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Smurtas artimoje aplinkoje pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypač aktuali problema. Su 

smurtu artimoje aplinkoje susijusioms problemoms spręsti buvo priimtas specialus įstatymas
1
, 

keičiamas baudžiamasis kodeksas (toliau – BK). Vienas iš veikiančiųjų dalyvių šiuose procesuose yra 

teismas, kuris taiko smurtautojui baudžiamąją atsakomybę.  

Šį tyrimą atlikti paskatino visuomenės ir žiniasklaidos domėjimasis smurto artimoje aplinkoje 

problemomis, pasigirstanti kritika teismams dėl bausmių skyrimo, ypač, kad neskiriama laisvės 

atėmimo bausmė. Priežastis atlikti tyrimą buvo ir tai, kad ši problema ir jos sprendimai baudžiamojoje 

teisėje dar labai nauja – tik 2011 m. smurto artimoje aplinkoje klausimams spręsti buvo priimtas 

specialus įstatymas, todėl teismo veiklos tyrimas su smurtu artimoje aplinkoje susijusiose bylose padės 

identifikuoti esančias problemas, o vėlesniuose tyrimuose padės stebėti problemų sprendimo rezultatus 

ir statistinę dinamiką. Taip pat vienas iš tikslų buvo paanalizuoti teismų sprendimus ir nustatyti 

problemines teisės taikymo sritis. 

Tyrimo tikslai: 

1. Išanalizuoti smurto artimoje aplinkoje bylų procesą teisme (kiek laiko praeina nuo bylos 

gavimo teisme iki nuosprendžio joje paskelbimo, posėdžių skaičių, per kuriuos 

išnagrinėjama byla, proceso rūšį); 

2. Išanalizuoti bausmių skyrimo praktiką (skiriamų bausmių rūšis, dydžius, atleidimą nuo 

baudžiamosios atsakomybės, baudžiamojo poveikio priemonių skyrimą); 

Tyrimo apimtis: 

Tyrimo metu buvo analizuojami nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 Vilniaus miesto apylinkės 

teisme priimti nuosprendžiai, kuriuose buvo priimti sprendimai dėl smurto artimoje aplinkoje. 

Tyrimą atliko Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Alenas Piesliakas. 

Tyrimas buvo atliekamas teismų informacinėje sistemoje LITEKO pagal klasifikatorių 

ieškant nuosprendžių nustatytų kategorijų bylose ir juos analizuojant. Teismuose automatizuotu būdu 

duomenys apie smurtą artimoje aplinkoje nėra renkami.  

 

BENDROS PASTABOS 

 

Tyrimo apimčiai svarbūs keli aspektai – smurto ir artimos aplinkos apibrėžimai, baudžiamojo 

kodekso nusikalstamų veikų, kurios gali būtų identifikuotos kaip smurtas artimoje aplinkoje, 

identifikavimas.  

Pagal Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo (toliau – 

Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalį smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, 

psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar 

neturtinę žalą. Šį smurto apibrėžimą lyginant su BK specialiojoje dalyje numatytomis nusikaltimų 

sudėtimis, tam tikros jų buvo išskirtos kaip galinčios reikšti smurtą (fizinį, psichinį arba seksualinį)
2
.  

Kaip fizinį poveikį reiškiančios veikos buvo identifikuotos šios BK sudėtys: 

1. Sunkus sveikatos sutrikdymas (BK 135 str. 1 d.) (pagal teismo spendimų klasifikatorių 

1.2.4.1.); 

2. Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus (BK 136 str.) (1.2.4.3.); 

3. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo (BK 137 str.) (1.2.4.4.); 

4. Nesunkus sveikatos sutrikdymas (BK 138 str. 1 d.) (1.2.4.5.); 

5. Nesunkus kvalifikuotas sveikatos sutrikdymas (BK 138 str. 2 d.) (1.2.4.6.); 

6. Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo (BK 139 str.) (1.2.4.7.); 

                                                           
1
 Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (Žin., 2011, Nr. 72-3475) 

2
 Buvo ieškoma tik tų nusikalstamų veikų, kurios pirmąja instancija teismingos apylinkės teismui. 
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7. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.) (1.2.4.8.). 

Kaip psichinį poveikį reiškiančios veikos buvo identifikuota ši BK sudėtis: 

1. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas 

(BK 145 str.) (1.2.5.4.). 

Kaip seksualinį poveikį reiškiančios veikos buvo identifikuotos šios BK sudėtys: 

1. Išžaginimas (BK 149 str.) (1.2.7.1.); 

2. Seksualinis prievartavimas (BK 150 str.) (1.2.7.2.); 

3. Privertimas lytiškai santykiauti (BK 151 str.) (1.2.7.3.); 

4. Seksualinis priekabiavimas (BK 152 str.) (1.2.7.5.). 

Smurto apibrėžimas Įstatyme numato, kad be poveikio, asmuo patirtų ir fizinę, materialinę ar 

neturtinę žalą. Ši dalis iš esmės sutampa su BPK 28 straipsnyje numatytu nukentėjusiojo apibrėžimu, 

todėl smurtą patyrę asmenys, kuriems buvo padaryta žala baudžiamajame procese buvo pripažįstami 

nukentėjusiaisiais. Be to, kai kuriais atvejais dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos nukentėjusieji 

reiškė civilinius ieškinius.  

Tyrimo metu specialiai nebuvo ieškoma atvejų, kuomet smurto turinį sudarytų ekonominis 

poveikis, kadangi turtinių nusikaltimų yra padaroma labai daug ir neautomatizuotu būdu nustatyti 

tokius atvejus pareikalautų labai daug laiko, o automatizuotu būdu tokie duomenys nėra kaupiami.  

 

Kitas uždavinys prieš pradedant tyrimą buvo apsibrėžti aplinką (giminystės ryšius, santykius 

tarp žmonių), kurioje pavartotas smurtas būtų laikomas smurtu artimoje aplinkoje. Šioje vietoje vėl gi 

reikėjo derinti Įstatymo ir BK nuostatas, kadangi artimos aplinkos sampratą nustatė Įstatymas, o 

nusikalstamų veikų sudėtis – BK, kuris neapibrėžė artimos aplinkos. Vienareikšmiškai smurtui 

artimoje aplinkoje priskirtini atvejai, kai smurtaujama prieš sutuoktinį, partnerį ar šeimos narį. Tačiau 

dažnai faktinė situacija yra įvairesnė ir sunku padaryti vienareikšmišką išvadą, ar smurtauta artimoje 

aplinkoje. Kaip įvertinti situaciją, kuomet viename paveldėtame name gyvena suaugę broliai ar 

seserys, tačiau nesutardami dėl paveldėto turto naudojimo konfliktuoja ir naudoja vieni prieš kitus 

smurtą. Po skyrybų vienintelis šeimos butas buvo padalintas abiems buvusiems sutuoktiniams, kurie 

gyvendami kartu toliau konfliktuoja ir naudoja smurtą. Fizinis smurtas naudojamas prieš partnerio 

mamą ar kartu gyvenantį sesers vyrą.  

Pagal Įstatymo 2 straipsnio 1 dalį artima aplinka – aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami 

arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, 

kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį. Be to, to paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad smurtą 

artimoje aplinkoje patyręs asmuo – asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, taip 

pat vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. 

Iš šių apibrėžimų aiškūs yra santuokos ir partnerystės (įregistruotos arba neįregistruotos) ryšiai, 

kuriuose naudotas smurtas laikomas smurtu artimoje aplinkoje
3
. Tačiau nėra aiškus svainystės, kitų 

artimų ryšių ir asmenų, kartu gyvenančių ir tvarkančių bendrą ūkį turinys. Be to, kaip įvertinti atvejus, 

kuomet vaikas tapo smurto artimoje aplinkoje liudytoju arba gyvena aplinkoje, kurioje buvo 

smurtaujama. 

Dabartinis lietuvių kalbos žodynas žodį svainis aiškina trimis prasmėmis: i) žmonos ar vyro 

brolis, ii) sesers vyras, iii) žmonos ar vyro sesers vyras. Iš šių paaiškinimų aišku, kad svainis yra 

sutuoktinio brolis, sutuoktinio sesers vyras ar sesers sutuoktinis. Tai pakankamai tolimi giminystės 

ryšiai, net galima būtų aiškinti, kad svainystės ryšiai yra tolimiausias giminystės santykis, kuomet 

žmonių ryšius dar galima būtų įvertinti kaip giminystės ir tuo pačiu kaip artimą aplinką. Akivaizdu, 

                                                           
3
 Nors nėra visiškai aišku dėl formuluotės „praeityje sieti“. Kyla klausimas, koks laiko tarpas turi praeiti, kad 

asmenys nebūtų laikomi praeityje sietais. Jei aiškinti, kad šie praeities saitai išliks visą gyvenimą, ar tai yra teisinga.  
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kad yra gerokai artimesnių ryšių, kurie Įstatyme aiškiai (bent jau taip aiškiai, kaip įvardinti svainystės 

ryšiai) neįvardinti. Turbūt gerokai artimesni giminės už svainystės ryšius yra tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai ir seserys, seneliai ir vaikaičiai, sutuoktinio tėvai, seserys. Turbūt šiuos giminystės 

ryšius įstatymo leidėjas Įstatyme ir įvardijo „kitų artimų ryšių“ sąvoka. Ką įstatymų leidėjas turėjo 

omenyje įvardindamas „asmenis, kartu gyvenančius ir tvarkančius bendrą ūkį“ sunku nuspėti, nes ši 

sąvoka iš esmės atitinka neįregistruotą partnerystę. Tai galėtų būti bendrai viename bendrabučio 

kambaryje gyvenantys studentai, tačiau abejotina, ar smurtas tarp jų gali būti įvertintas kaip smurtas 

artimoje aplinkoje.  

Nors Įstatymas įvardija vaiką, tapusį smurto artimoje aplinkoje liudytoju arba gyvenantį 

aplinkoje, kurioje buvo smurtaujama, kaip smurtą artimoje aplinkoje patyrusį asmenį, tačiau pagal BK 

tokių veiksmų negalima laikyti nusikalstamu
4
.  

Atliekant tyrimą buvo apsispręsta, kad bus ieškomi ir analizuojami tokie įvykiai, kur 

kaltinamąjį ir nukentėjusįjį nusikalstamos veikos padarymo metu siejo santuokiniai ar partnerystės, 

svainystės ar kiti artimi ryšiai.  

 

Kaip jau buvo minėta, tyrimo metu svarbus buvo Įstatymo ir BK suderinamumo klausimas. 

Smurtas artimoje aplinkoje didžiąja dauguma atvejų BK kontekste buvo vertinamas kaip nusikaltimas 

žmogaus sveikatai, o dažniausiai kaip fizinio skausmo sukėlimas arba nežymus sveikatos sutrikdymas 

pagal BK 140 straipsnį. Iki 2013 m. liepos 13 d. galiojo BK 140 straipsnio redakcija, kuri 1 dalyje 

numatė bendrąją fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo sudėtį, o 2 dalyje 

numatė kvalifikuotą sudėtį, jei veika padaryta mažamečio atžvilgiu arba kankinant nukentėjusįjį 

asmenį. Įsigaliojus Įstatymui BK keistas nebuvo ir iš esmės sugriežtėjęs valstybės požiūris į smurtą 

artimoje aplinkoje jame neatsispindėjo, BK nebuvo numatyta kvalifikuojančių požymių, kurie 

atspindėtų smurto artimoje aplinkoje didesnį pavojingumą. Toks smurtas buvo kvalifikuojamas kaip 

bet koks kitas nežymus sveikatos sutrikdymas ar skausmo sukėlimas. 2013 m. liepos 13 d. įsigaliojo 

nauja BK 140 straipsnio redakcija, kurios 2 dalyje numatyta atsakomybė už fizinio skausmo sukėlimą 

ar nežymų sveikatos sutrikdymą, jei veika padaryta savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, 3 

dalyje numatyta atsakomybė už fizinio skausmo sukėlimą mažamečiui ar jo nežymų sveikatos 

sutrikdymą. BK 140 str. 2 d. kvalifikuojančius požymius „artimam giminaičiui ar šeimos nariui“ 

paaiškina BK 248 str., kurio 1 dalyje nurodyta, kad artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai, o pagal to paties straipsnio 2 d. šeimos nariai yra 

kartu su juo (nusikaltimą padariusiu asmeniu) gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, 

seserys ir jų sutuoktiniai, taip pat nusikaltimą padariusio asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo 

nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvai. 

Įsigaliojus naujai BK 140 straipsnio redakcijai 2 dalies kvalifikuojančiais požymiais buvo nustatyta 

baudžiamoji atsakomybė už artimoje aplinkoje padarytą nežymų sveikatos sutrikdymą arba skausmo 

sukėlimą. Tačiau ir įvedus kvalifikuojančius požymius, BK numatytos šeimos narių ir artimų 

giminaičių sąvokos neapima visų Įstatyme sąvoka „artima aplinka“ numatytų atvejų. Pagal BK 140 str. 

2 d. asmuo neatsakys, jei smurtavo prieš asmenį, su kuriuo praeityje buvo susietas santuokos, 

partnerystės ar svainystės ryšiais, prieš asmenį, su kuriuo kartu gyvena ir tvarko bendrą ūkį, nors 

smurtas prieš tokius asmenis pagal Įstatymą yra laikomas smurtu artimoje aplinkoje. Tokia pati 

situacija ir tais atvejais, kai vaikas yra tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis 

                                                           
4
 BK 163 straipsnis numato atsakomybę už piktnaudžiavimą tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko 

atstovų teisėmis ar pareigomis, t.y. tam, kas piktnaudžiavo tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko 

atstovų teisėmis ar pareigomis fiziškai ar psichiškai gniuždydamas vaiką, palikdamas jį ilgą laiką be priežiūros ar panašiai 

žiauriai elgdamasis su vaiku. Tai sudėtis, numatanti atsakomybę už tam tikrą psichinę prievartą prieš vaiką, tačiau 

abejotina, ar tokios konstrukcijos, kokia yra šiuo metu, ji numato atsakomybę už smurtą vaiko akivaizdoje.  
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aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. Šiuo atveju akivaizdu, kad veiksmai nėra nukreipti į vaiko fizinę 

sveikatą.  

Svarbu ir tai, kad BK 140 str. pakeitimai įsigaliojo nuo 2013 m. liepos 13 d.
5
 ir tik po šio 

įstatymo įsigaliojimo padarytos veikos gali būti kvalifikuojamos pagal naują redakciją. Akivaizdu, kad 

nuo nusikaltimo padarymo iki nuosprendžio paskelbimo atliekamas ikiteisminis tyrimas, paskui vyksta 

teisminis nagrinėjimas, todėl po 2013-07-13 išnagrinėtose bylose smurto artimoje aplinkoje veiksmai 

dar vis buvo kvalifikuojami pagal BK 140 str. 1 d. redakciją, galiojusią iki 2013-07-13. Tyrimo metu 

pastebėta, kad 2013 metų pabaigoje teismą jau buvo pasiekusios bylos, kuriose smurto artimoje 

aplinkoje veiksmai buvo kvalifikuojami pagal BK 140 str. 2 d.  

 

TYRIMAS 

 
PROCESAS 

 

2013 metais Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautos 4623 baudžiamosios bylos. Per tą 

patį laikotarpį išnagrinėtos 4594 baudžiamosios bylos, iš jų 284 bylos buvo susijusios su smurtu 

artimoje aplinkoje. Tai sudaro 6,2 procento visų 2013 metais Vilniaus miesto apylinkės teisme 

išnagrinėtų bylų.  

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (toliau – BPK) numato, kad 

baudžiamosios bylos teisme gali būti nagrinėjamos įprastu procesu, pagreitintu procesu, baudžiamojo 

įsakymo priėmimo procesu ir privataus kaltinimo procesu. Daugiausia bylų dėl smurto artimoje 

aplinkoje išnagrinėta baudžiamojo įsakymo priėmimo tvarka – 157 bylos, įprastinio proceso tvarka 

išnagrinėta 118 bylų, pagreitinto proceso tvarka – 7 bylos, privataus kaltinimo tvarka – 2 bylos. 

 

 
 

 

                                                           
5
 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140, 145, 148, 149, 150, 151, 165 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymas XII-501 2013-07-02 (Žin., 2013, Nr. 75-3772). 
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BPK 420 straipsnio 1 dalis nustato, kad gavęs prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo 

teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, teisėjas turi priimti 

sprendimą per 7 dienas. Smurto artimoje aplinkoje bylose Vilniaus miesto apylinkės teisme 

baudžiamieji įsakymai buvo priimami vidutiniškai per 4,4 dienos.  

BPK nenumato laiko, per kurį turi būti išnagrinėta baudžiamoji byla, nagrinėjama įprastinio 

proceso tvarka, tačiau numato, kad baudžiamoji byla turi būti perduota nagrinėti teisiamajame 

posėdyje ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo bylos gavimo teisme, jeigu kaltinamasis yra suimtas, 

ir per vieną mėnesį, – jei kaltinamasis yra laisvėje. Byla teisiamajame posėdyje turi būti pradėta 

nagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo teisėjo nutarties perduoti bylą nagrinėti teisiamajame 

posėdyje priėmimo
6
. 

Vilniaus miesto apylinkės teisme smurto artimoje aplinkoje bylos įprastinio proceso tvarka 

buvo išnagrinėtos vidutiniškai per 96 dienas. Iš 118 bylų, išnagrinėtų įprastinio proceso tvarka, 66 

bylos arba 56 % bylų išnagrinėtos per trumpesnį nei 3 mėnesių (90 dienų) laikotarpį, o 52 bylos arba 

44 % išnagrinėtos per ilgesnį nei 3 mėnesių (90 dienų) laikotarpį. Iš esmės tokį ilgą bendrą bylų 

nagrinėjimo laiką lėmė kelios ilgai nagrinėtos bylos. Baudžiamoji byla Nr. PK-493-655/2013 buvo 

nagrinėjama 991 dieną, baudžiamoji byla Nr. 1-367-817/2013 buvo nagrinėjama 438 dienas, o 

baudžiamoji byla Nr. 1-431-497/2013 buvo nagrinėjama 335 dienas.  

Kitą vertus yra daug bylų, kurios buvo išnagrinėtos per trumpesnį nei 30 dienų laikotarpį, o 

greičiausiai išnagrinėta byla per 12 dienų: 1-3172-851/2013 išnagrinėta per 12 dienų, 1-2332-

873/2013 – 15, 1-924-506/2013 – 17, 1-1787-716/2013 – 19, 1-2695-818/2013 – 21, 1-1891-271/2013 

– 21, 1-2805-929/2013 – 22, 1-3307-716/2013 – 22, 1-1421-506/2013 – 22, 1-1153-654/2013 – 24, 1-

1317-271/2013 – 25 dienas. 

Smurto artimoje aplinkoje bylos vidutiniškai išnagrinėtos per 2,2 posėdžio. Didžioji dauguma 

bylų išnagrinėjamos per 1 arba 2 posėdžius, tačiau buvo ir bylų, išnagrinėtų per 16 posėdžių (PK-493-

655/2013), per 7 posėdžius (1-1382-536/2013, 1-367-817/2013 ), per 6 posėdžius (1-431-497/2013, 1-

305-784/2013, 1-1837-818/2013).  

Iš 284 išnagrinėtų bylų 280 bylų buvo priimti nuosprendžiai, 2 bylose kaltinamieji buvo 

išteisinti, 1 atveju byla buvo nutraukta kaltinamajam mirus, 1 atveju byla buvo nutraukta dėl 

mažareikšmiškumo.  

Analizuojant išteisinimo motyvus matyti, kad vienoje byloje kaltinamasis buvo išteisintas dėl 

byloje buvusių prieštaringų įrodymų. Asmuo buvo kaltinamas sudavęs vieną smūgį į veidą savo 

seseriai, tačiau specialistas nukentėjusiosios nurodytoje vietoje nenustatė jokių sužalojimų. Vilniaus 

apygardos teismo nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo išteisinamasis nuosprendis buvo paliktas. 

Kitoje byloje išteisinamasis nuosprendis buvo priimtas nukentėjusiojo parodymus įvertinus kaip 

nenuoseklius, kaltinimas buvo suformuluotas taip, kad dalis sužalojimų buvo padaryti peiliu, tačiau 

peilis įvykio vietoje rastas nebuvo, policijos pareigūno tarnybiniame pranešime buvo nurodyta, kad 

jokių nukentėjusiojo sužalojimų įvykio vietoje jis nematė. Dėl šio nuosprendžio yra paduotas skundas, 

tačiau jis dar nėra išnagrinėtas. Skundas yra paduotas ir dėl bylos nutraukimo dėl mažareikšmiškumo, 

tačiau Vilniaus apygardos teisme jis dar nėra išnagrinėtas. Apeliaciniai skundai buvo paduoti viso dėl 

17 nuosprendžių.  

23 baudžiamosios bylos buvo nutrauktos Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio pagrindais, 

kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius. Iš jų 9 atvejais atleidus kaltininką nuo baudžiamosios 

atsakomybės jam buvo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį 

keičiančiose programose. 2 baudžiamosiose bylose buvo pateikti prašymai atleisti kaltininką nuo 
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baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiuoju, tačiau teismas nuo atsakomybės 

kaltininkų neatleido, o pripažino juos kaltais ir paskyrė bausmes.  

 

NUSIKALSTAMOS VEIKOS 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad teismo nuosprendžiuose smurto artimoje aplinkoje atvejai 

dažniausiai pasireiškė fiziniu arba psichiniu poveikiu. Nenustatytas nei vienas atvejis, kad smurtas 

artimoje aplinkoje pasireikštų seksualiniu poveikiu. Nors tyrimo metu nebuvo ieškoma atvejų, kuomet 

būtų daromas ekonominis poveikis, tačiau vienas atvejis nustatytas, kuomet narkotikus vartojantis 

asmuo pagrobė savo tėvų turtą
7
.  

Analizuojant duomenis apie nusikalstamas veikas, dėl kurių asmenys buvo nuteisti už fizinį 

smurtą artimoje aplinkoje, matyti, kad dažniausiai veiksmai buvo kvalifikuoti pagal BK 140 straipsnio 

1 dalį – viso 225 bylose, pagal BK 140 straipsnio 2 dalį – 20 bylų, pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 3 

punktą – 16 bylų, pagal BK 138 straipsnio 1 dalį – 7 bylų, pagal BK 137 straipsnio 1 dalį, 138 

straipsnio 2 dalies 5 punktą ir 139 straipsnio 1 dalį – po 1 bylą. Tyrimo metu nenustatyta nei vieno 

atvejo, kad poveikio artimoje aplinkoje veiksmai būtų kvalifikuoti pagal BK 135 straipsnio 1 dalį ar 

136 straipsnį.  

 

 
 

Analizuojant psichinio poveikio atvejus matyti, kad 64 bylose asmenų veiksmai buvo 

kvalifikuoti pagal BK 145 straipsnio 1 dalį, o 3 atvejais pagal BK 145 straipsnio 2 dalį.  

Tyrimo metu pastebėta, kad yra atvejų, kuomet asmenys nuteisiami už kelis skirtinguose BK 

straipsniuose numatytus nusikaltimus arba kelis tapačius nusikaltimus, kvalifikuotus pagal tą patį BK 

straipsnį. 47 išnagrinėtose bylose asmenys buvo nuteisti už padarytus du ar daugiau nusikaltimų, 

numatytų BK 140 straipsnio 1 dalyje. Baudžiamojoje byloje Nr. 1-2315-716/2013 asmuo buvo 

nuteistas už 5 padarytus nusikaltimus, numatytus BK 140 straipsnio 1 dalyje, o baudžiamosiose bylose 

Nr. 1-1669-503/2013, 1-2701-503/2013, 1-291-784/2013 asmuo buvo nuteistas už 4 padarytus 

nusikaltimus, numatytus BK 140 straipsnio 1 dalyje.  

                                                           
7
 Baudžiamoji byla Nr. 1-2805-929/2013 

BK 140 str. 1 d. BK 140 str. 2 d. BK 138 str. 2 d. 3 p. BK 138 str. 1 d. 
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Tiriamuoju laikotarpiu Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo priimta 40 nuosprendžių, 

kuriuose asmenys buvo nuteisti pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir 145 straipsnio 1 dalį, o 3 bylose 

asmenys nuteisti pagal tris BK straipsnius – BK 140 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 2 dalį ir 145 

straipsnio 1 dalį. 

Analizuojant bylas kai kuriose jų buvo pastebėtas smurtinio elgesio artimoje aplinkoje 

recidyvas. S. Š. dėl fizinio ar psichinio poveikio savo mamai per trumpą laikotarpį buvo teistas keturis 

kartus: 2012-02-28 nuosprendžiu (už 2012-02-21 padarytą veiką) buvo pripažintas kaltu pagal BK 145 

straipsnio 1 dalį ir nubaustas 60 parų arešto; 2012-03-02 nuosprendžiu (už 2012-02-26 padarytas 

veikas) buvo pripažintas kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir 145 straipsnio 1 dalį ir nubaustas 60 

parų arešto; 2012-03-14 nuosprendžiu (už 2012-03-02 padarytas veikas) buvo pripažintas kaltu pagal 

BK 140 straipsnio 1 dalį ir 145 straipsnio 1 d. ir nubaustas 9 mėnesiams laisvės atėmimo; 2013-10-09 

nuosprendžiu (už 2013-04-04 padarytą veiką) buvo pripažintas kaltu pagal BK 145 straipsnio 1 dalį ir 

nubaustas 60 parų arešto. Kitas asmuo, V. M. dėl fizinio ar psichinio poveikio savo partneriai per 

trumpą laikotarpį buvo teistas tris kartus. 2013-02-01 nuosprendžiu (už veikas, padarytas 2012-07-29 

ir 2012-08-25) buvo pripažintas kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir 140 straipsnio 1 dalį ir 

nubaustas 9 mėnesiams laisvės atėmimo; 2013-10-18 nuosprendžiu (už veikas, padarytas 2013-09-11 

ir 2013-09-12) buvo pripažintas kaltu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį ir 140 straipsnio 2 dalį ir 

nubaustas 9 mėnesiams laisvės atėmimo; 2013-11-08 nuosprendžiu (už veiką, padarytą 2013-10-14) 

pripažintas kaltu pagal BK 145 straipsnio 1 dalį ir nubaustas 40 parų arešto.  

 

BAUSMIŲ IR BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONIŲ SKYRIMAS 

 

Lietuvos Respublikos BK numato šių rūšių bausmes: viešieji darbai, bauda, laisvės 

apribojimas, areštas, terminuotas laisvės atėmimas, laisvės atėmimas iki gyvos galvos.  

Tyrimo metu nustatyta, kad 2013 metais Vilniaus miesto apylinkės teisme smurto artimoje 

aplinkoje bylose buvo skiriama laisvės apribojimo bausmė
8
, viso 130 bylų. Laisvės atėmimas buvo 

paskirtas 55 bylose, viešieji darbai – 48 bylose, areštas – 20 bylų, bauda – 5 bylose.  
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 Laisvės apribojimas yra bausmė, kurią paskyrus asmuo per teismo nustatytą laikotarpį (nuo 3 mėnesių iki 2 metų) privalo 

be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis 

teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus. Jeigu asmuo vengia atlikti 

laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu.  
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Laisvės apribojimas. 

Laisvės apribojimas gali būti paskirtas nuo 3 mėnesių iki 2 metų. Analizuotose bylose 

paskirtas mažiausias laisvės apribojimo terminas buvo 3 mėnesiai, o didžiausias – 2 metai. 

Vidutiniškai laisvės apribojimas buvo skiriamas 9,6 mėnesiams. Laisvės apribojimo esmė yra teismo 

paskirtų draudimų ar įpareigojimų vykdymas. Analizuojant skirtus įpareigojimus matyti, kad 

daugiausia kartų buvo skirtas įpareigojimas tam tikru laiku būti namuose (BK 48 str. 6 d. 1 p.) – 96 

kartus. Įpareigojimas neatlygintinai išdirbti iki 200 valandų per teismo nustatytą, bet ne ilgesnį kaip 

laisvės apribojimo laiką sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse 

organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis 

(BK 48 str. 6 d. 5 p.) buvo skirtas 56 kartus, įpareigojimas pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo 

biržoje, mokytis (BK 48 str. 6 d. 3 p.) buvo skirtas 28 kartus, įpareigojimas gydytis nuo alkoholizmo, 

narkomanijos, toksikomanijos ar venerinės ligos, kai nuteistasis sutinka (BK 48 str. 6 d. 4 p.) buvo 

skirtas 10 kartų, įpareigojimas atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą ar jos dalį arba tokią 

žalą pašalinti savo darbu (BK 48 str. 6 d. 2 p.) buvo skirtas 2 kartus. BK 48 str. 5 d. numato, kad 

teismas gali skirti draudimus. Išnagrinėtuose nuosprendžiuose vieną kartą buvo paskirtas draudimas 

lankytis tam tikrose vietose (BK 48 str. 5 d. 1 p.) ir du kartus paskirtas draudimas bendrauti su 

nukentėjusiu asmeniu (BK 48 str. 5 d. 2 p.). Draudimas turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar 

perduoti saugoti kitiems asmenims tam tikrus daiktus (BK 48 str. 5 d. 3 p.) nebuvo paskirtas nei 

viename nuosprendyje. Pažymėtina, kad teismo nuosprendžiuose buvo skiriami ir BK 48 str. 6 d. 

nenumatyti įpareigojimai
9
 – be bausmę vykdančios institucijos, žinios nekeisti gyvenamosios vietos – 

7 atvejai, nevartoti alkoholio – 3 atvejai, draudimas turėti ir vartoti alkoholį – 1 atvejis.  

 

 
 

 

                                                           
9
 BK 48 straipsnio 7 dalis nustato, kad teismas vietoj šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų draudimų ar įpareigojimų 

asmeniui jo ar kitų baudžiamojo proceso dalyvių prašymu gali paskirti kitus baudžiamajame įstatyme nenumatytus 

draudimus ar įpareigojimus, jeigu, teismo nuomone, tai darytų teigiamą įtaką jo elgesiui. 
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Laisvės atėmimas ir bausmės vykdymo atidėjimas 

Tyrimo metu nustatyta, kad 55 bylose kaltinamajam buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė. 

Trumpiausias paskirtas laisvės atėmimo bausmės terminas buvo 3 mėnesiai, o ilgiausiais – 3 metai 9 

mėnesiai (asmuo nuteistas pagal BK 138 str. 2 d. 5 p. ir 145 str. 1 d.). Paskirtos laisvės atėmimo 

bausmės vidurkis buvo 1 metai ir 5 mėnesiai. 29 atvejais laisvės atėmimo bausmė buvo mažesnė nei 1 

metai, 22 atvejais paskirta laisvės atėmimo bausmė buvo 1 metai ir didesnė, tačiau nesiekė 2 metų ir 4 

atvejais paskirta laisvės atėmimo bausmė buvo 2 metai ir didesnė.  

BK 75 straipsnis numato galimybę atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Iš 55 

nuosprendžių, kuriais buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė, 39 atvejais paskirtos laisvės atėmimo 

bausmės vykdymas buvo atidėtas, o 16 atvejų buvo vykdoma paskirta laisvės atėmimo bausmė. 

Vidutinis laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis buvo 16 mėnesių.  

BK 75 straipsnio 2 dalis numato, kad atidėdamas bausmės vykdymą, teismas paskiria 

nuteistajam vieną ar kelias tarpusavyje suderintas baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas. 

BK numato 11 pareigų, kurias teismas gali paskirti, o taip pat numato, kad teismas asmeniui jo ar kitų 

baudžiamojo proceso dalyvių prašymu, taip pat savo nuožiūra gali paskirti kitas baudžiamajame 

įstatyme nenumatytas pareigas, kurios, teismo nuomone, turėtų teigiamos įtakos nuteistojo elgesiui. 

Nagrinėtose bylose atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą dažniausiai buvo skiriamas 

įpareigojimas neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą 

vykdančios institucijos leidimo – 25 kartus. Įpareigojimas pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar 

mokslą buvo skiriamas 10 kartų, įpareigojimas dalyvauti elgesio pataisos programoje – 8 kartus, 

įpareigojimai atsiprašyti nukentėjusio asmens, gydytis priklausomybės ligas, kai nuteistasis sutinka ir 

neišeiti iš namų tam tikru laiku, jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi buvo skiriami po 4 kartus, 

įpareigojimai auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos ir 

nevartoti psichiką veikiančių medžiagų buvo skiriami po 2 kartus ir įpareigojimai teikti nukentėjusiam 

asmeniui pagalbą, kol šis gydosi ir nesilankyti tam tikrose vietose arba nebendrauti su tam tikrais 

asmenimis ar asmenų grupėmis buvo skiriami po 1 kartą. Įpareigojimas neturėti, nenaudoti, neįsigyti 

tam tikrų daiktų arba neužsiimti tam tikra veikla nebuvo skiriamas. Teismo buvo skirti ir BK 75 

straipsnio 2 dalyje nenumatyti įpareigojimai: pvz. gyventi skyrium.  
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Viešieji darbai. 

Tyrimo metu nustatyta, kad 48 bylose nuteistiesiems buvo paskirta viešųjų darbų bausmė. 

Lietuvos Respublikos BK 46 straipsnio numatyta, kad viešieji darbai skiriami nuo vieno mėnesio iki 

vienerių metų, įpareigojamas per teismo paskirtą laiką neatlygintinai dirbti nuo 10 iki 40 valandų per 

mėnesį visuomenės labui. Mažiausias paskirtas viešųjų darbų terminas buvo 2 mėnesiai dirbant po 20 

valandų per mėnesį, o didžiausias – 12 mėnesių dirbant po 20 valandų per mėnesį. Vidutiniškai 

skiriama dirbti visuomenės labui po 5,4 mėnesio per juos dirbant po 21,5 valandos.  

Areštas 

20 analizuotų baudžiamųjų bylų nuteistiesiems buvo paskirtas areštas. Mažiausias paskirtas 

arešto terminas buvo 15 parų, o didžiausias – 90 parų. Vidutiniškai buvo skiriamos 39 paros arešto.  

Bauda 

Smurto artimoje aplinkoje bylose 5 atvejais nuteistiesiems buvo paskirta bauda, kurios dydis 

nuo 390 Lt iki 1300 Lt. Paskirtų baudų vidurkis yra 962 Lt.  

 

Baudžiamojo poveikio priemonės. 

Lietuvos Respublikos BK 67 straipsnio 2 dalis numato galimybę pilnamečiam asmeniui, 

atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės paskirti baudžiamojo poveikio priemones. BK 75 straipsnis 

numato galimybę paskirti baudžiamojo poveikio priemones ir atidėti paskirtos laisvės atėmimo 

bausmės vykdymą. BK numato šių rūšių baudžiamojo poveikio priemones: uždraudimas naudotis 

specialia teise, viešųjų teisių atėmimas, teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla 

atėmimas, turtinės žalos atlyginimas ar pašalinimas, nemokami darbai, įmoka į nukentėjusių nuo 

nusikaltimų asmenų fondą, turto konfiskavimas, draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens, 

dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose, išplėstinis turto konfiskavimas. Daugiausiai – 

43 baudžiamosiose bylose, buvo skiriama baudžiamojo poveikio priemonė dalyvavimas smurtinį 

elgesį keičiančiose programose. Kitos baudžiamojo poveikio priemonės bylose dėl smurto artimoje 
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aplinkoje buvo skiriamos ne taip dažnai: nemokami darbai – 4 bylose, įmoka į nukentėjusių nuo 

nusikaltimų asmenų fondą – 3 bylose, turtinės žalos atlyginimas – 2 bylose. Kitų rūšių baudžiamojo 

poveikio priemonės nagrinėjamos kategorijos bylose skiriamos nebuvo. Vertinant bendrai 

baudžiamojo poveikio priemones ir pareigas, skiriamas atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą 

matyti, kad viena priemonė ir pareiga yra panašaus pobūdžio, tik skirtingai įstatyme įvardijamos – BK 

75 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato galimybę paskirti pareigą dalyvauti elgesio pataisos 

programoje, o BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktas numato galimybę paskirti priemonę dalyvavimą 

smurtinį elgesį keičiančiose programose. Bendrai aptariamos priemonės ir pareigos buvo paskirtos 51 

byloje ir tai sudaro apie 18 procentų bylų.  

 

 

 


