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Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją (toliau vadinama – JTKPK arba Konvencija) 
įgyvendinimo peržiūros grupė, 2013 metais pateikusi ataskaitą, kaip Lietuva įgyvendina 
Konvenciją tiek reguliaciniu, tiek praktiniu lygmeniu, pastebėjo, kad Lietuva tinkamai 
konstruoja nacionalinėje teisėje draudžiamas korupcines veikas, tačiau pateikė pastabų 
dėl neaiškios teismų praktikos ir poreikio plėtoti nuoseklią teismų praktiką tam tikrose 
srityse bei rekomendacijų, tarp jų: 

- toliau siekti aiškumo teismų praktikoje dėl juridiniams asmenims už tam tikrus 
nusikaltimus skiriamų bausmių, įtvirtinant tokių bausmių ribas, apibrėžiant 
(atsižvelgiant į juridinio asmens dydį ar jo finansinę būklę) atitinkamus 
kriterijus dėl tam tikros bausmės rūšies paskyrimo; 

- plėtoti nuoseklią teismų praktiką siekiant aiškumo dėl pajamų ir kitos naudos, 
gautos iš nusikalstamu būdu įgyto turto, t. y. tokio turto pridėtinės vertės, 
konfiskavimo, kaip nurodyta JTKPK 31 str. 6 d., ypač dėl to, ar žodžiai „šio 
kodekso uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš 
jos gautas bet kokio pavidalo turtas“, nurodyti Baudžiamojo kodekso 72 str. 
2 d., apima antrinių nusikalstamos veikos pajamų konfiskavimą; 

- imtis veiksmų, įskaitant nuoseklią teismų praktikos plėtotę, siekiant užtikrinti, 
kad sąžiningų (bona fide) trečiųjų šalių sąvoka būtų taikoma tokiu būdu, kuris 
užtikrintų, kad konfiskavimo procedūrų metu nebūtų pažeidžiamos jų teisės. 
Savo ataskaitoje JTKPK įgyvendinimo peržiūros grupė pastebėjo, kad nors 

minėtais atvejais teisinis reguliavimas Lietuvoje yra tinkamas, nėra galimybės įvertinti, 
kaip JTKPK nuostatos įgyvendinamos praktikoje dėl to, jog nėra atlikta išsami teismų 
praktikos šiais klausimais analizė. 

Atsižvelgiant į tai, šiame darbe ir siekiama, įvertinus teisinio reglamentavimo 
nagrinėjamose srityse raidą, pateikti teismų praktikos apžvalgą, ją susisteminti ir įvardyti 
pagrindines rizikas, dėl ko teismų praktika remiantis Baudžiamuoju kodeksu gali 
neatitikti JTKPK formuluočių. 

Tyrimu nustatyta, kad juridiniams asmenims skiriamų bausmių 
individualizavimui ir bausmių skyrimo motyvams teismų praktikoje ne visada teikiamas 
deramas dėmesys. Skirtingas tų pačių aplinkybių traktavimas, atskirais atvejais 
nepakankamas arba tik formalus skiriamos bausmės motyvavimas, nedažnas arba 
nevisapusiškas juridinio asmens požymių ir kitų iš jo specifikos kylančių aplinkybių 
vertinimas sudaro prielaidas nukrypti nuo Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją 26 
straipsnio 4 dalies nuostatos, įpareigojančios nusikalstamą veiką padariusiam juridiniam 
asmeniui taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias poveikio priemones. Ar teismų 
praktikoje pakankamai efektyviai taikomas antrinių pajamų ir turto konfiskavimas, 
vienareikšmiškai atsakyti negalima. Nagrinėtose bylose nematyti duomenų, ar iš 
nusikalstamos veikos rezultato buvo gauta antrinių pajamų. Teismų praktikoje dėl turto 
konfiskavimo iš trečiųjų asmenų iš esmės nėra atvejų, kada būtų konfiskuojamas turtas, 
gautas iš korupcinių nusikalstamų veikų. 
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