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Turtinė nauda yra vienas pagrindinių organizuotų nusikaltimų (ir daugelio kitų nusikaltimų) 
darymo motyvų. Nusikaltimai, kurių motyvas yra turtinė nauda, sudaro apie 80% visų 
padaromų nusikaltimų. Valstybės gebėjimas efektyviai paimti nusikalstamai įgytą turtą iš 
kaltininkų ir su jais susijusių asmenų yra viena veiksmingiausių nusikaltimų kontrolės 
priemonių. Deja, Lietuvoje, o ir kitur Europos Sąjungoje, nusikalstamai įgyto turto paėmimo 
praktika nėra tiek efektyvi, švelniai tariant, kaip norėtųsi. Kita vertus, pastaraisiais metais buvo 
imtasi ryžtingų žingsnių situacijai gerinti. Lietuvos teisės institutas kartu su Vilniaus 
universitetu atliko fundamentalų mokslinį tyrimą „Kad nusikaltimai neapsimokėtų. Tradiciniai 
ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai“. Tyrime analizuojami iš esmės visi mokslui ir 
praktikai žinomi būdai, kaip teisinėmis priemonėmis iš kaltininkų paimti nusikalstamai įgytą 
turtą. Tyrimas neapsiriboja baudžiamąja teise, analizuojamos ir kur kas lankstesnės civilinės 
teisės bei mokestinės priemonės: 1) tradicinis turto konfiskavimas, 2) išplėstinis turto 
konfiskavimas, 3) baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą, 4) viso ar dalies kaltininko 
turto konfiskavimo bausmė, 5) neteisėtai įgyto turto paėmimas civilinio proceso tvarka, 6) 
neteisėtai įgyto turto paėmimas mokestinėmis priemonėmis. Tyrimas apima ne tik nacionalinį 
turto konfiskavimo mechanizmų teisinį reguliavimą, bet ir jų taikymo praktiką Lietuvoje, kitose 
Europos Sąjungos bei kitose valstybėse, taip pat tarptautinių ir ES dokumentų reikalavimus, 
Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių 
konstitucinių teismų jurisprudenciją. Tyrėjų grupė priėjo prie išvadų, kad tradiciniai turto 
konfiskavimo mechanizmai nėra pakankamai efektyvūs, ypač siekiant paimti organizuotų 
nusikaltėlių turtą. Modernieji mechanizmai atveria didesnes turto konfiskavimo galimybes, bet 
kartu kelia ir tam tikrą riziką, kad tokios priemonės gali būti pritaikytos nepagrįstai ar 
neproporcingai. Taip pat prieita prie išvados, kad nėra principinių konstitucinių kliūčių 
supaprastinti įrodinėjimo tvarką konfiskuojant nusikalstamu būdu įgytą turtą. Tačiau šiek tiek 
supaprastinta turto konfiskavimo tvarka neturi reikšti supaprastinto baudžiamosios 
atsakomybės taikymo. Lietuvos įstatymų leidėjo 2010 metais numatytos baudžiamosios 
atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą (BK 1891 str.) sąlygos, tyrimo autorių nuomone, 
prasilenkia su nekaltumo prezumpcija, o sankcijos – su proporcingumo principu. Įdomu, kad 
netrukus Lietuvos Aukščiausiasis Teismas plenarinėje sesijoje skelbs vieną pirmųjų nutarčių dėl 
BK 1891 straipsnio taikymo, kuri, manytina, turės esminės reikšmės baudžiamosios 
atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą taikymo praktikai ateityje. Tyrime prieinama prie 
išvados, kad kitas 2010 metais įteisintas modernus turto konfiskavimo mechanizmas - išplėstinis 
turto konfiskavimas – yra pagrįstas ir perspektyvus, tačiau šiuo metu praktikoje jis nėra 
taikomas. Nusikalstamu būdu įgytam turtui taikyti specialias mokestines priemones negalima 
dėl visuotinai pripažinto mokestinių priemonių neutralumo pricipo, kuris draudžia taikyti 
skirtingus mokesčių tarifus tiesėtos ir neteisėtos kilmės pajamoms. Civilinė konfiskacija galėtų 
būti tinkamas ir efektyvus turto konfiskavimo mechanizmas Lietuvoje, gera alternatyva 
abejotino konstitucingumo BK 1891 straipsniui. Tiek tarptautiniu lygiu, tiek Europos Sąjungos 
valstybėse pastebimos tendencijos, taip pat politiniai, akademiniai ir praktikų vertinimai 
Lietuvoje yra iš esmės palankūs civilinės konfiskacijos įteisinimui. Sprendžiant, kokiais atvejais 
būtų tikslinga taikyti civilinę konfiskaciją, reikėtų laikytis atsargaus požiūrio, kad šis 
mechanizmas neatsigręžtų prieš smulkius pažeidėjus ar nekaltus žmones, sukaupusius turto ir 
negalinčius pateikti jo kilmės įrodymų. 
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