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I. Mirties bausmės problema pastaraisiais de
šimtmečiais daugelyje šalių buvo viena iš pa
grindinių visuomenės ir mokslininkų diskusi
jų temų. Nors visų pasaulio valstybių žmonėms
kelia nerimą didėjantis nusikalstamumas ir nu
sikaltėlių jžūlėjimas bei atsiradusios naujos jo
pasireiškimo formos, nusincšančios vienu kar
tu dešimtis nekaltų žmonių gyvybių (teroris
tiniai aktai), vis dėlto visuomenė pasisako už
žmogaus teisių gynimą net ir tuomet, kai jis
pažeidžia baudžiamuosius įstatymus.

mę, neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Įdomu, kad nagrinėjant šį klau
simą Konstituciniame Teisme, tiek pareiškė
jo, tiek suinteresuoto asmens atstovo nuomo
nės visiškai sutapo. Tai reiškia, kad šiame teis
me abu svarbiausi proceso dalyviai vieningai
pasisakė už mirties bausmės panaikinimą. Sa
vo poziciją iš esmės jie grindė šiais argumen
tais: 1) Konstitucijos 18 straipsnyje nurodo
ma, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigim
tinės. Svarbiausia prigimtinė žmogaus teisė
yra
teisė į gyvybę. Pagal Konstitucijos 19
Šiai problemai spręsti nemažai dėmesio
pastaraisiais metais skirta ir Lietuvos Respub straipsnį, žmogaus teisę į gyvybę saugo įsta
likoje, kadangi iki 199S metų gruodžio 21 die tymas. Vadinasi, įstatymų, leidžiančių atimti
nos galiojusio B K 105 straipsnyje (Lietuvos žmogaus teisę į gyvybę, neturėtų būti; 2) Kon
Respublikos 1991 m. gruodžio 3 d. įstatymo, stitucijos 21 straipsnio trečiojoje dalyje nu
1995 m. birželio 8 d. įstatymo ir 1997 m. ba statyta, kad draudžiama žmogų kankinti, ža
landžio 30 d. įstatymo redakcija) buvo nusta loti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis,
tyta, kad už tyčinį nužudymą sunkinančiomis taip pat nustatyti tokias bausmes. Nors pagal
aplinkybėmis asmuo gali būti baudžiamas mir BK 105 straipsnį mirties bausmė galėjo būti
skiriama tik tiems asmenims, kurie padarė la
ties bausme.
bai
sunkų nusikaltimą - tyčinį nužudymą sun
Todėl 1998 metų sausio 15 dieną Seimo
narių grupė kreipėsi į Lietuvos Respublikos kinančiomis aplinkybėmis, tačiau vargu ar nu
Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lie sikaltimo sunkumas ir žiaurumas gali būti lai
tuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 105 komas pagrindu pateisinti bausmės žiaurumą.
straipsnio sankcija, numatanti mirties baus Vykdant mirties bausmę sukeliamos kančios,

kurios gali būti vertinamos kaip asmens kan
kinimo forma.
Perskaičius Konstitucinio Teismo nutarimą,
galima daryti išvadą, kad iš daugelio specialis
tų, išsakiusių savo nuomonę, tik Lietuvos Res
publikos gydytojų sąjungos prezidentas išdrį
so paprieštarauti vyravusiai mirties bausmės
panaikinimo nuomonei ir pareikšti, kad dėl itin
prastos kriminogeninės situacijos Lietuvoje ša
lies baudžiamuosiuose įstatymuose turėtų būti
numatyta mirties bausmė už ypač sunkius nusi
kaltimus. Į šią situaciją ir visuomenės bei vals
tybės interesus taip pat siūlė atsižvelgti ir Lie
tuvos Respublikos generalinis prokuroras. Jo
nuomone, mirties bausmės panaikinimo tikslin
gumo klausimą reikėtų spręsti referendumu.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teis
mas 1998 m. gruodžio 9 d. nutarime pripaži
no, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo ko
dekso 105 straipsnio sankcijoje numatyta mir
ties bausmė prieštarauja Konstitucijos 18, 19
straipsniams ir 21 straipsnio trečiajai daliai.
Priimdamas šį nutarimą, Teismas atsižvelgė į
tai, kad Konstitucija yra vientisas aktas, kurio
įvairiuose straipsniuose įtvirtinta žmogaus gy
vybės apsauga. Kartu buvo įvertintos atitinka
mos tarptautinės bendrijos nuostatos dėl mir
ties bausmės tendencijų, Lietuvos valstybės
tarptautiniai įsipareigojimai ir Lietuvos vals
tybės istorinės raidos patirtis įtvirtinant šią
bausmę baudžiamuosiuose įstatymuose. Nu
tarime pabrėžiama, kad visų nusikaltimų už
kardyti neįmanoma. Kriminalinė bausmė tu
rėtų derinti bausmę su žmoniškumo, pagarbos
žmogui, jo orumui išsaugojimu, o bausmės tiks
las - atkurti nusikaltimu pažeistą tvarką ir už
tikrinti žmonių saugumą. Šiuolaikinė baudžia
mosios teisės teorija kategoriškai atsiriboja
nuo senovės valstybėse egzistavusio Taliono

principo. Mirties bausmė yra fizinis žmogaus
sunaikinimas. Ją paskyrus ir įvykdžius, nc tik
nebelieka žmogaus, bet kartu tokiu nuospren
džiu paneigiama ir šio žmogaus prigimtinė tei
sė į gyvybę [1]. Atsižvelgiant į šį nutarimą
1998 m. gruodžio 21 d. įstatymu padaryti pa
keitimai galiojančiame Baudžiamajame ko
dekse ir tuo galutinai Lietuvoje panaikinta mir
ties bausmė.
II. Nepaisant baudimo mirtimi panaikini
mo, negalime teigti, kad Lietuvoje visiškai iš
spręsta mirties bausmės problema. Daugeliui
žmonių susidaro įspūdis, kad mūsų šalyje for
muojasi tendencija labiau branginti nusikaltė
lio negu lojalaus piliečio teises. Mirties baus
mės panaikinimas, ignoruojant daugumos pi
liečių, pasisakančių už šią kriminalinę bausmę,
nuomonę, pagrįstai kelia klausimą, kas yra
svarbiau - individo teisės ar demokratinės vals
tybės principai. Konstitucijos 1 straipsnyje nu
statyta, kad Lietuvos valstybė yra nepriklau
soma demokratinė respublika. Vienas iš spren
dimų priėmimo demokratinių principų yra
daugumos principas. Šis principas taip pat yra
įtvirtintas Konstitucijoje nustatant Seimo, ki
tų atstovaujančių institucijų veiklos, įstatymų
priėmimo procedūras ir reguliuojant kitus
klausimus. Konstitucijoje taip pat nustatyta,
kad suverenitetas priklauso Tautai (2 straips
nis). Jį piliečiai įgyvendina dalyvaudami val
dant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demok
ratiškai išrinktus atstovus (33 straipsnis). Pi
liečių tiesioginis dalyvavimas valdant šalį yra
ypač svarbi aukščiausios suverenios galios iš
raiška, todėl per referendumą turi būti nusta
tyta tikroji Tautos valia. Visi iki šiol Lietuvos
Respublikoje vykę referendumai, tarp jų ir tie,
kurių metu buvo priimta dabartinė Lietuvos
Respublikos Konstitucija bei konstitucinė nuo-

stata „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma
demokratinė respublika", buvo organizuoti va
dovaujantis šiuo principu ir Lietuvos valstybės
demokratine teisine tradicija. Rinkdami savo at
stovus piliečiai tikisi, kad jų nuomonės bus pai
soma svarbiausiais šalies gyvenimo klausimais.

nepakankamas politinės valdžios dėmesys
žmonių socialinėms reikmėms tik sustiprina
žmogaus nesaugumo visuomenėje jausmą. Tai
viena iš svarbiausių prielaidų, kodėl dauguma
žmonių reikalauja maksimaliai griežtų baus
mių ir yra linkę pritarti mirties bausmei.

Būtina atsižvelgti į tai, kad dabar Lietuvo
je pripažįstamos ir Konstitucijoje įtvirtintos
•žmogaus teisės nėra amžinos ir nekintamos.
Jos yra istorinės mūsų valstybės raidos, jos ati
tinkamos teisinės ir politinės kultūros išraiš
ka. Lietuvos istorijoje randame faktų, kad mir
ties bausmė jau ne kartą buvo naikinama, ta
čiau po kurio laiko vėl įvedama. Siekiant pa
naikinti bet kokią baudimo mirtimi reanima
cijos galimybę, tikslinga įvertinti visas šį pro
cesą lemiančias sąlygas. Todėl šiame straips
nyje stengtasi apžvelgti aplinkybes, kurios gali
lemti mirties bausmės sugrąžinimą į galiojan
čią bausmių sistemą. Kartu nagrinėjami pa
grindiniai mirties bausmės šalininkų Lietuvo
je argumentai ir stengiamasi pateikti šių argu
mentų kritiką.

Pabrėžtina, kad nemažai mirties bausmės
šalininkų yra ir tarp Lietuvos Respublikos Sei
mo narių. Vieni iš jų gana neigiamai reagavo į
minėtą Konstitucinio Teismo nutarimą.
Antai Krikščionių demokratų partijos na
rys Petras Gražulis teigė: „Konstitucinis Teis
mas nusprendė, tačiau mes turime stengtis ap
saugoti žmogų. Dar per anksti atsisakyti mir
ties bausmės. Reikia palaukti, kol sumažės nu
sikalstamumas, sunkių nusikaltimų skaičius.
Dabar visuomenėje vyrauja nuomonė, kad
valstybė labiau rūpinasi nusikaltėliais negu au
ka. Tai turime paneigti."
Nors mirties bausmės panaikinimo idėją la
biausiai gynė Centro sąjungos frakcija, tačiau
jos narys Kazimieras Savinis išsakė priešingą
nuomonę: „Aš esu prieš mirties bausmės pa
naikinimą. Pirmiausia, tvirtinimas, kad panai
kinus mirties bausmę kriminogeninė situacija
nepasikeičia, yra neįrodomas. Antra, jeigu as
muo padarė kelias žmogžudystes, kas gali ga
rantuoti, kad jis ir toliau, išėjęs į laisvę, ko nors
nenužudys. Arba - kaimyno, su kuriuo jis kali.
Kurį laiką šią bausmę reikia palikti. Gal pa
kaktų ir penkerių metų. Žmonės turi patikėti
ir įstatymais turi būti garantuota, kad bausmė
iki gyvos galvos kaliniui niekada nebus peržiū
rėta. Taip pat turi būti didesnis dėmesys au
koms, jų artimiesiems."
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III. Minėta, kad Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo nutarimas buvo priim
tas nepaisant visuomenės nuomonės, nes, įvai
rių tyrimų duomenimis, apie 70 nuošimčių ap
klaustųjų pritaria mirties bausmei. Pavyzdžiui,
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studen
tai dar 1996 metais atlikę teisininkų apklausą
sužinojo, kad mirties bausmės šalininkai su
daro absoliučią daugumą - 75,2 nuošimčių vi
sų respondentų. Pastaraisiais metais ženkliai
padidėjęs nusikalstamumas, gilėjanti ekonomi
nė atskirų visuomenės sluoksnių nelygybė ir
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Pažymėtina, kad tai nuolat vyko ir kitose pasaulio Šalyse. Antai dar 1S64 m. mirties bausmė buvo panaikinta
Rumunijoje, 1867 m. Portugalijoje, JS7Ü m. Olandijoje, 1S90 m. Italijoje. Tačiau po kurio laiko ji vėl buvo įvesta ir
X X a. pradžioje buvo taikoma beveik visose minėtose šalyse.

Prieš mirties bausmės panaikinimą pasisa
kė netgi kai kurie Tėvynės sąjungos frakcijos
nariai. Pavyzdžiui, Jonas Avyžius teigė: „Dar
per anksti naikinti mirties bausmę. Reikia pa
laukti, kol gerokai sumažės nusikalstamumas,
kad žmonės jaustųsi saugūs. Vis dėlto žmogus,
kuris yra nužudomas, taip pat turi prigimtinę
teisę, o tas, kuris pasikėsino, turi atsakyti. Čia
nėra kerštas, bet - teisingumas. Abejoju, ar
mirties bausmė neturi įtakos nusikalstamu
mo mažėjimui. Šiaip ar taip, nusikaltėlius
veiktų pati atmosfera, kad jie gali būti nubaus
ti mirtimi" [2].
Atkreiptinas dėmesys, kad panašių pažiū
rų laikosi skirtingų politinių partijų atstovai,
tuo kartu įrodydami, kad požiūris į mirties
bausmę nepriklauso nuo žmogaus politinės
priklausomybės.
Lietuvos partijas pagal jų požiūrį į mirties
bausmę galima suskirstyti į dvi grupes: vienos
aiškiai pasisako mirties bausmės klausimu, ki
tos tą nutyli. Iš viešų jų atstovų pasisakymų ga
lima manyti, kad visiškai remia mirties baus
mę Krikščionių demokratų sąjunga, Lietuvos
valstiečių partija, Lietuvos tautininkų sąjunga.
Antai Krikščionių demokratų sąjunga yra
tos nuomonės, kad Lietuva dar nėra pasiren
gusi panaikinti mirties bausmę, ir šį klausimą
siūlo spręsti demokratiškiausiu būdu - refe
rendumu.
Lietuvos valstiečių partijos įstatuose skel
biama: „mūsų advokatai ir teisėjai gelbsti
žmogžudžius, nusikaltėlius, skirdami jiems ma
žas bausmes, tuo tarpu žinome, kad bausmė
nusikaltėliams yra skinama apsaugoti visuo
menę nuo sugedusios jos dalies, todėl turi bū
ti priimta įstatyminė norma, kad tas žmogus,
kuris atima gyvybę kitam žmogui, tuo pačiu
praranda teisę ir į savo gyvybę" [3].

Lietuvos tautininkų sąjunga iškeldama bū
tinybę kovoti su piktnaudžiavimu tarnybine pa
dėtimi kartu reikalauja griežtesnių bausmių.
Dr. V. Poškevičiaus teigimu, esamų bausmių
ribos visiškai neišnaudotos ir dar yra rezervas
jas griežtinti. „Šiuo metu šališki, nepelnytai
švelnūs nuosprendžiai grąžina nusikaltėlius į
aplinką, kurioje jie netrukus vėl nusikalsta."
Susidaro įspūdis, kad, anot Tautininkų sąjun
gos, nusikaltėlis yra toks žmogus, kuris savo gy
venime niekada neturės galimybės pasitaisyti.
Kaip ir viso pasaulio, Lietuvos politikai, pa
sisakydami už mirties bausmę, dažnai remiasi
populistiniu argumentu - visuomenės nuomo
ne, tuo mėgindami parodyti esą tikrieji visuo
menės interesų gynėjai. Kiti argumentai už
mirties bausmę visiškai kartoja bendrus retencionistų (mirties bausmės šalininkų) teiginius.
Atmetę emocijas, kurios dažnokai lydi rctencionistų retoriką, ir pamėginę atskleisti šios
pozicijos racionalų branduolį, pastebėtumėme,
kad kartojasi trys pagrindinės mirties bausmės
šalininkų argumentacijos idėjos. Pirma - at
pildo, arba retribucijos, idėja; antra - izoliaci
jos idėja, o trečia - įbauginimo, arba deterancijos, idėja.
Atpildo idėja remiasi gerai žinomu princi
pu „akis už akį" ir reikalaujama atpildo už pa
darytą blogį. Kiek šis principas bebūtų kodifi
kuotas ar užmaskuotas kitais teiginiais, jo es
mė išlieka viena - teisingiausias atpildas žudi
kui yra atimti jo paties gyvybę. Tačiau tokiu
primityviu principu remiantis turėtų būti su
deginamas padegėjo turtas, sulaužiusiam koją
ar ranką taip pat sulaužoma ranka. Manyčiau,
ši idėja paseno ir ja šiuolaikinėje visuomenėje
neturėtų būti vadovaujamasi. Visuomenė turi
įvairių galimybių parodyti neigiamą požiūrį į
nusikaltimą ir nusikaltėlį ir netaikyti pačios
žiauriausios - mirties bausmės.

Remiantis izoliacijos principu siūloma tai
kyti mirties bausmę kaip efektyvią priemonę,
apsaugančią visuomenę nuo recidyvo. Valsty
bė, vykdydama esmines savo vidaus funkcijas,
privalo užtikrinti žmogaus saugumą visuome
nėje. Negalima geriau užkirsti kelio recidyvui,
negu atimti gyvybę nusikaltėliui ir tokiu būdu
nusikratyti juo visiems laikams. Toks siekis ga• lėtų būti vadinamas atsakomybe už potencia
lių aukų likimą.
Kriminologijos mokslas pateikė ne vieną
nusikaltėlio asmenybės klasifikaciją. Tačiau
dažniausiai Lietuvoje nusikaltėliai skirstomi į
šiuos tipus: atsitiktiniai, situaciniai, piktybiniai
ir itin pavojingi. Daugelis asmenų, nuteistų
mirties bausme, yra padarę ne vieną sunkų nu
sikaltimą. Niekas negali paneigti, kad pripa
žinti piktybiniais ar itin pavojingais nusikaltė
liais, jie ir toliau nedarys naujų nusikaltimų.
Tuo remdamiesi mirties bausmės šalininkai gi
na izoliacijos principo pagrįstumą. Tačiau ly
giai taip pat nėra jokios garantijos, kad pa
smerktasis mirti ateityje būtų padaręs kitą sun
kų nusikaltimą. Tai, ko norima išvengti, neturi
fakto pobūdžio, yra tai, kas dar galbūt atsitiks,
kažkuo galbūt tikėtinu ir visada nutolusiu. Šiuo
atveju pasirenkama tarp faktiško ir realaus gy
vybės atėmimo ir labai mažai tikėtinos žalos
ateities aukai atsiradimo. Nemanau, kad tai ly
giavertės vertybės. Kalbama apie teisę į gyvy
bę - visų žmogaus teisių pagrindą. Pabrėžtina,
kad yra nemažai būdų, kaip žmogui, neteku
siam laisvės, galima panaudoti veiksmingas,
bet ne tokias žiaurias priemones, kurios eli
minuotų galimybę padaryti naują nusikaltimą.
Net E. Kantas, kuris visada buvo mirties baus
mės šalininkas, teigė, kad nusikaltėlio baudi
mas mirtimi siekiant visuomenės saugumo
reiškia, kad nusikaltėlis traktuojamas identiš

kai, lygiai taip pat nusikaltėlis traktavo auką kaip priemonę pasiekti tam tikrą tikslą. Tai
prieštarauja žmogaus vertės idėjai. Todėl ne
įtikinamai skamba E. Van den Haag teiginys:
„Manau, neturime teisės rizikuoti galimų at
eities aukų gerove vien tam, kad išsaugotume
žmogžudžius; atvirkščiai, mūsų moralinė pa
reiga yra egzekucijos įvykdymas, jei ji ir ne
duoda norimo rezultato" [4].
Didžiausią reikšmę mirties bausmės šali
ninkai skiria įbauginimo idėjai - baimė būti
nubaustam mirtimi sulaiko potencialius nusi
kaltėlius nuo nusikaltimų. Manoma, kad pa
grasinimas mirtimi gali sustabdyti asmenį, su
siruošusi daryti nusikaltimą. Tokio grasinimo
įgyvendinimas gali teigiamai paveikti visą vi
suomenę, išgąsdinti linkusius nusikalsti asme
nis. Anot mirties bausmės šalininkų, atsisakius
šios bausmės bus prarastas pagrindinis teisė
saugos institucijų kovos su nusikalstamumu ar
gumentas. Net jei mirties bausmė nebus vyk
doma, vien jos buvimas ir įvykdymo galimybė
bus pakankamas visuomenės saugumo garan
tas. Antai Naujosios sąjungos (socialliberalų)
Kauno skyriaus pirmininkas Erikas Tamašaus
kas 1998 m. gruodžio 7 d. laikraštyje „Kauno
diena" rašė: „Mūsų nuomone, argumentai, jog
mirties bausmė nestabdo nusikalstamumo, yra
nepagrįsti. Pritarus mirties bausmės panaiki
nimo šalininkų argumentams, jog reikia atsi
sakyti mirties bausmės tik todėl, kad jos taiky
mas nelikviduoja nusikalstamumo, neapsaugo
nuo žmogžudysčių, tuö pačiu pagrindu reikė
tų atsisakyti nuo bausmių apskritai, nes bet ko
kių bausmių taikymas nepanaikina nusikals
tamumo. Mirties bausmė, kaip ir bausmė ap
skritai, sulaiko nuo nusikaltimo (nužudymų)
ne kiekvieną asmenį, o tam tikrą dalį nuosek
liai mąstančių žudikų, verčia juos labiau ap-

galvoti savo veiksmus, o samdomi žudikai da
rosi mažiau ryžtingi."
Tačiau šiuos mirties bausmės šalininkų tei
ginius visiškai paneigia faktai. Be abejo, mir
tis turbūt didžiausias blogis, kuriuo galima gra
sinti žmogui. Mirties baimė daugeliui žmonių
yra didesnė už bet kokią kitą baimę. Tačiau tokį
poveikį žmogui daro ne abstrakti mirties tiki
mybė, o realus ir akivaizdus jos galimumas. Bū
tent tai ir užmiršta mirties bausmės šalininkai.
Mirties baimę skirtingai išgyvena asmuo, nu
teistas mirties bausme, ir asmuo, tik susiruo

šęs daryti nusikaltimą. Pastarajam mirties ti
kimybė atrodo abstrakti ir apie ją dažniausiai
nesusimąsto. Anot E. Bičkausko, asmenų, pa
dariusių nusikaltimus, už kuriuos būtų galima
bausti mirtimi, apklausos duomenys rodo, kad
bent 9 iš 10 darydami nusikaltimą negalvojo
apie jų laukiantį atpildą [5]. Šie asmenys tikė
josi, ir dažnai ne be pagrindo, visai nepakliūti
teisėsaugos institucijų atstovams bei neatsakyti
už padarytas nusikalstamas veikas. Šį jų tikėji
mo pagrįstumą puikiai iliustruoja pateikta gra
finė analizė [6].
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Taigi statistikos duomenys rodo nuolat dau
gėjant užregistruotų nusikaltimų, tuo tarpu
bendras nusikaltimų išaiškinimas net geriau
siu metu siekia tik 43 nuošimčius. Negalima
nepaminėti, kad vien tokių sunkių nusikalti
mų kaip tyčinis nužudymas, tyčiniai sunkūs kū
no sužalojimai ir išžaginimai šalyje kasmet ofi

cialiai užregistruojama daugiau kaip 900 at
vejų. Daugiau kaip ketvirtadalis jų neišaiški
nama.
Viename iš JTO parengtų tyrimų, nagrinė
jant mirties bausmės ir nužudymų skaičiaus ry
šį, sakoma, kad „negauta jokių moksliškai pa
grįstų duomenų, patvirtinančių, kad mirties

bausmė daro didesnį stabdomąjį poveikį nei
įkalinimas iki gyvos galvos" [7]. Tai rodo ir vals
tybių, atsisakiusių šios bausmės, praktika - bu
vo galima tikėtis nusikalstamumo bangos, ta
čiau taip neatsitiko. Lietuvoje ši bausmė ofi
cialiai nevykdoma nuo 1995 metų. Tai žino
ma visuomenei ir nusikalstamam pasauliui,
bet nužudymų per šį laikotarpį nepadaugėjo
(1997 metais užregistruoti 391 tyčinis nužu
dymas, o 1998 metais - 356 tokie nusikaltimai).
Tačiau visos atliktos analizės neįtikina mir
ties bausmės šalininkų. Boguslavas Voinevičius
rašo ta tema iš rigoristo pozicijų : „Aboliucionistai kelia visai nevykusius argumentus. Štai
vienas dažnai iškeliamas: ne bausmės žiauru
mas, bet jos neišvengiamumas gali atbaidyti
nusikaltėlį. Kitaip tariant, ne plotis apskaičiuo
ja stačiakampio lauką, bet ilgis. Atbaidymo
efektas pasiekiamas, kai bausmė yra ir griež
ta, ir neišvengiama. Čia panašu į daugybą: kai
kažkuris veiksnys mažėja, mažėja ir visas efek
tas, o kada siekia nulio - darosi nuliu. Didelis
griežtumas, kai mažai išaiškinama nusikaltimų,
naudos neduos, tačiau nepadės ir didelis išaiš
kinimo rodiklis, jei mažas bausmės griežtu
mas." [8] Tokius pačius argumentus pateikia
ir mirties bausmės šalininkai Lietuvoje. Tai ga
na logiški argumentai, bet nepaaiškinantys, ko
dėl būtent mirties bausmė laikoma būtina
griežta bausme. Užsienio šalių patirtis rodo,
kad optimaliam išaiškinamumo ir bausmės
griežtumo santykiui pasiekti visiškai pakanka
ir laisvės atėmimo bausmių.
Neretai mirties bausmės šalininkų pateikia
mi ir finansiniai argumentai: mirties bausmė
mokesčių mokėtojams kainuoja kur kas pigiau
nei ilgalaikis laisvės atėmimas. Pabrėžtina, kad
dabar laisvės atėmimo vietose Lietuvoje yra
per 14 tūkstančių nuteistųjų, iš jų nubaustų

laisvės atėmimu iki gyvos galvos yra tik kelios
dešimtys. Kiekvienam kaliniui išlaikyti valsty
bė skiria tiek pat lėšų. Įvykdant mirties baus
mę kelioms dešimtims asmenų, o neskiriant
jiems ilgalaikio laisvės atėmimo bausmės, su
taupoma tikrai menka suma, palyginti su visų
nuteistųjų laisvės atėmimu išlaikymu. Be to,
vertinant mirties bausmę, kaip visuomenės gy
nybos ir būtinojo reikalingumo priemonę užkardant nusikaltimus, negalima pamiršti pa
grindinės nuostatos, kad tokiu atveju gresian
ti ir išvengtoji žala turi būti įvertintos ne tik
kiekybiniu, bet ir kokybiniu požiūriu. Negali
ma stengtis išvengti materialinių išlaidų žmo
gaus gyvybės sąskaita.
Nevisiškai pagrįsta ir vadinamoji gailesčio
teorija. Pagal ją, mirties bausmė saugo nusi
kaltėlius arba neteisingai nuteistuosius nuo dar
siaubingesnės mirties nuo minios rankų, o mi
nią savo ruožtu nuo atsirandančios dalyvau
jant kolektyviniame nužudyme demoralizaci
jos. Mirties bausmė, pasak šios teorijos šali
ninkų, mažina neformalios agresijos ir prievar
tos visuomenės viduje lygio didėjimo riziką ir
iš esmės neprieštarauja visuomenės taikos idė
jai. Teorijos šalininkai remiasi istorijos pavyz
džiais, kai žinomi nusikaltėliai buvo pagrobia
mi iš kalėjimo ir vėliau minios siaubingai nu
žudomi, kadangi, žmonių įsitikinimu, jie ne
buvo tinkamai nubausti. Reikia manyti, kad ši
teorija labiau remiasi vyravusiomis viduram
žių visuomenėje pripažintomis moralės normo
mis. Nesinori tikėti, kad šiuolaikinės visuome
nės nariai taip būtų ištroškę kraujo, jog pultų
viešai žudyti nusikaltėlį vien todėl, kad jis nu
baustas laisvės atėmimu, o ne mirtimi. Rctcncionistų pateikiami pavyzdžiai dauguma yra iš
XVIII ar X I X amžių šiaurinės Amerikos kon
tinento dalies kolonizatorių gyvenimo vadina-

momis laukinių Vakarų sąlygomis. Nemanau,
kad šie pavyzdžiai ar argumentai tiktų dabar
tinei Lietuvos visuomenei.
Paminėtina, kad dabar mirties bausmės ša
lininkai Lietuvoje pateikė ir ne taip plačiai ži
nomų argumentų, grindžiančių mirties baus
mės būtinybę.
Antai 1999 metų rugpjūčio 21 dieną dien
raštyje „Lietuvos rytas" buvo paskelbtas
straipsnis „Nuteistieji iki gyvos galvos - tarp
depresijos ir menkų vilčių". Šiame straipsnyje
kalbama apie asmenis, kuriems mirties baus
mė buvo pakeista laisvės atėmimu. Remdamie
si atliktais psichologiniais testais, straipsnio au
toriai teigia, kad nemažai nuteistųjų laisvės at
ėmimu iki gyvos galvos nebematydami ateities
perspektyvų praranda poreikį bendrauti, jie
tarsi netenka savojo „aš". Tikėtina, kad anks
čiau ar vėliau sutriks tokių žmonių psichika.
Toks lėtas asmenybės degradavimas prilygina
mas pačiam žiauriausiam kankinimui, o tai yra
ne geriau nei mirties bausmė [9]. Egidijus Bič
kauskas minėtame straipsnyje „Argumentai
„už" ir „prieš" mirties bausmę" pagrįstai rašė:
„net jeigu tokie asmenys kada nors išeis, kita
jų apgyvendinimo vieta pirmiausia bus psi
chiatrinė ligoninė". Todėl straipsnyje keliamas
gana pagrįstas klausimas - kokia prasmė, atsi
sakius mirties bausmės, pamažu naikinti nu
teistojo psichiką? Niekas nemėgino atsakyti į
šį gana svarbų klausimą, nors problema tikrai
nėra nauja.
Pabrėžtina, kad šis argumentas buvo pla
čiau nagrinėjamas šio amžiaus viduryje. Bo
guslavas Volnievičius rašo: „Teismų sistemoje
svarbiausia bausmė turi išimtinę reikšmę, bet
ne dėl to, jog yra griežčiausia. Mirtis - tai ne
baisiausia, kas gali atsitikti žmogui. Būtų klai
dinga manyti, kad ši bausmė yra paskutinė iš

galimų bausmių pagal griežtumą. Svarbiausia
bausmė visiškai nepriklauso šiai eilei, tai kito
kios rūšies bausmė. Kitos bausmės pagal savo
padarinius neišeina už šio pasaulio ribų, jas
įvykdžius žmogus pasilieka jame. Svarbiausia
bausmė priverčia iškeliauti į kitą pasaulį ir ge
sina bet kokią viltį ar kančią. Išimtinė jos svar
ba susijusi su išimtine vieta, kurią žmogaus gy
venime užima mirtis. Pagrindinė bausmė yra
metafizinė" [10]. Jam antrina Žakas Bažunas:
„Nieko šioje žemėje nėra atšaukiamo, o įkali
nimas mažiausiai iš viso. Pati svarstymo kan
čia yra bausmė, o išteisinimas nieko nepanai
kina. Perskaitykite sukrečiančius memuarus
Viljamo Valako, nepagrįstai apkaltinto žmo
nos nužudymu ir „išgelbėto" apeliacinio bau
džiamojo teismo - išgelbėto kam? Būti negai
lestingai ištremtam ir sielvartingos vienatvės
metams. O atsitikimai Adolfo Beko, Oskaro
Skatcro ar nelaimingo banko kasininko Bruk
line, kuris buvo šiek tiek panašus į klastotoją
ir praleido aštuonerius metus Sing Singo ka
lėjime tik dėl to, kad išeitų į laisvę su „kom
pensacija", kurios išraiškos forma - palaužtas,
netekęs draugų, nenaudingas žmogus; jei žmo
gaus orumas turi kokią reikšmę, visiems jiems
būtų buvę geriau mirti prieš tai, kai jiems atsi
vėrė kalėjimo durys. Todėl proceso metu gy
nėjas visuomet sako prisiekusiesiems (ir yra
teisus): bus daug geriau, jei pakarsite šį žmo
gų, nei dovanosite jam gyvybę, pasmerkdami
kalėti iki gyvos galvos. Kai dėl manęs, be jokių
abejonių, pasirinkčiau mirtį. Kadangi tokio pa
sirinkimo galimybė neegzistuoja, vieną kartą
išgirsime prašant jos kaip privilegijos - žmo
gaus orumo vardan. Dabartinėmis mirties
bausmės priešininko pažiūromis patikėsime tik
kai jis dvylika mėnesių praleis nuteistojo ka
meroje." [11]

Tiesa, galima sakyti, kad paskutinis pareiš kos tyrimai parodė, kad tarp šių grupių asme
kimas yra asmeninis pirmiau išsakytų žodžių nų mokslininkai nerado esminių skirtumų.
autoriaus reikalas. Reikėtų paklausti nekaltai Laisvės atėmimas iki gyvos galvos yra neatsie
kalėjimu nubausto asmens, ar jis norėtų ge jamas ir Anglijos bausmių sistemos elemen
riau mirti, nei turėti viltj po paleidimo iš gyve tas. Nors ši bausmė nėra nauja, tačiau plačiau
nimo kalėjime katorgos su nuplėšta garbe, ku ją taikyti reikėjo įkalinimo įstaigų reformos.
riam tai turi daug didesnę reikšmę nei tikriems
Paprasčiausia galima išeitis - nuteistie
nusikaltėliams, atkurti dar gyvenime tikrą mo- siems iki gyvos galvos suteikti galimybę atgau
• ralinę tiesą - juk negali būti kompensuojama ti laisvę po 20-30 metų. Tačiau vargu ar tam
tam, kuriam nedaug ar visiškai nieko neduo pritartų visuomenė. Vien vilties nuteistiesiems
ta. Be to, paaiškėja, kad šių žodžių autorius iki gyvos galvos suteikimas jų aukų artimie
kalėjimą laiko daug žiauresne bausme nei pa siems atrodys didžiausia neteisybė. Žinoma,
ti mirtis ir šiuo požiūriu nelauktai sutinka su nusikaltimo aukos negali vertinti objektyviai.
tam tikro abolicionistų pogrupio nuomone, Tačiau vis dėlto net šeši iš devynių nuteistųjų
kad mirties bausmė yra pernelyg silpna, per Lietuvoje mirties bausme pripažino, kad gauti
nelyg trumpalaikė bausmė nusikaltėliui. No kulką į pakaušį kur kas lengviau, negu visą gy
rint elgtis pagal praktinį teisingumą, žudiką pri venimą sėdėti kalėjime [13]. Tuo tarpu kiek
klauso pasmerkti kančioms iki gyvos galvos vienas žmogus turi turėti galimybę pasikeisti.
monotoniškoje kalėjimo sistemoje. Galimas Nepaisant antropologinių teorijų apie nusikal
daiktas šio mąstymo klaida - pažymėta jau Be- tėlio asmenybę, pastarojo dešimtmečio krimi
karijos - jog nebuvo atsižvelgta, kad prabėgus nologijos mokslo doktrina leidžia tikėti, kad
kažkiek metų nusikaltėlis prisitaiko prie gyve net sunkiausią nusikaltimą padaręs žmogus ga
nimo kalėjime taisyklių, tarp kurio sienų ran li pasitaisyti. Todėl pagrįsta nuomonė, kad to
da lygiai tiek malonumo, tiek ir nemalonumo, kiems asmenims turi būti palikta viltis ir gali
pralaimėjimo ir pergalės, vilties ir nusivylimo mybė po 20-30 metų išeiti į laisvę. Tačiau kalė
analogiškai tiems, kurie yra duoti žmonėms, jime jiems turi būti suteiktos normalios gyveni
gyvenantiems laisvėje. [12] Taigi iš tiesų pa mo sąlygos: užkardyti žiaurumo ir neteisėto
grindinis klausimas, kurį reikėtų išspręsti - žmogaus pažeminimo faktai, suteikta galimybė
kaip elgtis su asmenimis, nuteistais laisvės at mokytis ir gauti išsilavinimą, normali apranga,
ėmimu iki gyvos galvos - keliamas ne todėl, laikomasi higienos reikalavimų ir kt.
kad šie asmenys negalėtų prisitaikyti prie ka
Morališkai pateisinti žudymą už padarytą
lėjimo aplinkos, o todėl, kad jie negali susitai
nusikaltimą siekta pateikiant argumentą, kad
kyti neturį vilties išeiti į laisvę. Kartu vis dėlto
nusikaltėlis, pasikėsindamas į šventą aukos gy
būtina atkreipti dėmesį, kad įkalinimo įstaigų
vybės teisę, praranda ir savo teisę į gyvybę. K i 
aplinka toleruoja, o neretai ir skatina smurtą.
tais žodžiais tariant, nusikaltėlis dėl savo po
Antai JAV atlikti prižiūrėtojų ir kalinių psichi
elgio pats atsiduria už teisės ribų, todėl jokia
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„ < . . . > kenčiąs šiandienius nelaimės momentus nutolsta nuo būsimųjų. Visos kančios mūsų vaizduotėje yra
perdedamos. Tis, kuris kenčia, visada ras <... > nesuprantamos ir nežinomos paguodos, nes jie sutelkia visą kentėtojo
jausmingumą jų kančiomis užgrūdintoje sieloje." (Č. Uckarija, p. 67)
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teisė ir teisė j gyvybę negali jo apsaugoti. E. Ta
mašausko nuomone, žudiko teisė gyventi ne
atimama, o prarandama. Pripažinus, jog ne
galima kėsintis j žudiko gyvybę, tenka sutikti,
kad gyvybės ir mirties klausimą faktiškai spren
džia ne valstybė ir net ne visuomenė, o pats
žudikas. Kurie atsisako gerbti artimo teisę gy
venti, tie atsisako ir ta pareiga garantuotos tei
sės gyventi. Tačiau pripažįstant, kad žmogus
yra pajėgus atsidurti už „teisės ribų", kartu pri
pažįstama, kad jis atsiduria ir už baudžiamo
sios teisės reguliavimo ribų, o tai reiškia, kad
lygiai gali būti tiek nepagrįstai nubaustas, tiek
ir nepagrįstai išvengti pelnytos bausmės. To
kia pozicija baudžiamosios teisės doktrinai ne
priimtina, kadangi prieštarauja tiek pamati
niams teisės principams, tiek demokratijos ar
žmogaus teisių suvokimui.
Nepakankamai pagrįstas ir dažnas argu
mentas, kurį labai gerai išreiškia G. Simmel žo
džiai „Šiandien apskritai žudo individai, visiš
kai nepataisomi ir moraliai sugedę; sunkiais ir
didvyriškais laikais žmogžudystes įvykdydavo
visai kitokio išprusimo žmonės, kurių prana
šumą ir narsumą išsaugoti buvo paprasčiau
sias atskirų asmenų grupės interesas. Todėl vi
dinės žudikų esmės skirtingose istorijos pako
pose skirtumas yra bausmių diferencijavimo
pagrindas." [14] Jei šis komentaras būtų tei
singas, iš jo išplauktų, jog šiuolaikinis žudikų
tipas yra susijęs su ypač stipriu jo piktos valios
pasireiškimo intensyvumu. Tokia padėtis šiuo
visuomenės raidos etapu mirties bausmę daro
būtiną ir neišvengiamą. Reikia manyti, kad to
kiais argumentais daugelis autorių nepagrįs
tai idealizuoja praeitį. Deja, nėra nepaneigia
mų mokslinių įrodymų, kad ankstesnių visuo
menės raidos laikotarpių gyventojai iš esmės
skiriasi nuo dabartinių žmonių savo morale, o

jei ir skiriasi, nemanau, kad į gerąją pusę. Bū
tina atsižvelgti į anksčiau, ypač viduramžiais,
klestėjusią stipresniojo teisę. Būtent tie idea
lizuojami aristokratinės kilmės herojai, kurie
nevaržomi žudė kiekvieną jiems paprieštara
vusį, šiandien būtų laikomi nepataisomais žu
dikais psichopatais, prieš kuriuos blanktų bet
kuris šių laikų serijinis žmogžudys. Turbūt nė
ra reikalo diskutuoti dėl įrodytų istorijos fak
tų, kad viduramžiais net įstatymais atskira as
menų grupė (luomai) turėjo pirmenybę ir įvai
rių privilegijų kitiems asmenims, tapdama
praktiškai nebaudžiama už bet kokius nusikal
timus. Lietuvos teritorijoje 1468-1529 metais
galiojusiame Kazimiero teisyne aiškiai buvo iš
skiriamas faktinis bajorų nebaudžiamumas. Ja
me teigiama, kad už vagystę baudžiami ne ba
jorai nuo septynerių metų [15]. Tai yra aiškus
bajorų pranašumo ir nebaudžiamumo išsau
gojimo pavyzdys. Todėl argumentas, kad mir
ties bausmė būtina, nes dabartiniai žudikai la
biau moraliai sugedę, neatlaiko jokios kritikos.
IV. Apžvelgus visus mirties bausmės šali
ninkų argumentus ir išsakytą jų kritiką, gali
ma daryti prielaidą, kad besaikis bausmių
griežtinimas nepadeda spręsti nusikalstamu
mo problemų, o tik sudaro iliuziją, kad su nu
sikalstamumu itin stipriai kovojama, ir nelei
džia imtis tikrai veiksmingų sprendimų paieš
kos. Tailande mirties bausmė už narkotikų įve
žimą ar išvežimą taikoma seniai ir plačiai. Pa
smerkta myriop šimtai žmonių, tačiau narko
tikų problema tebelieka rimta ir neišspręsta.
Atkreiptinas dėmesys, jog mirties bausmės
šalininkai nesutinka, kad mirties bausmės bu
vimas neturi įtakos sunkių nusikaltimų skai
čiui. Pabrėžtina, kad dėl to, kas veiksmingiau,
didėjantis nusikaltimų išaiškinimas ar bausmės
griežtumas, ginčijamasi ne tik Lietuvoje. An-

tai G. Bckcris, nagrinėdamas bausmės proble
matiką iš bendrosios prevencijos (įbauginimo)
pozicijų, analizavo dar C. Bekarijos iškeltą pro
blemą, kas turi didesnę įtaką nusikaltėliams
įbauginti: išaiškinimo tikimybė ar bausmės dy
dis? Jis suformuoja pagrindinę tezę, jog nusi
kaltėliai renkasi tarp „konkuruojančių" nusi
kaltimų pagal jų rizikos laipsnį, kurios svar• biausias elementas yra galimos bausmės dydis
ir nusikaltimo išaiškinimo tikimybė. Pasirodo,
kad esant didelei išaiškinimo tikimybei ir ati
tinkamai bausmės sušvelninimo galimybei ne
abejotinai sumažėja nusikaltimų. Tačiau yra
nusikaltėlių, kurie teikia pirmenybę rizikai jų neišgąsdina žaidimas didelėmis įstatyme nu
matytomis bausmėmis ar didelė pralošimo (nu
sikaltimo išaiškinimo) tikimybė. Tokie žmonės
nepakeistų savo elgesio net tada, jei bausmės
būtų dar griežtesnės (iki griežčiausios iš jų mirties bausmės), ar labai padidėtų išaiškini
mo tikimybė. Spręsdamas minėtą problemą
G. Bckeris daro išvadą, kad visuomenės sau
gumui didesnę reikšmę turi nusikaltimo išaiš
kinimo tikimybė nei baudžiamajame įstatyme
nustatytas bausmės dydis. Jis teigia pripažįstąs
apibendrintus teiginius, kad tikimybės laipsnio
pakitimas, lemiantis, kad tas asmuo bus teisia
mas ar nubaustas, turi didesnę įtaką nusikalti
mų skaičiui nei bausmės rūšies pakitimas [16].
Nepaisydami atliktų tyrimų, kurie įrodo, kad
mirties bausmės buvimas nelemia sunkių nusi
kaltimų skaičiaus, dauguma žmonių (bent jau
Lietuvoje) įsitikinę, kad būtent ši bausmė yra
vienas iš lemiamų sunkių nusikaltimų dinami
kos veiksnių. Negalima atmesti ir to fakto, kad
per jau minėtas apklausas išryškėjo viena svar
bi tendencija: asmuo greitai tampa aršiu mir
ties bausmės šalininku, jei tik nusikaltimas pa
daromas jam pačiam ar jam artimam žmogui.
Aukai ar jos artimiesiems retai rūpi mirties

bausmės priešininkų argumentai, dažnai jie va
dovaujasi tik kerštu. Dėl to tokį sukrėtimą pa
tyrę žmonės neretai ilgam ir kategoriškai nusi
teikia prieš mirties bausmės panaikinimą.
Lietuvoje speciali gyventojų apklausa dėl
mirties bausmės panaikinimo dar nebuvo su
rengta. Faktiškai ji nebereikalinga. Tačiau ne
kelia optimizmo tas faktas, kad spaudoje nuo
lat rašoma, jog teismai teisiamiesiems skiria
per švelnias bausmes. Kartu daroma išanksti
nė prielaida, kad jos neturi prevencinio povei
kio kitiems asmenims. Didelis nusikalstamu
mas, jo struktūra, didėjantis nukentėjusiųjų
nuo padarytų nusikaltimų skaičius lemia, kad
ne vien gyventojai, bet kartais ir mūsų šalies
teisininkai pamiršta akademinę tiesą: svarbiau
sia yra ne bausmės griežtumas, o jos neišven
giamumas. Tiksliau tariant bausmės neišven
giamumo ir minimalios būtinos bausmės už pa
darytą nusikaltimą visuma.
Konstitucinis Teismas pažymėjo - jei ne
pakankamai rūpinamasi gyventojų saugumu,
net ir panaikinus mirties bausmę, psichologi
nis poreikis ją įvesti gali vėl atsirasti. Tai reiš
kia, kad svarbu ne tik išspręsti klausimą, gali
ma panaikinti mirties bausmę ar ne, bet rea
liai užtikrinti žmonių saugumą. Tai pasiekti ga
lima ne vien atskirų bausmių buvimu, taip pat
teisėsaugos institucijų darbu.
Vis dėlto, nepaisant to, kad dauguma žmo
nių Lietuvoje yra už mirties bausmę, pastebimi
teigiami daliniai Lietuvos gyventojų nuomonės
pokyčiai. Štai straipsnio autoriaus 1999 metais
atliktos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
studentų apklausos duomenimis, beveik treč
dalis apklaustųjų buvo prieš mirties bausmę.
Tai džiugina, kadangi panašiose apklausose, at
liktose prieš penkerius metus, beveik 98 nuo
šimčiai apklaustųjų Teisės fakulteto studentų
buvo už mirties bausmę.
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CRITICISM O F A B O L I T I O N O F T H E D E A T H P E N A L T Y IN LITHUANIA
Summary
The author of an article „Criticism of Abolition of

number of supporters of the death penalty among

the Death Penalty in Lithuania" acknowledges sig

representatives of different political parties in the

nificance of the death penalty and therefore, ex

Seimas.

presses doubts related to importance of rcanimation

By analyzing the arguments laid down by critics

of the death penalty in Lithuania. Consideration of

of abolition of the death penalty, the author intends

arguments laid down in the Resolution passed by

to disclose the weak points of these arguments. The

the

article emphasizes an idea expressed in the Resolu

Court

of Constitution of the

Republic of

Lithuania on December 9, 1998 is focused on criti

tion of the C o u n of Constitutions of the Republic

cism in the address of this Resolution. It should be

of Lithuania (as of Dec. 9, 1998), which implies that

noticed that the above-mentioned Resolution of the

a psychological need to reintroduce the death pen

Court of Constitution of the Republic of Lithuania

alty may appear despite abolition of the death pen

was adopted regardless to the public opinion, since

alty, unless security of the population is assured.

data of various surveys shows that about 70 per cent

This means that the matter covers not only solution

of the inquired population approve the death pen

of a question to abolish the death penalty or not,

alty. It should be also emphasized that there is a

but actual assurance.

Įteikta 2000 m. vasario 26 d.

