Įkalinimo alternatyvos post-sovietinėse valstybėse
Projekto tikslas – pateikti atsakymą į dvejopą klausimą – kodėl vis dar egzistuoja toks didelis
skirtumas tarp įkalintųjų skaičiaus kontinento Rytuose ir Vakaruose ir kaip galėtume reglamentuoti
sankcijas ir kitas priemones Vidurio ir Rytų Europoje, kad skirtumai sumažėtų ir būtų laikomasi
europinių standartų.
Projekto metu siekiama:
1) atlikti lyginamąją teisinę ir statistinę dabartinių baudžiamųjų įkalinimo ir jo alternatyvų politikų
kai kuriose Rytų Europos valstybėse analizę,
2) atlikti lyginamąją nacionalinių teisės aktų atitikimo Europos Sąjungos ir Europos Tarybos laisvės
atėmimo ir jo alternatyvų standartams analizę,
3) identifikuoti gerąsias įkalinimo alternatyvų taikymo praktikas siekiant panaikinti skirtumą tarp
Rytų ir Vakarų Europos,
4) pateikti išvadas dėl gerųjų praktikų ir rekomendacijas baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų
įstatymų tobulinimui.
Projekto (tyrimo) rezultatai bus pristatyti baigiamojoje konferencijoje Lenkijoje. Lyginamoji
analizė apmis penkių valstybių nacionalines teisines sistemas: Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Rumunijos,
Slovakijos. Analizė bus atliekama remiantis Europos Tarybos ir Europos Sąjungos teisiniais
mechanizmais.
Projekto vadovas: prof. habil. dr. Gintaras Švedas
Projekto dalyviai (vykdytojai):
 dr. Justyna Levon
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-01 – 2024-06-30.
Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo tarybos administruojamo Lietuvos – Lenkijos
kvietimo „Daina2“ lėšos

Alternatives to Deprivation of Liberty in Post-Soviet Countries
The general objective of the project is to provide an answer to the following two-fold question – why
there is still such a difference between prison rates in the West and the East of the continent and how
can we regulate sanctions and other measures in Central & East European countries in order to close
this gap and comply with the European standarts.
The project’s specific objectives are:
- To conduct a comparative legal and statistical analysis of the current criminal policy on
imprisonment and alternatives to detention in a group of Eastern European states,
- To conduct a comparative legal analysis of the compliance of the national legislation with the
Council of Europe and European Union standards on deprivation of liberty and alternatives to
detention,
- To identify the best possible practices on alternatives to detention in order to close the gap
between the West and the East of Europe,
- To develop conclusions on best practices and recommendations to inform relevant future
criminal policy and criminal law making.
The results of the project will be presented at the final conference in Warshaw, Poland.
Principal Investigator: prof. habil. dr. Gintaras Švedas.
Project Co-Investigators:
 Dr. Justyna Levon
Project implementation period: 2021-07-01 – 2024-06-30.
Project Funding: Lithuanian-Polish Call “Daina”, administered by the Research Council of
Lithuania.

