
APIBENRINIMAS DĖL BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ, NAGRINĖJAMŲ PRIVATAUS 

KALTINIMO TVARKA, NAGRINĖJIMO LIETUVOS TEISMUOSE 2008-2012 M.   

 

 1 lentelėje pateikiami Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO statistiniai duomenys 

apie baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų privataus kaltinimo tvarka, nagrinėjimą Lietuvos teismuose 

2008-2012 m. bei bausmių, baudžiamojo poveikio priemonių ir auklėjamojo poveikio priemonių 

skyrimą, išnagrinėjus šias bylas. 

1 lentelė 

Laikotarpis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. vidurkis  

Išnagrinėta bylų 1232 1191 1199 1270 1168 ≈  1200  

Nuteista asmenų 160 164 179 214 183 ≈  180  

Paskirtos bausmės  

Laikotarpis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. Iš viso Proc. 

*Paskirta (bausmė) bauda 24 28 42 39 48 181 20,97 % 

*Paskirta (bausmė) viešieji 

darbai 16 11 7 15 12 

61 7,07 % 

*Paskirta (bausmė) laisvės 

apribojimas 91 92 96 121 108 

508 58,86 % 

*Paskirta (bausmė) areštas 4 5 3 6 2 20 2,32 % 

*Paskirta (bausmė) laisvės 

atėmimas 16 31 17 17 12 

93 10,78 % 

Iš viso: 151 167 165 198 182 863 100 % 

Paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės  

Laikotarpis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.   

*draudimas prisiartinti prie 

nukentėjusio asmens 1 2 0 0 0 
  

*įmoka į nukentėjusiųjų nuo 

nusikaltimų fondą 

2 0 0 

 

 

1 0 

  

*nemokami darbai 16 11 7 15 12   

*dalyvavimas smurtinį elgesį 

keičiančiose programose   1 3 9 
  

*turtinės žalos atlyginimas 

ar jos pašalinimas 6 5 9 18 16 
  

Paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės  

Laikotarpis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.   

* turtinės žalos atlyginimas 

arba jos pašalinimas 

 

2 4 1 1 1   

*įspėjimas    2    
* elgesio apribojimas 1 2      

*Lentelėje nurodyta kiek kartų per metus buvo paskirta atitinkama bausmė ar poveikio priemonė. 

 
Remiantis LITEKO sistemos duomenimis: 

2008-2012 m. laikotarpiu išnagrinėtų baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų privataus kaltinimo tvarka, 

skaičius Lietuvos teismuose iš esmės yra tolygus, išskyrus 2011 m., kai šių bylų buvo išnagrinėta šiek tiek 

daugiau.  

2008-2012 m. laikotarpiu minėtose bylose nuteistų asmenų skaičius iš esmės yra tolygus išskyrus 

2011 m., kai nuteistųjų buvo šiek tiek daugiau. 

2008-2012 m. laikotarpiu nuosprendžiais paskirtos bausmės baudos vidurkis yra maždaug 1500 Lt. 

2008-2012 m. laikotarpiu nuosprendžiais paskirtos bausmės viešųjų darbų vidurkis yra maždaug 2 

mėn. 

2008-2012 m. laikotarpiu nuosprendžiais paskirtos bausmės laisvės apribojimo vidurkis yra maždaug 

7 mėn. 

2008-2012 m. laikotarpiu nuosprendžiais paskirtos bausmės laisvės atėmimo vidurkis yra maždaug 

14 mėn. 

2008-2012 m. laikotarpiu baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemonės buvo skiriamos maždaug 

30-40 kartų per metus, t.y. maždaug 15-20 proc. visų per metus nuteistų asmenų. 

 


