areštas, terminuotas laisvės atėmimas ir laisvės
atėmimas iki gyvos galvos) – likusius 53-54 procentus.
Iš alternatyvių laisvės atėmimui bausmių aiškiai dominuoja bauda (30-32 proc.).
Pažymėtina, kad nuo 2007 m. jos dalis bendroje bausmių struktūroje nelabai žymiai, tačiau
kasmet mažėjo (kiek mažiau nei po 1 procentą).
Antroje vietoje gan diskutuotina laisvės apribojimo bausmė (12 – 14,5 proc.). Ši
bausmė kasmet užima, nors ir po nedaug, bet vis didesnę dalį. Abejonių kelia šios bausmės
turinys, labiau būdingas baudžiamojo poveikio priemonėms, nei bausmei (dargi bausmių
sistemoje įrašytai kaip vidutinio griežtumo). Juolab, kad nustatydami laisvės apribojimo bausmės
turinį, teismai turi itin plačią diskreciją. Kaip rodo kai kurie teismų praktikos pavyzdžiai, ši
diskrecija kartais panaudojama nuteistajam nustatant minimalius suvaržymus, kurie savo
pobūdžiu anaiptol nesiekia kriminalinei bausmei būdingo griežtumo, pavyzdžiui, vienintelį
įpareigojimą kelis mėnesius būti namuose nuo 23 iki 6 val. Manytume, kad šios bausmės turinį
sudarantys draudimai ir įpareigojimai galėtų būti numatyti kaip baudžiamojo poveikio priemonės
(kai kurie ir yra), kurios galėtų būti taikomos kartu su kitomis bausmėmis (bauda, viešaisiais
darbais, areštu) ir tokiu būdu daryti visapusišką ir maksimaliai efektyvų baudžiamąjį poveikį
nuteistajam. Galima prognozuoti, kad pakeitus šios bausmės statusą (jos turinio elementus
pripažinus baudžiamojo poveikio priemonėmis), padidėtų viešųjų darbų ir baudos dalis tarp
taikomų bausmių.
Trečioje vietoje, užimdami viso labo 2-3 procentus, yra viešieji darbai. Ši bausmė
yra ne tik retai skiriama, bet ir dažnai pakeičiama dėl vengimo ją atlikti. 2006 m. dėl šios
priežasties viešųjų darbų bausmė buvo pakeista 170 iš 470 atvejų (36 proc.), o 2007 m. - 133 iš
272 (49 proc.)42. Įdomu, kad po naujojo BK priėmimo viešaisiais darbais buvo nuteisiama beveik
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Gavrilovienė M. Alternatyvių laisvės atėmimui bausmių veiksmingumo teisinės ir socialinės prielaidos, - Daktaro
disertacija (teisė), Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009, p. 75, 216.
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tiek pat asmenų, kaip ir laisvės apribojimu (2004 m. - 819 asmenų43)44. Vėliau šių bausmių
skyrimo tendencijos išsiskyrė – laisvės apribojimo taikymas padidėjo ir dar vis didėja, o viešųjų
darbų žymiai sumažėjo. Dėl abiejų tendencijų tenka apgailestauti. Manytume, kad būtų tikslinga
imtis priemonių, kad viešųjų darbų bausmė būtų skiriama ir vykdoma dažniau, kad ši Europoje
plačiai taikoma poveikio priemonė tiesiog „nenumirtų“ dėl netinkamo jos reguliavimo ir
organizavimo. Iš dalies tam prielaidas sudarytų laisvės apribojimo bausmės atsisakymas. Tačiau
kartu būtina daugiau viešųjų darbų bausmės organizavimo iniciatyvos iš valstybės institucijų
pusės: „viešieji darbai buvo pradėti diegti bausmių sistemoje tam tinkamai nepasirengus. Nors
Bausmių vykdymo kodekso 18 str. numato, kad viešuosius darbus vykdo Pataisos inspekcijos,
realiai šios bausmės vykdymas teko nuteistojo gyvenamosios vietos savivaldybės vykdomosioms
institucijoms ir apskričių viršininkų administracijoms: institucijoms, kurios neturėjo ir neturi nei
tinkamos patirties, nei didelio noro įsijungti į bausmes vykdančių institucijų sistemą. Be to,
valstybė praktiškai „nusiplovė rankas“ nuo viešųjų darbų vykdymo, pamatine nuostata pasirinkusi
absoliutų šių bausmių vykdymo savanoriškumą. Bausmių vykdymo kodekso 39 str. 2 d. nustato,
kad „viešųjų darbų atlikimo vietą ir darbą parenka bausmę vykdanti institucija kartu su nuteistojo
gyvenamosios vietos savivaldybės vykdomąja institucija ir (ar) apskrities viršininko
administracija pagal bausmės vykdymo vietovėje esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų, taip pat
visuomeninių organizacijų paraiškas arba nuteistojo pageidavimą. Taigi, valstybė turėtų tik
surinkti trokštančių gauti papildomos nuteistųjų darbo jėgos arba tiesiog linkusių rūpintis
nuteistaisiais organizacijų paraiškas ir tada pasakyti nuteistajam, kur šis turėtų eiti. Todėl kitose
Europos šalyse itin plačiai taikoma alternatyva laisvės atėmimui – viešieji darbai (pavyzdžiui,
Čekijoje viešieji darbai sudaro apie 70 procentų visų probacijos tarnybų vykdomų baudžiamųjų
teisinių priemonių45, Danijoje – 38 procentus46) – Lietuvoje yra aiškiai užleidę vietą kitai, mažiau
produktyviai ir Europoje rečiau sutinkamai alternatyvai – laisvės apribojimui“47.
Su laisvės atėmimu susijusių bausmių duomenys rodo, kad pastaraisiais metais
nuolatos ir gana žymiai mąžta bausmės vykdymo atidėjimo atvejų (nuo 34 iki 26 proc. bendro
paskirtų bausmių skaičiaus). Realaus laisvės atėmimo skyrimo tendencija, jeigu tik statistiniai
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Asmenų, nuteistų viešaisiais darbais, skaičius. Nuteisti fiziniai asmenys pagal teismų paskirtas bausmes.
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Lietuvoje
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(NPLC).
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per
internetą:<http://www.nplc.lt/sena/stat/asm/asm9.htm> [Žiūrėta: 2010 02 02]
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Čepas A. Bausmių sistema Lietuvoje. - Vilnius: Teisės institutas, 2009, p. 58. (nepublikuota).
45
Válková H., Hulmáková J. The Czech Republic's path from correction to alternatives // Crime Policy in Europe:
Good Practices and Promising Examples. Strasbourg: Council of Europe Publ, 2004. 110 p.
46
Heine L. Denmark // Kalmthout, A. M. van, and Ioan Durnescu (eds.). Probation in Europe. Nijmegen,
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duomenys mūsų neklaidina48, priešinga – matyti nuolatinis augimas (nuo beveik 11 iki 17 proc.
bendro paskirtų bausmių skaičiaus). Reali arešto bausmė pastaruosius porą metų skiriama taip pat
vis dažniau (nuo kiek daugiau nei 8 proc. 2006 m., 7,6 proc. 2007 m. iki 9,5 proc. 2009 m.), nors
apie aiškesnę tendenciją kalbėti būtų per drąsu.
Sunku vienareikšmiškai įvardinti laisvės atėmimo vykdymo atidėjimo mažėjimo
pagrindinę priežastį. Galbūt jo dalį užima paskirtos realios laisvės atėmimo (įskaitant areštą)
bausmės. O galbūt alternatyvų laisvės atėmimui dalis išlieka pastovi ir nemažėja (didėjant realaus
laisvės atėmimo daliai) būtent dėl to, kad teismai dažniau vietoj to, kad skirtų laisvės atėmimą ir
atidėtų bausmės vykdymą, parenka alternatyvias laisvės atėmimui bausmes.
Kalbant apie bausmės vykdymo atidėjimą, galima įžvelgti neišnaudojamą rezervą
mažinti laisvės atėmimu nuteistųjų skaičių. Šiuo metu BK nėra galimybės atidėti arešto bausmės
vykdymo. Nors iki 2004 m. liepos 5 d. ji buvo ir dargi plačiai taikyta - vien tik per antrąjį 2003
metų pusmetį (po 2003 m. gegužės 1 d., kada įsigaliojo naujasis Baudžiamasis kodeksas) areštas
buvo atidėtas 861 žmogui49 (55 procentams visų areštu baustų žmonių)50. Atsisakymo motyvai
nėra iki galo aiškūs. Atsisakymas buvo argumentuotas nurodant, kad „baudžiamojo įstatymo
taikymo praktikoje prieita prie išvados, kad atidedant trumpalaikių baudos ar arešto bausmių
vykdymą nėra visiškai įgyvendinami šių bausmių tikslai, nėra greito ir efektyvaus kaltininko
nubaudimo, dažnai be reikalo užtęsiamas baudžiamosios atsakomybės realizavimo terminas,
faktiškai nutrūksta ryšys tarp kaltininko padarytos nusikalstamos veikos ir valstybės taikomos
prievartos priemonių“51. Jei praktikoje buvo prieita nuomonės, kad šių bausmių atidėjimas
netikslingas, kodėl tie patys praktikai taip dažnai atidėdavo šių bausmių vykdymą? 52 Manytume,
kad vis tik arešto vykdymo atidėjimas galėtų būti reali, praktikoje plačiai taikoma priemonė
mažinant realiu laisvės atėmimu nubaustųjų skaičių ir būtų tikslinga svarstyti šios priemonės
sugrąžinimą į BK.
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IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
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 siūlytina 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
klasifikavimą kaip sunkių, atsižvelgiant į teisinių pasekmių, taikomų sunkius nusikaltimus
padariusiems asmenims, sunkumą ir ekonominę valstybės raidą, laikytinas per mažas.
3. Siūlytina 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. Siūlytina 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 vertintinas išplėstinio turto konfiskavimo numatymas BK. Tačiau neteisėto
praturtėjimo kriminalizavimas vertintinas kritiškai tiek dėl nusikaltimo sudėtyje užprogramuoto
konflikto su nekaltumo prezumpcijos principu, tiek dėl numatytos griežtos sankcijos
neproporcingumo.
6. Siūlytina 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, siūlytina atsisakyti laisvės apribojimo bausmės, jos turinį
sudarantiems elementams suteikiant baudžiamojo poveikio priemonių statusą. Taip pat būtina
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.
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PRIEDAI
1 lentelė. Lietuvoje paskirtos bausmės 2006-2009 m.

Bausmės rūšis
viešųjų teisių atėmimas
teisės dirbti tam tikrą
darbą atėmimas
viešieji darbai
bauda
laisvės apribojimas
Alternatyvios LA
bausmės
areštas
terminuotas LA
LA vykdymas atidėtas
(BK 75, 92 str.)*
paskirta realiai atlikti
LA
LA iki gyvos galvos
Iš viso:

4

Dalis nuo
visų
paskirtų
bausmių
(proc.)
0,03

7

Dalis nuo
visų
paskirtų
bausmių
(proc.)
0,05

1

Dalis nuo
visų
paskirtų
bausmių
(proc.)
0,01

6

Dalis nuo
visų
paskirtų
bausmių
(proc.)
0,04

39

0,27

61

0,42

42

0,29

62

0,40

470
4474
1752

3,26
31,08
12,17

272
4613
1788

1,87
31,74
12,30

261
4421
1912

1,83
30,93
13,38

334
4603
2217

2,18
30,05
14,47

6739

46,81

6741

46,38

6637

46,43

7222

47,15

1185
6467

8,23
44,92

1106
6679

7,61
45,96

1303
6347

9,12
44,40

1465
6628

9,56
43,27

4927

34,22

4412

30,36

3993

27,93

4014

26,20

1540

10,70

2267

15,60

2354

16,47

2614

17,06

6
14397

0,04

7
14533

0,05

8
14295

0,06

3
15318

0,02

skirta per
2006

skirta per
2007

skirta per
2008

skirta per
2009

Parengta pagal:
Informacija apie Lietuvos Respublikos teismų darbą (2006-2009 m.), www.teismai.lt >Teismų savivaldos institucijos ir komisijos >Veiklos ataskaitos
*Asmenų, esančių regionų pataisos inspekcijų teritorinių padalinių įskaitoje, skaičiaus ataskaitos (2006-2009 m.),
www.kalejimudepartamentas>Veikla>Ataskaitos>Metinės
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2 lentelė. Nuteistieji laisvės atėmimu Europos Sąjungos valstybėse 2008 m. rugsėjo 1 d.

ES valstybė
Nyderlandai
Danija
Italija
Malta
Slovėnija
Suomija
Belgija
Švedija
Kipras
Austrija
Airija
Vokietija
Prancūzija
Graikija
Portugalija
Liuksemburgas
Vengrija
Rumunija
Ispanija
Slovakija
Jungtinė Karalystė
Bulgarija
Čekija
Lietuva
Lenkija
Estija
Latvija
Europos Sąjunga

Gyventojų
(tūkst.)
16645,3
5484,7
58145,3
403,5
2007,7
5244,7
10404
9045,4
796,9
8205,5
4156,1
82369,5
64057,8
10722,8
10676,9
486
9930,9
22246,9
38793,7
5455,4
61382,7
7262,7
10220,9
3565,2
38500,7
1307,6
2245,4
489764,2

Nuteistųjų LA 2008
m. rugsėjo 1 d.
6057
2198
24337
177
943
2865
6044
5399
512
5364
2919
61900
49972
8636
8699
399
10432
24297
45657
6633
75372
9066
18100
6405
73490
2666
4865
463404

Nuteistųjų
100.000
gyventojų
36,4
40,1
41,9
43,9
47,0
54,6
58,1
59,7
64,2
65,4
70,2
75,1
78,0
80,5
81,5
82,1
105,0
109,2
117,7
121,6
122,8
124,8
177,1
179,7
190,9
203,9
216,7
94,6

Parengta pagal Europos Tarybos Kasmetinę baudžiamosios statistikos apžvalgą SPACE I 2008,
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/prisons_and_alternatives/Statistics_SPACE_I/List_Space_I.asp#TopOfPage
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3 lentelė. Neatsargūs nusikaltimai, kuriuos kriminalizuojančių normų sankcijose numatyta
vienintelė terminuoto laisvės atėmimo bausmė
BK straipsnis, jo dalis
132 str. 2, 3 d.
137 str. 2, 3 d.
184 str. 2 d.
256 str. 2 d.
275 str. 2 d.
276 str. 2 d.*
280 str. 2 d.
281 str. 4 d.
281 str. 5 d.
281 str. 6 d.
326 str.
327 str.

Nusikalstama veika
Neatsargus gyvybės atėmimas dviems ar daugiau žmonių arba padarytas
pažeidžiant saugaus elgesio taisykles
Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo dviems ar daugiau žmonių arba
padarytas pažeidžiant saugaus elgesio taisykles
Didelės vertės svetimo turto ar turtinės teisės arba didelės mokslinės, istorinės
ar kultūrinės reikšmės turinčių vertybių iššvaistymas
Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis
arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, jeigu dėl to atsirado
sunkių padarinių
Neteisėta farmacinė veikla, jeigu dėl jos mirė žmogus arba buvo sunkiai
sutrikdyta žmogaus sveikata
Kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba arba prekyba
jais, jeigu dėl to mirė žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata
Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas, jeigu dėl
to žuvo ar buvo sunkiai sužalotas žmogus arba padaryta didelės turtinės žalos
Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo
taisyklių pažeidimas, padarytas apsvaigusio asmens, jeigu dėl to buvo sunkiai
sutrikdyta žmogaus sveikata
Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo
taisyklių pažeidimas, jeigu dėl to mirė žmogus
Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo
taisyklių pažeidimas, padarytas apsvaigusio asmens, jeigu dėl to mirė žmogus
Valstybės sienos apsaugos tarnybos taisyklių pažeidimas, jeigu dėl to atsirado
sunkių padarinių,
Budėjimo tarnybos taisyklių pažeidimas, jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių,

4 lentelė. Nesunkūs nusikaltimai, kuriuos kriminalizuojančių normų sankcijose numatyta
vienintelė terminuoto laisvės atėmimo bausmė53
BK straipsnis, jo dalis
140 str. 2 d.
173 str. 2 d.

209 str.
318 str. 2 d.



Nusikalstama veika
Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas mažamečiui
Rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar
referendumo dokumento panaudojimas, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas
buvo pripažinti negaliojančiais arba tai turėjo reikšmingos įtakos rinkimų ar
referendumo rezultatams,
Nusikalstamas bankrotas, sukėlęs didelės žalos
fizinio smurto panaudojimas prieš vadą dėl šio karo tarnybos pareigų

Teorijos požiūriu BK 275 str. 2 d. ir 276 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos laikytinos tyčinėmis (tai
padariniais kvalifikuoti deliktai arba kitaip – nusikaltimai, padaryti mišria kalte), tačiau įstatymų leidėjas
imperatyviai jas priskiria prie neatsargių (BK 275 ir 276 str. 4 d.).
53
Melsvai pažymėti straipsniai, kuriuose numatytų nusikaltimų pobūdis kelia itin didelių abejonių dėl sprendimo
sankcijoje nenumatyti alternatyvių laisvės atėmimui bausmių pagrįstumo.
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5 lentelė. Apysunkiai nusikaltimai, kuriuos kriminalizuojančių normų sankcijose numatyta
vienintelė terminuoto laisvės atėmimo bausmė
BK straipsnis, jo dalis
113 str.
120 str.
122 str.
130 str.
138 str. 2 d.
145 str. 2 d.
151 str. 2 d.
179 str. 2 d.
198 str. 2 d.
202 str. 2 d.
219 str. 2 d.
224 str. 2 d.
227 str. 2 d.
239 str. 1 d.
241 str. 2 d.
283 str. 2 d.
300 str. 3 d.
302 str. 2 d.
3021 str. 2 d.

307 str. 2 d.
309 str. 3 d.
315 str.
317 str. 2 d.
320 str. 2 d.
323 str. 1 d.
325 str.
328 str.

Nusikalstama veika
Marodieriavimas
Kolaboravimas
Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą
Nužudymas labai susijaudinus
Kvalifikuotas nesunkus sveikatos sutrikdymas
Žmogaus terorizavimas ar sistemingas bauginimas
Nepilnamečio privertimas lytiškai santykiauti
Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis, jeigu dėl to
padaryta didelės žalos
Neteisėtas elektroninių duomenų, turinčių strateginę reikšmę
nacionaliniam saugumui arba didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui
ar finansų sistemai, perėmimas ir panaudojimas
Vertimasis uždrausta ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla
Daugiau kaip 500 MGL dydžio mokesčių nesumokėjimas
Didelio kiekio ar didelės vertės netikrų ar suklastotų pašto ženklų,
važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo
ženklų pagaminimas, laikymas ar realizavimas
Papirkimas dėl neteisėtų veiksmų arba kai kyšio vertė viršija 250 MGL
Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas
Kalinio pabėgimas pavartojant smurtą prieš sargybą ar kitus asmenis
arba padarant didelės turtinės žalos jo laikymo įstaigai
Riaušės, panaudojant šaunamąjį ginklą ar sprogmenis arba
pasipriešinant policininkui ar kitam viešojo administravimo funkcijas
atliekančiam asmeniui
Didelio kiekio dokumentų suklastojimas ar disponavimas dideliu kiekiu
suklastotų dokumentų, arba jei buvo padaryta didelės žalos
Didelio kiekio antspaudų, spaudų ar dokumentų pagrobimas arba
pagrobtųjų panaudojimas, arba jei buvo padaryta didelės žalos
Įrangos antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos
atskaitomybės blankams klastoti gaminimas, laikymas, gabenimas,
siuntimas ar realizavimas versliškai arba jeigu buvo padaryta didelės
žalos
Vadovavimas ar organizavimas prostitucijai
Disponavimas dideliu kiekiu pornografinio turinio dalykų, kuriuose
vaizduojamas vaikas
Šaukimo į karo tarnybą karo padėties metu vengimas
Įsakymo nevykdymas karo padėties metu ar atliekant kovos užduotį,
arba jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių
Kario terorizavimas panaudojant fizinį smurtą ar ginklą
Dezertyravimas
Sargybų tarnybos taisyklių pažeidimas
Žūvančio karo laivo palikimas
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6 lentelė. Neatsargūs nusikaltimai, kuriuos kriminalizuojančių normų sankcijose numatyta
vienintelė alternatyva laisvės atėmimui – areštas
BK straipsnis, jo

Nusikalstama veika

dalis
132 str. 1 d.
137 str. 1 d.
139 str. 2 d.
256 str. 1 d.
280 str. 1 d.
282 str.
324 str.
329 str.

Neatsargus gyvybės atėmimas
Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo
Nesunkus sveikatos sutrikdymas dviem ar daugiau žmonių dėl
neatsargumo
Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis
medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas,
jeigu tai grėsė sunkiais padariniais
Transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimas, jeigu dėl to
žuvo žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata
Krašto apsaugos turto praradimas
Karo dalinio vėliavos praradimas ar išniekinimas

7 lentelė. Nesunkūs nusikaltimai, kuriuos kriminalizuojančių normų sankcijose numatyta
vienintelė alternatyva laisvės atėmimui – areštas
BK straipsnis, jo

Nusikalstama veika

dalis
151 str. 1 d.
174 str. 2 d.
226 str. 1 d.
241 str. 1 d.
280 str. 1 d.
311 str. 2 d.
314 str. 1 d.
316 str. 1 d.
317 str. 1 d.
318 str. 1 d.
318 str. 2 d.
319 str. 1 d.
320 str. 1 d.
322 str. 1 d.
329 str.

Privertimas lytiškai santykiauti
Neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas, jeigu dėl to rinkimai ar
referendumas buvo pripažinti negaliojančiais arba tai turėjo reikšmingos
įtakos rinkimų ar referendumo rezultatams
Tarpininko kyšininkavimas
Kalinio pabėgimas
Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas,
jeigu tai grėsė sunkiais padariniais
Mirusiojo palaikų išniekinimas
Šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimas
Vengimas atlikti karo tarnybą
Įsakymo nevykdymas
Grasinimas vadui
Smurtas prieš vadą
Smurto veiksmai prieš pavaldinį
Kario terorizavimas
Savavališkas pasišalinimas
Karo dalinio vėliavos praradimas ar išniekinimas
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8 lentelė. Apysunkiai nusikaltimai, kuriuos kriminalizuojančių normų sankcijose numatyta
vienintelė alternatyva laisvės atėmimui – areštas
BK straipsnis, jo dalis
131 str.
136 str.
142 str. 3 d.
146 str. 2 d.
146 str. 3 d.
180 str. 1 d.
181 str. 1 d.
187 str. 2 d.

233 str. 3 d.
234 str.
240 str.
251 str. 1 d.
253 str. 1 d.
256 str. 1 d.
2561 str.
264 str. 1 d.
283 str. 1 d.
294 str. 2 d.
300 str. 2 d.
301 str. 2 d.
3021 str. 1 d.

Nusikalstama veika
Naujagimio nužudymas
Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus
Neteisėtas abortas, padarytas neturint teisės daryti aborto operacijas
Neteisėtas laisvės atėmimas, panaudojant smurtą arba sukeliant pavojų
nukentėjusio asmens gyvybei ar sveikatai, arba laikant nukentėjusį
asmenį nelaisvėje ilgiau nei 48 valandas
Neteisėtas laisvės atėmimas, uždarant žmogų į psichiatrijos ligoninę ne
dėl ligos
Plėšimas
Turto prievartavimas
Turto sunaikinimas ar sugadinimas, visuotinai pavojingu būdu arba išardant ar
sugadinant įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba
sunaikinant ar sugadinant didelės vertės svetimą turtą ar didelės mokslinės,
istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes

Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar
vertėjui, panaudojant smurtą ar kitokią prievartą
Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku,
jeigu tai padaryta panaudojant smurtą ar kitokią prievartą
Kalinio išlaisvinimas
Orlaivio, laivo arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe
užgrobimas
Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis,
sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis
Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar
radioaktyviosiomis
medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
Grasinimas panaudoti ar kitaip paveikti arba neteisėtai įgyti
branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius
Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas
Riaušės
Savavaldžiavimas, panaudojant psichinę ar fizinę prievartą
nukentėjusiam ar jo artimam asmeniui
Asmens dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu asmens
dokumentu
Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas, jeigu tai padaryta versliškai
arba jeigu dėl šių veiksmų buvo sutrikdyta fizinio ar juridinio asmens
veikla, arba padaryta didelės žalos
Įrangos antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos
atskaitomybės blankams klastoti gaminimas, laikymas, gabenimas,
siuntimas ar realizavimas

9 lentelė. Į laisvės atėmimo įstaigas atvykę nuteistieji laisvės atėmimu
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Atvyko nuteistųjų laisvės atėmimu už
per 2008 m.*
proc.
per 2009 m.**
proc.
nužudymą
396
10,4
300
8,0
neatsargų gyvybės atėmimą
6
0,2
3
0,1
sunkų sveikatos sutrikdymą
200
5,2
201
5,4
Išžaginimą
148
3,9
130
3,5
viešosios tvarkos pažeidimą
109
2,9
115
3,1
Plėšimą
768
20,1
766
20,5
Vagystę
1248
32,7
1256
33,6
Vagystę, padarytą stambiu mastu
31
0,8
24
0,6
turto prievartavimą
68
1,8
53
1,4
sukčiavimą
150
3,9
148
4,0
nusikalstamą susivienijimą
5
0,1
2
0,1
kyšininkavimą
5
0,1
5
0,1
kontrabandą
14
0,4
26
0,7
nusikalstamas veikas, susijusias su narkoti265
6,9
306
8,2
nėmis ar psichotropinėmis medžiagomis
kitas nusikalstamas veikas
407
10,7
400
10,7
iš viso
3820
100
3735
100
* Nuteistųjų skaičius, sudėtis (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaita. 2008 m.
suvestinė // http://www.kalejimudepartamentas.lt/getfile.aspxądokid=D597A41C-769A-4327-91623C2D1DDD7516
** Nuteistųjų skaičius, sudėtis (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaita. 2009 m.
suvestinė // http://www.kalejimudepartamentas.lt/getfile.aspxądokid=38666573-026E-42CC-AAA626808C6E5FCC

10 lentelė. Į laisvės atėmimo įstaigas atvykę nuteistieji areštu
Atvyko nuteistųjų areštu už
per 2008 m.*
proc.
per 2009 m.**
proc.
neatsargų gyvybės atėmimą
0
0,0
0
0,0
sunkų sveikatos sutrikdymą
9
0,8
5
0,4
fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų
17
1,5
14
1,0
sveikatos sutrikdymą
vengimą išlaikyti vaiką
30
2,7
28
2,1
viešosios tvarkos pažeidimą
70
6,3
83
6,2
plėšimą
65
5,9
64
4,7
vagystę
566
51,3
748
55,4
turto prievartavimą
13
1,2
5
0,4
sukčiavimą
18
1,6
29
2,1
kyšininkavimą
0
0,0
0
0,0
nusikalstamas veikas, susijusias su narkoti96
8,7
117
8,7
nėmis ar psichotropinėmis medžiagomis
nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais,
šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamo7
0,6
15
1,1
siomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis
kitas nusikalstamas veikas
212
19,2
241
17,9
iš viso
1103
100
1349
100
* Nuteistųjų areštu skaičius, sudėtis (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaita. 2008
m. suvestinė // http://www.kalejimudepartamentas.lt/getfile.aspxądokid=6A46AA0E-8D86-4BB4-87D230F97DF29DAD
** Nuteistųjų areštu skaičius, sudėtis (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaita. 2009
m. suvestinė // http://www.kalejimudepartamentas.lt/getfile.aspxądokid=0A607E65-1358-4BDD-A3AE0C679D7E390D
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11 lentelė. Pagal BK 199 str. 1 d. baudos bausme 2009 m. nuteistų asmenų skaičius

virš 5000 MGL
virš 650000 Lt

2

4

1

4

4

61-80 MGL 7930-10400 Lt

1

3

1

81-100 MGL 10530-13000 Lt

5

7

3

5

1-100 MGL 130-13000 Lt
101-120 MGL 13130-15600 Lt

8

16

11

1

3

1
1

2

121-140 MGL 15730-18200 Lt
2

161-180 MGL 20930-23400 Lt

1

11

1

2

8

1

3

2

26

5

2

4

5

51

3

1

1

9
3

3

1

1

1

5

4

8

1

4

8

13

2

5

9

34

201-220 MGL 26130-28600 Lt

0

221-240 MGL 28730-31200 Lt
241-260 MGL 31330-33800 Lt

1

261-280 MGL 33930-36400 Lt

1

281-300 MGL 36530-39000 Lt
201-300 MGL 26130-39000 Lt
Iš viso (pagal dalyko vertę)

7
2

2

181-200 MGL 23530-26000 Lt
101-200 MGL 13130-26000 Lt

2501-5000 MGL
325130-650000 Lt

2

41-60 MGL 5330-7800 Lt

141-160 MGL 18330-20800 Lt

1251-2500 MGL
162650-325000 Lt

501-750 MGL
65130-97500 Lt
1

Iš viso (pagal
baudos dydį)
2

1

21-40 MGL 2730-5200 Lt

751-1250 MGL
97650-162500 Lt

Baudos dydis
1.-20 MGL 130-2600 Lt

301-500 MGL
39130-65000 Lt

250-300 MGL
32500-39000 Lt

Dalyko vertė

1

1

1

2

1

2

2

1

3

1

1

0

0

2

3

1

8

10

22

15

13

6

12

15

93

