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Baudžiamoji teisė



Baudžiamosios teisės samprata. 

Nusikalstama veika

Baudžiamoji teisė - tai valstybės nustatytų teisės normų visuma, kurios uždraudžia veikas kaip 

nusikalstamas ir numato poveikio priemones, taikomas už šių draudimų nepaisymą. 

Nusikalstama veika – tai pavojinga ir Baudžiamajame kodekse uždrausta veika. Ji skirstoma į 

nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus.

Nusikaltimas yra ženkliai pavojingesnė veika nei baudžiamasis nusižengimas, todėl už nusikaltimo 

padarymą yra  numatyta laisvės atėmimo bausmė, be to, žmogus po nuteisimo už nusikaltimą yra 

laikomas teistu. 

Baudžiamasis nusižengimas yra mažiau pavojinga veika ir už jos padarymą nėra galimybės skirti 

laisvės atėmimo bausmės, be to, baudžiamojo nusižengimo padarymas neužtraukia teistumo.



Nusikalstamos veikos sudėtis. 

Veikos kvalifikavimas.
Kad būtų galima konstatuoti, kad žmogus padarė nusikalstamą veiką, reikia jo veiksmuose nustatyti 

visus būtinus nusikalstamos veikos sudėties požymius. Nusikalstamos veikos sudėtis - tai visuma 

objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie pavojingą veiką charakterizuoja kaip nusikalstamą.

Nusikalstamos veikos kvalifikavimas – tai gyvenimiškos situacijos teisinis įvertinimas, pasireiškiantis 

formalizuota skaičių kalba. Kvalifikavimo esmė ta, kad gyvenimiškas atvejis lyginamas su tam tikra  BK 

specialiosios dalies norma ir padaroma išvada, kad konkretus žmogaus elgesys atitinka arba 

neatitinka konkretaus nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymius.

Tarkim, jei yra nužudomas žmogus, nustačius visus būtinus nusikalstamos veikos sudėties požymius, 

veika kvalifikuojama pagal BK 129 str. 1 d.



Nusikalstamos veikos sudėties 

požymių rūšys
Nusikalstamos veikos sudėties požymiai yra skirstomi pagal du kriterijus.

Pagal požymių išraišką:

Objektyvieji – kurie pasireiškia objektyvioje tikrovėje ir juos galima stebėti ar fiksuoti remiantis jusle.

Subjektyvieji – kurie apibūdina vidinę nusikalstamos veikos pusę (mąstymo procesą). Jų nustatinėjimas ir 

įrodinėjimas yra sudėtingas procesas.

Pagal reikšmę įrodinėjimui:

Pagrindiniai – kuriuos yra būtina nustatyti, norint veiką pripažinti nusikalstama, visais atvejais, 

nepriklausomai nuo to, ar šie požymiai aprašyti konkrečiame BK straipsnyje, ar ne.

Fakultatyvieji - kuriuos yra būtina nustatyti, norint veiką pripažint nusikalstama tik tais atvejais, kai jie yra 

aprašyti konkrečiame BK straipsnyje.



Nusikalstamos veikos sudėties 

požymiai:

Pagrindiniai objektyvieji: baudžiamojo įstatymo ginamos vertybės (objektas), 

pavojinga veika bei nusikalstamą veiką padariusio asmens amžius.

Fakultatyvieji objektyvieji: pavojingi padariniai, priežastinis ryšys tarp pavojingos 

veikos ir pavojingų padarinių, nusikalstamos veikos dalykas, nusikalstamos veikos 

padarymo laikas, vieta, įrankiai, priemonės, būdas ir aplinkybės, specialaus subjekto 

požymis.

Pagrindiniai subjektyvieji: kaltė, pakaltinamumas.

Fakultatyvieji subjektyvieji: tikslas, motyvas.



Nusikalstamos veikos sudėties 

požymiai:
Taigi, norint asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, reikia nustatyti visus pagrindinius požymius 

ir tuos fakultatyviuosius požymius, kurie įtvirtinti straipsnyje. Štai, BK 178 str. („Vagystė“) numatyta: 

„Tas, kas pagrobė svetimą turtą“. Norint asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn už vagystę, 

reikia nustatyti šiuos požymius:

Pagrindinius:

Objektą – nuosavybė;

Pavojingą veiką – pagrobė;

Kaltininko amžių – kaltininkas turi būti sulaukęs 14 metų;

Pakaltinamumą – kaltininkas veikos darymo metu turi suvokti savo veiksmus ir juos valdyti;

Kaltę – asmuo suvokė, kad grobia svetimą turtą ir nori taip daryti.

Fakultatyvius:

Padarinius – savininkas neteko turto (išvada iš žodžio „pagrobė“) bei priežastinį ryšį;

Dalyką – kad pagrobiamas yra turtas, ir kad jis yra svetimas pagrobėjui.



Baudžiamąją atsakomybę 

šalinančios aplinkybės
Gyvenime pasitaiko, kad nusikalstamą veiką išoriškai primenantis žmogaus elgesys (atitinkantis 

nusikalstamos veikos sudėties požymius) yra nebaudžiamas. Taip būna tada, kai šie veiksmai yra 

naudingi visuomenei. Tokie atvejai yra vadinami baudžiamąją atsakomybę šalinančiomis aplinkybėmis.

BK yra įtvirtintos šios baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės:

1. Būtinoji gintis;

2. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas;

3. Profesinių pareigų vykdymas;

4. Būtinasis reikalingumas;

5. Teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas;

6. Įsakymo vykdymas;

7. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika;

8. Mokslinis eksperimentas.



Nusikalstamos veikos stadijos

BK beveik visos nusikalstamos veikos yra apibrėžtos kaip baigtos, tačiau tai nereiškia, kad 

baudžiamoji atsakomybė kyla tik visiškai užbaigus nusikalstamą veiką. Baudžiama yra ir tais atvejais, 

kai veiksmai atitinka kitas stadijas.

Baudžiamojoje teisėje yra išskiriamos trys stadijos:

1. Rengimasis padaryti nusikaltimą (BK 21 str.);

2. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką (BK 22 str.);

3. Baigta nusikalstama veika.

Kartais pasitaiko tokių atvejų, kai apie ketinimą padaryti nusikalstamą veiką sužino pašalinis asmuo. 

Tai yra vadinama tyčios iškėlimu aikštėn. Tačiau tai nėra laikoma nusikalstamos veikos stadija ir 

paprastai baudžiamosios atsakomybės neužtraukia.



Bendrininkavimas padarant 

nusikalstamą veiką

Bendrininkavimas yra tada, kai yra nustatomi visi bendrininkavimo požymiai:

Dalyvauja du ar daugiau asmenų – asmenys turi būti sulaukę tinkamo baudžiamajai 

atsakomybei amžiaus bei pakaltinami;

Veiksmų bendrumas – kiekvienas iš bendrininkų atlieka veiksmus, kurie yra būtini ar 

palengvina nusikalstamos veikos padarymą;

Susitarimas – turi būti susitariama dėl konkretaus nusikaltimo padarymo, be to, turi būti 

susitariama prieš nusikaltimo padarymą ar nusikaltimo darymo metu. Jei susitariama jau 

po nusikaltimo, tokia situacija bendrininkavimu nelaikoma. Jei vienas iš bendrininkų 

padaro kitą veiką nei buvo tartasi, tokia situacija yra laikoma bendrininko ekscesu;

Tyčia – bendrininkai atsako tik už tyčines nusikalstamas veikas.



Bendrininkų rūšys ir 

bendrininkavimo formos

Baudžiamojoje teisėje yra išskiriamos šios bendrininkų rūšys:

1. Vykdytojas (BK 24 str. 3 d.);

2. Organizatorius (BK 24 str. 4 d.);

3. Kurstytojas (BK 24 str. 5 d.);

4. Padėjėjas (BK 24 str. 6 d.)

Taip pat yra išskiriamos ir bendrininkavimo formos (kuo sunkesnė (aukštesnis 

organizuotumo lygis) bendrininkavimo forma, tuo griežtesnė yra atsakomybė):

1. Bendrininkų grupė (BK 25 str. 2 d.);

2. Organizuota grupė (BK 25 str. 3 d.);

3. Nusikalstamas susivienijimas (BK 25 str. 4 d.).



Konstitucijoje įtvirtintos 

pagrindinės taisyklės, susijusios 

su baudžiamąja teise

Konstitucijos 31 straipsnis:

Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir 

pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu

Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą

Bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu



Konstitucijoje įtvirtinti imunitetai 

nuo baudžiamosios jurisdikcijos

Imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos – tai tokia situacija, kai asmens, 

užimančio atitinkamas pareigas, negalima patraukti baudžiamojon atsakomybėn be 

specialaus atitinkamos institucijos leidimo.  

Remiantis Konstitucija, imunitetą nuo baudžiamosios atsakomybės turi:

1. Seimo nariai;

2. Prezidentas;

3. Ministrai;

4. Teisėjai.



Ruošiantis olimpiadai yra aktualūs 

šie šaltiniai:
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (suvestinė redakcija).

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/asr

(Atkreipti ypatingą dėmesį į šiuos straipsnius: BK 10-98 str. (bendroji dalis), BK 114-128 str. 

(nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei 

santvarkai), BK 129-141 str. (nusikaltimai gyvybei ir sveikatai), BK 156-164 str. (nusikaltimai 

vaikui ir šeimai), BK 165-168 (nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui), BK 178-

190 (turtiniai nusikaltimai), BK 225-230 (nusikaltimai nusižengimai valstybės tarnybai ir 

viešiesiems interesams), BK 281-282 (nusikaltimai transporto eismo saugumui)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/asr
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Baudžiamojo proceso 

teisė



Kaip suprantamas baudžiamasis 

procesas?

Baudžiamasis procesas – valstybės įgaliotų institucijų bei pareigūnų ir kitų proceso 

dalyvių veikla, kuri atsiranda dėl padarytos nusikalstamos veikos.

Pagrindinis įstatymas, reguliuojantis baudžiamąjį procesą Lietuvoje yra Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (BPK).

Baudžiamojo proceso metu specialios valstybės institucijos ir pareigūnai tiria 

nusikalstamas veikas, ieško ir randa jas įvykdžiusius asmenis, siekia juos teisingai 

nubausti ir kiek įmanoma atkurti nusikalstama veika pažeistas aukų teises.



Kaip vyksta baudžiamasis 

procesas?



Pirmoji stadija – ikiteisminis 

tyrimas



Antroji stadija - bylų procesas 

pirmosios instancijos teisme



Trečioji stadija - bylų procesas 

apeliacinės instancijos teisme



Ketvirtoji stadija - nuosprendžio ir 

nutarties vykdymas



Svarbiausi baudžiamojo proceso 

dalyviai



Svarbiausios įtariamojo teisės 

(BPK 21 str. 4 d.):



Kaltinamasis (BPK 22 str.)



Svarbiausios kaltinamojo teisės 

(BPK 22 str. 2 d.):



Nekaltumo prezumpcijos principas įtvirtintas Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje: 

asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir 

pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Konstitucines nekaltumo prezumpcijos 

nuostatas patikslina BPK 44 straipsnio 6 dalis. 

Konstitucinis teisės į gynybą principas (Konstitucijos 31 straipsnis ir BPK 10 

straipsnis) taip pat sukuria įtariamojo/kaltinamojo teisių pagrindus, kuriais remdamasis 

įtariamasis/kaltinamasis gali veiksmingai gintis.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad pagal „Konstitucijoje 

įtvirtintą nekaltumo prezumpciją baudžiamajame procese kaltės įrodinėjimo našta tenka 

tyrimo institucijoms. Įtariamasis ar kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo, 

tačiau, pasinaudodamas teise į gynybą, jis gali pateikti įrodymų ar argumentų, 

paneigiančių pareikštą kaltinimą. Kitais atvejais gynybos priemonės gali būti 

panaudojamos atsakomybę lengvinančioms aplinkybėms atskleisti. Todėl gynyba yra 

kryptinga baudžiamojo persekiojimo atsvara, kuria siekiama apsaugoti teisėtus 

įtariamojo ar kaltinamojo interesus.“



Nukentėjusysis (BPK 28 str.)



Svarbiausios nukentėjusiojo teisės 

(BPK 28 str. 2 d.):



Konstitucinė teisė į žalos atlyginimą lemia nukentėjusiojo procesinį statusą.

Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui padarytos materialinės ir 

moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas.

Konstitucija reikalauja įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmuo, kuriam 

neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala, visais atvejais galėtų reikalauti teisingo tos 

žalos atlyginimo ir tą atlyginimą gauti.

Kaip yra pažymėjęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 30 

straipsnio 2 dalyje minimos dvi žalos rūšys: materialinė ir moralinė žala, t. y. turtiniai 

praradimai ir dvasinio (neturtinio) pobūdžio skriaudos (beje, jas gali sukelti ir fizinis 

skausmas). 



Liudytojas (BPK 78 str.)



Svarbiausios  liudytojo teisės 

(BPK 81 str.):



Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas draudimas bet kokiu 

būdu versti žmogų duoti parodymus prieš save. Tai teisė atsisakyti komentuoti arba 

kitaip aiškinti savo elgesį.

Konstitucinė teisė neliudyti prieš save ir prieš šeimos narius ar artimus giminaičius 

lemia kiekvieno žmogaus, kuris baudžiamajame procese turi teisę ar pareigą duoti 

parodymus, pasirinkimą duoti arba neduoti parodymus. Šia konstitucine teise naudojasi 

įtariamasis, kaltinamasis, nukentėjusysis, liudytojas ir kiti asmenys, kurie gali būti 

apklausti. 

Tokios situacijos, kai iš asmens tam tikri duomenys išgaunami panaudojant apgaulę, 

prilyginamos asmens privertimui duoti parodymus prieš save.

Pareigūnai privalo prieš apklausą informuoti apklausiamą asmenį apie tokią teisę. 



Ruošiantis olimpiadai yra aktualūs 

šie šaltiniai:

1.Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (suvestinė redakcija). 

Prieiga per internetą: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777/asr

2. Ažubalytė, R., Jurka, R., Zajančkauskienė, J. Baudžiamojo proceso teisė. Bendroji 

dalis. I knyga. Vilnius: Registrų centras, 2016. P. 11-13; 41-50; 137-235.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777/asr
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