ISSN 1392-1274. TEISE 2004 52

BAUSMĖ: BENDROSIOS TEORINĖS PROBLEMOS
Romualdas Drakšas
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Baudžiamosios teisės katedros docentas
socialinių mokslų daktaras
Saulėtekio ai. 9, I rūmai, LT-10222 Vilnius
Tel. (370 5) 236 61 67

Straipsnyje nagrinėjamos bendrosios teorinės kriminalinės bausmės problemos. Šio darbo tikslas - suformuluoti Lietuvos sąlygomis priimtiniausią kriminalinės bausmės sampratą, apibūdinti bausmės paskirtį ir
atsakyti į klausimą - ar valstybė turi teisę bausti nusikaltusį asmenį.
The article covers common theoretical problems concerning a criminal penalty. The work sets forth an
objectto formulate the most acceptable concept of a criminal penalty under conditions of Lithuania, to
describe a purpose of a penalty and to answer a question whether a state has a right to punish a guilty
person.

turi teisę bausti nusikaltusius asmenis. Buvo sukurta nemažai mokslinių teorijų, įvairiai sprenVienas iš pagrindinių ir visuotinai pripažįstamų džiančių baudžiamosios atsakomybės klausimus,
baudžiamosios teisės principų yra atsakomybės tarp jų ir neigiančių valstybės teisę bausti.
neišvengiamumo principas. Jis reiškia, kad kiekGalima išskirti tris pagrindines grupes teorivienas padaręs nusikalstamą veiką asmuo turi
jų, neigiančių valstybės teisę bausti nusikaltimą
sulaukti bausmės arba kitokių baudžiamojo teipadariusį asmenį: teorijos, neigiančios valios
sinio poveikio priemonių, kurias numato baulaisvę; teorijos, neigiančios egzistuojančią bausdžiamasis įstatymas. Šis straipsnis skiriamas
mių sistemą; teorijos, neigiančios pačią valstybausmės teorijos analizei, jame siekiama atbės teisę bausti [1, p. 19-24.) Antai determinisskleisti kriminalinės bausmės požymius, apibūtai1, vertinantys visuomenę ne kaip atsitiktinių
dinti jos paskirtį ir suformuluoti Lietuvos sąlygomis priimtiniausią kriminalinės bausmės sam1
pratą, o kartu atsakyti į klausimą - ar valstybė
Paminėtina, kad determinizmo idėjos kilo jau senovės filosofijoje, labiausiai išryškėjo antikos atomistikoje.
turi teisę bausti nusikaltusį asmenį.
Toliau determinizmo plėtra siejama su naujųjų laikų gamL Prieš nagrinėjant pačią kriminalinę bausmę tos mokslų laimėjimais. Galileo, Kepleris, Descartesas,
ar atskirą jos rūšį reikėtų paminėti, kad baudžia- Leibnizas, Newtonas buvo laikomi klasikinės moderniomosios teisės teorijoje ir filosofijos moksle ne kar- jo mokslo epochos pradininkais, kurie matematiką manė esant visų tikrų mokslinių aiškinimų modeliu [2,
tą buvo keliamas klausimas, ar valstybė apskritai p. 212].
Įvadas
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būtina panaikinti bausmes ir grįžti prie senojo
gyvenimo būdo, pagrįsto bendruomeniniu darbu. Ši teorija pabrėžia visuomenės poveikio
žmogaus asmenybės formavimuisi svarbą.
R. Oweno nuomone, valstybė negali bausti asmenų, t. y. keršyti jiems už nusikaltimus, kadangi ji pati lėmė šių asmenų neteisėtą elgesį. Žmonių asmenybės formuojasi veikiamos jų visuomenėje egzistuojančių sąlygų, kurios susijusios
su valstybės veikla ir santvarka [6, p. 325]. Todėl
valstybė turi ne bausti nusikaltusiuosius, o rūpintis jaunosios kartos auklėjimu bei sudaryti
tokias sąlygas, kad ateityje nebebūtų žmonių, linkusių nusikalsti [1, p. 23]. Tačiau R. Owenas,
kalbėdamas apie valstybės kerštą, visai neužsiminė apie valstybės pareigą ginti savo piliečius
Antros grupės šalininkai teigia, kad esama nuo nusikaltimų, net jei tai ir daroma taisant jos
bausmių sistema visa savo apimtimi ar bent svar- pačios klaidas. Taip pat jis per daug sureikšmino
biausios jos dalys neturi jokio loginio pagrįstu- visuomenės poveikį žmogaus asmenybei Šis pomo. Jų manymu, egzistuojančioje bausmių siste- veikis yra neginčijamas, tačiau nėra absoliutus
moje galima rasti tik chaotišką samplaiką įvairių [7, p. 40-43].
Valstybės teisę bausti visiškai neigia ir orgaamžių ir požiūrių liekanų, egzistuojančių tik iš
{pratimo, o ne dėl būtinybės. Šioje grupėje yra niškosios sociologijos krypties šalininkai
atstovų, neigiančių tam tikras bausmes, pavyz- (H. Spenceris, R. Wormsas) [8, p. 98-104]. Jų
džiui, mirties bausmę ar laisvės atėmimą, taip pat teigimu, žmonės esą socialinių organizmų orgateoretikų, neigiančių patį bausmės principą, t. y. nai, o žmonių veikimas - tai socialinių organiztai, kad bausmė nusikaltėliui suteikia fizinių ar mų funkcija. Iš šio teiginio matyti koncepcijai
dvasinių kančių. Nepaisant to, priešingai prieš tai būdingas valdžios imperiumo neigimas. Visi esą
išdėstytai nuomonei, nė vienas šios krypties šali- vieno organiško vieneto detalės, per juos visus
ninkas tiesiogiai neneigia pačios valstybės teisės funkcionuoj a pats visumos vienetas. Nėra atskirų įsakymo ir pasidavimo subjektų, nėra valdanbausti nusikaltusį asmenį [4, p. 2].
Teoretikų, kurie iš esmės neigtų pačią valsty- čiųjų ir valdomųjų: visi tarpsta viename masibės teisę bausti, nėra daug. Žymiausias jų atsto- niame psichiniame ir socialiniame asmenyje. Vivas, sistemingai skleidęs šį mokymą, buvo se- sus individo veiksmus nulemia socialinės sronesniosios socializmo doktrinos šalininkas vės, kurias galima aiškinti kaip kolektyvų polinR. Owenas (1771-1858) [5, p. 48]. Jis teigė, kad kius [9, p. 168-171]. Taigi darytina išvada, kad
negalima bausti atskiros socialinio organizmo
dalies nebaudžiant paties organizmo. Todėl nu2
Pasak M. Hollis, Bacono, Descarteso ir kt. XVII
amžiaus mokslininkų, darbai paskatino socialinius moks- sikaltusius asmenis reikia ne bausti, o gydyti, kaip
lus ieškoti paslėptųjų struktūrų ir giluminių jėgų. Tbkios yra daroma su blogai funkcionuojančiomis kūjėgos - psichologinės ar socialinės - būtų žmogaus elgeno dalimis. Ši teorinė kryptis yra iš esmės kritisio déterminantes [3, p. 50-51].
veiksmų chaosą ar laisvo visuomenės narių elgesio išraišką, bet kaip tvarkingą žmonių tarpusavio nulemtų santykių sistemą, teigė, kad delinkventinis elgesys taip pat yra determinuotas2.
Tačiau neigdami žmogaus veiksmų laisvę, jie neneigia atsakomybės už padarytą neteisėtą veiką
būtinumo. Pagrindinis šios teorijos atstovų darbuose vyrauj antis bruožas yra atpildo tikslo neigimas, atsakomybės pagrindu laikant visuomenės saugumo užtikrinimo būtinybę. Pabrėžtina,
kad, nepaisant teorinės krypties (teologai, materialistai, frenologai), dauguma determinizmo šalininkų pripažįsta ir pateisina atsakomybės būtinumą. Todėl galima manyti, kad determinizmo šalininkai, priešingai N. S. Tagancevo nuomonei, iš esmės neneigia valstybės teisės bausti.
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kuotina, kadangi psichinių ar socialinių orga- žmogui faktiškai neįmanoma. Visuomeninius
nizmų sąvoka yra dirbtinė ir nepriimtina, nes santykius reguliuojantys įstatymai yra kur kas
neturi jokio mokslinio pagrindo. Todėl reikia mažiau konkretūs, jie nėra užtikrinami objektypritarti M. Römerio nuomonei, kad negalima vių aplinkybių. Todėl bausmė skirta užtikrinti
įvesti į žmonių pozityvųjį mokslą tų kategorijų, šių įstatymų egzistavimą ir veikimą.
kurias galima pagrįsti tik tikėjimu [8, p. 105].
Visuomeninio saugumo teorijos atstovas
Teorijos, pripažįstančios valstybės teisę baus- Fichte teigia, kad valstybė - tai laisvo visuometi, savo teiginius grindžia nuostata, kad nubau- nės narių susitarimo vaisius, turintis užtikrinti
dimo subjektas yra visuomenė kaip tam tikra or- visų jų saugumą. Todėl valstybė privalo taikyti
ganinė individų visuma, todėl ir teisės bausti nu- bausmes asmenims, keliantiems pavojų visuosikaltimą padariusį asmenį pagrindo ieško at- menės nariams. Savo ruožtu žmogus, tapdamas
skiruose asmenybės bruožuose arba pačios vi- visuomenės nariu, įsipareigoja gerbti ir vykdyti
suomenės savybėse. Prie šios krypties priklauso visus visuomenės narių saugumą užtikrinančius
teorijos, grindžiančios baudimą asmeniniais nuostatus. Antraip jis turi priimti skiriamą bausžmogaus bruožais, visuomeninės teorijos (iš jų mę [11, p. 16]. Lietuvoje visuomeninės sutarties
plačiai paplitusi visuomenės narių sutarties te- teoriją XVI amžiuje plėtojo teisininkas A. Volaorija), teisingumo teorijos.
nas veikale „Apie pilietinę arba politinę laisvę"
Beveik visas valstybės teisę bausti pripažįstan- (1572) [12, p. 71]. Visos šios teorijos, nors ir
čias teorijas galima suskirstyti į kelias grupes, iš skirtingais teiginiais, pateikia vienodą išvadą:
kurių labiausiai paplitusios yra vadinamosios val- valstybė turi teisę bausti nusikaltusį asmenį.
džios ir visuomeninio saugumo teorijos.
Valdžios teorijos savo ruožtu skaidomos pagal
tai, kaip traktuojama valdžios sąvoka: ar visų pirma iškeliama beasmenė įstatymo valdžia, ar konkretaus valstybės atstovo valdžia. Žymiausias iš
teoretikų, į pirmą vietą iškeliančių konkretaus
valstybės atstovo valdžią, T. Hobbesas teigė, kad
bausmė tėra priemonė monarchui pasiekti neribotą valdžią pavaldiniams. Jo manymu, be bausmės monarchas prarastų savo valdžią. Hobbeso
politinius raštus lėmė pilietiniai karai, jais buvo
siekiama padaryti įtaką karaliaus pozicijai. Jie buvo skirti paremti absoliutinį valdymą, kurį Hobbesas tapatino su absoliutine monarchija; visi jo
asmeniniai interesai siejo jį su rojalistais ir jis nuoširdžiai tikėjo, kad monarchija yra stabiliausia ir
tvarkingiausia valdymo forma [10, p. 469-470].
Kitai grupei priklauso dauguma teisininkų
praktikų, iš kurių paminėtinas Lochvickis. Jo
teigimu, fizikos dėsniai ir įstatymai yra konkretūs ir absoliutūs. Šių dėsnių pažeisti paskiram
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Pabrėžtina, kad dabar valstybės teisė bausti
nusikaltusį asmenį apskritai nediskutuojama, todėl visos minėtos teorijos galėtų būti įdomios
tik istorijos požiūriu. Tačiau teisus M. de Montaigne (Mišelis de Montenis) rašydamas, kad
„Mūsų pasaulis - tai amžinos sūpuoklės. <... >
Netgi pastovumas yra ne kas kita, kaip sūpavimasis, tik kur kas silpnesnis" [13, p. 222].
Šią mintį patvirtina visuomenėje susiformavusio požiūrio į bausmę ir jos paskirtį raida. Pavyzdžiui, XX amžiuje įsigalėjusi liberalioji baudžiamosios teisės koncepcija, kuri iš esmės prieštaraudama mirties bausmei, nors ir neatmesdama
sunkių ir labai sunkių nusikaltimų atvejais laisvės atėmimo bausmės skyrimo galimybės, daugiausia dėmesio skyrė alternatyvioms bausmėms.
Daugelyje šalių buvo nustatomas santykinis bausmės nuosaikumas, pavyzdžiui, numatant nesunkius nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus. Kartu didinama teisėjo diskrecija, susijusi
su bausmės individualizavimu siekiant padėti

kaltininkui pasitaisyti. Baudžiamoji sistema buvo siaurinama ir dejuridizacijos, depenalizacijos
bei dekriminalizacijos priemonėmis. Paminėtina, kad po Antrojo pasaulinio karo populiari tapo socialinės gynos teorija, teigianti, kad reikia
ne bausti nusikaltėlį, bet padėti jam atsikratyti
padidėjusio polinkio j nusikaltimą būsenos. Antai F. Gramatika 1961 metais išleistoje knygoje
»Socialinės gynos principai" teigė, kad valstybė
neturi teisės bausti nusikaltėlio, o privalo šalinti
jo antivisuomeniškumą gydymo ir prevencinėmis
priemonėmis, resocializuoti individą, padaryti jį
naudingu visuomenės nariu [14, p. 62].Tačiau abejonė valstybės teise bausti nusikaltusį asmenį daugeliui baudžiamosios teisės specialistų buvo nepriimtina, todėl jie parėmė nuosaikesnę naujosios socialinės gynos pakraipą. Jos atstovas M.
Ancelis knygoje „Naujoji socialinė gyna" (1954)
akcentavo tai, kad baudžiamoji politika turėtų būti
orientuota iš esmės ne į bendrąją, bet į individualiąją prevenciją. Pagrindinis tikslas-rūpintis teisės pažeidėjo resocializacija. Šios krypties mokslininkų nuomone, geriausias visuomenės apsaugos nuo nusikaltimų būdas yra humaniškas požiūris į nusikaltėlį, maksimalios visuomenės pastangos jį pataisyti tiek teisminio nagrinėjimo, tiek
bausmės atlikimo metu, tiek po bausmės vykdymo. Kartu turėtų būti rūpinamasi nukentėjusių
nuo nusikaltimų asmenų teisių apsauga - tai turėtų būti ne mažesnis baudžiamojo proceso tikslas nei teisiamojo teisių apsauga.

reikalaujama pagrindine bausmės paskirtimi
pripažinti individualiąją prevenciją (nusikaltusio asmens resocializacija), o laisvės atėmimo
bausmę laikyti ultima ratio priemone.
П. Bausmė yra vienas iš dorovinio auklėjimo
metodų, kuriuo siekiama koreguoti netinkamą
asmens elgesį. Metodo esmė - asmens nubaudimas, t. y. negatyvių poveikio priemonių taikymas, taip atgrasant jį ir kitus asmenis nuo vėlesnių nepageidaujamo elgesio apraiškų. Tuo baudimo metodas iš esmės skiriasi nuo paskatinimo metodo, kuriuo teigiamai besielgiančiam asmeniui suteikiamos tam tikros teisės arba privilegijos, taip akinant jį ir toliau elgtis teisėtai.
Žymus britų filosofas H. L. A. Hartas konceptualia prasme bausmę apibūdino tokiomis
tezėmis: 1) bausmė turi sukelti skausmo arba
kitokių padarinių, kurie paprastai laikomi nemaloniais; 2) ji turi būti skirta už teisės normų
pažeidimus; 3) ji turi būti taikoma tikram arba
numanomam teisės normų pažeidėjui už jo padarytą veiką; 4) ją sąmoningai turi taikyti kiti
asmenys; 5) ji turi būti skiriama ir vykdoma teisinės sistemos įgaliotos valdžios, prieš kurią ir
buvo nukreiptas teisės pažeidimas [16, p. 4-5].
H. L. A. Harto bausmės sampratoje lyg ir nelieka kaltės už padarytą teisės pažeidimą išpirkimo. Vis dėlto detalesnė šių tezių analizė rodo,
kad bausmė skiriama už teisės normos pažeidimą, o ne vadovaujantis kitokiais motyvais, pavyzdžiui, socialinės gynybos. Todėl, pasak
Vertinant naująjį Lietuvos Respublikos bau- H. L. A. Harto, pagrindinis bausmės tikslas yra
džiamąjį kodeksą, galima manyti, kad dabar mū- kaltės už padarytą nusikaltimą išpirkimas, t. y.
4
sų valstybės požiūris į nusikaltusį asmenį, jos atpildas [17, p. 315].
baudžiamoji politika orientuota į baudžiamojo
H. Packeris analogiškai teigia, kad bausmė
3
liberalizmo koncepciją . Pagal šią orientaciją gali būti apibūdinama kaip bet koks elgesys su
3

J. Pradel baudžiamąjį liberalizmą apibrėžia kaip individo, turinčio savo garbę ir orumą, pripažinimą valstybės aparato atžvilgiu autonomiška vertybe. Taikomas teisės pažeidėjui, liberalizmas taip pat suponuoja rūpinimąsi jo socialine reintegracija [15, p. 138].

4
Pažymėtina, kad baudžiamosios teisės doktrinoje ir
baudžiamuosiuose įstatymuose laikomasi nuostatos, jog
bausmės paskirtis - tai galutinis rezultatas, kurio siekia
valstybė nustatydama ir taikydama bausmes. Bausmės
paskirtį sudaro valstybės nustatytų bausmės tikslų nuosekli sistema.
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žmonėmis, kuriam būdingi tokie požymiai:
1) nusikaltimo buvimas; 2) skausmo sukėlimas
nusikaltėliui; 3) pagrindinis tikslas - ne atkurti
pažeistus interesus, o nusikaltimų prevencija arba suteikti nusikaltėliui nusipelnytą skausmą [18,
p. 468]. Šiuo atveju skirtingai traktuojami bausmės tikslai (atsiranda nusikaltimų prevencija),
todėl ir yra pateikiamas kiek kitoks bausmės supratimas.
Panašų bausmės apibrėžimą pateikia T Hobbesas: bausmė yra blogis, valstybės valdžios skiriamas tam, kuris padarė ką nors, ką ta pati valdžia laiko įstatymo pažeidimu, ir tai daroma dėl
to, kad žmonių valia būtų labiau nusiteikusi paklusti [19, p. 307-308].
Senojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 21 straipsnyje buvo pateikiama tokia
kriminalinės bausmės sąvoka: kriminalinė bausmė - tai valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą, ir apribojanti nuteistojo teises bei laisves visuomenės interesais.
Šioje sąvokoje galima išskirti du pagrindinius
bausmės tikslus: socialinė gynyba, t. y. visuomenės interesų apsauga, ir atpildas asmeniui, padariusiam nusikaltimą.
V. N. Kudriavcevas pateikia kiek kitokį kriminalinės bausmės apibrėžimą, labiau atitinkantį H. L. A. Harto bausmės sampratą: kriminalinė bausmė - tai ypatinga valstybės prievartos
priemonė, skiriama tik už veikas, kurios baudžiamajame įstatyme pripažįstamos nusikalstamomis, turinti griežtai asmeninį pobūdį (t. y.
skiriama tik asmeniui, padariusiam nusikaltimą)
ir skiriama tik kaltinamuoju teismo nuosprendžiu. Panašius kriminalinės bausmės požymius
nurodo ir 1997 m. Miunchene išleisto baudžiamojo įstatymo komentaro autoriai (A. Schönke,
H. Schröder) ir H. H. Jescheckas savo baudžiamosios teisės bendrosios dalies vadovėlyje [20,
5
p. 341] . Pabrėžtina, kad panašus kriminalinės
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bausmės apibūdinimas vyravo jau XIX a. viduryje. Antai V. Spasovičius 1863 m. išleistame
baudžiamosios teisės vadovėlyje kriminalinę
bausmę apibrėžia kaip prievartinę, kaltininko
teises ir laisves apribojančią priemonę, valstybės taikomą teisės pažeidėjui [21, p. 179]. ТЫр
pat kriminalinė bausmė apibrėžiama naujajame
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse:
bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui
(41 straipsnis). Taigi šiame apibrėžime galima
išskirti vieną pagrindinį bausmės tikslą - atpildą asmeniui, padariusiam nusikaltimą. Kai kurie autoriai (M. D. Šargorodskis, N. A. Beliajevas) kritikuoja tokį bausmės sąvokos apibrėžimą ir teigia, kad neišskyrus tikslų ši sąvoka gali
būti pritaikyta tiek medicininio poveikio priemonėms, tiek pedagoginėms auklėjamosioms
priemonėms, kurios negali būti laikomos bausme [22, p. 193-194]. Ši nuomonė neturėtų būti
pripažįstama teisinga, kadangi bausmės tikslas
- atpildas - sąvokoje visada nurodomas, o medicininio poveikio ar pedagoginėmis auklėjamosiomis priemonėmis tokio tikslo nesiekiama.
Taigi pateiktas sąvokas pagal tai, kokiems bausmės tikslams teikiama pirmenybė, galima klasifikuoti į tris grupes: 1) sąvokos, apsiribojančios
vieno iš bausmės tikslų - atpildo - nurodymu;
2) sąvokos, įtvirtinančios du bausmės tikslus: atpildą ir nusikaltimų prevenciją; 3) sąvokos, įtvirtinančios socialinės gynybos ir atpildo tikslus.
Prieš teikiant pirmenybę kuriai nors kriminalinės bausmės sąvokai būtina apžvelgti baudžiamosios teisės teorijas, apibūdinančias bausmės tikslus.
Kai kurių autorių (C. Butkio) teigimu, yra
dvi pagrindinės mokyklos, kurios skirtingai api3
Thip pat žr. Jeschek H. H. Lehrbuch des Strafrechts.
Algemeiner Teil. Berlin, 1969.

budina bausmės tikslą: klasikinė ir pozityvisti- traliuoti. Tačiau įrodžius, kad nėra tik nusikal°e [23]. Pirmoji remiasi senu moralinės kaltės ir tėliams būdingų fizinių savybių, ši teorinė krypbausmės atpildo principu, antroji pripažįsta pa- tis jau šio šimtmečio pradžioje baudžiamosios
grindų visuomenės saugumą, todėl pagal ją baus- teisės teoretikų beveik vieningai buvo pripažinmė yra ne atpildas, o apsigynimas ir auklėjamoji ta nepagrįsta. Pabrėžtina, kad antropologinė tepriemonė. Atpildo sistemos šalininkai tvirtina, orija, nepaisant kritikos, iš dalies darė įtaką baukad keršto, kitaip tariant, atpildo, pradas yra bū- džiamosios teisės raidai. Šios teorijos šalininkai
tinas sudedamasis baudimo motyvas, ir jo iš baus- kvietė atsisakyti klasikinio požiūrio, kad už viemės sąvokos išmesti negalima. Žymiausių klasi- nodą nusikaltimą turi būti paskirta vienoda bauskinės baudžiamosios teisės mokyklos atstovų mė, ir siūlė individualizuoti bausmę kaltinin(C. Beccaria, N. Tagancevo, B. Rossi, A. Feuer- kui, atsižvelgiant į jo potencialią grėsmę visuobacho ir kt.) neabejotinas nuopelnas - kruopš- menei. Reabilitacijos teorijos esmę sudaro nuotus tokių teisinių sąvokų: teisės norma, baudžia- stata, kad asmenį, padariusį nusikaltimą, galima
masis įstatymas, nusikaltimas, kaltės formos ir ir reikia taip paveikti, kad jis daugiau nenusikt. formulavimas. Tačiau klasikinės mokyklos kaistų. Ši teorija, skirtingai nuo jau minėtų, prisalininkai nepripažino teisės evoliucijos ir vi- pažįsta tik pozityvų poveikį: auklėjimas, psichosuomeninių pokyčių reikšmės teisėkūrai. Prie- loginė pagalba, profesinis parengimas ir 1.1.
sininkai, pozityvistai įrodinėja, kad kova su nuBe šių mokyklų, yra žinoma teorija, bandansikaltimais yra viena iš daugelio valstybės parei- ti apibrėžti bausmę kaip socialinio teisingumo
84-Šią pareigą, kaip ir kitas, valstybė turi atlikti atkūrimo priemonę (A. V. Naumovas). Šios
ramiai, be neapykantos ir pykčio, paisydama vien teorijos šalininkai, pripažindami ir kitų tikslų
tikslingumo [24, p. 33-34]. Valstybė turi kovoti svarbą, kaip vieną iš pagrindinių tikslų nurodo
su nusikaltimais steigdama baudžiamuosius teis- socialinio teisingumo atkūrimą. Atsižvelgiant
mus, kaip kadji kovoja su epidemijomis, badu ir į baudžiamosios teisės ypatumus, socialinio
gaivalinėmis nelaimėmis. Šios teorijos šalinin- teisingumo pažeidimas šioje teorijoje apibrėkai tvirtina, kad atpildo pradas visiškai išnyk- žiamas kaip teisės normų pažeidimas. Bausmė
siąs iš baudžiamųjų įstatymų ir jį pakeisiąs tik tokiu atveju atkuria socialinį teisingumą [25,
apsaugojimo nuo nusikaltimų tikslas.
p. 264].
Pozityvistinės mokyklos galima išskirti keleKai kurie autoriai (R. K. Mertonas) mėgina
tą krypčių. Žymiausios yra įbauginimo (J. Ben- sumenkinti kriminalinės bausmės reikšmę būtamas), antropologinė (E. Ferri, C. Lombroso), tent dėl to, kad ji yra atpildas už padarytą nusireabilitacįjos (V. Stelzeris). Įbauginimo teorijos kaitimą. Jie sutapatina teisėtą atpildą su primiatstovų teigimu, bausme reikia įbauginti asme- tyviu kerštu, nesuderinamu su civilizuotos vinį, kad jis daugiau nedarytų nusikaltimų, kartu suomenės dorovinėmis vertybėmis [26, p. 79].
siekiama atgrasyti kitus asmenis nedaryti nusi- Akivaizdu, kad kerštas yra ne tik amoralus, bet
kaitimų. Antropologinės teorijos esmė-fizinis ir žalingas, nes sukelia atsakomąjį smurtą,
poveikis nusikaltėliui būdingų bruožų turinčiam R. K. Mertonas apskritai atmeta kriminalinės
asmeniui, siekiant atimti iš jo galimybę daryti bausmės idėją, traktuodamas bausmę kaip sanusikaltimus. Antropologinės teorijos šalinin- distinio polinkio įkūnijimą [27, p. 310]. Kita verkų teigimu, žmogaus elgesį nulemia psichiniai tus, nors pastaruoju metu daugėja negatyvaus poir socialiniai veiksniai, kurių neįmanoma kon- žiūrio j kriminalinę bausmę šalininkų, reikėtų
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pritarti J. Bluvšteino nuomonei, kad jų reikalavimas visiškai atsisakyti kriminalinių bausmių
ir pakeisti jas socialinės gynybos priemonėmis
nėra visiškai pagrįstas [28, p. 57-60]. Masinei
sąmonei reikia, kad blogis būtų nubaustas. Galima atsainiai vertinti šiuos reikalavimus, nes
juos, esą, lemia masinės sąmonės konservatyvumas,rigoristinėsdaugelio visuomenės narių nuotaikos. Šie argumentai pakankamai svarūs. Vertinant masinės sąmonės reikalavimus nekritiškai tektų atgaivinti viduramžių justiciją su jai būdingomis žiauriomis bausmėmis. Tačiau visiškai nepriimtinas ir kitas kraštutinumas, kai yra
ignoruojamas masinės sąmonės požiūris į teisingumą. Žmogus negalėtų laikyti teisinga visuomenės, kurioje neskatinamas gėris ir nebaudžiamas blogis. Savo ruožtu, gyvendami visuomenėje, kuriąjie laiko neteisinga, žmonės nustoja gerbti pačią visuomenę ir tos visuomenės sukurtą valstybę. Todėl nebegerbiami įstatymai, kuriuos leidžia tokia valstybė, ir institucijos, kurios privalo
užtikrinti šių įstatymų vykdymą. Taigi visoks mėginimas paneigti blogio nubaudimą kaip vieną
iš kriminalinės bausmės tikslų pats gali tapti rimtu kriminogeniniu veiksniu.

41 straipsnyje nurodyta tokia bausmės paskirtis
(tikslai): 1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų
veikų darymo; 2) nubausti nusikalstamą veiką
padariusį asmenį; 3) atimti ir atriboti nuteistam
asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas
veikas; 4) paveikti bausmę atlikusius asmenis,
kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; 5) užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Labiausiai aiškintinas teisingumo principo įgyvendinimo tikslas. Teisingumo principo įgyvendinimo užtikrinimas yra naujas baudžiamajame
įstatyme įtvirtintas bausmės tikslas, nes anksčiau
galiojusiame BK tokia bausmės paskirtis nebuvo minima. Tai - bendrasis, būdingas visoms teisės šakoms principas, kuris esminę reikšmę turi
ne tik įstatymų leidybos, bet ir jų taikymo procesui. Šiuo atveju jis įgauna specifinių ypatumų,
kuriuos nulemia būtinumas užtikrinti kaltininkui tokios tinkamai individualizuotos bausmės
paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį. Šis principas rodo esminę įstatymų leidėjo idėją, kuri gali būti įvardyta kaip tam tikros teismų praktinės veiklos
pagrindinių krypčių nustatymo skiriant bausmes
tikslas. Lietuvos teisės doktrinoje nėra bendro
požiūrio
į teisingumo principą ir jo turinį, todėl
Profesoriaus H. Welzelio nuomone, apibendrinant pagal bausmės taikymo tikslų suvokimą teisingos bausmės samprata gali būti nevienabausmės teorijas galima klasifikuoti į absoliu- reikšmė. Ji remiasi konkretaus teisingumo ar nečias (besąlygines), sąlygines ir mišrias. Absoliu- teisingumo suvokimu. Pažymėtina, kad teisinčios teorijos tvirtina, kad bausmė yra teisingas gumo sampratos klausimai įvairiai gvildenami
atpildas už blogį ir negali turėti kitų tikslų, iš- filosofų, teologų ir teisininkų darbuose. Antai
skyrus pažeistos moralinės tvarkos atkūrimą Romos imperatorius Justinianas teisingumą įvar(I. Kantas, G. V. F. Hėgelis, H. Grocijus). Sąlygi- dijo kaip būtinumą „duoti kiekvienam žmogui
nės teorijos šalininkų teigimu, bausmė turi būti pagal nuopelnus". Vakarų teologijoje sukurta teine kerštas už blogį, bet apsauga nuo jo ateityje singumo koncepcija buvo grindžiama nuodėmių
(atmetamas atpildo tikslas). Mišrios teorijos tvir- išpirkimo doktrina, pagal kurią, teisingumui reitina, kad reikia derinti abu elementus [29, kia, kad už kiekvieną nuodėmę (nusikaltimą)
būtų mokama laikinomis kančiomis; kad tos
p. 210-214; 36, p. 477].
kančios, t. y. bausmė, atitiktų nuodėmingą poelШ. Bausmės esmė ryškiausiai atsiskleidžia
gį; kad ji reabilituotų („atkeršytų") konkretų paperjos paskirtį. Antai naujojo Lietuvos Respubžeistą įstatymą [30, p. 247-248.]
likos baudžiamojo kodekso (toliau - BK)
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Vienas iš žymiausių XX amžiaus teisės teorijos atstovų H. L. A. Hartas teigia, kad įvairūs
teisingumo idėjos taikymai remiasi bendru princ
ipu, jog individai turi teisę į tam tikrą lygią arba
nelygią su kitais padėtį. „Vadinasi, teisingumas
tradiciškai suprantamas kaip pusiausvyros arba
proporcijos palaikymas arba atkūrimas, o svarbiausiasis teisingumo priesakas dažnai formuluojamas taip: „Vienodas bylas traktuok vienodai"; tačiau pastarąją formuluotę reikia papildyti: „o skirtingas bylas - skirtingai" [17, p. 267].

turi būti baudžiami analogiškai. Jei teisėjas analogiškus nusikaltimus vertins skirtingai, taigi ir
kaltininkus baus skirtingai, nesvarbu, ar griežtai, ar švelniai, tai nebus teisingumas. Tai anarchija, kuri gimdo piktnaudžiavimus ir kitokias
blogybes..." [32, p. 8].
Taigi teisingumas -visų pirma vienoda teismų praktika. Teisingumo principas savaime nepaneigia to, kad tam tikrų asmenų kategorijų,
esančių skirtingoje padėtyje, atžvilgiu gali būti
nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas. Įstatymų leidėjas, nustatydamas teisės normas ir poveikio priemones, užtikrinančias jų laikymąsi,
paprastai remiasi teisingumo samprata ir preziumuoja, kad priimamas įstatymas iš esmės gali garantuoti teisingumo principo įgyvendinimą.
Tačiau priimtas įstatymas pats savaime nebūtinai yra teisingas, todėl jį galima kritikuoti ir siūlyti pakeitimus. Tai rodo ir naujojo BK pakeitimai. Antai 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.
VIII-1968 patvirtintas ir tik nuo 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs BK iki 2004 m. kovo 1 d.
buvo keičiamas tris kartus. Įstatymų leidėjas darė pakeitimus daugiau kaip 60 straipsnių, kartu
papildydamas kodeksą naujais straipsniais (pavyzdžiui, ВКЗЭ^гг., 198і str., 1982 str.). Nepaisant to, kai kurių autorių nuomone, nepriekaištingai laikantis nustatytų baudžiamųjų teisės normų reikalavimų galima priimti nešališką bei teisėtą ir todėl teisingą sprendimą (V. Nažimovo,
N. Ashfordo)6. Neatmetant būtinumo užtikrinti
teismo priimamų sprendimų teisėtumo, vis dėlto reikėtų manyti, jog vien jis dar negarantuoja
teisingumo principo įgyvendinimo skiriant bausmę. Teisėtumas ir teisingumas nėra tapačios sąvokos. Abu šie principai yra būtini ir papildo

Įdomi yra N. Ashfordo (Nigel Ashford) pozicija. Jis teigia, jog teisingumas „reiškia taisykles,
pagal kurias paskirstomi atlygiai ir bausmės, kad
kiekvienas žmogus gautų tai, kas jam priklauso"
[31, p. 68]. N. Ashfordo požiūriu, teisingumo
sampratai pavojų kelia teisėjų aktyvizmas, kai
teismo sprendimai tiesiog rodo teisėjų prioritetą ir išankstinį nusistatymą, jų asmeninį požiūrį
į tai, kas teisinga, o kas klaidinga. „Tai ne įstatymų, o žmonių viršenybė", - teigia autorius [31,
P- 69]. Taigi ši pozicija akcentuoja nešališko (objektyvaus), pagrįsto priimtomis teisės normomis
sprendimo reikalavimą. Remiantis šiuo požiūriu būtų galima manyti, jog galiojantys įstatymai
privalo būti nepriekaištingi, kad galėtų užtikrinti
teisingumo įgyvendinimą.
Nuomonių nevienareikšmiškumas lėmė, kad
baudžiamieji įstatymai, susiję su bausmių skyrimu, yra ta sritis, kur įvairių valstybių įstatymuose galima pastebėti daugiausia skirtybių. Pavyzdžiui, Common law sistemoje paprastai laikomasi Harto suformuluoto principo „Vienodas
bylas traktuok vienodai". Todėį pavyzdžiui, Anglijoje skiriant bausmę teisingumo siekiama ne
analogiškomis bausmėmis, bet vienodumo, vertinant atskiras bylos aplinkybes.
Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinoje
6
Pažymėtina, kad sovietinėje baudžiamosios teisės
šioms nuostatoms artimiausia yra profesoriaus
doktrinoje teisingumas buvo sutapatinamas su teisėtuV. Piesliako pozicija. Jis teigia, kad „Analogiški mu. Todėl ir nuosprendžiui dažniausiai buvo keliami tik
nusikaltimai, padaryti analogiškomis sąlygomis, teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai.
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vienas kitą, todėl kiekviena paskirta bausmė turi būti teisėta ir teisinga.
Neabejotina, kad teismas klauso tik įstatymo,
todėl jis privalo derinti įstatymo jam suteiktą laisvę ir vienodą baudžiamojo poveikio priemonių
parinkimo bei skyrimo praktiką, neatsižvelgiant
į teisėjo nuotaiką ar bylos nagrinėjimo vietą ir
laiką. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių
pakto 14 straipsnio 1 dalyje7 pabrėžiama: „Visi
asmenys teismams ir tribunolams yra lygūs.
Kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo byla būtų
nagrinėjama lygybės ir viešumo sąlygomis pagal
įstatymą sudaryto kompetentingo, nepriklausomo ir nešališko teismo..." [33, p. 23]. Šioje nuostatoje akivaizdžiai galima įžvelgti minėto dokumento preambulėje deklaruoto teisingumo pagrindą. Reikalavimas teismams ir tribunolams
visus asmenis traktuoti kaip lygius suponuoja objektyvų bylos nagrinėjimą. Visų pirma tai, kad
kiekvienas asmuo turi teisę į teisminę gynybą,
lygias teises, nagrinėjant bylą teisme (reikšti nušalinimus, teikti įrodymus, reikšti prašymus, apskųsti teismo sprendimus ir kt.), baudžiamojo
įstatymo normos visų asmenų atžvilgiu turi būti
taikomos vienodai ir kt. Reikalavimas, kad teismas būtų „kompetentingas", reiškia ne tik tam
tikrą įstatymais įtvirtintą teismo kompetenciją
nagrinėti bylą, bet ir tai, kad teismas savo sprendimą privalo grįsti visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių nagrinėjimu, kad bausmė gali būti paskirta tik kaltam asmeniui, o kaltu asmuo gali būti pripažintas tik konstatavus,
jog nusikalstama veika buvo padaryta, kad be
teismo niekas negali vykdyti teisingumo, ir pan.
Taigi teisingumo principas pirmiausia reikalauja griežtai laikytis tarptautiniuose dokumentuose ir nacionaliniuose baudžiamuosiuose įsta7

Priimtas 1966 m. gruodžio 16 d., įsigaliojo 1976 m.
kovo 23 d. Lietuva prisijungė 1991 m. kovo 12 d. Lietuvai įsigaliojo 1992 m. vasario 20 d.
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tymuose įtvirtintų reikalavimų. Kartu teisingumo principas suponuoja teismo pareigą ne aklai
taikyti įstatymą, bet ir nustatyti, ar įstatyme įtvirtinti draudimai ir reikalavimai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, ar jos nepažeidžia
prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių, ar BK įtvirtintos sankcijos leidžia tinkamai individualizuoti
bausmę ir kt 8 .
Pabrėžtina, kad teisingumo principo įgyvendinimas glaudžiai siejasi su skiriamos kaltininkui bausmės proporcingumu9. Teisingumas visų pirma reiškia įstatymo nustatytą optimalų, pataisymui reikalingą bausmės rūšį ir dydį. Kartu
jis suprantamas ir kaip interesų vienybės išlaikymas, ir iš to suponuojamas teiginys, kad už
padarytas nusikalstamas veikas skiriamos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus
teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems
tikslams pasiekti. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. birželio 10 d. nutarime
„Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 45 straipsnio (1998 m. liepos 2 d. redakcija)
ir 312 straipsnio 3 dalies (1998 m. vasario 3 d.
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" konstatavo, kad Konstitucijoje įtvirtintas prigimtinio teisingumo principas suponuoja, kad baudžiamajame įstatyme nustatytos
bausmės turi būti teisingos. Teisingumo ir teisinės valstybės principai inter alia reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios
siekiamam tikslui. Taigi bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos
'Todėl, kilus abejonių dėl įstatymo atitikties Konstitucijai, teismai turėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad
šis nustatytų, ar įstatymų leidėjo įtvirtintos baudžiamojo įstatymo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.
9
Proporcingumo principas yra vienas iš bendrųjų
teisės principų, kuris baudžiamosios teisės doktrinoje
dažnai įvardijamas bausmės ekonomijos arba per didelės
prievartos uždraudimo principu.

nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie
būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai (Valstybės žinios. 2003,
Nr. 57-2552). Pritariant šiai Konstitucinio Teismo nuostatai, vis dėlto reikėtų pažymėti, kad
baudžiamajame įstatyme nustatytas bausmių ir
kitų poveikio priemonių proporcingumas padarytos nusikalstamos veikos pavojingumui (įstatyminis proporcingumas) dažniausiai yra reliatyvus, kadangi, konstruodamas sankcijas už tam
tikras veikas, įstatymų leidėjas vadovaujasi politiniais, ideologiniais, materialiniais, moraliniais
ir kitais utilitariniais kriterijais. Todėl teismas
teisingumo principo įgyvendinimą gali užtikrinti
tik konkrečiam asmeniui individualizuodamas
bausmę už padarytą nusikalstamą veiką.
Atkreiptinas dėmesys, kad kiekviena nusikalstama veika padaroma konkrečioje situacijoje,
esant tam tikroms dažnai tik jai būdingoms apb'nkybėms. Be to, nusikalstamas veikas padaro
konkretūs asmenys, turintys tik jiems būdingų
individualių savybių. Tačiau baudžiamasis įstatymas visų aplinkybių negali numatyti. Todėl iškyla dilema, ar įstatymų leidėjas privalo papudyti BK ir stengtis jame numatyti visus galimus
atvejus (o tai beveik neįmanoma), ar suteikti teismarns teisę, įvertinus konkrečią situaciją ir vadovaujantis įstatyme įtvirtintu teisingumo principu, priimti optimalų sprendimą. Neatsitiktinai kai kurie baudžiamosios teisės specialistai
hnkę manyti, jog teisingumo principo įtvirtinirną bausmės paskirtyje įstatymų leidėjas sieja su
visuomenės interesu, kuris leidžia teismui pasižiūrėti į bausmę ne vien per kaltininko ir nusikalstamos veikos prizmę, bet ir visuomeninį interesą, kurį baudžiamieji įstatymai ne visada gaU atspindėti. Būtų galima pritarti šiam požiūriui į teisingumo principo taikymą ir jo turinį,
tačiau kyla abejonių, ar tokia šio principo traktuotė nesuformuos skirtingos teismų praktikos,

kai analogiškos bylos, nagrinėjamos skirtingų
teisėjų, gali būti sprendžiamos skirtingai. Todėl
suprantamas N. Ashfordo susirūpinimas, kai jis
rašo: „Teisėjų aktyvizmo šalininkai <... > derina sprendimus, atsižvelgdami labiau į pasekmes,
o ne metodą, kuriuo tie sprendimai pasiekiami,
Nerimaujama, kad teisėjai vis labiau laikosi tokio požiūrio, pradedant žemiausiais Europos
teismais ir baigiant ES Europos Teisingumo
Teismu. Tai kelia pavojų teisingumui, nes pakerta bendrai suprantamo teisingumo taisykles. Darosi vis sunkiau numatyti, kaip teismai išspręs
vieną ar kitą konfliktą" [31, p. 72].
Lietuvos teismų praktikos pozicija ryškiausiai
atsiskleidžia tais atvejais, kai teismai argumentuotai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl baudžiamojo įstatymo nuostatų
atitikties Konstitucijai. Antai Lietuvos apeliacinis teismas ir Panevėžio apygardos teismas nutartimi kreipdamiesi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 45 straipsnio
4 dalis (1998 m. liepos 2 d. redakcija; Valstybės
žinios. 1998, Nr. 67-1937) ir 312 straipsnio 3 dalyje (1998 m. vasario 3 d. redakcija; Valstybės žinios. 1998, Nr. 17-397) numatyta minimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos
31 straipsnio 2 daliai ir Konstitucijoje įtvirtintam
teisinės valstybės principui, akcentavo tai, jog nūsikaltimus padarę asmenys turi būti nubausti teisingai, t. y. skiriama bausmė turi priklausyti nuo
pažeistos baudžiamojo įstatymo saugomos vertybės reikšmingumo, padaryto nusikaltimo pobūdžio, jo padarinių, teisę pažeidusio asmens pavojingumo laipsnio ir kitų svarbių aplinkybių. Pareiškėjų nuomone, teisingumas reiškia ne tik tai,
kad būtų išsamiai, visapusiškai ir objektyviai nustatytos bylai reikšmingos aplinkybės, tačiau ir
tai, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė būtų adekvati padarytam nusikaltimui: baus35

mė už nusikalstamą veiką turi atitikti tos veikos ką, pozicija. Atkreiptinas dėmesys į 2003 m. birpavojingumo pobūdį ir laipsnį (Valstybės žinios. želio 20 d. nutarimą Nr. 40, kuriame išaiškina2003, Nr. 57-2552).
ma, jog teismas kiekvienu atveju privalo nuroTeisingumo principas skatina teismą atsižvelg- dyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsti ir į teisiamojo interesus, jo pasitaisymo gali- nio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas
mybes. Vadovaudamasis bendraisiais bausmės nusikaltusiam asmeniui už konkrečios nusikalsskyrimo pagrindais, teismas turėtų kaltininkui tamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teiparinkti tokią bausmę ar kitą įstatyme numatytą singumo principui [34, p. 206]. Taigi Aukščiaupoveikio priemonę, kuri labiausiai pozityviai siojo Teismo senatas tik nurodo, kad įstatymų
veiktų asmenį ir užkirstų kelią nusikalstamo el- leidėjo naujajame BK įtvirtinta nuostata:, Jeigu
gesio recidyvui. Jeigu yra pakankamas pagrin- straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskydas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be rimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui,
realaus bausmės atlikimo, teismas gali atidėti teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi,
bausmės vykdymą (esant įstatyme numatytiems gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę", iš
pagrindams ir sąlygoms). Jis taip pat gali atleisti esmės gali būti taikoma tik išimtiniais atvejais,
asmenį nuo bausmės ar baudžiamosios atsako- kai, pritaikęs kitus BK straipsnius, reglamentuojančius bausmės skyrimą ir leidžiančius ją švelmybės.
Tačiau įgyvendinant teisingumo principą kar- ninti, teismas mano, jog skiriama bausmė aištu reikalaujama ir visapusiškos baudžiamaisiais kiai prieštarauja teisingumo principui. Spręsti,
įstatymais ginamų gėrių apsaugos (žmogaus kas sudaro teisingumo principo turinį, palikta
gyvybės, sveikatos, nuosavybės, laisvės ir 1.1.). teismų nuožiūrai.
Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1993 m. gruodžio 13 d. nutarime
„Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148 straipsnio antrosios dalies ir Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
93 straipsnio 1 ir 2 punktų atitikimo Lietuvos
Respublikos Konstitucijai" pabrėžė, jog „negalima teigti, kad visuomenė yra teisinga ir humaniška, jeigu nusikaltėliai gali elgtis laisviau negu
žmonės, kurie laikosi įstatymo reikalavimų"
(Valstybės žinios. 1993, Nr. 70-1320).
Taigi teisingos bausmės suvokimas ir šio principo praktinis pritaikymas gali priklausyti ne tik
nuo priimtų baudžiamųjų įstatymų tobulumo,
bet ir nuo kiekvieno teisėjo, taikančio BK
41 straipsnio ir 54 straipsnio trečiosios dalies
nuostatas, supratimo, kas yra teisinga, o kas ne,
nuo jo moralinių kriterijų ir dorovinės patirties.
Šiuo požiūriu labai svarbi Aukščiausiojo Teismo senato, siekiančio vienodinti teismų prakti36

Reikėtų manyti, kad bausmės paskirtyje įtvirtintas būtinumas užtikrinti teisingumo principo
įgyvendinimą iš dalies koreguoja bausmės skyrimui skirtų normų turinį, kai konkrečioje byloje kaltininkui būtina nustatyti kitokią, individualizuotą bausmę. Pabrėžtina, kad šis principas
taikomas vadovaujantis ne vien konkrečių BK
straipsnių nuostatų turiniu, bet ir atskleidžiant
platesnį baudžiamojo įstatymo teisinį kontekstą. Todėl, aiškindamasis įstatymo nuostatas
dėl konkrečios bausmės skyrimo, teismas pirmiausia turi atkreipti dėmesį į jose išreikštą ir
akivaizdžiai pateiktą įstatymų leidėjo valią, ir
būtent tokią, kokia ji yra pateikta pažodiniame
tekste ir baudžiamojo įstatymo prasminiu kontekstu.
Nagrinėjant teisingumo sampratos problematiką, įsidėmėtina Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko E. Kūrio pozicija.
Jo nuomone, teisingumo sąvoka yra įvairiapras-

mė ir todėl reliatyvi. „Pasirinkti ir <...> įtvirtinti kurią nors vieną iš gausybės teisingumo
sampratų būtų tolygu primesti ją tiems, kurie
turi neginčijamą teisę savaip traktuoti pačią teisingumo idėją, turėti savą nuomonę, kas yra teisinga, o kas ne" [35, p. 73].
IV Dabartinė baudžiamosios teisės raida aiškiai rodo, kad labiausiai pasitvirtina mišrių teorijų teiginiai. Bausmė nėra tik atpildas, taip pat
Ji nėra tik valstybės ar visuomenės bei jos narių
a
psaugos nuo nusikalstamų veikų priemonė.
Bausmė skiriama siekiant įgyvendinti ne vieną
kurį nors tikslą, o kelis susijusius tikslus: tiek
atpildo, tiek apsaugos nuo nusikaltimų, tiek auklėjamosios priemonės. Nėra universalaus tikslo,
tinkamo visoms tautoms ir visiems laikams. Todėl negalima išskirti paties svarbiausio ar aukščiausio bei nesikeičiančio bausmės tikslo. Bendras bausmės tikslas neturi būti išsemiamas vienu specialiu tikslu. Tik tikslų kombinacija visiškai apibūdina bausmės paskirtį. Todėl reikėtų
Pritarti autoriams, kurie pateikdami kriminalinės bausmės sąvoką neapsiriboja vieno iš tikslų
akcentavimu, o nurodo kelis bausmės tikslus.
Būtent dėl to reikėtų pripažinti, kad tinkamiausia yra senojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 21 straipsnyje nurodyta kriminalinės bausmės sąvoka: „Kriminalinė bausmė
yra valstybės prievartos priemonė, skiriam
a teismo apkaitinamuoju nuosprendžiu
asmeniui, padariusiam nusikaltimą, ir
apribojanti nuteistojo teises bei laisves
visuomenės interesais."

individualumas, teisinių padarinių, atlikus teismo paskirtą bausmę, atsiradimas. Teisės literatūroje išskiriama ir daugiau kriminalinės bausmės požymių, pavyzdžiui: veiksmingumas, ekonomiškumas, tikslingumas, lankstumas, skyrimas valstybės vardu, atleidimas nuo jos tik teismo sprendimu (išskyrus malonę ir amnestiją) ir
kt. [11, p. 68-70].

Išvados
Remiantis tuo, kas buvo nagrinėta, būtų galima
padaryti tokias išvadas:
1. Baudžiamosios teisės teorijoje ir filosofijoje ne kartą buvo keliamas klausimas, ar valstybė
apskritai turi teisę bausti nusikaltusius asmenis.
Buvo sukurta nemažai mokslinių teorijų, įvairiai sprendžiančių baudžiamosios atsakomybės
klausimus, tarp jų ir neigiančių valstybės teisę
bausti. Tačiau dabar dėl valstybės teisės bausti
nusikaltusį asmenį baudžiamosios teisės doktrinoje nebediskutuojama ir būtina pripažinti, kad
valstybė turi teisę bausti asmenis, padariusius
nusikalstamas veikas.

2. Vienas iš svarbiausių visuomenės apsaugos nuo nusikalstamų veikų būdų yra humaniškas požiūris į nusikaltėlį, maksimalios visuomenės pastangos jį pataisyti tiek teisminio nagrinėjimo, tiek bausmės atlikimo metu, tiek po bausmės vykdymo. Kartu turėtų būti rūpinamasi nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teisių apsauga - tai turėtų būti ne mažiau reikšmingas
baudžiamojo proceso tikslas nei teisiamojo teiPabrėžtina, kad, nepaisant to, kokiai bausmės sių apsauga.
3. Bausmė skiriama siekiant įgyvendinti ne
sąvokai klasifikuojant jas pagal bausmės tikslų
nurodymą suteikiama pirmenybė, pagrindiniai vieną kurį nors tikslą, o kelis susijusius tikslus:
kriminalinės bausmės požymiai išskiriami vie- tiek atpildo, tiek apsaugos nuo nusikaltimų, tiek
nodi. Tai - nubaudimas, nuteistojo teisių ir lais- auklėjamosios priemonės. Nėra universalaus
^4 apribojimas visuomenės labui, valstybės prie- tikslo, tinkamo visoms tautoms ir visiems laivartos priemonė, pripažinimas kaltu padarius kams. Todėl negalima išskirti paties svarbiausio
nusikaltimą kaip vienintelis bausmės pagrindas, ar aukščiausio bei nesikeičiančio bausmės tiks-
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lo. Bendro bausmės tikslo neturėtų išsemti vienas specialus tikslas. Tik tikslų kombinacija visiškai apibūdina bausmės paskirtį.
4. Vertinant bausmės tikslus, dabartinė baudžiamosios teisės raida aiškiai rodo, kad labiausiai pasitvirtina mišrių teorijų teiginiai. Bausmė
nėra tik atpildas, taip pat ji nėra tik valstybės ar
visuomenės bei jos narių apsaugos nuo nusikalstamų veikų priemonė. Pateikiant kriminalinės
bausmės sąvoką neturėtų būti apsiribojama vieno tikslo akcentavimu, o nurodyti keli bausmės
tikslai Reikėtų pripažinti, kad tinkamiausia yra
senojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 21 straipsnyje nurodyta kriminalinės bausmės sąvoka: „Kriminalinė bausmė yra valstybės
prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam
nusikaltimą, ir apribojanti nuteistojo teises bei
laisves visuomenės interesais."

cipo įgyvendinimą, vis dėlto jis neturėtų būti sutapatinamas su teisėtumo ir proporcingumo principais. Visi šie principai yra būtini ir iš esmės
papildo vienas kitą. Teisingumo principas iš dalies koreguoja bausmės skyrimui skirtų normų
turinį tais atvejais, kai konkrečioje byloje kaltininkui būtina nustatyti kitokią, individualizuotą
bausmę. Todėl šis principas taikomas vadovaujantis ne vien konkrečių BK 41 ir 54 straipsnių
nuostatų turiniu, bet ir atskleidžiant platesnį baudžiamojo įstatymo teisinį kontekstą, atkreipiant
dėmesį į jose išreikštą ir akivaizdžiai pažodiniame tekste ir baudžiamojo įstatymo prasminiu
kontekstu pateiktą įstatymų leidėjo valią.

6. Nepaisant to, kokiai bausmės sąvokai klasifikuojant jas pagal bausmės tikslų nurodymą
suteikiama pirmenybė, pagrindiniai kriminalinės bausmės požymiai paprastai išskiriami vienodi. Tai - nubaudimas, nuteistojo teisių ir lais5. Nagrinėjant teisingumo sampratos bausmės vių apribojimas visuomenės labui, valstybės
paskirtyje problematiką būtina atsižvelgti j tai, prievartos priemonė, pripažinimas kaltu padakad teisingumo sąvoka yra įvairiaprasmė ir todėl rius nusikaltimą kaip vienintelis bausmės pagrinreliatyvi. Nors baudžiamosios teisės doktrinoje das, individualumas, teisinių padarinių, atlikus
pateikiamas skirtingas požiūris j teisingumo prin- teismo paskirtą bausmę, atsiradimas.
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PENALTY: COMMON THEORETICAL PROBLEMS
Romualdas Drakšas
Summary
One of fundamental and generally accepted principles
°f criminal law is the principle of inevitability of
responsibility. The principle means that every person
that has committed a crime meets the penalty or other
Penal measures set in the criminal code of Lithuania.
The article sets forth an object to formulate the most
acceptable concept of criminal penalty under conditions of Lithuania, to describe а рифове of a penalty
and to answer a question whether a state has a right
to punish a guilty person.
It should be mentioned before analyzing a criminal
Penalty itself or a separate sort of it, that in the theory
of criminal law or discipline of philosophy a question
whether a state has the right to punish guilty persons
at all was arisen more than once. To answer the question, a lot of theories solving out the problems of
criminal responsibility differently even denying any
right of a state to punish were created.
Thus, after analyzing the arguments of the theories
that deny or acknowledge a state's right to punish
guilty persons it would be more correctly to assent to
the theories approving the right of a state.
Formulating the concept of a criminal penalty, the
latter should not be limited by accenting of only one
°f its purposes: some of the purposes of a penalty
should be mentioned. That is why it should be recognized that the most acceptable concept of a criminal

penalty is set out in former Criminal Code of Lithuania article 21: "A criminal penalty is a state's coercive
measure imposed by a court accusatory judgement on
a person guilty of committing a crime that limits the
rights and liberties of the convict in favor of interests
of a community.
A new Criminal Code article 41 points out such
purposes of a penalty: 1) to prevent persons from
committing criminal acts; 2) to punish persons that
have committed criminal acts; 3) to deprive a convict
of an opportunity to commit new criminal acts or to
limit the opportunity; 4) to influence persons that
have carried out their penalties to obey laws and not
to commit crimes again; 5) to ensure a realization of
a principle of justice. The last principle needs to be
explained for the most part.
The analysis of the problems concerning the concept of justice shows that the most acceptable and
remarkable is the position on the point of a chairman
of Constitutional Court of the Republic of Lithuania.
So, in the words of E. Kūris, the concept of justice
is of different meanings and thus relative. " A choice
and <...> strengthening of one of concepts of justice
from the abundance of them is equivalent to forcing
it upon these who have an incontestable right to interpret the idea of justice in their own way and have
their own opinion of what is wrong or right.
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