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Tikslas ir pridėti ė vertė 

 • Apžvelgti ir įverti ti įvairaus lyg e s NCA 
ko tekstus, vara čiąsias jėgas 

– Tiek smulkaus (administracinio), tiek stambaus 

kri i ali io  NCA ko teksto a alizė   
– Kriminologinio + teisi io ko teksto a alizė 

– Visapusiškas teisinis kontekstas (sankcijos, kitos 

poveikio prie o ės ko fiskavi as , okesčiai) 

• Įverti ti NCA veikėja s u atytų teisi ių 
prie o ių ir taiky o praktikų efektyvu ą ir 
pagrįstu ą uoseklu ą, propor i gu ą  

• Pasiūlyti jų opti izavi o gaires 

 

 



I for a ijos šalti iai 

• Ad i istra i ių  .,  ir audžia ųjų 
ylų 9-2013 m., 701) a alizė  

• I terviu su pareigū ais: teisėjais, tyrėjais 
pasie io rajo uose, prokurorais ir e tri ių 
i stitu ijų pareigū ais 

• Statisti iai duo e ys, i stitu ijų api e dri i ai 
• Literatūros, jau atliktų tyri ų api e dri i as 

• Užsie io valsty ių teisi io reguliavi o a alizė 

 

 



Tyri o išvados keliais saki iais  

• Verty ių sa tykis: 
 

 

             

 

• Baudžia ųjų/ad i istra i ių sa k ijų, okesti ių 
ieški ių pote ialas: 

 Ar e t reikš i ga dalis u austųjų yra aukšto ar aukštes io 
lyg e s NCA orga izatoriai, gau a tys reikš i gą pel o dalį? 

 

• Turti ių prie o ių pote ialas: 
Tra sporto prie o ių ko fiskavi as vs. eteisėto pel o ko fiskavi as 

 

Sveikatos politika  vs. ažų ak izų politika ir aži 
kontrabandos pelnai (ir kiekiai) 

ES sveikatos politika  vs. liberali mintis 



Tyri o išvados keliais saki iais  

Ar yra prie o ių, kurios iš tiesų veiktų? 

 

• Fizi ės ko trolės lyg uo 

 Pasie io ruožo ko trolė 

 Rentgeno aparatai, kitos muitinio patikrinimo 

 te h i ės prie o ės, o ili ko trolė 

 

• A aliti ės ko trolės lyg uo 

 „Pilkieji“ igarečių srautai 
 

• Globalus (politinis) lygmuo 

 Ta ako fa rikų ko er i ė politika 

 



 

 

Ačiū už dė esį! 
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