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S a n t r a u k a  

 

Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos baudžiamajame ir bausmių vykdymo įsta-

tymuose įteisinta savarankiška kriminalinė bausmė – viešieji darbai kaip alternatyva laisvės atėmimui. 

Straipsnyje, nesigilinant į šios bausmės atsiradimo istorinę raidą, siekiama apžvelgti viešųjų darbų 

plėtros tendencijas, išanalizuoti viešųjų darbų instituto realizacijos problemas ir priemones joms pa-

šalinti, palyginti, ar Lietuvos teisinis reglamentavimas atitinka pagrindinių tarptautinių dokumentų, 

susijusių su alternatyvomis laisvės atėmimo bausmei, nuostatas, užsienio valstybių teisinį viešųjų 

darbų reglamentavimą, taip pat palyginti nacionalinę bei užsienio valstybių patirtį, sukauptą atliekant 

viešuosius darbus. Be to, straipsnyje pateikiamos viešųjų darbų instituto tobulinimo gairės. Palyginti 

su JTO Standartinėmis minimaliomis su laisvės atėmimu nesusijusių priemonių taisyklėmis, Europos 

Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. R (92) 16 „Dėl Europos bendruomenės sankcijų ir prie-

monių taisyklių“, Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. R (99) 22 „Dėl kalėjimų pe-

rpildymo ir kalėjimų populiacijos padidėjimo“, Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Rec 

(2000) 22 „Dėl Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių taikymo tobulinimo“.  

Straipsnyje remiamasi Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Tarybos dokumentais, užsienio 

valstybių viešųjų darbų bausmės teisiniu reglamentavimu ir realizavimo praktika, užsienio mokslininkų ir 

kitų autorių nuomonėmis bei veikalais, statistikos duomenimis, pataisos inspekcijų pateiktais duome-

nimis. 

 
Vieðuosius darbus galima laikyti viena svarbiausiø naujoviø baudþiamojoje teisenoje. Atskirose 

uþsienio valstybëse (Anglijoje, Norvegijoje, JAV) vieðieji darbai buvo skiriami kaip ápareigojimas arba 
pareiga neatlygintinai dirbti visuomenës labui, atidedant paskirtos laisvës atëmimo bausmës vyk-
dymà, arba taikant probacijà [1]. Pirmoji Europos valstybë, savo baudþiamajame ástatyme vieðuosius 
darbus áteisinusi kaip savarankiðkà kriminalinës bausmës rûðá, buvo Ðveicarija. Ji ðià bausmæ á bau-
dþiamàjá ástatymà átraukë dar 1971 metais. Ðveicarijoje ði bausmë ið pradþiø taikyta tik nepilname-
èiams, o vëliau ir pilnameèiams teisës paþeidëjams, padariusiems nusikalstamas veikas [2]. Ðiuo 
metu vieðuosius darbus, kaip savarankiðkà kriminalinæ bausmæ, baudþiamuosiuose ástatymuose yra 
áteisinusios Prancûzija, Ispanija, Ðveicarija, Ðkotija, Èekija, Italija, Suomija, Olandija, Vengrija, Latvija, 
Ðiaurës Airija, Ukraina, Danija, Portugalija ir kitos Europos valstybës [3].  
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Vieðuosius darbus, kaip alternatyvà laisvës atëmimui, rekomenduoja taikyti dar 1990 metais vy-
kusiame aðtuntajame JTO kongrese dël nusikaltimø prevencijos ir elgesio su teisës paþeidëjais pri-
imta, o vëliau Generalinës Asamblëjos patvirtinta rezoliucija Nr. 45/110, þinoma kaip JTO Standartinės 
minimalios su laisvės atėmimu nesusijusių priemonių taisyklės (trumpiau vadinamos Tokijo taisyklėmis) 
[4]. Taikyti vieðuosius darbus taip pat rekomenduoja ir regioniniai tarptautiniai dokumentai. Pavyz-
dþiui, Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių1 taisyklės, priimtos 1992 m. spalio 19 d. Europos 
Tarybos Ministrø Komiteto 484-ajame posëdyje, rekomenduoja paþeidëjams kuo daþniau taikyti ben-
druomeninæ sankcijà – vieðuosius darbus [5]. Taip pat paþymëtina tai, kad 1999 metais ávykusiame 
681-ajame Europos Tarybos Ministrø Komiteto pavaduotojø posëdyje svarstyta kalëjimø perpildymo ir 
kalëjimø populiacijos augimo problema. Ðio posëdþio metu priimta rekomendacija, kurioje valsty-
bëms narëms rekomenduojama teisës paþeidëjams taikyti bendruomenines priemones ir sankcijas, 
uþuot taikius laisvës atëmimo bausmæ. Minëtoje rekomendacijoje viena ið siûlomø priemoniø – vieðieji 
darbai [6]. Be to, vieðuosius darbus taip pat rekomenduoja Europos Tarybos Ministrø Komiteto 731-
ajame posëdyje 2000 m. lapkrièio 29 d. priimta rekomendacija „Dėl Europos bendruomeninių sankcijų 
ir priemonių taisyklių taikymo tobulinimo“ [7]. 

Taigi kai kuriose JTO ir Europos Tarybos valstybëse narëse (tai atspindi tyrimø rezultatai) vie-
ðøjø darbø bausmæ atskiri visuomenës sluoksniai vertina teigiamai, ir ði bausmë tapo populiaria alter-
natyvia laisvës atëmimui sankcija teismø praktikoje. Ði alternatyvi laisvës atëmimo priemonë 2001 
metais buvo numatyta 28 ið 43 Europos Tarybos valstybiø nariø baudþiamuosiuose ir bausmiø vyk-
dymo ástatymuose [8, p. 41].  

Lietuvoje vieðieji darbai, kaip savarankiðka kriminalinë bausmë, áteisinta 2000 metais [9], pra-
dëta taikyti nuo 2003 m. geguþës 1 d., ásigaliojus naujiesiems baudþiamajam ir bausmiø vykdymo 
ástatymams [10]. Vien per septynis 2003 metø mënesius vieðaisiais darbais nuteista 916 asmenø [11, 
p. 21] (þr. 1 lentelæ ir 1 diagramà). 
 

1  l e n t e l ë .  2003 metais vieðaisiais darbais nuteisti asmenys 

 
 Uþ nusikaltimus Uþ baudþiamuosius nusiþengimus 
Asmenys (skaièius/proc.) 737 / 80,5% 179 / 19,5% 

 
 

1 diagrama. 2003 metais vieðøjø darbø taikymas kitø bausmiø atþvilgiu 
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asmenys, nuteisti kitomis bausmėmis
 

 
Vieðøjø darbø, kaip savarankiðkos kriminalinës bausmës, taikymo augimo tendencijà atspindi ir 

nuteistøjø vieðaisiais darbais skaièiaus kitimas Kalëjimø departamentui prie Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministerijos pavaldþiø pataisos inspekcijø2 (toliau – pataisos inspekcijø) áskaitose [13] (þr. 2 
diagramà).  

                                                 

1
 Terminas „bendruomenės sankcijos ir priemonės“ reiškia sankcijas ir priemones, kurias taikant pažeidėjas paliekamas 

visuomenėje, o jo laisvė apribojama nustatant sąlygas ir/arba apribojimus, kuriuos taiko šiuo tikslu įstatymo paskirtos institucijos.  
2
 Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 str. 4 d. 3 p. viešųjų darbų bausmę vykdanti institucija – 

pataisos inspekcija [12]. 
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2 diagrama. Nuteistieji vieðaisiais darbais 
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Vis dëlto teigtina, kad nepakankamai iðnaudojamas ðios alternatyvios laisvës atëmimui baus-

mës potencialas, nes baudþiamasis ástatymas numato 87 atvejus, kai asmeniui uþ padarytà nusikals-
tamà veikà gali bûti paskirti vieðieji darbai, ir net 354 atvejus, kai gali bûti paskirtas laisvës atëmimas 
(taip pat ir iki gyvos galvos).  

Paþymëtina tai, kad iki naujojo baudþiamojo ástatymo ásigaliojimo senajame baudþiamajame 
ástatyme buvo áteisinti pataisos darbai be laisvës atëmimo [14]. Ðiø kriminaliniø bausmiø negalima 
sutapatinti, nes pataisos darbø be laisvës atëmimo taikymo atveju valstybës naudai buvo iðskaièiuo-
jama dalis nuteistojo uþdarbio, tuo tarpu vieðøjø darbø bausmës esmë – neatlygintinas nuteistojo 
darbas visuomenës labui. Tai atitinka Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių reko-
mendacijas, kad „paþeidëjams atliekant vieðuosius darbus skirtos uþduotys turi bûti visuomenei nau-
dingos bei prasmingos ir kuo labiau ugdytø paþeidëjo ágûdþius ir atsakomybæ“ (Europos bendruome-
ninių sankcijų ir priemonių taisyklių 67 taisyklė).  

Vieðieji darbai, kaip kriminalinë bausmë, áteisinta Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 
(toliau – BK) 42 straipsnio 1 ir 2 dalyje. Vieðøjø darbø, kaip kriminalinës bausmës, ypatybë yra ta, kad 
jà teismas nuteistajam gali paskirti tik jeigu nuteistasis sutinka (BK 46 str. 1 d.). Nuteistojo sutikimas 
grindþiamas Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos nuostatomis, kad 
„niekas negali bûti verèiamas dirbti priverstiná arba privalomàjá darbà“ [15]. Be to, tokia Lietuvos bau-
dþiamojo ástatymo nuostata atitinka prieð tai iðvardytus tarptautiniø teisës aktø reikalavimus, nes, pa-
vyzdþiui, Tokijo taisyklėse nustatyta, kad „su laisvës atëmimu nesusijusios priemonës, uþtraukianèios 
paþeidëjui ápareigojimus, taikomus iki formaliø nagrinëjimø ar teismo, ar vietoj jø, reikalauja paþeidëjo 
sutikimo“ (Tokijo taisyklių 3.4 taisyklė). Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklėse taip 
pat nustatyta, kad „paþeidëjo sutikimas turëtø bûti gaunamas prieð skiriant bet kurià bendruomeninæ 
priemonæ…“ (Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių IV skyrius „Pažeidėjų bendra-
darbiavimas ir sutikimas“). 

Lietuvoje vieðøjø darbø bausmës esmæ sudaro teismo nuteistajam skiriamas ápareigojimas ne-
atlygintinai dirbti visuomenës labui nustatytà valandø skaièiø per tam tikrà nustatytà laikà. Vieðøjø 
darbø bausmës terminas skaièiuojamas mënesiais. Teismas gali skirti vieðøjø darbø bausmæ, kurios 
trukmë – nuo vieno mënesio iki vieneriø metø. Paþymëtina tai, kad BK specialiosios dalies straipsniø 
sankcijose vieðøjø darbø laikas bei darbo laikas nenustatytas. Tokiu atveju teismas, paskyræs vieðøjø 
darbø bausmæ, nustato ðios bausmës atlikimo laikà ir valandø skaièiø. Uþ pilnameèio padarytà nusi-
kaltimà paskirtos vieðøjø darbø bausmës valandø skaièius negali bûti didesnis nei 480 valandø, uþ 
padarytà baudþiamàjá nusiþengimà negali bûti didesnis nei 240 valandø (nepilnameèiui ir uþ nusikal-
timà, ir uþ baudþiamàjá nusiþengimà vieðøjø darbø valandø skaièius negali bûti daugiau kaip 240 va-
landø). Teismas, skyræs asmeniui vieðøjø darbø bausmæ, ápareigoja nuteistàjá per nustatytà laikà ne-
atlygintinai dirbti visuomenës labui nuo 10 iki 40 valandø per mënesá.  

Taip teismas, remdamasis baudþiamuoju ástatymu bei skirdamas vieðøjø darbø bausmæ, kvali-
fikuoja asmens padarytà nusikalstamà veikà ir nustato vieðøjø darbø valandø skaièiø ir trukmæ. Bau-
dþiamojo ástatymo taikymo procesas apima nusikalstamos veikos pobûdþio ir jos pavojingumo vi-
suomenei laipsnio ávertinimà, kaltininko asmenybæ apibûdinanèiø bei jo atsakomybæ lengvinanèiø 
arba sunkinanèiø aplinkybiø nustatymà bei, atsiþvelgiant á ðiø veiksniø visumà, vieðøjø darbø laiko ir 
trukmës parinkimà, tinkamiausià bausmës tikslams pasiekti. Manytina, kad reikalingas iðsamesnis 
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vieðøjø darbø atlikimo laiko teisinis reglamentavimas, nustatant, kiek vieðøjø darbø valandø nuteista-
sis turi iðdirbti per dienà, nes teismø praktikoje pasitaiko atvejø, kai skiriamas vieðøjø darbø laikas ne-
proporcingas vieðøjø darbø atlikimo valandoms (pavyzdþiui, teismas paskiria 150 valandø vieðøjø 
darbø ir nustato 4 mënesiø atlikimo terminà). Tai nurodë pataisos inspekcijø pareigûnai. Norint page-
rinti susiklosèiusià padëtá, derëtø pamàstyti apie tai, ar nevertëtø baudþiamajame ástatyme nustatyti, 
kiek nuteistasis vieðøjø darbø valandø turi iðdirbti per dienà. Pavyzdþiui, Ispanijos baudþiamojo ko-
dekso 49 straipsnyje nustatyta, kad vieðøjø darbø trukmë – ne daugiau kaip aðtuonios valandos per 
dienà [16, 25 p.]. Ukrainos baudþiamasis ástatymas vieðøjø darbø atlikimo laikà reglamentuoja dar 
smulkiau – pilnameèiams ne daugiau kaip keturios valandos per dienà, nepilnameèiams – ne daugiau 
kaip dvi valandos per dienà [17, 49 p.].  

Vieðøjø darbø bausmës, priskirtos á nuteistøjø asmeniniø teisiø apribojimo bausmiø grupei, 
vykdymo tvarkà ir sàlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmiø vykdymo kodekso (toliau – 
BVK) III dalies VIII skyrius [18]. BVK 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad nuteistøjø, kuriems paskirta vie-
ðøjø darbø bausmë, pataisos priemonës yra neatlygintinas nuteistojo darbas visuomenës labui ir 
bausmës atlikimo reþimas. Tai yra antroji vieðøjø darbø, kaip kriminalinës bausmës, ypatybë, nes 
bausmiø vykdymo ástatymas nustato nuteistojo vieðaisiais darbais pataisos priemones. Neatlygintinas 
nuteistojo darbas ávardintinas kaip bet koks individualus nuteistojo darbas arba darbas nepelno sie-
kianèioje valstybinëje arba visuomeninëje ástaigoje, ámonëje arba organizacijoje (sveikatos prieþiûros, 
globos arba rûpybos ástaigose arba valstybinëse ir nevalstybinëse ámonëse, ástaigose, organizacijose, 
teikianèiose socialinæ paramà tam tikroms remtinoms socialinëms visuomenëms grupëms, arba dar-
bas tvarkant aplinkà ar pan.). Tai atitinka Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių re-
komendacijas, kad „vieðieji darbai neatliekami siekiant kokiai nors ámonei gauti pelno“ (Europos ben-
druomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių 67 taisyklė). Paþymëtina tai, kad toks nuteistojo darbas 
neturi darbo teisiniams santykiams bûdingo poþymio – uþ já nëra atlyginama, t. y. uþ nuteistojo darbà 
nemokamas nei piniginis, nei kitoks atlygis, be to, nedirbama darbo sutarties pagrindu. Taigi vieðuo-
sius darbus dirbantiems nuteistiesiems netaikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas [19], taip 
pat ir kiti darbo teisinius santykius reglamentuojantys Lietuvos teisës aktai. 

Bausmiø vykdymo ástatymas nustato, kad darbà, kurá atliks nuteistasis vieðaisiais darbais, pa-
renka pataisos inspekcija kartu su nuteistojo gyvenamosios vietos savivaldybës vykdomàja institucija 
arba apskrities virðininko administracija pagal bausmës vykdymo vietoje esanèiø ámoniø, ástaigø, or-
ganizacijø, taip pat bendruomeniniø organizacijø paraiðkas arba nuteistojo pageidavimà. Nuteistie-
siems saugias ir sveikas darbo sàlygas, atitinkanèias darbuotojø saugà ir sveikatà reglamentuojanèiø 
teisës aktø reikalavimus, privalo uþtikrinti ástaiga, ámonë arba organizacija, kurioje nuteistasis atlieka 
vieðøjø darbø bausmæ. Nuteistieji, prieð pradëdami atlikti teismo paskirtà vieðøjø darbø bausmæ, pri-
valo bûti instruktuojami apie darbo saugos ir sveikatos reikalavimus bei aprûpinami reikiamomis ap-
saugos priemonëmis. Nuteistiesiems draudþiama dirbti Lietuvos Respublikos Vyriausybës nustatyto-
mis kenksmingomis darbo sàlygomis bei nustatytus pavojingus darbus [20]. Vieðuosius darbus atlie-
kantys nuteistieji neapdraudþiami Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo ástatymu [21], Lietuvos 
Respublikos draudimo ástatymu [22] bei kitø sveikatos draudimà reglamentuojanèiø teisës aktø nu-
statyta tvarka. Bausmiø vykdymo ástatymas numato nuteistiesiems vieðøjø darbø bausme galimybæ 
patiems apsidrausti sveikatà, taip pat nustato, kad þala, kurià padaro nuteistasis, atlikdamas vieðuo-
sius darbus, ámonei, ástaigai, organizacijai arba visuomeninei organizacijai, kurioje atliekami vieðieji 
darbai, arba tretiesiems asmenims, atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso [23] nustatyta 
tvarka ir pagrindais.  

Paþymëtina, kad ðios Lietuvos bausmiø vykdymo ástatymo nuostatos, reglamentuojanèios vie-
ðuosius darbus atliekanèiø nuteistøjø sveikatos draudimà bei nuteistøjø vieðaisiais darbais padarytos 
þalos atlyginimà, neatitinka pagrindiniø tarptautiniø dokumentø, susijusiø su alternatyvomis laisvës 
atëmimo bausmei, nuostatø. Pavyzdþiui, Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklėse re-
komenduojama paþeidëjus apdrausti nuo nelaimingø atsitikimø, suþalojimø ir civilinës atsakomybës 
atliekant vieðuosius darbus, taip pat nustatyta, kad ið esmës paþeidëjas neatlygina sankcijà arba 
priemonæ vykdant patirtø iðlaidø (Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių 68, 69 tai-
syklės). 

Be to, minëtos Lietuvos teisës aktø nuostatos taip pat neatitinka uþsienio valstybiø patirties, su-
kauptos taikant vieðuosius darbus. Pavyzdþiui, Prancûzijos baudþiamojo kodekso 131–24 straipsnio 1 
dalyje nustatyta, kad „valstybë atsako uþ visà ar dalá þalos, kurià padarë nuteistasis, atlikdamas vie-
ðuosius darbus kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims“ [24, 97 p.]. Ispanijos baudþiamojo ko-
dekso 49 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad „nuteistajam vieðaisiais darbais garantuojamos 
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visos Pataisos ástatyme nustatytos socialinës garantijos“ [16, 26 p.]. Ispanijos pataisos ástatyme nu-
statyta, kad vieðuosius darbus atliekantys nuteistieji apdraudþiami sveikatos draudimà reglamentuo-
janèiø teisës aktø nustatyta tvarka [25].  

Atsiþvelgiant á tarptautiniø teisës aktø rekomendacijas bei uþsienio valstybiø patirtá, siûlytina to-
bulinti esamà vieðøjø darbø teisiná reglamentavimà, nustatant galimybæ apdrausti nuteistuosius svei-
katos draudimu bei apdrausti nuo þalos, padarytos atliekant vieðuosius darbus.  

BVK nustatytà nuteistøjø, atliekanèiø vieðøjø darbø bausmæ, pataisos priemonæ – bausmës atli-
kimo reþimà – galima laikyti ðios bausmës vykdymo ir atlikimo sàlygø bei taisykliø visuma. Ðios nu-
teistøjø pataisos priemonës veiksmingumas labai priklauso ne tik nuo bausmæ vykdanèios institucijos 
(pataisos inspekcijos), kontroliuojanèios nuteistojo elgesá, bet ir nuo ðios bausmës vykdymo metu tie-
siogiai dalyvaujanèio nuteistojo darbdavio, pas kurá nuteistasis atlieka vieðøjø darbø bausmæ, nes 
bausmiø vykdymo ástatymas nustato kai kurias pareigas darbdaviui, kurios taip pat pasireiðkia nu-
teistojo elgesio kontrole. Taigi teigtina, kad atliekant vieðuosius darbus vyrauja nuteistojo kontrolës 
elementas. Socialinë parama sprendþiant asmenines ir socialines nuteistøjø problemas neteikiama, 
nors, remiantis BK 42 straipsniu, vieðøjø darbø bausmë gali bûti paskirta pilnameèiui asmeniui, pada-
riusiam nusikalstamà veikà. Be to, remiantis BK 90 straipsniu, vieðøjø darbø bausmë gali bûti paskirta 
ir nepilnameèiam asmeniui, padariusiam nusikalstamà veikà, taèiau nei vienu, nei kitu atveju nuteis-
tøjø socialinë reabilitacija nëra vykdoma.  

Toks Lietuvos teisinis reglamentavimas neatitinka pagrindiniø tarptautiniø dokumentø, susijusiø 
su alternatyvomis laisvës atëmimo bausmei, nuostatø, nes, pavyzdþiui, Tokijo taisyklėse rekomen-
duojama paþeidëjams suteikti psichologinæ, socialinæ ir materialinæ pagalbà, taip pat suteikti galimybæ 
stiprinti ryðius su bendruomene bei palengvinti jø integracijà á visuomenæ, taikyti ávairius metodus, to-
kius kaip individualus darbas, grupinë terapija, programos pagal gyvenamàjà vietà bei specialus el-
gesys su ávairiø kategorijø paþeidëjais (Tokijo taisyklių 10.4., 12.2., 13.1., 13.2.,13.3.,13.4. taisyklės). 
Socialinis darbas su nuteistuoju pabrëþiamas ir Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių tai-
syklėse, kuriose rekomenduojama ugdyti paþeidëjo atsakomybës visai visuomenei, ypaè nukentëju-
siajam, jausmà, prieþiûrà grásti individualizuotomis programomis ir paþeidëjo, priþiûrëtojo ir bet kuriø 
dalyvaujanèiø organizacijø arba bendruomenëje pasitelktø asmenø darbo santykiø plëtojimu, teikti 
paþeidëjui asmeninæ, socialinæ ir nustatytos rûðies materialinæ pagalbà, taikyti profesinius standartus 
atitinkanèius darbo metodus, kuriuose pripaþástamos socialinio darbo ir panaðiø veiklos srièiø naujo-
vës (Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių 30, 70, 72, 75 taisyklės). Europos ben-
druomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių taikymo tobulinimo taisyklėse taip pat rekomenduojamas 
socialinis darbas su nuteistaisiais kaip alternatyva laisvës atëmimui, kurio metu ypaè daug dëmesio 
turëtø bûti skiriama socialinës reabilitacijos programø galimam poveikiui paþeidëjams dël pagrindiniø 
ágûdþiø formavimo (pavyzdþiui, elementaraus raðtingumo ir mokëjimo skaièiuoti, bendrø problemø 
sprendimo, reikalø dël asmeniniø ir ðeiminiø santykiø, asocialaus elgesio), mokslo, ásidarbinimo sà-
lygø, galimo polinkio á narkotikus, alkoholá, vaistus ir pan. (Europos bendruomeninių sankcijų ir prie-
monių taisyklių taikymo tobulinimo taisyklių taisyklės).  

Paþymëtina ir tai, kad ir atskirose uþsienio valstybëse, pavyzdþiui, Ispanijoje, Prancûzijoje, sie-
kiant efektyviø bausmës ir nuteistojo resocializacijos tikslø, dirbamas socialinis darbas su nuteistuoju 
vieðaisiais darbais. Ðis darbas pasireiðkia socialiniø, psichologiniø, pedagoginiø, teisiniø priemoniø 
taikymu nuteistiesiems, kad bûtø atkurtos pagrindinës asmenybës funkcijos, fizinë, psichinë sveikata 
ir dorovë, socialinis statusas. Uþsienio valstybëse nuteistøjø vieðaisiais darbais socialinë reabilitacija 
ágyvendinama per specializuotas, á gyvenimiðkø ágûdþiø tobulinimà nukreiptas programas, kuriomis 
siekiama pakeisti nuteistojo elgesá taip, kad asmens elgesio pokyèiai neliktø trumpalaikiai [26].  

Asmuo, ypaè nepilnametis, kuriam teismo nuosprendþiu paskirta kriminalinë bausmë, neiðven-
giamai susiduria su tam tikromis problemomis, kurias vienas iðspræsti daþnai yra nepajëgus, todël so-
cialinë reabilitacija bûtina tam, kad atkurtø tokiø asmenø socialinius gebëjimus, ryðius su ðeima, arti-
maisiais bei paèia visuomene, padëtø atsisakyti narkotiniø, psichotropiniø medþiagø, alkoholio varto-
jimo, pasirinkti darbà bei ugdyti tuos poþiûrius ir ágûdþius, kurie, atlikus bausmæ, geriausiai padëtø 
socialiai prisitaikyti visuomenëje. Taip pat veiksmingas nuteistøjø socialinës reabilitacijos procesas, 
pasireiðkiantis svarbiausiø ágûdþiø formavimo sàlygø sudarymu nuteistiesiems, socialiniø, kultûriniø, 
dvasiniø, ir kitø nuteistøjø poreikiø tenkinimu, ypaè svarbus bei reikðmingas nusikalstamumo preven-
cijoje. Be to, nuteistøjø vieðaisiais darbais socialinë reabilitacija uþtikrintø ðiuo metu nerealizuojamo 
BVK 8 straipsnio 2 dalyje nustatyto visuomenës dalyvavimo nuteistøjø pataisos procese principo ágy-
vendinimà. Manytina, kad bausmiø vykdymo ástatyme derëtø áteisinti nuteistøjø vieðaisiais darbais 
pataisos priemonæ – socialinæ reabilitacijà, kuri padëtø vieðøjø darbø bausme nuteistiems asmenims 
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spræsti asmenines ir socialines problemas (ásidarbinimo, gyvenamojo bûsto, dokumentø tvarkymo, 
priklausomybës ligø ir kitas), suteiktø nuteistiesiems individualià moralinæ paramà, teiktø socialinæ 
pagalbà ávairiomis formomis (konsultuojant nuteistuosius, nukreipiant á ástaigas, ámones, organizaci-
jas, teikianèias socialinæ pagalbà, sveikatos prieþiûros ástaigas, socialinës reabilitacijos ástaigas, tei-
kianèias paslaugas asmenims, turintiems priklausomybæ nuo psichoaktyviø medþiagø), taip pat teiktø 
kità nuteistiesiems bûtinà pagalbà asmeninës ir socialinës paramos klausimais. 

Kaip jau buvo minëta, Lietuvoje vieðieji darbai skiriami tik tuo atveju, jeigu nuteistasis sutinka. 
Darbai parenkami atsiþvelgiant á nuteistojo pageidavimà. Nuteistojo pasirinkimas pareiðkiamas laisva 
valia. Jeigu nuteistasis po nuosprendþio ásiteisëjimo nesutiks su vieðøjø darbø skyrimu, jie bus pa-
keisti kita bausme – bauda arba areðtu (BK 46 str. 8 d.). Analogiðka situacija bus ir tuo atveju, jeigu 
nuteistasis vengs atlikti vieðuosius darbus. Jau atliekant vieðuosius darbus, taikoma papildoma sà-
lyga – nuteistasis turi bûti bausmæ vykdanèios institucijos áspëtas (BK 46 str. 7 d.). Kaip matome, jei 
nuteistasis nesutinka arba vengia atlikti vieðuosius darbus, jam numatomos vienodos sankcijos (pa-
keitimas vieðøjø darbø bauda arba areðtu), nors nuteistojo atsisakymas atlikti vieðuosius darbus nëra 
jo vengimas atlikti ðià bausmæ. Tokiu atveju viena ið alternatyvø laisvës atëmimui, nustatytø Lietuvos 
baudþiamajame ástatyme, yra bauda. Jeigu nuteistasis neturës lëðø sumokëti baudos, bauda bus pa-
keista areðtu, kurio esmë, kaip ir laisvës atëmimo bausmës, yra fizinis nuteistøjø izoliavimas nuo vi-
suomenës. Taigi nuteistojo teisinë padëtis priklausys nuo jo materialinës padëties, o asmuo bus izo-
liuotas nuo visuomenës. Ir Tokijo taisyklės, ir Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklės 
bei Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių taikymo tobulinimo taisyklės rekomen-
duoja, kad, kiek leidþia galimybës, bûtø vengiama alternatyvios bausmës pakeitimo laisvës atëmimo 
bausme. Pavyzdþiui, Tokijo taisyklėse rekomenduojama, kad jei su laisvës atëmimu nesusijusi prie-
monë yra neveiksminga, neturëtø bûti automatiðkai taikomas laisvës atëmimas, todël ðios priemonës 
keitimo ir panaikinimo atvejais kompetentinga institucija turëtø nustatyti tinkamà alternatyvià, su lais-
vës atëmimu nesusijusià priemonæ, o ákalinimo bausmë gali bûti skiriama tik nesant kitø tinkamø al-
ternatyvø (Tokijo taisyklių 14.3., 14.4. taisyklės). Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių tai-
syklės taip pat rekomenduoja ástatymuose nenumatyti automatiðko bendruomenës sankcijos arba 
priemonës pakeitimo ákalinimu tuo atveju, jei nevykdoma kokia nors paskirta sàlyga arba ápareigoji-
mas, o pakeitimas nebûtinai reiðkia sprendimà skirti ákalinimà (Europos bendruomeninių sankcijų ir 
priemonių taisyklių 10, 78, 82–86 taisyklės). Ákalinimo bausmiø skyrimo maþinimà ir alternatyviø prie-
moniø skyrimo plëtrà rekomenduoja ir Europos bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių taikymo 
tobulinimo taisyklės (6 taisyklė). 

Teigtina, kad nuteistajam, atsisakiusiam arba vengianèiam atlikti vieðøjø darbø bausmæ, tikslin-
giau bûtø vieðuosius darbus pakeisti ne tik bauda arba areðtu, bet ir kita laisvës atëmimui alternatyvia 
bausme, pavyzdþiui, laisvës apribojimu. 

Nuteistiesiems vieðaisiais darbais uþ dorà elgesá ir stropø darbà vieðøjø darbø bausmæ vykdan-
èios institucijos pareigûnai gali skirti paskatinimo priemonæ – padëkà (BVK 45 str.). Paskatinimo prie-
monës paskyrimas nuteistojo vieðaisiais darbais teisinës padëties nepakeièia. Jam nesuteikiamos jo-
kios papildomos teisës ar lengvatos, tuo tarpu Tokijo taisyklių 11.2 taisyklë rekomenduoja, kad „gali 
bûti sudarytos sàlygos, nutraukti taikomà priemonæ, jei ji paþeidëjui turëjo teigiamos átakos“. Europos 
bendruomeninių sankcijų ir priemonių taisyklių 88 taisyklë rekomenduoja, kad „sprendimus priimanti 
institucija taip pat turëtø galëti nutraukti sankcijos arba priemonës taikymà jai nepasibaigus, kai nu-
statoma, kad paþeidëjas laikësi bûtinø sàlygø ir ápareigojimø, ir atrodo, kad sankcijos arba priemonës 
tikslams pasiekti nebëra bûtina jas taikyti“. Pagal Lietuvos baudþiamàjá ástatymà atleisti nuo vieðøjø 
darbø bausmës prieð terminà galima tik dël ligos (BK 76 str.), amnestijos (BK 78 str.) arba malonës 
(BK 79 str.). Nors Lietuvos baudþiamieji bei bausmiø vykdymo ástatymai nenustatë vieðøjø darbø 
bausmës termino sutrumpinimo, tai suprantama, nes vieðieji darbai yra viena ðvelnesniø kriminaliniø 
bausmiø. 

Paþymëtina tai, kad BK numatyta galimybë dël objektyviø prieþasèiø atleisti nuteistàjá nuo vie-
ðøjø darbø bausmës ir paskirti baudþiamojo poveikio priemonæ (BK 46 str. 5 d.). Objektyviomis prie-
þastimis laikytini tokie atvejai, kai nuteistasis suserga sunkia arba ilgalaike liga, tampa invalidu, mote-
ris iðeina nëðtumo arba gimdymo atostogø ir pan. Pataisos inspekcijos teikimu teismas gali atleisti 
nuteistàjá nuo vieðøjø darbø bausmës, paskirdamas BK IX skyriuje numatytà baudþiamojo poveikio 
priemonæ. Baudþiamasis ástatymas nustato, kad baudþiamojo poveikio priemonës skiriamos pilname-
èiui asmeniui, atleistam nuo baudþiamosios atsakomybës arba bausmës (BK 67 str. 2 d.). Taigi lieka 
neaiðkûs tokie atvejai, kai dël objektyviø prieþasèiø vieðøjø darbø bausmës negali atlikti nepilnametis 
asmuo, nes BK XI skyriaus 82 str. 1 d. nustato, kad, nepilnameèiui, atleistam nuo baudþiamosios at-
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sakomybës arba bausmës, skiriamos auklëjamojo poveikio priemonës. Diskutuotina, ar BK 46 
straipsnio 5 dalyje nereikëtø nustatyti, kad, jeigu nepilnametis dël objektyviø prieþasèiø negali atlikti 
paskirtø vieðøjø darbø bausmës, teismas gali atleisti já nuo ðios bausmës, paskirdamas BK 82 
straipsnio 1 dalyje numatytà auklëjamojo poveikio priemonæ.  
 
 

Iðvados ir pasiûlymai 
 

1. Vieðuosius darbus skatina taikyti tarptautiniai dokumentai, susijæ su alternatyvomis laisvës 
atëmimui, todël vieðieji darbai, kaip laisvës atëmimo alternatyva, uþsienio valstybëse yra populiari ir 
plaèiai taikoma sankcija. Lietuvoje nenaudotas ðios kriminalinës bausmës potencialas, nes Lietuvos 
baudþiamojo ástatymo specialiosios dalies sankcijose akivaizdþiai vyrauja laisvës atëmimas, o vieðieji 
darbai numatyti tik atskirose sankcijose. 

2. Manytina, kad derëtø reglamentuoti, kiek vieðøjø darbø valandø nuteistasis turi iðdirbti per 
dienà. Tai padëtø pataisos inspekcijoms veiksmingiau realizuoti ðià kriminalinës bausmës rûðá bei ati-
tiktø uþsienio valstybiø teisiná vieðøjø darbø reglamentavimà bei patirtá. 

3. Siûlytina tobulinti esamà vieðøjø darbø teisiná reglamentavimà, nustatant galimybæ apdrausti 
nuteistuosius, atliekanèius vieðuosius darbus, sveikatos draudimu bei nuo þalos, padarytos atliekant 
vieðuosius darbus. Tai atitiktø Europos Tarybos Ministrø Komiteto rekomendacijas dël vieðøjø darbø 
realizavimo, taip pat uþsienio valstybiø patirtá realizuojant vieðuosius darbus. 

4. BVK 40 straipsnyje siûlytina áteisinti nuteistøjø vieðaisiais darbais pataisos priemonæ – socia-
linæ reabilitacijà. Tai ne tik atitiktø ir JTO, ir Europos Tarybos Ministrø Komiteto rekomendacijas dël 
laisvës atëmimo alternatyvø ágyvendinimo bei uþsienio valstybiø patirtá ðioje srityje, bet ir bûtø reikð-
mingas þingsnis nusikalstamumo prevencijoje. Be to, tai uþtikrintø visuomenës dalyvavimo nuteistøjø 
pataisos procese principo ágyvendinimà. 

5. Siûlytina, kad nuteistajam, atsisakiusiam arba vengianèiam atlikti vieðøjø darbø bausmæ, ði 
bausmë bûtø keièiama ne tik bauda arba areðtu, bet ir laisvës apribojimu. Tam tikrais atvejais nuteis-
tojo teisinë padëtis nepriklausytø nuo jo materialinës padëties, be to, tai atitiktø ir JTO, ir Europos Ta-
rybos Ministrø Komiteto rekomendacijas, kad „ákalinimo bausmë gali bûti skiriama tik nesant kitø tin-
kamø alternatyvø“. 

6. Siekiant iðvengti dviprasmiðko baudþiamojo ástatymo interpretavimo, diskutuotina, ar BK 46 
straipsnio 5 dalyje nereikëtø nustatyti, kad jeigu nepilnametis dël objektyviø prieþasèiø negali atlikti 
paskirtø vieðøjø darbø bausmës, teismas gali já atleisti nuo ðios bausmës, paskirdamas BK 82 
straipsnio 1 dalyje numatytà auklëjamojo poveikio priemonæ.  
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SUMMARY 
 

In this article there is analysed an independent criminal punishment – public works, witch was setup by 
the Penal Code and the Punishment Enforcement Code of Lithuanian Republic as alternative punishment to 
freedom deprivation punishment. Without looking into the process of historical development, it is made an 
attempt to overview the tendency of public works’ spreading, to analyse the problems of public works’ 
realisation and how to deal with them. There is compared Lithuanian legal regulations with international 
documents, witch are related with alternative punishment as alternative to freedom deprivation punishment 

(United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures Adopted by General Assembly 

resolution 45/110 of 14 December 1990, Recommendation No. R (92) 16 of the Committee of Ministers to 

Member States on the European Rules on Community Sanctions and Measures Adopted by the Committee of 

Ministers on 19 October 1992 at the 482nd meeting of the Ministers’ Deputies, Recommendation No. R (99) 22 
of the Committee of Ministers to Member States Concerning Prison Overcrowding and Prison Population 

Inflation Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1999 at the 681st meeting of the Ministers' 

Deputies, Recommendation Rec (2000) 22 of the Committee of Ministers to Member States on Improving the 

Implementation of the European Rules on Community Sanctions and Measures Adopted by the Committee of 

Ministers on 29 November 2000 at the 731st meeting of the Ministers’ Deputies). There is also looked over public 
works’ legal regulations in foreign countries, an experience of public works implementation in Lithuania and 
abroad and, the most important, there had been given landmarks of public works institution improvement. 

The article is based upon the documents of the United Nations and the Council of Europe, legal 
regulations and practice of public works in foreign countries, opinion and studies of foreign scientists and the 
other authors, the data of statistics and questioning of the officers of correctional inspections.  




