
                         

 

Apskritojo stalo diskusijos „Privataus kaltinimo instituto probleminiai aspektai 

bei įžeidimo/šmeižimo dekriminalizavimo galimybės“ tęsinio dalyviams 

Lietuvos advokatūra 2013-04-26 Lietuvos Respublikos Seime organizavo 

diskusiją „Privataus kaltinimo instituto probleminiai aspektai bei įžeidimo/šmeižimo 

dekriminalizavimo galimybės“. Diskusijoje dalyvavę Lietuvos advokatūros, Lietuvos 

Respublikos teismų, Generalinės prokuratūros, Žurnalistų etikos inspektoriaus 

tarnybos, akademinės teisininkų bei žurnalistų bendruomenės atstovai, Seimo nariai 

diskutavo apie būtinybę tobulinti saviraiškos laisvę reglamentuojantį teisinį 

reguliavimą ir suformulavo keletą tokio reglamentavimo idėjų. Šios diskusijos metu, be 

kita ko, buvo diskutuojama dėl šmeižimo ir įžeidimo, kaip nusikalstamų veikų, 

dekriminalizavimo būtinybės, platesnio baudžiamosios atsakomybės, kaip kraštutinės 

priemonės (ultima ratio), principo įgyvendinimo įstatymų leidyboje, taip pat kasacijos 

galimybės privataus kaltinimo bylose įtvirtinimą. Diskusijos metu taip pat pasisakyta 

dėl būtinybės įstatymais reglamentuoti, jog (privačių) asmenų ginčai dėl garbės ir 

orumo pažeidimo būtų sprendžiami civilinėmis, o ne baudžiamosios teisės priemonėmis 

ir kt. 

Atsižvelgiant į diskusijos metu išsakytus argumentus, Lietuvos advokatūros 

iniciatyva buvo parengti įstatymų pakeitimų projektai, kuriais siekiama apibendrinti ir 

materializuoti kai kurias diskusijos prelegentų pateiktas teisinio reglamentavimo idėjas: 

įtvirtinti kasacijos galimybę privataus kaltinimo bylose, atsakomybę už pareigūnų, 

valstybės tarnautojų ar viešojo administravimo funkcijas atliekančių asmenų įžeidimą 

sutelkti vienos viešosios teisės šakos ribose, t.y. atsakomybę numatyti administracinių 

teisės pažeidimų kodekse, dekriminalizuoti įžeidimą. 

Lietuvos advokatūra, tęsdama šią diskusiją, organizuoja Lietuvos Respublikos 

Seime parengtų įstatymų projektų aptarimą ir maloniai prašo Jūsų susipažinti su 

parengtais įstatymų projektais bei, aptarimo metu, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. 

Dėkojame už geranorišką ir konstruktyvų bendradarbiavimą. 

 

 

 



                        

 
Apskritojo stalo diskusijos 

„Privataus kaltinimo instituto probleminiai aspektai bei 
įžeidimo/šmeižimo dekriminalizavimo galimybės“  tęsinys  

(parengtų įstatymo projektų svarstymas) 
 

Lietuvos Respublikos Seimas 
Gedimino pr. 53, Vilnius 

 
Programa 

 
 
 
13.45 – 14.00 Registracija 
 
14.00 – 14.00 Sveikinimo žodis 

Liudvika Meškauskaitė, Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 
pavaduotoja 
 

14.00 – 14.30 LR Baudžiamojo kodekso 290 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo projekto bei LR Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projekto svarstymas 

 
14.30 – 15.00 LR Baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo pakeitimo, 

154 straipsnio pakeitimo ir 155 straipsnio pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo projekto svarstymas 

 
15.00 – 15.30 LR Baudžiamojo proceso kodekso 367 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projekto svarstymas 
 
15.30 – 16.00 (įstatymo projekto dėl civilinės atsakomybės už defamaciją 

svarstymas - rengiama), uždarymas 
 

 
 
 

 


