
Mamertas K. IIC kl.



 Vokiečių valdymo įvedimas

 Vokiečių okupacinės teisės sistemos bruožai

 Šiurpiausias nusikaltimas Lietuvoje

 Nekaltos gyvybės

 Teismai

 Apibendrinimas

 Šaltiniai



 1941m. Birž. 25d. Į Kauną įsiveržusi Vok. Kariuomenė nesutiko suteikti 

Lietuvai nepriklausomybės.

 Liepos 17d. Vokietijoje suformuota okupuotų žemių ministerija.Taip pat 

17d. A. Hitleris pasirašė dekretą, kuriuo įkūrė administracinį vienetą –

Ostlandą (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos teritorijų). Jas valdė
generalinis direktorius.

 Laikinoji vyriausybė nesutiko tapti vokiečių suplanuotos administracijos 

Lietuvoje dalimi. Po memorandumo pasirašymo(Rugpj. 5d.) Laik. 

Vyriausybės veikimas nutrūko.
“Šių minčių vedami, mes prašome:

Sustabdyti Lietuvos žemių kolonizaciją.

Grąžinti iškeltiems ūkininkams jų ūkius, neatsižvelgiant į jų tautybę.”



 Automatiškai tapo “teisėtais” bolševikų nacionalizuoto Lietuvos turto 

paveldėtojais.

 Uždrausta simbolika, tautinės šventės, sanbūriai, draugijų veikla.

 Įvesta tarnybinė kalba – vokiečių.

 Natūrinės duoklės

 Slopinta kultūra. Naikintos žydų, komunistų knygos. Varžė knygų leidybą, 

kontroliavo spaudą.

 Liepos 4d. Deklaracija skelbė, kad ūkis bus kaip privatinė nuosavybė.

 Bažnyčios teisės.



Holokaustas, kurio metu žuvo apie 200 tūkst. Žydų. 

Pirmasis pogromas buvo įvykdytas 1941m. birž. 25d.



Nacių okupacijos metais žuvo 15 tūkst. Lietuvių ir 15-20 

tūkst. kitų tautybių Lietuvos gyventojų.



 Palikti visi teismai išskyrus Vyr. Tribunolą.

 Baudžiamosios teisės pakeitimai.

 Teismai nebuvo okupacinės valdžios 

įgyvendinimo įrankis.

 Fašistiniai teismai, kurie veikė greta 

lietuviškų(baudžiamieji).



Nacių valdžia nuo bolševikinės skyrėsi tuo, kad užuot savais pakeitę
visą valdžios “aparatą”, vokiečiai pakeitė tik valdžios viršūnę. 

Kitose grandyse liko Laik. valdžios paskirti pareigūnai.

Vokiečiai įteisino dalinę lietuvių savivaldą, kontroliuojamą
okupacinės valdžios.

Buvo išsaugoti iki 1940m. Galioję LR teisės aktai, jeigu jie 

neprieštaravo vokiečių nuostatoms ir nebuvo pakeisti po 1941m. 

birž. 21d.

Lietuvos žmonės, aišku išskyrus žydus, lengviau pakėlė trejus metus 

trukusią vokiečių nei vienerių metų sovietinę okupaciją.Lietuvoje ji 

buvo švelnesnė nei Lenkijoje, juo labiau Baltarusijoje, bet dėl to 

nenustojo būti okupacinė.



 http://kaunoarkivyskupija.lt/istorija/okupacija/

 http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/istorija/,class.2

 http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/N

aciu%20okupacija/Nezydu%20kilmes%20pilieciu%20persekioji

mas/Civiliu%20gyventoju%20zudynes/R.Zizas/R.%20Zizo%20mo

kslinis%20darbas.pdf

 http://www.mruni.eu/

 http://www.genocid.lt/Leidyba/1/arunas1.htm

 http://www.mruni.eu/
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