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Straipsnyje nagrinėjamos laisvės atėmimo iki gyvos galvos, kaip mirties bausmės alternatyvos, tai
kymo problemos, šios bausmės reglamentavimas naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame 
kodekse. 

The article discusses problems of applying imprisonment for life as an alternative for death sentence, 
definition of the sentence in the new Criminal Code of the Lithuanian Republic. 

Įvadas 

Nepaisant to, kad mirties bausmės panaikinimo ir 
recidyvo problema Lietuvoje yra gana aktuali, 
kol kas nėra iš esmės nagrinėjamas alternatyvios 
bausmės - laisvės atėmimo iki gyvos galvos tin
kamumo klausimas1. Nors dauguma teisės spe
cialistų sutinka, kad laisvės atėmimas iki gyvos 
galvos yra ne mažiau žiauri bausmė nei baudimas 
mirtimi, tačiau Lietuvos teisinė visuomenė be
veik vieningai mano, kad tai - vienintelė galima 

1 Laisvės atėmimas iki gyvos galvos - tai nusikaltimą 
padariusio asmens izoliavimas santykinai apibrėžtam laiko
tarpiui specialioje valstybės įstaigoje remiantis teismo kalti
namuoju nuosprendžiu. Santykinis laikotarpio apibrėžtumas 
pasireiškia tuo, kad nors terminas ir nustatomas - iki gyvos 
galvos, tačiau jis negali būti apibūdinamas sąvokomis, ku
rios paprastai vartojamos skaičiuoti laiką. 

mirties bausmės alternatyva. Pagal galiojantį B K 
ši bausmė gali būti paskirta tik už 105 straipsnyje 
numatytas veikas. Naujajame B K laisvės atėmi
mas iki gyvos galvos numatytas 12 sankcijų, ta
čiau būtina pabrėžti, kad visos jos yra alternaty
vios. Įstatymų leidėjas leidžia teismui, įvertinus 
veikos pavojingumą, kaltininko asmenybę ir ki
tas bylos aplinkybes, parinkti laisvės atėmimo 
bausmės rūšį2. Kol kas mūsų šalyje plačiai ne
nagrinėjama žala, kurią laisvės atėmimo iki gy
vos galvos bausmė daro nuteistojo psichikai, nė
ra aiški įstatymų leidėjo pozicija dėl Šia bausme 
nuteisto asmens lygtinio atleidimo nuo bausmės 

2 Priešingai yra numatyta Vokietijos baudžiamajame ko
dekse. Ten egzistuoja griežtai apibrėžtos sankcijos, numa
tančios tik vieną laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę 
(StGB 211 straipsnis). 



pirma laiko ir neatliktos laisvės atėmimo baus
mės dalies pakeitimo švelnesne bausme. Tuo tar
pu daugumoje Vakarų Europos šalių šie klausi
mai yra taip pat plačiai išnagrinėti kaip ir mirties 
bausmės panaikinimo problema. Pavyzdžiui, Vo
kietijos Federalinis Konstitucinis Teismas dar 
1977 m. Verdeno žemės teismo teikimu sprendė, 
ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, kaip 
aukščiausia Vokietijoje galiojanti bausmė, neprieš
tarauja Vokietijos Konstitucijai [1, p. 187]. 

1. Vertinant istoriniu aspektu nekyla abejo
nės dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos gali
mybės būti mirties bausmės alternatyva. Bau
džiamosios teisės doktrinoje pabrėžiama, kad ši 
bausmė nuo seno buvo pagrindinė sudedamoji 
bausmių sistemos dalis net ir tuo metu, kai ga-
liojant mirties bausmei laisvės atėmimui iki gy
vos galvos teko menkesnė reikšmė. 

Daugumos Vakarų Europos šalių konstitucijų 
rengėjai laisvės atėmimo iki gyvos galvos baus
mę laikė neprieštaraujančia konstitucijai3. Kitaip 

3 Šią bausmę su nedidelėmis išimtimis numato daugelio 
Vakarų Europos šalių įstatymai (pavyzdžiui, šios bausmės 
nėra Ispanijos, Norvegijos ir Portugalijos B K ) . Tarp ne Eu
ropos šalių, kurių baudžiamuosiuose įstatymuose nėra nei 
mirties bausmės, nei laisvės atėmimo iki gyvos galvos, yra 
Brazilija, Ekvadoras, Kosta Rika ir Meksika. 

Laisvės atėmimas iki gyvos galvos dažniausiai numato
mas už nužudymus, teroro aktus ir kitus sunkius nusikalti
mus, kuriuose pavartojama prievarta. Paminėtina, kad kvali
fikuotų nužudymų atvejais ši bausmė kai kada turi privalo
mą pobūdį (t. y. įstatymų leidėjas yra sukonstravęs griežtai 
apibrėžtą sankciją), pavyzdžiui, Vokietijos B K . Italijos bau
džiamuosiuose įstatymuose už Šį nusikaltimą yra numatyta 
alternatyvi sankcija, leidžianti už kvalifikuotą nužudymą 
esant tam tikrų lengvinančių aplinkybių taikyti nuo 20 iki 
24 metų terminuotą laisvės atėmimą. 

Daugelyje šalių įstatymų leidėjai neleidžia šios bausmės 
skirti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Švedijoje laisvės 
atėmimas iki gyvos galvos netaikomas asmenims iki 21, o 
Austrijoje - iki 20 metų. Tačiau kai kuriose šalyse ši baus
mė gali būti taikoma ir jaunesnio amžiaus asmenims, pa
vyzdžiui, Anglijoje - nuo 10 metų, Airijoje - nuo 7 metų. 
Paminėtina, kad pastarųjų šalių įstatymai prieštarauja Vaiko 
teisių konvencijai (1989). Žr.: Szumski J. Problem kary do
żywotnego pozbawienia wolności// Państwo 1 prawo. 1996, 
Nr. I, p. 9. 

nei mirties bausmės požiūriu, jie konkrečiai ne
nurodė, kad laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmė yra panaikinama4. Taigi panašiai kaip ir 
taikant mirties bausmę J A V 5 , istoriniu požiūriu 
iš pirmo žvilgsnio nekyla abejonės dėl laisvės 
atėmimo iki gyvos galvos, kaip aukščiausios 
bausmės, atitikties konstitucijai. Tačiau baudžia
mosios teisės doktrinoje egzistuoja ir kita nuo
monė, kuri ilgainiui gali turėti įtakos ir oficia
liam vertinimui pasikeisti daugumoje šalių. 

Antai H . Müller nuomone, laisvės atėmimo 
iki gyvos galvos bausmė iš dalies galėtų būti 
vertinama kaip prieštaraujanti konstitucijai, ka
dangi j i dažnai apibūdinama kaip „socialinės 
mirties bausmė" [2, p. 35]. Daugelyje šalių (Pran
cūzijoje, Vokietijoje) laisvės atėmimas iki gy
vos galvos yra vienintelė lankstumu ir auklėji
mu pagrįstos bausmių sistemos išimtis ir kaip 
aukščiausia bausmė turi ypatingą padėtį. Visų 
kitų laisvės atėmimo bausmių vykdymas turi 
padėti suimtiesiems vėl atgavus laisvę įsilieti į 
visuomenę, o tai iš esmės, dalies autorių nuomo
ne, tampa neįmanoma įvykdžius mirties bausmę 
ar „socialinės mirties bausmę" [3, p. 125, 126]. 

Daugumos šalių įstatymuose žmogaus oru
mui teikiama didžiausia reikšmė [4, p. 899,900]. 
Baudimo laisvės atėmimu iki gyvos galvos tiks
lingumas visų pirma turi būti nagrinėjamas at
sižvelgiant į nuteistojo asmenybei daroma ne
gatyvų įkalinimo įstaigų poveikį, taip pat į jo 
orumo pažeidimą. Konstituciniai svarstymai apie 
žmogaus orumo žeminimą baudžiant j į laisvės 
atėmimu iki gyvos galvos ir su šia bausme susi
jusi beviltiškumo ir beprasmiškumo situacija, 

4 Pavyzdžiui, Austrijos Respublikos Konstitucijos 
85 straipsnyje, Vokietijos Federacinės Respublikos Konsti
tucijos 102 straipsnyje įtvirtinta: mirties bausmė panaikina
ma. Žr.: Конституции государств Европейского Союза. 
Москва, 1997. С. 56, 216. 

5 Вс Japonijos, JAV dabar yra vienintelė demokratinė 
valstybė, kurios didžiojoje teritorijos dalyje laikoma mirties 
bausmė. 



veikianti asmenybę, jau anksčiau buvo aprašo
ma Europos valstybių mokslinėje literatūroje 
[5, p. 154]. 

Nors laisvės atėmimu iki gyvos galvos nu
baustojo asmenybei padaroma akivaizdi žala, 
kurios negalima neįvertinti, tačiau kai kurie tei
sės teoretikai (H. H . Jaschek) vis dėlto nesu
tinka su H . Müller nuomone [6, p. 25]. Sunku 
daryti patikimas išvadas apie ilgesnio suėmimo 
poveikį, todėl didžiausia svarba tenka įstatymų 
leidėjo vertinimams ir faktiniams sprendimams. 
Teisėjai esant dabartinei padėčiai turi vadovau
tis įstatymu, atsižvelgti į įstatymų leidėjo nuo
monę. Įstatymų leidėjo sprendimai turi priori
tetą, o teismas gali nereaguoti į juos tik kai 
jie yra nuneigiami, t. y. panaikinami ar pripažįs
tami prieštaraujančiais konstitucijai. 1977 m. 
spręsdamas, ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmė neprieštarauja Konstitucijai, Vokietijos 
Federalinis Konstitucinis Teismas savo sprendi
muose iškėlė mintį, kad nepriimtina tokia padė
tis, kai teisėjų iniciatyva abejotinai kišamasi į 
pagrindinę teisę, t. y. siekiant ištaisyti numano
mą įstatymų leidėjo klaidą sprendimuose vado
vaujamasi bendraisiais teisės principais ar kitais 
argumentais, o konkretiems asmenims paskir
tos bausmės požiūriu vis tiek lieka neaiškumų 
[7, p. 35]. Vokietijos Federalinis Konstitucinis 
Teismas taip pat pažymėjo, kad nėra įrodytas 
teiginys, jog laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmė pažeidžia žmogaus orumą. Tačiau žmo
gaus orumo pažeidimą šiuo atveju iš dalies rodo 
resocializacijos6 negalimumas ir jos bepras
miškumas, kai nuteistajam iš esmės nelieka šan
sų vėl atgauti laisvę. Nors dėl ekstensyvios 

6 Teisės moksle resocializaciją siūloma nagrinėti kaip po
veikių visumą, kurių tikslas - užtikrinti tokį individo elgesį, 
kuris būtų jam naudingas ir kartu atitiktų visuomenės inte
resą. Funkcionali resocializacijos reikšmė yra ta, kad esant 
jos poveikiui nevisiškai socializuoti individai turėtų atsikra
tyti trūkumų arba iš naujo nukreipti savo elgesio motyvus į 
tai, kad būtų atliekami pozityvūs visuomenei vaidmenys. 

malonės suteikimo praktikos Vakarų Europos 
šalyse nuosprendžio įkalinti iki gyvos galvos 
vykdymas tapo greičiau išimtimi nei taisykle, 
vis dėlto tai nepanaikina šios bausmės proble
mos, kadangi daugumoje šalių nėra sureguliuota 
šia bausme nuteisto asmens lygtinio atleidimo 
nuo bausmės pirma laiko ir neatliktos laisvės 
atėmimo bausmės dalies pakeitimo švelnesne 
bausme praktika. Laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmės visiškas įvykdymas dažniausiai 
vertinamas kaip pozityvus ir nepažeidžiantis 
žmogaus orumo tais atvejais, kai yra būtina ap
saugoti visuomenę nuo nusikaltėlio nuolat ke
liamo pavojaus. Tai reiškia, kad laisvės atėmi
mo iki gyvos galvos bausmė įstatyme turi būti 
įtvirtinta kaip tokia bausmės rūšis, kuri pati sa
vaime nepažeidžia žmogaus orumo, tačiau jos 
vykdymas yra siejamas, pavyzdžiui, su tokiomis 
aplinkybėmis, kai būtina apsaugoti visuomenę 
nuo konkretaus nusikaltėlio keliamo pavojaus 
[8, p. 269]. 

Pabrėžtina, kad aiškaus žmogaus orumo pro
blematikos nagrinėjimo vengiama tiek Jungti
nėse Amerikos Valstijose, tiek Europos šalyse. 
Dauguma JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjų, 
priimdami sprendimą dėl mirties bausmės ati
tikties JAV Konstitucijai, vengė spręsti žmo
gaus orumo problemą taikant mirties bausmę. 
Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas, 
spręsdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmės problematiką, žmogaus orumo reikšmės 
neneigė, tačiau vis dėlto vengė aiškiai pareikš
ti nuomonę dėl galimų šios bausmės teisinių 
padarinių. Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas, 1998 m. gruodžio 9 d. priimdamas 
sprendimą dėl baudžiamojo įstatymo sankcijoje 
numatytos mirties bausmės prieštaravimo Kons
titucijai, plačiau nenagrinėjo žmogaus orumo 
klausimo, apsiribodamas Konstitucijos straips
nio pažeidimo konstatavimu. Žinoma, negalima 
neigti to fakto, kad žmogaus orumo klausimą 
Konstitucinis Teismas iš dalies nagrinėjo ke-



liuose kituose nutarimuose7. Tačiau ir tuose nu
tarimuose nebuvo išsamiau analizuota žmogaus 
orumo sampratos problema, o tik padarytos nuo
rodos į tarptautinius dokumentus, konstatuojan
čius prigimtines žmogaus teises. 

2. Nagrinėjant atskiros bausmės buvimo tiks
lingumą būtina atsižvelgti į tai, ar ši bausmė 
atitinka bausmės tikslus. Dėl laisvės atėmimo 
iki gyvos galvos, kaip ir dėl mirties bausmės, 
galimi įvairūs samprotavimai. Antai dauguma 
JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjų neabejoja, 
kad mirties bausmė atitinka visus bausmės tiks
lus, ir konstatuoja, jog įstatymų leidėjui šiuo 
atveju suteikiama gana plati veikimo laisvė. Ly
giai taip pat daugelis Europos šalių teisės moks
lų specialistų vertina laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmę [8, p. 270]. Jų nuomone, abejo
nės dėl bausmės prasmingumo ir saikingumo 
reikalavimo gali kilti tik kai numatoma bausmė 
yra netinkama bausmės tikslams pasiekti. Įstaty
mų leidėjas, kad būtų pasiekiami bausmės tiks
lai, turi laisvę bausmes lyginti ir išrinkti, jo ma
nymu, tinkamiausią. 

Vertindamas kiekvienos bausmės tikslus, įsta
tymų leidėjas pirmiausiai turėtų vadovautis vals
tybės prievole saugoti didžiausią žmogaus ver-

7 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Res
publikos butų privatizavimo įstatymo 5 straipsnio atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai"; 1997 m. kovo 12 d. nu
tarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio 
draudimo įstatymo S straipsnio, Lietuvos Respublikos vals
tybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 8 straipsnio ant
rosios dalies 1 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1996 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 142 „Dėl Lietuvos Res
publikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto su
darymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo dalinio pakeiti
mo 1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai"; 
1998 m. kovo 10 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
valdininkų įstatymo 20 straipsnio trečios dalies atitikties Lie
tuvos Respublikos Konstitucijai"; 2000 m. gegužės 8 d. nu-
tarimas „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įsta
tymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 
11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
proceso kodekso 198 straipsnio I bei 2 dalių atitikimo Lie
tuvos Respublikos Konstitucijai". 

tybę - gyvybę, šiuo atveju turima omenyje au
kos gyvybė. įstatymų leidėjui yra suteikta laisvė 
skiriant aukščiausią bausmę apsaugoti šią teisi
nę vertybę nuo ypač smerktinų pažeidimų. Ta
čiau pripažįstant šią valstybės teisę visada lieka 
klausimas, ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmė padarys bauginamąjį poveikį potencia
liems nusikaltėliams. Toks poveikis - kaip ir 
amerikiečių teisėje mirties bausmės atveju - ne
galėjo būti nustatytas, tačiau paneigti jo taip pat 
negalima. Taigi, kaip ir mirties bausmės atveju, 
susiduriama su tokia pat bausmės taikymo ir 
bauginamojo jos poveikio problema. Iš principo 
yra labai sunku įrodyti bauginamąjį bausmės 
poveikį, todėl aukščiausios bausmės skyrimo 
problema nebus išspręsta tol, kol nebus galima 
įrodyti, kad tokia bausmė labiau veiksminga bau
ginant nei baudžiant švelnesnėmis bausmėmis. 
Kadaise taip pat buvo kilę abejonių dėl sunkiųjų 
darbų bausmės panaikinimo - kriminalinių nu
sikaltimų sumažėjimo tokiu būdu pasiekta ne
buvo [9, p. 37, 70]. 

Kiekvienos bausmės bauginamojo poveikio 
sąlyga pirmiausiai yra ta, kad visuomenė, žino
dama apie bausmės egzistavimą, turėtų aiškų 
savo saugumo supratimą [ 10, p. 47], antra vertus, 
kad nusikaltėlis prieš padarydamas nusikaltimą 
atliktų nuostolio ir naudos analizę [11, p. 65]. 
Daugumos baudžiamosios teisės teoretikų teigi
mu, jei bauginamasis poveikis apskritai gali būti 
pasiektas, tai labai tikėtina, jog tai gali įvykti dėl 
nusikaltimo atskleidimo ir kaltininko nubaudi
mo tikimybės [11, p. 77], tačiau ne dėl bausmės 
dydžio. Čia vėl, kaip ir mirties bausmės atveju, 
yra grįžtama prie būtinumo pasiekti optimalų 
nusikaltimų išaiškinamumo ir skiriamų už juos 
bausmių griežtumo santykį. Taigi lieka atsakyti 
į pagrindinį klausimą, ar tai, kad egzistuoja lais
vės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, padeda 
rasti tą santykį. 

Teigiamu bendrosios nusikaltimų prevencijos 
aspektu laikomas visuomenės narių pasitikėjimo 



egzistuojančia teisine sistema ir bausmių vyk
dymu išlaikymas ir stiprinimas. Didžiojoje Euro
pos dalyje šis aspektas įgyja vis didesnę reikšmę. 
Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės šali
ninkai vadovaujasi tuo, kad, paskyrus tokią griež
tą bausmę kaip laisvės atėmimas iki gyvos galvos, 
bus padidintos kliūtys, užkardančios žmogaus 
gyvybės atėmimą 8. Tačiau toks rezultatas nėra 
neišvengiamai būtinas, kadangi, kaip ir mirties 
bausmės atveju, galima daryti prielaidą, jog pa
naikinus laisvės atėmimo iki gyvos galvos baus
mę bus žengtas žingsnis sumažinant prievartą 
visuomenėje, o tai vėlgi prisidės prie pagarbos 
žmogaus gyvybei didinimo [3, p. 27]. Nagri
nėdamas šią problemą Vokietijos Federalinis 
Konstitucinis Teismas, iš principo pritardamas 
teigiamam bendrosios nusikaltimų prevencijos 
poveikiui, atmeta prieštaravimą, kad laisvės at
ėmimo iki gyvos galvos bausmė bendrosios nu
sikaltimų prevencijos požiūriu nėra reikalinga. 
Tuo pat metu, nors ir pritardamas laisvės atėmi
mo iki gyvos galvos šalininkų argumentams, 
Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas pa
brėžia egzistuojančią, bet neįrodytą galimybę, 
kad mažesnė bausmė gali turėti tokį pat poveikį. 
Esant tokiai neaiškiai situacijai, teismo many
mu, lemiamą sprendimą tenka priimti įstatymų 
leidėjui, tačiau šis negali vadovautis vien ginčy
tinu įbauginimo argumentu. 

Daugumos teisininkų nuomone, specialioji 
prevencija apima du bausmės tikslus. Bausmės 
paskyrimas turi sulaikyti nusikaltėlį nuo tolesnių 
nusikaltimų; kita vertus, kalinant nusikaltėlį v i 
suomenė apsaugoma nuo kitų galimų jo nusikal
timų. Neginčytina, kad šį bausmės tikslą galima 
pasiekti įkalinant nusikaltėlį iki gyvos galvos, 
tačiau jis atrodo ne visais atvejais pasiteisinan
tis, kadangi žmogžudžių pakartotinių nusikalti
mų skaičius yra nedidelis [ 12, p. 397]. Vertinant 
šį klausimą, visų pirma pabrėžtini nusikaltėlių 

Čia turima omenyje galimų būsimųjų aukų gyvybės. 

pakartotinių nusikaltimų padarymo ateityje prog
nozavimo sunkumai [3, p. 85]. Numatoma lais
vės atėmimo iki gyvos galvos bausmės prasmė 
yra apsaugoti visuomenę nuo nusikaltėlio, o lais
vės atėmimą galima pateisinti tol, kol egzistuoja 
pavojus. Todėl reikėtų sistemingai tikrinti, kaip 
keičiasi nusikaltėlio asmenybė, siekiant nustaty
ti tolesniojo laikymo įkalinimo įstaigoje būtiny
bę [2, p. 37,49]. Literatūroje siūloma atsižvelg
ti į tai, kad šalia laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmės egzistuoja alternatyvi galimybė 
apsaugoti visuomenę nuo nusikaltėlio plačiau 
taikant švelnesnes bausmes. Tokiais atvejais šios 
griežčiausios bausmės poreikis, siekiant specia
lių prevencinių tikslų, sumažėja [13, p. 7]. 

Resocializacijos laisvės atėmimo vietoje tiks
las - neleisti nusikaltėliui padaryti kitų nusi
kaltimų ir suteikti jam galimybę vėl grįžti į v i 
suomenę. B . Wroblewskio požiūriu, bausmės 
atlikimo vietoje tam tikru metu ateina vadina
moji auklėjimo ir resocializacijos proceso „pri
sisotinimo riba" ir šią ribą peržengianti bausmė 
arba visiškai nereikalinga, arba - o tai blogiau
sia - žalinga, nes naikina jau pasiektus teigia
mus rezultatus [14, p. 28]. Šią problemą būtų 
galima išspręsti vadovaujantis laisvės atėmimo 
iki gyvos galvos nuteisto asmens lygtinio at
leidimo nuo bausmės pirma laiko ir neatliktos 
laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo švel
nesne bausme galimybe. Labai pavojingų nusi
kaltėlių, kurie ir toliau kelia grėsmę visuomenei, 
atžvilgiu resocializacijos tikslas vargu ar gali 
būti pasiektas, todėl jiems lieka vienintelė baus
mė - ilgalaikis įkalinimas. Tačiau reikia atsi
žvelgti į tai, kad tokių tikrai nepataisomų nusi
kaltėlių nėra daug. Todėl daugumai nuteistųjų 
resocializacijos tikslo pasiekimas garantuojamas 
tik supratimu, kad laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmė iš tikrųjų nereiškia „iki gyvos 
galvos" [3, p. 125, 126]. 

3. Minėta, kad įstatymų leidėjui suteikta teisė 
baudžiamajame įstatyme numatyti ypač griežtą 



bausmę už tyčia atliktus veiksmus, padariusius 
didelę fizinę žalą. Bausmės tikslas - išpirkti 
kaltę, t. y. atgaila, laisvės atėmimu iki gyvos 
galvos vargu ar gali būti pasiektas. Tačiau šis 
bausmės tikslas neturėtų būti visiškai atmeta
mas skiriant bausmę už sunkius nusikaltimus, 
pavyzdžiui, tyčinį nužudymą. Bet ir čia lieka 
neaišku, kokia bausmė tikrai teisinga už padary
tą sunkiausią nusikaltimą. Abejonių skirti tiek 
mirties bausmę, kaip griežčiausią bausmę, tiek 
laisvės atėmimą iki gyvos galvos, kyla dėl to, 
kad šios bausmės funkcionuoja daugelyje šalių 
kaip egzistuojančių bausmių sistemų dabartinė 
aukščiausioji riba ir šiuo požiūriu tampa neuž
tikrinančiomis visų bausmės tikslų įgyvendini
mo. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė 
nevisiškai priimtina suvokiant, kad jokia baus
mė negali būti tokia sunki ir negalima tokia 
atsakomybė, kai nusikaltęs asmuo ne tik atsaky
tų laisvės praradimu, bet iš esmės tai pakeistų ir 
jo asmenybę [15, p. 39]. 

X X a. pirmosios pusės literatūroje aprašyti 
tyrimai rodo, kad ilgametis laisvės atėmimas 
sukelia tiesioginius arba netiesioginius nuteistų
jų psichikos sutrikimus, būdingus nuteistiesiems 
[16, p. 55]. Kartais kalinių psichikos ligos buvo 
tokios sunkios, kad toliau juos kalinti būdavo 
netikslinga. Šie nuteistieji, nors fiziškai ir svei
ki, „mirė dvasiškai". Kai kurių autorių aiškini
mu, gana gera fizinė nuteistųjų kalėti iki gyvos 
galvos sveikata išsilaiko dėl vilties sulaukti ma
lonės, ir ši viltis yra tokia stipri, kad mobilizuoja 
organizmą ir kartu palaiko gana gerą fizinę jo 
būklę. Tuo tarpu atmetus malonės prašymą atsi
randa ypač sunkūs psichikos sutrikimai. 

Psichologinių testų rezultatai rodo, kad ne
mažai šių žmonių jaučiasi tarsi netekę savojo 
„aš". Jei ši emocinių būsenų kaitos linkmė nepa
sikeis, tikėtina, kad ne vienam nuteistajam iki 
gyvos galvos prireiks ir psichiatro pagalbos. Ta
čiau j i vargu ar bus sėkminga, nes psichikos 
problemos yra atsakas į vilties praradimą [17]. 

Psichologo tyrimus patvirtina Vilniaus tardymo 
izoliatoriaus-kalėjimo auklėjamojo darbo sky
riaus viršininkas. Jo teigimu, ilgalaikis kalini
mas žmogų labai pakeičia. Gali būti valingas, 
intelektualus, stiprus, bet ilgai kalėjus atsiranda 
negrįžtamų psichikos pokyčių. Žmogus tampa 
pesimistas. Dažnai kalinys tampa religingas, fi
losofuoja [18]. 

Atsižvelgiant į laisvės atėmimo iki gyvos gal
vos poveikį nuteistiesiems, gali būti keliama šios 
bausmės pagrįstumo ir kartu jos teisingumo pro
blema. Teisingumo principas suponuoja, kad 
už teisės pažeidimus valstybės nustatomos po
veikio priemonės turi būti adekvačios teisės pa
žeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuo
tinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens 
akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams 
pasiekti. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju ga
lima įžvelgti pavojų, jog paskirtos bausmės ir 
nusikaltimo sunkumo bei padarytos žalos dy
džio santykis nėra visiškai teisingas. Kartu gali
ma abejoti, ar yra priežastis, pagrindžianti lais
vės atėmimo iki gyvos galvos bausmės būtinumą 
[8, p. 265, 268]. 

Pabrėžtina, kad daugelio Europos šalių, ir 
Lietuvos, įstatymuose pastebimas pozityvus sie
kis apriboti kriminalinės bausmės ribas iki būti
no dydžio. Neabejotinai galima konstatuoti aiš
kų žmogaus orumo negerbimą, jeigu laisvės 
atėmimo iki gyvos galvos bausmė, kokia numa
tyta įstatyme, negalės būti pateisinama kaip bū
tina priemonė, pavyzdžiui, pritaikyta už nusi
kaltimus nuosavybei. Tai reikštų, kad jei bausmės 
tikslą galima geriau pasiekti taikant terminuotą 
laisvės atėmimą, laisvės atėmimo iki gyvos gal
vos bausmės taikymas prieštarautų Konstituci
jai . Taikant šį gana pagrįsta kriterijų bus galima 
griežtesnė įstatymų leidėjo kontrolė. Sprendžiant 
bausmės sąlyginumo problemą, t. y. vertinant 
sankcijoje numatytos bausmės ir nusikaltimo sun
kumo santykį, būtina prisiminti, kad visiškas 
padariusiojo nusikaltimą asmens eliminavimas 



iš visuomenės - yra ypač didelis įsikišimas į 
baudžiamojo asmens laisvę. Taip ne tik apri
bojama pati ši prigimtinė teisė, bet kartu riboja
mos kitos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės 
[10, p. 323]. Taigi galima teigti, kad kaltininkui 
padarius labai sunkius nusikaltimus - nužudy
mą sunkinančiomis aplinkybėmis, teroro aktą, 
laisvės atėmimas iki gyvos galvos yra pateisina
mas. Tačiau įstatymų leidėjas, numatydamas šią 
bausmę už padarytus nusikaltimus, turėtų atsi
žvelgti į minėtą sąlyginumo principą ir neturėtų 
peržengti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
21 straipsnio ribų, draudžiančių žeminti žmo
gaus orumą ir žiauriai su juo elgtis9. 

4. Vertinant laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmę būtina atsižvelgti į iškylančią lygybės 
įstatymui problematiką, kuri gali pasireikšti 
dviem lygmenimis. Viena vertus, lygybės prin
cipo reikia paisyti įstatymų leidyboje, kita ver
tus, į jį būtina atsižvelgti teismams taikant kon
krečias teisės normas, [statymų leidėjas privalo 
vienodai pagarbiai ir aktyviai, vienodo veiks
mingumo priemonėmis ginti kiekvieno piliečio 
teises ir laisves arba padėti jas įgyvendinti. Teis
mai visiems asmenims taiko tuos pačius įsta
tymų reikalavimus, o už tuos pačius nusikalti
mus - tas pačias įstatymų numatytas sankcijas. 

Taigi įstatymų leidybos srityje asmens lygy
bės įstatymui principas įgyvendinamas visų pir
ma nustatant visiems vienodas bausmių ribas. 
Šis lygybės principas yra pažeidžiamas, kai 
sprendimas dėl bausmės privalomo taikymo įsta
tymų leidėjo priimamas nepagrindžiant jokiais 
protingais argumentais10, t. y. kai konkrečios 

9 Žmogaus orumas kartu su žmogaus gyvybe sudaro as
mens vientisumą, išreiškia žmogaus esmę. Orumas, kaip ir 
gyvybė, a priori vertybė ir išreiškia žmogaus gyvybės svar
bą. Būti žmogumi yra neatskiriama nuo žmogaus orumo. Tai 
reiškia, kad gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus sa
vybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. 

1 0 Hamann Л . Grundgesetz und Strafgesetzgebung. Bin
gen am Rhein, 1963. P. 65. 

bausmės numatymas įstatyme yra logiškai nepa
aiškinamas. Asmenų lygybės įstatymui princi
pas tikrai būtų pažeidžiamas numatant laisvės 
atėmimo iki gyvos galvos bausmę už nesunkius 
nusikaltimus. 

[statymų leidėjas neturėtų nustatyti dalykiš
kai nepagrįstų bausmių ribų arba suteikti teisę 
teismams savo nuožiūra neribotai jas didinti. 
Antai šuolis nuo 8,5 metų laisvės atėmimo baus
mės medianos tyčinio nužudymo nesant sunki
nančių aplinkybių iki 20 metų laisvės atėmimo 
tyčinio nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis, 
autoriaus nuomone, pateisinamas dėl nusikalti
mo sunkumo ir nusikaltėlio kaltės vertinimo 
nesant sunkinančių aplinkybių ir to paties ver
tinimo nustačius sunkinančių aplinkybių. Žino
ma, nepaisant to, numatant bausmės ribas būtina 
atsižvelgti į tai, kad nors paprastas nužudymas 
yra mažiau sunkus nusikaltimas nei nužudy
mas esant sunkinančių aplinkybių, tačiau šių 
abiejų nusikaltimų padariniai vienodi - atima
ma žmogaus gyvybė. Pabrėžtina, kad nužudymo 
sunkinančiomis aplinkybėmis atribojimas nuo 
paprasto nužudymo, tuo labiau nuo nužudymo 
lengvinančiomis aplinkybėmis, yra sąlygotas is
toriškai, todėl būtų visiškai pagrįstas teiginys, 
kad įstatymų leidėjas, nustatydamas bausmės 
ribas, šiuo atveju gali rasti patenkinamą spren
dimą, atsižvelgdamas į minėtą sąlyginumo prin
cipą. 

Neginčijamai egzistuoja problema, kuri pasi
reiškia tuo, kad į nužudymo sunkinančiomis ap
linkybėmis sudėtį, nustačius laisvės atėmimo iki 
gyvos galvos bausmės skyrimo prielaidas, neiš
vengiamai patenka ne tik tie atvejai, kai neabe
jojama dėl kaltininko asmenybės pavojingumo, 
bet ir atvejai, kurie formaliai atitinka nužudymo 
sunkinančiomis aplinkybėmis sudėtį, bet šalia 
egzistuoja aplinkybės, nurodančios, kad kalti
ninkas nėra labai pavojingas visuomenei. Tuo 
požiūriu kyla abejonių, aršiais atvejais nematyti 
lygybės principo pažeidimo. Taigi šiuo atveju 



aukščiausia bausmė neišvengiamai numatoma 
tik formaliai vertinant panašius atvejus. Tačiau 
gali būti ir tokių situacijų, kurios aiškiai rodo 
kaltininko didesnį pavojingumą, bet jo padaryta 
veika negali būti kvalifikuojama kaip nužudy
mas sunkinančiomis aplinkybėmis 1 1 . Nors įsta
tymas bausmę visų potencialių nusikaltėlių at
žvilgiu nustato vienodai, tačiau įstatymo taikymo 
padarinių požiūriu galima nelygybė. Vien tai jau 
gali kelti abejonių konstitucinio lygybės įstaty
mui principo įgyvendinimu. Ši abejonė iš dalies 
pašalinama nustatant laisvės atėmimą iki gyvos 
galvos kaip alternatyvią bausmę, kartu sutei
kiant jai laikinumo pobūdį, t. y. numatant ja nu
teisto asmens lygtinio atleidimo nuo bausmės 
pirma laiko galimybę. Iš pirmo žvilgsnio toks 
požiūris į aukščiausią bausmę ir bausmės ribas 
yra visiškai pagrįstas ir paaiškinamas, tačiau 
vėliau kyla abejonių, pastebėjus, kad tada nevie
nodi atvejai bus nagrinėjami vienodai, t. y. laiki
numo pobūdis gali būti taikomas visais nužudy
mo sunkinančiomis aplinkybėmis atvejais. Šios 
abejonės atmetamos, jei numatoma tik galimybė 
nuteistąjį laisvės atėmimu iki gyvos galvos lyg
tinai atleisti nuo bausmės pirma laiko. Tokia 
galimybė turi būti nerealizuota, jei esama pa
kankamai pagrindo manyti, kad nuteistasis išlie
ka labai pavojingas visuomenei. Be to, atsiradus 
galimybei nuteistąjį laisvės atėmimu iki gyvos 
galvos lygtinai atleisti nuo bausmės, bus geriau 
įgyvendinami šios bausmės tikslai. Antraip šia 
bausme bus siekiama tik nubausti nusikaltimą 
padariusį asmenį. Tačiau bausmė turi turėti po
zityvų, skirta ateičiai tikslą. Todėl jei nėra gali
mybės lygtinai atleisti nuo bausmės, laisvės at
ėmimas „iškrenta" iš bendros bausmių sistemos, 
nes jame vyraus tik atpildo pradas [19, p. 17]. 

1 1 JAV teisėje šiai problemai išreikšti parinktas specia
lus terminas - „ovcrinclusivcn". Geoffrey Stone, Louis 
M . Scidman, Cass R. Sunstcin, Mark V. Tuschnct. Consti
tutional Law, 2 ed., Boston/Toronto/London, 1991. P. 538. 

Lygybės įstatymui principas turi būti nagri
nėjamas kartu su kitomis konstitucinėmis nuo
statomis, į kurias įstatymų leidėjas taip pat turi 
atsižvelgti nustatydamas bausmę. Šiuo atveju, 
viena vertus, kalbama apie kaltės principą, kita 
vertus, apie teisėtumo ir teisingumo užtikrinimo 
poreikį. Siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisingu
mą reikia nustatyti konkrečias bausmės skyrimo 
sąlygas. Be to, šis principas taip pat yra susijęs 
ir su vienodomis baudžiamosios atsakomybės 
sąlygomis [10, p. 95]. Šiuo požiūriu skirtingiems 
nusikaltėliams vienodų atsakomybės sąlygų įgy
vendinimo galima siekti įvairiais būdais. Vienas 
būdas galėtų būti griežtas kaltės principo laiky
masis. Tada, esant vienodai kaltės formai, turėtų 
būti skiriamos vienodos bausmės. Tačiau, atsi
žvelgiant ir į kitas bylos aplinkybes, net esant 
vienodai kaltės formai, įstatyme turi būti palikta 
bausmės rūšies pasirinkimo laisvė ir laisvės 
atėmimo iki gyvos galvos bausmė sankcijoje 
numatyta kaip terminuoto laisvės atėmimo al
ternatyva12. Kartu turėtų būti nustatomos kuo 
tikslesnės bausmės skyrimo sąlygos. 

Tačiau praktiškai išlieka galimybės teisingai 
paskirti griežčiausią bausmę problema. Net jei 
nėra tokios rasinės problematikos, lemiamos skir
tingos visuomenės struktūros, o tokia egzistuoja 
JAV, vis dėlto kiekvienoje valstybėje iškyla sun
kumų, kurie suteikia galimybę nevisiškai teisin
gai įvertinti veikos pavojingumą, kaltininko as
menybę ar kitas bylos aplinkybes, turinčias 
reikšmės skiriant bausmę. Todėl iškyla klausi
mas ne tik dėl to, ar būtina teoriniu lygmeniu 
korektiškai atriboti nužudymą sunkinančiomis 
aplinkybėmis nuo paprasto nužudymo ar privi
legijuoto nužudymo (esant lengvinančių aplin
kybių), bet svarbiausia reikia nustatyti, kaip bū
tų galima tai patikimai įgyvendinti kvalifikuojant 

1 2 Pabrėžtina, kad būtent taip laisvės atėmimas iki gyvos 
galvos numatomas liek galiojančiame, tiek naujajame B K . 



veiką. Paskirų pareigūnų veikimo laisvė išlieka, 
pavyzdžiui, vertinant įrodymus arba kaltininko 
asmenybę, jo pakaltinamumą. Ši laisvė dažnai 
lemia, kad teismai neskiria laisvės atėmimo iki 
gyvos galvos, neatsižvelgdami į tai, jog yra te
orinė galimybė ją paskirti [3, p. 69J. Vokietijos 
baudžiamosios teisės specialistų nuomone, to
kia padėtis kenkia teisėtvarkai užtikrinti, nes 
įvairios „išsisukinėjimo strategijos"13 yra sun
kiai kontroliuojamos. Teismai pagal Konstituci
jos 29 straipsnį, įstatymus yra įpareigoti laikytis 
lygybės principo. Būtent šis principas yra vie
nas iš pagrindinių teisinės valstybės reikalavi
mų. Teismai negali taikyti galiojančių įstatymų 
ar, atvirkščiai, jų netaikyti vien atsižvelgdami 
į kai kurių asmenų interesus. Tačiau darant tam 
tikras išvadas dėl netinkamo teisės normų tai
kymo ir iš to kylančio laisvės atėmimo iki gy
vos galvos numatymo valstybės baudžiamuose 
įstatymuose netikslingumo nepakanka atsižvelg
ti į pasitaikančias teismų praktikoje klaidas 
[20, p. 209], būtina įsitikinti, kad buvo padaryti 
iš esmės klaidingi sprendimai. Lietuvoje, kaip ir 
daugumoje šalių, prokuroras, advokatas ir teis
mas dėl pateikto kaltinimo turi teisę laisvai reikšti 
savo nuomonę, kuri dažnai nesutampa. Todėl 
kyla abejonių, ar paskirta aukščiausia bausmė 
yra teisėta ir pagrįsta. Lygybės įstatymui princi
po pažeidimas yra sunkiai kontroliuojamas ir 
nustatomas. Žinoma, šie nusižengimai per se 
nereiškia, kad laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmė prieštarauja Konstitucijai. Būtina atsi
žvelgti į tai, kad su aukščiausia bausme, kaip 
absoliučia bausme, susijusios teisėtos „išsisuki
nėjimo strategijos", švelninančios kaltininko 
padėtį. Atkreiptinas dėmesys, kad vien neteisė
tų „išsisukinėjimo strategijų" ir galimų įvairių 

1 3 Šiuo atveju terminas „išsisukinėjimo strategijos" su
prantamas kaip nuteistojo ar jo gynėjų siekis išvengti griež
tos bausmės paskyrimo, kartais su pareigūnų, turinčių gali
mybę daryti įtaką bylos aplinkybėms, pagalba. 

piktnaudžiavimų egzistavimas nedaro laisvės at
ėmimo iki gyvos galvos bausmės prieštaraujan
čios Konstitucijai. Pabrėžtina, kad lygybės įsta
tymui principo pažeidimai gali būti iš dalies 
pašalinti įstatymuose numatant daugiau alterna
tyvių bausmių. Vadinasi, šalia sankcijoje egzis
tuojančios laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmės visada turėtų būti numatomas termi
nuotas laisvės atėmimas. Žinoma, taip konsta
tuodami tiesiog pripažįstame, kad neteisėtos 
„išsisukinėjimo strategijos" ir pareigūnųpiktnau-
džiavimai vis tiek egzistuos. Geriau, kai teisėjas 
turi galimybę pasirinkti ne tik iš atskirų normų 
(o tai piktnaudžiavimą padėtimi ar veikimą pa
skiro asmens interesais daro labiau akivaizdžius), 
bet ir iš kelių sankcijų. Taigi darytina išvada, 
kad jei įstatymų leidėjas nusprendžia užtikrinti 
lygybės įstatymui principą nustatydamas griež
tas bausmės skyrimo sąlygas, tai kyla pavojus, 
kad dėl neteisėtų „išsisukinėjimo strategijų" ir 
įvairių piktnaudžiavimų atsiras nelygybė taikant 
teisę. Tačiau būtina paminėti, kad šiam princi
pui gali būti padaryta žala ir tada, kai tiesiog 
suteikiama neribota nuomonių reiškimo laisvė, 
o tai tikrai neprieštarauja įstatymams, ir dėl ku
rios sunkiau kontroliuoti teisės taikymo lygme
niu priimtus sprendimus. Todėl tais atvejais, kai 
įstatymų leidėjas nenustato konkrečių bausmės 
skyrimo sąlygų, tampa galimi skirtingi teismo 
sprendimai esant analogiškoms bylos aplinky
bėms. Daugumos baudžiamosios teisės teoreti
kų nuomone, tol, kol neatsižvelgiama į lygybės 
įstatymui principą, negalima daryti kategoriš
kos išvados dėl laisvės atėmimo iki gyvos gal
vos bausmės atitikties Konstitucijai. Pabrėžtina, 
kad išsamiau reikia paanalizuoti, ar baudžiama
jame įstatyme numatytos sankcijos iš principo 
atitinka Konstituciją. Kaip minėta, įstatymų lei
dėjas gali elgtis dvejopai: arba numatyti normos 
sankcijose absoliučią bausmę ir siaurą veikimo 
laisvę skiriant ją, arba numatyti alternatyvią sank
ciją ir palikti teismams, atsižvelgiant į indivi-



dualią kaltą bei kitas bylos aplinkybes, plačią 
veikimo laisvą. Daugumos baudžiamosios tei
sės teoretikų nuomone, abu šie būdai neužkerta 
kelio lygybės įstatymui principo pažeidimams. 
Tačiau taip svarstant galima kelti mintį, ar apskri
tai galima įgyvendinti lygybės įstatymui prin
cipą. Šie klausimai, autoriaus nuomone, verti 
išsamios mokslinės analizės, tačiau jie nėra šio 
straipsnio tema. 

5. Kitas būtinas plačiau panagrinėti proble
mos aspektas yra tas, kad panašiai kaip ir mir
ties bausmės atveju, atimant laisvą iki gyvos 
galvos mažai kas lieka iš pagrindinių asmens 
teisių [20, p. 209]. Paliečiama ne tik pagrindinė 
teisė į laisvą asmenybės raidą, bet ir iš pirmo 
žvilgsnio nesusijusios teisės į buto neliečiamumą, 
susirinkimų ir susivienijimų laisvą, susirašinėji
mo paslapties išlaikymą arba profesijos pasirin
kimo ir santuokos sudarymo laisvą. Pabrėžtina, 
kad žmogaus laisvės yra dvasinės, fizinės nepri
klausomybės, sprendimų priėmimo laisvės prie
laida, ir j i leidžia atlikti visus teisėtus veiksmus, 
Įgyvendinti teisines galimybes įvairiose gyveni
mo srityse (pvz., asmeninėje ir socialinėje, do
rovinėje ir biologinėje, profesinėje ir politinėje) 
[21, p. 134]. 

Tačiau iki šiol ši problema nebuvo plačiau 
nagrinėjama pateikiant paprastą argumentą- lais
vės atėmimo iki gyvos galvos bausmė priklau
santi seniausioms bausmių rūšims ir nesą jokio 
pagrindo dėl jos abejoti. Taigi dabar teisės lite
ratūroje vyrauja nuomonė, kad laisvės atėmimas 
iki gyvos galvos nepažeidžia esminių prigimti
nių teisių turinio [22, p. 146]. 

Šios nuomonės priešininkai pateikia argumen
tus, kuriais bando įrodyti, kad dėl ilgalaikio lais
vės atėmimo pažeidžiamos pagrindinės asmens 
teisės, numatytos daugelio demokratinių šalių 
konstitucijose [20, p. 16]. Savo argumentuotoje 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės prie
šininkai asmens subjektyvią ir vieną iš pagrindi

nių teisių, teisę į laisvą teigia esant absoliučią ir 
privalomą saugoti. Taip vėl pasireiškia absoliuti 
teorija, kuria, minėta, labai dažnai remiasi mir
ties bausmės priešininkai, tik šį kartą absoliuti
nama ne teisė į gy vybą, o teisė į laisvą 1 4. Tačiau 
kadangi absoliučios teorijos negali būti katego
riškai taikomos, tai ir laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmės atveju iškyla vertybių prioriteto 
apmąstymo problema. Problemų, kurios yra su
sijusios su mirties bausme, kyla ir kalbant apie 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę. Šiuo 
atveju negalima nustatyti absoliutaus žmogaus 
teisių pažeidimo, bent jau tiek, kad šie pažeidi
mai negalėtų būti ištaisyti koreguojant aukščiau
sios bausmės vykdymą. Prioriteto tokiai verty
bei kaip asmens teisė į laisvą suteikimas kalbant 
apie laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę 
taip pat gali prieštarauti visuomenės požiūriui ir 
jos esminiam interesui - iki minimumo apriboti 
nužudymų galimybę. Todėl šiuo atžvilgiu nėra 
pateisinamos abejonės dėl šios bausmės egzis
tavimu daromo esminio pagrindinių žmogaus 
teisių pažeidimo. 

6. [statymų leidėjo sprendimų priėmimo lais
vė nereiškia absoliučios jo teisės priimti įstaty
mus, pažeidžiančius prigimtines žmogaus tei
ses. Teisūs autoriai, kurie pabrėžia, kad įstatymų 
leidėjas, normos sankcijoje numatydamas lais
vės atėmimą iki gyvos galvos, turi numatyti ypač 
griežtus šios bausmės skyrimo kriterijus. Tačiau 
iki šiol lieka ginčytinas klausimas, ar įstatymų 
leidėjas, motyvuodamas visuomenės interesais, 
turi teisę priimti sprendimus, apribojančius pa
grindines asmens teises. A r nėra būtina taikyti 
griežtesnius standartus, kurie apsunkintų pagrin
dinių teisių apribojiiįių pateisinimą ir taip galėtų 
susiaurinti įstatymų leidėjo sprendimų laisvę? 
Pavyzdžiui, gali būti apribotas vertimasis profe
sija, jeigu tai prisidėų prie visuomenės gerovės, 

1 4 Šia teorija ypač remiasi G . Lcmbcrtas. 



o profesijos pasirinkimo laisvą galima apriboti 
tik kai tai neišvengiamai būtina siekiant apsau
goti svarbias visuomenės vertybes. Šiais atve
jais įstatymų leidėjas visuomet privalo pasirink
ti tokią apribojimo formą, kuri kuo mažiau 
pakenktų pagrindinei teisei. Todėl būtina, kad 
toks asmens pagrindinių teisių ir laisvių apribo
jimas būtų specialiai patvirtintas svarbiais v i 
suomenės interesais. Kitais atvejais būtina ga
rantuoti, kad pagal galiojančias konstitucines 
normas pavienis asmuo būtų apsaugotas nuo 
nereikalingų apribojimų. Kuo labiau teisinis k i 
šimasis daro poveikį veikimo laisvei, tuo atsar
giau reikia vertinti nurodytas piliečio teisių ir 
laisvių apribojimo priežastis. Kaip žinoma, la
biausiai asmenų pagrindinės teisės apribojamos 
skiriant jiems aukščiausią bausmą. Nuteisiant 
asmenį mirties bausme neabejotinai pažeidžia
ma jo teisė į gyvybą ir kartu apribojamos visos 
su gyvybe susijusios pagrindinės teisės ir lais
vės. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė 
nesukelia tokių sunkių padarinių (jei nebus krei
piama dėmesio į teiginius, kad ši bausmė sunai
kina žmogaus asmenybę), tačiau neginčytina, 
kad j i taip pat gerokai riboja pagrindines nuteis
tojo teises ir laisves. Kai kurie autoriai (E. Gra-
bitzas), svarstydami šią problemą, pateikia kri
terijų, kuriais turi vadovautis teismas, skirdamas 
aukščiausią bausmę. Tai: 1) pagrindinių nuteis
tojo teisių apribojimo intensyvumas; 2) šio apri
bojimo įtaka nuteistojo asmenybei; 3) visuome
nės gerovės interesų svarba; 4) nuteistojo asmens 
individualūs interesai, kuriuos apsaugo pagrin
dinės laisvės garantijos [23, p. 568]. Taigi tik 
kiekvienu atveju nuodugniai įvertinęs visus šiuos 
kriterijus teismas gali skirti laisvės atėmimo iki 
gyvos galvos bausmę. Autoriaus nuomone, įver- • 
tinti šiuos kriterijus būtina skiriant kiekvieną 
kriminalinę bausmę. 

7. Paskyrus laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmę kūno judėjimo laisvės atėmimą lemia 
valstybės interesas apsaugoti potencialių aukų 

teisinius gėrius. Jei laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmė iš tikrųjų reiškia „iki gyvos gal
vos", tai ši pagrindinė teisė atimama galutinai. 
Negalima nepastebėti, kad laisvės apribojimas 
turi įtakos kitoms pagrindinėms teisėms, pavyz
džiui, teisei į privataus gyvenimo neliečiamu
mą, įsitikinimų reiškimo laisvei irt. t. (pagrindi
nės teisės ir laisvės numatytos Konstitucijos 
21-26 straipsniuose). Žinoma, visos pagrindi
nės teisės visiškai neatimamos. Tai, kiek kalti
ninkas gali naudotis pavienėmis pagrindinėmis 
teisėmis, visų pirma priklauso nuo bausmės 
vykdymo teisinio reguliavimo. Be to, panaiki
nus laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, 
išskyrus priemones, kurios taip pat susijusios 
su laisvės atėmimu, neliktų jokios specialios 
prevencinės priemonės, galutinai apsaugančios 
visuomenę nuo tolesnių nusikalstamų asmens 
veiksmų [24, p. 720-721]. Net jei ir kyla abejo
nių dėl atgrasinamojo šios bausmės poveikio 
arba jos suderinamumo su žmogaus orumo prin
cipu, negalima visiškai pagrįsti jos neatitikties 
Konstitucijai. Todėl šiuo atveju tokia kategoriš
ka ir aiški išvada kaltininko naudai, kaip taikant 
mirties bausmę, nėra prasminga. 

Dar kartą pabrėžtina, kad aukščiausia baus
me laikant laisvės atėmimą iki gyvos galvos 
išlieka visų bylos aplinkybių patikrinimo gali
mybė ir gali būti svarstomos šios bausmės laiko 
apribojimo perspektyvos. Neatsitiktinai naujojo 
B K 51 straipsnio antrojoje dalyje yra nurodo
ma: jeigu baudžiamasis įstatymas numato gali
mybę švelninti laisvės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmę, sušvelnintos laisvės atėmimo bausmės 
terminas negali būti trumpesnis negu dvidešimt 
penkeri metai. Vadinasi, įstatymų leidėjas, numa
tydamas paleidimo po dvidešimt penkerių metų 
galimybę, palieka kaltininkui viltį išeiti į laisvę 1 5 . 
Tokia praktika yra daugelyje pasaulio šalių. Antai 

1 3 Deja, įstatymų leidėjas naujajame B K nenumatė šios 
nuostatos konkretaus taikymo atvejų. 



Suomijoje kalėjimas iki gyvos galvos dažniau
siai reiškia tik 11 metų nelaisvės. 

Minėta, kad laisvės atėmimo iki gyvos gal
vos bausmė, kaip aukščiausia bausmė, turi pra
našumą, kadangi neteisingi nuosprendžiai ne tik 
patikrinami teoriškai, bet ir gali būti koreguoja
mi. Žinoma, dėl neteisingo nuosprendžio patirta 
neteisybė ar neteisėtai kalėjime išbūtas laikas 
nebus sugrąžinta. Vis dėlto klaida iš dalies gali 
būti pašalinta atlyginant žalą dėl nepagrįsto lais
vės atėmimo. Todėl tam tikrais atvejais iš prin
cipo (tiek Lietuvoje, tiek daugumoje Europos 
šalių) yra galimybė vadovaujantis Baudžiamojo 
proceso kodekso (BPK) normomis vėl atnaujin
ti baudžiamąjį procesą. Siekdamas išvengti ne
teisingų sprendimų, įstatymų leidėjas Lietuvos 
B P K XII skyriuje „Bylų procesas dėl naujai 
paaiškėjusių aplinkybių" numatė galimybę at
naujinti bylą. Ši galimybė suteikiama tam, kad 
būtų atkurtas pažeistas teisingumas. Kartu pa
brėžtina, kad dėl naujų paaiškėjusių aplinkybių 
gali būti peržiūrimi visų be išimties teismų pri
imti įsiteisėję sprendimai. Proceso atnaujinimo 
galimybė šiame darbe nagrinėjimą kaip vienas 
iš laisvės atėmimo iki gyvos galvos pranašumo, 
palyginti su mirties bausme, įrodymas. 

Baudžiamąjį procesą galima atnaujinti pa
grįstai įsitikinus, kad egzistuoja aplinkybės, dėl 
kurių galėjo būti priimtas neteisingas nuospren
dis 1 6 . Bylų atnaujinimo galimybė numatyta dau
gelio užsienio šalių įstatymuose. Pavyzdžiui, 
pagal Vokietijos B P K įsiteisėjusiu teismo nuo
sprendžiu baigtas procesas gali būti atnaujintas 
paaiškėjus naujų aplinkybių. Tokios aplinkybės 

1 6 Šios aplinkybės nurodytos Lietuvos B P K 464 straips
nyje. Pabrėžtina, kad jų sąrašas nėra baigtinis ir tokiomis 
gali būti laikomos kitokios aplinkybės, kurios teismui nebu
vo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį ar nutartį ir 
kurios atskirai ar kartu su pirmiau nustatytomis aplinkybė
mis įrodo, kad nuteistasis yra nekaltas arba kad jis padarė 
lengvesnį ar sunkesnį nusikaltimą negu tas, už kurį jis nu
teistas. 

gali būti: paaiškėjus, kad dokumentas, kuriuo 
buvo remtasi parengtinio nagrinėjimo metu, yra 
suklastotas, liudytojas arba ekspertas pažeidė 
priesaikos prievolę arba tyčia pateikė priesaiką 
laužančius parodymus, teisėjas arba tarėjas tei
kė paramą byloje ir pažeidė tarnybos prievolę 
[25, p. 25]. 

Esant šių aplinkybių ir jų nulemtų proceso 
klaidų ir kartu nustačius neteisingo nuospren
džio priėmimo faktą suteikiama korektūros, t. y. 
teisingo nuosprendžio priėmimo, galimybė. Tai
gi galima teigti, kad atskiru atveju jau priimtas 
ir įstatymo galia ginamas sprendimas gali būti 
pakeistas vien dėl to, kad to reikia pagal teisin
gumą. 

Taigi laisvės atėmimo iki gyvos galvos baus
mės pranašumas, palyginti su mirties bausme, 
yra galimybė koreguoti aiškiai neteisingą nuo
sprendį ir priimti naują, kuriuo ištaisomos pada
rytos klaidos. 

8. Vertinant vien istoriniu požiūriu mirties 
bausmė buvo pripažinta ir dažnai taikoma baus
mė, dėl jos iki pasirodant C. Beccaria knygai 
„Apie nusikaltimus ir bausmes" Europoje iš prin
cipo nebuvo abejojama. Tačiau pabrėžtina, kad 
požiūrio į žmogaus teises ir laisves evoliuciona
vimas lėmė, kad aukščiausių bausmių vertini
mas negali būti apribotas vien istorine analize ir 
tradicijų nagrinėjimu. Dabar didžiosios Euro
pos dalies valstybių teisėje laisvės atėmimas iki 
gyvos galvos yra aukščiausia bausmė, tačiau ir 
jos atitiktimi Konstitucijai jau abejojama. Mir 
ties bausmės problematika tiek Lietuvoje, tiek 
daugumoje kitų šalių iškyla dėl galimo pakarto
tinio jos įvedimo vadovaujantis visuomenės sau
gumo užtikrinimu. Šio tikslo įgyvendinimas tik 
nedaugelyje demokratinių valstybių (JAV, Japo
nijoje) laikomas svarbiausiu ir lemia tolesnį mir
ties bausmės egzistavimą. Mirties bausmė dėl 
savo sunkumo išsiskiria iš kitų bausmių, lygiai 
kaip ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos baus-



mė. Būtent dėl to ir kyla klausimas, ar abi aukš
čiausios bausmės neprieštarauja Konstitucijai. 

Minėta, kad tiek mirties bausmė JAV, tiek 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė Euro
poje vertinamos kaip neprieštaraujančios Kon
stitucijai. Tačiau netgi kai Konstitucija nurodo 
visuotinai pripažintas vertybes, j i yra kintama. 
Todėl dėl anksčiau pripažintų neprieštaraujan
čiomis Konstitucijai bausmių vėliau gali būti 
abejojama. Konkrečiomis aplinkybėmis šios nor
mos buvo pažangus reiškinys, tačiau dabar jų 
nepakanka, jas pralenkė naujos socialinės teisi
nės realijos. Todėl kyla daugiau ir konkretesnių 
problemų. Pavyzdžiui, JAV, arba amerikietiško-
j i , Konstitucija atsirado tuo metu, kai mirties 
bausmė kaip absoliuti sankcija dar buvo savai
me suprantama. Vokietijos Pagrindinis {staty
mas gerokai .jaunesnis", todėl j į labiau veikė 
nuo Antrojo pasaulinio karo laikų vykstanti žmo
gaus teisių raida, lemianti perėjimą prie huma
niškesnių bausmių [24, p. 1041-1048]. Būtent 
tuo laikotarpiu yra įvykę lemiamų pokyčių gi
nant žmogaus teises, todėl laisvės atėmimo iki 
gyvos galvos bausmės atitiktis Konstitucijai taip 
pat nebetraktuojama kaip savaime suprantama. 
Žmogaus teisės dabar tapo ne tik tam tikros 
valstybės, bet ir visos žmonijos saugoma verty
be. Žmogaus teisių samprata universalėja. Libe
ralioji žmogaus teisių koncepcija, kuri remiasi 
prigimtinės teisės samprata, pamažu įsigali di
džiojoje pasaulio dalyje. 

Dabar tiek JAV, tiek kai kurių Europos šalių 
teisininkai siūlo įvairių konstitucijos tobulinimo 
galimybių. Teisės specialistai neabejoja, kad 
svarstant aukščiausios bausmės atitikties šiuo
laikinėms realijoms klausimą visų pirma ver
tinamos, o kartais ir naujai aiškinamos, kons
titucijose įtvirtintos normos. Pabrėžtina, kad 
konstitucinės normos tiesiogiai taikomos spren
džiant žemesnio lygmens normų atitikties ar ne-
atitikties konstitucijai problemą. Konstituciniai 
teismai, kurie visų pirma išaiškina pagrindinės 

normos prasmę, konstitucijos nuostatų turinį, 
padaro šias normas akivaizdesnes ir sukonkreti
na jų ribas. Konstitucinio Teismo teisėjo E. Ja
rašiūno nuomone, tai yra universali teisinė taisyk
lė, būdinga taikant visas teisės normas, tuo labiau 
kad konstitucinės normos - nepaprastai lakoniš
kos, glaustos, dažnai skamba kaip sentencija. 
Jos kartais ne visai panašios į baigtines teisės 
normas, kaip yra siūloma teisės teorijoje. Todėl 
jos turi būti tikslinamos vadovaujantis Kon
stitucijos vertybių sistema [26, p. 143]. Žino
ma, egzistuoja konstitucinių vertybių įvertinimo 
problema. Nė vienas vertintojas, tarp jų ir Kons
titucinio Teismo teisėjai, nėra visiškai nešališ
kas. Jam daro įtaką įvairios gyvenimo aplinky
bės ir jis išreiškia savo nuomonę, kuri dažnai 
gali skirtis nuo kito vertintojo nuomonės. Daž
nai Konstitucijos interpretacijoms turi įtakos 
tokios aplinkybės: užkulisinė suinteresuotų 
grupių veikla, teisėjų elgesys ar teisės sluoks
niuose vyraujanti nuomonė, tarptautinė raida 
ir 1.1. Todėl galima pastebėti skirtingus JAV ir 
Europos teisininkų to paties reiškinio vertini
mus. Galima teigti, kad dabar JAV Aukščiausia
me Teisme egzistuoja konservatyvi tendencija, 
apribojanti įstatymų leidybos priemonių atitik
ties Konstitucijai patikrinimą istorine interpreta
cija, visų pirma subjektyviu Konstitucijos kūrėjų 
noru ir įstatymų leidėjų bei žiuri elgesiu. Libe
ralūs teisėjai, pavyzdžiui, Brennanas ir Mars-
hallas, kurie interpretuoja Konstituciją remda
miesi žmogaus gyvybės ar orumo, kaip absoliučių 
vertybių, vertinimu, iš Aukščiausiojo Teismo 
išstojo. Europos valstybėse, ir Lietuvoje, kon
stitucinės normos vertinamos remiantis labiau 
absoliučiais kriterijais, atitinkančiais pokario 
Europos raidos tendencijas. Šiose šalyse žmo
gaus gyvybė oficialiai vertinama kaip absoliuti 
vertybė, o teisė į gyvybę - kaip absoliuti ir 
nepažeidžiama prigimtinė teisė. Būtent šis su
vokimas lemia visuotinį mirties bausmės prieš
taravimo konstitucinėms normoms fakto kons-



tatavimą. Visuomenės saugumas Europos šalyse 
pripažįstamas kaip svarbus aspektas, tačiau, k i 
taip nei JAV, neteigiama, kad šis aspektas yra 
vyraujantis ir kiekviena prigimtinė žmogaus tei
sė, iš jų ir teisė į gyvybę, yra mažiau svarbi nei 
galimybė užtikrinti visuomenės saugumą. Bū
tent šie nuomonių skirtumai ir lemia, kad Euro
pos šalyse, ne taip kaip daugumoje JAV valstijų, 
mirties bausmė panaikinta ir siekiama kiek įma
noma sumažinti galimybę įvesti ją pakartotinai. 
Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė dabar 
nė vienoje šalyje dar nėra įvertinta kaip priešta
raujanti konstitucijai. Tai visų pirma lemia šia 
bausme pažeidžiamų prigimtinių teisų svarbos 
ir visuomenės saugumo užtikrinimo svarbos paly
ginimas. Minėta, kad, kitaip nei mirties bausmė, 
laisvės atėmimas iki gyvos galvos nėra neatšau
kiamas ir nepažeidžia pagrindinės prigimtinės 
asmens teisės - teisės į gyvybę. Tačiau atsižvel
giant į požiūrių į žmogaus teises ir laisves evo
liuciją galima kelti prielaidą, kad ateityje gali 
pasikeisti laisvės atėmimo iki gyvos galvos baus
mės ir jos prieštaravimo konstitucinėms verty
bėms vertinimas. Iš dalies šį procesą galima 
matyti ir dabar: kai kurių šalių įstatymuose lais
vės atėmimo iki gyvos galvos bausmė yra ter
minuoto laisvės atėmimo alternatyva ir numa
tyta nuteistųjų šia bausme lygtinio atleidimo 
nuo bausmės pirma laiko galimybė. Tokio spren
dimo būtinybę pabrėžia 1976 m. Europos Ta
rybos Ministrų komiteto rezoliucija, kurioje 
nurodoma, kad svarbu (kai tik yra įmanoma) 
kiekvienu nuteistojo ilgalaikiu laisvės atėmimu, 
taip pat nuteistojo kalėti iki gyvos galvos atveju 
išnagrinėti galimybę lygtinai atleisti j į nuo to
lesnio bausmės atlikimo „vėliausiai praėjus 
8-14 kalinimo metų ir periodiškai jį pakartojus" 
[27, p. 26]. 

Taigi galima teigti, kad tiek mirties bausmė, 
tiek laisvės atėmimas iki gyvos galvos yra gana 
žiaurios bausmės, daugelio teisės specialistų nuo
mone, pažeidžiančios pagrindines žmogaus tei

ses, tačiau vis dėlto šių bausmių negalima ver
tinti absoliučiai vienodai. 

Išvados 

Laisvės atėmimas iki gyvos galvos, kitaip nei 
mirties bausmė, nepasižymi labiausiai kritikuo
tina pastarosios savybe - absoliučiu neatšaukia-
mumu, o tai leidžia ištaisyti teismo klaidas. Kita 
vertus, visuomenės narių sąmonėje būdamas pa
kankama psichologine mirties bausmės alternaty
va, laisvės atėmimas iki gyvos galvos iš dalies 
gali užtikrinti mirties bausmės recidyvo nebuvi
mą. Kartu siekiant pašalinti abejones dėl laisvės 
atėmimo iki gyvos galvos atitikties Konstitucijai 
būtina Lietuvos baudžiamajame įstatyme numa
tyti galimybę praėjus 14-20 metų lygtinai atleisti 
nuteistąjį nuo tolesnio šios bausmės atlikimo 1 7. 

Todėl autorius siūlo pakeisti B K 51 straips
nio antrąją dalį ir ją suformuluoti taip: 

„Asmeniui atlikus ne mažiau kaip 20 metų 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės, teis
mas svarsto jos sušvelninimo klausimą, atsižvelg
damas į: 

1) nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu; 
2) nuteistojo amžių; 
3) nuteistojo sveikatos būklę. 

Švelnindamas bausmę, teismas gali: 
1) skirti terminuotą laisvės atėmimą; 
2) pakeisti laisvės atėmimo iki gyvos galvos 

atlikimo vietą; 

1 7 Užsienio šalių teisėje šis minimalus bausmės atlikimo 
terminas dažniausiai yra IS metų, tik Italijoje jis ilgesnis ~ 
20 metų. Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje nėra nustatyta jokio 
minimalaus laikotarpio įkalintasis ik i gyvos galvos gali 
būti lygtinai atleistas nuo tolesnio bausmės atlikimo bet ku
riuo momentu, tačiau bandomasis laikotarpis tokiu atveju 
trunka iki gyvenimo pabaigos. Prancūzijoje lygtinis atleidi
mas nuo bausmės iš esmės įmanomas po IS kalinimo metų, 
tačiau ypatingais atvejais teismai gali j į pratęsti ik i 18 metų 
(J. Szumski). Europos Taryba rekomenduoja lygtinio atlei
dimo nuo bausmės klausimą svarstyti praėjus 8-14 baus
mės atlikimo metų. 



3) lygtinai atleisti nuo bausmės ir paskirti vie
ną ar kelis šio kodekso 75 straipsnio antrojoje 
dalyje numatytus įpareigojimus." 

Kartu siūloma pakeisti naujojo B K 77 straips
nio trečiąją dalį - išbraukti iš jos 2 punktą, 

nustatantį, kad lygtinis atleidimas nuo bausmės 
pirma laiko ir neatliktos laisvės atėmimo baus
mės dalies pakeitimas švelnesne bausme netai
komas laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteis
tam asmeniui. 
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I M P R I S O N M E N T F O R L I F E A C C O R D I N G T O T H E N E W C R I M I N A L C O D E 

O F T H E R E P U B L I C O F L I T H U A N I A 

Romualdas D r a k š a s 

S u m m a r y 

In spite o f the fact that currently the problem of aboli- for life as alternative penalty is not being discussed in 
tion o f death sentence and recidivism in Lithuania is bottom. Though the majority o f law specialists agree 
rather pressing the issue of suitability of imprisonement that imprisonment for life is not less cruel sentence than 



S entence to death the legal profession in Lithuania has 
a'rnost unanimous opinion that it is the only alternative 
t o the death penalty. Up to this time there was no broad 
^scussion as to the harm imprisonment for life does to 
'be mentality o f a convict. There is no clear opinion o f 
'he legislators about conditional discharge of a person 
Ur>dcr the life sentence before term substituting lighter 
Penalty for the remaining part of imprisonment. In the 
Meanwhile these issues arc being equally broadly dis
cussed as the problem o f death sentence abolition in 
many Western European countries. The published stud-
l e s in the first half o f the 20 ' h century show that long-
term imprisonment causes direct or indirect changes in 
sentenced person's mentality characteristic o f convicts. 
Sometimes mental disorders o f sentenced individuals 
*еге so severe that imprisonment was o f no purpose. 
Those imprisoned though being healthy physically were 
'mentally dead". Some authors explain good physical 

s tatus of imprisoned for life in that they cherish hope 
* ° r pardon and the hope is so strong that the person is 

able to maintain the body in good physical condition. 
The appeal for pardon being dismissed causes particu
larly severe mental disorders. 

Therefore one might suggest both death sentence and 
imprisonment for life being rather cruel penalty violat
ing, in the opinion of many law specialists, basic hu
man rights though the penalties could not be valued 
absolutely equally. 

Imprisonment for life is not irrevocable and has the 
possibility to correct errors o f court that is having no 
characteristics o f death sentence that was criticized more 
frequently. On the other hand, being understood in pub
lic mind as a sufficient psychological alternative for 
death sentence imprisonment for life might partially 
ensure absence o f death sentence recidivism. A t the same 
time in order to exclude doubts about conformance o f 
life-long imprisonment to the Constitution the Criminal 
Code should provide for possibility after 14 or 20 years 
o f imprisonment to dicharge a sentenced person condi
tionally from the further imprisonment. 

Oeikta 2003 m. gegužės 2 d. 


