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ĮVADAS

Ko gero, sunku būtų pervertinti žmonių savanaudiškumo reikšmę tokiam socialiniam reiškiniui kaip nusikaltimų darymas. Visuotinai žinoma, kad būtent pelnas
yra organizuotų nusikaltimų (prekybos žmonėmis, narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, sukčiavimo, kontrabandos ir kitų), taip pat pavienių korupcinių,
ekonominių, finansinių, turtinių ir daugelio kitų nusikaltimų variklis. Šie nusikaltimai sudaro daugiau nei ¾ visų nusikaltimų, o jų padaroma žala anaiptol neapsiriboja vien milijoniniais ir milijardiniais nuostoliais, kuriuos patiria atskiri asmenys
ir valstybė. Gebant efektyviai gesinti šį nusikaltimų darymo variklį, būtų galima
pasiekti kur kas geresnių nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų kontrolės rezultatų.
Deja, ilgą laiką tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse nusikalstamu būdu įgyto
turto paieškai ir konfiskavimui nebuvo skiriama pakankamai dėmesio, daugiausia
teikiant reikšmės sankcijų už pažeidimus pritaikymui. Tik pastaraisiais dešimtmečiais jau imta suvokti, kad politikos kryptį būtina keisti. Reikėtų peržiūrėti tradicinių turto konfiskavimo mechanizmų taikymo praktiką, esant reikalui šiuos mechanizmus patobulinti priimant įstatymų pataisas. Taip pat svarbu ieškoti bei diegti
praktikoje naujos kokybės, gerokai efektyvesnius mechanizmus nusikalstamu būdu
įgytam turtui paimti. Tačiau kartu negalima nevertinti naujųjų priemonių rizikos,
kurią kelia jų didelė skvarba į žmogaus teisių sritį.
Pastaraisiais metais šia linkme buvo žengta žingsnių tiek tarptautiniu, Europos
Sąjungos, lygiu, tiek Lietuvos nacionaliniu. Paminėtinas 2012 metų Europos
Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pajamų
iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje, 2010 metų Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimai, kuriais buvo įteisintas išplėstinis turto konfiskavimas ir numatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą,
taip pat šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos nuostata, kuria keliamas uždavinys įteisinti Lietuvoje civilinės konfiskacijos procedūrą. Šiame kontekste
valstybei svarbu turėti platų, tvirtą ir naujausiais duomenimis pagrįstą mokslinį turto konfiskavimo mechanizmų reguliavimo pagrindą.
Ligi šiol Lietuvoje nebuvo monografijos lygio mokslo darbų turto konfiskavimo klausimais. Bene išsamiausiai šiuos klausimus savo straipsniuose yra nagrinėjusi R. Paužaitė.
Taip pat tradicinių ar modernių turto konfiskavimo mechanizmų ypatumus yra tyrinėję O. Fedosiukas, E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, L. Pakštaitis, V. Piesliakas, G. Švedas.
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Mūsų tyrimas išsiskiria keliais aspektais. Pirma, jis yra fundamentalus, jame itin
daug dėmesio skiriama pamatiniams teisiniams principams ir vertybėms, kurie apibrėžia minimalias būtinas ir tolimiausias leidžiamas turto konfiskavimo ribas. Jis
yra kompleksinis. Įvairių teisės šakų specialistų dalyvavimas monografijos autorių
grupėje leido į nusikalstamai įgyto turto konfiskavimo mechanizmus pažvelgti plačiai ir sistemiškai: iš konstitucinės, baudžiamosios, baudžiamojo proceso, civilinės
teisės ir civilinio proceso, mokesčių teisės perspektyvos, taip pat apčiuopti šių perspektyvų tarpusavio ryšius. Trečia, jis yra itin platus, apimantis ne tik Lietuvos, bet
ir dar 19 Europos Sąjungos valstybių patirtį ir aktualijas turto konfiskavimo srityje,
taip pat tarptautinio, Europos Sąjungos bei tarpvyriausybinio lygmens iniciatyvas.
Sąvokos „turto konfiskavimas“ ir „turto konfiskavimo teisiniai mechanizmai“
šiame darbe vartojamos plačiąja prasme. Jų turinys apibrėžiamas ne formaliai, bet
funkciškai. Turto konfiskavimas čia apima priemones, kuriomis valstybė gali neatlygintinai paimti turtą iš asmens, siekdama užkirsti kelią teisės pažeidimų darymui,
ar paimti iš jo teisės pažeidimais įgytą naudą. Taigi į mūsų tyrimą patenka tiek tokie
baudžiamosios teisės institutai, kurie yra vadinami turto konfiskavimu, tiek kitos
turtinės priemonės, kurios taip pat gali atlikti minėtą funkciją: baudos (tiesa, jos aptariamos tik sisteminiame kontekste kaip vienas iš turto paėmimo sistemos elementų), nepagrįsto turto turėjimo kriminalizacija, turto paėmimo priemonės civilinėje
teisėje ir mokestinės priemonės.
Šio tyrimo tikslas – moksliškai apibrėžti efektyvios ir su žmogaus teisių apsaugos standartais suderinamos turto konfiskavimo teisinių mechanizmų sistemos
Lietuvoje gaires.
Tikslo siekiama įgyvendinant keletą uždavinių: 1) atlikti fundamentalią ir sisteminę aktualių konstitucinių vertybių bei principų analizę, 2) apibrėžti teisinių turto konfiskavimo mechanizmų sistemą, parodyti kiekvieno jos elemento ypatumus,
pranašumus ir trūkumus, parodyti šių elementų tarpusavio ryšius, 3) apibendrinti
tarptautinę, Europos Sąjungos, tarpvyriausybinių organizacijų, Europos Sąjungos
valstybių narių patirtį, taip pat 4) Lietuvos patirtį kuriant ir taikant turto konfiskavimo mechanizmus, išskirti esmines problemas bei idėjas, kaip jas būtų galima
spręsti ir įvertinti.
Siekiant minėto tikslo buvo naudojami įvairūs metodai, tiek fundamentalūs, tiek
taikomieji. Vienu iš fundamentaliųjų metodų galima įvardyti vertybinį normatyvinį metodą, tai yra teisinių mechanizmų vertinimą konstitucinių vertybių ir principų
šviesoje. Vertybiniai šio tyrimo išeities taškai – tai visuomenės apsaugos efektyvumo reikalavimas ir apsaugos priemonių proporcingumo principas. Taip pat svarbus sisteminis metodas, kuriuo remiantis kiekvienas teisinis mechanizmas ir netgi
konstitucinis principas vertinamas kaip bendros mechanizmų ar principų sistemos
10
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elementas, kurio reikšmę lemia ne tik jo paties ypatumai, bet ir kiti sistemos elementai. Kiti metodai laikytini taikomaisiais. Tai teisinis dogmatinis metodas, kuriuo buvo tiriama formalioji teisinė aplinka (tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų
reikalavimai, jų sistema, aukščiausių teisminių institucijų išaiškinimai), lyginamasis metodas, kuris padėjo identifikuoti problemas ir jų sprendimo būdus remiantis tarpvyriausybinių organizacijų ir užsienio valstybių patirtimi, teismų praktikos1,
praktikų ir mokslininkų interviu bei apklausos metodai2, mokslinės ir praktinės
literatūros analizė.
Tyrimas apima informaciją (Lietuvos ir užsienio šalių įstatymų redakcijas ir kt.)
iki 2013 metų rugsėjo 1 dienos, jeigu nėra nurodyta kitaip.
Visų autorių vardu dėkoju mūsų darbo recenzentams Olegui Fedosiukui ir
Vytautui Piesliakui, Lietuvos bei užsienio ekspertams Aivarui Alimui, Gintarui
Jasaičiui, Dariui Novikui, Gintarui Švedui, Algimantui Valantinui, Marju Agarmaa
(Estija), Ioannis N. Androulakis (Graikija), Michalui Fialai (Čekija), Walo von
Greyerzui (Švedija), Nadya Hringovai (Bulgarija), Ladislavui Majerníkui (Slovakija),
Francesco Paolo Marinaro (Italija), Rastislavui Mihalovičiui (Slovakija), Sine
Marie Mohr (Danija), Mihai Movrinui (Slovėnija), Ruta Rācene-Bērtule (Latvija) ir
Andreea Tirlea (Rumunija), mums skyrusiems savo laiko ir pasidalijusiems vertinga
informacija bei įžvalgomis apie turto konfiskavimo reguliavimo ir taikymo problemas. Taip pat tariame ačiū Lietuvos mokslo tarybai, finansavusiai mūsų darbą.
Skirmantas Bikelis

1

Be Lietuvos Aukščiausiojo ir Vyriausiojo administracinio teismų aktualios praktikos, pasinaudojant LITEKO duomenų baze buvo tiriami ir pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų
2009–2011, taip pat 2012 metų nuosprendžiai bylose dėl kontrabandos (Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – BK) 199 straipsnio 1 dalis), didelės vertės kyšio paėmimo (BK 225 straipsnio 3 dalis), kvalifikuoto sukčiavimo (BK 182 straipsnio 2 dalis), didelės
vertės turto pasisavinimo (BK 183 straipsnio 3 dalis), kvalifikuoto neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (BK 260 straipsnio 2, 3 dalys), pinigų plovimo (BK
216 straipsnis) ir 2011–2013 metų nuosprendžiai dėl neteisėto praturtėjimo (BK 1891 straipsnis).

2

2013 metų gegužės–birželio mėnesiais buvo atlikti ekspertiniai interviu su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos Specialiųjų užduočių valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininku D. Noviku, Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo skyriaus prokuroru A. Alimu, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroru G. Jasaičiu, Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų
bylų skyriaus teisėju A. Valantinu, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros profesoriumi G. Švedu. Atsakymus į klausimynus ir papildomą informaciją pateikė ekspertai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Danijos, Čekijos, Slovakijos, Rumunijos,
Bulgarijos, Slovėnijos, Italijos ir Graikijos.
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Skirmantas Bikelis, Mindaugas Girdauskas3

I skyrius

KONSTITUCINIAI TURTO
KONFISKAVIMO ASPEKTAI
1.1. AKTUALIOS KONSTITUCINĖS VERTYBĖS, PRINCIPAI
IR TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI JŲ KONTEKSTE
Demokratinės teisinės visuomenės vertybės ir principai, įtvirtinti aukščiausio lygmens
teisiniuose dokumentuose – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau vadinama – Konvencija) ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau vadinama – Konstitucija) – kelia tam tikrus reikalavimus nusikaltimų kontrolės mechanizmams, taip pat ir tokiems, kuriais gali būti paimamas turtas iš nusikalstamas veikas
padariusių asmenų. Visuomenės vertybės ir principai sąveikauja tarpusavyje, sudaro
tam tikrą atsvarą vieni kitiems. Ant vienos svarstyklių lėkštelės yra teisėtai besielgiančių asmenų saugumas kaip vertybė ir teisės viršenybės principas, o ant kitos – asmens,
kurio atžvilgiu taikomos valstybės prievartos priemonės, nuosavybės teisė kaip vertybė ir jos ribojimų proporcingumo principas, draudimas bausti du kartus už tą patį,
nekaltumo prezumpcija, teisė į teisingą teismą ir kt. Tiek vienos, tiek kitos vertybės ir
principai reikalauja kruopščiai subalansuoti teisinius turto paėmimo mechanizmus:
atskirų mechanizmų turinį, taikymo sąlygas ir šių mechanizmų sistemą.
Neteisėtai įgyto ar kaltininkui priklausančio turto paėmimo mechanizmai padeda įgyvendinti (apginti) visuomenės saugumo, asmenų teisių apsaugos, teisės viršenybės principus. Jeigu mechanizmai nėra efektyvūs, teisinė tvarka ir žmogaus teisės nėra realiai saugomos ir tai lemia žmogaus teisių pažeidimus, gali kilti plataus
masto grėsmė visuomenės saugumui. Teisinių mechanizmų efektyvumo reikalavimas ne kartą buvo pabrėžtas aukščiausiųjų teisminių institucijų praktikoje. Europos
Žmogaus Teisių Teismas (toliau vadinama – EŽTT) byloje Valiulienė prieš Lietuvą4
pažymėjo, kad valstybės atsakomybė gali kilti iš Konvencijos pirmajame straipsnyje
numatyto įpareigojimo visoms Konvencijos dalyvėms užtikrinti asmenų, priklausančių
3

S. Bikelis: 1.1 ir 1.2 skyriai, M. Girdauskas: 1.3 skyrius.

4

EŽTT 2013 m. kovo 26 d. sprendimas byloje Valiulienė prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 33234/07.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117636>.

13

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

jų jurisdikcijai, teises ir laisves, kurios yra įtvirtintos Konvencijoje. Kartu Teismas pabrėžė, kad, savaime suprantama, tai nereiškia, kad valstybės privalo garantuoti, kad
asmenys niekados nepatirtų jų teisių pažeidimų, o jei taip atsitinka – kad kaltininkai būtinai būtų nubausti. Valstybė būtų atsakinga už Konvencijos 1 straipsnyje (ir
kituose, konkrečias teises ir laisves numatančiuose Konvencijos straipsniuose) numatytos pareigos pažeidimą tuomet, jei Teismas konstatuotų, kad jos teisinė sistema nesuteikė praktiškos ir efektyvios Konvencijoje numatytų teisių ir laisvių apsaugos (pajuodinta – S. B.).5 Konstitucinis Teismas taip pat yra pabrėžęs teisinių mechanizmų
efektyvumo svarbą. „Pagal Konstituciją, inter alia konstitucinį teisinės valstybės
principą, negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kurį taikant asmuo, nesilaikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, galėtų išvengti teisinės atsakomybės.
Konstitucinis teisinės valstybės principas būtų pažeistas, jei įstatyme nebūtų nustatytos atitinkamos (efektyvios – S. B. past.) teisinio poveikio priemonės, skirtos asmenims, nesilaikantiems teisės aktų nustatytų reikalavimų.“6 Vertindamas prevencines teisines priemones, skirtas organizuotų nusikaltimų kontrolei, Konstitucinis
Teismas pabrėžė: „Užtikrinti kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės saugumą nuo
nusikaltimų – valstybės priedermė ir vienas iš jos prioritetinių uždavinių, nes nusikaltimais ne tik yra pažeidžiamos asmens teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės, bet ir daromas neigiamas poveikis gyvenimo sąlygoms,
žmonių gyvenimo lygiui, kėsinamasi į valstybės ir visuomenės gyvenimo pagrindus. Jeigu valstybė nesiimtų deramų veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, būtų griaunamas pasitikėjimas valstybės valdžia, įstatymais, didėtų nepagarba teisinei tvarkai, įvairiems socialiniams institutams. Todėl pagal Konstituciją
valstybė – visos visuomenės organizacija, privalanti garantuoti viešąjį interesą, turi
ne tik teisę, bet ir priedermę imtis įvairių teisėtų priemonių, užkertančių kelią nusikaltimams, ribojančių bei mažinančių nusikalstamumą. Valstybės nustatytos ir taikomos priemonės turi būti veiksmingos. (...) Lietuva, kaip demokratinė teisinė valstybė ir tarptautinės bendruomenės narė, taip pat turi priedermę nustatyti ir taikyti
tiek represines, tiek prevencines priemones, adekvačias organizuoto nusikalstamumo keliamai grėsmei. Vertinant šias priemones apskritai pažymėtina, kad klaidinga
būtų aiškinti, esą veiksmingų, o prireikus – ir gana griežtų organizuoto nusikalstamumo ribojimo ir mažinimo priemonių nustatyti ar taikyti neleidžia prigimtinio
5

Žr. ten pat, p. 74, 75.

6

Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalies ir Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 28 straipsnio (2006 m. spalio 17 d., 2009 m. lapkričio 19 d. redakcijos) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, III-p. 6 // Žin., 2011, Nr. 14-602. Prieiga per internetą:
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391778&p_tr2=2>.
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žmogaus teisių ir laisvių pobūdžio konstitucinis pripažinimas, platus Konstitucijoje
įtvirtintas žmogaus prigimtinių teisių ir laisvių katalogas, kiti konstituciniai institutai. Priešingai – valstybei, kaip visos visuomenės organizacijai, tenkanti priedermė
apsaugoti asmenį ir visuomenę nuo nusikaltimų keliamos grėsmės įpareigoja ją nustatyti ir ryžtingai taikyti veiksmingas nusikalstamumo, taigi ir organizuoto nusikalstamumo, ribojimo ir mažinimo priemones.“7 (paryšk. – S. B.).
Efektyvios žmogaus teisių apsaugos kriterijumi ne kartą buvo pasiremta EŽTT
praktikoje vertinant turto konfiskavimo teisinių mechanizmų suderinamumą su
Konvencija. Vertinant atsižvelgiama į nusikaltimų, su kuriais yra kovojama, mastus, pavojingumą, išaiškinimo sunkumus ir iš jų gaunamo pelno kilmės nustatymo problemas. Vertindamas prevencinio pobūdžio konfiskacines priemones, kurios buvo numatytos Italijos 1956 ir 1965 metų antimafijos įstatymuose, byloje
Arcuri prieš Italiją EŽTT atkreipė dėmesį į situaciją, kurioje šios priemonės buvo
numatytos: „Teismas pastebi, kad Italijoje organizuotų nusikaltimų problema yra
sukrečiančio lygio. Nežmoniškas pelnas, nusikalstamų organizacijų gaunamas iš
neteisėtų veiklų, suteikia joms tokią galią, kuri sukelia grėsmę teisės viršenybei
valstybėje. Priemonės, kurių buvo imtasi siekiant kovoti su šia ekonomine galia, ir
ypač konfiskacinės priemonės, kurios yra skundžiamos, gali turėti esminės reikšmės kovojant su minėtomis organizacijomis (žr. taip pat sprendimą Raimondo byloje p. 17, para. 30). Dėl to Teismas negali neįvertinti ypatingų aplinkybių, kurios
paskatino Italijos Vyriausybę imtis veiksmų.“8 Byloje Raimondo prieš Italiją EŽTT
vaizdžiai pabrėžė, kad „Teismas yra puikiai susipažinęs su sunkumais, su kuriais
susiduria Italijos valstybė kovoje su mafija. Dėl savo neteisėtų veiksmų, kaip antai
prekybos narkotikais, ir dėl tarptautinių ryšių ši „organizacija“ turi milžinišką lėšų
apyvartą ir ją investuoja, be kita ko, į nekilnojamąjį turtą. Konfiskavimas blokuoja
įtartino kapitalo judėjimą ir yra efektyvi ir būtina priemonė kovoje su šiuo vėžiu“.9
Ieškant tinkamo balanso tarp turtinio pobūdžio poveikio priemonių efektyvumo reikalavimo ir kitų vertybių ir principų, kurie gina nuosavybės valdytoją (tokių
kaip teisė į nuosavybę, nekaltumo prezumpcija ir kt.), Lietuvoje gali kiek klaidinti tai,
7

Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto
nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birželio 26 d.
redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai // Žin., 2005, Nr. 1-7. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248156&p_tr2=2>.

8

EŽTT 2001 m. liepos 5 d. sprendimas byloje Arcuri ir kiti prieš Italiją, Nr. 52024/99. Prieiga per
internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22586>.

9

EŽTT 1994 m. vasario 22 d. sprendimas byloje Raimondo prieš Italiją, Nr. 12954/87, prgf. 30.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57870>.
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kad Konstitucijos kūrėjai 23 straipsnyje nuosavybės teisę apibrėžė kaip absoliučią ir
neliečiamą, šiame straipsnyje nenumatydami galimybės iš asmenų paimti nuosavybę neatlygintinai (taikant baudas, konfiskavimą ir kt.): „Nuosavybė neliečiama. (...)
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir
teisingai atlyginama.“10 Vis dėlto nuosavybės neliečiamumo („šventumo“) ir teisinės
valstybės realijų neatitikimas ir tokių garantijų iliuziškumas atsiskleidė jau pirmaisiais
Konstitucijos galiojimo metais.11 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau
vadinama – Konstitucinis Teismas), 1993 m. nagrinėdamas Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo teisėjų kreipimąsi dėl turto konfiskavimo bausmės atitikties Konstitucijai, pripažino, kad nuosavybės teisė nėra absoliuti, o Konstitucijos 23 straipsnį reikėtų aiškinti sistemiškai, kartu su 28 straipsniu, numatančiu bendrą asmenų pareigą įgyvendinant savo teises ir naudojantis savo laisvėmis nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių,
ir kartu su Konstitucijos 31 straipsniu, numatančiu, kad įstatymai gali numatyti
bausmes.12 Skirtingai nuo Konstitucijos, Konvencijos pirmojo protokolo pirmajame
straipsnyje yra konkrečiai nurodyti neatlygintino nuosavybės paėmimo pagrindai:
„Iš niekieno negali būti atimta jo nuosavybė, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra būtina
visuomenės interesams ir tiktai įstatymo numatytomis sąlygomis bei vadovaujantis
bendraisiais tarptautinės teisės principais. Tačiau ankstesnės nuostatos jokiu būdu
neriboja valstybės teisės taikyti tokius įstatymus, kokie, jos manymu, jai reikalingi,
kad galėtų kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgdama į bendrąjį interesą arba,
kad garantuotų mokesčių, kitų rinkliavų ar baudų mokėjimą.“13 Remdamasis šiais
pagrindais, EŽTT vertina teisinius mechanizmus, kuriuos pasitelkus siekiama paimti
turtą iš nusikaltimus darančių asmenų ir kitų neteisėtai praturtėjusių asmenų, ir ieško tinkamo balanso tarp tokių mechanizmų efektyvumo ir jų sukeliamų nuosavybės
teisės ribojimų, kitaip tariant, sprendžia tokių mechanizmų sukeliamų ribojimų proporcingumo jais siekiamiems tikslams klausimą.
Proporcingumo principas yra visos šios turto konfiskavimo mechanizmų mokslinės studijos pamatas ir vertybinis jos išeities taškas. Jis susieja iš esmės visus
10

Kaip pažymi Konstitucijos komentaro autoriai, toks reguliavimas nėra būdingas kitų civilizuotų šalių konstitucijoms. Žr.: Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras (I dalis). Ats. red.
K. Jovaišas. Vilnius: Teisės institutas, 2000, p. 180.

11

Žr.: Švilpaitė E. Konstitucija ir nuosavybės teisės apribojimo galimybės // Jurisprudencija, 2002,
t. 30 (22), p. 67.

12

Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 148 straipsnio antrosios dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93
straipsnio 1 ir 2 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 1993, Nr. 70-1320.

13

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmasis protokolas // Žin.,
2011, Nr. 156 7391. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=415351&p_query=&p_tr2=2>.
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minėtus konstitucinius aspektus į vientisą sistemą ir reikalauja, kad ji būtų tinkamai subalansuota. Proporcingumas yra daugiaplanis principas. Galima išskirti du
pagrindinius aspektus, kuriais gali būti vertinamas nuosavybės teisės apribojimų
proporcingumas – materialinį ir procesinį. Materialiniu aspektu vertinama taikytinų nuosavybės apribojimų apimtis: ar šie ribojimai nebus pernelyg didelė našta jų
adresatui ir su juo artimais socialiniais ryšiais susijusiems asmenims. Maksimali
apribojimų apimtis gali būti viso (įskaitant teisėtai įgytą) asmens turto konfiskavimas, o bene mažiausia ribojimų apimtis – tik dalies neteisėtai įgyto turto paėmimas
mokesčių pavidalu ar paėmimas tik tokio neteisėto turto, kurio ryšys su konkrečiu įrodytu nusikaltimu nustatytas nepaliekant jokių pagrįstų abejonių. Procesinis
aspektas yra dvejopas. Viena vertus, šiuo aspektu vertinama, kokia yra rizika, kad
ribojimai gali būti pritaikyti nepagrįstai ir kad procesas dėl galimo nuosavybės apribojimo pernelyg apsunkins turto valdytoją. Vertinama, kokie neteisėtos turto kilmės įrodinėjimo standartai būtų pakankami, kaip turi būti paskirstyta įrodinėjimo pareiga, atitinkamai – ar ir kokios turto neteisėtos kilmės prezumpcijos gali
būti leistinos. Kuo griežtesnis standartas – tuo didesnės asmens nuosavybės teisės
apsaugos garantijos. Bet atitinkamai mažėja teisinio mechanizmo efektyvumas
siekiant paimti neteisėtai įgytą turtą. Įrodinėjimo standartai gali būti aukščiausi
(„teismo vidinio įsitikinimo“ baudžiamojo proceso standartai), žemesni („tikimybių persvaros“ civilinio proceso standartas) arba konfiskuotino turto kilmė gali būti
visiškai neįrodinėjama (jai neteikiama reikšmė).
Kitas procesinio aspekto rakursas yra konfiskavimo procedūros taikymo slenkstis. Jis gali būti procedūrinis, kai konfiskavimas taikomas tam tikro procesinio statuso asmenims:
a) tik apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteistiems asmenims (gali būti nustatomas
platesnis ar siauresnis ratas nusikaltimų, už kuriuos nuteistiems asmenims taikomas tam tikras turto paėmimo mechanizmas), ar
b) asmenims, kurie yra nuteisti arba jų pavojingos veikos padarymo faktas yra nustatytas, o baudžiamoji byla nutraukta, arba
c) taikomas asmenims, prieš kuriuos yra pradėtas baudžiamasis procesas, pareikšti
įtarimai, arba
d) turto paėmimo procedūra gali būti taikoma bet kuriam asmeniui, jos pradžia visiškai nesiejama su baudžiamojo proceso eiga, jis gali būti net nepradėtas.
Turto paėmimo procedūros taikymo slenkstis papildomai ar alternatyviai gali
būti nustatomas ir pagal asmens turimo teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto
vertę. Ji gali būti labai įvairi, pavyzdžiui, nuo 0,5 mln. eurų Slovakijoje iki vos
10 000 svarų sterlingų (apie 12 700 EUR) Anglijoje ir Airijoje. Minimali nepagrįsto turto vertė gali būti ir nenustatyta.
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1 schema. Nuosavybės teisės ribojimų proporcingumo principo aspektai
Proporcingumo
principas

Materialinis
(ribojimų apimties)
aspektas

a) viso ar dalies
teisėtai įgyto
turto paėmimas
(turto konfiskavimo
bausmė, bauda,
nusikaltimo įrankių,
priemonių
konfiskavimas);
b) neteisėtai įgyto
turto paėmimas
(pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimas, išplėstinis
konfiskavimas,
civilinė konfiskacija,
baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą
praturtėjimą);
c) dalies neteisėtai
įgyto turto paėmimas (mokesčiai)

18

Procesinis
aspektas

Turto kilmės
įrodinėjimo
standartas

a) baudžiamojo
proceso
(pajamų iš nusikalstamos veikos
konfiskavimas,
nusikaltimo įrankių,
priemonių, dalyko
konfiskavimas,
baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą
praturtėjimą);
b) civilinio proceso (išplėstinis
konfiskavimas,
civilinė konfiskacija,
mokesčiai);
c) turto kilmė
neįrodinėjama,
neturi reikšmės
(turto konfiskavimo
bausmė, bauda)

Konfiskavimo
proceso vykdymo
slenkstis

Formalus proceso
vykdymo pagrindas

a) apkaltinamasis nuosprendis
(turto konfiskavimo
bausmė, bauda,
baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą
praturtėjimą);
b) apkaltinamasis
nuosprendis ar
kitas baudžiamojo
proceso baigiamasis dokumentas,
kuriuo nustatytas
pavojingos veikos
padarymas (pajamų
iš nusikalstamos
veikos konfiskavimas, nusikaltimo
įrankių, priemonių,
dalyko konfiskavimas, išplėstinis
konfiskavimas);
c) asmeniui pareišti
įtarimai (civilinė
konfiskacija);
d) baudžiamojo
proceso eiga
nesvarbi (civilinė
konfiskacija,
mokesčiai)

Asmens padarytos
nusikalstamos
veikos pobūdis kaip
sąlyga konfiskavimo
procesui vykti
a) nusikaltastamas
susivienijimas ar
teroristinė grupė;
b) organizuoti
nusikaltimai;
c) didelę žalą sukėlę
nusikaltimai;
d) savanaudiški
nusikaltimai;
e) tam tikro sunkumo nusikaltimai ar
tam tikra mažiausia
maksimali bausmė;
f) turto ir pajamų
deklaravimo
pažeidimai;
g) jokių ribojimų

Minimali neteisėto
turto vertė
konfiskavimo
procesui vykti

a) itin didelė
(pvz., 0,5 mln.
EUR);
b) vidutinė;
c) nedidelė
(pvz., 12500 EUR);
d) nenustatoma
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Išvada dėl nuosavybės teisės ribojimų proporcingumo darytina tik bendrai įvertinus materialinius ir procesinius principo aspektus, taip pat atsižvelgiant tiek į neteisėto elgesio pavojingumą, tiek jo išaiškinimo ar turto neteisėtos kilmės nustatymo sunkumus.
Remiantis tuo pačiu pagrindu, kuriuo išskiriami proporcingumo principo materialinis ir procesinis aspektai, galima išskirti atitinkamas teisinių turto paėmimo
mechanizmų charakteristikas – griežtumą, rodantį sukeliamų nuosavybės teisės
ribojimų apimtį (materialinį aspektą), ir skvarbumą, procesinį aspektą, parodantį, koks mechanizme numatytas asmens, kuriam taikoma priemonė, teisių apsaugos garantijų lygis (atitinkamai, kiek teisėsaugos institucijoms paprasta ar sudėtinga
pritaikyti nuosavybės ribojimus). Konstruojant turto konfiskavimo mechanizmus,
taikytinų priemonių sukeliamų nuosavybės ribojimų apimtis ir jų skvarbumas turėtų koreliuoti su nusikaltimų, iš kurių gautam turtui šie mechanizmai yra taikomi, pavojingumu ir išaiškinimo problemiškumu. Pavyzdžiui, iš organizuotų sunkių
nusikaltimų gautam turtui konfiskuoti galėtų būti taikomi skvarbiausi ir labiausiai
nuosavybę ribojantys konfiskavimo mechanizmai.
Yra labai nemažai galimų teisinių mechanizmų, kuriuos pasitelkusi valstybė gali
paimti asmens turtą nustačius, kad asmuo yra padaręs nusikaltimą, arba vien turint duomenų, kad jis yra įgytas neteisėtai. Tai turto konfiskavimo bausmė (jai artima priemonė – bauda), neteisėto praturtėjimo nusikalstamos veikos sudėtis, pajamų
iš nusikalstamos veikos konfiskavimas (t. y. tradicinis konfiskavimas), nusikaltimo
dalyko ir priemonių ar jų vertės konfiskavimas, išplėstinis turto konfiskavimas, civilinė turto konfiskavimo procedūra, nepagrįstų pajamų apmokestinimas.
Visi šie teisiniai nuosavybės paėmimo mechanizmai pasižymi tam tikrais minėtų charakteristikų (nuosavybės teisės ribojimų apimties ir skvarbumo) ypatumais,
kurie lemia jų pranašumus efektyviai kontroliuojant asmenų turtą ir jų keliamas
grėsmes, kad asmens nuosavybės teisė bus apribota neproporcingai.
Pagal turto paėmimo apimtį maksimaliu nuosavybės ribojimu pasižymi viso
turto konfiskavimo bausmė, kurios turinį sudaro viso asmens turto paėmimas, nepriklausomai nuo jo kilmės teisėtumo. Mažesne apimtimi turtas paimamas tuomet,
kai paimamas tik tas turtas, kurio kilmė nustatoma kaip neteisėta, nepagrįsta teisėtomis pajamomis (išplėstinis turto konfiskavimas, turto, kurio turėjimas yra neteisėto praturtėjimo nusikaltimas, konfiskavimas, turto paėmimas civiline procedūra).
Mažiausia apimtimi turtas paimamas, kai taikomas teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto apmokestinimas, kai paimama tik nedidelė (lygi turto, pajamų ir (ar) ar kito
mokesčio tarifui) nepagrįsto turto dalis, taip pat, kai konfiskuojama tik tokia neteisėtai įgyto turto dalis, kurios ryšys su baudžiamajame procese įrodytu nusikaltimu
nustatytas aukščiausiuoju įrodinėjimo standartu. Labai įvairia apimtimi nuosavybė
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gali būti paimama, kai baudos pavidalu paimama dalis asmens turto, nepriklausomai nuo jo kilmės teisėtumo, taip pat kai paimamas turtas, kuris buvo panaudotas
darant pažeidimą ar buvęs pažeidimo dalyku (net jei jo kilmė yra teisėta).
Analizuojant nuosavybės paėmimo mechanizmų skvarbumą, pirmiausia aptartini jų pritaikymo slenksčio ypatumai. Kaip minėta, mažiau skvarbūs (sunkiau
pritaikomi, mažiau efektyvūs) yra tokie mechanizmai, kuriems pritaikyti būtinas
apkaltinamasis nuosprendis. O skvarbiausi yra tokie mechanizmai, kurie gali būti
taikomi nepriklausomai nuo baudžiamojo proceso eigos ar net nepradėjus baudžiamojo proceso. Aukščiausiu pritaikymo slenksčiu pasižymi turto konfiskavimo
bausmė, kuri gali būti taikoma tik priėmus apkaltinamąjį nuosprendį. Labai panašus slenkstis taikomas iš nusikaltimo gautų pajamų, nusikaltimo įrankio, priemonės, dalyko konfiskavimui, išplėstiniam konfiskavimui, konfiskavimui turto, kurio
turėjimas yra neteisėto praturtėjimo nusikaltimas, kuriems pritaikyti būtinas apkaltinamasis nuosprendis ar kitas baigiamasis proceso dokumentas, kuriuo nustatomas pavojingos veikos padarymo faktas. Civilinė turto konfiskacija ar mokestinės
priemonės gali būti pritaikytos nepriklausomai nuo to, ar vyksta baudžiamasis procesas, o jeigu jis vyko – nepriklausomai nuo to, kokia jo baigtis. Tiesa, kai kuriose Europos valstybėse reikalaujama, kad civilinės konfiskacijos procesas vyktų tik
prieš asmenis, kurių atžvilgiu būtų bent jau pradėtas baudžiamasis procesas.
Kitu teisinių mechanizmų skvarbumo aspektu, – pagal reikalaujamą paimamo
turto neteisėtos kilmės įrodinėjimo standartą, – sunkiausiai pritaikomas ir aukščiausias asmens, kuriam taikomas atitinkamas teisinis mechanizmas, teisių apsaugos garantijas teikiantis yra pajamų iš nusikalstamos veikos ir nusikalstamų veikų dalyko,
priemonių konfiskavimas. Jį taikant reikalaujama griežčiausio baudžiamajam procesui būdingo „vidinio teisėjo įsitikinimo, nepaliekant pagrįstų abejonių dėl neteisėtos turto kilmės“ įrodinėjimo standarto. Žemesnis (civilinio proceso) įrodinėjimo
standartas, kad yra pagrindas manyti, kad labiau tikėtina, nei netikėtina, kad turtas
yra gautas iš neteisėtų pajamų, naudojamas taikant išplėstinį turto konfiskavimą ir
civilines bei mokestines turto paėmimo priemones. O taikant turto konfiskavimo
bausmę ir baudą turto kilmės įrodinėjimo klausimas apskritai yra ignoruojamas.
Kiekviename nuosavybės paėmimo teisiniame mechanizme nuosavybės paėmimo apimties ir skvarbos (slenksčio ir įrodinėjimo standarto aspektu) parametrai sudaro savitą derinį. Vienuose mechanizmuose grėsmė neproporcingai apriboti nuosavybės teises gali kilti dėl galimos plačios ribojimų apimties, kituose šių ribojimų
apimtis gali būti siauresnė, bet užtat gali būti didelė mechanizmo skvarba dėl žemo
pritaikymo slenksčio ar įrodinėjimo standarto. Tik visų aspektų kiekviename teisiniame mechanizme bendras matymas leidžia įvertinti šių mechanizmų efektyvumą
ir jų keliamas grėsmes dėl neproporcingo nuosavybės teisės ribojimo.
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2 schemoje vaizduojami visi minėti teisinių turto paėmimo mechanizmų parametrai. Kuo didesnis teisinį mechanizmą vaizduojančio apskritimo skersmuo, tuo
šis mechanizmas yra labiau ribojantis nuosavybės teisę, kuo apskritimas arčiau kairiojo apatinio schemos kampo, tuo jis yra skvarbesnis, tuo lengviau pritaikomas
praktikoje ir kelia didesnį pavojų, kad jis gali būti pritaikytas nepagrįstai.
2 schema. Teisinių mechanizmų skvarba ir nuosavybės apribojimų apimtys
Procesinis
taikymo
pagrindas

Skvarbos
mažėjimo
kryptis

Turto
paėmimo
apimtys
Viso turto
paėmimas

Apkaltinamasis
nuosprendis
Nuosprendis ar
kitas baigiamasis
(neišteisinantis)
BP dokumentas

Neteisėtai gauto
turto paėmimas
Dalies neteisėto
turto paėmimas

Ne baudžiamasis
procesinis pagrindas

Iš įrodyto
nusikaltimo gauto
turto paėmimas

Neįrodinėjama

Pajamų iš įrodyto
Išplėstinis
nusikaltimo
konfiskavimas
konfiskavimas

Civilinio
proceso

Turto
konfiskavimo
bausmė

Baudžiamojo
proceso

Neteisėto
praturtėjimo
nusikaltimo
sudėtis

Turto kilmės
įrodinėjimo
standartas

Civilinė
konfiskacija

Nepagrįstų
pajamų
apmokestinimas

1.2. TURTO KONFISKAVIMO PROPORCINGUMAS:
MATERIALINIS ASPEKTAS. PROPORCINGUMO VERTINIMO
METODOLOGINIAI KLAUSIMAI
Šiame skyriuje mėginama atskleisti ir kiek įmanoma konkretizuoti materialinį turto paėmimo priemonių proporcingumo aspektą, kuris reikalauja, kad paimamo
turto apimtis nesukeltų asmeniui nepagrįstai didelės naštos, kad ji nebūtų perteklinė visuomenės tikslų, dėl kurių iš asmens paimamas turtas, kontekste. Tai proporcingumas siaurąja prasme. Plačiąja prasme proporcingumo principui dažnai
priskiriamas ne tik proporcingumo siaurąja prasme reikalavimas, bet ir prievartos priemonių tinkamumo bei būtinumo svarbiems visuomenės tikslams pasiekti
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reikalavimai.14 Manydami, kad yra savaime suprantama, kad turtinio pobūdžio poveikio priemonės iš principo yra tinkamos ir būtinos savanaudiškų nusikalstamų
veikų kontrolės priemonės, šiame skyriuje apsiribosime proporcingumo principo
siaurąja prasme analize.
Žemiau esančiame teksto laukelyje atrinktos teisės pažeidimą padariusiems asmenims taikomos turtinės teisinės priemonės, kurios materialaus proporcingumo
principo aspektu laikytinos problemiškiausiomis. Problemą galima suformuluoti
taip: ar nėra taip, kad šiame teksto laukelyje nurodyti teisiniai turto paėmimo mechanizmai paimamo turto apimtimi asmeniui sukelia ar gali sukelti perteklinius jo
nuosavybės teisės suvaržymus?15
Materialaus proporcingumo principo aspektu problemiškiausios teisės
pažeidimą padariusiems asmenims taikomos turtinės teisinės priemonės
• Asmens viso ar dalies teisėtai įgyto turto konfiskavimas.
• Asmens dalies teisėtai įgyto turto paėmimas numatant
ir taikant itin dideles baudas.
• Asmens teisėtai įgyto turto paėmimas konfiskuojant teisės pažeidimą
darant panaudotą didelės vertės turtą (priemonę pažeidimui daryti
ar pažeidimo dalyką) arba išieškant tokio turto vertę.
• Kumuliatyvus turtinių priemonių pritaikymas:
• apmokestintų daiktų konfiskavimas
(arba konfiskuotų daiktų apmokestinimas);
• baudos ir teisėtai įgyto turto konfiskavimo taikymas kartu.
• Visos pažeidimu siektos ar gautos naudos, kurią gavo ar siekė gauti
bendrininkai, konfiskavimas (ar jos vertės išieškojimas) tik iš vieno ar kelių
išaiškintų bendrininkų (ypač kai šie bendrininkai dalyvauja pažeidimo
daryme už ribotą atlygį, toli gražu neprilygstantį organizatorių gautai
ar siektai gauti naudai).
• Turto, priklausančio ar perleisto tretiesiems asmenims, paėmimas.15
14

Losis E., Panomariovas A. Proportionality: from the concept to the procedure // Jurisprudencija,
2010, t. 2 (120), p. 266; Beliūnienė L. Žmogaus teisių kaip konstitucinių vertybių apsauga Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Daktaro disertacija. Vilnius: Mykolo
Romerio universitetas, 2010, p. 156. Taip pat žr.: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2005 m. lapkričio 10 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso 1632 straipsnio (2002 m. liepos 5 d. redakcija) 5 dalies ir šio straipsnio (2003 m. liepos 4 d. redakcija) 6 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 2005, Nr. 1344819. Prieiga per internetą: <http://www.Lrkt.Lt/Dokumentai/2005/N051110.Htm>.

15

Turto paėmimo iš trečiųjų asmenų problematika dėl ribotos tyrimo apimties šiame darbe nėra
nagrinėjama.
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Į šį klausimą bus mėginama atsakyti tolesniuose šio darbo skyriuose nagrinėjant
atskirus teisinius mechanizmus. Prieš imantis tai daryti, būtina išspręsti metodologinę šio klausimo problemą: kuo remiantis, t. y. kaip metodologiškai tinkamai ir
įtikinamai galima atsakyti, koks priemonių turtinis poveikis asmeniui vertintinas
kaip perteklinis (neproporcingas)? Kokiais argumentais į šį klausimą atsako EŽTT ir
Konstitucinis Teismas?
Skirtingai nuo matematikos, teisėje proporcingumas yra sunkiai konkretizuojamas santykis tarp sunkiai lyginamų, bendro vardiklio iš esmės neturinčių dalykų. Sprendžiant dėl turtinio poveikio priemonių teisės pažeidėjams proporcingumo, ant vienos svarstyklių lėkštelės tenka dėti iš asmens paimamo turto vertę ir
asmens patiriamus sunkumus netekus turto, o ant kitos lėkštelės – visuomenės tikslus, kurių siekiama taikant turtinio poveikio priemonę: visuomenės saugumą nuo
sunkių organizuotų nusikaltimų ar kitokių teisės pažeidimų, jų kontrolę (prevenciją) ir atpildą pažeidėjui. Proporcingumas yra vertybinė, o ne formali kategorija,
kurią būtų galima nesunkiai pamatuoti. Ji atspindi sprendimą priimančio subjekto teisingumo koncepciją, jo supratimą, kas socialiniame reguliavime yra šiapus
protingumo ir sąžiningumo ribų, o kas anapus. Teisiniuose ir moksliniuose tekstuose proporcingumo principą mėginama atskleisti pasitelkiant vertybinio pobūdžio kategorijas. Antai klasikinis proporcingumo principo EŽTT bylose dėl nuosavybės aiškinimas skamba taip: proporcingumas – tai sąžiningas balansas (angl.
fair balance) tarp visuomenės intereso tenkinimo poreikio ir asmens pamatinių teisių apsaugos. EŽTT pažymi, kad šis balansas būtų pažeistas, jei asmeniui tenkanti našta būtų „išskirtinė ir perteklinė“ (angl. an individual and excessive burden).16
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas kaip proporcingumo reikalavimo sinonimus vartoja adekvatumo, taip pat „pusiausvyros“ reikalavimus: „konstituciniai
teisingumo ir teisinės valstybės principai reiškia ir tai, kad tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas), už teisės pažeidimus nustatytos sankcijos (nuobaudos, bausmės) turi būti proporcingos
šiems pažeidimams. Konstituciniai teisingumo ir teisinės valstybės principai neleidžia nustatyti už teisės pažeidimus tokių nuobaudų, taip pat ir tokio dydžio baudų,
kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei siekiamam tikslui (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2001 m. spalio 2 d.,
16

EŽTT 1986 m. vasario 21 d. sprendimas byloje James prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 8793/79.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57507>. Ši byla
yra itin reikšmingas precedentas. Joje suformuluotos proporcingumo principo aiškinimo nuostatos vėliau cituojamos kitose bylose, kuriose sprendžiamas nuosavybės teisės ribojimų pagrįstumo
ir proporcingumo klausimas remiantis Konvencijos pirmojo protokolo pirmuoju straipsniu.
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2004 m. sausio 26 d. nutarimai)“17. Tiesa, EŽTT ir Konstitucinio Teismo interpretacijose skiriasi dėliojami akcentai, tarp kokių dėmenų siekiama užtikrinti balansą,
adekvatumą, pusiausvyrą, proporcingumą. Jei EŽTT pabrėžia, kad taikant tam tikrą priemonę turi būti išlaikytas balansas tarp asmens, kuriam taikoma priemonė,
pamatinių interesų ir visuomenės intereso, tai Konstitucinis Teismas akcentuoja pačios priemonės proporcingumą padaryto pažeidimo sunkumui bei tikslui nubausti
ir užkardyti pažeidimus ateityje. Manytina, Konstitucinis Teismas, proporcingumo
apibrėžime tiesiogiai neįvardydamas pamatinių pažeidėjo interesų, kartu su jais iš
akiračio išleidžia esminę sankcijos ar kitokios poveikio priemonės galimo perteklinio ar pernelyg slegiančio poveikio pažeidėjui problemą.
Priimant ir vertinant vertybinius sprendimus, natūraliai kyla praktinis klausimas, kaip juos objektyvizuoti ir pagrįsti konkrečiais argumentais. Kaip suformuluoti sprendimą dėl poveikio priemonės proporcingumo, kad jis būtų įtikinamas ne
tik sprendimo subjektui, bet ir kitiems asmenims? Literatūroje teigiama, kad „taikomos proporcingumo principo metodologijos esmė yra ta pati – susikertančių vertybių palyginimas, atliekamas atsižvelgiant į vertybių svarumą, reikšmę pagrindinių
vertybių sistemoje“18. Vis dėlto konkrečioje byloje įtikinamai parodyti (ne konstatuoti, pasiremiant savo autoritetu) kiekybiškai neapibrėžiamų, skirtingų ir dėl to
sunkiai sulyginamų dalykų santykį labai sudėtinga. Dėl to argumentavimo grandinėje pati komplikuočiausia grandis jungia teorinį proporcingumo principo turinio
aprašymą ir konkrečią išvadą dėl to, ar konkretus teisinis turto paėmimo mechanizmas sukelia iš tiesų perteklinius asmens nuosavybės teisės ribojimus. Gali būti, kad
tam tikras mechanizmas padeda pasiekti tam tikrus visuomenei svarbius tikslus, bet
ar jo socialiai negatyvios šalutinės pasekmės nenusveria naudos, kurios visuomenė
siekia? Lengva sutikti, kad priemonės turi būti proporcingos, subalansuotos, „ne per
griežtos“, protingos, sąžiningos etc., t. y. su „teorine“ teisinių sprendimų ir akademinių darbų dalimi, bet sunkiau suformuluoti ir įtikinti, kodėl konkretaus pažeidimo
atveju konkreti priemonė yra perteklinė arba priešingai – tokia nėra. „Rišančioji“
argumentacija, jos formalizavimas teisiniuose sprendimuose yra pagrindinis keblumas materialinio proporcingumo (ir proporcingumo apskritai) sampratoje ir ji yra
mūsų dėmesio centre šiame skyriuje.
17

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimas Dėl Lietuvos
Respublikos tabako kontrolės įstatymo 21 straipsnio 2 dalies (2000 m. kovo 16 d. redakcija), 3 dalies (2002 m. birželio 11 d. redakcija), 4 dalies (1999 m. gegužės 11 d. redakcija), 7 dalies (2002 m.
birželio 11 d. redakcija) ir dėl šio įstatymo (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) 26 straipsnio 5, 7, 14
dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 2005-11-05, Nr. 131-4743. Prieiga per
internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/2005/n051103.htm>.

18

Beliūnienė L., p. 172.
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Analizuojant proporcingumo principo interpretaciją EŽTT ir Konstitucinio
Teismo jurisprudencijoje svarbu turėti galvoje, kad šie teismai įstatymų leidėjui
visuomet palieka tam tikrą teisinių santykių reguliavimo, individualaus ir viešojo intereso balansavimo nuožiūros laisvę (angl. margin of appreciation). EŽTT tai
grindžia demokratinės pliuralistinės visuomenės požiūrių įvairove bei savo, kaip
tarptautinio teismo, per atstumą vertinančio tam tikros visuomenės poreikius, statusu: „Kadangi nacionalinė valdžia tiesiogiai pažįsta savo visuomenę ir jos poreikius,
ji yra geresnėje pozicijoje nei tarptautinis teisėjas sprendžiant, ko reikalauja „visuomenės interesas“. Dėl to Konvencijos nustatytoje apsaugos sistemoje būtent nacionalinė valdžia atlieka pirminį vertinimą tiek dėl to, ar esama visuomeninės problemos,
kuri pagrįstų nuosavybę ribojančių priemonių taikymą, tiek dėl to, kokių konkrečių
priemonių turėtų būti imamasi. Tai darydamos valstybių vyriausybės naudojasi tam
tikra nuožiūros laisve. Negana to, visuomenės intereso sąvoka yra labai plati. Ypač
sprendimai taikyti nuosavybės paėmimą būna grindžiami įvairiais politiniais, ekonominiais, socialiniais sumetimais, dėl kurių demokratinėje visuomenėje požiūriai
gali labai skirtis. Teismas, pripažindamas, kad įstatymo leidėjo nuožiūra įgyvendinant ekonominės ir socialinės politikos priemones turi būti labai plati, gerbia įstatymų leidėjo požiūrį, ką apima visuomenės interesas, nebent toks požiūris būtų akivaizdžiai nepagrįstas protingais argumentais. Kitaip tariant, Teismas negali pateikti
savo požiūrio, jis tik peržiūri ginčijamas priemones Konvencijos pirmojo protokolo 1
straipsnio ir konkrečių aplinkybių kontekste.“19 Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas, būdamas nacionaliniu teismu, iš esmės galėtų sau leisti šiek tiek griežtesnį
įstatymų leidėjo pasirinktų priemonių vertinimą. Tačiau jis taip pat pabrėžia savo
rezervuotą poziciją: „Įstatymuose nustatydamas, kokios veikos yra priešingos teisei,
taip pat nustatydamas teisinę atsakomybę už teisei priešingas veikas, įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją (...) Pabrėžtina, kad tas neproporcingumas (neadekvatumas) turi būti toks aiškus ir neginčytinas, kad jeigu yra vadovaujamasi protingumo
ir teisingumo principais, dėl jo negalėtų kilti abejonių.“20 Reikia pastebėti, kad pasaulyje apskritai yra labai nedaug neabejotinų dalykų, o vertybiniai klausimai, kurių
vienas yra proporcingumo klausimas, demokratinėje visuomenėje tuo labiau nėra
visiems visiškai aiškūs ir neginčytini. Taigi Konstitucinis Teismas tokiu teiginiu faktiškai šalinasi nuo klausimų dėl poveikio priemonių proporcingumo sprendimo.
19

James prieš Jungtinę Karalystę, prgf. 46.

20

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimas Dėl Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 8 dalies (2004 m. kovo 9 d. redakcija),
34 straipsnio 17 dalies (2004 m. kovo 9 d., 2006 m. balandžio 25 d. redakcijos), 41 straipsnio
(2004 m. kovo 9 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 2008, Nr. 10349. Prieiga per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/2008/n080121.htm>.
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EŽTT savo sprendimuose pabrėžia, kad vertinimas, ar tam tikros priemonės yra
proporcingos, ar jos išlaiko tinkamą visuomenės ir asmeninių interesų balansą, nėra
„geriausios“ priemonės paieškos procesas. „Pasirinkto sprendimo (numatyto teisinio
prievartos mechanizmo – aut. past.) alternatyvų galimybė savaime negali rodyti pasirinkto reguliavimo netinkamumo; tai tėra vienas iš faktorių vertinant, ar pasirinktos
priemonės buvo pagrįstos ir tinkamos pasiekti teisėtam tikslui atsižvelgiant į būtinybę
išlaikyti „sąžiningą balansą“. Jeigu įstatymų leidėjas laikosi šių reikalavimų, Teismas
neturi vertinti, ar įstatymų leidėjas pasirinko geriausią problemos sprendimą ir ar
įstatymų leidėjo diskrecija neturėjo būti įgyvendinta kokiu nors kitu būdu.“21
Žvelgiant į konkrečią argumentaciją, kodėl vienos ar kitos turtinės priemonės
pripažįstamos proporcingomis arba ne, visų pirma reikia pažymėti, kad EŽTT
praktikoje išskirtinos dvejopo pobūdžio bylos, kurios skiriasi ginamo visuomeninio
intereso (kurio balansą su individualiais asmeniniais interesais teismas turi įvertinti) pobūdžiu. Tai bylos, kuriose vertinamos griežtos turtinio pobūdžio priemonės,
pritaikytos kaip priemonė saugant visuomenę nuo sunkių, organizuotų nusikaltimų
(paprastai susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimu), ir bylos,
kuriose griežtos turtinio pobūdžio priemonės pritaikytos kaip nesunkių teisės pažeidimų kontrolės priemonė. EŽTT skirtingo pobūdžio bylose taiko diferencijuotą
požiūrį ir atitinkamai prieina prie skirtingų išvadų. Kaip bus parodyta vėliau, tai ne
visada daroma Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimuose.
Bylose, kuriose buvo skundžiamas nuosavybės teisės apribojimas su sunkiais ir
ypač organizuotais nusikaltimais susijusiems asmenims, EŽTT vienareikšmiškai
pabrėžė visuomenės interesą apsisaugoti nuo šių itin didelę grėsmę visuomenei keliančių veikų. Kita vertus, vien šis visuomenės tikslas Teismo nebuvo laikomas savaime pakankamu išvadai dėl pritaikytų turtinių poveikio priemonių proporcingumo. Tikrai ne bet kokios turtinio pobūdžio priemonės gali būti pateisinamos siekiant
minėtų tikslų. Teismas detaliai analizavo pritaikytų priemonių pobūdį ir apimtį.
Daugelyje bylų buvo sprendžiama dėl turto, gauto iš nusikalstamų veikų, arešto ar
konfiskavimo, kuris savo ruožtu galėjo pasitarnauti nusikalstamų organizacijų veiklos tęstinumui ir stiprinimui, kas aiškiai rėmė išvadą dėl pritaikytų priemonių pagrįstumo ir proporcingumo.22 Išsiskiria tik byla Air Canada prieš Jungtinę Karalystę,
kurioje aviakompanija turėjo iš savo teisėtai gautų lėšų sumokėti 50 000 svarų
21

James prieš Jungtinę Karalystę, prgf. 51.

22

Arcuri prieš Italiją, Raimondo prieš Italiją, taip pat EŽTT 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą byloje Silickienė prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 20496/02. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.
coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110261>, EŽTT 2001 m. liepos 5 d. sprendimas byloje
Phillips prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 41087/98. Prieiga per internetą: <http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59558> ir kt.
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sterlingų (GBP) išpirką už britų pareigūnų areštuotą lėktuvą, kuriame buvo aptiktas 800 000 GBP vertės kanapių krovinys. Pabrėžtina, kad EŽTT argumentuodamas
savo sprendimą dėl pritaikytos turtinės poveikio priemonės proporcingumo nesitenkino bendromis frazėmis, bet rėmėsi labai konkrečiomis bylos aplinkybėmis: kad
turtinė poveikio priemonė buvo skirta užkirsti kelią tarptautinei prekybai narkotinėmis medžiagomis, kad šis incidentas buvo vienas iš daugelio tokio pobūdžio incidentų, kai „Air Canada“ reisuose buvo aptinkama narkotikų kontrabandos, ir oro
linijų bendrovė buvo dėl to anksčiau oficialiai įspėta, taip pat atkreiptas dėmesys į
santykinai nedidelį baudos dydį palyginus ją su sulaikytų kanapių kiekiu ir verte,
taip pat areštuoto lėktuvo verte. Visų šių aplinkybių kontekste buvo pripažinta, kad
pritaikyta priemonė atitiko tinkamo balanso (proporcingumo) reikalavimą ir todėl
Konvencijos pirmojo protokolo pirmasis straipsnis pažeistas nebuvo.23
EŽTT praktikoje buvo bylų, kai turtinio pobūdžio poveikio priemonės buvo pripažintos neproporcingomis net ir atsižvelgiant į plačią nacionalinio įstatymų leidėjo
diskreciją nustatyti balansą tarp visuomenės intereso efektyviai kontroliuoti teisės
pažeidimus ir asmeninių pažeidimą padariusių asmenų interesų. Jose Teismas pasigedo konkrečiomis aplinkybėmis paremto diferencijuoto, o ne apibendrinto požiūrio į konfiskavimo taikymo pagrindus, taip pat atidaus ir subalansuoto asmeninių
interesų nepatirti perteklinių turtinių ir neturtinių praradimų įvertinimo.
Pagal byloje Nowakowski prieš Lenkiją24 nustatytas aplinkybes pareiškėjas
Lenkijoje buvo apkaltintas neteisėtu disponavimu ginklais. Pareiškėjas, 77 metų
amžiaus Antrojo pasaulinio karo veteranas, buvo sukaupęs 199 karo meto ir ankstesnių metų ginklų kolekciją. Nors Lenkijoje 2005 metų įstatymu buvo numatyta
galimybė Lenkų pasipriešinimo dalyviams įteisinti turimus su jų dalyvavimu vaduojant Lenkiją susijusius ginklus, pareiškėjas šia galimybe nepasinaudojo. Lenkijos
teismai pripažino, kad pareiškėjas buvo įstatymų besilaikantis pilietis ir jokių nusikalstamų ketinimų dėl ginklų panaudojimo neturėjo. Baudžiamoji byla dėl neteisėto disponavimo ginklais buvo nutraukta dėl mažareikšmiškumo, 28 ginklai buvo
grąžinti pareiškėjui, o 171 ginklas, iš kurių dalis buvo neveikiantys, konfiskuoti ir
vėliau neatlygintinai perduoti Varšuvos sukilimo muziejui. Nacionalinis teismas nurodė, kad dalis ginklų negrąžinama pareiškėjui dėl to, kad nebūtų padalyta kolekcija
ir taip nebūtų sumenkinta jos vertė, taip pat dėl visuomeninio istorinio intereso, kuris būtų geriau užtikrintas, jei kolekcija būtų saugoma institucijoje, galinčioje geriau
pasirūpinti ginklų priežiūra ir sudaryti sąlygas juos eksponuoti visuomenei.
23

EŽTT 1995 m. gegužės 5 d. sprendimas byloje Air Canada prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo
Nr. 18465/91. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57939>.

24

EŽTT 2012 m. liepos 24 d. sprendimas byloje Nowakowski prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 55167/11.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112305>.
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EŽTT pažymėjo, kad nors yra įprasta laikyti, kad konfiskavimas baudžiamosiose bylose yra pagrįsta nuosavybės kontrolės priemonė Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio prasme, šios bylos aplinkybės iš pagrindų skyrėsi nuo bylų, kuriose buvo priimti sprendimai konfiskuoti tokį turtą, kuris buvo susijęs su kaltinimais
dėl sunkių organizuotų nusikaltimų ir kur teismo sprendimu buvo nustatyta ar daroma svariai pagrįsta prielaida (angl. strong suspicion), kad konfiskuojamas turtas
buvo nusikalstamos veikos rezultatas (Phillips prieš Jungtinę Karalystę, Riela prieš
Italiją (2001), Arcuri prieš Italiją, Raimondo prieš Italiją) ar jis buvo skirtas panaudoti darant neteisėtas veikas (Butler prieš Jungtinę Karalystę (2002). Šioje byloje,
kaip minėta, nacionalinis teismas nutraukė bylą dėl mažareikšmiškumo, jis nustatė, kad kaltinamasis neturėjo jokių neteisėtų ketinimų panaudoti turimus ginklus.
EŽTT pabrėžė, kad nacionalinis teismas, konfiskuodamas didžiąją dalį kolekcijos,
nesuteikė reikšmės tam, kad dalis konfiskuotų ginklų buvo neveikiantys ir negalėjo kelti jokios grėsmės visuomenės saugumui. Taip pat nacionalinis teismas nevertino ir neatsižvelgė į tokio sprendimo itin didelę ir galbūt perteklinę turtinę naštą
pareiškėjui, taip pat kolekcijos neturtinę (sentimentaliąją) reikšmę jos savininkui.
Nacionalinis teismas, konfiskuodamas kolekciją dėl visuomeninių interesų, net nesvarstė, kaip sušvelninti šią naštą pareiškėjui. EŽTT atkreipė dėmesį, kad kolekcija
buvo nemokamai perduota Varšuvos sukilimo muziejui, o pareiškėjas patyrė didelius turtinius ir emocinius praradimus. Turint galvoje, bet neapsiribojant tuo, kad
pavojaus visuomenės saugumui ginklų kolekcija nekėlė, tokie sprendimai visuomenės intereso naudai pripažinti kaip netinkamai subalansuoti su pareiškėjo turtiniais ir emociniais interesais. Buvo konstatuotas Konvencijos pirmojo protokolo
1 straipsnio pažeidimas.
Galima išskirti atskirą grupę bylų, susijusių su muitinės procedūrų pažeidimais,
kuriose nacionalinės institucijos gan formaliai taikė nemažos vertės turto konfiskavimą. Tokiose bylose EŽTT taip pat nustatė, kad nacionalinės valdžios institucijos
peržengė net ir plačiausias savo diskrecijos kontroliuoti disponavimą nuosavybe ribas paviršutiniškai ar visiškai nevertindamos santykio tarp visuomeninio intereso
efektyviai kontroliuoti prekių judėjimą ir individualių interesų netrukdomai disponuoti nuosavybe, nepatirti perteklinių nuosavybės praradimų, perteklinių sankcijų
pažeidus tam tikrą muitinio patikrinimo ar panašią tvarką.
Byloje Milosavljev prieš Serbiją25 buvo nustatyta, kad pareiškėjas, ketindamas
dirbti taksi vairuotoju Serbijoje, Vokietijoje už 5000 Vokietijos markių (DEM) įsigijo
ir į Serbiją importavo daugiau nei 6 metų senumo automobilį. Pagal tuometinį regu25
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EŽTT 2012 m. birželio 12 d. sprendimas byloje Milosavljev prieš Serbiją, pareiškimo Nr. 15112/07.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111397>.
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liavimą importuoti į Serbiją tokio automobilio nebuvo galima, o importuojant naujesnius automobilius turėjo būti sumokamas 44 proc. muito mokestis. Toks reguliavimas buvo sušvelnintas praėjus mažiau nei trims mėnesiams po to, kai pareiškėjas
nelegaliai importavo minėtą automobilį, numatant, kad automobilius importuoti
galima nemokant muito mokesčių ir nepriklausomai nuo jų amžiaus, jeigu automobilis registruotas vienoje iš buvusios Jugoslavijos respublikų. Tuomet pareiškėjas automobilį fiktyviai įregistravo kito asmens vardu Bosnijoje ir Hercegovinoje.
2004 metų gegužės mėnesį, t. y. praėjus beveik 4 metams nuo pažeidimo padarymo
dienos, pareiškėjo automobilis buvo areštuotas, pradėtas procesas dėl muitinės procedūrų pažeidimo. Netrukus automobilį muitinės tarnybos pardavė tretiesiems asmenims. Pažeidimo procedūra buvo nutraukta dėl suėjusio senaties termino, o nutraukiant procedūrą buvo nuspręsta automobilį (jau anksčiau parduotą tretiesiems
asmenims) konfiskuoti. Taip pat, remiantis tomis pačiomis bylos aplinkybėmis, pareiškėjui pareikštas kaltinimas baudžiamojo proceso tvarka dėl automobilio registracijos dokumentų klastojimo, pagal kurį jis buvo nuteistas 3 mėnesiams laisvės
atėmimo atidedant bausmės vykdymą. Baudžiamajame procese automobilio konfiskavimo klausimas nebuvo sprendžiamas.
EŽTT pripažino, kad konfiskavimas turėjo teisėtą visuomenei svarbų tikslą
(valstybės ekonominės ir finansinės politikos užtikrinimas per importuojamų automobilių kontrolę), t. y. buvo tinkama priemonė, tačiau konstatavo, kad pritaikytos
konfiskacinės priemonės buvo neproporcingos pažeidimui ir sukėlė nepagrįstai didelius turtinius praradimus pareiškėjui. Šiame kontekste svarbu turėti galvoje, kad
konfiskacija paprastai (kaip ir šiuo atveju) buvo ne vienintelė už pažeidimą numatyta poveikio priemonė, kartu su ja galėjo būti pritaikyta bauda. Teismas, be kitų formalaus pobūdžio argumentų, nurodė, kad konfiskuotas turtas buvo įgytas teisėtai,
buvo skirtas teisėtai veiklai ir pareiškėjo pragyvenimui, nenustatyta, kad pareiškėjas būtų daręs kitų muitinės procedūrų pažeidimų. O ir dėl šio pažeidimo jis nebuvo pripažintas kaltu, procesas buvo nutrauktas. Tuo šis atvejis iš esmės skyrėsi nuo
kitų EŽTT nagrinėtų bylų (dėl sunkių organizuotų nusikaltimų, kur turtas buvo
gautas nusikalstamu būdu ar skirtas nusikaltimams daryti), kuriose konfiskavimo
priemonės laikomos tinkama ir subalansuota priemone kontroliuojant disponavimą
nuosavybe visuomenės interesais.
Byloje Gabrič prieš Kroatiją26 EŽTT dar sykį pabrėžė būtinybę labai atidžiai, o ne
apibendrintai ir darant plačias, konkrečiomis bylos aplinkybėmis nepagrįstas prielaidas apie pažeidimo keliamą didelį pavojų, vertinti konkretaus pažeidimo pobūdį
ir atitinkamai už jį taikomas sankcijas, ypač kai konfiskavimas yra didelės vertės ir
26

EŽTT sprendimas byloje Gabrič prieš Kroatiją, 2009 m. vasario 5 d., pareiškimo Nr. 9702/04.
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taikomas kartu su kita sankcija, pvz., bauda, kurios dydis jau yra parinktas atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą.
Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėja į Kroatiją iš Bosnijos ir Hercegovinos
mėgino įvežti 30 500 DEM jų nedeklaravusi muitinėje. Pagal Kroatijos įstatymus
nedeklaravus buvo galima įvežti 10 500 DEM (kas atitiko apie 40 000 Kroatijos
kunų (HRK). Pareiškėja buvo nubausta 6000 HRK bauda, taip pat buvo konfiskuota pinigų suma, viršijusi pinigų, kuriuos leidžiama įvežti nedeklaravus, sumą
(20 000 DEM, kas pagal tuometinį valiutų kursą sudarė apie 76 190 HRK). Taigi
konfiskacinė priemonė pareiškėjai sukėlė beveik 13 kartų didesnius finansinius
nuostolius nei paskirtoji bauda.
EŽTT pripažino, kad turtinės priemonės buvo skirtos teisėtu pagrindu ir siekiant visuomenei svarbaus tikslo (pinigų plovimo prevencijos tikslais). Esminis
klausimas – ar konfiskacinė priemonė buvo proporcinga, ar buvo išlaikytas visuomenės ir pareiškėjos interesų balansas.
EŽTT konstatavo, kad netgi įvertinant plačią valstybės diskreciją nustatyti priemones, padedančias ginti bendrus visuomenės interesus, šiuo atveju pritaikytos
priemonės peržengė proporcingumo ribas, jos nebuvo pagrįstos racionaliais ir pakankamais argumentais, rodančiais, kad pažeidimo sunkumas, jo keliama grėsmė
visuomenės interesams ir kitos svarbios aplinkybės buvo pakankamos, kad pateisintų tokias griežtas turtines poveikio priemones pareiškėjai. EŽTT pasigedo tinkamo
balanso tarp visuomenės ir pareiškėjos interesų taikant sankcijas už pinigų importo
procedūrų pažeidimą.
Vertindamas ginamo visuomeninio intereso svarbą ir pažeidimo sunkumą,
EŽTT visų pirma pažymėjo, kad padaryto pažeidimo dalykas (pinigai) nebuvo laisvoje apyvartoje draudžiami daiktai (pvz., narkotikai, nustatyta tvarka nepažymėtos
akcizinės prekės) ar prekės, kurias draudžiama importuoti, ir tai nebuvo priemonė,
panaudota gabenti tokioms prekėms. Valiutą įvežti į Kroatiją buvo leidžiama, tik
tam tikrą sumą reikėjo deklaruoti. Antra, byloje nebuvo ginčijama, kad įvežti pinigai buvo teisėtos kilmės ir paskirties (paimti kaip paskola iš banko Vokietijoje norint įsigyti butą buvusioje Jugoslavijoje). Trečia, įvežami pinigai nebuvo apmokestinami, tad valstybė dėl pažeidimo nepatyrė ir negalėjo patirti jokios finansinės žalos.
EŽTT pabrėžė, kad jokios bylos aplinkybės nerodo, kad įvežti pinigai galėjo turėti
sąsajų su pinigų plovimu, kitais sunkiais nusikaltimais, tad ir pažeidimo sunkumas
turi būti vertinamas atitinkamai pagal nustatytas aplinkybes (kaip muitinės formalumų nesilaikymas), o ne kaip (niekaip nepagrindžiant) numanoma prielaida didelį pavojų keliantiems nusikaltimams. EŽTT pažymėjo, kad už muitinės procedūrų
pažeidimą pareiškėja buvo nubausta 6000 HRK bauda ir kad Kroatijos Vyriausybė
niekaip nepagrindė, kodėl ši sankcija nebuvo pakankamai efektyvi, atgrasanti ir
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baudžianti ir kodėl papildoma konfiskavimo sankcija buvo reikalinga ir pagrįsta.
EŽTT priėjo prie išvados, kad nedeklaruotų pinigų konfiskavimas, turint galvoje ir
jau paskirtą piniginę baudą, buvo neproporcinga priemonė ir sudarė pernelyg didelę
finansinę naštą pareiškėjai.
Palyginus su EŽTT sprendimais, Konstitucinio Teismo sprendimuose dėl turtinio poveikio priemonių konstitucingumo matyti kitokia proporcingumo principo
materialinio aspekto taikymo metodika. Taip, EŽTT ir Konstitucinio Teismo bylų
pobūdis šiek tiek skiriasi: EŽTT nagrinėja konkretaus asmens teisių suvaržymo pagrįstumą, o Konstitucinis Teismas – įstatymų konstitucingumą ir panašius klausimus. Tačiau šis skirtumas nelaikytinas labai reikšmingu argumentavimo technikos
požiūriu. Ar klausimas konkretesnis, ar bendresnio pobūdžio, jis visuomet turėtų
būti sprendžiamas remiantis nagrinėjamos bylos aplinkybių kruopščia analize pagrįstais argumentais, žingsnis po žingsnio parodančiais, kaip iš bendrųjų principų ir
normų yra prieinama prie galutinės išvados. Be to, turi būti laikomasi diferencijuoto
požiūrio, kad skirtingos reikšmės aplinkybės nebūtų „suplakamos“ į vieną ir vertinamos bendrai. Tokia argumentacija matyti EŽTT sprendimuose. Konstitucinio
Teismo sprendimuose dėl turtinio poveikio priemonių proporcingumo neretai matyti kitoks vaizdas. Paprastai aptinkame itin bendro pobūdžio teiginius, o šiuos
teiginius su išvadomis „rišančiojoje“ argumentacijoje nediferencijuojami esminių
skirtumų turintys atvejai, jie vertinami bendrai. Taip pavojingesnių pažeidimų kontekste pradingsta mažiau pavojingi, kurių atžvilgiu tam tikros priemonės gali būti
pernelyg griežtos (neproporcingos). Be to, pastebimas polinkis teikti pirmenybę formaliems argumentams, vengiant vertybinių.27 Atitinkamai itin griežtų turtinių poveikio priemonių vertinimas proporcingumo principo aspektu skiriasi nuo EŽTT
vertinimų.
EŽTT ir Konstitucinio Teismo argumentacijos ir išvadų dėl taikomų priemonių proporcingumo palyginimui labai patogus pinigų įvežimo į valstybę deklaravimo taisyklių pažeidimo ir įvežtų pinigų konfiskavimo pavyzdys, kadangi dėl jo yra
pasisakę abu minėti teismai. Pinigų įvežimas į Lietuvą pažeidžiant jų deklaravimo
27

Kas yra vertybinis argumentas? Vertybinio argumento centre yra žmogus, šiuo atveju – turtinio poveikio priemonių reikšmė jo gyvenimui. Remiantis vertybiniu požiūriu vertinama, kokius
praradimus patiria (kokių socialinių vertybių netenka) asmuo dėl jam taikomų priemonių ir ar
asmens pažeidimas yra tiek reikšmingas, kad dėl jo būtų verta daryti atitinkamą poveikį žmogaus gyvenimui. Vertybinis požiūris reikalauja jautraus asmens kaip organinės visuomenės dalies, kaip socialinės būtybės situacijos įvertinimo. Jis laikytinas esminiu proporcingumo principo taikymo metodu. Formalūs, sisteminiai, lyginamieji metodai yra tik papildomi ir išvestiniai.
Pavyzdžiui, tuomet, kai valstybėje yra visuotinai įteisintos ir taikomos drakoniškos sankcijos už
ne itin reikšmingus pažeidimus, tik vertybinis argumentavimas gali parodyti, kad tokios sankcijos, net ir būdamos sistemiškai ar lyginamuoju aspektu nepriekaištingos, be to, numatytos įstatyme, yra neproporcingos.
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taisykles yra laikomas (priklausomai nuo pinigų sumos) administraciniu teisės pažeidimu kontrabanda (ATPK 210 straipsnis, kai bendra nedeklaruotų pinigų suma
neviršija 250 MGL) arba sunkiu nusikaltimu (BK 199 straipsnio 1 dalis). ATPK
210 straipsnio sankcijoje numatytas privalomas kontrabanda įvežtų pinigų konfiskavimas. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką kontrabanda įvežti pinigai laikomi
konfiskuotinu turtu ir baudžiamajame procese.28 Lietuvos atveju proporcingumo
principo kontekste įdomu tai, kad, įvežant per valstybės sieną pinigų ir jų nedeklaravus, visa, o ne viršijanti leidžiamą nedeklaruotiną, suma yra konfiskuojama. Taigi
situacija proporcingumo principo aspektu yra dar labiau ginčytina nei EŽTT nagrinėtas reguliavimas pagal Kroatijos teisę.
1997 m. balandžio 8 d. Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą Dėl Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau vadinama – ATPK)
26 straipsnio pirmosios dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai29.
Konstituciniame Teisme buvo iškeltas klausimas kiek kitokio pobūdžio nei minėtoje EŽTT byloje, tad lyginant šiuos sprendimus būtina į tai atsižvelgti. Tačiau kai
kuriuos principinius aspektus galima palyginti net ir turint galvoje bylų skirtumus.
Į Konstitucinį Teismą buvo kreiptasi su klausimu, ar tai, kad ATPK 26 straipsnio pirmosios dalies antrame sakinyje nustatyta išlyga dėl galimybės kontrabandos
bylose konfiskuoti turtą iš trečiųjų asmenų, nepažeidžia Konstitucijos 23 straipsnio
pirmosios dalies normos, kad „nuosavybė neliečiama“, antrosios dalies normos, kad
„nuosavybės teises saugo įstatymai“, ir trečiosios dalies normos, kad „nuosavybė gali
būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama“. Minėta ATPK nuostata numato, kad „konfiskuotas gali būti tik daiktas,
kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, šio kodekso 210 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose“.30
Konstitucinis Teismas šioje byloje pasisakė ne tik dėl administracinio teisės pažeidimo kontrabandos dalyko konfiskavimo iš trečiojo asmens pagrįstumo, bet ir
dėl „administracinės“ kontrabandos dalyko konfiskavimo apskritai. Ir nors byloje buvo keliamas gan bendras klausimas dėl bendros normos konstitucingumo ir
teismui galbūt buvo kebliau įvertinti visus svarbius klausimo niuansus nei EŽTT,
kurio nagrinėjamoje byloje buvo iškelta labai konkreti teisės taikymo problema, vis
28

Plačiau žr.: Bikelis S. Permąstant sankcijas už kontrabandą: proporcingumo problema (II).
Konfiskavimo ir mokestinių priemonių taikymo klausimai // Teisės problemos, 2013, Nr. 1 (79).
Prieiga per internetą: <http://www.teise.org/data/2013-1-Bikelis.pdf>, taip pat šios monografijos
poskyrį 4.1.1.1.2. Konfiskuotino turto samprata.

29

Žin., 1997, Nr. 31-770. Prieiga per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/1997/n7l0408a.htm>.

30

T. y. kontrabandos bylose.
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dėlto galima įžvelgti principinį metodologinį proporcingumo principo aiškinimo
skirtumą.
Konstitucinis Teismas argumentuodamas savo sprendimą neįžvelgė skirtumo
tarp įvairių dalykų, kurie gali būti gabenami kontrabanda, visuomeninės reikšmės,
jų realaus pavojingumo. Nors ATPK 210 straipsnio dispozicija numato atsakomybę
už ne tik apmokestinamų prekių (įskaitant visai nedidelės vertės prekių, nuo kurių nesumokėtų mokesčių suma dar mažesnė), bet ir 250 MGL vertės nesiekiančių
pinigų sumų kontrabandą, Konstitucinis Teismas vienareikšmiškai teigė, kad toks
pažeidimas kelia „didelį“ pavojų visuomenei, netgi „kelia padidintą pavojų visuomenės ir valstybės interesams“, kad „teisės pažeidėjas, veždamas kontrabandines prekes,
kurios priklausė jam ar kitam asmeniui, sąmoningai pažeidžia Lietuvos muitų įstatymus ir taip kelia žalos pavojų Lietuvos ūkio, finansų sistemai arba jos gyventojų sveikatai ar net gyvybei, t. y. jas panaudoja kaip ATPK 210 straipsnyje numatyto teisės
pažeidimo dalyką“, „kontrabanda yra vienas iš pavojingiausių ekonominių administracinių teisės pažeidimų. Juo padaroma žala ne tik tos šalies, į kurią yra įvežtos prekės, bet neretai ir šalies, iš kurios jos išvežtos, ekonominiams interesams. Todėl iš esmės visos valstybės yra suinteresuotos, kad kelias kontrabandai būtų užkertamas kuo
efektyviau. Dėl šios priežasties valstybės paprastai nustato griežtas turtines sankcijas
už padarytus kontrabandos pažeidimus, taip pat imasi kitų finansinių ekonominių
priemonių užkirsti jiems kelią“. Ir atitinkamai padarė išvadą, „kad įstatymų leidėjas
nustatė iš esmės adekvačią padarytam administraciniam teisės pažeidimui papildomą nuobaudą – kontrabandos dalyko konfiskavimą“. 1993 metų gruodžio 13 d. nutarime Konstitucinis Teismas pareiškė, kad bet kokio kontrabandos dalyko, įskaitant
ir valiutą, konfiskavimas yra pagrįsta priemonė baudžiamajame procese: „Žmonių,
visuomenės ar valstybės interesams pakenkiama, kai turtas naudojamas ne tik kaip
nusikaltimo priemonė, bet ir kaip nusikaltimo dalykas (neteisėtai pervežant per valstybės sieną medžiagas, daiktus, valiutą ir kt.). Be to, kai kurios medžiagos ir daiktai
kelia tiesioginę grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar saugumui. Turto kontrabanda
daro žalą ekonominiams žmonių ir visuomenės interesams. Todėl įstatymuose pagrįstai yra nustatytas tokių daiktų konfiskavimas.“31
Tokie itin platūs apibendrinti motyvai, kuriuose nesilaikoma diferencijuoto požiūrio ir netgi smulki kontrabanda ar valiutos deklaravimo procedūrų pažeidimai
vertinami bendrai su žmonių gyvybei ar sveikatai, taip pat didelę ekonominę žalą
31

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas Dėl Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 148 straipsnio antrosios dalies ir Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 1 ir 2 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos
Konstitucijai // Žin., 1993, Nr. 70-1320. Prieiga per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/1993/
n3l1213a.htm>.
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valstybei darančiais pažeidimais, metodologiškai vertintini kritiškai. Tokie motyvai gali pretenduoti tik į „pusiau tiesą“, o jų pagrindu daromos išvados pagrįstos ne
visais atvejais.
Kitas metodologinis argumentavimo trūkumas, kurį iliustruoja aptartas Konstitucinio Teismo sprendimas, bet teisinėje ir ypač politinėje diskusijoje
Lietuvoje pasitaikantis ne taip jau retai, tai nesisteminė, pernelyg siaura argumentacija.32 Skirtingai nuo EŽTT, Konstitucinis Teismas nevertino turto konfiskavimo
visų pažeidėjui taikomų sankcijų ir kitokių priemonių visumos kontekste. Teismas
vertino „papildomos“ griežtos turtinės sankcijos adekvatumą pažeidimui visai neminėdamas, kad kontrabandą padariusiam asmeniui taikomos didelės administracinės baudos (realizuojamas visuomenės interesas nubausti asmenį), taip pat išieškomi valstybei nesumokėti mokesčiai (taip atlyginama valstybės patirta finansinė
žala). Be šių priemonių kažin ar buvo galima pagrįstai įvertinti valstybės už pažeidimą taikomų priemonių proporcingumą, dėl jų asmens patiriamą turtinę ir kitokią naštą. Taigi ir šiuo aspektu argumentacija apėmė tik dalį proporcingumo klausimui svarbaus konteksto.
Kita proporcingumo klausimų sprendimo motyvacijos ypatybė, aptikta analizuojant Konstitucinio Teismo sprendimus – mėginimas formalizuoti šį vertybinį
klausimą, formalių „teisinių“ motyvų paieška. Štai viename nutarimų Konstitucinis
Teismas teigia: „Nėra jokių teisinių argumentų, dėl kurių už ATPK 1632 straipsnio
(2002 m. liepos 5 d. redakcija) 5 dalyje ar šio straipsnio (2003 m. liepos 4 d. redakcija)
6 dalyje nurodytas visuomenei pavojingas veikas įstatymų leidėjas negalėtų nustatyti
būtent tokio dydžio piniginių baudų (...).“33 Iš kur kyla pastangos formalizuoti motyvaciją, yra suprantama. Kategoriški („teisiniai“) motyvai yra kur kas įtikinamesni
ir akivaizdesni nei vertybiniai, kurie galbūt yra įtikinami tik tokios pačios vertybinės pozicijos kaip ir sprendimo priėmėjas asmenims. Tačiau žinant, kad proporcingumo klausimas yra vertybinis, o ne formalus, formalūs šio klausimo sprendimo
būdai kelia abejonių dėl jų pagrįstumo ir universalumo. Reikia sutikti, kad kai kuriuos visuomeninio ir individualaus intereso disbalanso atvejus galima identifikuoti
ir aptikus pernelyg varžančius kategoriškus teisinius imperatyvus, neleidžiančius

32

Plačiau žr.: Bikelis S. Permąstant sankcijas už kontrabandą: proporcingumo problema (I).
Proporcingumo principas ir bausmės už kontrabandą // Teisės problemos, 2012, Nr. 4 (78) ir
Bikelis S., 2013.

33

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimas Dėl Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 straipsnio (2002 m. liepos 5 d.
redakcija) 5 dalies ir šio straipsnio (2003 m. liepos 4 d. redakcija) 6 dalies atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai // Žin., 2005, Nr. 134-4819. Prieiga per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/2005/n051103.htm>.
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sprendimo priėmėjui konkrečioje byloje šį balansą pasiekti. Tačiau abejotina, ar
toks kelias padeda įvertinti visus proporcingumo principui aktualius aspektus.
Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra suformulavęs taisyklę, kad net
ir labai griežtos sankcijos, ir kitos poveikio priemonės neprieštarauja konstituciniam proporcingumo principui, jeigu įstatymas numato šias priemones taikančiam
teismui formaliai įtvirtintą galimybę, tegu ir labai ribotą, pritaikyti švelnesnę poveikio priemonę, nei įstatyme numatyta minimali.34
Vertinant tokią taisyklę, klausimų kelia du iš jos išplaukiantys dalykai. Visų pirma, ar tikrai atitinka proporcingumo principą toks reguliavimas, kai už nelabai
sunkų pažeidimą numatoma galimybė skirti itin griežtą poveikio priemonę (tai vadinamoji aukšto sankcijos maksimumo problema). Tokia situacija susidaro tuomet,
kai už nesunkų pažeidimą įstatymų leidėjas nustato itin aukštas maksimalias sankcijų ribas, paprastai taip būna, kai pažeidimo sudėtis yra nediferencijuota ir plati, ir
nesunkūs pažeidimai aprašomi ta pačia sudėtimi, kaip ir sunkūs, ir tokiai plačiai
sudėčiai nustatoma sankcija, kurioje maksimali riba yra itin aukšta (tai dažnas atvejis Lietuvos įstatymų leidyboje35). Antra, ar tikrai atitinka proporcingumo principą toks reguliavimas, kai už nelabai sunkų pažeidimą numatoma griežta minimali
sankcija ar kitos priemonės, o teismo galimybė skirti švelnesnes priemones yra labai
ribota ir pritaikoma labai retai, tik esant ypatingų aplinkybių (aukšto sankcijų minimumo problema).
Dėl itin aukšto maksimumo sankcijų pastebėtina, kad Konstitucinis Teismas yra
pažymėjęs, kad teisingumo ir teisinės valstybės konstituciniai principai, be kita ko,
reiškia, kad valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios siekiamam tikslui.
Taigi bausmės turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių,
kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai.36
Be to, pasak Konstitucinio Teismo, pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad teisės aktuose nustatytos ir taikomos priemonės būtų proporcingos siekiamam tikslui, neribotų asmens teisių labiau negu būtina teisėtam ir visuotinai reikšmingam tikslui pasiekti, nesudarytų prielaidų pik34

Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. lapkričio 10 d.,
2008 m. sausio 21 d., 2008 m. rugsėjo 17 d., 2012 m. rugsėjo 25 d. ir kiti nutarimai.

35

Ryškiausias pavyzdys – kontrabanda, kai bet koks kontrabandos nusikaltimas laikomas sunkiu
nusikaltimu, už kurį numatyta bauda (nuo 1 iki 1500 MGL!) arba laisvės atėmimas nuo 3 mėn.
iki 8 metų (BK 199 straipsnio 1 dalis).

36

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 10 d. nutarimas Dėl Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 45 straipsnio (1998 m. liepos 2 d. redakcija) ir 312 straipsnio 3 dalies (1998 m. vasario 3 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin.,
2003, Nr. 57-2552 <http://lrkt.lt/dokumentai/2003/n030610.htm>.
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tnaudžiauti teise37 (išskirta S. B.). Jeigu už palyginti nesunkų pažeidimą numatoma
tokia sankcija, kuri, be švelnesnių, numato ir itin griežtas sankcijas, ir konkrečios
sankcijos parinkimas yra teismo diskrecija, tuomet galima įžvelgti prielaidas teismo
piktnaudžiavimui ir pavojų, kad gali pasitaikyti atvejų, kai asmenys bus nubaudžiami pernelyg griežtomis bausmėmis. Taigi proporcingumo principo aspektu svarbus
ne tik sankcijų minimumo klausimas. Praktika, kai už santykinai smulkius pažeidimus numatytos itin griežtos sankcijos, pati savaime nėra tinkama asmens interesų
apsaugos aspektu, kelianti neproporcingo asmens teisių apribojimo pavojų net ir nepaisant to, kokia numatyta minimali sankcija ir kaip sureguliuotos švelnesnės, nei
numatyta įstatyme, sankcijos ar kitokios poveikio priemonės taikymo galimybės.
Antai 2005 m. lapkričio 10 d. nutarime Konstitucinis Teismas sprendė, be kitų
klausimų, ar ATPK 1632 straipsnio (2002 m. liepos 5 d. redakcija) 5 dalyje numatyta
administracinė nuobauda – bauda nuo dvidešimties tūkstančių iki penkiasdešimties
tūkstančių litų, buvo proporcinga pažeidimams, už kuriuos ji numatyta, o būtent:
skirtina asmenims, du ar daugiau kartų baustiems administracine nuobauda (bauda) už akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką, prekybą tokiomis prekėmis be banderolių ar kitų
specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė yra iki dviejų MGL (t. y. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1632 straipsnio (2002 m. liepos 5 d. redakcija)
4 dalyje), ir vėl padariusiems tokias pat veikas.
Konstitucinis Teismas, sprendime pirmiausia pabrėžęs ultima ratio ir proporcingumo principų svarbą, konstatavo, kad nors ATPK 1632 straipsnio (2002 m. liepos 5 d. redakcija) 5 dalyje nustatyta piniginė bauda vertintina kaip didelė, teisės
pažeidėjams ji yra griežta, tačiau „nėra jokių teisinių argumentų, dėl kurių už ATPK
1632 straipsnio (2002 m. liepos 5 d. redakcija) 5 dalyje ar šio straipsnio (2003 m. liepos 4 d. redakcija) 6 dalyje nurodytas visuomenei pavojingas veikas įstatymų leidėjas
negalėtų nustatyti būtent tokio dydžio piniginių baudų, nes atitinkamo administracinio teisės pažeidimo, už kurį turėjo (turi) būti skiriama ATPK 1632 straipsnio (2002 m.
liepos 5 d. redakcija) 5 dalyje arba šio straipsnio (2003 m. liepos 4 d. redakcija) 6 dalyje nustatyta piniginė bauda, pobūdis, pavojingumas (sunkumas), mastas, kiti požymiai, kitos aplinkybės (neignoruojant nė atsakomybę lengvinančių) galėjo (gali)
lemti tai, kad, vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais ir atsižvelgiant į visas turinčias reikšmės aplinkybes, teisės pažeidėjui turėjo (turi) būti paskirta būtent
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarimas Dėl Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalies ir
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio (2006 m. spalio 17 d., 2009 m. lapkričio 19 d.
redakcijos) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 2011, Nr. 14-602.
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tokio dydžio piniginė bauda, kuri buvo nustatyta ATPK 1632 straipsnio (2002 m. liepos 5 d. redakcija) 5 dalyje ar yra nustatyta šio straipsnio (2003 m. liepos 4 d. redakcija) 6 dalyje“. 20–50 tūkst. litų baudos už prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis
(tegu ir pakartotinę38), kurių vertė nesiekia maždaug 260 Lt (valstybei nesumokama iki 225 Lt mokesčių), yra protingos ir proporcingos? Ar jos nesudaro pernelyg didelės individualios naštos kaltininkui? Ar valstybės interesas surinkti akcizo
mokesčius ir kontroliuoti smulkią neteisėtą prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis
ir kaltininkų interesas disponuoti savo nuosavybe nepatiriant pernelyg slegiančių
sankcijų yra tinkamai subalansuotas? Konstitucinis Teismas atsako teigiamai. Ir
taip teigiama pradžioje pabrėžus ultima ratio principą ir tai, kad teisinės valstybės
principas draudžia nustatyti pernelyg griežtas, neadekvačias pažeidimui sankcijas.
Kažin ar tai nuoseklu. Konstitucinio Teismo sprendime neįžvelgiu jokių konkretesnių argumentų (palyginimui pažiūrėkim konkrečią EŽTT motyvaciją), tik bendro
pobūdžio, visiškai nekonkrečių frazių, kad pažeidimų pobūdis, pavojingumas, mastas ir kažkokie kiti neįvardyti požymiai pagrindžia jo išvadą (nors iš tiesų mastas
(iki 2 MGL vertės) yra argumentas už visai priešingą išvadą – sankcijos neproporcingumą). Pažymėtina ir tai, kad daroma išvada yra ne diferencijuota, o apima visus nuo smulkiausių iki rimčiausių nagrinėtame straipsnyje numatytus pažeidimus
(įskaitant pakartotinį disponavimą iki 50 MGL vertės akcizinėmis prekėmis). Tai,
kad Konstitucinio Teismo išvada labai abejotina, be metodologinių pastabų, kad ji
nediferencijuota ir be konkrečių argumentų, rodo kai kurie sisteminiai argumentai:
tuo metu didžiausia BK numatyta bauda už sunkų nusikaltimą siekė iki 39 000 Lt,
ką ir nurodė į Konstitucinį Teismą kreipęsi pareiškėjai, o Tabako kontrolės įstatyme komercinės veiklos subjektams už prekybos tabako gaminiais taisyklių pažeidimus buvo numatytos nuo 5000 iki 50 000 Lt baudos, kurias Konstitucinis Teismas
2005 m. lapkričio 3 d. nutarime pripažino griežtomis net ir komercinės veiklos subjektams.39 O žiūrint ne formaliai, o vertybiškai, suvokiant, kokią ekonominę socia
linę naštą pažeidėjui sudaro numatyta sankcija ir kokią su ja palyginus menką žalą
patiria valstybės biudžetas dėl konkretaus pažeidimo, ir kokią kartais menką prevencinę reikšmę tokia sankcija turi,40 peršasi išvada, kad tokios sankcijos yra aiškiai
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Vertinant sankcijų už pakartotinį pažeidimą proporcingumą nereikėtų pamiršti, kad asmuo jau
patyrė tam tikrus suvaržymus, kai buvo nubaustas už ankstesnius pažeidimus.
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Žinia, komercinių subjektų veiklos mastai ir jų ekonominė galia (ir atitinkamai sankcijų reikšmė
jiems) iš esmės skiriasi nuo asmenų, neteisėtai pardavinėjančių iki 2 MGL vertės akcizines prekes, ir tai yra vienos iš esminių aplinkybių vertinant sankcijų proporcingumą.
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Pažeidėjai, gavę jų ekonominiam pajėgumui neadekvačią sankciją, tampa nemokūs ir tai atriša
jiems rankas toliau daryti pažeidimus nepatiriant ekonominio naujų sankcijų poveikio bei atima
motyvaciją turėti teisėtų pajamų, iš kurių būtų išieškomos milžiniškos baudos.
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neproporcingos pažeidimui, už kurį jos numatytos, perteklinės ir galiausiai kartais net netinkamos siekiant apginti visuomenės interesą, dėl kurio jos taikomos. Be
to, visuomenei jos kelia įvairių šalutinių neigiamų socialinių pasekmių, versdamos
smulkius pažeidėjus visiškai nemokiais ir taip juos šalindamos iš pozityvių visuomenės socialinių ekonominių santykių.
Konstitucinis Teismas, mano galva, nesigilino į šiuos vertybinius klausimus, tačiau susikoncentravo ties teisine švelnesnės, nei įstatyme numatyta, administracinės
nuobaudos skyrimo galimybe, kuri neva ir išsprendžia itin griežtos sankcijos proporcingumo problemą.41 Tokia galimybė buvo (ir yra) numatyta ATPK 301 straipsnio (1999 m. lapkričio 11 d. redakcija) 1 dalyje, pagal kurią institucija (pareigūnas),
nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į ATPK nustatytas atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančias aplinkybes bei
kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo
ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą, nei sankcijoje numatyta
minimali, arba paskirti švelnesnę nuobaudą, nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.
Ši norma iš dalies galėtų padėti spręsti itin griežtos sankcijos proporcingumo
problemą. Iš dalies, nes, kaip minėjau, itin griežtos sankcijos numatymas už nelabai pavojingą pažeidimą ir dispozityvus galimybės skirti švelnesnę, nei įstatyme
numatyta, sankciją pobūdis visad palieka nemažą neproporcingai griežtos sankcijos pritaikymo pavojų. Tačiau bene esminis dalykas yra tai, kad pats Konstitucinis
Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą išaiškino, kad švelnesnės, nei įstatyme numatyta, sankcijos gali būti taikomos itin retai, tik išimtiniais atvejais, tik esant ypatingų atsakomybę lengvinančių aplinkybių, t. y. Konstitucinis Teismas itin apribojo
pernelyg griežtų minimalių sankcijų netaikymo galimybes. Tik labai retais nagrinėtos normos taikymo atvejais asmeniui, neteisėtai disponuojančiam iki 2 MGL vertės akcizinėmis prekėmis, galėtų būti skiriama švelnesnė nei 20 tūkst. litų bauda.
Praktikoje „ypatingos“ lengvinančios aplinkybės retos. Daugelis atvejų yra eiliniai,
kaip ir daugelis kitų, be ypatingų aplinkybių. Tad dažniausiai išimtinė galimybė taikyti ne neproporcingai griežtą sankcijoje numatytą baudą, o švelnesnę, neegzistuoja.
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Atsiribojimas nuo vertybinių klausimų ir koncentracija į teisinio mechanizmo nagrinėjimą matyti ir kitose bylose. Pvz., 2005 m. lapkričio 3 d. nutarime dėl ekonominių sankcijų už Tabako
kontrolės įstatyme proporcingumo, Konstitucinio Teismo motyvuose matome tik tą pačią cituotą bendrą frazę („nėra jokių teisinių argumentų, dėl kurių už (...) nurodytas visuomenei pavojingas veikas įstatymų leidėjas negalėtų nustatyti būtent tokio dydžio piniginių baudų (ir toliau...)“),
kuri vėliau buvo panaudota (nukopijuota) ir 2005 m. lapkričio 10 d. nutarime, o likusi didžioji
dalis motyvų skirta analizuoti, ar buvo numatyta nors kokia galimybė teismui taikyti švelnesnes, nei įstatymo numatyta, sankcijas.
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Tokio metodologinio požiūrio į proporcingumo problemą, kai nevertinamas ar
itin abstrakčiai, lakoniškai ir nediferencijuotai vertinamas sankcijos proporcingumas, o dėmesys kreipiamas tik į išimtinio pobūdžio formalią galimybę pritaikyti
švelnesnę, nei įstatymo numatyta, sankciją Konstitucinis Teismas nuosekliai laikosi
ne tik vertindamas administracines, bet ir baudžiamąsias sankcijas.
Antai 2003 m. birželio 10 d. nutarime Konstitucinis Teismas pasisakė dėl 1998 m.
vasario 3 d. redakcijos BK 312 straipsnio 3 dalyje numatytų sankcijų už kontrabandą proporcingumo. Šioje normoje buvo numatyta itin kvalifikuota kontrabandos
sudėtis, kurioje šalia tokių požymių, kaip didelio kiekio šaunamųjų ginklų ar sprogmenų ar stambaus masto (daugiau nei 500 MGL) kontrabandos, buvo nurodyti tokie požymiai, kaip grupės iš anksto susitarusių asmenų arba pakartotinai padaryta
kontrabanda, kai kontrabandos dalyko vertė viršija 100 MGL. Už tokius nusikaltimus buvo numatyta sankcija – nuo 5 iki 10 metų laisvės atėmimas su bauda.42
Matyti, kad šioje normoje nediferencijuotai numatyta atsakomybė už labai įvairaus pavojingumo veikas. Iš anksto susitarusių asmenų grupė ir pakartotinis daugiau nei 100 MGL vertės dalykų kontrabandos padarymas iš esmės skiriasi savo pavojingumo pobūdžiu nuo kitų dispozicijoje numatytų požymių. Tačiau vis viena šių
požymių nustatymas itin kvalifikavo kontrabandą, o tai reiškė, kad sankciją griežtino geometrine progresija nuo „laisvės atėmimo iki 5 metų ir bauda ar be baudos
arba bauda“ (BK 312 str. 1 d. (1998 m. vasario 3 d. redakcija) iki minėtos sankcijos su
privaloma laisvės atėmimo bausme nuo 5 iki 10 metų ir dar su bauda, ir dar su turto konfiskavimu, taikomu taip pat ir pagal BK 312 str. 1 dalį. Palyginimui: tuo metu
galiojusio BK 104 straipsnyje už nužudymą buvo numatyta labai panašaus griežtumo sankcija – laisvės atėmimas nuo 5 iki 12 metų be baudos ir be turto konfiskavimo. Dar įdomu ir reikšminga, kad pagal Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo metu galiojusius įstatymus grupės asmenų arba pakartotinė kontrabanda, kai
jos dalyko vertė sudarė nuo 100 iki 250 MGL, buvo (ir yra) kvalifikuojama tik kaip
administracinis teisės pažeidimas pagal ATPK 210 straipsnį. Pagal Konstitucinio
Teismo sprendimo metu galiojusį ir šiuo metu galiojantį BK 199 straipsnį grupinė
kontrabanda (kai dalyko vertė viršija 250 MGL) galėjo (ir gali) būti baudžiama vien
bauda. Šios aplinkybės galėjo (turėjo?) Konstituciniam Teismui pakišti mintį, kad
1998 m. numatytos sankcijos už pakartotinę ar grupinę kontrabandą buvo aiškiai
perteklinės, neproporcingos. Taip pat reikšminga ir iliustratyvu, nors Konstitucinis
Teismas to ir negalėjo žinoti, kad 2009–2011 metais apskritai už jokią kontrabandą
pagal BK 199 straipsnio 1 dalį (net ir tuomet, kai kontrabandos dalykas buvo itin
42

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, 1998 metų vasario 3 dienos redakcija. Prieiga per
internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=61503>.
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didelės vertės) nebuvo skirta griežtesnė nei 4 metų laisvės atėmimo bausmė.43 Taigi
teismų praktika parodė, kad 5 metų laisvės atėmimo bausmės pritaikymo už kontrabandą poreikis yra tik išimtiniais atvejais ir nustatyti tokią minimalią sankciją
už tokį pažeidimą būtų paprasčiausiai nepagrįsta ir neprotinga. Šalia šių sisteminių
teisinių argumentų, suvokiant, kokį negatyvų poveikį žmogui, jo gyvenimui daro
5 ir daugiau metų laisvės atėmimo bausmė, ir suvokiant, kad ji numatyta už ekonominį nusikaltimą, kuris netgi nėra stambaus masto ir atitinkamai jo sukeliama žala
valstybei ir kitiems ūkio subjektams nėra labai reikšminga, o finansinė žala pažeidėjo turi būti atlyginama pagal muitinės pareikštus mokestinius ieškinius, mano
nuomone, tampa akivaizdu, kad tokiomis griežtomis sankcijomis už grupinę ar pakartotinę 100–500 MGL vertės dalyko kontrabandą buvo aiškiai pažeistas balansas
tarp valstybės ir ūkio subjektų finansinių ir ekonominių interesų apsaugos ir konkrečių pažeidėjų interesų.
Konstitucinis Teismas šiame nutarime apsiribojo tik teoriniais teiginiais apie
bausmių proporcingumą: „Konstitucijoje įtvirtintas prigimtinio teisingumo principas suponuoja tai, kad baudžiamajame įstatyme nustatytos bausmės turi būti teisingos. Teisingumo ir teisinės valstybės konstituciniai principai inter alia reiškia, kad
valstybės taikomos priemonės turi būti adekvačios siekiamam tikslui. Taigi bausmės
turi būti adekvačios nusikalstamoms veikoms, už kurias jos nustatytos; už nusikalstamas veikas negalima nustatyti tokių bausmių ir tokių jų dydžių, kurie būtų akivaizdžiai neadekvatūs nusikalstamai veikai ir bausmės paskirčiai. (...) Bausmės ir
jų dydžiai baudžiamajame įstatyme turi būti diferencijuojami atsižvelgiant į nusikalstamų veikų pavojingumą.“ Sprendime daugiau nieko nerastume tuo aspektu, ar
skundžiamo BK 312 straipsnio 3 dalies sankcija proporcinga joje numatytiems pažeidimams. Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad BK 312 straipsnio 3 dalies
sankcija (joje nustatyta minimali bausmė) neprieštarauja Konstitucijai, kadangi ji
netrukdė teismui individualizuoti konkrečiam asmeniui už konkrečią šioje dalyje
nurodytą nusikalstamą veiką skiriamos bausmės ir taip vykdyti teisingumo.
Taigi Konstitucinis Teismas sutelkė dėmesį vien į tai, ar teismui buvo teisinė galimybė pritaikyti švelnesnę, nei įstatyme numatyta, sankciją. Bet vėlgi pabrėžė, kad
tokia galimybe teismas turi naudotis tik išimtiniais atvejais, tik esant ypatingų atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Turint galvoje itin didelį sankcijos griežtumą
ir tai, kad daugeliu atvejų tokia sankcija yra neproporcingai griežta (kaip minėta,
2009–2011 metais už kontrabandą nė karto nebuvo pritaikyta griežtesnė kaip 4 metų
laisvės atėmimo bausmė), taip išeina, kad sankcijoje numatytas 5 metų laisvės atėmimo bausmės minimumas netrukdė vykdyti teisingumo tik išimtiniais, ypač
43
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retais atvejais. Iš Konstitucinio Teismo argumentacijos išplaukia, kad absoliučioje
daugumoje bylų, kur asmenys buvo kaltinami dėl grupinės ar pakartotinės kontrabandos, sankcijoje numatyta itin griežta, nužudymo sankcijai tolygi bausmė buvo
neva proporcinga ir taikytina ir toks reguliavimas ir praktika neva Konstitucijai
neprieštaravo.
Galima daryti išvadą, kad Konstitucinis Teismas bylose dėl sankcijų proporcingumo tiek metodologiškai, tiek vertybiškai labai specifiškai žiūri į proporcingumo
principą, dažnai užimdamas provalstybinę poziciją, aiškiai teikdamas prioritetą visuomenės ir valstybės interesams, atidžiai neieškodamas tinkamo šių interesų balanso su individualiais interesais, nevertindamas, ar sankcijos nesudaro perteklinės
asmeninės naštos pažeidėjui.44 Tai leidžia prognozuoti, kad yra itin menkai tikėtina,
kad šis teismas suabejotų kokio nors turto paėmimo mechanizmo materialiniu proporcingumu, jeigu tik būtų numatyta bent mažiausia (kad ir labai ribota) galimybė
teismui tokio mechanizmo netaikyti.
Taigi atlikus EŽTT ir Konstitucinio Teismo praktikos taikant proporcingumo
principą analizę, darytinos išvados, kad materialinio proporcingumo klausimas:
• yra vertybinis, o ne formalus sprendimas dėl visuomeninio ir individualaus
intereso protingo ir sąžiningo balanso,
• jį sprendžiant svarbu aiškiai įvardyti visuomenės ir individualius interesus, kurių suderinimo problema iškyla dėl tam tikrų prievartos priemonių
pritaikymo,
• jis reikalauja diferencijuoto požiūrio į skirtingo pobūdžio, skirtingos reikšmės
visuomeninius interesus (atitinkamai – skirtingo pavojingumo ir pobūdžio
pažeidimus, skirtingus pažeidėjus),
• jis reikalauja išsamaus, visus svarbius susijusius aspektus apimančio (sisteminio) požiūrio (pvz., nagrinėjant tam tikros poveikio priemonės proporcingumą neignoruoti aplinkybės, kad pažeidėjui tenkančią naštą sudaro dar ir kitos
taikomos priemonės),
44

Išsiskiria tik Konstitucinio Teismo 2001 m. spalio 2 d. ir 2009 m. balandžio 10 d. nutarimai, kuriuose tokios administracinės nuobaudos (baudos) už kelių eismo taisyklių pažeidimus sumokėjimo užtikrinimo priemonės kaip vairuotojo pažymėjimo sulaikymas ar nutemptos transporto priemonės negrąžinimas buvo pripažintos neproporcingomis. Tiesa, metodologiniu požiūriu
KT argumentacija palieka daugiau klausimų, negu pateikia atsakymų. Antai 2001 m. spalio 2 d.
sprendime KT tik konstatavo priemonės turinį, kad, sulaikius vairuotojo pažymėjimą, asmuo
negalės naudotis savo teise vairuoti automobilį, bet nesiėmė aiškinti, kodėl toks teisės apribojimas yra neproporcingas valstybės interesui išieškoti administracines nuobaudas. 2009 m. balandžio 10 d. nutarime KT pabrėžė, kad automobilio nutempimas yra paprastai naudojamas kaip
priemonė pašalinti kliūtį eismui ir kartu užkirsti kelią turto sugadinimui. Tačiau nieko nepasisakė, kodėl tokios priemonės pritaikymas būtų neproporcingas valstybės interesui efektyviai
įvykdyti administracines nuobaudas.
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• jis reikalauja asmens individualiai patiriamos naštos dėl atitinkamų priemonių pritaikymo atidaus ir jautraus vertinimo,
• argumentai turi būti pagrįsti konkrečiomis bylos aplinkybėmis ir faktais ir neturi remtis paviršutiniškais bendro pobūdžio teiginiais ar prielaidomis,
• proporcingumo klausimas nėra tapatus geriausio problemos sprendimo
klausimui,
• proporcingumo principo ribose sprendimų priėmėjai (įstatymų leidėjas, konkrečias bylas sprendžiantys teismai) turi tam tikrą nuožiūros laisvę, tad proporcingumo principo pažeidimu nelaikytinas nelabai didelis disbalansas tarp
visuomeninio ir individualaus intereso.
1.3. TURTO KONFISKAVIMO PROPORCINGUMAS:
PROCESINIS ASPEKTAS
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje ir tarptautiniuose
teisės aktuose įtvirtintą nekaltumo prezumpcijos principą nesant apkaltinamojo
nuosprendžio asmuo negali būti laikomas kaltu, o tokiu gali būti pripažintas tik
pagal įstatyme įtvirtintas taisykles ištyrus ir išnagrinėjus baudžiamąją bylą, visos
abejonės, kylančios nagrinėjant baudžiamąją bylą, turi būti vertinamos kaltinamojo naudai ir iki nuosprendžio įsiteisėjimo procesiniuose dokumentuose turi būti
vengiama formuluočių apie įrodytą įtariamojo ar kaltinamojo kaltumą.45 Valstybei
siekiant paimti turtą, kuris įgytas neteisėtai (nusikalstamu būdu), turi būti įrodomas šis turto konfiskavimo pagrindas ir nebūti procesinių kliūčių konfiskuoti turtą. Ar tokių kliūčių nebus ir toks tikrovėje esantis pagrindas bus teisiškai įrodytas,
gali priklausyti nuo procesą reglamentuojančių taisyklių. Vienos svarbiausių tokių taisyklių nustato įrodinėjimo naštos paskirstymą ir įrodymų pakankamumą.
Pavyzdžiui, gali būti laikomasi panašių nuostatų, kaip ir išplaukiančių iš minėtos
nekaltumo prezumpcijos, kad neteisėtą turto kilmę, kaip ir kaltinamojo kaltumą
dėl nusikaltimo,46 turi įrodyti prokuroras, valstybės institucijos arba, atvirkščiai,
kaltininkui gali tekti našta paneigti neteisėtą turto kilmę. Nustatant įrodymų pakankamumą, pavyzdžiui, gali būti reikalaujama, kad nusikalstama turto kilmė
būtų įrodoma kaip asmens kaltumas nusikaltimo padarymu, be pagrįstų abejonių.
Kita vertus, gali būti nustatyta, kad tam pakanka mažiau įrodymų, pavyzdžiui,
įrodymų persvaros, reiškiančios, kad labiau tikėtina tai, jog turtas įgytas nusikalstamu būdu, nei tai, kad jis įgytas teisėtai. Su įrodinėjimo naštos paskirstymu ir
45

Goda G., Kazlauskas M., Kuconis Pr. Baudžiamojo proceso teisė. Vadovėlis. 2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 50–51.
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įrodymų pakankamumu susijusios prezumpcijos. Pavyzdžiui, įstatyme gali būti
įtvirtinama, kad kaltininko turimas ar per tam tikrą laikotarpį iki nusikaltimo
padarymo įgytas turtas laikomas įgytu nusikalstamu būdu. Tačiau ši prezumpcija gali būti paneigta įrodžius jos neteisingumą. Minėta, kad našta tai padaryti
gali būti nustatyta kaltinamajam. Kita vertus, turto paėmimui dėl neteisėtos veikos gali kliudyti tai, kad procesas dėl šios veikos nėra baigiamas apkaltinamuoju
nuosprendžiu. Tačiau galbūt gali būti nustatyta, kad turto paėmimas galimas ir be
tokio nuosprendžio.
Taigi viena galimybių užtikrinti veiksmingesnį neteisėtai (nusikalstamu būdu)
įgyto turto paėmimą – palengvinti pagrindų paimti tokį turtą įrodinėjimo procesą, pavyzdžiui, nustatyti mažesnį įrodymų, kuriuos turi surinkti valstybės institucijos, pakankamumą neteisėto turto gavimui įrodyti, įtvirtinti nusikalstamos
(neteisėtos) turto kilmės prezumpcijas, perkelti tokių prezumpcijų paneigimo naštą kaltinamajam, taip pat nesieti turto paėmimo su apkaltinamuoju nuosprendžiu.
Tačiau teisinėje valstybėje svarbu paisyti konstitucinių nuostatų, žmogaus teisių.
Lietuvos Respublikoje šias turto konfiskavimo ribas apibrėžia Lietuvos Respublikos
Konstitucija ir reikšmingiausias tarptautinis teisės aktas, įtvirtinantis žmogaus teises – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Šių pamatinių teisės aktų nuostatos tiriamos analizuojant jas atskleidžiančią EŽTT, Europos žmogaus teisių komisijos (toliau vadinama – Komisija arba EŽT komisija) ir Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją.
1.3.1. ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ
APSAUGOS KONVENCIJOS PROCESINIAI REIKALAVIMAI
TURTO KONFISKAVIMUI

Konvencijos 6 straipsnyje įtvirtinta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Pagal šio
straipsnio 1 dalį, kai sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir
pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo
turi teisę, kad bylą per kuo trumpiausią laiką viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal
įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Pagal Konvencijos 6 straipsnio 2 dalį kiekvienas nusikaltimo padarymu kaltinamas asmuo laikomas nekaltu
tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą.47 EŽTT plenarinė sesija byloje Barberà,
Messegué ir Jabardo prieš Ispaniją išaiškino, kad Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintas nekaltumo prezumpcijos principas. Jis reikalauja, be kita ko, kad atlikdami savo pareigas teisėjai neturėtų išankstinės nuostatos, kad kaltinamasis padarė
nusikaltimą, kuriuo kaltinamas; įrodinėjimo pareiga, pareiga pateikti pakankamai
47

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija // Žin., 2011, Nr. 156-7390.
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įrodymų kaltinamojo nuteisimui tenka kaltinimui ir bet kokios abejonės turi būti
aiškinamos kaltinamojo naudai.48
Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtinta teisė į nuosavybės apsaugą. Pagal šio straipsnio 1 dalį kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę netrukdomas naudotis savo nuosavybe. Iš nieko negali būti atimta jo nuosavybė, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina visuomenės interesams ir tik įstatymo nustatytomis
sąlygomis bei vadovaujantis bendraisiais tarptautinės teisės principais. Tačiau šio
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio 1 dalies nuostatos jokiu būdu neriboja valstybės teisės taikyti tokius įstatymus, kokie, jos manymu, jai reikalingi, kad
ji galėtų kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgdama į bendrąjį interesą arba
kad garantuotų mokesčių, kitų rinkliavų ar baudų (bausmių) mokėjimą.49
Taigi gali kilti klausimas, kiek šios Konvencijos nuostatos reikšmingos konfiskuojant nusikalstamu (neteisėtu) būdu įgytą turtą. EŽTT ir Komisija ne kartą nagrinėjo pareiškimus, kuriuose keltas Konvencijos pažeidimų dėl turto konfiskavimo,
susijusio su nusikalstamomis veikomis, klausimai. Dalis šių klausimų susiję ir su
turto paėmimo procesu.
Mokslinių nuomonių dėl Konvencijos turinio šiais klausimais gali būti įvairių.
Tačiau galutinis žodis dėl to priklauso EŽTT. Būtent šio Teismo sprendimai gali lemti, ar pasirinktos vienokios ar kitokios turto konfiskavimo procedūros bus pripažintos suderinamomis su Konvencijos nuostatomis. EŽTT jurisprudencija yra gausi ir
neretai nevienareikšmiška. Todėl šiame darbe daug dėmesio skiriama šio Teismo
precedentams ir visam tam, kas gali padėti juos geriau suvokti, numatyti EŽTT
sprendimus dėl vienokių ar kitokių palengvintų turto konfiskavimo procedūrų.
1.3.1.1. NUSIKALSTAMAI AR KITAIP NETEISĖTAI ĮGYTO
TURTO KONFISKAVIMAS NESANT NUOSPRENDŽIO
IR NE BAUDŽIAMOJO PROCESO TVARKA

Minėta, kad pagal nekaltumo prezumpciją asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas
nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Toks kaltumas įrodomas baudžiamojo proceso tvarka. Pareiga įrodyti asmens
kaltumą tenka valstybės institucijoms. Nusikaltimo padarymas turi būti įrodytas
nepaliekant dėl to pagrįstų abejonių. Taigi kyla klausimas, ar asmens turtas gali
būti paimtas kaip neteisėtai, galbūt net nusikalstamai, įgytas nesilaikant minėtų
48

EŽTT 1988 m. gruodžio 6 d. sprendimas byloje Barberà, Messegué ir Jabardo prieš Ispaniją,
Nr. 10590/83, § 77. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
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reikalavimų – remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu, pritaikant prezumpcijas, perkeliant įrodinėjimo pareigą, ne baudžiamojo proceso tvarka.
Šiuolaikinis organizuotas nusikalstamumas, susijęs su prekyba narkotikais, kitais labiau pavojingais nusikaltimais, dažnai sunkiai atskleidžiamas ir pažabojamas įprastinėmis baudžiamojo proceso priemonėmis, patraukiant kaltus asmenis
baudžiamojon atsakomybėn, tokiu būdu konfiskuojant jų neteisėtai įgytą turtą.
Todėl siekiant užkardyti tokius nusikaltimus valstybės linkusios pašalinti tokių
nusikaltimų paskatas – gaunamą neteisėtą turtinę naudą, paimdamos ją minėta
palengvinta procesine tvarka.
Atlikus Komisijos ir EŽTT jurisprudencijos analizę, yra pagrindo manyti, kad sprendžiant, ar tokiu būdu paimant neteisėtos kilmės turtą nepažeidžiama Konvencija, reikšminga ir turto paėmimo prigimtis, tikslas. Todėl toliau
Konvencijos taikymo problemos aptariamos atitinkamai jas išskiriant ir pagal šį
reikšmingą požymį.
1.3.1.1.1. TURTO KONFISKAVIMAS KAIP PREVENCINĖ
PRIEMONĖ KOVOJANT SU MAFIJA

Šiuo atžvilgiu galima išskirti pirmiausia nagrinėtus pareiškimus prieš Italiją dėl
turto konfiskavimo taikant 1956 m. įstatymą Nr. 1423, 1965 m. įstatymą Nr. 575 ir
1982 m. įstatymą Nr. 646 (toliau vadinama – Įstatymai).50 Šie įstatymai nustatė prevencines priemones asmenims, kurie kelia pavojų saugumui ir visuomenės moralei.
Jie buvo taikomi asmenims, kurių elgesys ar gyvenimo būdas rodo, kad jie nuolat
bent iš dalies gyvena iš nusikalstamu būdu įgyto turto ar atlyginimo už bendrininkavimą ar kurių objektyvus elgesys sudaro pakankamą pagrindą tikėti, kad jie linkę
nusikalsti. Tokiems asmenims gali būti paskiriama policijos priežiūra kartu, jei būtina, su draudimu gyventi nurodytoje administracinėje vietovėje arba, jeigu asmuo
itin pavojingas, – su įpareigojimu gyventi nurodytoje administracinėje vietovėje.
Šios prevencinės priemonės taikomos ir asmenims, įtariamiems priklausymu
mafijos tipo susivienijimui. Pagal minėtą 1982 m. įstatymą tokiais atvejais prevencinių priemonių taikymo proceso metu teismas motyvuotu sprendimu galėjo laikinai
apriboti tokio asmens tiesiogiai ar netiesiogiai valdomo turto nuosavybės teises, kai
yra pakankamai netiesioginių įrodymų (pavyzdžiui, reikšmingas neatitikimas tarp
tokio įtariamojo gyvenimo būdo ir jo faktiškai gautų ar deklaruotų pajamų), kad šis
turtas yra gautas iš neteisėtos veiklos ar investavus taip gautą turtą. Kartu su taikoma prevencine priemone teismas konfiskuoja tą apribotą turtą, kurio atžvilgiu neįrodyta, kad šis įgytas teisėtai.
50
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Komisija 1991 m. priėmė sprendimą dėl peticijos M. prieš Italiją, kuria pareiškėjas skundėsi dėl nuosavybės paėmimo taikant pirmiau nurodytas Įstatymų nuostatas. Pareiškėjas skundėsi, kad konfiskuotas beveik visas jo turtas, taikant minėtą
1982 m. įstatymą turtui, iš esmės įgytam 1975–1977 metais, t. y. tuo laikotarpiu,
kai jis negalėjo būti laikomas priklausančiu nusikalstamam susivienijimui. Taip,
anot pareiškėjo, atgal taikant įstatymo nuostatas pažeistas Konvencijos 7 straipsnis.
Pareiškėjas skundėsi ir dėl to, kad jo turto konfiskavimas prilygo bausmei be nuteisimo. Tačiau tiriant turto konfiskavimo pagrindų įrodinėjimo procesą žmogaus
teisių atžvilgiu svarbu tai, kad Komisija, atsižvelgdama į pareiškime nurodytas
aplinkybes, ypač turto konfiskavimo pagrindus, išnagrinėjo pareiškimą ir pagal
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies bei Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio
nuostatas.
Komisija, atsižvelgdama į EŽTT ir Italijos nacionalinių teismų jurisprudenciją,
padarė išvadą, kad prevencinių priemonių taikymo procesas pagal Įstatymus autonomiškas nuo baudžiamojo proceso ir jame nėra nustatomas kaltumas nusikaltimo padarymu, šiame procese pareiškėjas nebuvo nei kaltintas, nei nuteistas dėl nusikaltimo, turto konfiskavimas taikytas kaip prevencinė priemonė, skirta užkirsti
kelią neteisėtai panaudoti konfiskuojamą turtą. Todėl Komisija pripažino pareiškimą neatitinkančiu Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies reguliavimo dalyko.
Komisija padarė išvadą, kad pareiškėjo turto konfiskavimas neabejotinai paveikė jo Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtintą teisę netrukdomai
naudotis savo nuosavybe, tačiau pateko į šio straipsnio 2 dalies reguliavimo sritį,
turi būti vertinamas pagal valstybės teisę kontroliuoti nuosavybės naudojimą. Be
to, nustatyta, kad turto konfiskavimas taikytas remiantis įstatymu ir tarnavo bendrajam (viešajam) interesui užkirsti kelią neteisėtam turto, kurio teisėta kilmė neįrodyta, panaudojimui visuomenei pavojingu būdu.51
Tiriant turto konfiskavimo pagrindų įrodinėjimo procesą žmogaus teisių atžvilgiu taip pat svarbu tai, kad vertindama, ar turto konfiskavimas atitinka Konvencijos
pirmojo protokolo 1 straipsnį, ir pažymėdama, kad turi būti nuspręsta ir tai, ar turto konfiskavimas buvo proporcingas siekiamam tikslui, Komisija susiejo šį sprendimą su procesinių turto konfiskavimo taikymo sąlygų įvertinimu.
Komisija pažymėjo, kad pagal Įstatymus, kai yra „pakankamai netiesioginių įrodymų“, taikoma prezumpcija, jog asmens, įtariamo priklausymu nusikalstamam susivienijimui, turtas gautas iš neteisėtos veiklos arba tokios veiklos pajamų. Komisija,
51
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atsižvelgdama į EŽTT sprendimą byloje Agosi prieš Jungtinę Karalystę,52 taip pat pažymėjo tai, kad kiekviena teisinė sistema pripažįsta faktines ir teisines prezumpcijas.
Konvencija, be abejonės, apskritai nedraudžia tokių prezumpcijų. Tačiau pareiškėjo
teisė netrukdomai naudotis savo nuosavybe reiškia veiksmingų teisminių garantijų buvimą. Todėl privalu įvertinti, ar, atsižvelgiant į taikomos priemonės sunkumą,
procesas Italijos teismuose užtikrino pareiškėjui protingą galimybę gintis.
Šiuo atžvilgiu Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad pagal Italijos kasacinio teismo
jurisprudenciją neteisėtos pareiškėjo turto kilmės prezumpcija neperkėlė jam pareigos įrodyti turto kilmės teisėtumą, bet tik pareigą pateikti įrodymus, prieštaraujančius pateiktiems prokuratūros, kuriai tenka pareiga pateikti neteisėtos kiekvieno turto kilmės įrodymus. Pareiškėjas turėjo galimybę paneigti šiuos įrodymus
pateikdamas bet kokius reikšmingus įrodymus. Prevencinių priemonių taikymo
procesas vyko dalyvaujant abiem šalims trijų pakopų teismuose. Tai, kad apeliacinės instancijos teismas iš dalies panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą
konfiskuoti, patvirtino turto konfiskavimo proceso garantijų konkretumą ir gynybos teisių veiksmingumą. Italijos teismams buvo draudžiama priimti savo sprendimus remiantis vien įtarimais, bet reikalauta objektyviai pagrįsti faktus. Bylos duomenys niekaip nerodė, kad įrodymus teismai įvertino šališkai. Priešingai, svarūs
įrodymai prieš pareiškėją, kuris jau buvo nuteistas dėl dalyvavimo nusikalstame
susivienijime, taip pat pagrindė teismų sprendimus nuteisti pareiškėją dėl dalyvavimo mafijos tipo susivienijime.
Komisija turto konfiskavimo procesą, jo atitiktį siekiamam bendrajam interesui
vertino atsižvelgdama į šio intereso pobūdį ir svarbą. Taikyta priemonė yra nusikalstamumo prevencijos politikos dalis. Įgyvendindamas tokią politiką įstatymų
leidėjas privalo turėti plačias galimybes nuspręsti dėl problemos, kenkiančios viešajam interesui, buvimo, kuriai kontroliuoti turi būti imtasi priemonių, ir dėl to, kaip
taikyti šias priemones. Italijos organizuoto nusikalstamumo problemos pasiekė labai trikdantį lygį. Mafijos tipo susivienijimai tokie išplitę, kad tam tikrose srityse
valstybės kontrolė dėl to gerokai susilpnėjo. Milžiniškas šių susivienijimų pelnas iš
neteisėtos veiklos, ypač tarptautinės prekybos narkotinėmis medžiagomis, suteikia
joms galias, kurios kelia pavojų teisės viršenybės principui Italijoje. Priemonės kovai su ekonomine galia, ypač turto konfiskavimas, dėl kurio skundžiasi pareiškėjas,
Italijos Vyriausybės laikomas būtinu kovai su tokiais susivienijimais.
Remdamasi šiais argumentais ir atsižvelgdama į valstybių narių vertinimo laisvę, kaip kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgiant į bendrąjį interesą, ypač
52

EŽTT 1986 m. spalio 24 d. sprendimas byloje Agosi prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 9118/80. Prieiga
per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57418>.

47

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

baudžiamosios politikos, skirtos kovoti su svarbiausiais53 nusikaltimais, kontekste,
Komisija padarė išvadą, kad poveikis pareiškėjo teisei netrukdomai naudotis nuosavybe nebuvo neproporcingas siektam teisėtam tikslui. Todėl pareiškimas pagal
Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį pripažintas aiškiai nepagrįstu.
Komisija balsų dauguma pareiškėjo peticiją pripažino nepriimtina.54
Panašią peticiją Autorino prieš Italiją dėl turto konfiskavimo taikant Įstatymus
Komisija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytą sprendimą ir žemiau aptartą EŽTT
sprendimą, taip pat pripažino nepriimtina.55
1994 m. EŽTT priėmė sprendimą byloje Raimondo prieš Italiją, kurioje nagrinėtas klausimas, ar pareiškėjo nuosavybės teisių apribojimas ir sprendimas konfiskuoti
turtą pagal Įstatymus nepažeidė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės
į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką ir pirmojo protokolo 1 straipsnio nuostatų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo panaikintas apeliacinės instancijos teismo. Taigi ši byla negali
būti laikoma EŽTT precedentu galutinio turto paėmimo taikant Įstatymus klausimu.
Tačiau šioje byloje EŽTT panašiais argumentais kaip ir Komisija pirmiau minėtame sprendime pripažino, kad turto konfiskavimu siekta teisėtų tikslų. Tokia išvada padaryta ir dėl laikinojo nuosavybės teisių apribojimo. Teismas pažymėjo, kad
įtariamo mafijos kapitalo konfiskavimas yra veiksmingas ir būtinas ginklas kovoti
su šiuo vėžiu. Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio pažeidimas nustatytas
tik dėl to, kad įrašai apie taikytas priemones daliai turto nepateisinamai ilgai liko
viešuosiuose registruose po apeliacinės instancijos teismo sprendimo. Toks delsimas nebuvo nei numatytas įstatymu, nei būtinas kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgiant į viešąjį interesą. Be to, šioje byloje EŽTT pripažino, kad turto
konfiskavimas taikant Įstatymus yra Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reguliavimo dalykas, kadangi ši dalis taikoma bet kuriems ieškiniams su turtiniu reikalavimu, grindžiamiems turtinių teisių pažeidimu. Tačiau nustatyta, kad, priešingai
nei tvirtino pareiškėjas, šioje dalyje įtvirtinta teisė į bylos išnagrinėjimą per kuo
trumpiausią laiką nepažeista.56
2001 m. byloje Arcuri ir kiti prieš Italiją dėl turto konfiskavimo taikant Įstatymus
EŽTT išnagrinėjo pareiškimą, kurį pateikė šeimos nariai – Rocco Arcuri, jo žmona,
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EŽT komisijos 1991 m. kovo 15 d. sprendimas dėl pareiškimo M. prieš Italiją, pareiškimo
Nr. 12386/86. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-84327>.
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EŽT komisijos 1998 m. gegužės 21 d. sprendimas dėl pareiškimo Autorino prieš Italiją, pareiškimo
Nr. 39704/98. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-29649>.
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EŽTT 1994 m. vasario 22 d. sprendimas byloje Raimondo prieš Italiją, Nr. 12954/87. Prieiga per
internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57870>.
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judviejų sūnus ir žmonos duktė. Teismas nustatė, kad R. Arcuri įtartas esant nusikalstamo susivienijimo, dalyvaujančio narkotinių (psichotropinių) medžiagų prekyboje, nariu. 1995 m. Įstatymų taikymo procese pirmosios instancijos teismas
apribojo jo ir kitų pareiškėjų nuosavybės teises, be kitų, į 8 transporto priemones,
keletą žemės sklypų ir butų, dviejų įmonių akcijas ir daug dokumentų. Teismas motyvuodamas šį sprendimą pažymėjo, kad nacionalinės antimafijos brigados tyrimai
atskleidė neatitikimą tarp R. Arcuri finansinių priemonių ir jo teisėtos verslo veiklos bei deklaruotų pajamų.
Prevencinių priemonių taikymo proceso metu apklausti R. Arcuri su žmona ir
daug liudytojų. Teismui pateiktos apskaitininkų ir finansų ekspertų išvados bei telefoninių pokalbių stenogramos, taip pat dokumentai, susiję su kitais teismo procesais
prieš R. Arcuri ir kitus asmenis, įtariamus priklausant mafijos tipo susivienijimams.
1997 m. pirmosios instancijos teismas taikydamas kitas prevencines priemones
kartu nusprendė konfiskuoti turtą, į kurį buvo apribotos nuosavybės teisės proceso
metu. Sprendime nurodyta, kad 1959–1980 metais R. Arcuri keletą kartų nuteistas dėl
sukčiavimo, įtraukimo į prostituciją, užpuolimo, prievartos, neteisėto laisvės atėmimo, didelio nepadorumo viešoje vietoje, paleidimo apyvarton beverčių čekių, neteisėto šaunamųjų ginklų laikymo, nesąžiningo bankrutavimo ir nusikalstamo susivienijimo. Sprendimo prieš R. Arcuri priėmimo metu dar vyko baudžiamasis procesas dėl
lupikavimo ir mafijos tipo susivienijimo. Tiesa, procese dėl nusikalstamo susivienijimo buvo panaikintas jo kardomasis kalinimas. Tačiau ši aplinkybė nesukliudė teismui nuspręsti, kad pagrįstai tikėtina, jog R. Arcuri dalyvavo nusikalstamame susivienijime, lupikavo ir grasino mirtimi už nemokėjimą. Kardomasis kalinimas galėjo būti
tęsiamas esant labai didelei tikimybei, kad kaltinamasis yra kaltas, o štai prevencinių
priemonių taikymas galėjo būti pagrįstas ir mažesne kaltumo tikimybe.
Vertindamas R. Arcuri šeimos finansinę padėtį, teismas pažymėjo, kad buvo sunku atkurti jo įvairios ekonominės veiklos istoriją, kadangi R. Arcuri nevedė apskaitos. Kad ir kaip būtų, iš pateiktų įrodymų buvo aišku, kad bent dalis jo sėkmingai
sukaupto didelio turto buvo įgyta neteisėtai, kadangi tai buvo turtas, įgytas iš teisės pažeidimų – nesąžiningo bankroto, paleidimo apyvarton beverčių čekių, neteisėtos prekybos deimantais ir lupikavimo. Dalis šio turto oficialiai priklausė kitiems šeimos nariams – pareiškėjams. Tačiau teismas nustatė, kad visas R. Arcuri šeimos turtas įgytas
jo, bet šis dėl prieš jį nukreiptų teismo procesų nusprendė, kad bus geriau padovanoti
tam tikrą turtą dviem sutuoktinių vaikams, o žmoną padaryti savo verslo partnere.
Apeliacinės instancijos teismas paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą
nepakeistą, motyvuodamas tuo, kad R. Arcuri pavojingumas visuomenei nustatytas remiantis su teisėsauga benradarbiaujančių mafijos narių parodymais, duotais
kituose teismo procesuose, kuriuos patvirtino kiti esminiai įrodymai, kad R. Arcuri
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sukosi nusikalstamuose sluoksniuose bent iki dešimto dešimtmečio pradžios.
Telefoninių pokalbių išklotinės parodė, kad jis rimtai grasino savo skolininkams.
Vertindamas R. Arcuri tvirtinimus, kad jo finansinis turtas gali būti paaiškintas
R. Arcuri teisėta kaip verslininko veikla, apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad R. Arcuri šeimos turtas sukauptas iš nusikalstamu būdu gautų pajamų. Dėl
tikslios apskaitos trūkumo buvo neįmanoma nustatyti tikrąjį pelną, kurį R. Arcuri
gavo iš tam tikrų verslo sandorių. Be to, buvo įrodymų, kad teisėta jo šeimos veikla
pradėta, plėtota ir palaikyta naudojant iš R. Arcuri nusikalstamų veikų įgytą turtą.
Apeliacinės instancijos teismas taip pat, remdamasis kasacinio teismo jurisprudencija, pažymėjo, kad turtas, kuriam gali būti taikoma prevencinė priemonė – konfiskavimas, neprivalo formaliai priklausyti asmeniui, kuris laikomas pavojingu visuomenei, kadangi šis gali paprasčiausiai naudoti jį faktiškai lyg būtų savininkas.
Šioje byloje R. Arcuri neteigė, kad tam tikro turto perleidimas vaikams neleido jam
naudoti šį turtą kaip panorėjus. Be to, net jei būtų tiesa, kad žmona iš dalies dalyvavo versle, R. Arcuri išlaikė pirmapradį vaidmenį valdant ir organizuojant šį verslą.
Kasacinis teismas pareiškėjų skundus atmetė nurodydamas, kad apeliacinės instancijos teismas pateikė logiškus ir tinkamus sprendimo ginčijamais teisės klausimais motyvus.
EŽTT pripažino aiškiai nepagrįstu pareiškėjų skundą dėl Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtintos teisės netrukdomai naudotis nuosavybe ir
Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Tokį sprendimą Teismas priėmė atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus Komisijos sprendimus, taip pat EŽTT sprendimą
Raimondo byloje. Teismo motyvai iš esmės atitiko Komisijos motyvus, išdėstytus
sprendime dėl pareiškimo G. M. prieš Italiją.
Pareiškėjai taip pat skundėsi dėl kaltinamojo nusikaltimo padarymu teisių, įtvirtintų Konvencijos 6 straipsnio 3 dalyje, pažeidimo. Tačiau Teismas, atsižvelgdamas
į minėtą Komisijos ir savo jurisprudenciją, taip pat padarė išvadą, kad pareiškėjai
nebuvo kaltinami nusikaltimo padarymu, todėl šis skundas neatitiko 6 straipsnio
3 dalies reguliavimo dalyko.
EŽTT vienbalsiai pripažino pareiškimą aiškiai nepagrįstu.57
Panašią peticiją Riela ir kiti prieš Italiją dėl turto konfiskavimo taikant Įstatymus
EŽTT, atsižvelgdamas į minėtus ankstesnius sprendimus, taip pat vienbalsiai pripažino nepriimtina.58
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EŽTT 2001 m. liepos 5 d. sprendimas byloje Arcuri ir kiti prieš Italiją, Nr. 52024/99. Prieiga per
internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22586>.
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EŽTT 2001 m. rugsėjo 4 d. sprendimas byloje Riela ir kiti prieš Prancūziją, Nr. 52439/99. Prieiga
per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-42990>.

50

I skyrius

KONSTITUCINIAI TURTO KONFISKAVIMO ASPEKTAI

1.3.1.1.2. GRYNŲJŲ PINIGŲ KONFISKAVIMAS
KOVOJANT SU PREKYBA NARKOTIKAIS

EŽTT atmetė pareiškimus dėl turto paėmimo taikant žemesnį turto kilmės neteisėtumo įrodymų pakankamumo lygį, nei būtinas nuteisiant asmenį dėl nusikaltimo,
kai turtas paimtas ne baudžiant už nusikaltimą, bet kovojant su prekyba narkotikais.
Antai Teismas atmetė du tokio pobūdžio pareiškimus, pateiktus Butlero ir Webbo
prieš Jungtinę Karalystę dėl turto konfiskavimo pagal Prekybos narkotikais įstatymą. Šiame įstatyme nustatyta, kad galėjo būti paimti grynieji pinigai, įvežami ar
išvežami iš Jungtinės Karalystės, laikinai apribojant į juos nuosavybės teises, kai
yra pagrindas manyti, kad šie pinigai tiesiogiai ar netiesiogiai yra bet kurio asmens
pajamos iš prekybos narkotikais ar bet kurio asmens ketinami panaudoti prekyboje
narkotikais. Kai pagal pateiktus įrodymus labiau tikėtina, nei netikėtina, kad paimti
pinigai atitinka šiuos požymius, teismas turėjo įgaliojimus šiuos pinigus konfiskuoti. Taikomas toks pats įrodymų pakankamumo reikalavimas kaip civiliniame procese. Turtui konfiskuoti pagrįsti tiesioginiai įrodymai nebuvo būtini. Pinigų paėmimas ir konfiskavimas galėjo būti taikomi net jei joks baudžiamasis procesas, susijęs
su paimtais pinigais, prieš bet kurį asmenį dėl prekybos narkotikais nebuvo pradėtas ar net nesvarstyta tai daryti.59
EŽTT nusprendė, kad turto konfiskavimas taikant tokį įstatymą buvo prevencinė priemonė ir negali būti prilygintas bausmei, kadangi buvo skirtas išimti iš
apyvartos pinigus, kurie buvo laikomi susiję su tarptautine neteisėta prekyba narkotikais. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad turto konfiskavimo tikslas nebuvo pareiškėjo nuteisimas ar išteisinimas ir neturėjo įtakos įrašams apie teistumą. Todėl
EŽTT pripažino, kad pareiškėjų skundai dėl Konvencijos 6 straipsnio nuostatų dėl
kaltinamojo nusikaltimo padarymu teisių pažeidimo neatitiko šių nuostatų reguliavimo dalyko.
Antra vertus, EŽTT, remdamasis tais pačiais kriterijais, nurodytais anksčiau aptariant turto konfiskavimą kovojant su mafija, pripažino, kad pareiškimuose pateikti skundai dėl Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio pažeidimo konfiskuojant
pinigus aiškiai nepagrįsti. Teismas, be kita ko, pažymėjo, kad, vertinant turto konfiskavimo proporcingumą siekiamam viešajam interesui užkirsti kelią narkotikų
prekybai, deramas svoris turi būti skiriamas plačiai valstybės diskrecijai nustatyti ir
įgyvendinti politiką šioje srityje. Teismui žinomos problemos, su kuriomis susiduria valstybės, siekdamos užkirsti kelią narkotikų įvežimui, ir jis yra pripažinęs, kad
griežtų sankcijų taikymas asmenims, dalyvaujantiems prekyboje narkotikais, yra
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EŽTT 2002 m. birželio 27 d. sprendimas byloje Butler prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 41661/98.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22577>.
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pateisinamas atsakas šiai nelaimei.60 Tai, kad turto konfiskavimas taikytas remiantis civiliniu įrodymų pakankamumo reikalavimu, nepaneigia proceso teisingumo ir
nepatvirtina, kad turto konfiskavimas buvo neproporcingas. 61
Be to, EŽTT pažymėjo, kad teisė į teisingą teismą baudžiamajame procese nėra
paneigiama, kai įrodinėjimo pareiga tam tikrais klausimais perkeliama kaltinamajam, taip, kai taikomos kaltinamajam nepalankios fakto ar teisinės prezumpcijos, su
sąlyga, kad jos neperžengia protingų (pagrįstų)62 ribų, atsižvelgiant į sprendžiamo
klausimo svarbą, ir užtikrina gynybos teises. Todėl juo labiau šios nuostatos turi
būti taikomos turto konfiskavimui, kai šis nėra baudžiamasis kaltinimas.63
Butlero pareiškimas EŽTT atmestas balsų dauguma, Webbo – vienbalsiai.
Šiais atvejais turto konfiskavimas, skirtingai nei taikant Italijos Įstatymus, skirtus
kovai su mafija, tiesiogiai nesietas su išvada, kad pareiškėjai linkę nusikalsti, gyvena
iš nusikalstamu būdu įgyto turto. Antai Butleras net nebuvo teistas dėl nusikaltimų,
susijusių su narkotikais, turėjo tik teistumą dėl iš pašto pavogtų pinigų laikymo. Už
šį nusikaltimą nubaustas penkeriems metams laisvės atėmimo. Vis dėlto tokio nusikaltimo ryšys su prekyba narkotikais gali būti laikomas menku. Be to, sprendime
neminima, kad dėl prekybos narkotikais, kuri susijusi su konfiskuotais pinigais, koks
nors asmuo būtų nuteistas. Nepaisant to, Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio
pažeidimas dėl šių pinigų konfiskavimo nenustatytas. Tai rodo, kokią plačią vertinimo laisvę pagal šį straipsnį EŽTT priskiria valstybėms Konvencijos dalyvėms sprendžiant, kaip kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgiant į bendrąjį interesą.64
Sprendime konfiskuoti turtą nebuvo aptarti Butlero paaiškinimai apie viso
savo turėto turto ir gabentų pinigų kilmę, Jungtinės Karalystės Vyriausybė atkreipė EŽTT dėmesį į aplinkybes, rodančias, kad šie paaiškinimai nebuvo įtikinami.
Webbo atveju sprendimo konfiskuoti motyvai, be minėto įstatymuose numatyto
pagrindo, nebuvo pateikti. EŽTT sprendime išdėstant bylos aplinkybes paminėta,
kad pareiškėjas sprendžiant turto konfiskavimo klausimą nepagrindė pinigų kilmės. Tai sudaro pagrindą manyti, kad šiems EŽTT sprendimams, pateisinantiems
turto konfiskavimą įrodymų apie neteisėtą turto kilmę persvara, galėjo turėti įtakos
ir pareiškėjų turto (pajamų) analizė.
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EŽTT 2004 m. vasario 10 d. sprendimas byloje Webb prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 56054/00.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-23743>.
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Harris D. et al. Harris, O‘Boyle & Warbick: Law of the European Convention on Human Rights.
2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 692.

52

I skyrius

KONSTITUCINIAI TURTO KONFISKAVIMO ASPEKTAI

1.3.1.1.3. TURTO KONFISKAVIMAS KITAIS
ATVEJAIS BE BAUDŽIAMOJO PROCESO

Asmens turto paėmimas valstybės naudai nebūtinai yra kriminalinė bausmė. Todėl
gali kilti klausimas, ar turto konfiskavimo pagrindų įrodinėjimo palengvinimas
gali būti taikomas tais atvejais, kai asmuo konfiskuojant turtą nėra pripažįstamas
kaltu dėl nusikaltimo padarymo, taip netiesiogiai kovojant ne tik su organizuotu
nusikalstamumu, prekyba narkotikais, bet ir kitokiais nusikaltimais.
EŽTT atmetė pareiškimus dėl turto paėmimo taikant žemesnį turto kilmės neteisėtumo įrodymų pakankamumo lygį, nei būtinas nuteisiant asmenį dėl nusikaltimo, kai turtas paimtas ne baudžiant už nusikaltimą, bet siekiant paimti neteisėtai
įgytą turtą.
EŽTT taip pat vienbalsiai atmetė Walsho pareiškimą prieš Jungtinę Karalystę
dėl neteisėtai įgyto turto paėmimo taikant toliau nurodytas Pajamų iš nusikaltimų įstatymo nuostatas. Šiame įstatyme įtvirtinti teismo įgaliojimai civiline tvarka
konfiskuoti turtą, gautą iš neteisėto elgesio. Apie elgesio neteisėtumą sprendžiama
pagal baudžiamąją teisę. Neteisėtam elgesiui įrodyti pakanka įrodymų persvaros.
Taikant šias nuostatas iš pareiškėjo konfiskuota pinigų suma, kuri apėmė įmoką namui įsigyti 2001 m. ir lėšas, laikytas banko sąskaitoje. Prašymas dėl šio turto
konfiskavimo pateiktas 2003 m. Teismas spręsdamas šį klausimą atsižvelgė į pareiškėjo teistumus. Prasidėję nuo 1980 m. tai buvo 132 kelių eismo taisyklių pažeidimai, vienas bendrininkavimas plėšime, 18 vagysčių, iš jų keturios įsibraunant į
būstą, 12 rengimosi vogti atvejų ir kt. Šie teistumai, teismo vertinimu, rodė pareiškėjo polinkį įsitraukti į sunkų nusikalstamą elgesį. Teismas neatsižvelgė į nusikaltimą (sukčiavimą), dėl kurio pareiškėjas kartu su bendrininkais išteisintas 2003 m.,
kadangi neturėjo galimybės įvertinti vieno liudytojo parodymų apie atpažinimą
kokybės. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nebuvo traukiamas baudžiamojon
atsakomybėn po to, kai su kitu asmeniu buvo sulaikytas įtariant plėšimu, tačiau
spręsdamas apie pareiškėjo polinkį nusikalsti rėmėsi ir tuo, kad šio nusikaltimo
dieną buvo užtiktas kartu su kitu asmeniu, kuris nešėsi pažymėtus banknotus, taip
pat policijos pateiktais duomenimis apie pareiškėjo ryšius su kitais teistais asmenimis. Teismas taip pat rėmėsi tuo, kad pareiškėjas nepagrindė savo turto. Nebuvo
duomenų, kurie patvirtintų jo teiginius apie prekybą automobiliais, taip pat oficialių įrašų apie jo įsidarbinimą. Tik menkos sumos iš tariamo darbo teikiant valymo paslaugas ir gautos pašalpos buvo pagrįstos. Todėl teismas padarė išvadą, kad
įrodymų persvara laiko, jog tam tikrą laiką pareiškėjo gyvenimo būdas buvo nusikalstamas, tai apima nesąžiningą, gobšų nusikalstamą elgesį su noru panaudoti
smurtą, jeigu būtina. Pareiškėjo teismai, ypač dėl bendrininkavimo plėšime, jo ryšiai su panašius nusikaltimus darančiais nusikaltėliais kartu su aplinkybėmis, dėl
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kurių jis pastaruoju metu buvo sulaikytas, įtikino teismą, kad nusikaltimai buvo
pagrindinis pareiškėjo pinigų įgijimo būdas daugelį metų. Todėl teismas pripažino, kad prašomos konfiskuoti sumos prilygo turtui, kuris įgytas neteisėtu elgesiu.
EŽTT vertindamas pareiškimą pirmiausia sprendė, ar turto konfiskavimo procesas reiškė baudžiamojo kaltinimo nagrinėjimą, dėl kurio turėtų būti taikoma
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis. Teismas atsižvelgė į tris kriterijus: kaip šis klausimas vertinamas pagal nacionalinę teisę, kaltinimo pobūdį ir gresiančią sankciją. Šie
kriterijai įtvirtinti byloje Engel ir kiti prieš Nyderlandus65 ir vėliau EŽTT Didžiosios
kolegijos išnagrinėtoje byloje Ezeh ir Connors prieš Jungtinę Karalystę.66
EŽTT nusprendė, kad pareiškėjas taikant minėtas Pajamų iš nusikaltimų įstatymo nuostatas nebuvo kaltinamas nusikaltimo padarymu. Remdamasis minėtais
kriterijais Teismas atsižvelgė į tai, kad pagal Jungtinės Karalystės teisę minėtas turto
konfiskavimo procesas laikomas civiliniu, ne baudžiamuoju. Šis procesas gali būti
vykdomas po išteisinimo dėl konkrečių nusikaltimų, tačiau yra atskiras, skiriasi laiku, procedūra ir turiniu. Jo tikslas nėra baudžiamasis ar atgrasomasis, bet skirtas
išreikalauti turtą, kuris pareiškėjui nepriklauso teisėtai. Šio proceso metu pareiškėjas nepripažintas kaltu dėl konkrečių nusikaltimų. Teismas, priimdamas sprendimą
konfiskuoti turtą, apdairiai neatsižvelgė į elgesį, dėl kurio pareiškėjas buvo išteisintas. Nors konfiskuota didelė suma, konfiskuojamas pinigų kiekis savaime nelemia,
kad procesas yra baudžiamojo pobūdžio.
Remdamasis pirmiau nurodytais argumentais EŽTT nusprendė, kad pareiškėjo
skundas dėl Konvencijos 6 straipsnio nuostatų, įtvirtinančių kaltinamojo nusikaltimo padarymu teises, pažeidimo neatitiko šių nuostatų reguliavimo dalyko.
EŽTT paliko nenagrinėtą pareiškėjo skundą dėl Konvencijos pirmojo protokolo
1 straipsnio pažeidimo taikant minėtą konfiskavimą, kadangi pareiškėjas neišnaudojo vidaus gynybos priemonių šiuo klausimu.67 EŽTT ir Komisija aptartais atvejais,
kai turtas konfiskuotas taikant žemesnį įrodymų pakankamumą ar prezumpcijas
prevenciniais tikslais kovojant su organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais, spręsdamas dėl turto konfiskavimo atitikties Konvencijos pirmojo protokolo 1
straipsnyje įtvirtintam proporcingumo principui, pabrėžė šių tikslų svarbą ir valstybių vertinimo laisvę kovojant su svarbiausiais nusikaltimais. Proporcingumo prin65

EŽTT 1976 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Engel ir kiti prieš Nyderlandus, pareiškimo Nr. 5100/71
ir kt. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57479>.
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EŽTT 2003 m. spalio 9 d. sprendimas byloje Ezeh ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 39665/98
ir kt. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61333>.
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EŽTT 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimas dėl pareiškimo Walsh prieš Jungtinę Karalystę priimtinumo, pareiškimo Nr. 43384/05. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-78661>.
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cipo pažeidimai nenustatyti ir vertinant tokį turto konfiskavimą siekiant kovoti su
organizuotu nusikalstamumu, su prekyba narkotikais. Tačiau kitokių nusikaltimų
atžvilgiu šis klausimas nenagrinėtas. Todėl gali kilti abejonė, ar žemesnio įrodymų pakankamumo ir kartu prezumpcijų taikymas prevenciniais tikslais kovojant
su nusikaltimais, kurie nėra itin pavojingi, atitiktų Konvencijos pirmojo protokolo
1 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo principą.
Minėta, kad pagal šio straipsnio 2 dalį jo 1 dalies nuostatos jokiu būdu neriboja valstybės teisės taikyti tokius įstatymus, kokie, jos manymu, jai reikalingi, kad ji
galėtų kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgdama į bendrąjį interesą. Taigi
jau pats šio straipsnio tekstas suteikia valstybei plačią vertinimo laisvę, kaip kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgiant į bendrąjį interesą. Akivaizdu, kad kova
su nusikalstamumu yra viešasis interesas. Konvencijos komentaro autorių nuomone, ši plati laisvė pateisina turto konfiskavimą kovojant su nusikaltimais apskritai.68
Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad procesinės Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio nuostatos ir Konvencijos 6 straipsnio nuostatos glaudžiai susijusios.
Antai minėtuose sprendimuose dėl Butlero ir Webbo pareiškimų EŽTT pareiškėjų
argumentus dėl Konvencijos 6 straipsnio nuostatų, įtvirtinančių teisę į teisingą teismą ne baudžiamajame procese, pažeidimo nusprendė nagrinėti Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio kontekste ir, kaip minėta, šio straipsnio pažeidimo nenustatė. Be to, sprendime dėl Butlero pareiškimo EŽTT nagrinėdamas skundą dėl
Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio pažeidimo pakartojo nuostatą, kad baudžiamajame procese nepaneigiama teisė į teisingą teismą, kai kaltinimas remiasi
fakto ar teisinėmis prezumpcijomis, nepalankiomis kaltinamajam, jeigu tokios prezumpcijos neperžengia protingų ribų, atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo svarbą
ir užtikrinant gynybos teises. Kartu Teismas pažymėjo, kad ši nuostata juo labiau
taikytina turto konfiskavimo procese, kuriame nėra nagrinėjamas baudžiamasis
kaltinimas. Tai sudaro pagrindą manyti, kad minėti turto konfiskavimui palankūs
įrodinėjimo palengvinimai, taikomi prevenciniais tikslais kovojant ir su lengvesniais nusikaltimais, savaime nepažeidžia Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtinto proporcingumo principo.
Apibendrinant iki šiol aptartus EŽTT ir Komisijos sprendimus, matyti, kad
sprendžiant, ar turto konfiskavimu, remiantis žemesniu neteisėtos turto kilmės įrodymų pakankamumu, nei būtinas įrodyti nusikaltimą, ir konfiskavimui palankių prezumpcijų taikymu nepažeidžiama Konvencija, visų pirma iškyla Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nekaltumo prezumpcijos ir pirmojo
protokolo 1 straipsnyje įtvirtintos teisės į nuosavybės apsaugą taikymo klausimas.
68
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Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis ir iš jos kylančios garantijos netaikomos, jei turto konfiskavimo procesas nėra kartu ir baudžiamasis kaltinimas. Apie tai sprendžiama atsižvelgiant į tris kriterijus: kaip šis klausimas vertinamas pagal nacionalinę teisę, kaltinimo pobūdį ir gresiančią sankciją. Tokio kaltinimo nėra, jeigu šio
proceso tikslas nėra nubausti, nuteisti ar išteisinti ir tokios nuostatos laikomasi nacionalinėje teisėje, proceso padariniai neturi įtakos įrašams apie teistumą. Tokiais
atvejais turtas gali būti konfiskuojamas taikant minėtus įrodinėjimo palengvinimus
prevenciniais tikslais, siekiant užkirsti kelią neteisėtai įgyto turto panaudojimui darant nusikaltimus, pavyzdžiui, organizuotam nusikalstamumui ar prekybai narkotikais. Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies nepažeidžia ir siekis tokiu būdu apskritai
konfiskuoti neteisėtai įgytą turtą, kuris gali būti susijęs ir su kitais, mažiau pavojingais nusikaltimais. Konfiskuojant turtą minėtais tikslais ir būdu nėra pažeidžiamas
ir Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnis.
Aptartose bylose turto kilmės neteisėtumas sietas nebūtinai su atskirai apibūdintomis konkrečiomis veikomis, bet su tikėtinai padarytų neteisėtų veikų, iš kurių gautas neteisėtas turtas, visuma. Sprendžiant apie turto kilmės neteisėtumą neapsiribota
tik vertinimu, ar asmuo padarė atskirai apibūdintą veiką, iš kurios neteisėtai gautas
turtas turėtų būti konfiskuotas. Apie tikimybę, kad padarytos tokios veikos, spręsta
ir pagal tai, ar asmens turėtas ar turimas turtas pagrįstas jo teisėtomis pajamomis.
Taigi minėti EŽTT ir Komisijos sprendimai bent tiesiogiai nepateikia ir atsakymo,
ar ir kokiais atvejais turto konfiskavimas gali būti taikomas vien tuo pagrindu, kad
remiantis žemesniu įrodymų pakankamumu nustatoma neteisėta pavojinga veika, iš
kurios gautas atskiras turto vienetas, nors asmens atitinkamu laikotarpiu turimas ar
turėtas bendras turtas, įvertinant jo pajamas, iš esmės gali būti pateisintas.
1.3.1.2. TURTO KONFISKAVIMAS ESANT
APKALTINAMAJAM NUOSPRENDŽIUI
1.3.1.2.1. TURTO DALIES, KONFISKUOTINOS
IŠ VIENOIŠ BENDRININKŲ, NUSTATYMAS

Atsižvelgiant į minėtą jurisprudenciją, yra pagrindo manyti, kad turto konfiskavimo
procesas juo labiau gali būti palengvintas, kai jis siejamas su priimtu apkaltinamuoju nuosprendžiu. Tačiau ir dėl tokių palengvinimų gali kilti klausimų. Pavyzdžiui, ar
nuteistajam gali būti perkelta įrodinėjimo pareiga sprendžiant gautos ir konfiskuotinos neteisėtos turtinės naudos dydžio klausimą.
Antai tokie palengvinimai įtvirtinti minėtame Pajamų iš nusikaltimų įstatyme, pagal kurį po nuteisimo sekantis turto konfiskavimas sudarytas iš dviejų etapų.
Pirmiausia teismas nustato, ar nuteistasis gavo naudos iš nusikalstamo elgesio ir kokia tai nauda. Ši nauda prilyginama taip gauto turto vertei. Antrame etape teismas
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sprendžia, kokio dydžio naudą galima išieškoti iš kaltininko. Išieškotina nauda laikoma gauta nauda, nebent nuteistasis įrodo, kad galima išieškoti suma yra mažesnė
nei gauta nauda. Tokiu atveju išieškoma tik tokia suma, kurią yra galimybė išieškoti,
o jeigu ji lygi nuliui, išieškoma nominali suma.
EŽTT sprendime dėl Minhaso pareiškimo prieš Jungtinę Karalystę nustatyta, kad
taikant šias nuostatas buvo konfiskuotas pareiškėjo, nuteisto dėl juvelyrinių dirbinių
plėšimo, turtas. Plėšime dalyvavo trys asmenys, tačiau kitų dviejų bendrininkų tapatybė nenustatyta. EŽTT konstatavo, kad nebuvo netinkama nustačius pagrobto turto vertę įpareigoti pareiškėją įrodymų persvara pagrįsti, kad iš plėšimo gauta nauda
padalyta tarp bendrininkų ir dėl to jo gauta nauda buvo mažesnė. Tokia informacija
buvo pareiškėjo išskirtinėje žinioje ir ši pareiga nebuvo sudėtinga jam įvykdyti. Tačiau
pareiškėjas tokia galimybe nepasinaudojo. EŽTT pripažino, kad nebuvo per sunki ir
įrodinėjimo našta perkelta pareiškėjui minėtame antrajame turto konfiskavimo etape.
Pareiškėjas galėjo duoti parodymus apie tai, kas nutiko dirbiniams, visiškai atskleisti
savo turimą turtą. Tačiau pareiškėjas to nepaaiškino ir melavo apie pinigų savo namui
kilmę, įskaitant tai, kad dalį jų suteikė artimieji, dėl ko turto konfiskavimo klausimą
sprendęs teismas padarė išvadą, kad labiau tikėtina, jog šie pinigai netiesiogiai gauti iš
plėšimo. Todėl EŽTT nustatė, kad pareiškimas dėl Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies
pažeidimo aiškiai nepagrįstas, ir vienbalsiai pripažino nepriimtinu.69
Taigi šis sprendimas rodo, kad nuteistajam, suderinamai su minėto straipsnio
nuostatomis, gali būti perkelta įrodinėjimo pareiga sprendžiant gautos ir konfiskuotinos neteisėtos turtinės naudos dydžio klausimą. Nuteistasis gali būti įpareigotas pagrįsti, kad jo gauta nauda yra mažesnė negu nusikaltimu įgyto turto vertė.
Nuteistajam gali būti nustatyta ir pareiga pagrįsti, kad galima konfiskuoti (išieškoti)
suma yra mažesnė nei gauta nauda.
1.3.1.2.2. IŠPLĖSTINIS TURTO KONFISKAVIMAS

Nuteisus asmenį gali kilti klausimas, ar gali būti konfiskuojamas ne tik tiesiogiai
ar netiesiogiai iš šio nusikaltimo gautas turtas, bet ir kitas tikėtinai nusikalstamai
nuteistojo gautas turtas, taikant tam palankias prezumpcijas, mažesnį įrodymų pakankamumą ir pan.
Minėtame Prekybos narkotikais įstatyme taip pat įtvirtinti teismo įgaliojimai
konfiskuoti to nuteistojo dėl prekybos narkotikais turtą, kuris bet kuriuo metu
gavo atlygį, susijusį su prekyba narkotikais. Konfiskuojama tokia suma, kuri atitinka šias pajamas, nebent teismas nustato, kad tik mažesnė suma gali būti išieškota.
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EŽTT 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimas dėl pareiškimo Minhas prieš Jungtinę Karalystę priimtinumo, pareiškimo Nr. 7618/07. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-95854>.
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Sprendžiant, kokią naudą nuteistasis gavo iš prekybos narkotikais, preziumuojama,
kad bet kuris turtas, nuteistojo turėtas bet kada po nusikaltimo padarymo ar šešerius metus prieš pradedant baudžiamąjį procesą, buvo gautas kaip atlygis, susijęs
su prekyba narkotikais, taip pat kad bet kokios nuteistojo išlaidos per tą patį laikotarpį buvo apmokėtos pajamomis iš prekybos narkotikais. Ši įstatymo prezumpcija
gali būti netaikoma, jeigu nuteistasis įrodo, kad ji neteisinga – turtas gautas teisėtai, arba ją taikant kiltų rimtas neteisingo sprendimo priėmimo pavojus. Pareiga
įrodyti, kad nuteistasis minėtu laikotarpiu turėjo turtą ar patyrė išlaidas, tenka
kaltinimui. Šiame įstatyme nustatytoms įrodinėjimo pareigoms įvykdyti pakanka
įrodymų persvaros.
EŽTT byloje Phillips prieš Jungtinę Karalystę padarė išvadą, kad prokuroro pareiškimas dėl nuteistojo turto konfiskavimo pagal šias įstatymo nuostatas neprilygo naujo kaltinimo pateikimui Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies prasme. Priimant
tokį sprendimą atsižvelgta ir į tai, kad nors konfiskavimą pritaikęs teismas preziumavo, kad nuteistasis gavo naudos iš prekybos narkotikais praeityje, tačiau tai nebuvo atspindėta teistumo registre, kuriame apsiribota įrašu apie nusikaltimą, dėl
kurio pareiškėjas nuteistas. EŽTT vertinimu, minėtų įstatymo nuostatų paskirtis
buvo įgalinti teismą nustatyti konfiskuotiną sumą, tokia procedūra analogiška teismui parenkant nuteistajam skirtinos baudos arba laisvės atėmimo bausmės dydį.
Tai dera su EŽTT sprendimu byloje Welch prieš Jungtinę Karalystę, kuriame tokio
pobūdžio turto konfiskavimas pripažintas bausme Konvencijos 7 straipsnio, draudžiančio skirti sunkesnę bausmę negu ta, kuri buvo taikoma nusikaltimo padarymo metu, prasme.70
Antra vertus, EŽTT Phillipso byloje sprendė, ar, nepaisant pirmiau nurodytos išvados, kad turto konfiskavimas pagal šias įstatymo nuostatas neprilygo naujo kaltinimo pateikimui, Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis vis tiek turėjo būti taikoma apginti pareiškėją nuo minėtų prezumpcijų. Teismas pažymėjo, kad nors ši dalis taikoma
viso baudžiamojo proceso metu, ne tik sprendžiant dėl kaltinimo teisingumo, nekaltumo prezumpcija kyla tik nusikaltimo, kuriuo kaltinama, atžvilgiu. Kai kaltinamojo kaltumas tinkamai įrodomas, 6 straipsnio 2 dalis negali būti taikoma bausmės
skyrimo proceso pateikiamiems tvirtinimams apie nuteistojo charakterį ir elgesį,
nebent šie kaltinimai yra tokio pobūdžio ir laipsnio, kad prilygsta naujo kaltinimo
pateikimui Konvencijos prasme. EŽTT šioje byloje penkiais teisėjų balsais prieš du
padarė išvadą, kad 6 straipsnio 2 dalis netaikytina.

70

58

EŽTT 1995 m. vasario 9 d. sprendimas byloje Welch prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 17440/90.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57927>.

I skyrius

KONSTITUCINIAI TURTO KONFISKAVIMO ASPEKTAI

EŽTT atsižvelgė į tai, kad Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis taikoma viso proceso dėl baudžiamojo kaltinimo metu, įskaitant bausmės skyrimo procesą. Kadangi
turto konfiskavimas prilygo pastarajam procesui, Teismas išnagrinėjo bylą ir pagal
šios dalies nuostatas. EŽTT pažymėjo, kad asmens teisė baudžiamojoje byloje būti
laikomam nekaltu ir reikalauti, kad kaltinimas įrodytų savo tvirtinimus prieš jį, sudaro dalį teisingo teismo sampratos, įtvirtintos 6 straipsnio 1 dalyje. Tačiau ši teisė
nėra absoliuti, kadangi prezumpcijos fakto ir teisės klausimais veikia kiekvienoje
baudžiamosios teisės sistemoje ir Konvencijos apskritai nėra draudžiamos tiek, kiek
valstybės neperžengia tam tikrų ribų, atsižvelgdamos į sprendžiamo klausimo svarbą ir užtikrindamos gynybos teises. Vis dėlto Teismas ir šiuo klausimu atsižvelgė į
tai, kad prezumpcijos šioje byloje taikytos siekiant ne palengvinti pripažinimą kaltu dėl nusikaltimo padarymo, bet įgalinti teismą tinkamai įvertinti konfiskuotiną
sumą. Nors kaltininkui nesumokėjus konfiskuotinos sumos grėsė papildomi dveji
laisvės atėmimo metai, EŽTT padarė išvadą, kad taip nebuvo sprendžiamas nuteisimo dėl kito su narkotikais susijusio nusikaltimo klausimas.
Be to, EŽTT pažymėjo, kad prezumpcijų taikymas šioje byloje nebuvo be saugiklių, visų pirma nuteistasis galėjo jas įrodymų persvara paneigti. Teismo procesas
šiuo klausimu buvo viešas, leista iš anksto susipažinti su kaltinimo medžiaga, pareiškėjas turėjo teisę pateikti rašytinius ir žodinius įrodymus. Kita vertus, EŽTT atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėtu atveju teismui pakako įrodymų persvaros nustatyti neteisėtą pareiškėjo turto kilmę net jei minėtos prezumpcijos nebūtų taikomos.
Vertindamas visumą, Teismas vienbalsiai nusprendė, kad Konvencijos 6 straipsnio 1
dalis nepažeista. Antra vertus, EŽTT pažymėjo, kad galėtų kilti proceso teisingumo
klausimas, jeigu konfiskuojama suma būtų nustatyta remiantis prielaidomis apie
paslėptą turtą.
EŽTT konstatavo, kad pareiškėjo turto konfiskavimas neabejotinai paveikė jo
teisę netrukdomai naudotis savo nuosavybe, todėl taikytinas Konvencijos pirmojo
protokolo 1 straipsnis. Kadangi Teismas padarė išvadą, kad turto konfiskavimas
nagrinėtu atveju buvo bausmė Konvencijos prasme, šis konfiskavimas pateko į šio
straipsnio 2 dalies reguliavimo sritį, turi būti vertinamas pagal valstybės teisę kontroliuoti nuosavybės naudojimą užtikrinant baudų (bausmių) sumokėjimą. EŽTT
vertindamas turto konfiskavimo tikslą pažymėjo, kad tai buvo priemonė, skirta
kovoti su prekyba narkotikais, atgrasyti nuo ketinimų dalyvauti joje, atimti pelną, gautą iš jos, ir užkirsti kelią panaudoti jį prekyboje narkotikais. Spręsdamas
bylą pagal Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį Teismas pasirėmė savo minėta išvada, padaryta vertinant ją pagal 6 straipsnio 1 dalį, kad turto konfiskavimo procesas buvo teisingas ir nepažeidė gynybos teisių. Atsižvelgdamas ir į minėto turto konfiskavimo tikslo svarbą, EŽTT nepadarė išvados, kad nuosavybės
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teisių apribojimas buvo neproporcingas, ir vienbalsiai nusprendė, kad Konvencijos
1 straipsnio 1 dalis nepažeista.71
EŽTT Graysono ir Barnhamo byloje iš esmės tokiais pačiais argumentais vienbalsiai taip pat nusprendė, kad konfiskuojant turtą taikant minėtas Prekybos narkotikais įstatyme nuostatas nepažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis ir Konvencijos
pirmojo protokolo 1 straipsnis. Be to, EŽTT pažymėjo, kad nelaiko, jog iš principo
ar praktikoje buvo nesuderinama su 6 straipsnio teisingo teismo samprata nustatyti
nuteistajam dėl svarbaus prekybos narkotikais nusikaltimo pareiškėjui pareigą įrodyti, kad per minėtą laikotarpį prieš nusikaltimą turėtas turtas buvo gautas teisėtai.
Atsižvelgiant į minėtus prezumpcijų taikymo saugiklius, taip pat tai, kad pareiškėjai galėjo naudotis pasirinktų gynėjų paslaugomis, įrodinėjimo pareiga neperžengė
protingų ribų.
Taikant minėtas įstatymo nuostatas išaiškinta, kad nuteistajam tenka pareiga
įrodymų persvara įrodyti, kad suma, kuri sprendimo priėmimo metu gali būti išieškota, yra mažesnė nei suma, įvertinta kaip neteisėtai gauta nauda. Jeigu nuteistasis
neįrodo, kad nusikalstamu būdu įgytas turtas suvartotas, jo vertė sumažėjusi, laikoma, kad jis yra paslėptas ir gali būti išieškotas, todėl įtraukiamas į konfiskuojamą
sumą pinigų.
EŽTT padarė išvadą, kad nebuvo nesuderinama su teisės į teisingą teismą baudžiamajame procese samprata nustatyti kiekvienam pareiškėjui pareigą pateikti
patikimą ataskaitą apie esamą finansinę padėtį. Įrodžius dalyvavimą didelio masto
pelningoje prekyboje narkotikais keletą metų, nebuvo nepagrįsta tikėtis, kad pareiškėjai paaiškintų, kas nutiko visiems kaltinimo įrodytiems turėtiems pinigams.
Tokios aplinkybės pareiškėjams buvo žinomos ir šią pareigą nebūtų buvę sudėtinga įvykdyti, jeigu jų ataskaitos apie finansinius reikalus būtų buvusios teisingos.72
Šie EŽTT sprendimai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad išplėstinis turto konfiskavimas gali būti suderinamas su Konvencija. Nuteisus kaltinamąjį dėl nusikaltimo,
gali būti konfiskuojamas ne tik tiesiogiai ar netiesiogiai iš šio nusikaltimo gautas
turtas, bet ir kitas tikėtinai nusikalstamai nuteistojo gautas turtas. Tokiu atveju gali
būti preziumuojama, kad bet kuris turtas, nuteistojo turėtas bet kada po nusikaltimo, dėl kurio pripažintas kaltu, padarymo ar kelerius metus prieš pradedant baudžiamąjį procesą, buvo gautas iš kitų nusikaltimų, taip pat kad bet kokios nuteistojo išlaidos per tą patį laikotarpį buvo apmokėtos pajamomis iš kitų nusikaltimų.
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EŽTT 2001 m. liepos 5 d. sprendimas byloje Phillips prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 41087/98.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59558>.
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EŽTT 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje Grayson ir Barnham prieš Jungtinę Karalystę,
pareiškimo Nr. 19955/05 ir kt. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-88541>.
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Kaltinimui gali pakakti įrodymų persvara įrodyti, kad nuteistasis minėtu laikotarpiu turėjo turtą ar patyrė išlaidas. Nuteistajam gali būti nustatyta pareiga įrodymų persvara įrodyti, kad minėta prezumpcija nėra teisinga. Taigi nuteistajam gali
būti perkelta įrodinėjimo pareiga, įpareigojant pagrįsti turto kilmės teisėtumą. Kita
vertus, teismas turi turėti galimybę pats šią prezumpciją paneigti. Kartu šios bylos
patvirtina, kad ir išplėstinio turto konfiskavimo atveju sprendžiant apie tai, koks
turtas sprendimo priėmimo metu gali būti konfiskuotas, nuteistajam gali būti nustatyta pareiga įrodymų persvara pagrįsti, kad neturi paslėpto turto, kuris gali būti
konfiskuojamas.
Kita vertus, šiose bylose išplėstinis turto konfiskavimas taikytas dėl svarbių nusikaltimų, susijusių su narkotikais. Phillipsas nuteistas dėl dalyvavimo didelio kiekio
narkotinių medžiagų importavime 9 metams laisvės atėmimo, Graysonas – pasikėsinimo platinti didelį kiekį heroino 22 metams laisvės atėmimo, Barnhamas – rengimosi platinti didelį kiekį marihuanos 11 metų laisvės atėmimo. Minėta, kad ir
EŽTT šiose bylose prezumpcijų pateisinimą siejo su tuo, kad nuteistieji pripažinti
kaltais dėl svarbių nusikaltimų, susijusių su narkotikų platinimu. Todėl nėra pakankamai aišku, ar minėtos prezumpcijos ir įrodinėjimo pareigos perkėlimai būtų suderinami su Konvencija bylose dėl lengvesnių nusikaltimų.
1.3.1.3. TURTO, ĮGYTO VEIKOMIS, DĖL KURIŲ PRIIMTAS
IŠTEISINAMASIS NUOSPRENDIS, KONFISKAVIMAS

Minėta, kad viena galimybių užtikrinti veiksmingesnį neteisėtai (nusikalstamu
būdu) įgyto turto paėmimą – nustatyti mažesnį įrodymų, kuriuos turi surinkti
valstybės institucijos, pakankamumą neteisėto turto gavimui įrodyti, nei tai būtina pripažinimui, kad asmuo padarė nusikaltimą. Tokiu atveju būtų galimybė net
išteisinus asmenį, esant pagrįstų abejonių dėl jo kaltumo nusikaltimo padarymu,
atskirame procese arba tame pačiame baudžiamajame procese pripažinti, remiantis,
pavyzdžiui, įrodymų persvara, kad neteisėta veika, kuri buvo kvalifikuota kaip nusikaltimas, buvo padaryta, ir konfiskuoti iš tos neteisėtos veikos gautą turtą. Pirmiau
aptartos bylos vienareikšmio atsakymo dėl tokios galimybės nepateikia, kadangi
jose konfiskuojant turtą nebuvo atsižvelgta į veikas, dėl kurių priimtas išteisinamasis nuosprendis. Ištyrus EŽTT jurisprudenciją matyti, kad minėta galimybė yra viena prieštaringiausių ir reikalauja išsamiausio aptarimo.
1.3.1.3.1. SKIRTINGI SPRENDIMAI DĖL VAN OFFERENO
IR GEERINGSO PAREIŠKIMŲ

EŽTT skirtingai išsprendė pareiškimus prieš Nyderlandų Karalystę dėl išplėstinio
turto konfiskavimo, taikyto dėl dalies inkriminuotų veikų išteisinus kaltinamąjį.
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Pagal šios valstybės BK 36e straipsnį teismas turi įgaliojimus nuteistąjį prokuroro prašymu atskiru sprendimu įpareigoti sumokėti pinigų sumą, skirtą atimti nuteistojo neteisėtai gautą naudą. Toks sprendimas gali būti taikomas nuteistajam, kuris gavo naudą iš nusikaltimo, dėl kurio jis nuteistas, ar panašaus nusikaltimo arba
nusikaltimų, už kuriuos gali būti paskirta penkto laipsnio dydžio bauda,73 jei yra
pakankamai požymių, kad juos padarė nuteistasis (BK 36e straipsnio 2 dalis). Antra,
taip pat gali būti konfiskuojama neteisėtai gauta nauda iš nuteistojo dėl nusikaltimų,
už kuriuos gali būti paskirta penkto laipsnio dydžio bauda, jeigu įtariant šiuo nusikaltimu buvo pradėtas baudžiamasis finansinis tyrimas ir po tyrimo yra tikėtina,
kad nuteistasis gavo naudą ir kitais nusikaltimais (BK 36e straipsnio 3 dalis).
Šio išplėstinio turto konfiskavimo procesas pradedamas pagal BPK nuostatas
baudžiamojo proceso metu, tačiau vykdomas atskirai. Prokuroro prašymas teismui
dėl turto konfiskavimo turi būti pateiktas kuo greičiau, tačiau ne vėliau nei per dvejus metus nuo pirmosios instancijos teismo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo. Jeigu tai dar nepadaryta, apie ketinimus siekti turto konfiskavimo prokuroras
turi pranešti per baigiamąsias kalbas. Turto konfiskavimo procese nėra taikomos
baudžiamojo proceso įrodinėjimo taisyklės. Prokurorui tenka pareiga įrodyti prima facie, kad yra pakankamai požymių, jog asmuo padarė vieną ar kelis panašius
nusikaltimus, iš kurių gavo neteisėtos naudos. Tuomet šiam asmeniui tenka pareiga
tai paneigti. Teismas šį klausimą sprendžia remdamasis įrodymų persvara taip, kaip
civiliniame procese. Taigi jeigu baudžiamajame procese kaltinamasis buvo dėl dalies inkriminuotų veikų nuteistas, dėl kitų – išteisintas, po to sekančiame turto konfiskavimo procese teismas turi įgaliojimus taikyti turto konfiskavimą, grindžiamą
ne tik nusikaltimais, dėl kurių kaltinamasis nuteistas, bet ir panašiais nusikaltimais,
dėl kurių išteisintas, jeigu pagal įrodymų persvarą yra pakankamai požymių, kad
šis asmuo juos padarė, taip pat kitais nusikaltimais minėtu BK 36e straipsnio 3 dalyje nurodytu išplėstinio turto konfiskavimo atveju.
EŽTT spręsdamas dėl Van Offereno pareiškimo priimtinumo nustatė, kad pareiškėjas apeliacinės instancijos teismo nuteistas dėl to, kad 1998 m. tarp birželio 1 d.
ir spalio 8 d. gabeno kokainą, spalio 9 d. laikė 640 g kokaino ir, rengdamasis daryti nusikaltimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, – 535 g skiediklio, skirto kokainui išskirti, neteisėtai laikė ginklus ir šaudmenis, taip pat dėl sukčiavimo gaunant socialinį draudimą. Nuteistasis išteisintas dėl
kitų inkriminuotų veikų, įskaitant prekybą kokainu.
73
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Tačiau taikant minėtas BK 36e straipsnio 3 dalies nuostatas nuteistojo turto konfiskavimas pagrįstas tuo, kad nuteistasis gavo naudą iš prekybos kokainu. Teismai
atmetė nuteistojo argumentus, kad jis negavo naudos iš nusikaltimų, dėl kurių nuteistas, kad jis prekiavo tik automobiliais ir auksu, bet ne narkotikais, o turto konfiskavimą grįsti prekyba kokainu negalima, nes dėl šio kaltinimo jis išteisintas ir
tai pažeistų nekaltumo prezumpciją, įtvirtintą Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje.
Apeliacinės instancijos teismas motyvuodamas sprendimą konfiskuoti, atsižvelgdamas į nuteistojo laikytą kokaino kiekį, jo gabenimą ir laikytą skiediklį kokainui
gaminti, Kriminalinės žvalgybos tarnybos pateiktą bylos medžiagą, policijos finansinių kriminalinių tyrimų skyriaus atliktą pareiškėjo turto tyrimą, kurį atlikus nustatyta, jog nuteistasis nuo 1997 m. sausio 1 d. iki 1998 m. gegužės 31 d. turėjo didelį
turtą, kurį sudarė, be kita ko, juvelyriniai dirbiniai ir automobiliai, pareiškėjo nesugebėjimą patikimai pagrįsti teisėtą turto kilmę, padarė išvadą, kad yra pakankamai požymių, jog pareiškėjas šiuo laikotarpiu dalyvavo vykdant prekybą kokainu ir
gavo iš šio nusikaltimo naudos, kuri prilygsta konfiskuotinai sumai.
Pareiškėjas kasaciniam teismui padavė skundą dėl to, kad turto konfiskavimas
nusikaltimo, dėl kurio jis išteisintas, pagrindu pažeidė nekaltumo prezumpciją,
įtvirtintą Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje. Kasacinis teismas pareiškėjo skundą dėl
turto konfiskavimo atmetė, tik savo iniciatyva sumažino laisvės atėmimo bausmę,
gresiančią neįvykdžius šios priemonės.
Pareiškėjas skundėsi EŽTT, kad jam taikytas turto konfiskavimas pažeidė nekaltumo prezumpciją, įtvirtintą Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje, kadangi buvo pagrįstas teismo sprendimu, kad jis padarė nusikaltimą, dėl kurio jis buvo išteisintas baudžiamajame procese. Teismas, remdamasis argumentais, analogiškais kaip
Phillipso byloje, padarė išvadą, kad turto konfiskavimo procesas prilygo bausmės
skyrimo procesui, nebuvo naujas kaltinimas Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies prasme. EŽTT nenustatė šios dalies pažeidimo ir vienbalsiai pripažino pareiškimą aiškiai nepagrįstu.74
Išnagrinėjęs Geeringso bylą EŽTT nustatė, kad 1998 metų gegužės mėnesį pareiškėjas buvo nuteistas dėl kelių nusikalstamų veikų, kvalifikuotų kaip vagystė įsibraunant į būstą arba pasikėsinimas tai padaryti, prekyba žinomai vogtais daiktais ir
dalyvavimas nusikalstamame susivienijime. Teismas nustatė, kad nuteistasis dalyvavo 120 skalbinių džiovintuvų vagysčių iš sunkvežimio ir priekabos, sunkvežimio
vagystėje, didelio kiekio telefonų, kompiuterių dalių ir automobilių radijo grotuvų iš
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EŽTT 2005 m. liepos 5 d. sprendimas dėl pareiškimo Van Offeren prieš Nyderlandus priimtinumo, pareiškimo Nr. 19581/04. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
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sunkvežimio, 300 kompaktinių diskų keitiklių, 62 radijo ir kasečių grotuvų ir garso
įrangos vagystėje iš sunkvežimio, didelio kiekio garso įrangos, indaplovių, batų, vakuuminių siurblių ir drabužių vagystėje bei sunkvežimių vagystėse, vienos ar daugiau vogtų vaizdo kamerų laikyme, pasikėsinime pavogti sunkvežimį ir pasikėsinime pavogti daiktus (prekes) iš sunkvežimio.
Apeliacinės instancijos teismas panaikino šį pirmosios instancijos nuosprendį ir nuteisė pareiškėją dėl dalyvavimo sunkvežimio vagystėje 1997 m. rugsėjo 28
arba 29 d., vogtų sunkvežimio su priekaba bei spausdintuvų laikymą 1997 m. rugsėjo 25 d., prekiavimą dalimi rūbų ir vaizdo kamera nuo 1996 m. rugpjūčio 1 d. iki
1997 m. spalio 28 d., žinant, kad šie daiktai įgyti nusikalstamu būdu. Dėl kitų kaltinimų pareiškėją išteisino, kadangi šie nebuvo teisėtai ir įtikinamai įrodyti.
Sprendžiant turto konfiskavimo klausimą atskirame procese, pirmosios instancijos teismas priešingai prokuroro prašymui priėmė sprendimą konfiskuoti tik sumą,
prilygstančią iš nusikaltimų, dėl kurių pareiškėjas nuteistas, gautai naudai. Teismo
vertinimu, apeliacinės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis baudžiamojoje
byloje, kadangi nebuvo konkrečiai motyvuotas, reiškė, kad nebuvo požymių, jog pareiškėjas padarė atitinkamas veikas ir gavo iš jų neteisėtą naudą. Tačiau apeliacinės
instancijos teismas turto konfiskavimo procese, taikydamas minėtą BK 36e straipsnio 2 dalį, nusprendė konfiskuoti iš pareiškėjo didesnę sumą pinigų, apimančią ir
gautą naudą iš kaltinime nurodytų nusikaltimų, dėl kurių šis išteisintas. Teismas
nusprendė, kad yra pakankamai požymių, kad pareiškėjas šiuos nusikaltimus padarė. Teismas konfiskuotinos sumos dydį grindė policijos tyrimo išvada dėl iš vogtų
daiktų gautos naudos ir jos padalijimo tarp naudos gavėjų.
Policija savo išvadą grindė tokiais skaičiavimais. Tais atvejais, kai pagal perimtus telefoninius pokalbius žinoma pinigų suma, realiai gauta iš nusikaltimo pardavus vogtus daiktus, ši suma padalijama tarp kaltininkų po lygiai, išskaičius patirtas
išlaidas. Kai realiai gauta suma nėra žinoma, remiamasi vienu perimtu telefoniniu
pokalbiu, rodančiu, kad vogtų daiktų supirkėjas sumokėjo vagims už daiktus ketvirtadalį didmeninės rinkos kainos, taip pat kitu perimtu telefoniniu pokalbiu, rodančiu, kad pagal įprastą praktiką mokamas penktadalis. Policija preziumuoja, kad
tai penktadalis nuo mažmeninės rinkos kainos. Siekiant palankumo kaltinamiesiems, kai realiai gauta suma nėra žinoma, skaičiuojamas ketvirtadalis nuo didmeninės pardavimo kainos, iš jos išskaičius pridėtinės vertės mokestį.
Pareiškėjas tvirtino, kad niekada negavo turtinio atlygio už savo vaidmenį nusikaltimuose, kuriuose dalyvavo. Teismas šį argumentą atmetė motyvuodamas tuo,
kad pareiškėjas dalyvavo grupėje asmenų, kurie sistemingai pelningai vogė brangius daiktus iš sunkvežimių, ir visiškai neįtikėtina, kad pareiškėjas negaudavo savo
dalies iš pajamų, gautų pardavus šiuos daiktus už gerus pinigus.
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Kasacinis teismas pareiškėjo kasacinį skundą atmetė, išaiškindamas, kad kaltinime nurodytos nusikalstamos veikos, dėl kurių priimtas išteisinamasis nuosprendis,
gali sudaryti turto konfiskavimo pagrindą ir tai nėra nesuderinama su Konvencijos
6 straipsnio 2 dalimi.
Pareiškėjas skundėsi EŽTT, kad jam taikytas turto konfiskavimas pažeidė nekaltumo prezumpciją, įtvirtintą Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje, kadangi buvo pagrįstas teismo sprendimu, kad jis gavo naudą iš nusikaltimų, dėl kurių jis buvo išteisintas baudžiamajame procese.
EŽTT, nurodydamas pavyzdžiu Phillipso ir Van Offereno bylas, pažymėjo, kad
kai kuriose bylose buvo pasirengęs laikyti turto konfiskavimo procesą, vykdomą po
nuteisimo, bausmės skyrimo proceso dalimi. Tai lėmė, kad tokiam konfiskavimui
netaikoma Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis. EŽTT nurodė tokius šioms byloms būdingus bruožus: pareiškėjas buvo nuteistas dėl nusikaltimų, susijusių su neteisėtu
disponavimu narkotinėmis medžiagomis; pareiškėjas liko įtariamas dėl kitų tokio
pobūdžio nusikaltimų; įrodyta, kad pareiškėjas turėjo turto, kurio kilmė negalėjo
būti nustatyta; buvo pagrįstai preziumuojama, kad šis turtas gautas neteisėtu būdu;
pareiškėjas nepateikė patenkinamo kitokio paaiškinimo.
Tačiau EŽTT pažymėjo, kad Geeringso byla skiriasi nuo Phillipso ir Van Offereno
bylų, nurodydamas du skirtumus. Pirma, apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad Geeringsas gavo neteisėtą naudą iš nusikaltimų, nors nenustatyta, kad šis
turėjo turto, kurio kilmės negalėjo pateisinti. Teismas tokį sprendimą priėmė remdamasis prielaidomis, pagrįstomis policijos išvadose nurodytais faktais ir skaičiavimais. Tačiau EŽTT nusprendė, kad turto konfiskavimas, taikomas po nuteisimo, yra netinkama priemonė, kai nėra žinoma, kad turtą valdė asmuo, iš kurio
siekiama konfiskuoti neteisėtai gautą naudą, juo labiau kai ši priemonė susijusi su
nusikaltimu, dėl kurio šis asmuo nebuvo pripažintas kaltu. Jeigu nėra be pagrįstų
abejonių nustatyta, kad šis asmuo padarė tą nusikaltimą, ir jeigu negali būti nustatyta, kad kokia nors neteisėta ar kitokia nauda buvo tikrai gauta, tokia priemonė
gali būti pagrįsta tik kaltumo prezumpcija. Tai sunkiai suderinama su Konvencijos
6 straipsnio 2 dalimi.
Antra, EŽTT pažymėjo, kad, skirtingai nei Phillipso ir Van Offereno bylose, šioje byloje turto konfiskavimo taikymas buvo susijęs būtent su tais nusikaltimais, dėl
kurių pareiškėjas išteisintas. EŽTT priminė, kad Asano Rushiti byloje pabrėžė, jog
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad po galutinio išteisinimo netgi įtarimų dėl kaltinamojo kaltumo išreiškimas daugiau nėra galimas.
EŽTT vertinimu, apeliacinės instancijos teismo išvada yra daugiau nei įtarimų išreiškimas. Ji prilygsta pareiškėjo kaltumo nustatymui, nors pareiškėjo kaltumas nebuvo įrodytas pagal įstatymą.
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Šioje byloje EŽTT vienbalsiai nusprendė, kad pažeista Konvencijos 6 straipsnio
2 dalis.75
1.3.1.3.2. PANAŠŪS TURTO KONFISKAVIMO
ATVEJAI – SKIRTINGOS TAISYKLĖS?

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra išvadoje dėl pajamų, gautų iš nusikaltimų, konfiskavimo nepastebi prieštaravimų tarp EŽTT sprendimo dėl Van Offereno
pareiškimo ir sprendimo Geeringso byloje.76 Tačiau tarp šių sprendimų galima
įžvelgti prieštaravimą. Tai padarė, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų77
teisėjas Mance’as, išdėstęs nuomonę šiuo klausimu obiter dicta Briggs-Price’o byloje.78
Skaitant gali pasirodyti, kad, EŽTT apibūdinant pirmąjį Geeringso bylos skirtumą
nuo Phillipso ir Van Offereno bylų, išdėstyti motyvai reiškia ir tai, jog bet koks turto
konfiskavimo po nuteisimo procesas reiškia kitą kaltinimą Konvencijos 6 straipsnio
2 dalies prasme, taip pat kad gali būti konfiskuojamas tik turtas, tikrai gautas iš nusikalstamų veikų, dėl kurių pateikti kaltinimai ir kurios įrodytos be pagrįstų abejonių. Tačiau tokios interpretacijos nebūtų suderinamos su minėta ankstesne Teismo
jurisprudencija. EŽTT to neturėjo omenyje, kadangi nenurodė, kad paneigia precedentus, įtvirtintus sprendimuose dėl Phillipso ir Van Offereno pareiškimų. EŽTT
tik atribojo Geeringso bylą nuo šių bylų.79 Šiose ir vėlesnėje išnagrinėtoje Graysono ir
Barnhamo byloje EŽTT patvirtino galimybę po nuteisimo dėl nusikaltimo konfiskuoti turtą įrodžius jo turėjimą remiantis tik įrodymų persvara ir prezumpcija apie
nuteistojo dalyvavimą kituose nusikaltimuose, iš kurių šis turtas gautas. Todėl minėti motyvai turėtų būti suprantami atsižvelgiant į kontekstą, kaip pažymėjo teisėjas
Mance’as, tik atkartojantys faktą Geeringso byloje, kad pareiškėjas buvo išteisintas,
ir kartu pabrėžiantys, kad dėl to negalima nustatyti, kad pareiškėjas gavo naudos iš
nusikaltimo, kuriuo kaltintas ir išteisintas.80 Pirmasis EŽTT nurodytas Geeringso bylos skirtumas nuo Phillipso ir Van Offereno bylų iš esmės yra tik tai, kad Geeringsas
75

EŽTT 2007 m. kovo 1 d. sprendimas byloje Geerings prieš Nyderlandus, pareiškimo Nr. 30810/03.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79657>.
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Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2012 m. gruodžio 4 d. nuomonė dėl pajamų iš nusikaltimų konfiskavimo Nr. 03/2012. Prieiga per internetą: <http://fra.europa.eu/sites/
default/files/fra-opinion-3-2012_confiscation-of-proceeds-of-crime.pdf>.
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Aukščiausiosios grandies teismas iki 2009 m. spalio 1 d.
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Lordų Rūmų 2009 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje R v Briggs-Price, para. 125-134. Prieiga per
internetą: <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldjudgmt/jd090429/briggs-1.htm>.
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Žr. taip pat Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 26 d. sprendimą byloje Serious Organised Crime
Agency v Gale and another, para. 46. Prieiga per internetą: <http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2010_0190_Judgment.pdf>.
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R v Briggs-Price, para. 129.
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gavo neteisėtą naudą iš nusikaltimų, dėl kurių išteisintas, nors nenustatyta, kad šis
turėjo turto, kurio kilmės negalėjo tinkamai paaiškinti, o išvados apie kitą gautą, bet
paslėptą turtą buvo pagrįstos prielaidomis, paremtomis ne konkrečiais tvirtinimais
apie gautą turtą, bet skaičiavimais, kiek panašiais atvejais turto iš nusikaltimų yra
gaunama. Tokį skirtumą netiesiogiai išryškina vėlesnis EŽTT sprendimas minėtoje Graysono ir Barnhamo byloje, kurioje neteisėtai gautu turtu pripažintas ir turtas,
kurio įgijimas buvo grindžiamas tik pokalbiais, kuriuose paminėta, pavyzdžiui, kad
tam tikrą sumą asmuo išleido įgyti narkotinėms medžiagoms,81 ir buvo laikoma, kad
vėliau šias medžiagas pardavė, tačiau EŽTT dėl to priekaištų neturėjo.
Aprašant minėtą antrąjį Geeringso bylos skirtumą aiškiau išdėstyta taisyklė, kad
pagal Konvencijos 6 straipsnio 2 dalį turto konfiskavimas negali būti grindžiamas
tais nusikaltimais, dėl kurių pareiškėjas kaltintas ir išteisintas. Taigi pagal šią taisyklę išteisinus kaltinamąjį dėl nusikaltimo negali būti konfiskuojamas tariamai iš
šio nusikaltimo, kuriuo buvo kaltinta, gautas turtas, konfiskavimo tikslais taikant
žemesnį įrodymų pakankamumą ir nustatant, kad ši konkreti veika buvo padaryta.
Minėta, kad EŽTT, Geeringso byloje apibūdindamas Phillipso ir Van Offereno
byloms būdingus bruožus, pažymėjo, kad pareiškėjas nuteistas dėl nusikaltimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, liko įtariamas dėl papildomų tokių nusikaltimų.82 Tačiau pagal EŽTT sprendimą dėl Van Offereno pareiškimo jis nuteistas dėl to, kad 1998 m. tarp birželio 1 d. ir spalio 8 d. gabeno
kokainą, spalio 9 d. laikė 640 g kokaino ir, rengdamasis daryti nusikaltimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, – 535 g skiediklio,
skirto kokainui išgryninti, neteisėtai laikė ginklus ir šaudmenis, taip pat dėl sukčiavimo gaunant socialinį draudimą, bet išteisintas dėl kitų inkriminuotų veikų, įskaitant prekybos kokainu. Bent paraidžiui iš šio sprendimo galima suprasti, kad Van
Offerenas neliko įtariamas dėl papildomų nusikaltimų, susijusių su narkotikais.
Geeringso byloje EŽTT taip pat pažymėjo, kad, skirtingai nei Phillipso ir Van
Offereno bylose, šioje byloje turto konfiskavimo taikymas buvo susijęs būtent su tais
nusikaltimais, dėl kurių pareiškėjas išteisintas.83 Tačiau iš EŽTT sprendimo dėl Van
Offereno pareiškimo matyti, kad šio pareiškėjo skundas buvo suformuluotas bent
paraidžiui dėl tokio paties atvejo: kad jam taikytas turto konfiskavimas pažeidė nekaltumo prezumpciją, įtvirtintą Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje, kadangi buvo pagrįstas teismo sprendimu, kad jis padarė nusikaltimą, dėl kurio pareiškėjas buvo
išteisintas baudžiamajame procese. Tačiau EŽTT Van Offereno pareiškimą atmetė.
81

Grayson ir Barnham, § 14.
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Geerings, § 44.

83

Geerings, § 48.

67

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

Tai sudaro pagrindą manyti, kad Van Offereno sprendime laikytasi taisyklės, kad
bent jau išplėstinis turto konfiskavimas gali būti pagrįstas ir nusikaltimu, dėl kurio
kaltinamasis išteisintas, nustačius, kad šis nusikaltimas padarytas remiantis žemesniu įrodymų pakankamumu, įrodymų persvara. Tačiau Geeringso byloje nurodyta,
kad turto konfiskavimas tokiu būdu negalimas.
Tiesa, yra ir nuomonių, kad, nepaisant šio prieštaravimo, turi būti vadovaujamasi Geeringso bylos taisykle, kad turto konfiskavimas negali būti pagrįstas nusikaltimu, dėl kurio kaltinamasis išteisintas. Tokios nuomonės minėtoje Briggs-Price’o
byloje obiter dictum laikėsi teisėjas Brownas.84 Konvencijos komentaruose, mokslinėje teisės doktrinoje aptariant nekaltumo prezumpciją pasitaiko, kad remiamasi
Geeringso byla, bet nepaminimas sprendimas dėl Van Offereno pareiškimo,85 arba
nors ir užsimenama apie šių sprendimų nesuderinamumą, bet linkstama vadovautis
minėta Geeringso bylos taisykle.86
Vis dėlto nederėtų skubėti daryti išvadų dėl šios taisyklės tvirtumo. Taip pat yra
atvejų, kai apibūdinant EŽTT sprendimą Geeringso byloje ši taisyklė nėra išskiriama.87 Tad šis klausimas aptartinas išsamiau. Minėta, kad pirmasis pagrindas, kuriuo EŽTT motyvavo kitokį sprendimą Geeringso byloje, yra tai, kad šiuo atveju
konfiskuota neteisėta nauda iš nusikaltimų, dėl kurių išteisintas, nors nenustatyta,
kad šis turėjo turto, kurio kilmės negalėjo tinkamai paaiškinti, o išvados apie kitą
gautą, bet paslėptą turtą buvo pagrįstos prielaidomis, paremtomis ne konkrečiais
tvirtinimais apie gautą turtą, bet skaičiavimais, kiek panašiais atvejais turto iš nusikaltimų yra gaunama. Antrasis šio sprendimo pagrindas yra tai, kad turto konfiskavimas negali būti grindžiamas nusikaltimu, dėl kurio kaltinamasis išteisintas. Todėl
pripažinus, kad šis antrasis EŽTT sprendimo pagrindas (taisyklė) Geeringso byloje
prieštarauja EŽTT sprendimo dėl Van Offereno pareiškimo pagrindui (taisyklė), šis
antrasis pagrindas neturėtų būti laikomas precedentine taisykle, nes kitoks EŽTT
sprendimas Geeringso byloje gali būti pateisintas kitu (pirmuoju) šios bylos skirtumu nuo Van Offereno atvejo.
Tokiu atveju Geeringso byla precedentiniu požiūriu būtų reikšminga tik nauja
taisykle, kad negali būti konfiskuojamas nuteistojo turtas tais atvejais, kai nenustatyta, kad šis turi ar turėjo turto, kurio kilmės negalėjo tinkamai paaiškinti, o išvados
84

Ten pat, para. 90.
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Pvz., Harris D. et al. Harris, O‘Boyle & Warbick: Law of the European Convention on Human
Rights. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 304.
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Mahmutaj K. Cash forfeiture following acquittal: an „affront to public perception“ or a breach of
a fundamental human right? // Criminal Law Review, 2009, Issue 11, p. 83–793.
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Maugeri A. M. The Criminal sanctions against the illicit proceeds of criminal organisations //
New Journal of European Criminal Law, vol. 3, Issue 3–4, 2012, p. 290–291.
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apie kitą gautą, bet paslėptą ir dėl to konfiskuotiną turtą grindžiamos ne konkrečiais
tvirtinimais apie gautą turtą, bet skaičiavimais, kiek panašiais atvejais turto iš nusikaltimų yra gaunama. Tačiau pripažinus, kad prieštaravimo tarp minėtų EŽTT
sprendimų nėra, tai sudarytų pagrindą manyti, kad turi būti vadovaujamasi ir taisykle, jog turto konfiskavimas negali būti grindžiamas nusikaltimu, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis net ir tais atvejais, kai po išteisinimo turto konfiskavimo tikslais įrodymų persvara nustatoma, kad tas nusikaltimas padarytas.
Prieštaravimas tarp šių EŽTT sprendimų galėtų būti pašalintas, jeigu Van
Offereno turto konfiskavimas iš tiesų buvo siejamas ne su konkrečia prekybos kokainu veika, dėl kurios jis buvo kaltintas ir išteisintas, bet su kitais galimais prekybos
narkotikais nusikaltimais. Tačiau pagal minėtus EŽTT sprendime nurodytus apeliacinės instancijos teismo motyvus matyti, kad šio pareiškėjo turto konfiskavimas
taip pat sietas su prekyba kokainu.
Taigi prieštaravimas gali būti pašalintas tik jeigu turto konfiskavimas buvo siejamas su tikėtina prekyba kokainu, atlikta kitu laiku, nei pareiškėjas buvo kaltintas
ir išteisintas. Iš šio sprendimo matyti, kad apeliacinės instancijos teismas turto konfiskavimą grindė išvada, kad pakankamai tikėtina, jog pareiškėjas gavo naudos iš
dalyvavimo prekyboje kokainu laikotarpiu nuo 1997 m. sausio 1 d. iki 1998 m. gegužės 31 d. Tačiau EŽTT sprendime nėra nurodyta, koks buvo baudžiamojoje byloje
inkriminuotos prekybos kokainu, dėl kurios pareiškėjas išteisintas, laikotarpis. Tai
galėtų būti ir kitas laikotarpis, pavyzdžiui, po 1998 m. gegužės 31 d., bent iš dalies
sutampantis su kokaino gabenimo (1998 m. tarp birželio 1 d. ir spalio 8 d.), kokaino
ir skiediklio kokainui išgauti laikymo (1998 m. spalio 9 d.), dėl kurių pareiškėjas nuteistas, laikotarpiu. Tai, atsižvelgiant į tokių veikų sąsajas, būtų gana tikėtina.
Tai, kad Geeringso sprendime išdėstyta taisyklė, jog išteisinus kaltinamąjį dėl nusikaltimo negali būti remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu konfiskuojamas
tariamai iš šios konkrečios veikos, kuria buvo kaltinta, gautas turtas, yra gerai apgalvota ir suderinama su sprendimu dėl Van Offereno pareiškimo, netiesiogiai patvirtina šios aplinkybės.
Pirma, šie sprendimai priimti vienbalsiai beveik tos pačios sudėties EŽTT teisėjų kolegijos. Skyrėsi tik du iš septynių kolegijos narių. Kolegijos pirmininkas
(Zupančič) ir teisėjas nuo šalies atsakovės (Myjer) buvo tie patys.
Antra, Nyderlandų Vyriausybė Geeringso byloje argumentavo, kad ši byla yra
panaši į Van Offereno: abiejose bylose turtas konfiskuotas po išteisinamojo nuosprendžio; nė vienoje bylų nespręstas kaltumo dėl nusikaltimo klausimas; skyrėsi tik
metodu, taikytu neteisėtai gautai naudai įvertinti.88 Tačiau EŽTT Geeringso bylo88

Geerings, § 37.
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je nurodė ir minėtą antrąjį skirtumą, iš kurio išplaukia pirmiau nurodyta taisyklė,
kad turto konfiskavimas negali būti grindžiamas nusikaltimu, dėl kurio priimtas
išteisinamasis nuosprendis.
Trečia, Nyderlandų Vyriausybė, EŽTT priėmus sprendimą Geeringso byloje, neprašė perduoti šios bylos svarstyti EŽTT Didžiajai kolegijai, pavyzdžiui, remdamasi
tuo, kad šioje byloje išdėstyta taisyklė, kad turto konfiskavimas negali būti grindžiamas nusikalstama veika, dėl kurios kaltinamasis išteisintas, prieštarauja EŽTT
sprendimui dėl Van Offereno pareiškimo. Kita vertus, toks prašymas galėjo būti nepaduotas dėl to, kad Vyriausybė sutiko su kitu (pirmuoju) šios bylos sprendimo pagrindu, kad pagal Konvencijos 6 straipsnio 2 dalį negali būti konfiskuojama nauda,
jeigu nėra pakankamai patikimai, o ne prielaidomis įrodoma, kad pareiškėjas turėjo
turtą, kurio negali pagrįsti savo teisėtomis pajamomis.
Ketvirta, Geeringso byloje generalinis prokuroras, atsižvelgdamas į EŽTT jurisprudenciją, pateikė išvadą, kad konfiskuojant turtą, gautą iš nusikaltimų, dėl kurių pareiškėjas išteisintas, pažeista Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis. Tokia išvada
padaryta atsižvelgiant į minėtą Asano Rushiti bylą, pagal kurią šioje dalyje įtvirtinta
bendra taisyklė, kad po galutinio išteisinimo netgi įtarimų dėl kaltinamojo kaltumo
išreiškimas daugiau nėra galimas. Kartu generalinis prokuroras pateikė nuomonę,
kad turto konfiskavimas pagal BK 36e straipsnio 2 dalį galimas tik dėl nusikaltimų,
kurie nėra inkriminuojami kaltinamuoju aktu, bet nurodyti teismui ar kitaip matomi iš bylos medžiagos.
Van Offereno byloje generalinis prokuroras pateikė šiam teismui išvadą, kad turto konfiskavimas nepažeidė Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies. Tai galėtų sudaryti pagrindą manyti, kad Van Offereno atveju, skirtingai nei Geeringso byloje, turto
konfiskavimas buvo siejamas su nusikaltimu, dėl kurio pareiškėjas kaltinamuoju
aktu nebuvo kaltintas ir teismo nuosprendžiu nebuvo išteisintas.
Tačiau įsigilinus į šių generalinio prokuroro išvadų eiliškumą ir kontekstą matyti,
kad buvo nebūtinai taip. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas dėl turto konfiskavimo Van Offereno byloje priimtas 2002 m. rugsėjo 25 d., o Geeringso – 2001 m.
kovo 30 d. Kasacinio teismo sprendimas dėl turto konfiskavimo Van Offereno byloje priimtas 2003 m. gruodžio 9 d., o Geeringso taip pat anksčiau – 2003 m. balandžio 1 d. Tai sudaro pagrindą manyti, kad ir generalinio prokuroro išvada Geeringso
byloje surašyta anksčiau. Be to, EŽTT Geeringso byloje pažymėjo, kad generalinio prokuroro išvada pateikta remiantis šio teismo jurisprudencija. Tačiau Van
Offereno byloje nurodyta, kad tokia išvada pateikta remiantis Aukščiausiojo Teismo
jurisprudencija.
Deja, EŽTT sprendimuose minėtų generalinio prokuroro išvadų datos nėra
nurodytos. Taip pat galima tik daryti prielaidą, kad tai buvo to paties generalinio
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prokuroro išvados. Tačiau minėtas teismų sprendimų eiliškumas ir skirtingi generalinio prokuroro išvadų pagrindai nepaneigia galimybės, kad generalinio prokuroro išvada Van Offereno byloje surašyta po to, kai buvo priimtas Aukščiausiojo
Teismo sprendimas Geeringso byloje, kuriame išaiškinta, kad kaltinime nurodytos
nusikalstamos veikos, dėl kurių priimtas išteisinamasis nuosprendis, gali sudaryti
turto konfiskavimo pagrindą ir tai nėra nesuderinama su Konvencijos 6 straipsnio
2 dalimi. Tai galėjo lemti, kad Van Offereno byloje generalinis prokuroras rėmėsi
ne EŽTT, bet Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija, įskaitant sprendimą Geeringso
byloje, ir būtent todėl pateikė išvadą, kad Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis nepažeista, o ne dėl to, kad Van Offereno atveju turtas konfiskuotas ne dėl konkretaus
nusikaltimo, dėl kurio buvo priimtas išteisinamasis nuosprendis, o Geeringso atveju turtas konfiskuotas dėl konkretaus nusikaltimo, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis. Tai reikštų, kad Van Offereno atvejis galėjo būti toks pats kaip ir
Geeringso – turtas konfiskuotas dėl konkrečios nusikalstamos veikos, kuria baudžiamojoje byloje kaltinta ir išteisinta.
Teisėjo Mance’o nuomone, apeliacinės instancijos teismo ir Aukščiausiojo Teismo
motyvai dėl Van Offereno turto konfiskavimo bei šio pareiškėjo skundas EŽTT pagrįsti nuostata, kad turto konfiskavimo tikslais nustatytas tikėtinos prekybos kokainu laikotarpis nuo 1997 m. sausio 1 d. iki 1998 m. gegužės 31 d. bei prekybos
kokainu laikotarpis, dėl kurio pareiškėjas išteisintas, yra tas pats. EŽTT Geeringso
sprendime tikėjosi, kad gali atskirti šią bylą kaip paremtą skirtingas faktais nei Van
Offereno atvejis, tačiau iš tiesų tai buvo, ir akivaizdžiai buvo pateikta kaip visiškai
lygiagretus atvejis.89 Teisėjo lordo Mance’o argumentams, kad EŽTT argumentacija Geeringso byloje prieštarauja EŽTT požiūriui Van Offereno atveju, obiter dictum
pritarė ir teisėjas Rodgeris.90
1.3.1.3.3. SPRENDIMAI DĖL VAN OFFERENO IR GEERINGSO
PAREIŠKIMŲ PLATESNIAME KONTEKSTE

Minėta EŽTT jurisprudencija, tiesiogiai susijusi su klausimu, ar gali būti konfiskuojamas turtas, tariamai gautas iš nusikalstamos veikos, jeigu dėl šios veikos priimtas
išteisinamasis nuosprendis, nėra vienareikšmė. Todėl reikia įvertinti, kaip Geeringso
bylos taisyklė, jog pagal Konvencijoje įtvirtintą nekaltumo prezumpciją negali būti
konfiskuojamas turtas, tariamai gautas iš nusikalstamos veikos, jeigu dėl šios veikos nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis, dera su kita EŽTT jurisprudencija
platesniame kontekste – bylose, kuriose Konvencijos požiūriu vertinti asmens teisių
89

R v Briggs-Price, para. 125.
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ribojimai ar atsisakymas jas ginti, taikyti nepaisant susijusio išteisinamojo nuosprendžio. Ši jurisprudencija tiesiogiai nėra susijusi su turto konfiskavimu, dėl to
reikalauja platesnio tyrimo. Be to, ji taip pat yra iš dalies prieštaringa, reikalauja
precedentų konkurencijos įveikimo. Siekiant numatyti galimus EŽTT sprendimus
panašiais atvejais, precedentų tvirtumą, tenka įvertinti ir tai, kiek šio teismo teisėjų
yra pritarę vienai ar kitai taisyklei, ne tik Teismo kolegijų sprendimus, bet ir kolegijų
sudėtis, atskirąsias nuomones. Tai taip pat didina tyrimo imtį, tačiau galiausiai padeda atsakyti į tiriamus klausimus.
Sprendimuose dėl Van Offereno ir Geeringso pareiškimų EŽTT pažymėjo, kad
nekaltumo prezumpcija, įtvirtinta Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje, bus pažeista,
jeigu teisminis sprendimas ar viešo pareigūno teiginys apie asmenį, kaltinamą nusikaltimu, atspindės nuomonę, kad jis yra kaltas prieš tai, kai jo kaltumas nebus įrodytas pagal įstatymą. Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies taikymas neapsiriboja vykstančiu baudžiamuoju procesu.91
EŽTT taip pat priminė, kad ši nuostata kai kuriais atvejais Teismo įvertinta kaip
taikytina ir teisminiams sprendimams, priimtiems po išteisinamojo nuosprendžio.
Pavyzdžiu nurodytos šios bylos: 1993 m. sprendimas byloje Sekanina prieš Austriją,
2000 m. sprendimas byloje Asan Rushiti prieš Austriją ir 2001 m. sprendimas byloje
Lamanna prieš Austriją. EŽTT pažymėjo, kad sprendimai tokiose bylose buvo dėl
procesų, kurie buvo susiję su tokiais klausimais kaip kaltinamojo pareiga padengti teismo ir kaltinimo išlaidas, reikalavimas atlyginti kaltinamojo patirtas būtinas
išlaidas, kompensacija už kardomąjį suėmimą ir kurie buvo EŽTT pripažinti esantys baudžiamojo proceso padariniais ir palydovais.92 Sprendime dėl Van Offereno
pareiškimo EŽTT taip pat nurodė ir minėtą, remiantis Asano Rushiti byla cituojamą, taisyklę, kuria grindė sprendimą dėl Geeringso pareiškimo, jog Konvencijos 6
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad po galutinio išteisinimo netgi įtarimų dėl kaltinamojo kaltumo išreiškimas daugiau nėra galimas. Tačiau, kaip matyti, šių bendrų taisyklių taikymas Van Offereno ir Geeringso bylose skyrėsi, nors
faktinės aplinkybės galimai buvo panašios.
Asano Rushiti sprendimas rėmėsi ankstesne Sekaninos byla. Šioje byloje kaltinamasis buvo kaltinamas ir išteisintas dėl nužudymo. Prisiekusieji nurodė, kad nuteisimui nebuvo įtikinamų įrodymų. Tuomet išteisintasis kreipėsi dėl kompensacijos
už kardomąjį kalinimą. Pagal taikytiną įstatymą kaltinamasis turėjo teisę į tokią
kompensaciją, jeigu buvo išteisintas ir įtarimai, kad jis padarė nusikaltimą, pašalinti. Tuo remdamiesi teismai prašymą priteisti minėtą kompensaciją atmetė. EŽTT
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padarė išvadą, kad nepaisant to, jog sprendimas dėl kompensacijos priimtas praėjus
keletui mėnesių po išteisinamojo nuosprendžio, Austrijos teisė ir praktika susiejo
šiuos klausimus tokiu laipsniu, kad sprendimas dėl kompensacijos gali būti laikomas padariniu ir iš dalies palydovu sprendimo dėl kaltinamojo baudžiamosios atsakomybės. EŽTT atsižvelgė ir į tai, kad kompensacijos klausimą sprendė tas pats
teismas, kuris priėmė išteisinamąjį nuosprendį, tik sudarytas be prisiekusiųjų. Be to,
teismai svariai rėmėsi baudžiamosios bylos medžiaga pagrįsdami sprendimą atmesti prašymą dėl kompensacijos, taip parodydami, kad iš tiesų buvo ryšys tarp baudžiamojo proceso ir proceso dėl kompensacijos. Todėl EŽTT nusprendė, kad gali
būti svarstomas Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimo klausimas.
Pirmosios instancijos teismas atmetė prašymą dėl kompensacijos nurodydamas,
kad išliko svarūs Sekaninos kaltumo požymiai. Baudžiamosios bylos medžiaga vis
dar sudarė argumentą apie jo kaltumą. Apeliacinės instancijos teismas, atmetęs
skundą, padarė išvadą, kad prisiekusieji laikėsi nuostatos, kad įtarimai nebuvo pakankami priimti apkaltinamąjį nuosprendį; tačiau nebuvo klausimo dėl to, kad šie
įtarimai buvo pašalinti.
EŽTT nuomone, tokie teiginiai, nepatvirtinti išteisinamuoju nuosprendžiu ar
prisiekusiųjų pasitarimo protokolu, paliko abejonių dėl pareiškėjo nekaltumo ir
prisiekusiųjų teismo sprendimo teisingumo. Nepaisant įsiteisėjusio išteisinamojo
nuosprendžio, teismai vertino pareiškėjo kaltumą remdamiesi prisiekusiųjų teismo
bylos medžiaga. Todėl EŽTT išdėstęs minėtą taisyklę, kad po galutinio išteisinimo
netgi įtarimų dėl kaltinamojo kaltumo išreiškimas daugiau nėra galimas, vienbalsiai nusprendė, kad buvo pažeista Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis.93 Europos žmogaus teisių komisija šioje byloje taip pat nustatė šį pažeidimą, be kita ko, motyvuodama tuo, kad baudžiamojo teismo teisminei valdžiai (autoritetui) būtų smarkiai
pakenkta, jeigu po išteisinamojo nuosprendžio būtų galima tvirtinti, kad išteisintasis padarė nusikaltimus, dėl kurių buvo teisiamas.94 Tačiau komisijos narys Hallas,
paskirtas nuo Jungtinės Karalystės, pareiškė atskirąją nuomonę, pagal kurią bylą
dėl žalos atlyginimo nagrinėjęs teismas nesprendė dėl asmens kaltumo nusikaltimo
padarymu, nagrinėjo tik klausimą, ar visos įtarimą sudarančios aplinkybės paneigtos, o tai nėra nesuderinama su Konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi. 95
Į šią bylą buvo panaši Asano Rushiti byla. Tačiau jos skyrėsi tuo, kad išteisintojo prašymą dėl kompensacijos atmetė visiškai kitos sudėties teismas negu priėmęs
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EŽTT 1993 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas byloje Sekanina prieš Austriją, pareiškimo Nr. 13126/87.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57842>.
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išteisinamąjį nuosprendį. Be to, nagrinėjant kompensacijos klausimą, sprendžiant
apie išteisintojo kaltumą nebuvo iš naujo vertinami baudžiamosios bylos įrodymai.
Teismas apsiribojo prisiekusiųjų pasitarime nurodytų išteisinimo motyvų vertinimu. Remdamasis tuo, kad septyni balsai buvo už išteisinimą, nurodant tik motyvą
„dėl įrodymų nepakankamumo“, ir vienas balsas už nuteisimą, teismas nusprendė,
kad iš to negali būti padaryta išvada, jog įtarimai išsklaidyti arba kad Rushiti nekaltumas tapo bent tikėtinas. EŽTT visų pirma nesutiko, kad iš šių prisiekusiųjų motyvų seka tokia išvada. Negana to, EŽTT patikslino, kad po galutinio išteisinimo,
net jei tai išteisinimas aiškinant abejones kaltinamojo naudai, įtarimai išteisintojo
kaltumu, įskaitant išdėstytus motyvuojant išteisinimą, negali būti reiškiami. Todėl
šioje byloje taip pat vienbalsiai nustatytas Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimas.96 Į šią bylą panaši Lamannos byla, kurioje EŽTT taip pat vienbalsiai nustatė šį
pažeidimą.97
Tačiau yra EŽTT sprendimų, kurie rodo, kad po išteisinamojo nuosprendžio,
sprendžiant kitų rūšių atsakomybės klausimą, remiantis mažesniu įrodymu pakankamumu gali būti nustatoma, kad išteisintasis padarė veiką, kuri sudarė kaltinimo
baudžiamojoje byloje pagrindą.
Antai byloje Ringvold prieš Norvegiją nustatyta, kad pareiškėjas buvo kaltinamas mažamečio seksualiniu išnaudojimu,98 kurio vardu pateiktas ir civilinis ieškinys. Prisiekusiųjų teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį ir ieškinį atmetė.
Nukentėjusysis apskundė sprendimą dėl ieškinio. Aukščiausiasis Teismas šį skundą
nagrinėjo pagal civilinio proceso taisykles, atliko įrodymų tyrimą ir, vadovaudamasis žemesniu įrodymų pakankamumu nei reikalaujamas pripažinti asmenį kaltu
dėl nusikaltimo, priteisė iš pareiškėjo žalos atlyginimą. Teismas šį sprendimą grindė
padaryta išvada, kad aiškiai tikėtina, jog nukentėjusysis buvo seksualiai išnaudotas,
ir remiantis įrodymų persvara aišku, kad pareiškėjas buvo tas išnaudotojas. Ieškinys
patenkintas taikant Norvegijos 1969 m. Žalos atlyginimo įstatymo nuostatas. Pagal
šį įstatymą iš asmens, kuris tyčia ar dėl didelio neatsargumo padarė kūno sužalojimą arba netinkamą poelgį99, numatytą šio įstatymo 3-3 straipsnyje, gali būti įpareigotas sumokėti nukentėjusiajam tokiu būdu sukeltą neturtinę žalą. Šio įstatymo 3-3
straipsnis taikomas ir netinkamam elgesiui, nurodytam BK 192 ir 195 straipsniuose,
pagal kurį pareiškėjas buvo kaltinamas, bet išteisintas.
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EŽTT 2000 m. kovo 21 d. sprendimas byloje Asan Rushiti prieš Austriją, pareiškimo Nr. 28389/95.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58742>.
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EŽTT, remdamasis įprastiniais kriterijais, padarė išvadą, kad reikalavimas dėl
žalos atlyginimo nebuvo naujas baudžiamasis kaltinimas. Teismas atsižvelgė ir į tai,
kad pagal Norvegijos teisę baudžiamoji atsakomybė nebuvo būtina sąlyga žalos atlyginimui, baudžiamasis procesas neturėjo lemiamos reikšmės žalos atlyginimo bylai. Nukentėjusysis turėjo teisę reikalauti žalos atlyginimo nepriklausomai nuo to, ar
kaltinamasis buvo nuteistas, ar, kaip pareiškėjo byloje, išteisintas, o žalos atlyginimo
klausimas turėjo būti sprendžiamas pagal kitą teisinį vertinimą, paremtą kriterijais
ir įrodymų pakankamumo reikalavimais, kurie keliais svarbiais aspektais skyrėsi
nuo taikomų baudžiamajai atsakomybei. Taip buvo ir šioje byloje, žalos atlyginimo
klausimas buvo vienintelis sprendžiamas Aukščiausiajame Teisme, dalyvaujant tik
privačioms šalims, kurios išklausytos pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas, ištyrus daug naujų įrodymų minėtu klausimu.
EŽTT vertinimu, tai, kad veika, galinti sudaryti civilinio ieškinio dėl deliktinės žalos atlyginimo pagrindą, taip pat turi objektyviuosius nusikaltimo požymius,
negali, nepaisant šio nusikaltimo sunkumo, sudaryti pakankamo pagrindo laikyti
asmenį, kuriam pareikštas toks ieškinys, kaltinamu nusikaltimo padarymu. Tokio
pagrindo nesudaro ir tai, kad įrodymai iš baudžiamosios bylos naudojami sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą. Priešingu atveju Konvencijos 6 straipsnio
2 dalis suteiktų išteisinimui baudžiamajame procese nepageidautiną reikšmę – užkirstų kelią nukentėjusiojo galimybėms reikalauti žalos atlyginimo pagal civilinę
deliktų teisę, sukeltų savavališką ir neproporcingą jo teisės kreiptis į teismą pagal
Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį apribojimą. Tai suteiktų asmeniui, kuris išteisintas
baudžiamajame procese, tačiau laikytinas atsakingu pagal civilinę įrodinėjimo naštą, nepagrįstą galimybę išvengti bet kokios atsakomybės už savo veiksmus. Toks
platus aiškinimas nebūtų suderinamas su Konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi, nei su
tuo, kad nemažoje dalyje valstybių, kurios yra Konvencijos dalyvės, išteisinimas nepašalina civilinės atsakomybės dėl tų pačių faktų.
Todėl EŽTT, atsižvelgdamas ir į Komisijos jurisprudenciją, konstatavo, kad nors
išteisinimo dėl baudžiamosios atsakomybės turėtų būti paisoma procese dėl žalos
atlyginimo, tai neturėtų užkirsti kelią nustatyti civilinę atsakomybę, kylančią dėl tų
pačių faktų remiantis švelnesne įrodinėjimo našta.
Kita vertus, EŽTT pažymėjo, kad jeigu sprendime dėl žalos atlyginimo būtų išdėstytas teiginys, primetantis atsakingai šaliai baudžiamąją atsakomybę, tai galėtų
iškelti Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies taikymo klausimą. Tačiau, Teismo vertinimu, nagrinėtoje byloje sprendime dėl žalos atlyginimo nebuvo teigiama paraidžiui
ar iš esmės, kad yra visos sąlygos laikyti pareiškėją kaltu pagal baudžiamąją teisę dėl kaltinimų, kurių atžvilgiu jis išteisintas. Išteisinamasis nuosprendis nebuvo
paneigtas.
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Be to, EŽTT atsižvelgė į kompensacijos taikant civilinę atsakomybę tikslą, kuris, skirtingai nuo baudžiamosios atsakomybės, buvo visų pirma atlyginti nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymą ir kentėjimą. Teismas nustatė, kad nei priteistos sumos tikslas, nei dydis nesuteikė šiai priemonei baudžiamosios sankcijos pobūdžio
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies prasme.
Padaręs išvadą, kad reikalavimas atlyginti žalą neprilygo kitam baudžiamajam
kaltinimui po pareiškėjo išteisinimo, EŽTT sprendė, ar tarp baudžiamojo proceso
ir po to vykusio žalos atlyginimo proceso buvo toks ryšys, kuris vis tiek pateisintų
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies taikymą pastarajam procesui. Teismas pakartojo,
kad baudžiamojo proceso rezultatas nebuvo lemtingas žalos atlyginimo klausimui.
Šioje byloje buvo atvirkščiai: nepaisant pareiškėjo išteisinimo teisiškai buvo galima priteisti kompensaciją. Taigi žalos atlyginimo byla nebuvo baudžiamojo proceso pasekmė. Šiuo atžvilgiu EŽTT išskyrė šią bylą palyginus su minėtomis bylomis,
kuriose atitinkami procesai buvo baudžiamojo proceso padariniai ir palydovai, dėl
ko jiems taikyta Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis. Todėl EŽTT nusprendė, kad ši
Konvencijos nuostata netaikytina žalos atlyginimo procesui prieš pareiškėją ir nebuvo pažeista.100
Ringvoldo bylą sprendė ta pati septynių teisėjų kolegija, kaip ir nagrinėjusi Asano
Rushiti bylą, išskyrus du jos narius. Tik vienas teisėjas pareiškė atskirąją nuomonę.
Tai teisėjas Costa, dalyvavęs nagrinėjant ir ankstesnę minėtą bylą, kurioje sprendimas priimtas vienbalsiai. Tačiau kiti keturi teisėjai, dalyvavę nagrinėjant Asano
Rushiti bylą ir joje sudarę daugumą kolegijos narių, pritarė minėtam Ringvoldo bylos sprendimui. O likę du teisėjai, dalyvavę Rushiti byloje, bet nedalyvavę Ringvoldo
byloje, pritarė šios bylos precedentui toliau aptariamuose sprendimuose dėl Reevesės
ir Ekenlero pareiškimų. Taigi šeši iš septynių sprendimą Rushiti byloje priėmusių
teisėjų laikėsi nuomonės, kad su šiuo sprendimu dera Ringvoldo bylos sprendimas.
Tai rodo šio sprendimo suformuluoto precedento tvirtumą.
Pagal teisėjo nuo Prancūzijos Costa atskirąją nuomonę, pateiktą Ringvoldo byloje,
kadangi baudžiamoji atsakomybė ir civilinė atsakomybė nevisiškai sutampa, galimi
atvejai, kai išteisinus kaltinamąjį dėl nusikaltimo iš jo priteisiamas nukentėjusiajam
žalos atlyginimas dėl civilinės teisės pažeidimo. Tačiau tokiais atvejais civilinis teisės pažeidimas ir turi skirtis101 nuo baudžiamosios teisės pažeidimo ir veika, kuri
laikoma civilinės teisės pažeidimu, negali visiškai102 sutapti su veika, kuri laikoma
100
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nusikaltimu. Priešingu atveju nekaltumo prezumpcija ir išteisinamasis nuosprendis netektų jokios naudingos prasmės ir būtų pažeistas teisinio tikrumo principas.
Vienu metu negali būti tvirtinama, kad asmuo teisėtai pripažintas nekaltu dėl nusikaltimo ir kad nepaisant to šis asmuo tikriausiai padarė šį nusikaltimą (net jei tikimybė yra 51 %) ir turi už tai sumokėti. Teisėjo nuomone, geresnis būdas siekiant
apginti nukentėjusiųjų interesus yra įkurti kompensacijų fondą nusikaltimų, kurių
kaltininkai nenubausti ar nenustatyti, aukoms.103
Iš tiesų kaltės turinys baudžiamosios teisės prasme ir civilinės teisės prasme gali
skirtis. Taip nutiko ir Ringvoldo byloje. Pagal Norvegijos baudžiamąją teisę baudžiamajai atsakomybei kilti būtina tyčia, jeigu BK paraidžiui nenurodyta kitaip. BK 192
ir 195 straipsniuose, pagal kuriuos išteisintas pareiškėjas, tokių išimčių nėra.104 Taigi
šie nusikaltimai galėjo būti padaryti tik tyčia. Tačiau minėta, kad žalos atlyginimas
pagal 1969 m. Žalos atlyginimo įstatymą galėjo būti priteistas dėl netinkamo elgesio,
nurodyto šiame straipsnyje, padaryto tyčia arba dėl didelio neatsargumo.
Be to, baudžiamosios ir civilinės bylos skirtingą baigtį gali lemti ir skirtinga priežastinio ryšio, taip pat aplinkybių, šalinančių atsakomybę, samprata baudžiamojoje
ir civilinėje teisėje. Minėti skirtumai taip pat gali pateisinti Konvencijos 6 straipsnio
2 dalies pažeidimo nenustatymą, kai po išteisinamojo nuosprendžio asmeniui taikoma civilinė atsakomybė dėl veikos, kuri sudarė kaltinimo pagrindą. Tačiau gali
būti, kad pagal nacionalinės teisės nuostatas konkrečioje byloje baudžiamosios ir
civilinės atsakomybės taikymo sąlygos iš dalies sutaps. Taigi pagal Ringvoldo precedentą tokiais atvejais veikos faktinės aplinkybės, bent jau turinčios objektyviuosius
nusikaltimo, dėl kurio priimamas išteisinamasis nuosprendis, požymius, gali būti
nustatytos nagrinėjant civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo remiantis žemesniu įrodymų pakankamumu, nei būtinas baudžiamajai atsakomybei pagrįsti.
Nepaisant minėtos atskirosios nuomonės, Ringvoldo precedento laikėsi ir kitų
sudėčių EŽTT teisėjų kolegijos. Antai tokia kolegija vienbalsiai pripažino aiškiai
nepagrįstu ir nepriimtinu Lundkvisto pareiškimą prieš Švediją dėl Konvencijos
6 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Pareiškėjas išteisintas, esant pagrįstų abejonių,
dėl savo namų padegimo po barnio su žmona. Tačiau atmestas pareiškėjo civilinis ieškinys draudimo įmonei dėl atsisakymo mokėti draudimo išmoką, draudimo bendrovei įrodymų persvara įrodžius, kad pareiškėjas buvo atsakingas dėl
gaisro. Civilinį ieškinį nagrinėjo kitos sudėties teisėjų kolegija nei baudžiamajame
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procese. Klausimas dėl draudimo išmokos buvo vienintelis spręstas šiame procese.
Remtasi baudžiamosios bylos medžiaga, apklausti ir nauji liudytojai. EŽTT, motyvuodamas analogiškais argumentais kaip Ringvoldo byloje, nenustatė ryšio tarp
minėtų baudžiamojo proceso ir civilinio proceso, kuris sudarytų prielaidas taikyti
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalį, kadangi pagal Švedijos teisę baudžiamojo proceso
išvados nebuvo lemiamos sprendžiant dėl draudimo išmokos, nepaisant išteisinimo teisiškai buvo galima atsisakyti mokėti šią išmoką.105
Dar kitokios sudėties kolegija pripažino aiškiai nepagrįstu Reevesės pareiškimą
prieš Norvegiją dėl Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Šis atvejis panašus
į minėtą Lundkvisto atvejį. Baudžiamojoje byloje pareiškėja pirmosios instancijos
teismo sprendimu nuteista dėl namo padegimo siekiant įgyti draudimo išmoką ir
iš jos priteista atlyginti tyčia padarytą žalą draudimo bendrovei, apdraudusiai šį
namą. Apeliacinės instancijos teismas pareiškėją dėl minėto nusikaltimo išteisino,
tačiau paliko galioti sprendimą dėl žalos atlyginimo. Keturi iš septynių teisėjų balsavo už nuteisimą įsitikinę be pagrįstų abejonių jos kaltumu. Trys teisėjai balsavo
už išteisinimą, kadangi turėjo pagrįstų abejonių dėl to, ar gaisro nesukėlė elektros
instaliacijos gedimas. Tačiau pagal Norvegijos teisę nuteisimui reikėjo kvalifikuotos penkių balsų daugumos, o kompensacijos klausimas turėjo būti išspręstas paprasta balsų dauguma. Sprendimas dėl kompensacijos priimtas penkių balsų dauguma. Taigi už ją balsavo ir vienas teisėjas, kuris nepritarė nuteisimui. Šis teisėjas
sprendimą dėl kompensacijos grindė aiškia įrodymų persvara. EŽTT, remdamasis
įprastiniais kriterijais, įskaitant kompensacijos tikslo, nusprendė, kad kompensacijos reikalavimas nebuvo kitas kaltinimas. Be to, EŽTT pažymėjo, kad tai, jog
kompensacijos klausimas spręstas kartu su baudžiamaisiais kaltinimais, savaime
nereiškia Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies taikymo. Tačiau Teismas atskirai įvertino tai, kad šį klausimą sprendė ta pati teisėjų kolegija, kuri sprendė ir baudžiamojo
kaltinimo pagrįstumo klausimą. Teisėjai visų pirma išsprendė pastarąjį klausimą,
o tuomet sprendė dėl kompensacijos. Motyvai atitinkamai išdėstyti tame pačiame
nuosprendyje. Kvalifikuota balsų dauguma nuteisimui buvo skirta apsaugoti kaltinamojo interesus. EŽTT atsižvelgė į tai, kad baudžiamųjų kaltinimų ir kompensacijos klausimo sprendimą lėmė skirtingi įstatymo reikalavimai dėl balsų daugumos šiais klausimais. Teismas padarė išvadą, kad Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis
nereikalauja, kad teisėjas tokiu atveju balsavęs už nuteisimą neatsižvelgtų į šį savo
balsavimą, kiek tai reikšminga sprendžiant kompensacijos klausimą. Kita vertus,
105
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EŽTT kruopščiai įvertino teisėjo, balsavusio prieš nuteisimą, tačiau už kompensaciją, tai pagrindžiančius teiginius. Įvertinęs juos Teismas padarė išvadą, kad teisėjo motyvai buvo tokie: nors įrodymai nebuvo pakankami nustatyti baudžiamajai
atsakomybei, tačiau buvo pakankami kilti civilinei atsakomybei mokėti kompensaciją. Todėl EŽTT nusprendė, kad teismo sprendimas ir motyvacija dėl kompensacijos nebuvo nesuderinami su išteisinimu ir neprilygo kito kaltinimo pateikimui
prieš pareiškėją.
EŽTT neapsisprendė, ar tarp baudžiamosios bylos ir civilinio ieškinio buvo pakankamas ryšys, kad kompensacijos reikalavimui vis tiek būtų taikoma Konvencijos
6 straipsnio 2 dalis, tačiau nusprendė, kad net jei taip būtų, teismo motyvai, kuriais
pareiškėja įpareigota mokėti kompensaciją, nebuvo nesuderinami su nekaltumo
prezumpcija.106
Remiantis Ringvoldo precedentu Konvencijos 6 straipsnio 2 pažeidimas nenustatytas ir išnagrinėjus Ekenlero pareiškimą prieš Turkiją. Pareiškėjas autobuso vairuotojas buvo kaltinamas dėl bilietų vagystės. Proceso metu jis dėl šios veikos atleistas iš darbo. Vėliau priimtas išteisinamasis nuosprendis dėl pagrįstų abejonių, kad
pareiškėjas padarė šį nusikaltimą. Tačiau teismai civilinėje (darbo) byloje atsisakė
priteisti pareiškėjui kompensaciją dėl šio atleidimo. EŽTT atsižvelgė į tai, kad civilinis ieškinys buvo sprendžiamas pagal skirtingus teisinius kriterijus ir įrodinėjimo
standartus nei yra taikomi baudžiamajai atsakomybei. Baudžiamojo proceso išvados nebuvo lemtingos sprendžiant ginčą dėl kompensacijos: nepaisant pareiškėjo
išteisinimo pagal Turkijos teisę buvo galima atmesti civilinį ieškinį dėl kompensacijos už atleidimą iš darbo. Todėl EŽTT pripažino, kad šis ieškinys nebuvo kitas baudžiamasis kaltinimas, o tarp jo nagrinėjimo ir baudžiamojo proceso nebuvo tokio
ryšio, kad procesui dėl kompensacijos būtų taikoma Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis.
EŽTT nusprendė, kad šis pareiškimas aiškiai nepagrįstas, ir vienbalsiai pripažino šį
pareiškimą nepriimtinu.107
Taigi tiek Sekaninos ir Rushiti bylose įtvirtintas precedentas, tiek Ringvoldo byloje ir ja sekusiose bylose įtvirtintas precedentas remiasi pamatine taisykle, kad sprendžiant, ar galutinai išteisinus kaltinamąjį, bet taikant kitas jam nepalankias teisines
nuostatas dėl veikos, kuri sudarė kaltinimo pagrindą, nepažeista nekaltumo prezumpcija, atsižvelgiama į tai, ar procesas, kuriame taikytos kitos teisinės nuostatos,
106
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pareiškimo Nr. 4248/02. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-24064>.

107

EŽTT 2004 m. spalio 26 d. sprendimas dėl pareiškimo Ekenler prieš Turkiją priimtinumo, pareiškimo Nr. 52516/99. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-67426>.

79

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

yra baudžiamojo proceso padarinys ir palydovas, kitaip tariant, ar tarp šių procesų
yra glaudus ryšys. Toks ryšys yra, pavyzdžiui, kai valstybės teisinėje sistemoje teisė
į žalos, padarytos baudžiamojo proceso prievartos priemonėmis, atlyginimą suteikiama tik priėmus išteisinamąjį nuosprendį ir pašalinus įtarimus, kad išteisintasis
padarė nusikalstamą veiką.
Tačiau naujesnėje išnagrinėtoje Ringvoldo byloje ir ja sekusiose bylose (sprendimuose) įtvirtintas precedentas, kad tokio ryšio nėra, kai pagal valstybės teisę kitos kaltinamajam nepalankios teisinės nuostatos gali būti taikomos nepriklausomai nuo to, ar asmuo baudžiamajame procese pripažįstamas kaltu, ar išteisinamas
dėl tos veikos. Ši taisyklė taikoma ir atvejams, kai kaltinamasis išteisinamas dėl
pagrįstų abejonių, kad jis padarė inkriminuojamą veiką, tačiau kitos teisinės priemonės taikomos remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu nustačius, kad išteisintasis padarė veiką, kuri sudarė kaltinimo pagrindą. Suskaičiavus sprendimą
Ringvoldo byloje ir minėtus ja sekusius sprendimus priėmusius teisėjus, darytina
išvada, kad šiai taisyklei pritarė bent 22 EŽTT teisėjai.108 Taigi ši taisyklė yra gana
tvirtas precedentas.
Minėta, kad pagal Nyderlandų teisę, taikytą Van Offereno ir Geeringso bylose,
jeigu baudžiamajame procese kaltinamasis buvo dėl dalies inkriminuotų veikų nuteistas, dėl kitų – išteisintas, vėliau vykstančiame turto konfiskavimo procese teismas turi įgaliojimus taikyti turto konfiskavimą, grindžiamą ne tik nusikaltimais,
dėl kurių kaltinamasis nuteistas, bet ir panašiais nusikaltimais, dėl kurių išteisintas, jeigu pagal įrodymų persvarą yra pakankamai požymių, kad šis asmuo juos
padarė. Panašiais nusikaltimais įgyto turto konfiskavimas Geeringso byloje galėjo
būti taikomas nepriklausomai nuo to, ar kaltinamasis nuteistas dėl šių panašių nusikaltimų ar išteisintas. Todėl bent iš pirmo žvilgsnio remiantis Ringvoldo precedentu tarp išteisinimo ir nuteisimo nebuvo tokio ryšio, kad būtų taikoma Konvencijos
6 straipsnio 2 dalis. EŽTT rėmimasis ne šiuo precedentu, bet Sekaninos precedentu,
pagal kurį po galutinio išteisinimo netgi įtarimų dėl kaltinamojo kaltumo išreiškimas daugiau nėra galimas, gali pasirodyti nepagrįstas.
Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas 2011 m. spalio 26 d. išnagrinėjo bylą
Sunkių organizuotų nusikaltimų tarnyba prieš Gale ir kt., kurioje taikant minėtas
Pajamų iš nusikaltimų įstatymo nuostatas dėl civilinio turto konfiskavimo, remiantis įrodymų persvara, nustatyta, kad nepaisant vieno iš atsakovų – sutuoktinių išteisinimo dėl prekybos narkotikais Portugalijoje, atsakovų turtas sukauptas iš neteisėto elgesio – prekybos narkotikais, pinigų plovimo ir mokesčių vengimo, ir šis turtas
108
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konfiskuotas. Aukščiausiasis Teismas vienbalsiai atmetė atsakovų skundą dėl turto
konfiskavimo motyvuodamas, kad pagal EŽTT jurisprudenciją taisyklė, draudžianti išreikšti įtarimus kitame procese po išteisinimo baudžiamajame procese, taikoma tik tuomet, kai tarp šių procesų yra ryšys. Kadangi tokio ryšio tarp pirmojo
atsakovo išteisinimo Portugalijoje ir civilinio turto konfiskavimo Anglijoje nebuvo,
Anglijos teismas turėjo teisę vertinti įrodymus, kurie sudarė kaltinimo Portugalijoje
pagrindą, ir nebuvo privalu taikyti baudžiamąjį įrodymų pakankamumą nusikalstamam elgesiui įrodyti. Kadangi atsakovai nepateikė teisiškai priimtino paaiškinimo dėl jų turto kilmės ir buvo pakankamai įrodymų, kad jie dalyvavo nusikalstamoje veikloje, teismas teisingai taikydamas civilinį įrodymų pakankamumą turėjo
teisę konfiskuoti turtą.109
Aukščiausiasis Teismas, šioje byloje vertindamas EŽTT sprendimą Geeringso byloje ir kitą šio teismo jurisprudenciją, konstatavo, kad ši jurisprudencija paremia
taisyklę, kad kai kaltinamasis išteisinamas dėl nusikaltimo, reikalavimas taikyti
konfiskavimą negali būti grindžiamas tvirtinimu, kad jis padarė nusikaltimą, tik
tuomet, kai yra ryšys tarp baudžiamojo proceso ir po jo vykstančio proceso dėl turto konfiskavimo. Teismas motyvavo, kad tokio ryšio nagrinėtoje byloje nėra, kadangi išteisinimas įvyko Portugalijoje, o turto konfiskavimas – Anglijoje. Be to, įrodymų buvo daugiau pastarajame procese nei baudžiamajame procese.
Antra vertus, Aukščiausiasis Teismas suabejojo EŽTT jurisprudencijos daromu
skirtumu tarp bylų, kuriose išteisintasis siekia baudžiamuoju procesu padarytos žalos atlyginimo, ir bylų, kuriomis tretieji asmenys siekia kompensacijos iš išteisintojo. Ši abejonė grindžiama tuo, kad ryšys su baudžiamuoju procesu gali būti artimas abiem atvejais: gali būti naudojami tie patys įrodymai, įrodinėjami tie patys
faktai, kurie sudarė kaltinimo pagrindą, šie faktai nustatomi naudojant įrodymų
persvarą, bet nepašalinus pagrįstų abejonių, bylas gali nagrinėti tie patys teisėjai.
Gali būti galvojama, kad teisėjai, nagrinėję baudžiamąją bylą, galėtų būti tinkami spręsti klausimus taikant žemesnį įrodymų pakankamumą tiems patiems įrodymams. Tačiau EŽTT jurisprudencija, atrodo, skatina vengti tokių atvejų. Kaip
tuomet gali būti patikimai tvirtinama, kad kaltinamojo reikalavimas kompensacijos yra padarinys ir palydovas baudžiamojo proceso, bet trečiųjų asmenų ieškinys
toks nėra? Galbūt EŽTT pasirinko netinkamą kryptį Sekaninos ir Rushiti bylose?110
Pageidavimui, kad ši paini sritis būtų peržiūrėta EŽTT Didžiojoje kolegijoje, pritarė
6 iš 7 bylą nagrinėjusių teisėjų.111
109
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Tačiau atsižvelgiant į pirmiau nurodytus sprendimą Ringvoldo byloje ir ją sekusius sprendimus yra pagrindas manyti, kad minėtas Aukščiausiojo Teismo sprendimas motyvuojamas, abejonės grindžiamos netikslia EŽTT ryšio tarp procesų samprata. Minėta, kad pagal šiuos sprendimus tokio ryšio nėra, kai pagal valstybės teisę
kitos kaltinamajam nepalankios teisinės nuostatos gali būti taikomos nepriklausomai nuo to, ar asmuo baudžiamajame procese pripažįstamas kaltu, ar išteisinamas
dėl tos veikos. Šio pagrindinio argumento pakako priimti minėtus sprendimus atmesti pareiškimus dėl Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimo net ir esant minėtoms Aukščiausiojo Teismo nurodytoms procesus siejančioms aplinkybėms.112 Be
to, pats EŽTT Ringvoldo ir kitose bylose yra konstatavęs, kad tai, jog įrodymai iš
baudžiamosios bylos naudojami sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą, negali
sudaryti pakankamo pagrindo laikyti asmenį, kuriam pareikštas toks ieškinys, kaltinamu nusikaltimo padarymu.
Todėl pritartina Aukščiausiojo Teismo teisėjo Dysono konkuruojančiai nuomonei, kurioje remdamasis minėtu pagrindiniu kriterijumi dėl ryšių tarp procesų
teisėjas pasirinko būti mažiau kritiškas dėl EŽTT jurisprudencijos šiuo atžvilgiu.
Kaltinamasis nebūtų patyręs žalos dėl kardomojo kalinimo ar kitų išlaidų, susijusių su baudžiamuoju procesu, ir negalėtų reikalauti atlyginti šią žalą, jeigu nebūtų
paties baudžiamojo proceso. Tačiau minėtose bylose nukentėjusysis būtų turėjęs
teisę pareikšti civilinį ieškinį dėl veikos net jei nebūtų buvę paties baudžiamojo proceso. Teisėjas pritarė Aukščiausiojo Teismo sprendimui tuo pagrindu, kad
Gale’ų byloje buvo sprendžiamas ne klausimas, ar Gale’as padarė konkrečius nusikaltimus, kuriais buvo kaltinamas Portugalijoje, bet tai, ar remiantis visais įrodymais (neapsiribojant tirtais Portugalijoje ir Ispanijoje) įrodyta, kad Gale’ų turtas
įgytas neteisėtu elgesiu.113
Kartu tai netiesiogiai patvirtina nuostatą, kad Konvencijai savaime neprieštarauja išteisintojo turto konfiskavimo grindimas ir įrodymais bei faktinėmis aplinkybėmis, sudariusiomis kaltinimo, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis,
pagrindą baudžiamojoje byloje. Be to, minėtu Reevesės atveju kaltinimo pagrįstumo
ir žalos atlyginimo klausimą remiantis tais pačiais faktais sprendė tie patys teisėjai.
Tačiau nepaisant Konvencijos pažeidimas nenustatytas. Nuostatos, kad tai savaime
nėra pažeidimas, laikytasi toliau aptartose Y bei Orro bylose. Tai sudaro pagrindą manyti, kad turto konfiskavimo, remiantis žemesniu įrodymų pakankamumu,
112
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klausimą galėtų spręsti ir tie patys teisėjai, kurie sprendžia kaltinamojo kaltumo
klausimą baudžiamajame procese. Tai savaime nesukelia ryšio tarp šių procesų, dėl
kurio turėtų būti taikoma Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis.
Minėta, kad precedentas, jog tarp baudžiamojo proceso, pasibaigusio išteisinimu, ir proceso, kuriame taikomos kitos kaltinamajam nepalankios teisės nuostatos, ryšio, sukeliančio Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies taikymą, nėra, kai pagal
valstybės teisę kitos kaltinamajam nepalankios teisinės nuostatos gali būti taikomos nepriklausomai nuo to, ar asmuo baudžiamajame procese pripažįstamas kaltu,
ar išteisinamas dėl atitinkamos veikos, suformuluotas Ringvoldo byloje. Šioje byloje
teismas pažymėjo, kad žalos atlyginimo klausimas buvo sprendžiamas tik tarp privačių šalių. Tai galėtų sudaryti pagrindą manyti, kad šis precedentas nebūtinai tinka turto konfiskavimo atveju, kadangi šiuo atveju viena iš šalių yra valstybė.
Tokias abejones netiesiogiai neigia EŽTT sprendimai, priimti panašiose bylose O
prieš Norvegiją ir Hammern prieš Norvegiją. Šios bylos nagrinėtos kartu su Ringvoldo
byla. EŽTT sprendimus šiose bylose priėmė ta pati teisėjų kolegija ir tą pačią dieną
kaip šioje byloje. O ir Hammerno bylose atmestas išteisintojo reikalavimas atlyginti kardomuoju kalinimu padarytą žalą, kadangi šis, kaip reikalavo Norvegijos teisė,
įrodymų persvara neįrodė, kad nepadarė nusikaltimo. EŽTT nustatė, kad tarp baudžiamojo proceso ir žalos atlyginimo proceso buvo ryšys, sukeliantis Konvencijos
6 straipsnio 2 dalies taikymą. Tai pagrįsdamas EŽTT nurodė, kad nuo baudžiamojo proceso išvadų priklausė pareiškėjo teisė į žalos atlyginimą. Be to, Teismas pripažino svarbiu argumentu tai, kad atsakovas dėl kardomuoju kalinimu padarytos
žalos buvo valstybė. Proceso dėl žalos atlyginimo tikslas buvo nustatyti, ar valstybė turi finansinę pareigą kompensuoti naštą, kurią ji sukėlė išteisintajam baudžiamuoju persekiojimu. EŽTT pažymėjo, kad tai svarbu sprendžiant dėl Konvencijos 6
straipsnio 2 dalies taikymo išplėtimo.114 Tai papildomai paaiškina minėtą skirtingą
EŽTT jurisprudenciją bylose, kuriose išteisintasis siekia baudžiamuoju procesu padarytos žalos atlyginimo, ir bylose, kuriomis tretieji asmenys siekia kompensacijos
iš išteisintojo. Kartu tai netiesiogiai patvirtina, kad minėtas Ringvoldo precedentas
gali būti taikomas ir procese dėl turto konfiskavimo, kadangi tokiame procese valstybė yra ne atsakovė, bet ieškovė.
Kita vertus, minėta, kad Ringvoldo byloje EŽTT pažymėjo, kad jeigu sprendime dėl žalos atlyginimo būtų išdėstytas teiginys, primetantis atsakingai šaliai baudžiamąją atsakomybę, tai galėtų iškelti Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies taikymo
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klausimą. Šios taisyklės pažeidimas nustatytas ir bylose, kuriose pagal valstybės teisę
civilinio ieškinio sprendimas nepriklausė nuo baudžiamojo proceso išvadų. Byloje
Y prieš Norvegiją pareiškėjas buvo kaltinamas ir nuteistas dėl sveikatos sutrikdymo,
seksualinės prievartos ir nužudymo, be to, įpareigotas sumokėti kompensaciją aukos artimiesiems. Apeliacinės instancijos teismas, sudarytas iš trijų profesionalių
teisėjų ir prisiekusiųjų, nuteistąjį išteisino, o vėliau šie profesionalūs teisėjai, remdamiesi ištirtais įrodymais, nusprendė palikti galioti sprendimą dėl žalos atlyginimo.
EŽTT remdamasis minėta taisykle vertino, ar teismai veikė tokiu būdu arba naudojo tokią kalbą motyvuodami sprendimus, kad sukūrė aiškų ryšį tarp baudžiamojo
proceso ir žalos atlyginimo proceso, jog būtų pateisinamas Konvencijos 6 straipsnio
2 dalies taikymas. EŽTT vienbalsiai pripažino šios dalies pažeidimą, kadangi apeliacinės instancijos teismas, motyvuodamas savo sprendimą, nurodė, kad nustatė,
jog aiškiai tikėtina, kad pareiškėjas padarė nusikaltimus115 prieš auką,116 dėl kurių jis
buvo kaltinamas, ir kompensacija jos tėvams priteistina. Aukščiausiasis Teismas, atmesdamas išteisintojo skundą, naudojo atsargesnę kalbą, tačiau, nepanaikindamas
tokio apeliacinio teismo sprendimo, pažeidimo neištaisė. Minėtas apeliacinės instancijos teismo teiginys peržengė civilinio teismo kompetencijos ribas ir sukėlė abejonių išteisinimo teisingumu.117 Taigi šis EŽTT sprendimas sudaro pagrindą manyti, kad motyvuojant sprendimus, nepalankius išteisintam kaltinamajam, negali
būti teigiama, kad yra tikimybė, jog šis padarė nusikaltimą net ir tais atvejais, kai
veika, sudariusi kaltinimo pagrindą, gali būti nustatoma žemesniu nei baudžiamuoju įrodymų pakankamumu. Tokių nuostatų turėtų būti laikomasi ir taikant turto
konfiskavimą.
Juo labiau motyvuojant nepalankius išteisintajam sprendimus negali būti teigiama, kad išteisintasis kaltas dėl nusikaltimo, dėl kurio kaltintas ir išteisintas. Tokiais
atvejais Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimo nepašalina argumentavimas,
kad išteisinimas pagal BK nėra reikšmingas taikant kitas teisės normas. Antai byloje Diacenco prieš Rumuniją toks pažeidimas nustatytas dėl to, kad teismas nukentėjusiojo civilinio ieškinio patenkinimą motyvavo tuo, kad pareiškėjas yra kaltas
dėl nusikaltimo, dėl kurio jis teisingai apkaltintas, ir byla perduota teismui, faktas,
kad teismai jį išteisino pagal BK 47 straipsnį (kuris netaikytinas), yra nereikšmingas civilinės teisės atžvilgiu.118 Reevesės atveju EŽTT kaip netinkamą paslydimą
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Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies požiūriu įvertino tokį teisėjo nurodytą motyvą dėl
žalos atlyginimo: „Teismo (...) įrodymų persvara nustatyta, kad yra aiškiai tikėtina,
kad atsakovas yra kaltas dėl gaisro sukėlimo, kaip nurodyta kaltinamajame akte.“119
Tačiau šiam teiginiui prieštaravo likusi sakinio dalis, kad „nors, jo nuomone, šie įrodymai byloje nėra pakankami nustatyti baudžiamąją kaltę dėl šių kaltinimų, kadangi jis negali atmesti, jog gaisras galėjo būti sukeltas elektros gedimo“.120 Konvencijos
pažeidimo nenustatymą lėmė tai, kad EŽTT atsižvelgė į šią antrąją sakinio dalį ir
teisėjo išdėstytus išsamius išteisinimo motyvus.
EŽTT Ringvoldo bylos sprendime konstatavo, kad tai, jog veika, galinti sudaryti civilinio ieškinio dėl deliktinės žalos atlyginimo pagrindą, taip pat turi objektyviuosius nusikaltimo požymius, negali sudaryti pakankamo pagrindo laikyti asmenį, kuriam pareikštas toks ieškinys, kaltinamu nusikaltimo padarymu. Šia nuostata
remtasi ir minėtose Y bei kitose, pavyzdžiui, Diacenco bylose.121 Todėl galima daryti išvadą, kad pagrindžiant turto konfiskavimą gali būti, remiantis žemesniu nei
baudžiamasis įrodymų pakankamumu, pripažįstama, kad padaryta veika, turinti
objektyviuosius nusikaltimo, dėl kurio kaltinamasis išteisintas, požymius. Tokiu
būdu gali būti apsiribojama tik tvirtinimu, kad (tikėtinai) padaryta neteisėta veika. Toks teiginys neprilygsta tvirtinimui, kad (tikėtinai) padarytas nusikaltimas.
Juo labiau taip nėra primetama išteisintajam baudžiamoji atsakomybė. Tokiai atsakomybei taikyti, kaip pažymėjo teisėjas nuo Norvegijos Greve’as konkuruojančioje
nuomonėje minėtoje Y byloje, dar reikalinga nustatyti subjektyviuosius požymius,
įskaitant kaltę, subjekto amžių, pakaltinamumą, ir tai, kad nėra tokią atsakomybę
šalinančių aplinkybių, pavyzdžiui, būtinosios ginties ar būtinojo reikalingumo.122
Kita vertus, Konvencijos pažeidimas nenustatytas ir minėtoje Lundkvisto byloje,
kurioje pirmosios instancijos teismas, atmesdamas išteisintojo reikalavimą priteisti
draudimo išmoką, konstatavo, kad pateikti įrodymai apie tai, jog pareiškėjas tyčia
sukėlė gaisrą, nusveria kitas galimas jo kilimo priežastis. Tai sudaro pagrindą manyti, kad, nepažeidžiant nekaltumo prezumpcijos, taikant ne baudžiamosios teisės
normas, nepaisant išteisinimo dėl nusikaltimo, veikai, kuri sudarė kaltinimo pagrindą, gali būti remiamasi ne tik teisiniais šios veikos požymiais, kurie sutampa
su objektyviaisiais nusikaltimo požymiais, bet ir teisiniais požymiais, kurie sutampa su subjektyviaisiais nusikaltimo požymiais. Tokių požymių konstatavimas taip
pat dar nereiškia visų baudžiamosios atsakomybės sąlygų buvimo, todėl gali būti
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laikomas suderinamu su minėtu EŽTT sprendimu Ringvoldo byloje, pagal kurią,
kaip minėta, sprendžiant, ar pažeista Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis, atsižvelgta į
tai, kad sprendime dėl žalos atlyginimo nebuvo teigiama paraidžiui ar iš esmės, kad
yra visos sąlygos laikyti pareiškėją kaltu pagal baudžiamąją teisę dėl kaltinimų, kurių atžvilgiu jis išteisintas.
Vis dėlto naujesnis EŽTT sprendimas aptariamu klausimu, priimtas byloje Orr
prieš Norvegiją, rodo, kad nėra visapusiškai aišku, kada EŽTT laiko, kad asmeniui
primetama baudžiamoji atsakomybė ir dėl to pažeidžiama Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis. Pareiškėjas apeliacinės instancijos teisme išteisintas dėl išžaginimo (BK
192 straipsnis), tačiau nukentėjusiajai, remiantis minėto 1969 m. Žalos atlyginimo
įstatymo nuostatomis, pagal kurias netinkamu elgesiu, dėl kurio gali būti priteistas
žalos atlyginimas, laikomas ir išžaginimas, kaip jis aprašytas BK 192 straipsnyje,
buvo priteistas žalos atlyginimas. Teismas sprendimą priteisti žalos atlyginimą motyvavo tuo, kad nustatė, jog įrodymų persvara aiškiai tikėtina, kad pareiškėjas lytiškai santykiavo su nukentėjusiąja šiai nesutinkant. Be to, teisėjų dauguma nustatė,
kad įrodymų persvara aiškiai tikėtina, kad pareiškėjas suvokė, kad nukentėjusioji
nenorėjo seksualinių santykių su juo, bet nepaisant to privertė ją lytiškai santykiauti panaudodamas tokį smurto lygį, kuris tam būtų pakankamas. Nebuvo sunkaus
smurto panaudojimo, tik per didelis jėgos naudojimas laikant nukentėjusiosios rankas. Nukentėjusioji turėjo skirtingus būdus išvengti šios padėties, bet dėl skirtingų
priežasčių nemanė, kad gali jais pasinaudoti. Tai nepakeičia esminio veikos pobūdžio, kad tai buvo sąmoningas (tyčinis)123 pažeidimas panaudojant smurtą. Todėl
teisėjų dauguma padarė išvadą, kad įrodymų persvara aiškiai tikėtina, jog pareiškėjas, naudodamas smurtą, pasiekė lytinius santykius su nukentėjusiąja ir kad žalos
atlyginimo sąlygos įvykdytos. EŽTT, remdamasis Ringvoldo precedentu ir jį sekusiais sprendimais dėl Lundkvisto ir Reevesės pareiškimų, padarė išvadą, kad žalos
atlyginimo procesas savaime nebuvo baudžiamasis kaltinimas pareiškėjui. Tačiau
vertindamas, ar nepaisant to turi būti taikoma Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis,
EŽTT pažymėjo, kad motyvuodamas sprendimą, kad pareiškėjas privalo atlyginti žalą, teismas rėmėsi tokiu faktų aprašymu, kuriame išdėstė seksualinio kontakto
pobūdį, pareiškėjo žinojimą apie nukentėjusiosios nesutikimą, pareiškėjo „smurto“,
panaudoto minėtai veikai padaryti, laipsnį ir tyčią šiuo atžvilgiu. Kitaip tariant, išdėstė praktiškai visus sudėties požymius, tiek objektyviuosius, tiek subjektyviuosius, kurie įprastai sudaro nusikalstamą teisės pažeidimą – išžaginimą – pagal BK
192 straipsnį. EŽTT pripažino, kad pagal ankstesnę jurisprudenciją išteisinimas dėl
baudžiamosios atsakomybės neužkerta kelio, remiantis mažiau griežta įrodinėjimo
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pareiga, nustatyti civilinę atsakomybę atlyginti žalą, susijusią su tais pačiais faktais.
Tačiau Teismas šioje byloje laikėsi nuomonės, kad nors „smurto“ samprata negalėjo būti išimtinai nusikalstamo pobūdžio, jos panaudojimas konkrečiame kontekste
suteikė teismo motyvams baudžiamosios teisės bruožų peržengiant civilinio teismo
ribas ir sukėlė abejonių išteisinamojo nuosprendžio teisingumu. Todėl EŽTT, atsižvelgdamas į Y bylos precedentą, pripažino, kad šioje byloje pažeista Konvencijos 6
straipsnio 2 dalis.124
Minėta, kad Ringvoldo byloje kaltinamasis išteisintas dėl mažamečio seksualinio
išnaudojimo, o sprendimas priteisti žalos atlyginimą motyvuotas išvada, kad aiškiai
tikėtina, jog nukentėjusysis buvo seksualiai išnaudotas ir, remiantis įrodymų persvara, aišku, kad pareiškėjas buvo tas išnaudotojas. EŽTT šioje byloje Konvencijos
pažeidimo nenustatė.
Vargu ar sąvokų „seksualinis išnaudojimas“ ir „smurtas“ skirtumas gali paaiškinti skirtingus EŽTT sprendimus Ringvoldo ir Orro bylose. Matyt, šį skirtumą
nulėmė būtent sąvokos smurtas pavartojimo kontekstas. Minėta, kad Ringvoldo byloje nusikaltimas, dėl kurio išteisinta, galėjo būti padarytas tik tyčia. Priteisiant žalos atlyginimą nebuvo tiesiogiai konstatuota kaltės forma. Pagal Žalos atlyginimo
įstatymą, taikytą abiejose šiose bylose, žalos atlyginimas priteisiamas ne tik tais
atvejais, kai netinkamas poelgis padaromas tyčia, bet ir tais atvejais, kai šis padaromas dėl didelio neatsargumo. Todėl žalos atlyginimas nebūtinai reiškė, kad
nepaisant išteisinamojo nuosprendžio pripažinta, kad padaryta tyčinė veika, kuri
sudarė kaltinimo pagrindą. Tačiau minėta, kad Orro byloje nusikaltimas, dėl kurio
išteisinta, galėjo būti padarytas ir tyčia, ir dėl didelio neatsargumo. Be to, teismas
žalos priteisimą motyvavo konstatuodamas, kad veika padaryta sąmoningai (tyčia).
Smurto požymį buvo būtina nustatyti žalos atlyginimui priteisti, kadangi tai buvo
būtinas objektyvusis nusikaltimo požymis, kartu apibūdinantis netinkamą elgesį
pagal Žalos atlyginimo įstatymą. Tačiau priteisimo žalos atlyginimo motyvavimas
remiantis šiuo požymiu kartu su tyčia ir kitais teisiniais požymiais, kaip pažymėjo EŽTT, praktiškai reiškė visų objektyviųjų ir subjektyviųjų nusikaltimo, dėl kurio priimtas išteisinamasis nuosprendis, konstatavimą. Šioje byloje nebuvo ginčijamos kitos baudžiamosios atsakomybės sąlygos (atsakomybę šalinančių aplinkybių
nebuvimas ir pan.). Todėl šis EŽTT sprendimas sudaro pagrindą manyti, kad su
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi nesuderinamas ne tik konstatavimas, kad išteisintasis padarė nusikaltimą, dėl kurio kaltintas, bet ir tiesioginis ar netiesioginis
konstatavimas visų nusikaltimo sudėties požymių išteisintojo veikoje, kuri sudarė
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kaltinimo pagrindą. Ši taisyklė taikytina bent jau tais atvejais, kai kitos baudžiamosios atsakomybės sąlygos nėra ginčijamos. Tai netiesiogiai reikštų, kad ir turto
konfiskavimas remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu negali būti siejamas
su veika, turinčia nusikaltimo sudėties požymius, jeigu dėl šios veikos priimtas išteisinamasis nuosprendis.
Tačiau gali kilti klausimas, kaip Orro bylos sprendimas, jame įtvirtinta taisyklė
dera su sprendimu dėl Lundkvisto pareiškimo? Minėta, kad šiuo atveju pirmosios
instancijos teismas, atmesdamas išteisintojo reikalavimą priteisti draudimo išmoką,
konstatavo, kad pateikti įrodymai apie tai, jog pareiškėjas tyčia sukėlė gaisrą, nusveria kitas galimas jo kilimo priežastis. Tokia kaltės forma buvo draudimo išmokos
nemokėjimo sąlyga. Tiesa, išmoka galėjo būti nemokama ir sukėlus įvykį dėl didelio neatsargumo. Lundkvistas buvo kaltinamas ir išteisintas pagal BK 13 skyriaus
1 straipsnį, nustačiusį atsakomybę už sukėlimą gaisro, kuris sukelia pavojų kito asmens gyvybei ar sveikatai arba didelę žalą kito asmens turtui. Atsakomybė pagal šį
straipsnį kilo tik kai ši veika padaryta tyčia. Todėl gali būti nebent aiškinama, kad
Lundkvisto atveju nenustatytas Konvencijos pažeidimas dėl to, kad atmetant prašymą mokėti draudimo išmoką dėl gaisro jo namui padarytos žalos motyvuojant tuo,
kad pareiškėjas tyčia sukėlė gaisrą, nebuvo konstatuotas dar vienas būtinas objektyvusis nusikaltimo požymis – didelė žala.
Kita vertus, pareiškėjas išteisintas ne kilus abejonėms dėl šio požymio buvimo,
bet esant abejonėms, ar gaisrą sukėlė būtent pareiškėjas, ar gaisras kilo dėl elektros
gedimo. Taigi šių sprendimų suderinamumas nėra gana aiškus. Be to, Orro precedentas nėra gana tvirtas, kadangi sprendimas šioje byloje priimtas tik vieno balso
persvara. Tačiau šis precedentas gana logiškas, kadangi konstatavimas visų objektyviųjų ir subjektyviųjų nusikaltimo požymių išteisintojo veikoje gali kelti abejonių išteisintojo nekaltumu dėl šio nusikaltimo, prilygsta nusikaltimo konstatavimui
bent jau tais atvejais, kai baudžiamojoje byloje nebuvo ginčijamos kitos baudžiamosios atsakomybės sąlygos. Buvusio Komisijos pirmininko Trechselo nuomone, nors
civilinė atsakomybė, kylanti remiantis tais pačiais faktais, dėl kurių priimtas išteisinamasis nuosprendis, galima, tačiau turi būti galimybė aiškiai atskirti civilinę atsakomybę nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimą.125 Todėl į šį sprendimą
taip pat atsižvelgtina sprendžiant apie turto konfiskavimo pagrindus, suderinamus
su Konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi.
Kad ir kaip būtų, Y bylos precedentas ir jį sekę sprendimai rodo, kad motyvuojant sprendimus, nepalankius išteisintam kaltinamajam, negali būti teigiama,
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kad yra tikimybė, jog šis padarė nusikaltimą net ir tais atvejais, kai veika, sudariusi kaltinimo pagrindą, gali būti nustatoma žemesniu nei baudžiamuoju įrodymų pakankamumu. Todėl remiantis tuo, kas pirmiau išdėstyta, taisyklė, kad išteisinus kaltinamąjį negali būti reiškiamos abejonės jo kaltumu, ir kartu taisyklė,
kad turto konfiskavimas negali būti grindžiamas žemesniu įrodymų pakankamumu nustatant, kad nusikaltimas, dėl kurio kaltinamasis išteisintas, buvo padarytas, Geeringso byloje gali būti pateisintos Y bylos precedentu. Tai sudaro pagrindą
manyti ta aplinkybė, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas dėl Geeringso
turto konfiskavimo motyvuotas tuo, kad pareiškėjas gavo naudos ne tik iš įrodytų
nusikaltimų, bet taip pat gavo naudą iš panašių nusikaltimų,126 kurių atžvilgiu yra
pakankamai požymių, kad jis juos padarė.127 EŽTT konstatavo, kad šis apeliacinės
instancijos teismo sprendimas žengia dar toliau nei vien įtarimų pareiškimas ir prilygsta pareiškėjo kaltumo nustatymui jo neįrodžius pagal įstatymą.128 Atsižvelgiant
į Konvencijos 6 straipsnio 2 dalį ir minėtą Y bylos precedentą bei jį sekusias bylas,
galima suprasti, kad turimas omenyje kaltumo dėl nusikaltimo padarymo nustatymas. Tai, kad net ne kategoriškus, o tikimybinius teiginius apie nusikaltimo padarymą, pateikiamus nesant galutinio apkaltinamojo nuosprendžio, EŽTT vertina
kaip pažeidžiančius nekaltumo prezumpciją, patvirtina toliau aptariama Minelli
byla. Taigi minėtas EŽTT teiginys gali būti suprantamas kaip reiškiantis, kad pažeidimas nustatytas ne vien dėl to, kad teismo tvirtinimai apie įrodymų persvarą
yra daugiau nei įtarimai, bet būtent dėl to, kad tai tvirtinimai apie tikėtiną nusikaltimą, o ne tik tvirtinimai apie tikėtiną neteisėtą veiką.
Tačiau iš to kyla, kad toks pažeidimas turėtų būti nustatytas ir Van Offereno atveju, jeigu šioje byloje turto konfiskavimas iš tiesų buvo grindžiamas nors ir tik įrodymų persvara, bet prekyba kokainu tuo laiku, dėl kurio pareiškėjas išteisintas. Daryti
tokią išvadą sudaro pagrindą apeliacinio teismo formuluotės. Galutinė apeliacinės
instancijos teismo išvada, pagrindžianti turto konfiskavimą, buvo suformuluota
taip: yra pakankamai požymių, jog pareiškėjas dalyvavo nuo 1997 m. sausio 1 d. iki
1998 m. gegužės 31 d. pažeidžiant draudimus, išdėstytus Opijaus įstatymo 2 straipsnyje, ir taip gavo naudos iš prekybos kokainu. Galima būtų svarstyti, kad ši išvada reiškia tik neteisėtos veikos konstatavimą suderinamai su minėtais EŽTT precedentais. Tačiau minėta, kad motyvuodamas šią išvadą apeliacinės instancijos
teismas taip pat konstatavo, kad yra pakankamai požymių, jog pareiškėjas padarė
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prekybos kokainu nusikaltimą.129 Tai pagal minėtus precedentus nėra suderinama
su Konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi. Kadangi EŽTT tokio pažeidimo nenustatė,
peršasi išvada, kad Van Offereno atveju iš tiesų, kaip Teismas nurodė Geeringso byloje, turto konfiskavimas nebuvo grindžiamas tuo pačiu nusikaltimu, dėl kurio pareiškėjas kaltintas ir išteisintas. Taigi tai tikriausiai buvo prekybos kokainu nusikaltimas, padarytas kitu laiku, nei nurodyta kaltinime.130
Kaip matyti, išvados dėl Konvencijos pažeidimo vartojant formuluotes, priskiriant išteisintajam baudžiamąją atsakomybę, taip pat išvados, reikšmingos šiame
tyrime apsisprendžiant, kaip turi būti suprantama EŽTT jurisprudencija ir kartu
Konvencija, dažnai priklauso nuo EŽTT sprendimuose pateiktų nacionalinių teismų
sprendimų vertimų, kartais net vieno žodžio vertimo. Tačiau ne visuomet šis vertimas gali būti tikslus. Konkuruojančioje nuomonėje Y byloje teisėjas Greve’as pažymėjo, kad kai byla nagrinėjama dėl sprendimų, kurie nėra surašyti ta pačia kaip
EŽTT oficialia kalba (anglų ar prancūzų), kyla sudėtingų kalbinių problemų, ypač
tais atvejais, kai Teismui tenka įvertinti teisinės kalbos niuansus ir vertimas yra daugiau paremtas prasmės suvokimu negu pažodinis. Be to, EŽTT neturi profesionalių
vertėjų pagalbos, išskyrus verčiant iš anglų į prancūzų ir atvirkščiai. Todėl kyla bendra problema dėl dokumentų, kuriais Teismas grindžia savo sprendimus, tikslumo.131
Kita vertus, išvada dėl Van Offereno bylos aplinkybių nepaneigia Ringvoldo bylos precedento, kuris netiesiogiai patvirtina, kad suderinamai su Konvencijos 6
straipsniu galimas turto konfiskavimo grindimas ta pačia veika, dėl kurios priimtas išteisinamasis nuosprendis, jeigu ši veika nustatoma žemesniu įrodymų pakankamumu, tačiau apsiribojama jos neteisėtumo įvardijimu, nėra tvirtinama, kad tai
nusikaltimas.
Antra vertus, minėta, kad Nyderlandų BK nuostatos, taikytos Geeringso byloje
ir Van Offereno atveju, turto konfiskavimo taikymą siejo su tikimybe, kad padaryti
būtent panašūs nusikaltimai.132 Taigi pats įstatymas teismą įpareigojo konfiskuojant
turtą, galimai gautą iš tokių nusikaltimų, konstatuoti nors ir tikimybę, kad asmuo
padarė nusikaltimus, net tais atvejais, kai jis dėl jų išteisintas. Tai nesuderinama
su minėtu Y bylos precedentu. Kartu tai susiję su tuo, kad minėtų taisyklių taikymas Geeringso byloje gali būti pateisintas ir dar vienu pagrindu. Van Offereno ir
Geeringso turto konfiskavimas buvo taikomas remiantis BK nuostatomis. Nepaisant
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Susipažinti su EŽTT dokumentais, kuriais grįstas sprendimas dėl Van Offereno pareiškimo, ir
taip patikimai nustatyti prekybos kokainu, dėl kurios pareiškėjas išteisintas, laiką nėra galimybės.
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tvirtinimų nacionalinėje teisėje ir praktikoje, kad tai nėra bausmė, o tik priemonė paimti neteisėtai gautą naudą, kuri gali būti taikoma atskirai nuo baudžiamojo
proceso, EŽTT, atsižvelgdamas į tai, kad ši priemonė gali būti taikoma tik asmenį
nuteisus dėl nusikaltimo, pripažino, kad turto konfiskavimo procesas buvo sudėtinė bausmės skyrimo proceso dalis.133 Kitaip tariant, tai buvo išplėstinis turto konfiskavimas. Tokio pobūdžio turto konfiskavimas pripažintas bausme Konvencijos 7
straipsnio prasme.134 Taigi turto konfiskavimas Geeringso byloje sietas su baudžiamosios atsakomybės taikymu, įskaitant dėl nusikaltimo, dėl kurio pareiškėjas išteisintas. O štai Van Offereno byloje labiau tikėtina, kad turto konfiskavimas nebuvo
grindžiamas būtent tuo nusikaltimu, dėl kurio pareiškėjas išteisintas. Tad dėsninga,
kad šiuo atveju nenustatytas Konvencijos pažeidimas.
Tačiau apibendrinant darytina išvada, kad Geeringso byloje išdėstyta taisyklė,
kad išteisinus kaltinamąjį negali būti reiškiamos abejonės jo kaltumu, ir kartu taisyklė, kad turto konfiskavimas negali būti grindžiamas žemesniu įrodymų pakankamumu nustatant, kad nusikaltimas, dėl kurio kaltinamasis išteisintas, buvo padarytas, gali būti taikomos tik kai turto konfiskavimas įstatymu ar teismo sprendimu
siejamas su baudžiamosios atsakomybės taikymu, bausmės skyrimu.
Ir priešingai, peršasi išvada, kad minėtos Geeringso taisyklės neliečia tų atvejų, kai turto konfiskavimas taikomas ne kaip sudėtinė baudžiamosios atsakomybės
dalis, bet visų pirma kaip prevencinė priemonė ar civilinės teisės pagrindais, nepriklausomai nuo baudžiamojo proceso išvadų. Tokiais atvejais turi būti vadovaujamasi Ringvoldo bylos precedentu. Svarbu ir tai, kad šioje ir ja sekusiose bylose remtasi
ir tuo, kad kaltinamajam taikytos kitos nepalankios teisinės nuostatos nebuvo baudžiamojo pobūdžio.
Tai ir kartu tą aplinkybę, kad Geeringso byla suderinama su šiuo precedentu, netiesiogiai patvirtina ta aplinkybė, kad šiam precedentui pritarė teisėjas Zupančičas,
pirmininkavęs teisėjų kolegijai šioje byloje, bet anksčiau dalyvavęs ir balsavęs už
sprendimą atmesti Reevesės pareiškimą dėl Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Minėta, kad šiame sprendime sekta Ringvoldo bylos precedentu.
Tiesa, minėta, kad EŽTT, atmesdamas Walsh’o pareiškimą prieš Jungtinę
Karalystę dėl civilinio turto konfiskavimo, pažymėjo ir tai, kad teismas, priimdamas sprendimą konfiskuoti turtą, apdairiai neatsižvelgė į elgesį, dėl kurio pareiškėjas buvo išteisintas.135 Kai komentuojant Konvenciją pateikiama tik ši sprendimo
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Van Offeren, p. 18.
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nuostata,136 tai gali kelti abejonių minėto aiškinimo teisingumu. Tačiau įsigilinus
į EŽTT sprendime nurodytas bylos aplinkybes matyti, kad teismas neatsižvelgė į
tokį elgesį dėl to, kad neturėjo galimybės įvertinti vieno liudytojo parodymų apie
atpažinimą kokybės.137 Todėl išvada, kad minėta formuluote EŽTT turėjo omenyje ir taisykles, kurias išdėstė Geeringso byloje, gali būti pagrįsta tik prielaidomis.
Kad ir kaip būtų, EŽTT nėra nustatęs Konvencijos pažeidimo dėl prevencinio ar
civilinio turto konfiskavimo, pagrįsto veikomis, dėl kurių priimtas išteisinamasis
nuosprendis.
Antra vertus, Ringvoldo bylos precedentui, netiesiogiai leidžiančiam prevencinį
ar civilinį turto konfiskavimą remiantis žemesniu įrodymų pakankamumu nustatant faktus, dėl kurių kaltinamasis buvo išteisintas, yra išreiškę pritarimą kur kas
daugiau teisėjų, nei pritarusių Geeringso bylos sprendimui. Taigi pirmasis minėtas
precedentas yra gerokai tvirtesnis. Žinoma, EŽTT Didžiosios kolegijos išaiškinimas
aptartais klausimais galėtų būti naudingas. Tačiau remiantis tuo, kas pirmiau išdėstyta, šiuo metu labiau tikėtina, kad prevencinio, civilinio turto konfiskavimo taikymas remiantis žemesniu įrodymų pakankamumu nustačius, kad veika, dėl kurios
kaltinamasis išteisintas, buvo padaryta, savaime nepažeistų Konvencijos nuostatų.
Kartu su šiomis išvadomis Ringvoldo bylos precedentas ir jį sekusieji EŽTT
sprendimai netiesiogiai patvirtina ir tai, kad suderinamai su Konvencija prevencinis ar civilinis turto konfiskavimas gali būti taikomas ir tais atvejais, kai remiantis
žemesniu įrodymų pakankamumu nustatoma neteisėta veika, turinti objektyviuosius nusikaltimo požymius, bei tai, kad iš jos gautas atskiras turto vienetas (konkretus daiktas ar pan.), nors asmens atitinkamu laikotarpiu turimas ar turėtas bendras
turtas, įvertinant jo pajamas, iš esmės gali būti pateisintas.
1.3.1.4. TURTO, ĮGYTO VEIKOMIS, DĖL KURIŲ BAUDŽIAMASIS
PROCESAS NUTRAUKTAS, KONFISKAVIMAS

EŽTT jurisprudencija dėl atvejų, kai konfiskuojamas turtas, įgytas veikomis, dėl kurių baudžiamasis procesas nutrauktas, nėra gausi. Todėl siekiant numatyti EŽTT
sprendimus panašiais atvejais ši jurisprudencija aptartina platesniame kontekste – analizuojant ir bylas, kuriose Konvencijos požiūriu vertinti asmens teisių ribojimai ar atsisakymas jas ginti, nepaisant baudžiamojo proceso, kuris galėjo lemti
tokius ribojimus ar atsisakymą, nutraukimo.
Byloje Paraponiaris prieš Graikiją nustatyta, kad pareiškėjui atidavimo teismui
kolegija baudžiamąjį procesą dėl degalų kontrabandos nutraukė dėl senaties, tačiau
136
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konstatavusi, kad objektyviai nustatyta, jog pareiškėjas padarė kontrabandos nusikaltimą, paskyrė baudą. EŽTT nustatė, kad pareiškėjo teisė į teisingą teismą ir gynybos teisės buvo pažeistos, be kita ko, dėl to, kad kolegijos posėdis nebuvo viešas,
jame nedalyvavo pareiškėjas ir jam nebuvo atstovaujama. Be to, vienbalsiai nustatytas Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimas dėl to, kad teismo panaudoti piniginės sankcijos taikymo motyvai prilygo kaltumo dėl nusikaltimo padarymo konstatavimui.138 Tai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad kai baudžiamasis procesas nėra
baigiamas apkaltinamuoju nuosprendžiu, o nutraukiamas, asmeniui, kuriam procesas nutrauktas, negali būti priskirta baudžiamoji atsakomybė ir negali būti taikomos baudžiamosios sankcijos.
Nutraukus baudžiamąjį procesą netgi civilinio ieškinio patenkinimas negali būti
grindžiamas teiginiais, tiesiogiai ar netiesiogiai prilygstančiais pripažinimui, kad
asmuo kaltas dėl nusikaltimo. Tai patvirtina EŽTT sprendimas byloje Lagardère
prieš Prancūziją. Šioje byloje baudžiamasis procesas pasibaigė dėl kaltinamojo įmonės turto pasisavinimu mirties, tačiau teismai tęsė bylos nagrinėjimą ir, nustatę visus nusikaltimo požymius, įskaitant nusikalstamą tyčią, padarytos žalos dydį, šiuo
pagrindu patenkino civilinį ieškinį įpėdiniams dėl žalos atlyginimo. EŽTT pripažino, kad pažeistos Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatos, nes minėto pagrindo nustatymas prilygo kaltumo dėl nusikaltimo pripažinimui. Kadangi
tai atlikta po asmens, pripažinto kaltu, mirties, neužtikrintos šio asmens gynybos
teisės. Taip pat neužtikrintos pareiškėjo (įpėdinio) gynybos teisės, teisė į teisingą
teismą, kadangi jis neturėjo galimybės ginčyti minėtą ieškinio tenkinimo pagrindą – po mirties pripažintą palikėjo kaltumą dėl nusikaltimo ir juo padarytos žalos
dydį. Konvencijos 6 straipsnio pažeidimą šioje byloje EŽTT siejo ir su tuo, kad pagal
Prancūzijos teisę civilinio ieškinio prieš pareiškėją patenkinimui būtina ir lemiama
sąlyga buvo pomirtinis jo tėvo pripažinimas kaltu dėl nusikaltimo.139
Minėtas Sekaninos bylos precedentas, kad Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, jog po galutinio išteisinimo netgi įtarimų dėl kaltinamojo kaltumo išreiškimas daugiau nėra galimas. Kartu šioje byloje EŽTT, remdamasis ankstesniais sprendimais, bylose Englert ir Nölckenbockhoff prieš Vokietiją pažymėjo, kad
įtarimų dėl kaltinamojo kaltumo išreiškimas yra suprantamas tol, kol baudžiamasis
procesas nėra sprendimu dėl kaltinimo esmės.140 Šiose bylose, kuriose taip pat nagrinėti atvejai dėl atsisakymo atlyginti kardomuoju kalinimu padarytą žalą, nustatyta,
138
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kad po baudžiamojo proceso nutraukimo teiginiai, kurie apibūdina įtarimo būklę,
skirtingai nei teiginiai, kurie prilygsta kaltinamojo kaltumo išsprendimui, buvo suderinami su nekaltumo prezumpcija.141 Tiesa, šiose bylose baudžiamasis procesas
nutrauktas po nuteisimo pirmosios instancijos teisme. Buvusio Komisijos pirmininko Trechselo nuomone, yra pagrįsta atsisakyti atlyginti žalą, proceso išlaidas tokiais
atvejais, tačiau tai turėtų būti įtvirtinta įstatymu.142 Vis dėlto EŽTT jurisprudencija
rodo, kad atsisakymas atlyginti kardomuoju kalinimu padarytą žalą gali būti grindžiamas išlikusiais įtarimais dėl kaltumo nusikaltimo padarymu ir tais atvejais, kai
baudžiamasis procesas nutrauktas ankstesnės stadijos, pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo metu.143 Taigi baudžiamojo proceso nutraukimas nekliudo remtis įtarimais dėl
asmens kaltumo nusikaltimo padarymu sprendžiant žalos, padarytos baudžiamuoju procesu, atlyginimo klausimą. Atsižvelgiant į pirmiau aptartą tokios žalos atlyginimo po išteisinimo atvejais teikiamą didžiausią svarbą nekaltumo prezumpcijai,
darytina išvada, kad baudžiamojo proceso nutraukimas savaime neturėtų būti kliūtis remiantis tikimybe, kad nusikaltimas buvo padarytas, taikyti ir neteisėtai įgyto
turto konfiskavimą.
Tačiau turi būti atsižvelgiama į turto konfiskavimo paskirtį, ar jis siejamas su
asmens kaltumu nusikaltimo padarymu. Byloje Minelli prieš Šveicariją EŽTT nustatė, kad pareiškėjas privataus kaltinimo tvarka buvo kaltinamas dėl šmeižimo.
Baudžiamasis procesas nutrauktas dėl senaties. Tačiau kaltinamasis įpareigotas padengti didesnę dalį teismo ir privataus kaltintojo išlaidų. Toks sprendimas pagrįstas atlikus įrodymų vertinimą padaryta išvada, kad labai tikėtina, jog kaltinamasis
būtų nuteistas dėl šmeižimo, jeigu procesas nebūtų nutrauktas. EŽTT konstatavo,
jog taip teismas parodė, kad laiko pareiškėją kaltu, nors jam nebuvo užtikrintos
Konvencijos 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse įtvirtintos teisės. Nepaisant formalaus pripažinimo nebuvimo ir tam tikrų atsargių frazių vartojimo („visiškai tikėtina“, „labai tikėtina“), teismas padarė įvertinimus, kurie nesuderinami su nekaltumo prezumpcija. Todėl EŽTT vienbalsiai pripažino Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimą.144
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Vėliau byloje Lutz prieš Vokietiją nagrinėtas atvejis, kai dėl senaties nutraukus
baudžiamąjį procesą pirmosios instancijos teisme atsisakyta padengti kaltinamojo
išlaidas. Šis atsisakymas taip pat motyvuotas labai didele tikimybe, kad kaltinamasis būtų nuteistas. Tokį motyvą šią bylą nagrinėjusi EŽTT plenarinė sesija įvertino kaip nevienareikšmį, tačiau visame bylos kontekste tereiškiantį pagrįstą įtarimą,
kad asmuo padarė nusikaltimą. Remiantis byloje buvusiais įrodymais tai išreiškė įtarimo būklę ir nereiškė pripažinimo kaltu. EŽTT šioje byloje pripažino, kad
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis nepažeista. EŽTT šią bylą atribojo nuo Minelli bylos
tuo, kad ginčijamas sprendimas nebuvo paremtas išsamiu įrodymų tyrimu. Antra,
atsisakymas atlyginti proceso išlaidas kaltinamajam nėra bausmė ar priemonė, kuri
gali būti prilyginta bausmei. Šiuo aspektu, anot EŽTT, Lutzo byla labai aiškiai skyrėsi nuo Minelli bylos.145 Tai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad nutraukus procesą
asmeniui negali būti remiantis tikimybe, kad asmuo padarė nusikaltimą, taikoma
bausmė ar jai prilygstanti priemonė, o vertinimas, kokios tai priemonės, yra gana
platus. Kartu tai reiškia, kad nutraukus baudžiamąjį procesą neturėtų būti, nors ir
remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu, taikomas turto konfiskavimas, kuris
prilygsta bausmei, yra baudžiamojo pobūdžio.
EŽTT minėtoje Welcho byloje pripažindamas turto konfiskavimą, taikomą po
nuteisimo, bausme Konvencijos 7 straipsnio prasme išaiškino, kad sprendžiant, ar
taikoma priemonė yra bausmė, reikšminga ne tik tai, ar ji taikoma po nuteisimo, bet
gali būti reikšmingas ir jos pobūdis bei tikslas, taip pat jos apibūdinimas pagal na
cionalinę teisę, taikymo ir įgyvendinimo procedūros, griežtumas. Šioje byloje EŽTT
atsižvelgė į tai, kad turto konfiskavimas rėmėsi plačiomis prezumpcijomis, kad turtas, nuteistojo turėtas šešerių metų laikotarpiu, yra gautas iš prekybos narkotikais,
nebent jis gali įrodyti kitaip; kad turto konfiskavimas neapsiribojo tiesiogiai įgytu
turtu ar pelnu; teisėjo diskreciją nustatant konfiskuotiną sumą atsižvelgti į nuteistojo kaltumo laipsnį; galimybę taikyti laisvės atėmimą, kai nuteistasis nevykdo turto
konfiskavimo.146 Šios nuostatos gali būti reikšmingos ir sprendžiant, ar turto konfiskavimas gali būti taikomas be apkaltinamojo nuosprendžio.
Tai, kad nutraukus baudžiamąjį procesą galimas turto konfiskavimas priklausomai nuo jo pobūdžio, ar jis nėra siejamas su asmens kaltumu nusikaltimo padarymu, patvirtina EŽTT sprendimas byloje Dimitar Krastev prieš Bulgariją. Šioje byloje nagrinėtas atvejis, kai nutrauktas tyrimas nesurinkus pakankamai įrodymų dėl
to, kad policijos pareigūnas padėjo išvengti pažeidėjams atsakomybės. Nutraukiant
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tyrimą buvo konfiskuotas turtas (pinigai ir kiti daiktiniai įrodymai), tyrimo metu
paimtas iš pareigūno darbo vietos seifo, kadangi pareigūnas neįrodė, kad šis turtas
priklauso jam ar jo artimiesiems. Pareiškėjas skundėsi, kad toks turto konfiskavimo motyvas pažeidė Konvencijos 6 straipsnio 2 dalį. EŽTT konstatavo, kad asmens
nutraukiant baudžiamąjį procesą prieš asmenį taikomas turto konfiskavimas tuo
pagrindu, kad šis asmuo nepateikė pakankamai įrodymų, kad yra turto savininkas, nėra sankcija ir nepriskiria kaltumo. Pareiškėjo atveju tai nebuvo baudžiamojo
persekiojimo ir nuteisimo padarinys. Turtas nebuvo konfiskuotas ir tuo pagrindu,
kad jis neteisėtai įgytas ar skirtas naudoti neteisėtoje veikloje. Net ir bylose, kuriose nagrinėti tokie atvejai, Konvencijos 6 straipsnis nebuvo taikomas baudžiamojo
kaltinimo apimtimi. Todėl EŽTT padarė išvadą, kad šis pareiškėjo skundas nesuderinamas su Konvencijos reguliavimo dalyku, ir vienbalsiai pripažino skundą šioje dalyje nepriimtinu.147 Tokia EŽTT motyvacija netiesiogiai patvirtina, kad turto
konfiskavimo in rem procedūroje netaikoma Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis, taigi
ir šioje dalyje įtvirtintos garantijos dėl įrodinėjimo pareigos valdžios institucijoms
nustatymo bei įrodymų pakankamumo laipsnio.
EŽTT byloje Silickienė prieš Lietuvą nagrinėjo, ar baudžiamajame procese konfiskuojant kaltinamojo, kuriam mirus byla buvo nutraukta, našlės turtą nepažeistas
Konvencijos 6 straipsnis ir pirmojo protokolo 1 straipsnis. Jos sutuoktinis trauktas atsakomybėn dėl įvairių nusikaltimų, įskaitant nusikalstamo susivienijimo organizavimą ir vadovavimą jam, didelio kiekio alkoholio kontrabandą. Pirmosios
instancijos teismas, nutraukęs bylą, pareiškėjos prašymu tęsė baudžiamąjį procesą
sprendžiant mirusiojo reabilitavimo klausimą ir paskyrė advokatą ginti jo interesus.
Išnagrinėjęs bylą teismas nusprendė, kad nėra pagrindo jį išteisinti, kadangi pakako duomenų, kad šis padarė minėtus nusikaltimus. Nutraukdamas bylą jo atžvilgiu
teismas kartu pripažino kaltais kelis jo bendrininkus. Teismas konfiskavo pareiškėjos turtą (butą ir akcijas) tuo pagrindu, kad šis įgytas jos sutuoktinio nusikalstamu
būdu. Pareiškėjos skundai dėl turto konfiskavimo atmesti, be kita ko, tuo pagrindu,
kad šis turtas įgytas nusikalstamo susivienijimo neteisėtais veiksmais ir pareiškėjai
apie tai buvo žinoma.
EŽTT spręsdamas bylą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį konstatavo, kad
paprastai asmenims, kurių turtas konfiskuojamas, turėtų būti formaliai suteiktos
proceso, kuriame taikomas konfiskavimas, dalyvio statusas. Formaliai toks statusas Silickienei baudžiamajame procese prieš jos sutuoktinį nebuvo suteiktas. Tačiau
147
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EŽTT, nuspręsdamas, kad minėta dalis nepažeista, atsižvelgė į tai, kad pareiškėja
faktiškai turėjo galimybes šiame procese ginti savo teisę į nuosavybę. Pareiškėja
turėjo teisę apskųsti sprendimą laikinai apriboti jos nuosavybės teises į turtą, kuris
vėliau buvo konfiskuotas. Be to, turėjo teisę duoti parodymus šiame baudžiamajame procese. Tačiau šiomis galimybėmis nepasinaudojo. Tęsiant nutrauktą bylą pareiškėjos interesus gynė teismo paskirtas gynėjas. Po pirmosios instancijos teismo
sprendimo pareiškėja pasamdė kitą gynėją, kuris faktiškai gynė ir jos interesus. Šis
gynėjas apeliaciniame ir kasaciniame skunde iškėlė turto konfiskavimo klausimus,
pareiškėja, jeigu turėjo įrodymų, kad šį turtą įgijo teisėtu būdu, galėjo perduoti
šiam gynėjui.
EŽTT, nuspręsdamas, kad Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis nepažeista, atsižvelgė į
tai, kad nors baudžiamasis procesas nesibaigė apkaltinamuoju nuosprendžiu pareiškėjos sutuoktinio atžvilgiu dėl jo mirties, tačiau šiame procese pripažinti kaltais kiti
asmenys, su kuriais sutuoktinis sudarė nusikalstamą susivienijimą. Konfiskuotas
pareiškėjos turtas nebuvo įgytas vien jos sutuoktinio veiksmais. Turtas įgytas iš neteisėtų pajamų, gautų iš viso nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikaltimų. Be
to, baudžiamąją bylą nagrinėję teismai nustatė, kad butui įsigyti pareiškėja paėmė
paskolą, nepagrįstą paskolos teikėjo pajamomis, o akcijos įgytos per įmonę, kurią nusikalstamas susivienijimas naudojo neteisėtai gautų pinigų plovimui. Todėl
EŽTT padarė išvadą, kad pareiškėja nebuvo nubausta už mirusio sutuoktinio nusikalstamas veikas ir jo kaltumo nepaveldėjo.
Nagrinėdamas pareiškimą pagal Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį
EŽTT nustatė, kad turtas konfiskuotas remiantis įstatymu ir siekiant teisėto tikslo – užkirsti kelią įgyti nusikalstamu būdu gautą turtą. EŽTT, vertindamas, ar laikytasi proporcingumo principo, atsižvelgė ir į pareiškėjos elgesį, būtent tai, kad jai
buvo žinoma, kad konfiskuotas turtas įgytas nusikalstamu būdu, ir kitame baudžiamajame procese pareiškėja prisipažino padariusi nusikaltimus, siekdama padėti
savo sutuoktiniui išvengti atsakomybės. Be to, atsižvelgiant į didelį nusikalstamų
veikų mastą, sistemingą pobūdį ir organizavimo lygį, EŽTT pripažino, kad turto
konfiskavimas galėjo būti laikomas būtinu kovai su organizuotu nusikalstamumu.
Todėl, remdamasis valstybių veiksmų laisve kovojant su sunkiausiais nusikaltimais,
Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos nuosavybės teisės ribojimas nebuvo neproporcingas siektam tikslui.148
Iš to, kas pirmiau išdėstyta, matyti, kad šios bylos sprendimas paremtas įvairiais argumentais dėl bylos išskirtinumo, todėl kurie iš jų labiausiai lemiantys
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Konvencijos pažeidimą, nėra pakankamai aišku. Tačiau tai geriau suvokti galima
įvertinus sprendimą platesniame kontekste.
Byloje Vulakh ir kiti prieš Rusiją nustatyta, kad įtariamas nusikalstamo susivienijimo vadovas mirė baudžiamojo proceso metu. Tačiau vėliau nuteisti šio susivienijimo nariai. Nukentėjusiesiems iš mirusiojo įpėdinių (pareiškėjų) civiliniame procese priteisti ieškiniai dėl žalos atlyginimo. EŽTT vienbalsiai pripažino Konvencijos
6 straipsnio 2 dalies ir pirmojo protokolo 1 straipsnio pažeidimus dėl to, kad teismo sprendimas dėl žalos priteisimo buvo motyvuojamas tuo, kad nusikalstamas
susivienijimas padarė nusikaltimus turto palikėjui vadovaujant, įskaitant nužudymą ir pasikėsinimą nužudyti. Šis sprendimas buvo grindžiamas nuosprendyje
konstatuotomis iš esmės tokiomis pat aplinkybėmis. EŽTT pabrėžė, kad yra esminis skirtumas tarp teiginio, kad kažkas yra įtariamas padaręs nusikaltimą, ir pagal
Konvenciją draudžiamo aiškaus teisinio pareiškimo, daromo be galutinio nuteisimo,
kad asmuo padarė nusikaltimą. Be to, Teismas atsižvelgė į tai, kad, pirma, nustatant
minėtas aplinkybes baudžiamajame procese nedalyvavo nei mirusysis, nei pareiškėjai; antra, turtas ieškotas kaip deliktinės žalos atlyginimas, bet ne konfiskuojant
šį turtą tvirtinant, kad jis palikėjo įgytas neteisėtu būdu ar iš nusikalstamų pajamų.
Pastarosios dvi aplinkybės skiria šią bylą nuo Silickienės bylos. Šioje byloje iš esmės taip pat konstatuotas mirusiojo dalyvavimas nusikalstamame susivienijime.
Tačiau Konvencijos pažeidimas nenustatytas. Taigi vienu svarbiausių sprendimo
Silickienės byloje motyvų laikytina tai, kad turtas ieškotas ne kaip žalos atlyginimas, bet taikant konfiskavimą nusikalstamo susivienijimo įgytam turtui. Šioje byloje turtas būtų paimtas remiantis kitų asmenų nuteisimu už dalyvavimą nusikalstamo susivienijimo veikloje, iš kurios gautas tas turtas. Mirusiojo pripažinimas kaltu
nebuvo lemiamas turto paėmimui. Be to, svarbu tai, kad nors turto konfiskavimas
taikytas kaip baudžiamojo poveikio priemonė, tačiau siekiant nubausti ne Silickienę,
o kitus minėtus nuteistuosius. Todėl šis EŽTT sprendimas gali būti laikomas suderinamu su anksčiau minėta jurisprudencija, kad asmeniui be nuteisimo negali būti
taikomos bausmės ar joms prilygstančios priemonės.
Antra vertus, EŽTT Vulakho ir kitų byloje, remdamasis Ringvoldo bylos precedentu, pažymėjo, kad po nuteistojo mirties gali būti reiškiamas civilinis ieškinys
siekiant išieškoti žalą iš mirusiojo turto remiantis civilinės deliktinės atsakomybės
principais ir civiliniame procese taikomu įrodymų pakankamumu.149 Tai kartu su
pirmiau aptarta jurisprudencija sudaro pagrindą manyti, kad nutraukus baudžiamąjį procesą galėtų būti taikomas turto konfiskavimas ir dėl veikos, kuri sudarė kal149
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tinimo (įtarimo) pagrindą, remiantis žemesniu įrodymų pakankamumu nustačius,
kad ji padaryta. Tačiau turto konfiskavimas tokiais atvejais galėtų būti taikomas ne
kaip baudžiamoji priemonė, o prevenciniais, civilinės teisės pagrindais. Vis dėlto iš
aptartos jurisprudencijos nėra pakankamai aišku, ar tokia priemonė būtų proporcinga kovojant su neteisėtomis veikomis, turinčiomis ne sunkesnių, svarbiausių nusikaltimų, bet lengvesnių nusikaltimų požymių.
1.3.1.5. NETEISĖTAI ĮGYTO TURTO PAĖMIMAS
MOKESTINĖMIS PRIEMONĖMIS

EŽTT Didžioji kolegija išaiškino, kad mokestinės prievolės savaime nėra civilinio
pobūdžio pareigos Konvencijos 6 straipsnio prasme.150 Tai sudaro pagrindą manyti,
kad galimai neteisėtai įgyto turto apmokestinimo procese nekaltumo prezumpcija
netaikoma. Todėl šiame procese gali būti remiamasi mažesniu įrodymų pakankamumu, nei būtinas įrodyti nusikaltimui, taikomos prezumpcijos palankios apmokestinimui, mokesčio mokėtojui perkeliama įrodinėjimo pareiga. Tokių priemonių ribos
yra plačios, atsižvelgiant į minėtą Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtintą valstybių vertinimo laisvę taikyti tokius įstatymus, kokie, jos manymu, jai reikalingi, kad ji galėtų kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgdama į bendrąjį interesą arba kad garantuotų mokesčių, kitų rinkliavų ar baudų (bausmių) mokėjimą.
Tačiau Konvencijos 6 straipsnio reikalavimų turi būti paisoma, kai mokestinėms
prievolėms įgyvendinti pasitelkiami baudžiamasis procesas151 ar bausmėms prilygstančios priemonės, pavyzdžiui, baudos už neteisingų duomenų pateikimą deklaruojant mokesčius.152 Bet ir tuomet gali būti taikomos nepalankios mokesčių mokėtojui prezumpcijos. Pavyzdžiui, Janosevico byloje pritaikyta Švedijos teisėje įtvirtinta
prezumpcija, jog netikslumai, nustatyti vertinant mokėtinus mokesčius (pagal pateiktas deklaracijas ir pan.), atsirado dėl nepateisinamos mokesčių mokėtojo veikos, ir nėra aiškiai nepagrįsta taikyti baudą kaip bausmę už tokią veiką. Pareiga
šią prezumpciją paneigti nustatyta mokesčių mokėtojui. Šis turėjo galimybę gintis
tuo, kad, pirma, pateikė teisingus duomenis deklaracijoje, tačiau mokesčiai klaidingai apskaičiuoti dėl netikslių duomenų, surinktų atliekant mokestinį patikrinimą,
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antra, neteisingus duomenis pateikė dėl pateisinamų priežasčių, trečia, bauda turėtų būti sušvelninta arba nuo jos atleista nurodytais pagrindais, ketvirta, baudos
skyrimas aiškiai neprotingas. EŽTT pripažino, kad minėtą prezumpciją sudėtinga
paneigti. Tačiau, atsižvelgdamas į valstybės interesus mokesčių srityje, kad mokesčiai yra pagrindinės valstybės pajamos ir joms užtikrinti reikalinga veiksminga apmokestinimo sistema, Teismas nusprendė, kad ši prezumpcija neperžengė pagrįstų
ribų, buvo proporcinga siekiamam tikslui ir jos taikymas Konvencijos 6 straipsnio
nepažeidė.153 Tai sudaro pagrindą manyti, kad mokesčių mokėtojui itin nepalankios
prezumpcijos juo labiau gali būti taikomos tuomet, kai sprendžiama tik dėl mokestinės prievolės buvimo ir dydžio – nėra taikomas Konvencijos 6 straipsnis.
1.3.1.6. KONVENCIJOS PROCESINIŲ REIKALAVIMŲ APIBENDRINIMAS

Apibendrinant Konvencijos nuostatas, jų turinį atskleidžiančią EŽTT ir Komisijos
jurisprudenciją, matyti, kad sprendžiant, ar turto konfiskavimu, remiantis žemesniu neteisėtos turto kilmės ar konfiskuotino turto buvimo įrodymų pakankamumu, nei būtinas įrodyti nusikaltimą, taikant asmeniui, kurio turtas konfiskuojamas,
nepalankias prezumpcijas, ar perkeliant jam įrodinėjimo pareigą, nepažeidžiama
Konvencija, visų pirma iškyla Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nekaltumo prezumpcijos taikymo klausimas. Ši prezumpcija reikalauja, kad atlikdami savo
pareigas teisėjai neturėtų išankstinės nuostatos, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą, kuriuo kaltinamas; įrodinėjimo pareiga, pareiga pateikti pakankamai įrodymų
kaltinamajam nuteisti tenka kaltinimui ir bet kokios abejonės turi būti aiškinamos
kaltinamojo naudai.
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, jei turto konfiskavimo
procesas nėra baudžiamasis kaltinimas. Apie tai visų pirma sprendžiama atsižvelgiant į tris kriterijus: kaip šis klausimas vertinamas pagal nacionalinę teisę, kaltinimo pobūdį ir gresiančią sankciją. Tokio kaltinimo nėra, jeigu šio proceso tikslas nėra
nubausti, nuteisti ar išteisinti ir tokios nuostatos laikomasi nacionalinėje teisėje, proceso padariniai neturi įtakos įrašams apie teistumą. Tokiais atvejais turtas gali būti
konfiskuojamas prevenciniais tikslais, siekiant užkirsti kelią neteisėtai įgyto turto
panaudojimui darant nusikaltimus, ar tiesiog paimamas valstybės nuosavybėn kaip
neteisėtos kilmės turtas, tikėtinai įgytas veikomis, turinčiomis objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius. Šiais atvejais turtas gali būti įgytas ir neteisėtomis kitų
asmenų veikomis, bet perduotas valdyti asmeniui, iš kurio šis turtas konfiskuojamas.
Baudžiamuoju kaltinimu nelaikomas ir turto konfiskavimo kaip bausmės skyrimo
procesas, vykdomas po nuteisimo, įskaitant išplėstinį turto konfiskavimą.
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Turto konfiskavimo procesui, net jei tiesiogiai netaikoma Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis, taikoma šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė į teisingą teismą, pagal
kurią asmuo turi teisę, kad bylą per kuo trumpiausią laiką viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Ši teisė apima ir
gynybos teises, teises teikti įrodymus ir paaiškinimus ginčijant reikalaujamą turto
konfiskavimą.
Nekaltumo prezumpcija yra sudėtinė teisės į teisingą teismą baudžiamajame
procese, įtvirtintos Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, dalis. Tačiau ši teisė ir kartu
nekaltumo prezumpcija nepaneigiama, kai kaltinimas remiasi fakto ar teisinėmis
prezumpcijomis, nepalankiomis kaltinamajam, kaltinamajam perkeliama įrodinėjimo pareiga, jeigu tokios prezumpcijos, įrodinėjimo pareigos perkėlimas neperžengia pagrįstų (protingų) ribų, atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo svarbą ir užtikrinant gynybos teises, galimybę paneigti fakto ar teisinių prezumpcijų teisingumą. Ši
nuostata juo labiau taikytina turto konfiskavimo procese, kuriame nėra nagrinėjamas baudžiamasis kaltinimas.
Kai turto konfiskavimo procesas nėra baudžiamasis kaltinimas ir dėl to Konvencijos
6 straipsnio 2 dalis netaikoma, šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė į teisingą teismą
savaime nedraudžia konfiskuoti turtą remiantis mažesniu neteisėtos turto kilmės ar
konfiskuotino turto buvimo įrodymų pakankamumu, nei būtinas įrodyti nusikaltimą, ar perkelti asmeniui, kurio turtą siekiama konfiskuoti, įrodinėjimo naštą.
Pavyzdžiui, gali būti konfiskuojami grynieji pinigai, įvežami ar išvežami iš valstybės, kai pagal pateiktus nebūtinai tiesioginius įrodymus labiau tikėtina, nei netikėtina, kad šie pinigai tiesiogiai ar netiesiogiai yra bet kurio asmens pajamos iš
prekybos narkotikais ar bet kurio asmens ketinami panaudoti prekyboje narkotikais. Gali būti taikoma prezumpcija, jog asmens, įtariamo priklausymu nusikalstamam susivienijimui, turtas, gautas iš neteisėtos veiklos arba tokios veiklos pajamų, kai tam yra pakankamai netiesioginių įrodymų (pvz., reikšmingas neatitikimas
tarp tokio įtariamojo gyvenimo būdo ir jo faktiškai gautų ar deklaruotų pajamų).
Konvencijos 6 straipsnio savaime nepažeidžia ir turto, gauto iš neteisėto elgesio, konfiskavimas civiline tvarka, kai apie elgesio neteisėtumą sprendžiama pagal baudžiamąją teisę, o neteisėtam elgesiui įrodyti pakanka įrodymų persvaros. Suderinamai
su šiuo straipsniu, remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu apie turto kilmės
neteisėtumą, gali būti konfiskuotas turtas, kuris gali būti gautas ne tik iš organizuoto nusikalstamumo, narkotikų prekybos, bet ir kitų nusikaltimų. Turto, panaudoto
nusikaltime, konfiskavimo tikslais gali būti taikoma prezumpcija, kad asmuo, suteikęs turtą, kuris panaudotas nusikaltimui, ir gavęs iš to naudos, turėjo ir galėjo žinoti
apie tai, kad turtas bus naudojamas darant nusikaltimą, taip pat šio turto konfiskavimo tikslais abejonės gali būti aiškinamos tokio asmens nenaudai.
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Minėti įrodinėjimo proceso turtui konfiskuoti palengvinimai juo labiau taikytini, kai asmuo yra nuteisiamas dėl nusikaltimo.
Pirma, nuteistasis bausmės skyrimo procese, suderinamai su Konvencijos 6
straipsnio 1 dalimi, gali būti įpareigotas įrodymų persvara pagrįsti, kad jo iš nusikaltimo, dėl kurio jis nuteistas, gauta konfiskuotina nauda yra mažesnė, negu bendra nusikaltimu įgyto turto vertė. Nuteistajam gali būti nustatyta ir pareiga įrodymų persvara pagrįsti, kad neturi paslėpto iš šio nusikaltimo gauto konfiskuotino
turto, kad įgytas turtas sunaudotas, jo vertė sumažėjusi.
Antra, išplėstinis turto konfiskavimas savaime neprieštarauja Konvencijos
6 straipsnio nuostatoms. Nuteisus kaltinamąjį dėl nusikaltimo, gali būti konfiskuojamas ne tik tiesiogiai ar netiesiogiai iš šio nusikaltimo gautas turtas, bet ir kitas
tikėtinai nusikalstamai nuteistojo gautas turtas. Tokiu atveju gali būti preziumuojama, kad bet kuris turtas, nuteistojo turėtas bet kada po nusikaltimo, dėl kurio pripažintas kaltu, padarymo ar kelerius metus prieš pradedant baudžiamąjį procesą,
buvo gautas iš kitų nusikaltimų, taip pat kad bet kokios nuteistojo išlaidos per tą patį
laikotarpį buvo apmokėtos pajamomis iš kitų nusikaltimų. Kaltinimui gali pakakti
įrodymų persvara įrodyti, kad nuteistasis minėtu laikotarpiu turėjo turtą ar patyrė
išlaidų. Nuteistajam gali būti nustatyta pareiga įrodymų persvara įrodyti, kad minėta prezumpcija nėra teisinga. Taigi nuteistajam gali būti perkelta įrodinėjimo pareiga pagrįsti turto kilmės teisėtumą. Kita vertus, teismas turi turėti galimybę pats
šią prezumpciją paneigti. Išplėstinio turto konfiskavimo atveju sprendžiant apie tai,
koks turtas sprendimo priėmimo metu gali būti konfiskuotas, nuteistajam gali būti
nustatyta pareiga įrodymų persvara pagrįsti, kad neturi paslėpto turto, kuris gali
būti konfiskuojamas.
EŽTT sprendimai, kuriuose nagrinėtas būtent turto konfiskavimo procesas,
nėra pakankamai aiškūs klausimu, ar turto konfiskavimas gali būti grindžiamas
nusikaltimu, dėl kurio asmuo išteisintas, turto konfiskavimo tikslais įrodymų persvara nustačius, kad šis nusikaltimas padarytas. Tačiau įvertinus šią jurisprudenciją
iš dalies panašių EŽTT nagrinėtų atvejų kontekste darytina išvada, kad Konvencijos
6 straipsnio 2 dalies nuostatos būtų pažeidžiamos, jeigu turto konfiskavimas būtų
grindžiamas vienu iš šių pagrindų:
Pirma, konkrečiu nusikaltimu, dėl kurio asmuo nėra pripažintas kaltu baudžiamojo proceso tvarka.
Antra, konkrečia neteisėta veika, dėl kurios asmuo nėra pripažintas kaltu baudžiamojo proceso tvarka, tačiau nustatant šioje veikoje visus objektyviuosius ir subjektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius.
Trečia, konkrečia neteisėta veika, dėl kurios asmuo nėra pripažintas kaltu baudžiamojo proceso tvarka, tačiau turto konfiskavimas pagal savo pobūdį prilygsta
102

I skyrius

KONSTITUCINIAI TURTO KONFISKAVIMO ASPEKTAI

bausmei, baudžiamosios atsakomybės taikymui. Apie tai spręstina atsižvelgiant ir į
tai, kaip turto konfiskavimas apibūdinamas nacionalinėje teisėje, ar jo taikymo apimtis siejama su asmens kaltumo dėl neteisėtos veikos laipsniu, ar nevykdant turto
konfiskavimo šis gali būti pakeistas laisvės atėmimo bausme.
Ketvirta, konkrečia neteisėta veika, kuri turi objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius, tačiau ši veika neįrodyta baudžiamojo proceso tvarka, o nacionalinė
teisė konfiskuoti turtą tokiu pagrindu leidžia tik asmenį pripažinus padarius šią veiką baudžiamojo proceso tvarka.
Visais šiais atvejais Konvencija būtų pažeidžiama ne tik tuomet, kai asmuo yra
išteisintas dėl to, kad be pagrįstų abejonių neįrodyta, jog jis padarė atitinkamą veiką, bet ir kai baudžiamasis procesas dėl šios veikos nutrauktas ar net nepradėtas.
Konvencijos pažeidimo tokiais atvejais nepašalintų ir tai, jei tvirtinimai apie padarytą konkretų nusikaltimą ar neteisėtą veiką nebūtų kategoriški, o tik būtų nurodoma, kad tikėtina, jog asmuo padarė atitinkamai nusikaltimą ar neteistą veiką.
Tačiau šios nuostatos neužkerta kelio, nepažeidžiant Konvencijos 6 straipsnio,
konfiskuoti turtą įrodant jo kilmės neteisėtumą mažesniu įrodymų pakankamumu,
pavyzdžiui, įrodymų persvara, ne remiantis konkrečiu tikėtinai padarytu nusikaltimu, iš kurio gautas turtas, dėl kurio asmuo nėra pripažintas kaltu baudžiamojo
proceso tvarka, bet remiantis netiesioginiais įrodymais, pavyzdžiui, kai asmens turimas ar turėtas turtas aiškiai neatitinka jo teisėtų pajamų, ir teistumais, darant išvadą, kad labiau tikėtina, nei netikėtina, kad asmuo įgijo turtą neteisėtu būdu. Toks
įrodinėjimas remiasi prezumpcija, kad turto valdytojas ar jam valdyti turtą perdavęs asmuo tikėtinai įgijo šį turtą nusikalstamomis ar kitokiomis neteisėtomis veikomis, kurių konkrečios aplinkybės nėra pakankamai žinomos, kad dėl šių veikų
galėtų būti pradėtas baudžiamasis procesas. Taip įrodinėjant turto kilmės neteisėtumą galima remtis ir veikomis, dėl kurių baudžiamasis procesas nepradėtas, nutrauktas ar priimtas išteisinamasis nuosprendis, jeigu to nedraudžia nacionalinė teisė. Tačiau tiek šiuo, tiek minėtu netiesioginiu turto neteisėtumo įrodymu pagrįsto
turto konfiskavimo taikymas pagal įstatymą ar jo taikymo motyvus negali būti laikomas nubaudimu.
Tai, kad asmuo gavo konfiskuotino turto iš tikėtinai padarytos neteisėtos veikos,
tačiau jį paslėpė, negali būti įrodinėjama vien skaičiavimais, kiek turto paprastai
gaunama panašiais atvejais. Tai turi būti grindžiama konkrečiais duomenimis arba
turto neteisėtumas turi būti įrodytas minėtu netiesioginiu būdu. Kita vertus, suderinamai su Konvencijos 6 straipsniu, prevencinis ar civilinis turto konfiskavimas
gali būti taikomas ir tais atvejais, kai remiantis žemesniu įrodymų pakankamumu
nustatoma neteisėta veika, turinti objektyviuosius nusikaltimo požymius, bei tai,
kad iš jos gautas atskiras turto vienetas (konkretus daiktas ar pan.), nors asmens
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atitinkamu laikotarpiu turimas ar turėtas bendras turtas, įvertinant jo pajamas, iš
esmės gali būti pateisintas.
Konvencijos 6 straipsniui savaime neprieštarauja išteisintojo ar asmens, kuriam
baudžiamasis procesas nutrauktas, turto konfiskavimo grindimas visiškai ar iš dalies įrodymais bei faktinėmis aplinkybėmis, sudariusiais kaltinimo pagrindą baudžiamajame procese. Turto konfiskavimo, remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu, klausimą galėtų spręsti ir tie patys teisėjai, kurie sprendžia kaltinamojo
kaltumo dėl nusikaltimo padarymo klausimą baudžiamajame procese. Tai savaime
nesukelia ryšio tarp šių procesų, dėl kurio Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis turėtų
būti taikoma ir turto konfiskavimui.
Vertinant turto konfiskavimo proceso teisėtumą iškyla ir Konvencijos pirmojo
protokolo 1 straipsnyje įtvirtintos teisės į nuosavybės apsaugą užtikrinimo klausimas. Turto konfiskavimas ir jo procesas pateisinamas šiame straipsnyje valstybės
teise taikyti tokius įstatymus, kokie, jos manymu, jai reikalingi, kad ji galėtų kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgdama į bendrąjį interesą arba kad garantuotų
mokesčių, kitų rinkliavų ar baudų (bausmių) mokėjimą. Tačiau pagal šio straipsnio
nuostatas konfiskavimas turi būti proporcingas siekiamam tikslui. Apie tai sprendžiama atsižvelgiant ir į turto konfiskavimo procesą bei tikslo svarbą. Kai turto konfiskavimu siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir šis procesas atitinka Konvencijos
6 straipsnio reikalavimus, juo labiau laikoma, kad konfiskuojant turtą proporcingumo principas procesiniu atžvilgiu nepažeistas. Taigi prevencinis, civilinis turto
konfiskavimas šiuo tikslu, remiantis mažesniu neteisėtos turto kilmės ar konfiskuotino turto buvimo įrodymų pakankamumu, nei būtinas įrodyti nusikaltimą, taikant
asmeniui, kurio turtas konfiskuojamas, nepalankias prezumpcijas, perkeliant jam
įrodinėjimo pareigą turto kilmės teisėtumo klausimu, kai taip siekiama kovoti su
nusikaltimais, nepažeidžia ir Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio procesinių
reikalavimų. Tokios išvados tiesiogiai išplaukia iš EŽTT ir Komisijos jurisprudencijos dėl turto konfiskavimo kovojant su sunkesniais nusikaltimais, pavyzdžiui, organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais, tačiau vertinant šią jurisprudenciją
visumoje tikėtina, kad jos tinkamos ir tuomet, kai siekiama užkirsti kelią kitiems nusikaltimams. Turto prevencinio, civilinio konfiskavimo taikymas, remiantis minėtu
konfiskavimui palankiu įrodinėjimo procesu, būtent teistiems asmenis ir priklausomai nuo teistumo pobūdžio yra reikšmingas, bet ne lemiantis veiksnys šiai priemonei pateisinti pagal Konvenciją. Sprendžiant apie teisėtų pagrindų taikyti tokį turto
konfiskavimą buvimą turi būti atsižvelgiama į bylos aplinkybių visumą.
Turto konfiskavimo in rem procedūroje netaikoma Konvencijos 6 straipsnio 2
dalis, taigi ir šioje dalyje įtvirtintos garantijos dėl įrodinėjimo pareigos valdžios institucijoms nustatymo bei įrodymų pakankamumo laipsnio.
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Mokestinės prievolės nėra civilinio pobūdžio pareigos Konvencijos 6 straipsnio
prasme. Todėl šis straipsnis ir kartu jame įtvirtinti nekaltumo prezumpcijos reikalavimai dėl įrodymų pakankamumo, įrodinėjimo pareigos netaikomi galimai neteisėtai įgyto turto apmokestinimo procese. Tai sudaro pagrindą manyti, kad šiame
procese gali būti remiamasi mažesniu įrodymų pakankamumu, nei būtinas įrodyti
nusikaltimui, taikomos prezumpcijos palankios apmokestinimui, mokesčio mokėtojui perkeliama įrodinėjimo pareiga. Tokių priemonių ribos yra plačios, atsižvelgiant į minėtą Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtintą valstybių vertinimo laisvę. Tačiau Konvencijos 6 straipsnio reikalavimų turi būti paisoma, kai
mokestinėms prievolėms įgyvendinti pasitelkiamas baudžiamasis procesas, bausmėms prilygstančios priemonės. Vis dėlto ir tokiais atvejais gali būti taikomos nepalankios mokesčių mokėtojui prezumpcijos. Tai sudaro pagrindą manyti, kad tokios
prezumpcijos juo labiau gali būti taikomos tuomet, kai sprendžiama tik dėl mokestinės prievolės buvimo ir dydžio – nėra taikoma Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis.
Taigi sprendžiant, ar paimant neteisėtos kilmės turtą, remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu, pritaikant prezumpcijas, perkeliant įrodinėjimo pareigą, nepažeidžiama Konvencija, reikšminga turto paėmimo prigimtis, tikslas. Konvencija neužkerta kelio valstybei paimti neteisėtai įgytą turtą ir be apkaltinamojo nuosprendžio.
1.3.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PROCESINIAI
REIKALAVIMAI TURTO KONFISKAVIMUI

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinta, kad nuosavybė neliečiama, nuosavybės teises saugo įstatymai, nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo
nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Pagal Konstitucijos
30 straipsnio 1 dalį asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi
teisę kreiptis į teismą. Kita vertus, pagal Konstitucijos 28 straipsnį įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Tačiau
Konstitucijos 31 straipsnyje įtvirtinta, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas
neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Bausmė gali būti skiriama ar
taikoma tik remiantis įstatymu.
Konstitucijos nuostatas oficialiai aiškina Konstitucinis Teismas. Tačiau tokių
išaiškinimų, kuriais būtų spręsti būtent neteisėtai įgyto turto paėmimo valstybės
nuosavybėn procesiniai klausimai, nėra pateikta.
Tokiu klausimu į Konstitucinį Teismą buvo kreiptasi. Prašyta ištirti, ar Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 1891 straipsnis „Neteisėtas praturtėjimas“
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(2010 m. gruodžio 2 d. įstatymo Nr. X-1199 redakcija) neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnyje įtvirtintam nekaltumo prezumpcijos principui. Pagal šį BK straipsnį baudžiamas
tas, kas turėjo nuosavybės teise didesnės negu 500 MGL vertės turtą, žinodamas
arba turėdamas ir galėdamas žinoti, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis
pajamomis. Konstitucinis Teismas atsisakė šį prašymą nagrinėti motyvuodamas
tuo, kad prašymas iš esmės grindžiamas neaiškumais, kylančiais teisės aiškinimo
ir taikymo praktikoje, ir šiam Teismui nežinybingas. Pavyzdžiui, iš pareiškėjo argumentų neaišku, kodėl pagal BK 1891 straipsnio (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) 1, 2
dalyse nustatytą teisinį reguliavimą asmuo esą visais šio BK straipsnio taikymo atvejais būtų neišvengiamai priverstas duoti parodymus prieš save ar savo šeimos narius
(t. y. negalėtų jokiais atvejais, tarp jų – ir pareiškėjo nurodytuoju, atsisakyti duoti parodymus prieš save ar savo šeimos narius). Pareiškėjas nepateikia jokių konstitucinių
argumentų, pagrindžiančių, kodėl galimybė atskleisti savo pajamų šaltinius, siekiant
išvengti baudžiamosios atsakomybės pagal BK 1891 straipsnio (2010 m. gruodžio 2 d.
redakcija) 1 dalį, turėtų būti traktuojama kaip asmens vertimas duoti parodymus prieš
save arba kaip jam nustatyta pareiga įrodinėti savo nekaltumą.154
Vis dėlto Konstitucinis Teismas yra pateikęs išaiškinimų, kurie susiję su neteisėtai
įgyto turto paėmimo valstybės nuosavybėn procesiniais klausimais. Konstitucinis
Teismas aiškindamas Konstitucijos nuostatas atsižvelgia ir į Konvencijos nuostatas.155 Nuoseklu, kad šis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad EŽTT jurisprudencija,
kaip teisės aiškinimo šaltinis, yra svarbi ir Lietuvos teisės aiškinimui bei taikymui.156
Be to, Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo samprata iš esmės yra tokia pat, kaip
ir Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo
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Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimas „Dėl pareiškėjo – Vilniaus miesto
1 apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1891 straipsnis (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin.,
2012, Nr. 72-3729.
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Pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4
straipsnio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2005, Nr. 1-7.
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Konstitucinio Teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos saugaus
eismo automobilių keliais įstatymo (2007 m. lapkričio 22 d. redakcija) 20 straipsnio 2 dalies,
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 276 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2013, Nr. 40-1950.
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samprata.157 Todėl Konstitucijos nuostatos ir Konstitucinio Teismo išaiškinimai, susiję su neteisėtai įgyto turto paėmimo valstybės nuosavybėn procesiniais klausimais, aiškintini atsižvelgiant ir į Konvencijos nuostatas bei EŽTT jurisprudenciją.
Konstitucinis Teismas ne kartą konstatavo, kad Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nekaltumo prezumpcija yra viena svarbiausių teisingumo vykdymo
demokratinėje teisinėje valstybėje garantijų. Tai pamatinis teisingumo vykdymo
baudžiamųjų bylų procese principas, viena svarbiausių teisingumo vykdymo demokratinėje teisinėje valstybėje garantijų, kartu svarbi žmogaus teisių ir laisvių garantija (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m.
sausio 16 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai). Teismai vykdo teisingumą, t. y. sprendžia teisinius konfliktus, priimdami teisinius sprendimus. Asmuo laikomas nepadariusiu nusikaltimo, kol jo kaltumas nebus įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir
pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas).158 Konstitucijoje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos imperatyvo turi būti laikomasi ne tik nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme, bet ir per ikiteisminį tyrimą.159
Antra vertus, vertinant, ar tam tikros teisinės priemonės pažeidžia nekaltumo
prezumpciją, turi būti atsižvelgiama ir į šių teisinių priemonių pobūdį.
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Konstitucinio Teismo 2007 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m.
liepos 22 d. dekreto Nr. 164 „Dėl apylinkių teismų teisėjų, teismų pirmininkų atleidimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83 straipsnio 1, 2 dalims, 84 straipsnio 1, 6 dalims, 86 straipsnio 2 daliai, 90 straipsnio 6 daliai (2002 m. sausio 24 d. redakcija), taip
pat dėl bylos dalies pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti šio Respublikos
Prezidento dekreto atitiktį Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 7 daliai (2002 m.
sausio 24 d. redakcija) nutraukimo (byla Nr. 10/04 - 12/04 - 18/04)“ // Žin., 2007, Nr. 7-287.

158

Konstitucinio Teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (2003 m. gruodžio 16 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 13 punkto, 18
straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio (2007 m. gegužės 15 d. redakcija) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2011, Nr. 84-4106.

159

Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsėjo 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3
dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414
straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
ir dėl pareiškėjo – šiaulių rajono apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2006, Nr. 7-254.
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Antai Konstitucinis Teismas 1999 m. kovo 4 d. nutarime konstatavo, kad pareiškėjas teigia, kad Įstatymo 2 straipsnio nuostata, draudžianti buvusiems Valstybės
saugumo komiteto (toliau vadinama – VSK) kadriniams darbuotojams 10 metų
dirbti pareigūnais arba tarnautojais valstybės valdžios, valdymo institucijose,
teismuose bei kitose įvairiose srityse, numato šių asmenų atsakomybę ir nustato
jiems kriminalinę bausmę, todėl pareiškėjas abejoja, ar minėta nuostata atitinka
Konstitucijos 31 straipsnio 1 bei 2 dalis ir 109 straipsnio 1 dalį. Pareiškėjas taip pat
abejoja, pirma, ar Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią buvęs VSK
kadrinis darbuotojas gali būti atleistas nuo darbinės veiklos apribojimų, jei pats
atskleidžia Valstybės saugumo departamentui visas žinias apie savo buvusį darbą
VSK ir dabartinius ryšius su buvusiais VSK darbuotojais bei agentais, ir, antra, ar
Įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas reikalavimas,
kad buvę VSK kadriniai darbuotojai apie šį faktą patys turi pranešti darbdaviui, neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 3 daliai.
Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad Konstitucijos 31 straipsnio normos visų
pirma siejasi su konstitucinių teisingumo principų įtvirtinimu. Antai šio straipsnio normos skirtos: įtvirtinti nekaltumo prezumpcijai; detalizuoti teisei į teisminę gynybą baudžiamosiose bylose; įtvirtinti pagrindiniams teisingumo vykdymo
baudžiamajame procese principams; nustatyti kriminalinių bausmių skyrimo
principams; sudaryti garantijoms asmens neliečiamybei, orumui, privataus gyvenimo apsaugai baudžiamųjų bylų procese ir kt. Įstatymo 2 straipsnyje numatytos priemonės nėra baudžiamojo poveikio priemonės, todėl jų taikymas nėra susijęs nei su baudžiamaisiais procesiniais santykiais, nei su teisingumo vykdymu.
Įgyvendinant Įstatymą buvę VSK kadriniai darbuotojai nėra pripažįstami įtariamaisiais, nėra suimami ar sulaikomi, jų bylos tyrimas ne baudžiamasis persekiojimas, todėl Įstatymo 2 straipsnyje numatytų apribojimų taikymas nėra baudžiamojo proceso dalykas.
Todėl Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad Įstatymo 2 straipsnis neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 1 bei 2 dalims ir 109 straipsnio 1 daliai, o Įstatymo
3 straipsnio 2 dalis ir Įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 1 bei 2 dalys neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 3 daliai.160
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Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
SSSR Valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos
kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ 1 ir 2 straipsnių, 3 straipsnio 2 dalies, taip pat Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl SSSR valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ įgyvendinimo įstatymo
1 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 1999, Nr. 23-666.
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Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime konstatavo, kad ribojant bei mažinant nusikalstamumą taikomos ne tik represinės, bet ir prevencinės
priemonės. Nors nusikalstamumo ribojimo bei mažinimo represinių ir prevencinių priemonių galutinis tikslas yra tas pats – jomis siekiama šalinti nusikalstamumą, jos turi objektyvių skirtumų, jų taikymo pagrindai, poveikio kryptys, tiesioginė paskirtis, turinys, taip pat teisinės taikymo pasekmės skiriasi. Represinėmis
priemonėmis reaguojama į jau padarytą nusikaltimą ir siekiama atgrasyti nusikaltusius bei kitus asmenis nuo naujų nusikalstamų kėsinimųsi, o prevencinėmis priemonėmis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, kurių padarymo tikimybė būtų
didesnė, jeigu tokių priemonių nebūtų imtasi. Asmeniui, padariusiam nusikaltimą,
gali būti skiriama bausmė, o prevencinės poveikio priemonės nėra bausmės, jų paskirtis – neleisti asmeniui nusikalsti ir šitaip apsaugoti ir viešąjį interesą.
Šiame nutarime Konstitucinis Teismas tyrė Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo (toliau vadinama – Įstatymas) nuostatų atitiktį Konstitucijai.
Pagal šio Įstatymo 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 1 dalies 1 punktą
teismas gali įpareigoti asmenį tam tikrą laiką su konkrečiai išvardytais asmenimis
nepalaikyti ryšio tiesiogiai, per kitus asmenis, techninėmis ar kitomis priemonėmis. Įstatymo 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 1 dalies 1 punkte numatytu teismo įpareigojimu yra ribojami asmens ryšiai su kitais asmenimis.
Vertindamas šio Įstatymo punkto atitiktį Konstitucijos 31 straipsnio 1 daliai,
Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad šiame punkte numatytas teismo įpareigojimas
yra prevencinė poveikio priemonė, kuri gali būti taikoma asmenims, jei iš įstatymų
nustatyta tvarka gautų duomenų apie šių asmenų ryšius su organizuotomis grupėmis,
nusikalstamais susivienijimais ar jų nariais yra pakankamas pagrindas manyti, kad
šie asmenys gali daryti sunkius (ar labai sunkius) nusikaltimus ir šią prevencinę poveikio priemonę reikia taikyti siekiant garantuoti visuomenės bei valstybės saugumą,
užtikrinti viešąją tvarką, asmenų teises ir laisves. Taigi minėtas teismo įpareigojimas
yra ne bausmė, kuri pagal Konstituciją gali būti skiriama teismo nuosprendžiu asmeniui už nusikaltimo padarymą, bet prevencinė poveikio priemonė, taikoma siekiant
riboti ir mažinti organizuotą nusikalstamumą. Paskyrus šią prevencinę poveikio priemonę asmuo nėra pripažįstamas kaltu padarius nusikaltimą. Ši priemonė taikoma,
kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad asmuo gali daryti sunkius (ar labai sunkius) nusikaltimus, ir kai tai būtina siekiant apsaugoti konstitucines vertybes: visuomenės bei valstybės saugumą, viešąją tvarką, asmenų teises ir laisves. Viena vertus,
šios priemonės tikslas – neleisti asmeniui padaryti sunkaus (ar labai sunkaus) nusikaltimo, t. y. neleisti padaryti pavojingiausių teisės pažeidimų, už kurių padarymą ar kėsinimąsi juos padaryti asmeniui gali būti paskirta bausmė, ir, kita vertus, garantuoti
visuomenės bei valstybės saugumą, užtikrinti viešąją tvarką, asmenų teises ir laisves.
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Todėl Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad Įstatymo 8 straipsnio (2001 m.
birželio 26 d. redakcija) 1 dalies 1 punktas neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio
1 ir 4 dalims. Šiame nutarime taip pat konstatuota, kad šis punktas neprieštarauja ir
konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijai.
Tai sudaro pagrindą manyti, kad jei turto konfiskavimas būtų taikomas ne kaip
bausmė, o prevenciniais tikslais, siekiant riboti ir mažinti nusikalstamumą, apsaugoti konstitucines vertybes – visuomenės bei valstybės saugumą, viešąją tvarką,
asmenų teises ir laisves, tai savaime neprieštarautų Konstitucijai, Konstitucijos 31
straipsnio 1 dalyje įtvirtintam nekaltumo prezumpcijos principui, konstituciniam
teisinės valstybės principui.
Antra vertus, Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad
nekaltumo prezumpcijos negalima aiškinti vien lingvistiškai, kaip susijusios vien
su teisingumo vykdymu baudžiamųjų bylų procese. Nekaltumo prezumpcija, vertinama kitų Konstitucijos nuostatų kontekste, turi ir platesnį turinį, ji negali būti
siejama vien su baudžiamaisiais teisiniais santykiais. Ypač svarbu, kad nekaltumo
prezumpcijos laikytųsi valstybės institucijos ir pareigūnai, kad viešieji asmenys, kol
asmens kaltumas padarius nusikaltimą nebus įstatymo nustatyta tvarka įrodytas
ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, apskritai susilaikytų nuo asmens
įvardijimo kaip nusikaltėlio (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m.
sausio 16 d., 2007 m. sausio 16 d. nutarimai).161 Be to, Konstitucinis Teismas taip pat
konstatavo, kad jeigu procesiniuose dokumentuose vartojamos formuluotės būtų
tokios, kad sudarytų prielaidas pažeisti asmens konstitucines teises ar laisves, inter
alia, jo nekaltumo prezumpciją, toks asmuo turi turėti teisę ginti savo pažeistas teises ir teisėtus interesus teisme.162
Tai sudaro pagrindą manyti, kad pagal Konstituciją neatlygintinis turto paėmimas valstybės nuosavybėn nei baudžiamajame, nei kitame procese, procesiniuose
dokumentuose negali būti grindžiamas tokiu nusikaltimu, dėl kurio asmens kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo
nuosprendžiu.
Kita vertus, tai nereiškia, kad pagal Konstituciją remiantis tais pačiais faktais,
kurie užtraukia baudžiamąją atsakomybę, nesant įsiteisėjusio apkaltinamojo nuosprendžio negali būti taikoma kitos rūšies teisinė atsakomybė.
Antai Konstitucinis Teismas 2007 m. sausio 16 d. nutarime konstatavo, kad
Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo turinys negali būti aiškinamas ir kaip esą suponuojantis, inter alia, tai, kad Respublikos
161

Konstitucinio Teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarimas.

162

Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas.
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Prezidentas negali atleisti iš pareigų teisėjo, kuris savo poelgiu pažemino teisėjo vardą, kol dėl to teisėjo nebus priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis ir toks nuosprendis neįsiteisės. Šiame kontekste pažymėtina, kad Konstitucijos 115 straipsnyje yra nustatyti įvairūs teisėjo atleidimo iš pareigų pagrindai, kad teisėjai gali būti
atleisti iš pareigų ir „kai savo poelgiu pažemino teisėjo vardą“ (5 punktas), ir „kai
įsiteisėja juos apkaltinę teismų nuosprendžiai“ (6 punktas). Konstitucinis Teismas
savo 2006 m. lapkričio 27 d. nutarime yra konstatavęs, kad Konstitucijoje expressis
verbis nėra nustatyta, kokie teisėjo poelgiai yra priskirtini prie tokių, kuriais pažeminamas teisėjo vardas; kad formuluotė „teisėjo vardą pažeminantis poelgis“ yra
talpi, ji apima ne tik teisėjo elgesį, kuriuo jis teisėjo vardą pažemino vykdydamas
savo, kaip teisėjo, įgaliojimus, bet ir teisėjo vardą pažeminusį elgesį, nesusijusį su
teisėjo įgaliojimų vykdymu; kad pagal Konstituciją įstatymų leidėjas, taip pat teismų
savivaldos institucijos turi diskreciją nustatyti, kokie teisėjo poelgiai yra priskirtini
tokiems, kuriais pažeminamas teisėjo vardas, tačiau nei įstatymais, nei teismų savivaldos institucijų sprendimais negali būti nustatytas koks nors išsamus (baigtinis)
poelgių, kuriais teisėjas pažemina teisėjo vardą, sąrašas. Minėtame Konstitucinio
Teismo nutarime konstatuota ir tai, kad sprendžiant, ar teisėjo poelgis yra toks, kuriuo pažeminamas teisėjo vardas, kiekvieną kartą turi būti įvertinamos visos su tuo
poelgiu susijusios ir turinčios reikšmės bylai aplinkybės.
Konstitucinis Teismas pabrėžė, jog vien tai, kad Konstitucijos 115 straipsnyje minėti teisėjų atleidimo iš pareigų pagrindai – t. y. „kai savo poelgiu pažemino teisėjo vardą“ (5 punktas), „kai įsiteisėja juos apkaltinę teismų nuosprendžiai“ (6 punktas), – yra atskirti, reiškia, kad šie pagrindai negali būti tapatinami, kad poelgis,
kuriuo pažeminamas teisėjo vardas, nėra sietinas tik su nusikalstamos veikos padarymu. Kita vertus, poelgis, kuriuo pažeminamas teisėjo vardas, vėliau apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu gali būti pripažintas ir nusikalstama veika. Taigi pagal
Konstitucijos 115 straipsnio 5 punktą teisėjas gali būti atleistas iš pareigų, jeigu savo
poelgiu pažemino teisėjo vardą, nepriklausomai nuo to, ar teisėjo vardą žeminantis
poelgis vėliau teismo yra įvertinamas kaip nusikalstama veika ir ar atitinkamas apkaltinamasis teismo nuosprendis įsiteisėja.163
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Konstitucinio Teismo 2007 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento
2003 m. liepos 22 d. dekreto Nr. 164 „Dėl apylinkių teismų teisėjų, teismų pirmininkų atleidimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83 straipsnio 1, 2 dalims, 84 straipsnio 1, 6 dalims, 86 straipsnio 2 daliai, 90 straipsnio 6 daliai (2002 m. sausio 24 d.
redakcija), taip pat dėl bylos dalies pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti
šio Respublikos Prezidento dekreto atitiktį Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio
7 daliai (2002 m. sausio 24 d. redakcija) nutraukimo (byla Nr. 10/04 - 12/04 - 18/04)“ // Žin.,
2007, Nr. 7-287.
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Tai sudaro pagrindą manyti, kad remiantis tais pačiais faktais, kurie užtraukia
baudžiamąją atsakomybę, gali būti valstybės nuosavybėn paimamas turtas, jeigu
tai atliekama kitais teisiniais pagrindais nei dėl nusikaltimo, dėl kurio asmuo nėra
pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Šie teisiniai pagrindai bent iš dalies
turi skirtis nuo teisinių pagrindų, kuriais asmuo pripažįstamas padaręs nusikaltimą.
Atskleisdamas nekaltumo prezumpcijos turinį Konstitucinis Teismas 1994 m.
lapkričio 18 d. nutarime konstatavo, kad pagal Konstitucijos 31 straipsnio pirmojoje
dalyje įtvirtintą nekaltumo prezumpciją baudžiamajame procese kaltės įrodinėjimo
našta tenka kvotos ir tardymo organams. Įtariamasis ar kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo. Tačiau pasinaudodamas teise į gynybą jis gali pateikti įrodymų ar argumentų, paneigiančių pareikštą kaltinimą.164
Tai kartu su prieš tai minėtais išaiškinimais sudaro pagrindą manyti, kad nekaltumo prezumpcija draudžia perkelti įrodinėjimo naštą kaltinamajam būtent jo kaltumo dėl nusikaltimo padarymo klausimu. Tačiau tai savaime nereiškia, kad asmeniui nepalanki įrodinėjimo našta negali būti perkelta kitais klausimais.
Tačiau Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintos normos ir principai, Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta asmens teisė, kad jo
bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas teismas, teisinės valstybės, teisingumo principai suponuoja tokį teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos,
modelį, kad teismas negali būti suprantamas kaip „pasyvus“ bylų proceso stebėtojas
ir kad teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga teismui
yra pateikta. Teismas, siekdamas objektyviai, išsamiai ištirti visas bylos aplinkybes
ir nustatyti joje tiesą, turi įgaliojimus pats atlikti proceso veiksmus arba pavesti atitinkamus veiksmus atlikti tam tikroms institucijoms (pareigūnams).165 Tai sudaro
pagrindą manyti, kad pagal Konstituciją bent jau baudžiamajame procese ir administracinės atsakomybės taikymo procese teismas negali remtis tik proceso dalyvių
pateikta medžiaga, kai gali būti surinkti kiti bylai teisingai išspręsti reikšmingi įrodymai. Kartu tai reiškia, kad pagal Konstituciją baudžiamojo pobūdžio turto konfiskavimo procese teismas negali perkelti įrodinėjimo pareigos asmeniui, iš kurio
siekiama turtą konfiskuoti. Kita vertus, tai nereiškia, kad negali būti taikomos tokiam asmeniui nepalankios prezumpcijos.
164

Konstitucinio Teismo 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 58 straipsnio antrosios dalies 3 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“ // Žin., 1994, Nr. 91-1789.

165

Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas; Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 256
straipsnio 3 dalies (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“
// Žin., 2008, Nr. 62-2353.
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Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinio nekaltumo prezumpcijos
principo turinį, nėra atskleidęs įrodymų pakankamumo laipsnio, kurio pakanka
įrodyti, kad asmuo kaltas dėl nusikaltimo padarymo. Tačiau minėtas konstitucinis aktyvaus teismo modelis reiškia, kad negali būti apsiribojama formalia tiesa.
Nuoseklu, kad Konstitucinis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, turi veikti taip, kad baudžiamojoje byloje būtų nustatyta objektyvi tiesa ir teisingai išspręstas asmens, kaltinamo padarius nusikalstamą
veiką, kaltumo klausimas.166 Teismo priedermė – išnaudoti visas galimybes, kad
baudžiamojoje byloje būtų nustatyta tiesa. Konstitucijos reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja tai, kad teismas turi teisingai nustatyti tikrąsias bylos aplinkybes, teisingai pritaikyti baudžiamuosius įstatymus.167
Dalis Konstitucinio Teismo nutarimų sudaro pagrindą manyti, kad teismo pareiga nustatyti objektyvią tiesą taikoma visose teisenose. Konstitucinis Teismas,
apibūdindamas apskritai teisėjo statusą, konstatavo, kad teisėjas privalo nustatyti
objektyvią tiesą byloje ir remdamasis įrodytais juridiniais faktais tiksliai pritaikyti
įstatymą.168 Be to, atskleidžiant konstitucinę apkaltos sampratą ir kitose teisenose
ne kartą konstatuota, kad teisinės valstybės principai reikalauja, kad jurisdikcinės ir
kitos teisės taikymo institucijos būtų nešališkos ir nepriklausomos, siektų nustatyti
objektyvią tiesą ir sprendimą priimtų tik teisės pagrindu.169 Tokia pareiga tenka ir
Konstituciniam Teismui.170
166

Konstitucinio Teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 4 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija) nuostatos atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2011, Nr. 42-1985.
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Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalių, 256 straipsnio 4 dalies, 260 straipsnio 4 dalies, 280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalių, 256 straipsnio 4 dalies, 260 straipsnio 4 dalies,
280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 1999, Nr. 15-402.

168

Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 465 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 3 d.
nutarimo Nr. 124 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų, valstybinio arbitražo, prokuratūros bei
valstybės kontrolės departamento darbuotojų darbo apmokėjimo“ dalinio pakeitimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 46 straipsnio pirmajai daliai, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 4 straipsnio pirmajai daliai,
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymui, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymui
„Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei valstybės kontrolės departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų“ // Žin., 1995, Nr. 101-2264.
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Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
259 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 1999-05-14, Nr. 42-1345.
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Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 dalies (1996 m. liepos 11 d.
redakcija), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d.
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Tai galėtų sudaryti pagrindą manyti, kad pagal Konstituciją visose teisenose
sprendimui priimti reikšmingų faktų nustatymui yra vienodas įrodymų pakankamumo laipsnis. Tai reikštų, kad prevenciniam ar civiliniam turto konfiskavimui
reikšmingi juridiniai faktai turėtų būti įrodyti tokiu pat laipsniu, kaip ir asmens
kaltumas nusikaltimo padarymu. Minėta, kad Konvencija reikalauja, jog asmens
kaltumas nusikaltimo padarymu turi būti įrodomas be abejonių.
Tačiau tiriant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Civilinio kodekso atitiktį Konstitucijai konstatuota teismo pareiga siekti nustatyti materialią
tiesą: „Įstatymuose turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad jurisdikcinės
ir kitos teisę taikančios institucijos būtų nepriklausomos, nešališkos, siektų nustatyti materialią tiesą byloje ir visus sprendimus priimtų tik teisės pagrindu <...>“.171
Vis dėlto ir po to priimtuose nutarimuose tiriant BPK ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatų atitiktį Konstitucijai konstatuojama teismo pareiga
siekti nustatyti objektyvią tiesą.172
Tai sudaro pagrindą manyti, kad pagal Konstituciją įrodymų pakankamumas asmens kaltumui dėl nusikaltimo ar administracinio teisės pažeidimo įrodyti skiriasi
redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“ // Žin., 2006, Nr. 36-1292.
171

Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 3 dalies (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija), 139 straipsnio 2, 3 dalių (2000 m. rugsėjo 19 d. red.), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnio
(2004 m. liepos 8 d. red.), 308 straipsnio (2006 m. birželio 1 d. red.) 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.),
324 straipsnio 12, 13 dalių (2002 m. kovo 14 d. red.), 377 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. red.) 9 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 448 straipsnio 7 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 454 straipsnio 5, 6 dalių (2002 m. kovo 14 d. red.), 460 straipsnio 4, 5 dalių (2002 m. kovo 14 d. red.), Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso 268 straipsnio 3 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 285 straipsnio 2, 5 dalių
(2002 m. vasario 28 d. red.), 286 straipsnio 1 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 288 straipsnio 4 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 289 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 303 straipsnio 2
dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 320 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 325 straipsnio
2, 3 dalių (2002 m. vasario 28 d. red.), 358 straipsnio 2, 3 dalių (2002 m. vasario 28 d. red.) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 119 straipsnio 2 dalies 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 119 straipsnio 5 dalis (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 120 straipsnio (2003 m. sausio 21 d. redakcija) 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 19 d. dekretas Nr. 2067 „Dėl apygardos teismo teisėjo įgaliojimų pratęsimo“, Lietuvos Respublikos
Prezidento 2003 m. birželio 18 d. dekretas Nr. 128 „Dėl apygardų teismų skyrių pirmininkų skyrimo“
ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjas Konstantas Ramelis skiriamas
šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininku, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“//
Žin., 2006, Nr. 102-3957; Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalies ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio (2006 m. spalio 17 d., 2009 m. lapkričio 19 d. redakcijos) 3 dalies atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2011, Nr. 14-602.

172

Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas; Konstitucinio Teismo 2011 m.
balandžio 7 d. nutarimas
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nuo įrodymų pakankamumo kitiems teisės pažeidimams, bent jau civilinei atsakomybei reikšmingiems faktams, nustatyti.
Minėta, kad Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos
principo samprata iš esmės yra tokia pat, kaip ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos
31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo samprata. Pagal
Konvencijoje įtvirtintą nekaltumo prezumpciją asmens kaltumas nusikaltimo padarymu turi būti įrodytas taip, kad bet kokios abejonės turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai. Tai sudaro pagrindą manyti, kad tokią nuostatą apima ir Konstitucijoje
įtvirtintos nekaltumo prezumpcijos samprata. Tai aukščiausio laipsnio įrodymų pakankamumo reikalavimas. Todėl darytina išvada, kad pagal Konstituciją civiliniame procese siekiama nustatyti materialioji tiesa reiškia, kad tikrovė šioje teisenoje
gali būti nustatyta ir žemesniu įrodymų pakankamumu nei baudžiamajame procese.
Tai patvirtina Lietuvos civilinio proceso teisės mokslas, kuriame objektyviąja tiesa laikoma visiška sprendimo atitiktis tikrovei, toks teismo įsitikinimas, kai dėl tam
tikrų faktų nelieka jokių abejonių. Materialioji tiesa reiškia, kad teismas yra visiškai arba beveik įsitikinęs byloje priimamo sprendimo teisingumu.173 Tiesa, Lietuvos
baudžiamojo proceso teisės moksle neigiamos teismo galimybės visais atvejais nustatyti objektyvią tiesą, todėl daroma išvada, kad baudžiamajame procese nustatoma materialioji tiesa.174 Tačiau tai nepaneigia, kad baudžiamajame procese gali būti
siekiama nustatyti objektyvią tiesą, taip pat minėto skirtumo tarp šio proceso bei
civilinio proceso.
Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas prevencinių poveikio priemonių, taikomų
siekiant riboti ir mažinti organizuotą nusikalstamumą, atitiktį Konstitucijai, taip pat
paminėjo ankstesnę jurisprudenciją, pagal kurią jurisdikcinės ir kitos teisę taikančios institucijos turi būti nešališkos, siekti nustatyti objektyvią tiesą ir sprendimus
priimti tik teisės pagrindu. Tačiau nagrinėjamos konstitucinės bylos kontekste pažymėjo, kad jurisdikcinės ir kitos teisę taikančios institucijos, taikydamos prevencines
priemones, kuriomis siekiama riboti ir mažinti organizuotą nusikalstamumą, susijusias su kai kurių asmens teisių ir laisvių įgyvendinimo ribojimu, kiekvienu atveju turi išsamiai įvertinti konkrečią situaciją, ištirti visas turinčias reikšmės aplinkybes.175 Minėta, kad šios priemonės taikomos, kai yra pakankamas pagrindas manyti,
173

Laužikas E., Mikelėnas V., Nekrošius V. Civilinio proceso teisė. I tomas. Vadovėlis. Vilnius:
Justitia, 2003, p. 44, 65.

174

Goda G., Kazlauskas M., Kuconis P. Baudžiamojo proceso teisė. Vadovėlis. 2 pat. ir pap. laida.
Moksl. red., sud. G. Goda. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 173–174.
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Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto
nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4 straipsnio
(2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birželio 26 d.
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kad asmuo gali daryti sunkius (ar labai sunkius) nusikaltimus, ir kai tai būtina siekiant apsaugoti konstitucines vertybes: visuomenės bei valstybės saugumą, viešąją
tvarką, asmenų teises ir laisves. Šioje byloje Konstitucinis Teismas pripažino, kad tokios priemonės Konstitucijai neprieštarauja. Tai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad
pagal Konstituciją prevencinio poveikio priemonės gali būti taikomos remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu, nei būtinas asmenį pripažinti kaltu dėl nusikaltimo.
Konstitucinis Teismas 2011 m. liepos 7 d. nutarime tyrė Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (2003 m. gruodžio 16 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 13 punkto
atitiktį Konstitucijai, įskaitant Konstitucijos 31 straipsnio 1 daliai. Šiame punkte nustatyta, kad leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimas asmeniui neišduodamas, jeigu asmuo yra traukiamas baudžiamojon
atsakomybėn už tyčinę nusikalstamą veiką arba jam dėl tokios veikos atliekamas ikiteisminis ar operatyvinis tyrimas. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Valstybės ir
tarnybos paslapčių įstatymo (2003 m. gruodžio 16 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalies
13 punkte nurodytos aplinkybės, kurioms esant kyla abejonių dėl asmens, siekiančio
eiti pareigas valstybės tarnyboje, kurioms eiti būtinas leidimas dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimas, patikimumo ar lojalumo Lietuvos valstybei, ir asmeniui negali būti išduotas toks leidimas ar pažymėjimas.
Pareiškėjo nuomone, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (2003 m. gruodžio 16 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 13 punktas prieštarauja, inter alia,
Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmens nekaltumo prezumpcijos
principui, nes asmuo negali būti laikomas padariusiu nusikalstamą veiką ir dėl tokios veikos jam negali būti neleidžiama eiti pareigų, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, kol jo kaltumas nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo
nuosprendžiu.
Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad asmenims, siekiantiems eiti ar einantiems
pareigas valstybės tarnyboje, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos
apsauga, keliama specialioji sąlyga yra ypatingas ir nė kiek neabejotinas patikimumas ir lojalumas Lietuvos valstybei; ši sąlyga sietina su valstybės pasitikėjimu tokiu
asmeniu. Aiškindamas Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą asmens nekaltumo prezumpcijos principą Konstitucinis Teismas konstatavo, jog tai, kad asmuo
nėra laikomas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, kol jo kaltumas dėl tokios veikos
nėra įstatymo nustatyta tvarka įrodytas ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, dar nereiškia, kad asmuo, siekiantis eiti ar einantis pareigas valstybės tarnyboje, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, būtinai yra
redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2005, Nr. 1-7.

116

I skyrius

KONSTITUCINIAI TURTO KONFISKAVIMO ASPEKTAI

vertas valstybės pasitikėjimo ir kad įstatymo įgaliotai valstybės institucijai negali
kilti tam tikrų abejonių dėl asmens patikimumo ar lojalumo Lietuvos valstybei, kurias sukelia ne nustatytas jo kaltumas padarius nusikalstamą veiką, o tam tikros
reikšmingos faktinės aplinkybės, asmens veikla, savybės, reputacija, ryšiai ar kitos
reikšmingos aplinkybės, inter alia, susijusios su galbūt padaryta nusikalstama veika.
Vertindama šias aplinkybes įstatymo įgaliota valstybės institucija nevykdo teisingumo ir nesprendžia asmens kaltumo padarius nusikalstamą veiką klausimo. Taigi,
sprendžiant leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo klausimą, asmuo yra tikrinamas siekiant nustatyti, ar juo galima pasitikėti, t. y. ar nėra
jokių abejonių dėl asmens patikimumo ar lojalumo Lietuvos valstybei, kad nebūtų
sukelta grėsmės įslaptintos informacijos saugumui. Todėl Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo reguliuojamuose santykiuose, kai sprendžiama dėl asmens patikimumo ir lojalumo Lietuvos valstybei, inter alia, dėl leidimo dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija ar asmens patikimumo pažymėjimo išdavimo, nesprendžiamas asmens kaltumo padarius nusikalstamą veiką klausimas.
Remdamasis šiais argumentais Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad Valstybės
ir tarnybos paslapčių įstatymo (2003 m. gruodžio 16 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 13 punktas neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 1 daliai. Šiame nutarime
konstatuota, kad šis punktas neprieštarauja ir kitoms Konstitucijos nuostatoms.176
Tai patvirtina, kad pagal Konstituciją prevencinio pobūdžio asmens teisių ribojimai gali būti taikomi ir dėl asmens galimai padaryto nusikaltimo, kuris nėra įrodytas baudžiamojo proceso tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Tiesa, Konstitucinio Teismo tirtos prevencinės priemonės yra laikinojo pobūdžio, pavyzdžiui, pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 8
straipsnio 2 dalį turi būti nustatoma teismo įpareigojimų taikymo trukmė. Todėl
gali būti neaišku, ar pagal Konstituciją mažesnis įrodymų pakankamumas galėtų
būti taikomas prevenciniais tikslais neatlygintinai paimant neteisėtai įgytą turtą
valstybės nuosavybėn. Konstitucinis Teismas tokio klausimo netyrė. Vis dėlto pagrindinis Konstitucinio Teismo argumentas buvo tai, kad šiais atvejais nesprendžiamas asmens kaltumo dėl nusikaltimo padarymo klausimas, todėl konstitucinė nekaltumo prezumpcija nėra pažeidžiama. Todėl atsižvelgiant ir į tai, kad Konvencijos
6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo samprata iš esmės
yra tokia pat, kaip ir Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo samprata, darytina išvada, jog ir neteisėtai įgyto turto paėmimo
valstybės nuosavybėn prevenciniais tikslais atveju mažesnis įrodymų pakankamumas savaime neprieštarautų Konstitucijai.
176

Konstitucinio Teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarimas.
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Minėta, kad Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinta, kad nuosavybė neliečiama,
nuosavybės teises saugo įstatymai, nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Konstitucinis Teismas,
spręsdamas įstatymo nuostatų dėl turto konfiskavimo atitiktį šioms Konstitucijos
nuostatoms, atsižvelgia ir į Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio nuostatas.177
Konstitucijos 31 straipsnyje, konstituciniame teisinės valstybės principe įtvirtinta teisė į teisingą teismą, teisingą, tinkamą teisinį procesą, tinkamą, teisingą teismo
procesą.178 Šių teisių turinys aiškintinas atsižvelgiant ir į Konvencijos 6 straipsnyje,
ir Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtintus procesinius reikalavimus.
Taigi remiantis tuo, kas pirmiau išdėstyta, yra pagrindas manyti, kad prevencinis, civilinis turto konfiskavimas, paremtas mažesniu įrodymų pakankamumu, nei
būtinas asmens kaltumui dėl nusikaltimo padarymo įrodyti, turto valdytojui nepalankiomis prezumpcijomis, savaime neprieštarauja ir Konstitucijos nuostatoms.
Tačiau bent jau baudžiamajame procese pagal Konstituciją turto konfiskavimo klausimu neturėtų būti perkeliama įrodinėjimo pareiga kaltinamajam.
Pagal Konstitucijos sudedamosios dalies – konstitucinio akto „Dėl Lietuvos
Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 dalį Europos Sąjungos teisės normos
yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Konstitucinis Teismas,
aiškindamas Konstitucijos nuostatas, atsižvelgia ir į Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas.179 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/212/TVR
dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo numato galimybę valstybėms narėms taikyti ir kitokias nei baudžiamąsias procedūras
paimti valstybės nuosavybėn turtą, kuris pagrįstai manoma įgytas nusikalstamu
būdu.180 Tai netiesiogiai patvirtina, kad prevencinis, civilinis turto konfiskavimas,
paremtas žemesniu įrodymų pakankamumu, turto valdytojui nepalankiomis prezumpcijomis, savaime neprieštarauja ir Konstitucijos nuostatoms.
Prevencinis, civilinis turto konfiskavimas iš pirmo žvilgsnio pagal Konstituciją
gali būti įgyvendinamas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir minėtos įtvirtintos
177

Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnio ir pirmosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“ // Žin., 1997, Nr. 31-770.

178

Pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas; Konstitucinio Teismo 2012 m.
gruodžio 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (2002 m. vasario 28 d. redakcija) 153 straipsnio 2 dalies, 319 straipsnio 3 dalies, 352 straipsnio 3 dalies atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2012, Nr. 142-7341.

179

Pvz., Konstitucinio Teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarimas.

180

Pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių
ir turto konfiskavimo // OL L 68, 2005 3 15, p. 49-51. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:068:0049:0051:LT:PDF>.
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Konvencijoje. Kita vertus, Konstitucija gali įtvirtinti aukštesnius asmens teisių apsaugos reikalavimus, nei nustatyti Konvencijoje, ir drausti pasinaudoti šias teises labiau ribojančiomis priemonėmis, numatytomis, bet neprivalomomis pagal
Europos Sąjungos teisę. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad nuosavybės teisė
gali būti ribojama tik remiantis įstatymu; ribojimai turi būti būtini demokratinėje
visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir (arba) konstituciškai svarbius tikslus; turi būti laikomasi proporcingumo principo, pagal kurį įstatymuose numatytos priemonės turi atitikti siekiamus visuomenei būtinus ir konstituciškai pagrįstus tikslus.181 Taigi svarstytina,
ar tam tikros turto prevencinio, civilinio konfiskavimo formos būtų suderinamos
su šiomis nuostatomis. Pavyzdžiui, ar taip pateisinamas civilinis turto konfiskavimas, grindžiamas tik konkrečia neteisėta veika, iš kurios gautas turtas, kai ši veika
turi nusikaltimo požymių, tačiau įrodoma tik žemesniu įrodymų pakankamumu;
ar pateisinamas tik turto konfiskavimas, pagrįstas netiesioginiu jo neteisėtumo
įrodymu: asmens turimo turto neatitikimu jo pajamoms, padarytais teisės pažeidimais ir pan.; ar pateisinamas prevencinis, civilinis turto konfiskavimas, sietinas
su bet kurio nusikaltimo požymių turinčiomis veikomis ar tik su tam tikromis pavojingesnėmis ar sunkiau išaiškinamomis nusikalstamomis veikomis, pavyzdžiui,
organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais ir pan.; koks ir kokiais atvejais
konstituciškai pateisinamas turto prevencinio ar civilinio konfiskavimo įrodymų
pakankamumo laipsnis?
Be to, Konstitucijoje įtvirtinti teisės sistemos nuoseklumo, vidinio neprieštaringumo imperatyvai.182 Todėl jeigu pagal įstatymą civilinis ieškinys išteisinus kaltinamąjį negalėtų būti tenkinamas remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu nustatant, kad neteisėta veika, sudariusi kaltinimo pagrindą, padaryta, o civilinis turto
konfiskavimas tokiu pagrindu būtų galimas, kiltų klausimas dėl tokio konfiskavimo
atitikties minėtiems imperatyvams.

181

Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103
straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalies ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28
straipsnio (2006 m. spalio 17 d., 2009 m. lapkričio 19 d. redakcijos) 3 dalies atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2011, Nr. 14-602.

182

Pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas.
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TURTO KONFISKAVIMAS TARPTAUTINĖJE
IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖJE
2.1. TURTO KONFISKAVIMAS TARPTAUTINĖJE TEISĖJE
Tarptautiniuose teisės aktuose konfiskavimo institutas (materialinės nuostatos) nėra
išsamiai reglamentuojamas. Konvencijos, kuriomis siekiama sureguliuoti su konkrečia nusikalstama veika (korupcija, pinigų plovimu, organizuotu nusikalstamumu ir pan.) susijusius klausimus, nėra skirtos išsamiam su konfiskavimu susijusių
nuostatų sureguliavimui. Tokių nuostatų paminėjimas (dažniausiai dėl tiesioginio
(tradicinio) ir turto vertės ekvivalento konfiskavimo) konvencijose yra fragmentiškas, tik vienas iš tokiuose teisės aktuose minimų aspektų ir to negalima laikyti išsamiu bei visa apimančiu konfiskavimo instituto ir jo taikymo sąlygų reglamentavimu. Kita vertus, ir šios fragmentiškos nuostatos neretai tampa atspirties tašku tam
tikroms nacionalinėms iniciatyvoms, pavyzdžiui, neteisėto praturtėjimo kriminalizavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje.
2.1.1. 1988 m. GRUODŽIO 9 d. JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS
KONVENCIJA „DĖL KOVOS SU NETEISĖTA NARKOTINIŲ
PRIEMONIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ APYVARTA“
(TOLIAU VADINAMA – 1988 m. JT KONVENCIJA)184

1988 m. JT konvencija yra pirmoji tarptautinė sutartis, kurioje pateikta turto konfiskavimo samprata. Turto konfiskavimu laikomas galutinis turto atėmimas teismo
arba kitos kompetentingos institucijos sprendimu.185 Be to, kad 1988 m. JT konven183

T. Žėkas: 2.1–2.1.4, 2.2.1–2.2.3 skyriai, kartu su R. Simaičiu 2.1.5 skyrius; R. Simaitis: 2.2.4 skyrius ir kartu su T. Žėku 2.1.5 skyrius.

184

Žin., 1998, Nr. 38-1004. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=54400&p_tr2=2>. Lietuvos Respublikos Seimas 1988 m. JT Konvenciją ratifikavo 1998 m.
kovo 12 d. (įstatymo Nr. VIII-660) // Žin., 1998, Nr. 38-996.

185

Šis turto konfiskavimo apibrėžimas perkeltas ir į kitas Jungtinių Tautų konvencijas, skirtas kovai
su tarptautiniu nusikalstamumu (2000 m. JT konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, 2003 m. JT konvencija dėl kovos su korupcija). Tačiau pateikiant konfiskavimo apibrėžimą, 2000 m. JT Konvencijoje pabrėžiamas jo ilgalaikiškumas: konfiskavimas (tiek tiesioginis,
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cijoje numatyti pagrindiniai turto konfiskavimo mechanizmai – tiesioginis paties
turto ir turto vertės ekvivalento konfiskavimas, kurie gali būti taikomi tik konkrečių
konvencijoje numatytų nusikalstamų veikų atžvilgiu,186 svarbu tai, kad šioje konvencijoje atskirai kalbama ir apie įrodinėjimo naštos perkėlimo galimybę (nors tai ir paliekama valstybių nuožiūrai) bei daroma nuoroda į trečiųjų šalių apsaugą. Pastarąją
nuostatą galima laikyti tam tikra užuomazga kalbant apie turto konfiskavimą iš trečiųjų asmenų.187
Su konfiskavimu susijusios nuostatos įtvirtintos 1988 m. JT konvencijos 5 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad kiekviena šalis turi priimti priemones, reikalingas konfiskavimui: a) pajamų, kurios gautos padarius nusikaltimus, numatytus 3 straipsnio
1 punkte, arba nuosavybės, kurios vertė prilygsta tokioms pajamoms; b) narkotinių
priemonių ir psichotropinių medžiagų, medžiagų ir įrengimų arba kitų priemonių,
kurie bet kuriuo būdu buvo naudojami arba skirti naudoti padarant nusikaltimus,
numatytus 3 straipsnio 1 punkte. Nors kitos minėtame straipsnyje numatytos taisyklės susijusios su tarptautinio bendradarbiavimo procedūromis, atkreiptinas dėmesys ir į 5 straipsnio 7 dalį, pagal kurią kiekviena šalis gali apsvarstyti galimybę
perkelti pajamų arba kitos nuosavybės, kurią numatoma konfiskuoti, teisėtos kilmės
įrodymo naštą tiek, kiek tai atitinka nacionalinės teisės principus arba teismo bei
kitokio nagrinėjimo pobūdį (tuo iš esmės užsimenant apie galimybę taikyti išplėstinį konfiskavimą ar civilinio proceso taisykles turto kilmės įrodinėjimo procese), ir
8 dalį, kurioje nurodyta, kad šio straipsnio nuostatos jokiu būdu negali būti vertinamos kaip darančios žalą sąžiningai veikiančių trečiųjų šalių teisėms.
Taip pat reikšminga tai, kad jau šioje Konvencijoje buvo įtvirtinta rekomendacija
taikyti baudžiamąją atsakomybę už tyčinį neteisėtą praturtėjimą, kai asmuo gauna pajamų iš šioje Konvencijoje apibrėžtų nusikaltimų.188 Konvencijos 3 straipsnio 1
dalies c punktas numato:
tiek turto vertės ekvivalento), kur tinka, taip pat ir nusavinimas, – ilgalaikis turto paėmimas remiantis teismo ar kitos kompetentingos institucijos sprendimu (2 straipsnio g) punktas).
186

Šios nusikalstamos veikos išvardytos 1988 m. JT konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje, t. y. įvairios
su neteisėtu narkotinių medžiagų disponavimu susijusios veikos bei bendrininkavimo ir prisidėjimo prie tokių veikų darymo veiksmai, įskaitant turto, gauto iš nusikaltimų, susijusių su
narkotikais, plovimą.

187

Tik 2012 m. Europos Sąjungos Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje
konfiskavimas iš trečiųjų asmenų atskirai įvardijamas kaip savarankiškas turto konfiskavimo
mechanizmas.

188

Atkreiptinas dėmesys, kad šia nuostata dar nėra siūloma kriminalizuoti neteisėtą praturtėjimą,
įgyto turto teisėtos kilmės įrodinėjimo naštą perkeliant kaltinamajam. Tokie siūlymai (pradžioje labai netiesioginiai) tarptautinės teisės dokumentuose pasirodo nuo 2000 metų.
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„1. Kiekviena Šalis imasi būtinų priemonių, kad pagal nacionalinius įstatymus šie
veiksmai, jeigu jie yra tyčiniai, būtų pripažinti baudžiamaisiais nusikaltimais:
c) atsižvelgiant į savos Konstitucijos nuostatus ir pagrindinius savo teisinės sistemos principus;
i) nuosavybės, jeigu jos įsigijimo metu buvo žinoma, kad ši nuosavybė buvo gauta
padarius nusikaltimą arba nusikaltimus, numatytus šio punkto a papunktyje,
arba dalyvaujant tokiame nusikaltime arba nusikaltimuose, įsigijimas, valdymas arba naudojimas“.
2.1.2. 1990 m. LAPKRIČIO 8 d. EUROPOS TARYBOS KONVENCIJA
„DĖL PINIGŲ IŠPLOVIMO IR NUSIKALSTAMU BŪDU ĮGYTŲ
PAJAMŲ PAIEŠKOS, AREŠTO BEI KONFISKAVIMO“
(TOLIAU VADINAMA – 1990 m. KONVENCIJA)189

1990 m. Konvencija svarbi tuo, kad tai pirmasis Europos Tarybos lygmeniu priimtas
turto konfiskavimo klausimus reguliuojantis tarptautinis teisės aktas. Ji buvo priimta siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais, nusikalstamu būdu gautų pajamų konfiskavimą laikant viena iš šiam tikslui tinkamų priemonių.190 Skirtingai nuo 1988 m.
JT konvencijos, 1990 m. Konvencijos nuostatos apima pajamas iš bet kokių nusikaltimų, ne tik susijusių su disponavimu narkotinėmis medžiagomis. Kaip ir 1988 m.
Konvencijoje, pagrindinis dėmesys skiriamas dviem turto konfiskavimo mechanizmams – tiesioginiam (tradiciniam) ir turto vertės ekvivalento konfiskavimui, taip
pat vėlgi įtvirtinta rekomendacija valstybėms apsvarstyti galimybę, laikantis teisinės sistemos konstitucinių principų bei pagrindinių koncepcijų, kriminalizuoti turto įsigijimą, turėjimą ar naudojimą, jo gavimo metu žinant, kad tas turtas yra pajamos (iš nusikaltimų) (Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Kita vertus, šioje
Konvencijoje neužsimenama apie galimybę taikyti kitokius nei baudžiamojo proceso įrodinėjimo standartus, atitinkamai jokių nuorodų į išplėstinį konfiskavimą, nepagrįsto turto paėmimo civilinėmis ar mokestinėmis priemonėmis įžvelgti negalima. Neaptariama ir galimybė taikyti konfiskavimą be apkaltinamojo nuosprendžio.
1990 m. Konvencijos 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog „šalis pasirašymo metu arba ratifikavimo, aprobavimo ar prisijungimo dokumento deponavimo metu gali paskelbti, kad šio straipsnio 1 dalis taikoma tik pareiškime nurodytų nusikaltimų arba nusikaltimų kategorijų atvejais“. Atsižvelgiant į tai, kai kurios
valstybės narės pateikė deklaracijas, pagal kurias jos turi pareigą konfiskuoti tik iš
189

2005 m. gegužės 16 d. buvo priimta nauja šios Konvencijos redakcija, vadinamoji Varšuvos konvencija. Lietuvos Respublikos Seimas 1990 m. Konvenciją ratifikavo 1994 m. gruodžio 22 d. priimdamas nutarimą Nr. I-727 // Žin., 1995, Nr. 12-263. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=237520>.

190

1990 m. Konvencijos preambulės 3, 4 pastraipos.
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tam tikrų nusikaltimų įgytas lėšas. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos
138 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimas 1990 m. Konvenciją ratifikavo su išlygomis – 2 straipsnyje: „Lietuvos Respublika pareiškia, kad šio straipsnio antrojoje dalyje
numatytas priemones taikys tik už Konvencijos 6 straipsnio pirmojoje dalyje išvardytus tyčinius nusikaltimus.“191 Taigi tiesioginio (tradicinio) ir turto vertės ekvivalento
konfiskavimo mechanizmų taikymas pagal 1990 m. Konvenciją buvo galimas ne dėl
bet kokių, bet tik dėl Konvencijos 6 straipsnyje išvardytų su pinigų plovimu susijusių
nusikaltimų (tarp kurių patenka ir neteisėtas praturtėjimas) atžvilgiu. Tiesa, 2004 m.
liepos 8 d. įstatymu Nr. IX-2323 Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d.
nutarimo Nr. I-727 „Dėl Europos 1990 metų konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo“ 2 punkto antroji pastraipa pripažinta netekusia galios.192 Pagrindinis tokio pakeitimo tikslas buvo
siekis suderinti Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę su Europos Sąjungos acquis
communautaire. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Europos 1990 metų Konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu
būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ratifikavimo“ 2 punkto pakeitimo projektas parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos Tarybos pamatinio sprendimo Nr. 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu
būdu įgytų pajamų suradimo, įšaldymo, arešto ir konfiskavimo 1 straipsnio reikalavimą Europos Sąjungos valstybėms narėms nepareikšti, o pareiškus atšaukti išlygas,
padarytas vadovaujantis 1990 m. Konvencijos 2 straipsniu.
2.1.3. 2000 m. GRUODŽIO 12 d. JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJA
PRIEŠ TARPTAUTINĮ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ
(TOLIAU VADINAMA – 2000 m. JT KONVENCIJA)193

2000 m. JT konvencijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir veiksmingiau su juo kovoti
191

Konvencijos 6 straipsnyje numatyti nusikaltimai, susiję su pinigų išplovimu: turto konversija
arba perdavimas, žinant, kad toks turtas – nusikalstamos pajamos, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba padėti tyčinio nusikaltimo padaryme dalyvaujančiam asmeniui
išvengti teisinių savo veikos pasekmių; turto tikrosios prigimties, šaltinio, buvimo vietos, dispozicijos, judėjimo, teisių arba nuosavybės į jį slėpimas arba nutylėjimas, žinant, kad toks turtas
yra pajamos; ir, laikantis jos teisinės sistemos konstitucinių principų bei pagrindinių koncepcijų:
turto įsigijimas, turėjimas ar naudojimas, jo gavimo metu žinant, kad tas turtas yra pajamos; dalyvavimas, bendrininkavimas, slėpimas, pasikėsinimas padaryti, padėjimas, kurstymas, palengvinimas ar patarimas padaryti bet kurį iš nusikaltimų, nustatytų pagal šį straipsnį.

192

Žin., 2004, Nr. 108-4034.

193

Dar vadinama Palermo konvencija. Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. JT konvenciją ratifikavo 2002 m. kovo 19 d. // Žin., 2002, Nr. 51-1933. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/
inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=166679&p_tr2=2>.
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(1 straipsnis). Kartu šiame teisės akte išvardytos ir specialiosios taisyklės, susijusios
su konfiskavimo institutu.194
Pagal 2000 m. JT konvencijos 12 straipsnį 1 dalį valstybės priima, kiek leidžia jų
teisinės sistemos, priemones, būtinas užtikrinti galimybę konfiskuoti: a) nusikalstamu būdu įgytas pajamas padarius nusikaltimą, kuriam taikoma ši Konvencija, arba
turtą, savo verte atitinkantį tokių pajamų vertę; b) turtą, įrangą ar kitas priemones,
naudotas ar skirtas naudoti padarant nusikaltimus, kuriems taikoma ši Konvencija.
Taigi kaip ir 1990 m. Konvencijoje bei 1988 m. JT konvencijoje, šioje taip pat numatytas tiesioginis (tradicinis) ir turto vertės ekvivalento konfiskavimas. Kaip ir ankstesnėse konvencijose, šioje taip pat numatyta, kad valstybės „vadovaujantis pagrindiniais valstybės teisinės sistemos principais priima teisės aktus ir kitas priemones,
būtinas tam, kad būtų pripažįstama nusikaltimu toliau nurodyta tyčia padaryta veika:
turto įsigijimas, valdymas ar naudojimasis juo, jei jo įsigijimo momentu žinoma, kad
tokį turtą sudaro nusikalstamu būdu įgytos pajamas (6 straipsnio 1 dalies c punktas)“.
2000 m. JT konvencijos 12 straipsnio 8 dalyje nurodyta ir tai, kad „šio straipsnio
nuostatos aiškinamos taip, kad nebūtų pažeistos sąžiningų trečiųjų šalių teisės“ (panaši nuostata buvo įtvirtinta ir 1988 m. JT konvencijoje). Šio straipsnio 7 dalyje, taip
pat kaip ir 1988 m. Konvencijoje, numatyta, kad valstybės gali apsvarstyti galimybę
nustatyti reikalavimą, kad nusikaltimą padaręs asmuo įrodytų teisėtą tariamai nusikalstamu būdu įgytų pajamų ar kito konfiskuotino turto kilmę tiek, kiek toks reikalavimas atitinka jų vidaus teisės principus ir teisminio bei kitokio nagrinėjimo pobūdį.195 Tokia nuostata galėtų būti vertinama kaip rekomendacija valstybėms svarstyti
išplėstinio turto konfiskavimo ar civilinės konfiskacijos numatymo galimybes. Šią
nuostatą skaitant kartu su 6 straipsnio 1 dalies c punktu, galima įžvelgti užuominą
apie baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą, kurią taikant yra taikomi civilinio, o ne baudžiamojo proceso įrodinėjimo standartai, galimybę.196
194

Pagal Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 19 d. įstatymo „Dėl Jungtinių Tautų Organizacijos
Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ratifikavimo“ Nr. IX-794 3 straipsnį
(„Lietuvos Respublikos išlygos“), Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. JT konvenciją ratifikavo
numatydamas tam tikras išlygas.

195

2000 m. Konvencijos 12 straipsnio 9 dalyje nurodoma, kad jokia šio straipsnio nuostata nepakeičia principo, kad visos jame minimos priemonės apibrėžiamos ir įgyvendinamos pagal valstybės, šios konvencijos šalies, vidaus teisės normas. Taip pat 2000 m. Konvencijoje reglamentuojamas tarptautinis bendradarbiavimas konfiskavimo tikslu (13 straipsnis) bei disponavimas
konfiskuotomis nusikalstamu būdu įgytomis pajamomis ir turtu (14 straipsnis).

196

Kaip teigia Prancūzijos teisingumo ministerijos specialistai, remiantis šiomis nuostatomis
Prancūzijos BK buvo įteisinta neteisėto praturtėjimo nusikaltimo sudėtis. Žr.: ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl
nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą: <http://www.
parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>, p. 63.
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2.1.4. 2003 m. GRUODŽIO 10 d. JUNGTINIŲ
TAUTŲ KONVENCIJA PRIEŠ KORUPCIJĄ
(TOLIAU VADINAMA – 2003 m. JT KONVENCIJA)197

Šios Konvencijos paskirtis – reguliuoti korupcijos prevencijos, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo vykdymo bei nusikalstamu būdu įgyto turto bei pajamų įšaldymo,
arešto, konfiskavimo ir grąžinimo klausimus tarptautiniu mastu. Kaip ir ankstesnėse konvencijose, šioje taip pat įtvirtinti tiesioginio (tradicinio) ir turto vertės ekvivalento konfiskavimo mechanizmai. Taip pat, šįkart atskiru 20 straipsniu ir tiesiogiai,
išskirta rekomendacija numatyti atsakomybę už tyčinio neteisėto praturtėjimo nusikaltimą. Skirtingai nuo ankstesnių konvencijų, šioje šis nusikaltimas apibrėžiamas
kur kas plačiau – ne tik kaip praturtėjimas iš nusikalstamų veikų, bet kaip praturtėjimas iš bet kokių šaltinių, o bene svarbiausias skirtumas – kad vienareikšmiškai rekomenduojama teisėtos turto kilmės pagrindimo pareigą perkelti pačiam asmeniui. 2003 m. JT konvencijos 20 straipsnis numato, kad kiekviena valstybė, šios
Konvencijos Šalis, laikydamasi savo konstitucijos ir pagrindinių savo teisinės sistemos principų, svarstytų galimybę priimti reikiamus teisės aktus ir imtis kitų būtinų
priemonių, kad pagal pagrindinius jos nacionalinės teisės principus baudžiamuoju
nusikaltimu būtų laikomas tyčinis neteisėtas praturtėjimas, tai yra žymus valstybės
pareigūno turto padidėjimas, kurio jis negali pagrįsti savo teisėtomis pajamomis.
Atkreiptinas dėmesys, kad ši rekomendacija numato specialųjį nusikaltimo subjektą – valstybės pareigūną, t. y. asmenį, kurio interesai, įskaitant turtinius, privalo būti
viešai žinomi, privalo būti deklaruojami. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, yra natūralu,
kad tokių asmenų turtas, kurio kilmė nėra deklaruota, kelia labai pagrįstų įtarimų
dėl jo teisėtumo. Kaip ir kitos konvencijos, ši nekalba apie neatsargaus neteisėto praturtėjimo kriminalizavimo galimybę.
Konvencija iš kitų išsiskiria ir tuo, kad joje numatytas ir tam tikras konfiskavimo be apkaltinamojo nuosprendžio variantas. 2003 m. JT konvencijos 54 straipsnio
1 dalies c) punkte nurodyta, kad, siekiant lengvesnio tarptautinio bendradarbiavimo konfiskavimo atvejais, konvencijos šalys raginamos apsvarstyti galimybę imtis
būtinų priemonių, leidžiančių konfiskuoti pajamas iš korupcijos nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, kai kaltininkas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, slapstymosi arba nedalyvavimo teismo posėdyje ar kitais atitinkamais atvejais. Be to, kaip ir 2000 m. JT konvencijoje, šioje konvencijoje užsimenama
apie trečiuosius asmenis turto konfiskavimo kontekste. 2003 m. JT konvencijos

197

Žin., 2006, Nr. 136-5145. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=289015&p_tr2=2>.
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31 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad „šio straipsnio nuostatos aiškinamos taip, kad
nebūtų pažeistos bona fide trečiųjų šalių teisės“.198
2003 m. JT konvencijos 31 straipsnio 8 dalis numato, kad valstybės, šios
Konvencijos Šalys, gali svarstyti galimybę reikalauti, kad nusikaltęs asmuo įrodytų
tokių konfiskuotinų, manoma, nusikalstamu būdu įgytų pajamų ar kito turto teisėtą prigimtį tiek, kiek toks reikalavimas atitinka pagrindinius jų nacionalinės teisės
principus ir teismo ar kitų procesų pobūdį. Šia nuostata, kaip ir anksčiau aptartose
konvencijose, netiesiogiai rekomenduojama valstybėms svarstyti išplėstinio turto
konfiskavimo ar civilinės konfiskacijos numatymo galimybes.
2.1.5. TARPVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (FATF IR MONEYVAL)
IR PASAULIO BANKO BEI JUNGTINIŲ TAUTŲ INICIATYVOS
STAR REKOMENDACIJOS IR VERTINIMAI

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo kontekste, kiek tai susiję su konfiskavimo nuostatomis, svarbu trumpai apžvelgti ir 1989 m. įkurtos tarpvyriausybinės organizacijos FATF199 (Finansinių veiksmų darbo grupė) statusą bei jos vykdomą veiklą. FATF tikslas – nacionalinių ir tarptautinių iniciatyvų, susijusių su
pastangomis užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, plėtojimas ir
skatinimas. FATF yra priėmusi 40 rekomendacijų, susijusių su pinigų plovimu, ir 9
specialiąsias rekomendacijas, susijusias su terorizmo finansavimu, kuriose įtvirtinti
pagrindiniai standartai, atitinkantys FATF tikslus. Šios rekomendacijos yra nuolat
atnaujinamos.200 Konfiskavimo kontekste svarbiausia yra rekomendacija Nr. 4, kurioje valstybės skatinamos tiek, kiek tai suderinama su jų nacionalinės teisės principais, apsvarstyti galimybę numatyti tokias turto konfiskavimo taikymo sąlygas,
pagal kurias, norint konfiskuoti asmens turtą, nebūtų reikalingas apkaltinamasis
nuosprendis arba egzistuotų reikalavimas asmeniui įrodyti teisėtą turimo turto kilmę. Darytina išvada, kad tokiu būdu rekomenduojama įteisinti turto konfiskavimą
be apkaltinamojo nuosprendžio, o rekomendacija perkelti asmeniui teisėtos jo turimo turto kilmės įrodinėjimo pareigą liudija apie siūlymą įteisinti išplėstinį turto
198

1999 m. Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos (Žin., 2002, Nr. 23-853) 19 straipsnyje nurodyta, kad kiekviena šalis priima reikiamus teisės aktus ir imasi kitų būtinų priemonių,
kad galėtų konfiskuoti arba kitu būdu paimti pagal šią konvenciją nustatytų baudžiamųjų nusikaltimų priemones ir iš jų gautas pajamas arba turtą, kurio vertė prilygtų tokioms pajamoms.
Manytina, kad tokios konvencijos nuostatos apima ne tik konfiskavimą pagal baudžiamąją teisę,
bet ir turto paėmimą civiline tvarka.

199

FATF – Financial Action Task Force (angl.), GAFI – Groupe d‘action financière (pranc.). Prieiga
per internetą: <http://www.fatf-gafi.org/>.

200

Šiuo metu aktuali 2012 m. vasario mėnesio FATF rekomendacijų redakcija. Prieiga per internetą:
<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf>.
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konfiskavimą, civilinę konfiskaciją ir neteisėto praturtėjimo, kaip jis suprantamas
2003 m. JT konvencijoje ir galiojančiame BK 1891 straipsnyje, sudėties požymius.
Be to, šioje rekomendacijoje valstybės raginamos numatyti taisykles, pagal kurias
būtų galima konfiskuoti ne tik turtą ir nusikalstamos veikos priemones, bet ir tas
priemones (įrankius), kurias buvo ketinama panaudoti darant nusikalstamą veiką.
Taip pat siūloma atsižvelgti ir nepažeisti trečiųjų šalių bona fide principo. Nepaisant
to, kad FATF iniciatyvos užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui
įtvirtinamos rekomendacijose, kurios suteikia valstybėms lankstumo įgyvendinant
jose numatytas nuostatas ir leidžia atsižvelgti į kiekvienos šalies teisinėje sistemoje egzistuojančias specifines aplinkybes bei nusistovėjusias konstitucines tradicijas,
būtent šios rekomendacijos yra skirtos jose įtvirtintų principų ir gairių įgyvendinimui nacionaliniu lygmeniu teisiškai privalomų nuostatų formatu.
Kiek vėliau 1997 m. Europos Tarybos Ministrų komiteto iniciatyva įkurtas
Europos Tarybos ekspertų komitetas dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL)201. Šio komiteto tikslas yra užtikrinti,
kad šalys narės sukurtų efektyvią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą, atitinkančią pripažintus tarptautinius standartus (FATF rekomendacijas, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas, konvencijas ir pan.). Valstybių narių
vertinimo pagrindu MONEYVAL atlieka strateginį planavimą, formuoja kovos su
pinigų plovimu bei teroristų finansavimu politiką, inicijuoja politinius sprendimus ir
reikalingų įstatymų ar jų pakeitimų priėmimą nacionaliniu lygmeniu. MONEYVAL
komitetas nuolat prižiūri, kaip valstybėse narėse įgyvendinamos vertinimo ataskaitose nurodytos rekomendacijos. Europos Taryba atlieka vertinimą pagal pasaulinę
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos metodologiją – lygindama valstybės teisinės sistemos atitiktį FATF rekomendacijoms.202 MONEYVAL komitetas
nuolat kontroliuoja, kaip įgyvendinamos valstybei teiktos rekomendacijos nustatytiems trūkumams šalinti. Valstybei, nesiimančiai priemonių trūkumams pašalinti
ar šalinančiai juos nepakankamai sparčiai, taikomos sustiprintos poveikio priemonės, kurių griežčiausia – viešas paskelbimas, kad valstybė neatitinka tarptautinių
kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei šių nusikaltimų prevencijos
standartų.203 Atkreiptinas dėmesys, kad į MONEYVAL tikrinimo sritį patenka tos
šalys, kurios nepriklauso FATF.
201

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) (formerly PC-R-EV). Prieiga per internetą: <http://hub.coe.int/what-we-do/rule-of-law/money-laundring>.

202

FATF metodologiją savo vertinimų metu naudoja ne tik MONEYVAL komitetas, bet ir Pasaulio
bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir visos kitos pasaulio regioninės organizacijos, stebėdamos
valstybių atitiktį privalomiems tarptautiniams reikalavimams.

203

Žr.: <http://www.fntt.lt/lt/news/view/?id=732>.

127

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

Kita reikšminga tarptautinė iniciatyva, kuria siekiama padidinti neteisėtai įgyto
turto konfiskavimo mechanizmų ir jų taikymo efektyvumą, yra Pasaulio banko bei
Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biuro Pagrobto turto grąžinimo iniciatyva (angl. Stolen Asset Recovery Iniciative (StAR)204.
StAR 2009 metais paskelbė gerosios konfiskavimo be apkaltinamojo nuosprendžio (KBAN) praktikos vadovą205, kuriame remiantis lyginamąja analize suformuluotos 36 KBAN gerosios praktikos taisyklės. Pažymėtina, kad KBAN yra plati sąvoka, apimanti tiek konfiskavimą nutraukus baudžiamąjį procesą, tiek konfiskavimą
civiliniame procese.
Vadove rekomenduojama labai aiškiai apibrėžti konfiskavimo proceso ir baudžiamojo proceso tarpusavio santykį. Teigiama, kad tikslingiausia konfiskavimo
procesą vykdyti lygiagrečiai su baudžiamuoju, taip paspartinant turto konfiskavimo procesą, išvengiant proceso stabdymų, kurių gali atsirasti dėl baudžiamojoje byloje sprendžiamų klausimų didelės apimties ir sudėtingumo. Taip pat rekomenduojama numatyti, kad konfiskavimo procesas galėtų vykti nepaisant to, kad esama
kliūčių pradėti, tęsti ar rezultatyviai užbaigti baudžiamąjį procesą (tiek esant formalių kliūčių, tokių kaip asmens imunitetas nuo baudžiamosios atsakomybės, mirtis ar senaties terminų suėjimas, tiek ir tokiais atvejais, kai kaltinimui nepavyksta
surinkti pakankamai įrodymų, kad asmuo būtų baudžiamojo proceso įrodinėjimo
standartais pripažintas kaltu dėl nusikaltimo padarymo).
Rekomenduojama KBAN taikyti įvairioms turto kategorijoms ir formoms, įskaitant tiesioginę ir netiesioginę naudą iš nusikaltimų, turto vertės ekvivalentą ir panašiai
ir nustatant kuo platesnį nusikaltimų, iš kurių gali būti gauta konfiskuotina nauda, ratą.
Taip pat rekomenduojama numatyti KBAN mechanizmų taikymo atgal galimybę, kad būtų galima konfiskuoti naudą, gautą ne tik nusikaltimo, kurio pagrindu
inicijuojamas asmens turto kilmės teisėtumo tyrimas, padarymo metu ar vėliau, bet
ir naudą, gautą iki šio nusikaltimo padarymo.
Motyvuojant racionalumo principu (įvertinant KBAN proceso sąnaudas) yra rekomenduojama nustatyti tam tikrus neteisėtai įgyto turto vertės slenksčius ir taip
išvengti KBAN procedūros vykdymo siekiant konfiskuoti menkavertį turtą. Čia galima pastebėti, kad kur kas aukštesnių slenksčių numatymo galimybė galėtų būti
svarstoma remiantis proporcingumo principu, siekiant minimizuoti riziką pažeisti
asmenų nuosavybės teises.
204

Išsamiau žr.: <http://star.worldbank.org/star>.

205

Greenberg T. S., Samuel L.M., Grant W., Gray L. Stolen asset recovery: a good practices guide for
non-conviction based asset forfeiture. Washington: The International Bank for Reconstruction
and Development / The World Bank, 2009. Prieiga per internetą: <http://siteresources.worldbank.
org/EXTSARI/Resources/NCBGuideFinalEBook.pdf>.
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Procedūrines ir įrodinėjimo taisykles siūloma apibrėžti pagal galimybes tiksliau ir konkrečiau. Visų pirma pakankamai tiksliai turėtų būti nustatyti būtinieji
ieškinių ir atsiliepimų elementai bei sąlygos, kas sudarytų prielaidas aiškiai nustatyti teisminio nagrinėjimo ribas ir dalyką, nusakytų pripažįstamas gynybos priemones. Raginama nustatyti civilinius teisinius įrodinėjimo standartus, palankias
ieškovams (valstybei) nuginčijamas prezumpcijas, turto teisėtumo įrodinėjimo naštos perkėlimo atsakovams taisykles206, tai yra visas tas procedūrines sąlygas, kurios
labiau būdingos civiliniam procesui ir daro KBAN veiksmingesnį lyginant su tradiciniu konfiskavimu baudžiamajame procese. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad šios
tarptautinės iniciatyvos pirmiausia nukreiptos į konfiskavimo mechanizmų efektyvumo didinimą. Šių taisyklių suderinamumą su proporcingumo ir kitais svarbiais
nacionaliniais konstituciniais principais turi kruopščiai įvertinti pačios valstybės.
2.2. TURTO KONFISKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖJE
Dar 1998 m. gruodžio 3 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 98/699/TVR dėl
pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo.207 Šis dokumentas buvo priimtas atsižvelgus į 1997 m. birželio 16–17 d. Amsterdame susirinkusios Europos
Vadovų Tarybos patvirtintą aukšto lygio grupės organizuoto nusikalstamumo
klausimais veiksmų planą, ypač į 26 rekomendacijos b) punktą dėl nusikalstamu
būdu įgytų pajamų paieškos ir areštavimo, į valstybių narių įsipareigojimą laikytis
1990 m. Europos Tarybos konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu
įgytų pajamų paieškos, arešto.
Europos Sąjungos teisinio reglamentavimo pagrindus pajamų iš nusikaltimų
įšaldymo ir konfiskavimo srityje šiuo metu sudaro:
– Pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo
ir konfiskavimo208 (toliau vadinama – Pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo);
– Pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo209 (toliau vadinama – Pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl konfiskavimo).
206

Ten pat, p. 33–34, 57–66.

207

OL L 333, 1998 12 9, p. 1.

208

OL L 182, 2001 7 5, p. 1–2. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=DD:19:04:32001F0500:LT:PDF>.

209

OL L 68, 2005 3 15, p. 49–51. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:068:0049:0051:LT:PDF>.
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Trumpai paminėtini ir kiti, daugiau procedūrinio pobūdžio teisės aktai, kuriuose nėra įtvirtintų materialinių, su turto konfiskavimu susijusių, normų, bet
kurie turi sąsajų su turto konfiskavimu tarptautinio bendradarbiavimo kontekste.
Tai – Pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo210, Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti211 (toliau vadinama – Pamatinis sprendimas
2006/783/TVR), Tarybos sprendimas 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito
susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje212. Šie dokumentai mūsų nagrinėjamai
temai reikšmingi ta prasme, kad parodo, kad ligi šiol Europos Sąjungoje vyko tiktai
sprendimų areštuoti ir konfiskuoti turtą baudžiamajame procese tarpusavio abipusio pripažinimo ir vykdymo derinimas. Taigi šioje srityje kol kas dar nebuvo postūmio užtikrinti, kad būtų sudarytos palankios sąlygos plėtotis konfiskavimo be
apkaltinamojo nuosprendžio, įskaitant civilinę konfiskaciją, mechanizmams. Antai
Pamatinio sprendimo 2006/783/TVR 8 straipsnyje kaip galimi pagrindai atsisakyti
pripažinti ir vykdyti sprendimus konfiskuoti turtą yra nurodyta tokios aplinkybės
210

OL L 196, 2003 8 2, p. 45. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=DD:19:06:32003F0577:LT:PDF>. Šio Pamatinio sprendimo tikslas – nustatyti taisykles, pagal kurias valstybė narė pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo kitos valstybės narės teisminės institucijos baudžiamajame procese priimtą arešto aktą. Pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl arešto
aktų vykdymo taikomas arešto aktams, priimtiems siekiant užtikrinti įrodymus arba galimą turto
konfiskavimą (3 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad šis teisės aktas skirtas tarptautinio bendradarbiavimo sričiai, jame nėra aptariamos materialinės, su konfiskavimu susijusios, nuostatos.
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OL L 328, 2006 11 24, p. 59. Prieiga per internetą: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006F0783:20090328:LT:PDF>. Pamatinio sprendimo 2006/783/
TVR dėl konfiskavimo tarpusavio pripažinimo tikslas – palengvinti bendradarbiavimą tarp
valstybių narių dėl nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo ir vykdymo tokiu būdu,
kad valstybės narės būtų įpareigotos pripažinti ir vykdyti savo teritorijoje kitos valstybės narės kompetentingo teismo baudžiamosiose bylose priimtus nutarimus konfiskuoti. Šis Pamatinis
sprendimas yra susijęs su 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2005/212/TVR
dėl konfiskavimo, nes pastarojo Pamatinio sprendimo tikslas yra užtikrinti, kad visos valstybės
narės turėtų veiksmingas taisykles, reguliuojančias nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimą, inter alia, susijusias su įrodinėjimo našta dėl asmens, nuteisto už su organizuotu nusikalstamumu susijusį nusikaltimą, turimo turto šaltinio.
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OL L 332, 2007 12 18, p. 103. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0103:01:LT:HTML>. Šis sprendimas – CARIN (2004 m. rugsėjo 22–23 d. Hagoje Austrijos, Belgijos, Vokietijos, Airijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės
įsteigtas Camden turto susigrąžinimo tarpagentūrinis tinklas) papildanti priemonė, numatant
visų valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų keitimosi informacija teisinį pagrindą. Pagal
šio Tarybos sprendimo 1 straipsnio 1 dalį kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria nacionalinę turto susigrąžinimo tarnybą, kuri įgaliojama sudaryti palankesnes sąlygas nusikalstamu
būdu įgytų pajamų ir susijusio turto paieškai ir nustatymui, jei kompetentinga teisminė institucija gali išduoti įsakymą jį įšaldyti ar areštuoti arba jį konfiskuoti baudžiamojo proceso metu
arba, kiek tai leidžia atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktai, civilinio proceso metu.
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kaip abipusio baudžiamumo reikalavimas, taip pat sprendimo konfiskuoti priėmimas ne baudžiamąja tvarka. Suprantama, grėsmė, kad teismo sprendimas civiliniame procese konfiskuoti turtą nebus pripažintas ir įvykdytas, asmeniui šį turtą
perkėlus į kitą Europos Sąjungos valstybę, labai menkina šio teisinio mechanizmo
efektyvumą. Kita vertus, valstybės yra laisvos plačiau pripažinti sprendimus areštuoti ir konfiskuoti turtą, nei reikalauja šis pamatinis sprendimas ir, atsižvelgiant į
sparčią alternatyvių tradiciniam turto konfiskavimui mechanizmų raidą paskutiniaisiais metais (įskaitant tai, kad vis daugiau valstybių nacionalinėje teisėje įteisina
civilinę konfiskaciją), situacija teikia šiek tiek optimizmo.213
2.2.1. PAMATINIS SPRENDIMAS 2001/500/TVR DĖL PINIGŲ PLOVIMO

Priimant šį teisės aktą atsižvelgta į 1998 m. Europos Vadovų Tarybos susitikimo
Vienoje ir 1999 m. susitikimo Tamperėje pirmininkavimo išvadas.214 Europos Vadovų
Taryba pabrėžė, jog yra pasiryžusi siekti, kad būtų imamasi konkrečių priemonių nusikalstamu būdu gautoms pajamoms surasti, įšaldyti, areštuoti ir konfiskuoti, ir priminta, kad valstybės narės yra įpareigotos laikytis 1990 m. Konvencijos principų.
Nors Pamatiniame sprendime 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, kaip ir daugelyje prieš tai minėtų teisės aktų, įtvirtintos dvi turto konfiskavimo mechanizmų
rūšys: tiesioginio (tradicinio) ir turto vertės ekvivalento konfiskavimo, šis Pamatinis
sprendimas konfiskavimo mechanizmų kontekste svarbus tuo, kad jo nuostatomis
siekta sureguliuoti nuostatas dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo, apibrėžiant, koks šio teisės akto santykis su 1990 m. Konvencija ir joje
213

2010 metais Europos Komisija parengė raportą, kuriame apžvelgė, kaip valstybės narės vykdo
šį pamatinį sprendimą ir kokias išlygas pagal jį yra padariusios. Komisija pažymėjo, kad gavo
informacijos tik iš 13 valstybių ir praktiškai visos jos numatė papildomų, net ir Pamatiniame
sprendime 2006/783/TVR nenumatytų pagrindų nepripažinti sprendimų konfiskuoti turtą. Kita
vertus, turint galvoje, kad konfiskavimo mechanizmų reguliavimas yra viena iš sparčiausiai besiplėtojančių teisės sričių Europoje, šie duomenys laikyti gan senstelėjusiais. Europos Komisijos
raportas Europos Parlamentui ir Tarybai remiantis 22 pamatinio sprendimo 2006/783/TVR
dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti straipsniu, 2010 m. rugpjūčio 23 d., COM(2010) 428 final. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2010:0428:FIN:EN:PDF>.

214

Pamatinio sprendimo 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo preambulės 2 punktas. Europos
Vadovų Tarybos išvadų 55 dalyje valstybės raginamos tarpusavyje derinti baudžiamosios teisės
materialines ir procesines normas dėl pinigų plovimo (ypač dėl lėšų konfiskavimo), patikslinant,
kad baudžiamųjų veikų, kurios patenka į pagrindinių nusikaltimų pinigų plovimo srityje, ratas
turėtų būti vienodas ir pakankamai platus visose valstybėse narėse. Pagal Vienos veiksmų plano
50 dalies b) punktą, per penkerius metus po Amsterdamo sutarties įsigaliojimo nusikalstamu
būdu įgytų lėšų areštą ir konfiskavimą reglamentuojančios nuostatos prireikus turi būti patobulintos ir suderintos, atsižvelgiant į bona fide trečiųjų šalių teises.
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numatytomis išlygomis. Viena vertus, Pamatinio sprendimo 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo 3 straipsnyje tiesiogiai įvardyta, kad sąvokos „turtas“, „pajamos“ ir
„konfiskavimas“ turi tą pačią reikšmę kaip ir 1990 m. Konvencijos 1 straipsnyje, t. y.
pateikiama tiesioginė nuoroda į minėtą Konvenciją, tačiau, kita vertus, būtent šio
Pamatinio sprendimo 1 straipsnyje nurodyta, kad, siekdamos sustiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad negaliotų
arba nebūtų laikomasi išlygų dėl šių 1990 m. Konvencijos straipsnių:
a) 2 straipsnio („Konfiskacinės priemonės“), jei už nusikaltimą baudžiama laisvės
atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – daugiau nei vieni metai. Tačiau valstybės narės gali laikytis išlygų dėl 1990 m. Konvencijos
2 straipsnio dėl pajamų iš mokestinių nusikaltimų konfiskavimo vien tik tam,
kad galėtų konfiskuoti tokias pajamas tiek nacionaliniu lygiu, tiek vykdant tarptautinį bendradarbiavimą pagal nacionalinius, bendrijos ir tarptautinius mokestinių skolų išieškojimo įstatymus;
b) 6 straipsnio („Nusikaltimai, susiję su pinigų išplovimu“), dėl sunkių nusikaltimų. Tokiems nusikaltimams bet kuriuo atveju priklauso nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – daugiau nei vieni metai, arba tose valstybėse, kurių teisinėse sistemose
nustatoma minimali bausmė už nusikaltimus, – nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio trumpiausias terminas – daugiau kaip šeši mėnesiai.
Kalbant apie turto vertės ekvivalento konfiskavimą, Pamatiniame sprendime
2001/500/TVR dėl pinigų plovimo numatyta tam tikra naujovė, kurios nebuvo prieš
tai minėtuose teisės aktuose. Šio Pamatinio sprendimo 3 straipsnyje nurodyta, kad
valstybės narės gali nekonfiskuoti turto, kurio vertė atitinka iš nusikalstamos veiklos įgytų pajamų vertę, jei ši vertė būtų mažesnė kaip 4000 eurų, t. y. turto vertės
ekvivalento konfiskavimas apribojamas konkrečia pajamų verte. Tačiau tokie konfiskavimo režimai kaip išplėstinis konfiskavimas, konfiskavimas be apkaltinamojo
nuosprendžio ar nepagrįsto turto paėmimas civilinėmis ar mokestinėmis priemonėmis, kaip ir neteisėto praturtėjimo institutas, Pamatiniame sprendime 2001/500/
TVR dėl pinigų plovimo nebuvo numatyti.
2.2.2. PAMATINIS SPRENDIMAS 2005/212/TVR DĖL KONFISKAVIMO

Pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl konfiskavimo – iki šiol buvęs išsamiausias teisės aktas, susijęs su turto konfiskavimo reglamentavimu Europos Sąjungos
lygmeniu. Jame ne tik kalbama apie konfiskavimą per se (2 straipsnis), bet valstybės
yra tiesiogiai įpareigojamos savo įstatymuose numatyti išplėstas konfiskavimo teises (3 straipsnis). Tuo šis dokumentas išsiskiria iš kitų ligi šiol minėtų tarptautinių
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ir Europos Sąjungos teisės aktų. Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos
Sąjungoje (pateiktas 2012 m.) (toliau vadinama – Pasiūlymas dėl Direktyvos) daugiausia rėmėsi būtent šiuo teisės aktu. Naujajame Pasiūlyme dėl Direktyvos (jis
bus aptartas toliau) netgi daromos nuorodos į šį teisės aktą, t. y. paliekamos galioti
tam tikros nuostatos, ir joms įvardyti Pasiūlyme dėl Direktyvos paskirtas atskiras
straipsnis215.
Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl konfiskavimo 2 straipsnyje įtvirtintos
nuostatos tiek dėl tiesioginio (tradicinio) (konfiskavimas taikomas padarius nusikaltimus, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu daugiau kaip vieniems metams),
tiek dėl turto vertės ekvivalento konfiskavimo.216 3 straipsnyje numatytos išplėstinio
konfiskavimo taikymo sąlygos. Numatyta, kad išplėstinis konfiskavimas turėtų būti
taikomas tokiems asmenims:
a) nuteistiems už nusikaltimą, padarytą nusikalstamo susivienijimo, kaip nurodyta
1998 m. gruodžio 21 d. Bendruosiuose veiksmuose 98/733/TVR, prilyginančiuose dalyvavimą nusikalstamame susivienijime Europos Sąjungos valstybėse narėse baudžiamajam nusikaltimui.217 Pagrindą taikyti išplėstinį turto konfiskavimą
sudaro ne bet kokie nusikalstamo susivienijimo padaryti nusikaltimai, bet tik
tokie, kurie yra paminėti Tarybos pamatiniuose sprendimuose, išvardytuose 3
straipsnio 1 dalies a) ir b) punktuose,218
b) nuteistiems už nusikaltimą, kuriam taikomas 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu.
Numatoma ir papildoma sąlyga – kad maksimali sankcija už šiuos nusikaltimus
numatytų mažiausiai 5 metų laisvės atėmimo bausmę, o jei nusikaltimas susijęs su
pinigų plovimu – mažiausiai 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Ir visais atvejais nusikaltimas turi būti tokio pobūdžio, kad galėtų suteikti finansinę naudą.
215

Pasiūlymo dėl Direktyvos 14 straipsnis – Bendrųjų veiksmų 98/699/TVR ir Pamatinių sprendimų 2001/500/TVR ir 2005/212/TVR pakeitimas (1 dalis: Bendrieji veiksmai 98/699/TVR,
Pamatinio sprendimo 2001/500/TVR 1 straipsnio a punktas, 3 ir 4 straipsniai ir Pamatinio
sprendimo 2005/212/TVR 1 ir 3 straipsniai pakeičiami valstybių narių, dalyvaujančių priimant
šią direktyvą, atžvilgiu, nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su pamatinių
sprendimų perkėlimo į nacionalinę teisę terminu; 2. Valstybių narių, dalyvaujančių priimant šią
direktyvą, atžvilgiu nuorodos į Bendruosius veiksmus ir 1 dalyje nurodytas pamatinių sprendimų nuostatas laikomos nuorodomis į šią direktyvą).

216

1 dalis: kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kad galėtų konfiskuoti visas arba dalį
nusikaltimo priemonių ir lėšų, įgytų iš nusikaltimų, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu daugiau kaip vieniems metams, arba turtą, kurio vertė atitinka tokias lėšas.

217

OL L 351, 1998 12 29, p. 1.

218

2000/383/TVR, 2001/500/TVR, 2002/629/TVR, 2002/946/TVR, 2004/68/TVR, 2004/757/TVR,
2002/475/TVR.
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Šio straipsnio 2 dalis numato tris alternatyvias sąlygas, kurios turėtų leisti turtą
pripažinti konfiskuotinu:
1) kai teismas, remdamasis konkrečiais faktais ir laikydamas, kad tai pagrįsta konkrečios bylos aplinkybėmis, yra visiškai įsitikinęs, kad svarstomas turtas buvo
įgytas iš nuteisto asmens nusikalstamos veikos laikotarpiu prieš nuteisimą,
2) kai teismas, remdamasis konkrečiais faktais, yra visiškai įsitikinęs, kad turtas
buvo įgytas iš nuteisto asmens panašios nusikalstamos veikos,
3) kai teismas, remdamasis konkrečiais faktais, yra visiškai įsitikinęs, kad nuteistojo turto vertė yra neproporcinga jo teisėtoms pajamoms ir kad šis turtas buvo
įsigytas iš nuteistojo nusikalstamos veikos.
Antrojo straipsnio 3 dalyje numatyta rekomendacija valstybėms apsvarstyti galimybę taikyti ir tretiesiems asmenims (artimiems giminaičiams ar juridiniam asmeniui, kurį nuteistasis pats ar su artimais giminaičiais kontroliuoja) perduoto turto
išplėstinės konfiskacijos galimybę, tačiau nekalbama apie nusikaltimo priemonių
konfiskavimą iš trečiųjų asmenų.
4 dalyje užsimenama, kad valstybės narės gali naudoti ir kitas nei baudžiamojo
proceso procedūras, skirtas iš pažeidėjo atimti svarstomą turtą.
Vertinant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų, susijusių su konfiskavimo mechanizmų reglamentavimu, efektyvumą, pažymėtina, kad šių nuostatų įgyvendinimas
valstybėse narėse buvo labai komplikuotas. Iš Pamatinių sprendimų 2003/577/TVR dėl
arešto aktų vykdymo219, 2005/212/TVR dėl konfiskavimo220 ir 2006/783/TVR dėl konfiskavimo tarpusavio pripažinimo221 ataskaitų matyti, kad jų perkėlimas į nacionalinę
teisę vyksta lėtai, o šiai sričiai reikšmingas nuostatas valstybės narės dažnai įgyvendino nepakankamai arba netinkamai.222 Antra, numatyta galimybė valstybėms narėms
219

Komisijos ataskaita, parengta remiantis 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo
2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje 14 straipsniu,
COM (2008) 855 galutinis, 2008 12 22.

220

Komisijos ataskaita, parengta remiantis 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl
nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo (2005/212/TVR)
6 straipsniu, COM(2007) 805 galutinis, 2007 12 17.

221

Komisijos ataskaita, parengta remiantis 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 22
straipsniu, COM (2010) 428 galutinis, 2010 8 23.

222

Tik Tarybos sprendimo 2007/845/TVR dėl turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo įgyvendinimą valstybėse narėse galima laikyti vidutiniškai patenkinamu. (Komisijos ataskaita, parengta remiantis 2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimo 2007/845/TVR dėl valstybių narių
turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje 8 straipsniu, COM (2011) 176 galutinis, 2011 4 12,
Commission Staff Working Paper Accompanying document to the Proposal for a Directive of
the European Parliament and the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime
in the European Union – Impact Assessment, 7641/12, 2012).
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įgyvendinant Pamatinį sprendimą 2005/212/TVR dėl konfiskavimo pasirinkti vieną
ar kelias alternatyvas, kiek tai susiję su išplėstinio konfiskavimo mechanizmu, lėmė
tai, jog perkeldamos į nacionalinę teisę šio Pamatinio sprendimo nuostatas valstybės
narės pasirinko skirtingas galimybes. Būtent dėl šios priežasties išplėstinio konfiskavimo institutas valstybėse narėse buvo suvokiamas, interpretuojamas ir taikomas skirtingomis sąlygomis. Tai ne tik neužtikrino minimalaus suderinimo, bet taip pat trukdė tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Dėl to Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR
dėl konfiskavimo nuostatų perkėlimas į valstybių narių nacionalinę teisę nepasiteisino
tiek, kiek tikėtasi, todėl buvo būtina toliau derinti konfiskavimo nuostatas nustatant
vienodą minimalų reglamentavimą. Galiojančių instrumentų konfiskavimo kontekste
neefektyvumu grindžiamas naujas Pasiūlymas dėl Direktyvos, kuriame siekiama išspręsti problemas, su kuriomis buvo susidurta, taip pat numatomi ne tik standartiniai
tapę konfiskavimo mechanizmai (tradicinis ir turto vertės ekvivalento), bet siūloma
išsamiau ir vienareikšmiškai reglamentuoti išplėstinį turto konfiskavimą, numatyti
konfiskavimą iš trečiųjų asmenų bei konfiskavimą be apkaltinamojo nuosprendžio.
2.2.3. PASIŪLYMAS DĖL DIREKTYVOS DĖL ĮŠALDYMO
IR TURTO KONFISKAVIMO BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

2012 m. kovo 13 d. Europos Sąjungos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (toliau vadinama – Pasiūlymas dėl Direktyvos)223. Šis
Pasiūlymas dėl Direktyvos išplaukia iš 2008 m. lapkričio 20 d. paskelbto Komisijos
komunikato „Pajamos iš organizuoto nusikalstamumo: užtikrinkime, kad nusikalsti nebūtų pelninga“224, taip pat iš 2010 m. lapkričio 22 d. paskelbto Komisijos komunikato „Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas. Penki žingsniai kuriant saugesnę Europą“225, kuriuo siekiama vieno iš 2011–2014 m. Europos
223

Dokumento Nr. 7641/12. Pasiūlymas yra viena iš paketo priemonių, skirtų sustiprinti teisinį turto konfiskavimo reguliavimą. Kitą priemonę – teisės akto pasiūlymą stiprinantį turto konfiskavimo sprendimų abipusio pripažinimo principą – planuojama pateikti vėliau.

224

COM (2008) 766 galutinis, 2008 m. lapkričio 20 d. Kaip nurodoma Komunikate, organizuotas
nusikalstamumas iš esmės yra vykdomas siekiant pelno. Šiuo metu turto arešto procedūrų ir
konfiskavimo atvejų skaičius ES atrodo palyginti nedidelis, o susigrąžintos pajamų iš organizuoto nusikalstamumo sumos – mažos, ypač lyginant su apytikrėmis bendromis organizuotų
nusikalstamų grupuočių gaunamomis pajamomis. Atsižvelgiant į tai, kyla poreikis sustiprinti ir
efektyviau pritaikyti konfiskavimo procedūras.

225

COM (2010) 673 galutinis, 2010 m. lapkričio 22 d. Šiame Komunikate buvo numatyta, kad
Komisija dar 2011 m. pateiks teisės aktų pasiūlymus, kad sustiprintų ES teisinę sistemą konfiskavimo srityje, visų pirma siekdama leisti tretiesiems asmenims priklausančio turto konfiskavimą,
taip pat išplėstinį konfiskavimą ir supaprastinti valstybių narių neapkaltinamuoju nuosprendžiu
pagrįstų nutarimų konfiskuoti tarpusavio pripažinimą.
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Sąjungos strateginių vidaus saugumo tikslų – išardyti tarptautinius nusikaltėlių
tinklus – įgyvendinimo.
Dar 2009 m. Stokholmo programoje226 valstybės narės ir Komisija buvo raginamos nustatyti veiksmingesnę nusikalstamo turto konfiskavimo tvarką ir stiprinti turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimą, o 2010 m. birželio mėn.
Teisingumo ir vidaus reikalų (toliau vadinama – TVR) tarybos priimtose išvadose
dėl konfiskavimo ir turto susigrąžinimo227 valstybės narės raginamos labiau koordinuoti veiksmus, kad nusikalstamas turtas būtų konfiskuojamas veiksmingiau ir
didesniu mastu. Visų pirma Komisija raginama apsvarstyti, kaip sustiprinti teisinio
reglamentavimo pagrindus, kad konfiskavimo iš trečiųjų asmenų ir išplėstinio konfiskavimo tvarka būtų veiksmingesnė. 2011 m. spalio mėn. Europos Parlamentas
savo iniciatyva priėmė pranešimą228 dėl organizuoto nusikalstamumo ir paragino
Komisiją kuo greičiau pateikti naujų konfiskavimo teisės aktų pasiūlymų, kuriuose
visų pirma būtų įtvirtintos veiksmingo išplėstinio konfiskavimo ir konfiskavimo
be apkaltinamojo nuosprendžio taikymo taisyklės, užtikrinta galimybė konfiskuoti
tretiesiems asmenims perleistą turtą ir palengvinta pareiga įrodyti kaltininko turto
kilmę, kaltininką nuteisus už sunkią nusikalstamą veiką.229
Pasiūlymu dėl Direktyvos siekiama nustatyti valstybėms narėms minimalias taisykles dėl nusikalstamo turto įšaldymo ir konfiskavimo, taikant tiesioginį konfiskavimą, turto vertės ekvivalento konfiskavimą, išplėstinį konfiskavimą, konfiskavimą
be apkaltinamojo nuosprendžio ir konfiskavimą iš trečiųjų asmenų. Priėmus tokias
minimalias taisykles, tikimasi labiau suderinti valstybėse narėse taikomą įšaldymo
ir konfiskavimo tvarką, dėl ko sustiprėtų tarpusavio pasitikėjimas tarp valstybių narių ir būtų lengviau bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu.230

226

„Stokholmo programa – atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“, Tarybos dokumentas
17024/09, 2009 m. gruodžio 10–11 d. priimtas Europos Vadovų Taryboje.

227

Tarybos dokumentas 7769/3/10.

228

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento priimtas pranešimas dėl organizuoto nusikalstamumo
Europos Sąjungoje, dokumentas A7-0333/2011.

229

Svarstant organizuoto nusikalstamumo klausimą Europos Parlamento LIBE (The Committee
on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) komitete, kai kurie jo nariai išsakė poziciją, kad
įstatymų leidyba, susijusi su konfiskavimo instituto reglamentavimu Europos Sąjungoje, turėtų
būti stiprinama remiantis Italijos modeliu, kaip toliausiai pažengusiu šioje srityje (Commission
Staff Working Paper Accompanying document to the Proposal for a Directive of the European
Parliament and the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the
European Union – Impact Assessment, 7641/12, 2012, p. 7).

230

Airija pranešė Tarybai, kad ketina dalyvauti priimant ir taikant šią Direktyvą, kaip to reikalaujama
pagal Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnio 1 dalį. Jungtinė Karalystė ir Danija nedalyvauja priimant šį dokumentą.
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Komisija pateiktą Pasiūlymą dėl Direktyvos pagrindė pakeisto Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo (toliau vadinama – SESV)231 82 straipsnio 2 dalimi ir
83 straipsnio 1 dalimi. Pasiūlymu dėl Direktyvos nacionalinės nuostatos dėl konfiskavimo derinamos tik sunkių tarptautinių nusikaltimų srityse („europinių
nusikaltimų“232, kurie yra suderinti (minimaliai) ES lygiu), nurodytose 83 straipsnio
1 dalies antrojoje pastraipoje. Visais kitais atvejais toliau būtų taikomas Pamatinis
sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, Pamatinis sprendimas 2003/577/
TVR dėl areštų vykdymo, Pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl konfiskavimo,
Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl konfiskavimo tarpusavio pripažinimo
ir Sprendimas 2007/845/TVR. Pasiūlymu dėl Direktyvos, kaip minėta, turėtų būti
pakeistas Pamatinio sprendimo 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo 1 straipsnio a
punktas, 3 ir 4 straipsniai ir Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl konfiskavimo
1 ir 3 straipsniai.
2.2.3.1. PASIŪLYMO DĖL DIREKTYVOS TEISINIS PAGRINDAS

SESV 67 straipsnio 3 dalyje nustatytas vienas iš Europos Sąjungos politikos laisvės, saugumo ir teisingumo srityje tikslų – „stengtis užtikrinti aukštą saugumo lygį
prevencijos bei kovos su nusikalstamumu (...) priemonėmis, taip pat (...) teisminių
institucijų (...) bendradarbiavimo priemonėmis, taip pat tarpusavyje pripažįstant
teismo sprendimus baudžiamosiose bylose, o prireikus derinant baudžiamuosius
įstatymus“. Todėl baudžiamųjų įstatymų derinimas, neatsižvelgiant į tai, ar tai yra
procesinės, ar materialinės teisės normos, yra laikomas priemone, kuria sudaromos
palankesnės sąlygos teisminiam bendradarbiavimui ir tarpusavio pripažinimui ir
kartu siekiama bendro tikslo užtikrinti aukštą saugumo lygį Europos Sąjungoje.233
SESV 82 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodoma, kad „teisminis
bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose Sąjungoje grindžiamas (...) teismo

231

1957 m. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Prieiga per internetą:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:lt:PDF>.

232

„Europinių nusikaltimų“ sąrašas pateikiamas Pasiūlymo dėl Direktyvos 2 straipsnyje, kuriame
nurodyta, jog nusikalstama veika yra ta, kuri patenka į šių teisės aktų taikymo sritį: Konvencija
dėl kovos su korupcija, Tarybos pamatiniai sprendimai 2000/383/TVR, 2001/413/TVR,
2002/475/TVR, 2001/500/TVR, 2003/568/TVR, 2004/757/TVR, 2005/222/TVR, 2008/841/TVR,
Direktyvos 2011/36/ES, 2011/92/ES.

233

Europos Sąjungos Tarybos dokumentas Nr. 13688/12 (2012 m. rugsėjo 12 d.).

137

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

sprendimų tarpusavio pripažinimo principu bei apima valstybių narių įstatymų ir
kitų teisės aktų suderinimą 2 dalyje234 ir 83 straipsnyje nurodytose srityse“.235
SESV 82 ir 83 straipsniais Europos Sąjungos teisės aktų leidėjui suteikiama kompetencija suderinti baudžiamuosius įstatymus tik siekiant aiškiai juose nustatytų
tikslų, ir ši kompetencija yra ribota. Kadangi kompetencijos teisingumo ir vidaus
reikalų srityje, ypač baudžiamosiose bylose, suteikimo Europos Sąjungai klausimas
yra labai opus, svarbu užtikrinti, kad kiekviena iš pagrindinių tam tikro šios srities
Europos Sąjungos teisinio dokumento nuostatų būtų grindžiama tinkamu teisiniu
pagrindu. Pagal nusistovėjusią teisminę praktiką teisinio pagrindo parinkimas turi
būti grindžiamas objektyviais kriterijais, kuriems gali būti taikoma teisminė kontrolė ir kuriems, be kita ko, visų pirma priskirtinas akto tikslas ir turinys.236
Europos Sąjungos Tarybos teisės tarnybos (toliau vadinama – ES TTT) pateiktoje nuomonėje237 nurodyta, kad konfiskavimo siaurąja prasme (apkaltinamuoju
nuosprendžiu pagrįstas konfiskavimas, išplėstinis konfiskavimas, konfiskavimas be
apkaltinamojo nuosprendžio, konfiskavimas iš trečiųjų asmenų ir konfiskavimo apimties nustatymas) taisyklės nepatenka į SESV 82 straipsnio 2 dalies taikymo sritį,
nes jos nesusijusios nei su įrodymų leistinumu, nei su asmenų teisėmis baudžiamajame procese ar nusikaltimų aukų teisėmis, konkrečiai nurodytomis šiame straipsnyje. ES TTT laikosi nuomonės, kad SESV 82 straipsnio 2 dalies b) punktas yra
234

82 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip: „Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami direktyvas pagal
įprastą procedūrą, gali nustatyti tokias minimalias taisykles, kokių reikia (...) teismo sprendimų tarpusavio pripažinimui (...) ir teisminiam bendradarbiavimui peržengiančio sienas pobūdžio baudžiamosiose bylose palengvinti. Šiose minimaliose taisyklėse atsižvelgiama į skirtingas
valstybių narių teisines tradicijas ir sistemas. Jos yra susijusios su: a) valstybių narių tarpusavio
įrodymų leistinumu, b) asmenų teisėmis baudžiamajame procese, c) nusikaltimų aukų teisėmis,
d) bet kuriais kitais konkrečiais baudžiamojo proceso aspektais, kuriuos sprendimu Taryba yra
nustačiusi iš anksto; šį sprendimą, gavusi Europos Parlamento pritarimą, Taryba priima vieningai“. Iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo SESV 82 straipsnio 2 dalies forma nebuvo tokia, kokia ji
yra dabar. Ankstesnėje Europos Sąjungos sutartyje, visų pirma jos 31 straipsnyje, specialaus teisinio pagrindo, skirto baudžiamojo proceso priemonėms suderinti, nustatyta nebuvo. Įsigaliojus
Lisabonos sutarčiai SESV 82 straipsnio 2 dalis buvo įtraukta ypač siekiant aiškiai nurodyti,
kad baudžiamojo proceso srityje gali būti priimamos minimalios suderinimo priemonės, tačiau jos turi apsiriboti baigtiniu aspektų sąrašu, konkrečiai – įrodymų leistinumu, asmenų teisėmis baudžiamajame procese ir nusikaltimų aukų teisėmis. Šį baigtinį sąrašą galima praplėsti į jį
įtraukiant kitus baudžiamojo proceso aspektus, tačiau tam reikėtų, kad Taryba, gavusi Europos
Parlamento pritarimą, vieningai priimtų sprendimą, kuriuo būtų įtrauktas naujas aspektas, dėl
kurio tuomet laikantis įprastos teisėkūros procedūros galėtų būti priimami teisės aktai.

235

Europos Sąjungos Tarybos dokumentas Nr. 13688/12 (2012 m. rugsėjo 12 d.).

236

Žr., pavyzdžiui, bylą C-155/91 Komisija prieš Tarybą [1993] Rink. P. I-939, 7 punktą ir bylą C42/97 Parlamentas prieš Tarybą [1999] Rink. P. I-0000, 36 punktą.

237

Dokumento Nr. 13688/12. Pateiktoje nuomonėje remtasi dokumente Nr. 11967/12 pateikta teksto (Pasiūlymo dėl Direktyvos) redakcija.
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tinkamas konkretus siūlomos direktyvos 8 straipsnyje („Garantijos“) nurodytų taisyklių teisinis pagrindas.238
SESV 83 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata nustatyti „minimalias taisykles
dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo ypač sunkių nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį, pasireiškiantį dėl tokių nusikaltimų pobūdžio arba poveikio, arba ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu, srityse“.
Terorizmas, prekyba žmonėmis bei seksualinis moterų ir vaikų išnaudojimas, neteisėta prekyba narkotikais, neteisėta prekyba ginklais, pinigų plovimas, korupcija,
mokėjimo priemonių klastojimas, kompiuteriniai nusikaltimai ir organizuotas nusikalstamumas yra tas baigtinis sunkių nusikaltimų sričių sąrašas, kurių reglamentavimas yra suderintas Europos Sąjungos lygiu (minėti „europiniai nusikaltimai“).239
Šis sąrašas, kaip ir 82 straipsnio 2 dalies atveju, gali būti išplėstas, jei yra vieningas
Tarybos sprendimas, priimtas gavus Europos Parlamento pritarimą.
Kad konfiskavimą būtų galima laikyti baudžiamąja sankcija SESV 83 straipsnio 1
dalies prasme, jo pobūdis turi būti baudžiamasis.240 ES TTT yra nurodžiusi, kad, jei
238

Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, pagrindinės teisės, kaip antai teisė į nuosavybę, nėra absoliučios. Jos gali būti teisėtai ribojamos su sąlyga, kad tokie apribojimai nustatyti įstatyme ir pagal proporcingumo principą yra būtini ir jais faktiškai siekiama bendrojo intereso tikslų arba tenkinama būtinybė apsaugoti kitų teises
ir laisves, pavyzdžiui, siekiant užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui. ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu užtikrinama teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą. Kai nutarimais įšaldyti arba konfiskuoti varžoma teisė į nuosavybę arba kitos pagrindinės
teisės, suinteresuotiems asmenims turi būti numatyta galimybė šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis tokius nutarimus apskųsti. Galiojančiuose ES teisės aktuose (pvz., Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl konfiskavimo 4 straipsnyje) nustatyta, kad valstybės narės nacionalinės
teisės aktuose turėtų užtikrinti suinteresuotiesiems asmenims tinkamas teisių gynimo priemones. Kad būtų besąlygiškai laikomasi Pagrindinių teisių chartijos, šiame straipsnyje nustatytos
minimalios ES lygmens garantijos. Jomis siekiama užtikrinti, kad bus paisoma nekaltumo prezumpcijos, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą (įskaitant ne bis in idem principą), teisės į veiksmingas teismines teisių gynimo priemones ir teisės būti informuotam, kaip jomis naudotis.

239

ES sutarties ex 31 straipsnio 1 dalis, kuri tapo SESV 83 straipsnio 1 dalimi, Lisabonos sutartimi
buvo praplėsta įtraukiant daugiau sunkių nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį, sričių. ES
sutarties ex 31 straipsnio 1 dalies e punktas konkrečiai buvo naudojamas nusikaltimų sudėčiai ir
sankcijoms suderinti. Tuo remiantis buvo priimti pamatiniai sprendimai, kuriais suderinamos
nusikalstamos veikos ir baudžiamosios sankcijos, pavyzdžiui, susijusios su terorizmu, prekyba
žmonėmis, vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, korupcija privačiajame sektoriuje ar organizuotu nusikalstamumu.

240

Europos Žmogaus Teisių Teismas jau nusistovėjusioje praktikoje (žr.: 2009 m. vasario 10 d.
sprendimą byloje Nr. 14939/03, Zolotukhin, 52-57 punktus, 2004 m. rugsėjo 14 d. sprendimą
Nr. 60619/00, Rosenquist, 2003 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. 42365/98, Manasson, 2005 m.
gruodžio 13 d. sprendimą Nr. 73661/01, Nilsson) nurodė tris kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama vertinant, ar priemonė turi būti laikoma „baudžiamąja“, kaip apibrėžta EŽTK 6 ir
7 straipsniuose. Šie vadinamieji Engel kriterijai (1976 m. birželio 8 d. sprendimas Nr. 5100/71,
5101/71, 5354/72 ir 5370/72, Engel) taip pat naudojami Teisingumo Teismo praktikoje (žr. 2012 m.
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konfiskavimas, nesvarbu, ar pagal atitinkamą nacionalinę teisę jis vadinamas sankcija, ar priemone, taikant atitinkamus kriterijus pagal savo pobūdį gali būti vertinamas kaip baudžiamasis, jis gali būti laikomas baudžiamąja sankcija, kaip apibrėžta
SESV 83 straipsnio 1 dalyje. Įvertinus teorinį diskursą, matyti, kad konfiskavimas
per se nėra klasikinė baudžiamoji sankcija stricto sensu, kaip, pavyzdžiui, laisvės atėmimo bausmė arba areštas. Anot ES TTT, konfiskavimą būtų galima traktuoti kaip
tam tikrą šalutinę sankciją ar papildomą bausmę už įvykdytą nusikaltimą. Todėl
turto konfiskavimas daugelio šalių nacionalinėje teisėje laikomas baudžiamojo pobūdžio priemone.
ES TTT pažymi, kad, neatsižvelgiant į teisinį kvalifikavimą pagal nacionalinę
teisę, konfiskavimo antroji pagrindinė savybė yra ta, kad jis yra „dėl nusikalstamos veikos paskirta priemonė“.241 Nors Pasiūlyme dėl Direktyvos nenurodyta, ar
nutarimą konfiskuoti galiausiai priims civilinis, baudžiamasis ar administracinis
teismas,242 svarbiausia, kad tai siejama su baudžiamuoju procesu ir pažeidėjui paskelbtu apkaltinamuoju nuosprendžiu, kuris yra konfiskavimo sąlyga.243 Iš atlikto
poveikio vertinimo ir valstybių narių nacionalinių įstatymų sąvado matyti, kad daugelyje valstybių narių galutinį nutarimą dėl konfiskavimo priima baudžiamasis teismas. ES TTT nuomone, tokiu atveju, visų pirma atsižvelgiant į Europos Žmogaus
Teisių Teismo išnagrinėtus papildomus kriterijus, siūlomas konfiskavimas, nesvarbu, ar pagal nacionalinę teisę jis vadinamas sankcija ar priemone, gali būti laikomas
baudžiamąja sankcija, kaip apibrėžta SESV 83 straipsnio 1 dalyje.
birželio 5 d. sprendimą byloje C-489/10 Bonda, 37–43 punktus, taip pat žr. generalinės advokatės
J. Kokott analizę šioje byloje, 42–50 punktus, taip pat 2012 m. birželio 12 d. generalinio advokato
Cruzo Villalono analizę byloje C-617/10, Aklagaren, 75–101 punktus), yra: 1) pažeidimo teisinis
kvalifikavimas vidaus teisėje, 2) pats pažeidimo pobūdis ir 3) sankcijos, kuri gali būti pritaikyta
atitinkamam asmeniui, griežtumas. Be to, EŽTT taip pat atsižvelgs į papildomus veiksnius, pavyzdžiui, į tai, ar priemonė buvo nustatyta priėmus apkaltinamąjį nuosprendį už nusikalstamą
veiką, ar procesą pradėjo valdžios institucija, pagal įstatymus turinti vykdymo įgaliojimus, arba
į tai, ar bet kokios sankcijos nustatymas priklauso nuo kaltės nustatymo.
241

Dokumento Nr. 13688/12. Pateiktoje nuomonėje remtasi dokumente Nr. 11967/12 pateikta teksto (Pasiūlymo dėl Direktyvos) redakcija.

242

Pasiūlymo dėl Direktyvos preambulės 7a punkte nurodyta, kad valstybės narės yra laisvos pasirinkti, kokio proceso – civilinio, baudžiamojo ar administracinio – pagrindu vyks konfiskavimas, kai jis susijęs su konkrečia nusikalstama veika.

243

Problemiškiausia konfiskavimo procedūra vertinant siūlomo teisinio pagrindo atžvilgiu yra
procedūra, vadinama konfiskavimu civiline tvarka, išplėtota ir daugiausia taikoma šalyse, kuriose vyrauja bendrosios teisės tradicija, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje (iš kontinentinės teisinės sistemos šalių tik Italija, Slovėnija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija savo teisėje įgyvendino konfiskavimą civiline tvarka). Tarybos Teisės tarnyba pažymi, kad tokios rūšies
procedūra, nors ji tikrai yra labai vertinga kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonė,
šiuo metu nėra tiesiogiai įtraukta ir negali būti vertinama kaip netiesiogiai įtraukta į dabartinį
Pasiūlymo dėl Direktyvos tekstą.
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2.2.3.2. ESMINĖS PASIŪLYMO DĖL DIREKTYVOS NUOSTATOS244

Kaip minėta, Pasiūlymu dėl Direktyvos siekiama nustatyti valstybėms narėms minimalias taisykles dėl nusikalstamo turto įšaldymo ir konfiskavimo, taikant tiesioginį
konfiskavimą, turto vertės ekvivalento konfiskavimą, išplėstinį konfiskavimą, konfiskavimą be apkaltinamojo nuosprendžio ir konfiskavimą iš trečiųjų asmenų. Lyginant
su prieš tai aptartais teisės aktais, Pasiūlymo dėl Direktyvos nuostatos pateikia nemažai naujovių reglamentuojant turto konfiskavimą ES lygmeniu. Pavyzdžiui, išplėstinis turto konfiskavimas per se nėra siejamas su organizuotu nusikalstamumu
ar teroristinių grupuočių veikla. Šis konfiskavimo mechanizmas taikomas konkrečių Pasiūlyme dėl Direktyvos numatytų nusikalstamų veikų atžvilgiu, nenustatant
minimalių sankcijų ribų. Atskiras dėmesys skiriamas ir kitiems konfiskavimo režimams – konfiskavimui be apkaltinamojo nuosprendžio ir turto konfiskavimui iš
trečiųjų šalių, kurie iki šiol nebuvo sureguliuoti europiniu lygmeniu ir dėl kurių
Pasiūlyme dėl Direktyvos numatytos pakankamai detalios nuostatos. Atsižvelgiant
į tai, tikslinga glaustai apžvelgti, kaip Komisija Pasiūlyme dėl Direktyvos siūlo šiuos
atskirus turto konfiskavimo režimus reglamentuoti, kokios pagrindinės naujovės
siūlomomis nuostatomis pateikiamos turto konfiskavimo mechanizmų reglamentavimo kontekste, kaip (kokios) vyko diskusijos dėl šių klausimų reglamentavimo
Europos Sąjungos Tarybos Materialinės baudžiamosios teisės darbo grupių (toliau
vadinama – darbo grupių) susitikimų metu.
Pasiūlymo dėl Direktyvos 2 straipsnyje „Apibrėžtys“ sąvoka „konfiskavimas“
apibrėžiama kaip „teismo procese dėl nusikalstamos veikos teismo paskirta bausmė
ar priemonė, kuria galutinai paimamas turtas“, o „nusikalstama veika“ – kaip nusikalstama veika, kuriai taikomi išvardyti ES aktai, kuriais bendrai ES lygiu suderinamos nusikalstamos veikos („europiniai nusikaltimai“).245
2.2.3.2.1. TIESIOGINIS (TRADICINIS) IR TURTO
VERTĖS EKVIVALENTO KONFISKAVIMAS

Šia nuostata įtraukiama dalis Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl konfiskavimo 2 straipsnio ir dalis Pamatinio sprendimo 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo
3 straipsnio. Ja valstybės narės įpareigojamos užtikrinti galimybę konfiskuoti nusikaltimo priemones ir pajamas iš nusikaltimų įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam
244

Tekste remiamasi pirminiu Europos Komisijos pasiūlymu bei 2012 m. gruodyje Taryboje pasiektu bendru sutarimu dėl Pasiūlymo dėl Direktyvos (angl. general approach).
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Pasiūlyme dėl Direktyvos tikslinama pajamų sąvoka, kad ji apimtų tiesiogines pajamas iš nusikalstamos veiklos ir visą netiesioginę naudą, gautą, be kita ko, iš reinvestuotų ar transformuotų
tiesioginių pajamų. Šiame pasiūlyme taip pat numatoma plati turto, kuriam gali būti taikomas
įšaldymas ir konfiskavimas, sąvokos apibrėžtis (ji apima teisinius dokumentus ar raštus, patvirtinančius nuosavybės teisę arba teisę į tokį turtą).
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nuosprendžiui ir konfiskuoti turtą, atitinkantį pajamų iš nusikaltimų vertę. Taigi ši
nuostata apima tiek tiesioginį (tradicinį) konfiskavimą, tiek turto vertės ekvivalento
konfiskavimą.
Tiek dėl tiesioginio (tradicinio) konfiskavimo, tiek dėl turto vertės ekvivalento
konfiskavimo numatymo Pasiūlymo dėl Direktyvos tekste valstybės narės darbo
grupių posėdžių metu iš esmės neprieštaravo, nes tiek jų nacionalinėje teisėje, tiek
tarptautiniuose teisės aktuose tokie mechanizmai jau seniai žinomi. Skyrėsi tik valstybių narių nuomonės dėl kai kurių su šiais konfiskavimo mechanizmais susijusių
nuostatų. Pavyzdžiui, Vokietija siūlė apsvarstyti pasiūlymą, kad konfiskavimas per
se galėtų būti taikomas ne tik priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, bet, priešingai,
kad konfiskavimas galėtų būti įmanomas ir nuosprendžio skelbimo metu. Tokiai
idėjai pritarė ir Nyderlandų delegacija, kuri patikslino, kad konfiskavimas ir baudžiamoji procedūra galėtų vykti paraleliai.246 Vis dėlto bene labiausiai diskutuojama
buvo dėl to, ar tiesioginį (tradicinį) konfiskavimą ir turto vertės ekvivalento konfiskavimą pagal Pasiūlymo dėl Direktyvos nuostatas reikėtų laikyti kaip dvi alternatyvias priemones, ar, priešingai, viena jų būtų traktuotina tik kaip papildoma kitos
atžvilgiu. Pavyzdžiui, Prancūzija aktyviai rėmė turto vertės ekvivalento konfiskavimo mechanizmą. Anot jų, kur kas naudingiau yra konfiskuoti turto vertę, nes pats
daiktas (pvz., automobilis) jau gali būti nusidėvėjęs ir pan. Galutiniame Pasiūlymo
dėl Direktyvos tekste, dėl kurio pasiektas bendras sutarimas 2012 m. gruodžio mėnesio TVR taryboje, numatyta, kad valstybės narės yra laisvos pasirinkti, ar turto
vertės ekvivalento konfiskavimas yra alternatyvi, ar papildoma priemonė tiesioginio
(tradicinio) konfiskavimo atžvilgiu.247
2.2.3.2.2. IŠPLĖSTINIS TURTO KONFISKAVIMAS

Pirmiausia pažymėtina, kad Pasiūlymo dėl Direktyvos tekste išplėstinis turto konfiskavimas vadinamas „išplėstiniais konfiskavimo įgaliojimais“. Toliau vartosime
pirmesnį, Lietuvos baudžiamajai teisei įprastą terminą.
Pasiūlymo dėl Direktyvos aiškinamajame memorandume248 nurodyta, kad išplėstinis konfiskavimas yra galimybė konfiskuoti turtą, viršijantį tiesiogines pajamas iš nusikalstamos veikos. Baudžiamąja tvarka nuteistam asmeniui gali būti skiriamas ne tik su konkretaus nusikaltimo padarymu susijusio turto, bet ir kito turto,
kurį teismas laiko panašiais nusikaltimais gautomis pajamomis, konfiskavimas.
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Šią idėją aktyviai parėmė ir Švedijos delegacija.
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Pasiūlymo dėl Direktyvos preambulės 9 punktas.
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COM (2012) 85 final, 2012/0036 (COD).
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Pasiūlymo dėl Direktyvos 4 straipsnio nuostatos, kuriose numatytos su išplėstinio konfiskavimo institutu susijusios nuostatos, nėra naujas reiškinys ES teisėje.
Kaip minėta, jau Pamatiniu sprendimu 2005/212/TVR dėl konfiskavimo valstybėms narėms buvo numatyta prievolė nacionaliniais įstatymais užtikrinti galimybę
konfiskuoti turtą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso asmenims, nuteistiems už
tam tikrus sunkius nusikaltimus (kurie padaryti nusikalstamo susivienijimo, kaip
nurodyta 1998 m. gruodžio 21 d. Bendruosiuose veiksmuose 98/733/TVR) arba už
nusikaltimą, kuriam taikomas 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (kai laisvės atėmimo bausmė už konkrečius nusikaltimus atitinka nustatytus reikalavimus). Tačiau Pamatinio sprendimo
2005/212/TVR dėl konfiskavimo 3 straipsnio 2 dalies a), b) ir c) punktuose numatytos alternatyvos, kuriomis valstybėms narėms leidžiama pasirinkti taikyti vieną,
dvi arba visas tris galimybes, sumenkino šio Pamatinio sprendimo įgyvendinimo
efektyvumą, taip pat komplikavo nutarimų konfiskuoti tarpusavio pripažinimo
klausimą (jei nutarimai konfiskuoti pagrįsti skirtingomis alternatyvomis dėl išplėstinio konfiskavimo).
Pasiūlymo dėl Direktyvos 4 straipsnio nuostatomis pateikiama naujovių reglamentuojant išplėstinį konfiskavimą.
Visų pirma išplėstinis konfiskavimas Pasiūlyme dėl Direktyvos neribojamas organizuoto nusikalstamumo ar teroristinėmis veikomis. Priešingai, išplėstinio turto konfiskavimo galimybė numatyta asmenims, padariusiems bet kurį iš SESV 83
straipsnio 1 dalyje išvardytų nusikaltimų, kurie nustatyti galiojančiuose Sąjungos
teisės aktuose.
Antra, Pasiūlyme dėl Direktyvos nėra numatoma jokių alternatyvų, kurias valstybės narės galėtų pasirinkti, kaip kad galėjo pagal Pamatinio sprendimo 2005/212/
TVR nuostatas. Pasiūlyme dėl Direktyvos nustatyti bendrieji minimalūs reikalavimai, kurie visi privalomi, valstybės narės turi taikyti visą siūlomą jų kompleksą.
Trečia, atsisakoma ir minimalių sankcijų nustatymo reikalavimo, kuriam esant
būtų galima taikyti išplėstinį konfiskavimą. Pagrindinis principas siūlomame
Pasiūlyme dėl Direktyvos yra tas, kad išplėstinis konfiskavimas gali būti taikomas tais
atvejais, kai teismas, remdamasis konkrečiais faktais, mano, kad labiau tikėtina, jog
turtą dėl nusikalstamos veikos, kuri patenka į Pasiūlymo dėl Direktyvos taikymo sritį,
nuteistas asmuo įgijo ne kita veikla, o panašia nusikalstama veika (4 straipsnio 1 dalis).
4 straipsnio 2 dalyje numatyti ir atvejai, kada išplėstinis konfiskavimas negalimas, t. y. kai baudžiamasis procesas negalėjo vykti, nes suėjo nacionalinėje baudžiamojoje teisėje nustatytas senaties terminas, arba baudžiamasis procesas jau vyko, ir
jis pasibaigė įsiteisėjusiu galutiniu išteisinamuoju nuosprendžiu, arba kitais atvejais,
kai taikomas ne bis in idem principas.
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Pasiūlymo dėl Direktyvos 4 straipsnis yra vienas iš tų, dėl kurio buvo labiausiai diskutuojama darbo gupių susitikimų metu. Ruošiantis 2012 m. spalio mėnesio
TVR tarybai, valstybėms narėms buvo pateiktas kriterijų sąrašas, kurie apribotų išplėstinio konfiskavimo taikymą ir dėl kurių svarbos bei prioritetų valstybės narės
turėjo apsispręsti.249 Darbo grupių susitikimų metu diskutuojant dėl šio aspekto išryškėjo tokie pagrindiniai kriterijai: objektyvumo faktoriumi pagrįstas ekonominės
naudos kriterijus, bausmės slenksčio kriterijus, išplėstinio konfiskavimo taikymas
esant tam tikrai nusikalstamos veikos rūšiai (pvz., organizuotas nusikalstamumas,
terorizmas), išplėstinio konfiskavimo taikymas tik pavojingų/sunkių nusikaltimų
atžvilgiu. Teisingumo ministrų diskusijai buvo iškeltas klausimas, kuris iš anksčiau
išvardytų kriterijų turėtų apriboti išplėstinį konfiskavimą užtikrinant efektyvų šios
konfiskavimo rūšies taikymą bei sėkmingai įgyvendinant abipusį pripažinimą. Po
įvykusios TVR tarybos buvo apsispręsta toliau dirbti su dviem kriterijais: ekonominės naudos ir nusikalstamos veikos sunkumo/pavojingumo. Atsižvelgiant į tai, kad
dėl daugumos Pasiūlymo dėl Direktyvos nuostatų valstybės narės vykusių derybų
metu susitarė, 2012 m. gruodžio 6–7 d. TVR taryboje buvo pasiektas bendras požiūris dėl viso dokumento teksto.250
Taigi, kaip matyti, pirminis Pasiūlymo dėl Direktyvos tekstas, kurį pateikė
Komisija, ir tekstas, dėl kurio pasiektas bendras sutarimas 2012 m. gruodžio mėn.
TVR taryboje, skiriasi. Po įvykusių derybų valstybės narės susitarė dėl šių kriterijų, kurie ribotų išplėstinio konfiskavimo taikymą: sunki nusikalstama veika, tiesioginė/netiesioginė ekonominė nauda, teismo įsitikinimas remiantis tam tikromis
aplinkybėmis ir faktais (įrodinėjimo naštos kriterijus), turtas, kilęs iš nusikalstamos
veikos. Be viso to, Pasiūlymo dėl Direktyvos preambulėje (10a punkte) įvardyti taip
pat ir disproporcijos bei konkretaus laiko tarpo kriterijai. Pažymėtina, kad, be šių
(kurie liko galutiniame Pasiūlymo dėl Direktyvos tekste, dėl kuriuo pasiektas bendras sutarimas), buvo diskutuojama ir dėl kitų kriterijų. Pavyzdžiui, vienas daugiausia palaikymo sulaukęs buvo „bausmės slenksčio“ kriterijus.251 Nemažai vals249

Dokumento Nr. 14826/12 (9 punktas).
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Nors ir buvo pasiektas bendras požiūris, pateiktam Pasiūlymo dėl Direktyvos tekstui nepritarė
Komisija ir Italija. Pasiūlymo dėl Direktyvos 4 straipsnis buvo vienas iš tų, kuriam tiek Komisija,
tiek Italija labiausiai priešinosi.

251

Nors ir ne itin daug dėmesio sulaukė, bet darbo grupių posėdžių metu buvo taip pat keliamas
nekaltumo prezumpcijos išplėstinio konfiskavimo kontekste klausimas (Vengrijos delegacija tą
ypač akcentavo), diskutuojama ir dėl išplėstinio konfiskavimo taikymo ir nesunkių nusikalstamų veikų atžvilgiu oponentams keliant proporcingumo klausimą, lenkų atstovai klausė, ar apskritai galima taikyti išplėstinį konfiskavimą, kai apie nusikalstamos veikos padarymą tik preziumuojama. Ne visos valstybės narės palaikė ir ekonominės naudos kriterijų, sakydamos, kad
pačia bendriausia prasme visos nusikalstamos veikos gali duoti naudos.
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tybių narių252 šį kriterijų, kaip galintį apriboti išplėstinio konfiskavimo taikymą,
apibrėžė nurodydamos konkrečią laisvės atėmimo bausmės trukmę (skirtumas varijavo nuo 3 iki 5 m.), kurią nustačius su mažiau pavojingais nusikaltimais susijusiems dalykams išplėstinis konfiskavimas nebūtų taikomas. Visgi šiam kriterijui
nebuvo pritarta (labiausiai tam priešinantis Komisijai), nes manyta, kad nustačius
bausmės slenkstį nebus užtikrinamas pakankamas suderinimas, atsižvelgiant į tai,
kad už tuos pačius nusikaltimus bausmės daugelyje valstybių gali skirtis.
Apibendrinant galima teigti, kad išplėstinio konfiskavimo kontekste išsiskyrė
dvi pagrindinės pozicijos. Komisija siūlė kuo platesnį šio mechanizmo taikymą (nustatant tik kelis pagrindinius kriterijus, ribojančius išplėstinio konfiskavimo taikymą, ir atsisakant Pamatiniame sprendime 2005/212/TVR dėl konfiskavimo įtvirtintų nuostatų dėl organizuoto nusikalstamumo ir teroristinių grupių veiklos bei
minimalių sankcijų ribų nustatymo), o valstybės narės, priešingai, siūlė numatyti
daugiau išplėstinio konfiskavimo taikymą ribojančių kriterijų.
2.2.3.2.3. KONFISKAVIMAS BE APKALTINAMOJO NUOSPRENDŽIO

Nors apie konfiskavimą be apkaltinamojo nuosprendžio buvo kalbama dar 2003 m.
JT konvencijoje, nei Pamatiniame sprendime 2005/212/TVR, nei kituose teisės aktuose šis konfiskavimo mechanizmas nebuvo reglamentuojamas. Būtent dėl šios
priežasties Pasiūlymas dėl Direktyvos laikomas inovatyviu ir žengiančiu į priekį tobulinant konfiskavimo instituto reglamentavimą ir plėtotę. Minėtoje Konvencijoje
šalys tik buvo raginamos apsvarstyti galimybę imtis būtinų priemonių, leidžiančių
konfiskuoti pajamas iš korupcijos nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, kai kaltininkas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, slapstymosi
arba nedalyvavimo teismo posėdyje ar kitais atitinkamais atvejais, o štai Pasiūlyme
dėl Direktyvos numatomos privalomojo pobūdžio taisyklės, kurios reiškia, kad
kiekviena valstybė narė savo nacionalinėje teisėje privalės turėti konfiskavimo be
apkaltinamojo nuosprendžio institutą. Pagal Pasiūlymo dėl Direktyvos nuostatas
kiekviena valstybė narė turės imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta galimybė
konfiskuoti pajamas iš nusikaltimų ir nusikaltimo priemones nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, jeigu įtariamasis arba kaltinamasis būtų buvę nubausti baudžiamąja tvarka, tačiau to neįvyko, kadangi dėl įtariamojo arba kaltinamojo mirties ar ilgalaikės ligos tolesnis persekiojimas neįmanomas, arba dėl įtariamojo arba
kaltinamojo ligos ar slapstymosi vengiant persekiojimo ar nuteisimo jo negalima
per protingai ilgą laiką veiksmingai persekioti ir kyla grėsmė, kad suėjus įstatyme
nustatytam senaties terminui persekioti nebebus galima. Būtent konfiskavimo be
252

Prancūzija, Lenkija, Vengrija, Suomija, Austrija, Švedija, Čekija, Estija.
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apkaltinamojo nuosprendžio taikymas ne visais, o tik tam tikrais atvejais užtikrina
proporcingumo principo laikymąsi.253 Europos Komisijos Pasiūlymo dėl Direktyvos
aiškinamajame memorandume254 nurodyta, kad šiuo straipsniu reglamentuojamas
konfiskavimas, kai padaryta baudžiamosios teisės draudžiama veika, tačiau valstybėms narėms suteikta galimybė nuspręsti, koks – baudžiamasis, civilinis ar administracinis – teismas turėtų skirti konfiskavimą. Neapkaltinamuoju nuosprendžiu
pagrįstos procedūros leidžia įšaldyti ir konfiskuoti turtą, nepaisant, ar savininkas
jau nuteistas baudžiamajame teisme.255 Galima teigti, jog atsižvelgiant į tai, kad konfiskavimo be apkaltinamojo nuosprendžio institutas yra glaudžiai susijęs su žmogaus teisėmis, Pasiūlymo dėl Direktyvos 5 straipsnyje pasirinkta nacionalinėms
sistemoms pati bendriausia konfiskavimo be apkaltinamojo nuosprendžio sąvoka.
Pasiūlymu reikalaujama sąsajos su baudžiamuoju procesu ir to, kad nutarimas dėl
konfiskavimo be apkaltinamojo nuosprendžio galėtų būti priimtas tik esant tam tikroms ribotoms sąlygoms, kai toliau vykdyti asmens baudžiamąjį persekiojimą nėra
įmanoma. Pradinis Pasiūlymo dėl Direktyvos tekstas, kurį pateikė Komisija, ir tekstas, dėl kurio pasiektas bendras susitarimas 2012 m. gruodžio mėn. TVR taryboje,
skiriasi. Po įvykusių derybų 5 straipsnio tekstas pasikeitė taip: nuostata taikoma tik
esant dviem konkrečioms aplinkybėms – įtariamojo arba kaltinamojo ilgalaikės ligos ir slapstymosi atvejais, jeigu procesas pagal Pasiūlymo dėl Direktyvos 3 (konfiskavimas) arba 4 (išplėsti konfiskavimo įgaliojimai) straipsnį neįmanomas. Taigi
net ir pati bendriausia nuostata, kurią pasiūlė Komisija, valstybėms narėms pasirodė kiek per plati ir jos nutarė, kad tinkamiausia šį konfiskavimo mechanizmą būtų
galima taikyti tik esant minėtoms dviem aplinkybėms, kurios liko bendro požiūrio
Pasiūlymo dėl Direktyvos tekste.
Nors Komisija, pristatydama Pasiūlymą dėl Direktyvos, nurodė, kad konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio įtrauktas į tekstą turint omenyje, kad tarptautiniuose teisės aktuose apie šį konfiskavimo mechanizmą jau buvo kalbama (dalis
253

Europos Žmogaus Teisių Teismas nėra pasisakęs principiniu klausimu dėl konfiskavimo be
apkaltinamojo nuosprendžio (ir išplėstinio konfiskavimo) derėjimo su Europos žmogaus teisių
konvencija, tačiau ne viename sprendime patvirtino jų taikymą tam tikrais atvejais. EŽTT pripažino, kad nacionalinės neapkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstos procedūros, kuriose taikomas pareigos įrodyti turto įsigijimo teisėtumą perkėlimas (t. y. jos yra daug platesnės už šio
Pasiūlymo dėl Direktyvos nuostatas), galimos tam tikrais atvejais, jeigu jomis konkrečiu atveju
užtikrinamas teisingas procesas ir atitinkamam asmeniui numatytos tinkamos garantijos (dok.
Nr. 7641/12, p. 9).
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COM (2012) 85 final, 2012/0036 (COD).
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Valstybių narių nacionalinėse teisėse esama dviejų ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįsto
konfiskavimo sąvokų. Pirmoji sąvoka yra susijusi su baudžiamuoju procesu, o antroji – su konfiskavimu civiline tvarka.
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valstybių narių nacionaliniuose įstatymuose tokį institutą taip pat reglamentavo),
darbo grupių posėdžių metu buvo labai intensyviai diskutuojama dėl šio konfiskavimo mechanizmo – ir ne tik dėl aplinkybių, kurioms esant šis konfiskavimo
mechanizmas galėtų būti taikomas, bet ir dėl kitų aspektų.256 Pirmiausia buvo nesutariama, kokios normos turėtų tokio pobūdžio konfiskavimą reguliuoti257 – baudžiamojo ar civilinio proceso (atsižvelgiant į tai, kad apkaltinamasis nuosprendis
nepriimamas).258 Kai kurios valstybės259 kėlė klausimą, ar, pavyzdžiui, asmeniui mirus, apskritai galimas konfiskavimas, nes tuomet teisiniuose santykiuose atsiranda
paveldėtojas, o tokiu atveju konfiskavimą iš šio asmens reikėtų laikyti ne konfiskavimu be apkaltinamojo nuosprendžio, bet konfiskavimu iš trečiojo asmens.
2.2.3.2.4. TURTO, PERDUOTO TRETIESIEMS ASMENIMS, KONFISKAVIMAS

Turto, perduoto tretiesiems asmenims, konfiskavimas – turto, kurį asmuo, dėl kurio pradėtas tyrimas, ar nuteistas asmuo perleido tretiesiems asmenims, konfiskavimas. Valstybių narių nacionalinės nuostatos, kuriomis reglamentuojamas konfiskavimas iš trečiųjų asmenų, skiriasi. Tai apsunkina sprendimų konfiskuoti trečiajam
asmeniui perleistą turtą tarpusavio pripažinimą. Kituose teisės aktuose turto konfiskavimas iš trečiųjų šalių nebuvo detaliai reglamentuojamas (pavyzdžiui, 1988 m.
JT konvencijoje tik pateikiama bendro pobūdžio nuoroda į trečiųjų asmenų teises,
2000 m. ir 2003 m. JT konvencijose formuluojami tik bendrieji principai, kad neturėtų būti pažeistos sąžiningų/bona fide trečiųjų šalių teisės), Pamatiniame sprendime 2005/212/TVR dėl konfiskavimo tik preambulės punkte260 apie tai užsiminta, o
štai Pasiūlyme dėl Direktyvos šiam konfiskavimo mechanizmui reglamentuoti paskirtas atskiras straipsnis.
Pasiūlymo dėl Direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendras principas,
kad kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta

256

Pavyzdžiui, pagal Estijos įstatymus konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio prieštarautų
Estijos Konstitucijai, nes pagal šios šalies teisinę sistemą turto konfiskavimas yra sankcija ir tam,
kad būtų galima ją paskirti, turi būti visada priimtas nuosprendis.

257

Komisijos pozicija šiuo klausimu yra lanksti – valstybės narės gali savo nuožiūra pasirinkti, kokiame procese šį institutą taikyti.

258

Buvo keliama ir idėja atskirai numatyti savarankišką procesą tokiu atveju (Liuksemburgas) – ar
galima tiesiog taikyti turto konfiskavimą, ar turi būti pradedama atskira byla, būtent dėl konfiskavimo procedūros.

259

Vokietija, Italija.

260

„Pagal Vienos veiksmų plano 50 dalies b punktą, per penkerius metus po Amsterdamo sutarties
įsigaliojimo nusikalstamu būdu įgytų lėšų areštą ir konfiskavimą reglamentuojančios nuostatos
prireikus turi būti patobulintos ir suderintos, atsižvelgiant į bona fide trečiųjų šalių teises“ (preambulės 3 punktas).
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galimybė konfiskuoti pajamas, kurios perleistos tretiesiems asmenims (nuteistas asmuo arba tai padaryta jo vardu) arba kitą turtą, kuris tretiesiems asmenims perleistas siekiant išvengti turto, kurio vertė atitinka pajamų vertę, konfiskavimo. Taigi
iš tokių nuostatų matyti, kad net ir konfiskavimo iš trečiųjų asmenų režimas tam
tikra prasme paraleliai gretinamas su paprasto (tiesioginio) ir turto vertės ekvivalento konfiskavimo modeliu. Visgi svarbu tai, kad toks turto konfiskavimas iš trečiųjų asmenų pagal Pasiūlymo dėl Direktyvos nuostatas galimas ne visais atvejais, o
esant specialioms aplinkybėms, t. y. kai turtui taikoma restitucija arba kai remiantis
konkrečiais faktais nustatyta, kad mažai tikėtina konfiskuoti nuteisto (įtariamojo/
kaltinamojo) turtą ir pajamos ar turtas buvo perleistas neatlygintinai arba už žemesnę nei rinkos kainą, kai trečiasis asmuo žinojo apie jų neteisėtą kilmę arba, jeigu
nežinojo, bet protingas asmuo, būdamas tokioje pačioje padėtyje, iš konkrečių faktų
ir aplinkybių būtų įtaręs neteisėtą jų kilmę (pajamų atveju); arba kad jis perleistas
siekiant išvengti turto, kurio vertė atitinka pajamų vertę, konfiskavimo arba, jeigu
nežinojo, bet protingas asmuo, būdamas tokioje pačioje padėtyje, iš konkrečių faktų
ir aplinkybių būtų įtaręs, kad turtas perleistas siekiant išvengti konfiskavimo (kito
turto atveju).
Atkreiptinas dėmesys, kad pradinis Pasiūlymo dėl Direktyvos tekstas, kurį pateikė Komisija, ir tekstas, dėl kurio buvo pasiektas bendras susitarimas 2012 m.
gruodžio mėn. TVR taryboje, skiriasi. Valstybės narės vieningai pritarė tam, kad
Komisijos pasiūlytas reglamentavimas yra per daug detalus, todėl po įvykusių derybų valstybės narės susitarė, kad šiame kontekste pakanka turėti bendrą nuostatą,
jog reikalinga konfiskuoti tą turtą, kurio vertė atitinka vertę turto, kuris buvo perduotas arba įgytas trečiosios šalies. Pasiūlymo dėl Direktyvos 6 straipsnio 1a dalyje
pasiūlyta numatyti atskirą nuostatą dėl bona fide principo taikymo. Darbo grupių
metu būtent dėl bona fide principo numatymo tekste ir buvo daugiausia diskutuojama (ar jį aiškiai nurodyti Pasiūlymo dėl Direktyvos tekste, ar pateikti bendrą nuorodą preambulėje).
2.2.4. EUROPOS KOMISIJOS KOMUNIKATAS
„PAJAMOS IŠ ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO:
UŽTIKRINKIME, KAD NUSIKALSTI NEBŪTŲ PELNINGA“

Minėti priimti ar dar rengiami Europos Sąjungos dokumentai atspindi tam tikrą
kompromisinį Europos Sąjungos valstybių narių požiūrį į minimaliai būtinas teisines priemones, siekiant efektyviau konfiskuoti iš nusikalstamų veikų gaunamą naudą. Tačiau apsiribojus tik bendrai suderintomis nuostatomis, nebūtų matyti visas
vaizdas ir visas turto konfiskavimo mechanizmų efektyvumo didinimo idėjų spektras, kuris „sklando“ Europos Sąjungos institucijų koridoriuose.
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Šias idėjas atspindi jau minėtas 2008 m. lapkričio 20 d. paskelbtas Komisijos komunikatas „Pajamos iš organizuoto nusikalstamumo: užtikrinkime, kad nusikalsti nebūtų pelninga“261. Jame buvo išreikštas susirūpinimas dėl menko teisinių turto konfiskavimo mechanizmų efektyvumo Europos Sąjungoje, ir kaip svarstytinos
idėjos padėčiai gerinti buvo nurodyti šie tam tikri teisiniai mechanizmai. Kartu
buvo pabrėžta, kad, vertinant šių mechanizmų įgyvendinimo tikslingumą, turi būti
išlaikomas balansas tarp visuomenės intereso ir pavojaus pažeisti asmenų teises ir
apsvarstomi atitinkami saugikliai. Kitaip tariant, pabrėžta būtinybė atsižvelgti į
proporcingumo principą.
Šiame Komisijos komunikate, be kitų dalykų, buvo pasiūlyta apsvarstyti civilinės konfiskacijos įteisinimo ir praturtėjimo iš nepateisintų šaltinių kriminalizacijos
idėjas.
Antai Komisija iškėlė idėją, kad konfiskavimo procesas galėtų būti vykdomas,
„kai įtariama, kad turtas yra pajamos iš sunkaus nusikalstamumo, nes jo vertė neatitinka savininko deklaruotų pajamų, be to, savininkas nuolat palaiko santykius su
žinomais nusikaltėliais. Šiuo atveju byla galėtų būti iškelta civiliniame teisme, kuris
turėtų įgalinimus konfiskuoti turtą, jei, remdamasis tikimybių persvaros įrodinėjimo standartu, prieitų prie išvados, kad turtą sudaro nusikalstamu būdu įgytos pajamos. Šiuo atveju pareiga įrodyti teisėtą turto kilmę būtų perkeliama įtariamam asmeniui“ (Komunikato 3.3.1. (i) punktas). Ši idėja, kaip jau buvo rašyta, rado atspindį
Pasiūlyme dėl Direktyvos, bet kartu sulaukė ir karštų diskusijų.262
Į Pasiūlymą dėl Direktyvos nebuvo įtraukta kita, Komisijos komunikato
3.3.2. skyriuje iškelta idėja dėl tokio teisinio mechanizmo kaip teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimo kriminalizavimas. Komisija pažymėjo, kad šio teisinio mechanizmo pagrindinis tikslas yra toks pats, kaip ir kitų – konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytas pajamas. Esą valstybių įstatymuose galėtų būti numatyta
baudžiamoji atsakomybė asmenims, kurių turimas turtas neproporcingas savininko deklaruotoms pajamoms ir kai savininkas nuolat palaiko ryšius su žinomais nusikaltėliais. Šis atvejis, pasak Komisijos, nuo anksčiau minėto 3.3.1. (i) punkte atvejo
skiriasi tuo, kad procesas vyktų baudžiamajame teisme ir įrodymo pareiga nebūtų
visiškai perkelta kitai šaliai. Komisijos žiniomis, ši nauja nusikalstamos veikos sudėtis yra numatyta ir sėkmingai taikoma Prancūzijoje.
Galima pažymėti, kad pastaroji idėja nėra identiška 2003 m. JT konvencijoje įtvirtintai rekomendacijai numatyti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą.
261

COM (2008) 766 galutinis, 2008 m. lapkričio 20 d. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0766:FIN:LT:PDF>.

262

Žr. 2.2.3.2.2 skyrių.
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Skiriasi asmenų ratas, į kurių turtą yra taikomasi. 2003 m. JT konvencijoje nusikaltimo subjektais yra numatyti pareigūnai, o štai pagal Komisijos idėją baudžiamojon
atsakomybėn galėtų būti traukiami asmenys, apie kuriuos yra sukaupta duomenų,
kad jie yra susiję su organizuotus nusikaltimus darančiais asmenimis. Palyginimui
galima pažymėti, kad Lietuvos įstatymų leidėjas pasirinko kur kas radikalesnį variantą nei ši Komisijos idėja ar 2003 m. JT konvencijos rekomendacija ir BK 1891
straipsnyje nenumatė jokio specialiojo subjekto požymių, t. y. šį teisinį mechanizmą
nukreipė į visus be išimties asmenis, kurių faktinis turtas tam tikra verte viršija jų
oficialias pajamas ir turtą ir kurie negali teisiškai paaiškinti šio skirtumo.263

263
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Plačiau apie BK 1891 straipsnyje numatytą nusikaltimą žr. 4.1.2.2 skyriuje.

Skirmantas Bikelis, Bartautė Čepytė, Matas Mulevičius264
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TURTO KONFISKAVIMAS
EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE
Europoje nuo seno taikomas tradicinis turto konfiskavimas, tai yra konfiskuojamos
nusikaltimo priemonės, dalykas ir pajamos, kaltinimui įrodžius konfiskuotino turto
ryšį su nusikalstama veika, už kurią asmuo yra nuteistas (ar bent jau pripažintas ją padaręs, bet atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, pripažintas negalinčiu atsakyti
dėl nepakaltinamumo, mirties ir pan.). Tačiau ne taip seniai (nuo XX a. 9 dešimtmečio pradžios) valstybės ėmė spręsti problemą, kaip paimti iš asmens turtą, kai nėra (ir
galbūt neįmanoma) baudžiamajam procesui būdingu aukštu įrodinėjimo standartu
nustatyti turto ryšio su asmens nusikalstama veikla, nepaisant to, kad teismas turi nemažai įtikinamų duomenų, kurie leidžia laikyti labiau tikėtina, nei netikėtina, kad asmens turtas yra sukauptas būtent iš nusikalstamos veiklos. Ši problema yra aštriausia
sprendžiant organizuotų nusikaltimų (ypač tarptautinio masto) kontrolės problemas,
taip pat kitų nusikaltimų: korupcinių, ekonominių, finansinių ir pan. Problema yra ne
tik ta, kad sunku nustatyti ryšį tarp konkretaus nusikaltimo ir asmens turimo turto,
dažnai sunku asmeniui apskritai inkriminuoti kokį nors nusikaltimą, nors duomenų
apie neteisėtą jo turto kilmę yra pakankamai daug. Šias problemas padeda spręsti papildomi teisiniai mechanizmai: išplėstinis turto konfiskavimas, turto konfiskavimo
bausmė, civilinė konfiskacija ir poros Europos valstybių (įskaitant Lietuvą) taikoma
abejotino konstitucingumo nepagrįsto turto turėjimo kriminalizacija.
3.1. IŠPLĖSTINĖS TURTO KONFISKAVIMO
GALIOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE265
Rytų Europos tarybinės teisinės tradicijos valstybės nuo seno turėjo turto konfiskavimo mechanizmą, kuriuo remiantis buvo galima konfiskuoti visą nuteistojo turtą net
264

S. Bikelis: 3.1–3.3, 3.7.1, 3.7.2 skyriai; kartu su B. Čepyte ir M. Mulevičiumi 3.4.1–3.6.1 ir 3.7.3–3.7.8
skyriai; B. Čepytė kartu su S. Bikeliu 3.4.1–3.4.4, 3.4.6–3.5.1, 3.5.3–3.6.1 skyriai; M. Mulevičius
kartu su S. Bikeliu 3.4.5, 3.5.2, 3.7.3–3.7.8 skyriai.

265

Šiame, taip pat 3.2 ir 3.3 skyriuose pateikiama apibendrinta Europos Sąjungos valstybių teisinio
reguliavimo analizė. Detalūs teisės aktų šaltiniai ir kita detali informacija pateikiama atskirų
valstybių teisinio reguliavimo apžvalgose 3.4 skyriuje.
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nesiaiškinant jo kilmės (tiek teisėtai įgytą, tiek neteisėtai), – viso ar dalies turto konfiskavimo bausmę. Iš mūsų tirtų Vakarų valstybių tokią bausmę šiuo metu numato
tik Prancūzijos įstatymai (iš dalies tokia bausme laikytina ir Austrijos BK numatyta priemonė), o 1992–2002 metais ji buvo taikoma Vokietijoje. Vakaruose platesnio
konfiskavimo taikymo pioniere laikytina Italija, kuri 1982 metais numatė galimybę
pasitelkus su baudžiamuoju procesu nesusijusią procedūrą konfiskuoti ryšiais su mafija įtariamų asmenų turtą. 1986 metais platesnes konfiskavimo galimybesAnglijoje
numatė Neteisėtos prekybos narkotikais įstatymas, 1994 metais priimtas analogiškas
Airijos įstatymas, 1992 m. platesnės konfiskavimo galios buvo numatytos Vokietijos
BK, 1993 m. Nyderlanduose. Stiprus impulsas tobulinti ir plėsti turto konfiskavimo
galimybes Europos Sąjungoje buvo 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir
turto konfiskavimo.266 Ir nors jo įgyvendinimas iš kai kurių valstybių pareikalavo
labai daug laiko, per pastaruosius 5 metus (2008–2012 metais) nemažai valstybių
(Graikija, Švedija 2008, Lietuva 2010, Slovakija 2011, Bulgarija, Slovėnija, Rumunija
2012) ėmėsi labai ryžtingų priemonių plėsdamos turto konfiskavimo galimybes.
Kaip šiame darbe jau buvo minėta, platesnes turto konfiskavimo galimybes teikia keturi teisiniai mechanizmai: išplėstinis turto konfiskavimas, turto konfiskavimo bausmė, civilinė konfiskacija ir nepagrįstai įgyto turto turėjimo kriminalizacija. Kiekvienas iš jų leidžia spręsti kiek kitokias problemas, turi savų pranašumų ir
trūkumų.267 Neretai valstybės įteisina kelis platesnes turto konfiskavimo galimybes
teikiančius mechanizmus, nors nemažai valstybių (kol kas?) tenkinasi tik vienu iš
šių mechanizmų (žr. 3.1. lentelę). Kiek atskiras mechanizmas gali patenkinti valstybės poreikius, labai priklauso nuo to, kaip plačiai apibrėžiamos jų taikymo sąlygos.
3.1. lentelė. Platesnių turto konfiskavimo galių mechanizmai kai kuriose Europos
Sąjungos valstybėse
Išplėstinis turto
konfiskavimas

Civilinė
turto konfiskavimo
procedūra

Turto
konfiskavimo
bausmė
Čekija

Neteisėto praturtėjimo
nusikaltimo sudėtis

Slovėnija
Bulgarija, Slovakija
Anglija, Airija, Italija, Rumunija
Latvija
Prancūzija

266

Plačiau apie šį Pamatinį sprendimą žr. skyriuje 2.2.1.

267

Žr. 1.1 skyriuje, ypač 1 ir 2 schemas.
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Išplėstinis turto
konfiskavimas
Lietuva

Civilinė
turto konfiskavimo
procedūra

Turto
konfiskavimo
bausmė

Neteisėto praturtėjimo
nusikaltimo sudėtis
Lietuva

Nyderlandai, Danija, Švedija,
Suomija, Estija, Lenkija,
Vokietija, Austrija, Graikija

Matyti, kad 16 iš 20 mūsų tirtų Europos Sąjungos valstybių yra numačiusios išplėstinio konfiskavimo galimybę. Devynios iš jų apsiribojo vien išplėstiniu turto konfiskavimu. Vokietija buvo numačiusi ir turto konfiskavimo bausmę, tačiau 2002 metais
Vokietijos Konstitucinis Teismas ją pripažino antikonstitucine. Austrija numato galimybę konfiskuoti visą turtą, kuriuo gali naudotis nusikalstamas susivienijimas ar teroristinė organizacija, t. y. įgalina teismus konfiskuoti visą ar dalį šių organizacijų narių
turto, nesiaiškinant jo šaltinio teisėtumo (tuo šis mechanizmas panašus į turto konfiskavimo bausmę), faktiškai preziumuojant jo neteisėtą kilmę (tuo jis panašus į išplėstinį turto konfiskavimą) ir iš dalies traktuojant jį kaip nusikaltimo darymo priemonę.
Kiek plačiai valstybės yra įteisinusios išplėstinio konfiskavimo taikymą? Ar jis
yra pakankamas valstybėse, kuriose išplėstinis turto konfiskavimas numatytas kaip
vienintelė platesnio turto konfiskavimo priemonė? Teisiniai minimalūs reikalavimai, kaip plačiai turi būti taikomas išplėstinis konfiskavimas, nustatyti Pamatinio
sprendimo 2005/212/TVR 3 straipsnyje. Nėra reikalaujama plačiai taikyti išplėstinį
konfiskavimą, bet matyti, kad kai kurios valstybės, netgi priėmusios baudžiamųjų
įstatymų pakeitimus jau po Pamatinio sprendimo priėmimo, nusprendė išplėstinį
konfiskavimą taikyti dar siauriau, nei reikalauja Pamatinis sprendimas. Priminsiu,
kad pagal Pamatinį sprendimą išplėstinis turto konfiskavimas skirtas kovai su organizuotu nusikalstamumu ir turi būti taikomas a) su terorizmu susijusius nusikaltimus padariusių asmenų turtui, b) organizuotų grupių narių turtui, kai jie padaro
tam tikrus nusikaltimus (pinigų plovimas, pinigų padirbinėjimas, neteisėtas disponavimas narkotinėmis medžiagomis, prekyba žmonėmis, disponavimas vaikų pornografija), kai už juos yra numatyta bent penkerių metų maksimali laisvės atėmimo
bausmė, o pinigų plovimo atveju – bent ketverių metų maksimali laisvės atėmimo
bausmė, su sąlyga, kad ir šie nusikaltimai buvo savanaudiški. Nepaisant to, Danijos
BK yra numatyta, kad išplėstinis konfiskavimas gali būti taikomas tik asmenims,
nuteistiems už nusikaltimus, kurių maksimali sankcija siekia 6 metus laisvės atėmimo (t. y. daugiau, nei reikalauja Pamatinis sprendimas), išskyrus nusikaltimus,
susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis.268 Švedijos BK yra
268

Danija, jungdamasi prie 1992 m. Mastrichto sutarties, padarė specialią išlygą, kuria neįsipareigojo Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų rėmuose, tačiau ji savo nuožiūra derina
savo įstatymus ir bendradarbiauja šioje srityje. Plačiau žr.: Adler-Nissen R., Gammeltoft-Hansen
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analogiška nuostata, tik išimtis yra numatyta kiek platesniam nusikaltimų ratui.
Estijos baudžiamieji įstatymai numato galimybę taikyti išplėstinį konfiskavimą tik
tuomet, kai asmeniui faktiškai paskiriama ne mažesnė kaip 3 metų laisvės atėmimo
bausmė. Žinant, kad tiek Lietuvoje, tiek kitur Europoje baudžiamosiose bylose paprastai taikomos žemesnės, nei sankcijoje numatytas vidurkis, bausmės,269 galima
suprasti, kad neretai Estijos teismai negali skirti išplėstinio turto konfiskavimo už
nusikaltimus, už kuriuos numatyta maksimali sankcija viršija 4 ar 5 metus laisvės
atėmimo. Kita vertus, nė viena iš paminėtų valstybių nereikalauja, kad nusikaltimas
būtų padarytas organizuotoje grupėje. Turint galvoje, kad šios Šiaurės Europos valstybės nėra numačiusios jokių kitų platesnio turto konfiskavimo mechanizmų, manytina, jos neišnaudoja visų efektyvios nusikaltimų kontrolės turtinėmis priemonėmis galimybių, laikosi konservatyviai atsargaus požiūrio, vengdamos nepagrįsto
asmens nuosavybės teisės pažeidimo rizikos. Vokietijos BK (bene vieninteliame iš
analizuotų ES valstybių) visuomet reikalaujama, kad išplėstinis konfiskavimas būtų
taikomas tik tuomet, kai nusikaltimas padarytas profesionaliai arba organizuotoje
grupėje, kaip tai ir numatyta Pamatiniame sprendime. Panašus reguliavimas tose
valstybėse, kurios apibrėžia konkrečias nusikaltimų rūšis, kuriuos padariusiems asmenims gali būti taikomas išplėstinis turto konfiskavimas, įtraukiami ir savanaudiški bei paprastai organizuotai daromi nusikaltimai. Kai kurios valstybės numato
galimybę taikyti išplėstinį konfiskavimą už bet kokį nusikaltimą, atitinkantį nustatytus sankcijos griežtumo ir motyvo savanaudiškumo reikalavimus. Pavyzdžiui,
Lenkijos BK nustatytas vienintelis išplėstinio turto konfiskavimo taikymo kriterijus – iš nusikaltimo gauta didelė turtinė nauda (apie 50 000 EUR). Kaip jau buvo
minėta, Europos Komisijos 2012 m. kovo 13 d. pasiūlyme dėl Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos
Sąjungoje, palyginus su Pamatiniu sprendimu 2005/212/TVR, siūloma gerokai išplėsti minimalius reikalavimus išplėstinio konfiskavimo taikymo pagrindams: plečiamas nusikaltimų sąrašas, šios priemonės taikymas nebesiejamas su organizuotu
nusikalstamumu, nenustatomos minimalios sankcijų ribos, siūloma atsisakyti savanaudiškumo kaip būtinosios sąlygos.

T. Straitjacket or Sovereignty Shield? The Danish Opt-Out on Justice and Home Affairs and
Prospects after the Treaty of Lisbon // Danish Foreign Policy Yearbook, 2010, p. 137–161 (prieinama internete).
269
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Pavyzdžiui, tai patvirtina nuosprendžių dėl kontrabandos Lietuvoje analizė, žr.: Bikelis S.,
2012; europiniu kontekstu žr.: Dünkel F., Lappi-Seppälä T., Morgenstern C., van Zyl Smit D.
Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich. Band II. Mönchengladbach: Forum-Verl. Godesberg, 2010, p. 1048.
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3.2. lentelė. Išplėstinio turto konfiskavimo taikymo sąlygos270271
Teisės aktas

Pamatinio
sprendimo
2005/212/
TVR 3 str.

Pasiūlymas
dėl
Direktyvos

Mažiausia
maksimali
bausmė

Nusikaltimų rūšys270

Papildomos
sąlygos

Pinigų padirbinėjimas, neteisėtas disponavimas nar- Nusikaltimu
Ne mažiau
kotinėmis medžiagomis, prekyba žmonėmis, nusi- gali būti gaukaip 5 metai
kaltimai, susiję su neteisėta migracija, disponavimas nama turtinės
LA271
vaikų pornografija, su terorizmu susiję nusikaltimai.
naudos;
organizuota
grupė (išskyrus
Ne mažiau
su terorizmu
kaip 4 metai Pinigų plovimas.
susijusius nusiLA
kaltimus)
Pinigų plovimas, pinigų padirbinėjimas, neteisėtas
disponavimas narkotinėmis medžiagomis, prekyba
žmonėmis, disponavimas vaikų pornografija, su terorizmu susiję nusikaltimai.
Papildomi nusikaltimai, palyginus su Pamatiniu
Nėra
Nėra
sprendimu:
– sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas, korupcija viešajame ir privačiajame sektoriuje, atakos prieš informacines sistemas,
dalyvavimas nusikalstamų organizacijų veikloje.
Valstybės, kuriose išplėstinis turto konfiskavimas yra vienintelė
platesnio turto konfiskavimo taikymo priemonė

Lenkijos
BK 45 str.

Nėra

Visi

Pinigų plovimas, didelio narkotikų bei psichotropinių medžiagų kiekio neteisėtas laikymas, narkotinių
medžiagų tiekimas asmenims, kurie neturi 18 metų,
narkotinių bei psichotropinių medžiagų ruošimas
prekybai, prekyba žmonėmis, teroristinių aktų rengimas, teroristinių aktų bei su jais susijusių veiklų
finansavimas bei rėmimas.
Paskirta ne
Kyšio paėmimas, dalyvavimas kriminalinėje orgaEstijos
mažiau kaip nizacijoje ar jos kūrimas.
BK 83(2) str.
3 metai LA
Sunkus sveikatos sutrikdymas, sąvadavimas, vertimas perleisti savo organą ar audinį, išpuoliai prieš
Estijos Respubliką, išdavystė, šnipinėjimas, sąlygų
nusikalstamoms veikoms atlikti sudarymas, kontrabanda, neteisėtas uždraustų arba specialaus leidimo
reikalaujančių prekių importas bei eksportas; neteisėtas sprogstamųjų medžiagų laikymas, neteisėtas
sprogstamojo įtaiso ar esminių jų dalių laikymas.

Gauta reikšminga turtinė
nauda, viršijanti 200 000 zlotų
(apie 50 000
EUR)

Nėra

270

Sąraše pirmiau nurodomi Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR 3 straipsnyje numatyti nusikaltimai, tuomet papildomai Pasiūlyme dėl Direktyvos nurodyti nusikaltimai, galiausiai kiti, kuriuos numato valstybė savo nuožiūra.

271

Šioje ir tolesnėse lentelėse „LA“ – laisvės atėmimas.
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3.2. lentelės tęsinys
Teisės aktas
Danijos
BK 76 a
str. 2 d.

Švedijos
BK 36 sk.
1b str.

Vokietijos
BK 73 d str.

Suomijos
BK 10 sk.
3 str.

156

Mažiausia
maksimali
bausmė

Nusikaltimų rūšys

Ne mažiau
kaip 6 metai Visi
LA
Nėra

Su narkotikais susiję nusikaltimai

Ne mažiau
kaip 6 metai Visi
LA

Papildomos
sąlygos
Nusikaltimu
gali būti
gaunama
turtinės naudos
Nėra
Nusikaltimu
gali būti
gaunama
turtinės naudos

Nėra

Prekyba žmonėmis, sandorių sudarymas, naudojant
padirbtus pinigus, su narkotinių medžiagų vartojimu bei platinimu susiję nusikaltimai, narkotikų kontrabanda.
Sąvadavimas, lupikavimas, neteisėti lošimai, su dopingu susiję nusikaltimai, kontrabanda.

Nėra

Nusikalstamu būdu įgyto turto įgijimas, padarytas
profesionaliai, pinigų plovimas, kai padaryta profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje
grupuotėje, su pinigų klastojimu susiję nusikaltimai,
kai padaromi profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje, su narkotikais susiję
nusikaltimai, prekybos žmonėmis nusikaltimai, kai
padaryti profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu
užsiimančioje grupuotėje, disponavimas vaikų porDaugeliu
nografija, su sukčiavimu susiję nusikaltimai, kai pa- atvejų – tik kai
daromi profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu nusikaltimai
užsiimančioje grupuotėje, nusikalstamų ar terorispadaromi
tinių susivienijimų kūrimas, su dokumentų klasto- profesionaliai
jimu susiję nusikaltimai, kai padaromi profesionaliai
ar tokių
ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuo- nusikaltimų
tėje, korupciniai nusikaltimai, kai padaryti profesidarymu
onaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje užsiimančioje
grupuotėje.
grupuotėje
Rengimasis panaudoti prievartą prieš valstybę,
sąvadavimas, padarytas tokių nusikaltimų darymu
užsiimančioje grupuotėje, vagystė grupuotėje ar
ginkluota vagystė, turto prievartavimas, kai padaromi profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje, neteisėtas azartinių lošimų
organizavimas, kai daromas profesionaliai ar tokių
nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje ir kt.

Ne mažiau
kaip 4 metai Visi
LA
Nėra

Nėra

Nusikaltimu
gali būti
Pinigų plovimas; nusikalstamu būdu įgyto turto
gaunama
slėpimas; su narkotinėmis medžiagomis susiję nu- didelės turtinės
sikaltimai.
naudos
Kontrabanda; neteisėtas alkoholio importas, eksportas.
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3.2. lentelės tęsinys272273
Teisės aktas

Mažiausia
maksimali
bausmė
Nėra

Austrijos
BK 20 b str.

Nyderlandų
BK 36 e str.

Graikijos272
įstatymo
Nr. 3691/2008
47 str.

Nusikaltimų rūšys
Pinigų plovimas, nusikalstamas susivienijimas,
teroristiniai nusikaltimai.

Nėra

Ne mažiau
kaip 3 metai Visi
LA

Nusikaltimu
gauta turtinės
naudos

Numatyta
bent 5
kategorijos Visi
bauda
(45000 EUR)

Nėra

Nėra

Pinigų plovimas, prekyba žmonėmis, kai kurie nusikaltimai, susiję su neteisėta migracija, tam tikri
nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu narkotikais, seksualinis išnaudojimas, teroristų finansavimas;
– dalyvavimas organizuotoje nusikalstamoje grupėje, kyšininkavimo ir papirkimo nusikaltimai, kompiuterinė apgaulė.
Tam tikri nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu narkotikais, ginklais, sprogmenimis, kultūros
vertybėmis, radioaktyviosiomis medžiagomis.

Nėra

Nėra

Gauta turtinės
naudos

6 mėn. LA
Graikijos
įstatymo
Nr. 3213/2003
4 str.

Papildomos
sąlygos

Valstybės tarnautojo tyčinis netinkamas turto ar pajamų deklaracijos užpildymas ar jos nepateikimas.

Nėra

Valstybės, kurios šalia išplėstinio turto konfiskavimo numato
ir kitų mechanizmų platesniam turto konfiskavimo taikymui273
Prancūzijos
BK 131-21
str. 5 d. (turto
Ne mažiau
konfiskavimo
kaip 5 metai Visi
bausmė ir
LA
baudž. ats. už
nepagrįstą
praturtėjimą)

Savanaudiškas
nusikaltimas

272

Graikija, be išplėstinio turto konfiskavimo, kaip specifinę priemonę kovoje su neteisėtu praturtėjimu taiko itin griežtą baudžiamąją atsakomybę už netinkamą turto ir pajamų deklaravimą. Ji,
be kita ko, yra pagrindas taikyti išplėstinį turto konfiskavimą. Plačiau žr. 3.6.1 skyrių.

273

Skliausteliuose – kiti valstybėje įteisinti platesni turto konfiskavimo teisiniai mechanizmai.

157

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

3.2. lentelės pabaiga
Teisės aktas

Latvijos
BPK 355
str. 2 d.,
(turto
konfiskavimo
bausmė)

Mažiausia
maksimali
bausmė

Nusikaltimų rūšys

Nėra

Valiutos klastojimas, sukčiavimas panaudojant valstybės finansines priemones, prekyba žmonėmis, nusikaltimai, susiję su narkotikais ar psichotropinėmis
medžiagomis, nusikaltimai, susiję su vaikų pornografija arba seksualiniu vaikų išnaudojimu, dalyvavimas
organizuotoje nusikalstamoje grupėje, su terorizmu
susiję nusikaltimai, nusikaltimai, susiję su neteisėta
migracija.

Lietuvos
BK 723 str.
Ne mažiau
(baudž. ats. kaip 3 metai Visi
už nepagrįstą
LA
praturtėjimą)

Rumunijos
BK 1182 str.
(civilinė
konfiskacija,
taikoma valstybės tarnautojų turtui)

Airijos
1994 m. Baudžiamojo
teisingumo
įst. (civilinė
konfiskacija)

Anglijos Nusikalstamu
būdu įgyto
turto
įst. 75 str.
(civilinė konfiskacija)

Pinigų plovimas, pinigų ir kitų vertybių padirbinėjimas, neteisėtas disponavimas narkotikais ir jų prekursoriais, prekyba žmonėmis, nusikaltimai, susiję
su disponavimu pornografinio turinio dalykais, teroristiniai nusikaltimai, nusikalstamas susivienijimas,
Ne mažiau organizuotų nusikalstamų grupių kūrimas ar parama
kaip
joms, valstybės sienos pažeidimas;
5 metai LA – korupciniai nusikaltimai, elektroniniai nusikaltimai;
– nusikaltimai nuosavybei, ekonominiai nusikaltimai,
neteisėti azartiniai žaidimai, mokestiniai nusikaltimai,
nusikaltimai muitinei, sąvadavimas, nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu ginklais, sprogmenimis,
radioaktyviosiomis medžiagomis ir keletas kitų.

Taikoma ne tik
nusikaltimus
padariusių,
bet ir su jais
nuolatinius
santykius palaikančių asmenų
(kartu gyvena,
kontroliuoja ir
pan.) turtui
Savanaudiškas
nusikaltimas,
turimo nepagrįsto turto
vertė viršija
250 MGL

Nėra

Nėra

Nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu
narkotikais.

Nėra

Nėra

Pinigų plovimas, pinigų padirbinėjimas, neteisėta
gamyba ar prekyba narkotinėmis medžiagomis, prekyba žmonėmis, terorizmo organizavimas;
– neteisėta prekyba ginklais, intelektinės nuosavybės pažeidimai, sąvadavimas ir prostitucijos organizavimas, šantažas.

Nėra

Nėra
Nėra
Nėra
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Papildomos
sąlygos

Gauta nauda
viršija
5000 GBP
Bendra gauta
Padaryti bet kokie trys savanaudiški nusikaltimai.
nauda viršija
5000 GBP
Savanaudiškas nusikaltimas, padarytas po to, kai 6 Bendra gauta
metų laikotarpiu asmuo buvo nuteistas už du sava- nauda viršija
naudiškus nusikaltimus.
5000 GBP
Bet koks savanaudiškas nusikaltimas, kurio darymas
truko bent 6 mėn.

III skyrius

TURTO KONFISKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE

Kai kuriose valstybėse turto konfiskavimo galimybes didina šalia išplėstinio
turto konfiskavimo numatyta turto konfiskavimo bausmė (Latvija, Prancūzija, iš
dalies Austrija). Čekija išsiskiria tuo, kad, nuo seno turėdama turto konfiskavimo bausmę, išplėstinio turto konfiskavimo nenumatė, t. y. nemato poreikio turėti
dar vieną panašų konfiskavimo mechanizmą, kuriam pritaikyti būtinas apkaltinamasis nuosprendis.274 Buvusio sovietų bloko valstybės Bulgarija ir Slovakija taip
pat tradiciškai išlaikė šią bausmę savo baudžiamuosiuose įstatymuose, tačiau kartu
visiškai neseniai numatė ir civilinę konfiskaciją. Taikydamos turto konfiskavimo
bausmę, valstybės išvengia sunkumų ir gaišaties įrodinėdamos, tegu ir palengvintu įrodinėjimo standartu, asmens turimo turto kilmę. Kita vertus, ši priemonė turi
aiškų trūkumą, kad ji yra nepritaikoma, kai asmeniui negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, nors duomenų apie neteisėtą jo turto kilmę yra pakankamai,
taip pat tuomet, kai asmens turtas yra perleistas kitiems asmenims. Kita vertus,
dėl šios bausmės didelio skvarbumo (konfiskuojamas ne tik neteisėtai įgytas, bet
ir teisėtai turimas asmens turtas, konfiskavimas gali apimti net visą asmens turtą,
net jei jis itin didelis), ją taikant opus proporcingumo klausimas. Jį daugelis valstybių sprendžia leisdamos taikyti šią bausmę tik paprastai už kvalifikuotus, paprastai organizuotus savanaudiškus nusikaltimus, įtraukiant ir nusikaltimus, kuriems
Europos Sąjungos dokumentais reikalaujama taikyti išplėstinį turto konfiskavimą.
Nors yra ir netinkamų pavyzdžių, kai numatomos labai plačios turto konfiskavimo bausmės taikymo galimybės. Antai Latvijos BK (ko gero, dar nuo tarybinių
laikų) yra likę labai platūs turto konfiskavimo bausmės taikymo pagrindai, kurie
leidžia šią bausmę taikyti net už nesunkius nusikaltimus (pvz., kapo išniekinimas,
neteisėtas alkoholinių gėrimų laikymas, neteisėti veiksmai su informacinėmis sistemomis, kišimasis į teismo veiklą ir pan.). Pagal Čekijos BK 205 straipsnį turto
konfiskavimo bausmė gali būti taikoma ir už paprastą vagystę, kas irgi kelia didelių abejonių proporcingumo principo kontekste. Tiesa, šis pavyzdys Čekijos BK yra
greičiau išimtinis.

274

Mūsų apklaustas Čekijos aukščiausiosios prokuratūros Sunkių ekonominių ir finansinių nusikaltimų prokuroras nurodė, kad Čekijoje vyksta pirminės diskusijos dėl kito alternatyvaus mechanizmo – civilinės konfiskacijos, kai apkaltinamasis nuosprendis nėra būtinas.
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3.3. lentelė. Turto konfiskavimo bausmės taikymo sąlygos275
Valstybė
ir BK
straipsnis

Minimali
didžiausia
numatyta
bausmė

Nusikaltimų rūšys275

Kitos sąlygos

Valstybė, kur turto konfiskavimo bausmė yra vienintelis
platesnių konfiskavimo galių mechanizmas
20–30 metų
laisvės
atėmimo
Visi
arba LA
iki gyvos
galvos
10 metų
laisvės
atėmimo

Čekijos
BK 66 str.

Nėra

Visi
Daugeliu atvejų kvalifikuotos ar itin kvalifikuotos šių
nusikaltimų sudėtys:
– pinigų plovimas, disponavimas nusikalstamu
būdu įgytu turtu, pinigų ir kitų mokėjimo priemonių padirbinėjimas, narkotinių ar nuodingų medžiagų gamyba ar platinimas, prekyba žmonėmis, su
nelegalia migracija susiję nusikaltimai, vaikų pornografijos platinimas, teroristinis aktas;
– žala ES finansiniams interesams, korupciniai nusikaltimai, nusikaltimai, susiję su elektroninėmis
duomenų sistemomis,
– dalyvavimas organizuoto susivienijimo veikloje.
Kontrabanda, neteisėta tarptautinė prekyba dvigubos paskirties ar karinės paskirties prekėmis, disponavimas uždraustais ginklais ar radioaktyviosiomis
medžiagomis, orlaivio užgrobimas, išdavystė, perversmas, sabotažas, kėsinimasis į Čekijos konstitucinę tvarką smurtu, sąvadavimas, vertimasis prostitucija, kai tai gali daryti neigiamą poveikį vaikams,
neteisėtas disponavimas žmogaus audiniais, vagystė,
turto iššvaistymas, sukčiavimas, sąžiningos konkurencijos pažeidimas ir kt.

Nėra

Tyčinis
savanaudiškas
nusikaltimas

Nėra

Valstybės, kuriose turto konfiskavimo bausmė numatyta šalia išplėstinio turto konfiskavimo

Prancūzijos
BK 131-21
str. 6 d.
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Nėra

Pinigų plovimas, pinigų padirbinėjimas, nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu narkotikais,
prekyba žmonėmis, vaikų pornografijos platinimas,
teroristiniai nusikaltimai;
– dalyvavimas organizuotoje nusikalstamoje grupėje.
Nusikaltimai žmoniškumui, žmogaus rasei (neteisėtas klonavimas, eugenika), karo nusikaltimai, sąvadavimas, vaikų tvirkinimas, neteisėtas praturtėjimas, esant kvalifikuojančių aplinkybių.

Nėra

Pirmiau nurodomi Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR 3 straipsnyje nurodyti nusikaltimai,
tuomet papildomi Pasiūlyme dėl Direktyvos nurodyti nusikaltimai, galiausiai kiti.

III skyrius
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3.3. lentelės tęsinys
Valstybė
ir BK
straipsnis

Latvijos
BK 42 str.

Minimali
didžiausia
numatyta
bausmė

Nusikaltimų rūšys

Kitos sąlygos

Nėra

Pinigų plovimas, pinigų ir kitų mokėjimo priemonių padirbinėjimas, prekyba žmonėmis, su neteisėta
migracija susiję nusikaltimai, draudimų importuoti,
gaminti ir platinti pornografinio ar erotinio turinio
medžiagą pažeidimas, teroristiniai nusikaltimai;
– dalyvavimas organizuoto susivienijimo veikloje,
nusikaltimai, susiję su informacinėmis sistemomis,
kyšininkavimas.
Veiksmai, skatinantys valstybinės valdžios nuvertimą, tarptautinių organizacijų taikomų sankcijų
pažeidimas, šnipinėjimas, sabotažas, nužudymas
sunkinančiomis aplinkybėmis, tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas, išradėjų ir dizainerių teisių pažeidimas, neteisėtas laisvės apribojimas, pagrobimas,
įkaitų paėmimas, asmens įtraukimas į prostituciją,
gyvenimas iš prostitucijos pajamų, neteisėti veiksmai prižiūrint įvaikintus vaikus, vagystė, plėšimas,
sukčiavimas, pasisavinimas, turto prievartavimas,
tyčinis elektros perdavimo tinklų, šilumos tiekimo
tinklų bei gamtinių dujų, naftos ir naftos produktų
vamzdynų naikinimas ir kenkimas jiems, kontrabanda, prekių ir medžiagų, kurių apyvarta draudžiama, gabenimas, ypač per Latvijos Respublikos sieną,
neleistina veikla su prekėmis ar kita vertinga nuosavybe, neteisėta veikla su finansinėmis priemonėmis,
neteisėtas pasinaudojimas valdžia, neteisėtas išmokų
gavimas, pirkėjų apgaudinėjimas, prekybos nuostatų
pažeidimas, užsiėmimas verslininkyste neturint leidimo ar registracijos, mokesčių vengimas, deklaracijos pateikimo vengimas, neteisėtas naftos produktų
laikymas, gabenimas ir pardavimas, neteisėtas alkoholio ir tabako produktų gabenimas ir pardavimas,
neteisėtų alkoholio produktų gaminimas, laikymas
ir gabenimas, veterinarinių nuostatų pažeidimas,
banditizmas, kapų ir mirusiųjų palaikų išniekinimas,
žiaurus elgesys su gyvūnais, neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, jų amunicija, galingais
pneumatiniais ginklais, sprogmenimis, eismo taisyklių ir transporto priemonės eksploatavimo taisyklių
pažeidimas, transporto priemonės valdymas esant
apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių,
narkotinių ar kitų medžiagų, atsisakymas būti ištirtam dėl galimo apsvaigimo nuo alkoholio, narkotikų,
psichotropinių, toksinių medžiagų, valstybės pareigūno užpuolimas, neteisėtas Latvijos vėliavos iškėlimas laive, kišimasis į ikiteisminį ar teismo procesą,
fizinio smurto panaudojimas kalėjime, apribojimų,
taikomų valstybės pareigūnams, pažeidimas, neteisėtas dalyvavimas nekilnojamojo turto sandoriuose.

Nėra
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3.3. lentelės tęsinys
Valstybė
ir BK
straipsnis
Austrijos
BK 20 b
str. 1 d.

Minimali
didžiausia
numatyta
bausmė

Nėra

Nusikaltimų rūšys

Dalyvavimas nusikalstamo susivienijimo ar
teroristinės organizacijos veikloje.

Kitos sąlygos
Turtas,
prieinamas
nusikalstamam
susivienijimui
ar teroristinei
organizacijai

Turto konfiskavimo bausmė, kai valstybės įstatymai numato ir civilinės konfiskacijos galimybę
LA iki gyvos
galvos
Ne mažiau
10 metų

Slovakijos
BK 58
ir 59 str.

Bulgarijos
BK 44-46 str.

162

-

Nėra

-

Padaryta itin
didelė turtinė
žala ar gauta
itin didelė
nauda
(133 000 EUR)

-

„Europiniai nusikaltimai“, padaryti esant kvalifikuojančių aplinkybių: pinigų plovimas, nusikalstamu
būdu įgyto turto laikymas ar slėpimas, pinigų padirbinėjimas, neteisėtas disponavimas narkotinėmis
medžiagomis, kai yra gauta didelės turtinės naudos,
prekyba žmonėmis, vaiko pagrobimas kvalifikuojančiomis aplinkybėmis, vaikų pornografijos gaminimas ar platinimas,
Iš nusikaltimo
– terorizmas ir susiję nusikaltimai;
gauta pajamų
– kyšininkavimas.
Turto prievartavimas kvalifikuojančiomis aplinkybėmis, kvalifikuotas savavaldžiavimas, nusikalstama
prievarta kvalifikuojančiomis aplinkybėmis, mokestinis ir su draudimu susijęs sukčiavimas ir mokesčių
vengimas, valstybinio prabavimo pažeidimai, dokumentų ir antspaudų klastojimas, kontrabanda, sąvadavimas, pornografijos platinimas.

-

Stambaus masto pinigų plovimas, didelio masto prekyba narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba organizuotoje grupėje, ar sukėlusi sunkių
padarinių, dalyvavimas teroristinės organizacijos
veikloje;
– dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje,
kyšininkavimas, kai kyšio vertė itin didelė.

Nėra

-

Nusikaltimai, už kuriuos gali būti skiriama viso ar dalies turto konfiskavimo bausmė
Prekyba žmonėmis, kai padaroma organizuotos
grupės ar esant pavojingam recidyvui, kvalifikuotas
neteisėtas asmenų gabenimas per valstybės sieną,
neteisėtas valstybės sienos kirtimas, terorizmas ir teroristinės grupės kūrimas ar vadovavimas jai;
– itin didelio masto kyšininkavimas.

Nėra

III skyrius
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3.3. lentelės pabaiga
Valstybė
ir BK
straipsnis

Bulgarijos
BK 44-46 str.

Minimali
didžiausia
numatyta
bausmė

Nusikaltimų rūšys

Kitos sąlygos

-

Valstybiniai nusikaltimai: išdavystė, šnipinėjimas,
diversija ir sabotažas, žmogaus pagrobimas esant itin
kvalifikuojančių požymių, neteisėtas disponavimas
pornografiniais dalykais, kai tai padaro organizuotos grupės nariai, itin kvalifikuota vagystė, itin kvalifikuotas plėšimas, susijęs su gyvybės atėmimu ar
stambaus masto ginkluotas plėšimas, kvalifikuotas
arba itin kvalifikuotas turto iššvaistymas, stambaus
masto turto pasisavinimas, kvalifikuotas sukčiavimas, panaudojant suklastotus dokumentus, turto
prievartavimas, susijęs su žmogaus mirtimi, kreditorių apgaulė, vertimasis finansine veikla neturint tam
licencijos, padaręs didelės žalos, mokesčių vengimas,
kai mokestinė skola yra itin didelė, itin kvalifikuota
neteisėta veikla archeologinėse vietose, pakartotinė
kontrabanda, ginklų, narkotinių medžiagų ar jų prekursorių ar itin didelio masto kontrabanda.
Nusikaltimai, už kuriuos gali būti skiriama iki pusės
turto konfiskavimo bausmė
Stambaus masto vagystė, vagystė esant pavojingam
recidyvui, plėšimas esant kvalifikuojančių požymių
(padarytas organizuotos grupės, didelio masto ir kt.),
turto pasisavinimas, kvalifikuotas ir itin kvalifikuotas
sukčiavimas (itin didelis mastas, pavojingas recidyvas), itin kvalifikuotas turto prievartavimas, šantažas,
vertimasis finansine veikla neturint tam licencijos,
neteisėta veikla archeologinėse vietose, kyšininkavimas arba papirkimas, kai tai daro pareigūnas, darydamas kitą nusikaltimą, nusikaltimai sportui, transporto priemonės pagrobimas panaudojant prievartą.

Nėra

Norint „užvesti“ išplėstinio turto konfiskavimo mechanizmą ar pritaikyti turto
konfiskavimo bausmę yra būtina, kad asmuo būtų nuteistas už tam tikrą nusikaltimą (visai nebūtina, kad konfiskuotinas turtas būtų gautas būtent iš šio nusikaltimo). Tačiau šios priemonės negali būti pritaikomos, kai asmuo nėra nuteistas. Tai
netenkina visuomenės saugumo intereso, kai yra žinių apie asmens valdomą didelės vertės turtą, yra žinoma, kad asmuo teisėtų pajamų turi itin mažai (galbūt net
yra socialinės paramos gavėjas), lėšų turtui įsigyti kilmės jis paaiškinti negali, ir yra
nemažai duomenų apie galimą jo dalyvavimą savanaudiškų organizuotų nusikaltimų daryme ar ryšius su tokius nusikaltimus darančiais asmenimis.276 Turtui paim276

Atvejai, kai socialiai remtini asmenys įgyja itin didelės vertės turtą, jau ne kartą buvo aprašyti Lietuvos žiniasklaidoje: „Prokurorai prašo konfiskuoti 450 tūkst. vertės būstą, kurį nežinia
už kokius pinigus 2008 metais įsigijo niekur nedirbanti, vaikus auginanti ir tik socialines išmokas gaunanti romė“. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/kriminalai/
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ti tokiomis aplinkybėmis valstybės naudoja dvejopus mechanizmus. Prancūzija ir
Lietuva yra kriminalizavusios patį nepagrįsto turto turėjimo faktą277 (taip „išsprendžiama problema“, kad asmuo nėra nuteistas už naudą suteikusią veiką, o tuomet
turtas paimamas pritaikant įprastą „nusikalstamai gauto“ turto konfiskavimą ar paskiriant turto konfiskavimo bausmę).
3.4. lentelė. Nepagrįsto praturtėjimo baudžiamosios atsakomybės sąlygos
Valstybė ir BK
straipsnis

Nepagrįsto praturtėjimo baudžiamosios atsakomybės sąlygos

Prancūzijos
BK 321-6 str.,
321-6-1 str.

Asmuo negali savo
gyvenimo būdo
(išlaidų) pagrįsti
teisėtomis pajamomis
ar negali pagrįsti
turimo turto teisėtos
kilmės.

Lietuvos
BK 1891 str.

Asmuo žino arba turi
ir gali žinoti, kad
jo nuosavybės teise
turimas turtas negalėjo
būti įgytas teisėtomis
pajamomis.

Turi reguliarių kontaktų su
vienu ar keliais asmenimis,
kurie yra padarę nusikaltimų,
baudžiamų mažiausiai 5 metų
laisvės atėmimo bausme.
Gavo naudos iš nusikaltimų,
baudžiamų mažiausiai 5 metų
laisvės atėmimo bausme, ar iš
tokių nusikaltimų aukų.
Turimo turto, kuris negalėjo
būtų įgytas iš teisėtų pajamų,
vertė viršija 500 MGL
(65 000 Lt, apie 18 825 eurus).

Jeigu asmenys, iš
kurių buvo gauta
naudos (nusikaltimų
aukos ar juos
padariusieji), buvo
nepilnamečiai, tai
yra nusikaltimą
kvalifikuojanti
aplinkybė.

-

Anglija, Airija, Italija, Bulgarija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija yra įteisinusios galimybę konfiskuoti turtą civilinio proceso tvarka. Taikant šią procedūrą, asmens baudžiamosios atsakomybės klausimas yra visiškai nereikšmingas. Tiesa, kai
kurios valstybės numato, kad civilinės konfiskacijos procesas gali būti pradėtas tik
prieš asmenis, kurie yra tapę įtariamaisiais baudžiamajame procese dėl nusikaltimų,
įtrauktų į specialų sąrašą (paprastai „europinių nusikaltimų“) .
teismo-prasoma-konfiskuoti-bedarbei-kaunietei-priklausanti-450-tukst-litu-vertes-buta.htm>
(2013 m. kovo 12 d.); „Sulaukusi vos 20 metų, studentė už 530 tūkst. Lt grynaisiais pinigais įsigijo prabangų butą Vilniaus mieste, kuris jos teisėtomis pajamomis negalėjo būti įgytas. Studentės
tėvas sietinas su organizuota nusikalstama grupuote, kurios galimas pajamų šaltinis yra prekyba narkotikais užsienio valstybėse, yra šios grupės lyderis“. Prieiga per internetą: <http://
verslas.delfi.lt/nekilnojamas-turtas/atskleista-kaip-20-mete-studente-isigijo-buta-uz-530-tukstlt.d?id=61054969#ixzz2c7GA0Nd1> (2013 m. balandžio 3 d.).
277

164

Graikijos ir Slovakijos baudžiamuosiuose įstatymuose taip pat yra nusikaltimų sudėtys, kurios
yra pavadintos „nepagrįstas praturtėjimas“, tačiau jomis kriminalizuotas ne nepagrįsto turto
turėjimo faktas, o disponavimas svetimu nusikalstamos kilmės turtu arba neteisėtos naudos gavimas piktnaudžiaujant tarnybinėmis pareigomis. Juolab kad šios sudėtys neapima asmens turto
neteisėtumo prezumpcijos. Tad tai yra savo esme skirtingos, iš esmės visų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose draudžiamos nusikalstamos veikos.

III skyrius

TURTO KONFISKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE

3.5. lentelė. Civilinės konfiskacijos taikymo sąlygos278279
Valstybė ir įstatymas

Minimali teisėtomis
pajamomis nepagrįsto
turto vertė

Slovakijos įstatymas
Nr. 101/2010 dėl turto
kilmės nustatymo
(2011)

Nepagrįsto turto vertė
viršija 1500 minimalios
Nėra.
algos Slovakijoje dydžių
(apie 507 000 eurų).

Turimo turto ir
Bulgarijos neteisėtai
teisėtomis pajamomis
įgyto turto
įgyto turto skirtumas per
konfiskavimo į valstybės
pastaruosius 10 metų
iždą įstatymas
viršija 250 000 BGN
(2012)
(apie 127 800 eurų).
Slovėnijos Neteisėtos
kilmės nuosavybės
paėmimo įstatymas
(2012)

Ryšys su baudžiamuoju procesu
ar panašiomis procedūromis

Asmeniui yra pareikšti kaltinimai dėl tam tikrų
Įstatyme nurodytų nusikaltimų278 arba yra įgaliotos institucijos sprendimas asmenį nubausti
už administracinį teisės pažeidimą, jeigu iš šio
pažeidimo asmuo gavo ne mažiau kaip 150 000
BGN turtinės naudos.

Ikiteisminio tyrimo ar teismo proceso bauTurto, gauto iš Įstatyme
džiamojoje byloje metu turi būti nustatyti tam
pateiktame kataloge
tikri faktai, leidžiantys įtarti, jog asmens turtas
nurodytų nusikaltimų,
įgytas nusikalstamu būdu darant veikas, nuvertė viršija 50 000 eurų.
matytas Įstatymo 4 str. 10 d.279

278

Terorizmas, nužudymas iš savanaudiškų paskatų, asmens pagrobimas, asmens įtraukimas į
prostituciją, pelnymasis iš nepilnamečių vaikų seksualinio išnaudojimo, pornografijos platinimas, atliekamas nusikalstamos organizacijos, veikos, susijusios su prekyba žmonėmis, stambaus
masto vagystė ar vagystė esant pavojingam recidyvui, itin kvalifikuotas plėšimas, turto pasisavinimo nusikaltimai, sukčiavimas, dokumentų klastojimas, siekiant gauti Europos Sąjungos
fondų paramą, didelės vertės turto įgijimas, klastojant ES fondų dokumentus, didelės reikšmės
dokumentų klastojimas, turtinės naudos gavimas, klastojant kitų asmenų tapatybę elektroninėje
erdvėje, nusikaltimai, susiję su šantažu, žinomai nusikalstamu būdu gauto didelio turto įsigijimas arba pagalba kitam jį įsigyti, netinkamas pareigų atlikimas, sukėlęs turtinę žalą, kreditorių
apgaulė, kai skolininkui yra iškelta bankroto byla ir tokie jo veiksmai sukelia sunkias pasekmes,
ginklų, prekių ir kitų technologijų neteisėtas gabenimas bei analogiškos veikos, daromos dideliu mastu, prekių be banderolių pardavinėjimas, kai tai daroma pakartotinai, kelių asmenų
arba dideliais mastais vertimasis prekyba su užsienio subjektais be leidimo, kai to reikalauja
įstatymai, vertimasis juodųjų arba spalvotųjų metalų prekyba be licencijos, veikos, susijusios
su medžių kirtimu bei krituolių gabenimu iš miško be leidimo arba ne pagal leidime nustatytus
reikalavimus, kontrabanda ir kiti nusikaltimai muitinės režimui, nusikaltimai, susiję su finansų,
mokesčių bei draudimo sistemomis, neteisėtas asmenų per valstybės sieną gabenimas, korupciniai nusikaltimai, nusikaltimai, susiję su dokumentų klastojimu, nusikaltimai viešajai tvarkai
ir rimčiai, nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu ginklais, sprogmenimis, narkotinėmis
medžiagomis, nusikaltimai visuomenės sveikatai ir aplinkai.

279

1) terorizmas, terorizmo finansavimas, prekyba žmonėmis, pavergimas, pelnymasis iš prostitucijos, veikos, susijusios su narkotinėmis medžiagomis ir dopingu, falsifikuotais vaistais, netinkamais vartoti maisto produktais, disponavimu ginklais ir sprogstamosiomis medžiagomis,
disponavimas pornografijos dalykais, taip pat kyšininkavimas, papirkimas, prekyba poveikiu,
dalyvavimas nusikalstamame susivienijime, azartinių lošimų organizavimas; 2) ekonominiai
nusikaltimai, už kuriuos baudžiama trejų ar daugiau metų laisvės atėmimo bausme; 3) bet kokia
tyčinė nusikalstama veika, už kurią numatyta penkerių ar daugiau metų laisvės atėmimo bausmė, jei tik yra pagrindo manyti, jog įtariamasis iš jos pelnėsi; 4) nusikaltimas, asmens padarytas
organizuotoje grupėje antrą kartą.
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3.5. lentelės pabaiga.
Valstybė ir įstatymas

Minimali teisėtomis
pajamomis nepagrįsto
turto vertė

Ryšys su baudžiamuoju procesu
ar panašiomis procedūromis

Rumunijos įstatymas dėl
pareigūnų, teisėjų, kitų
Nėra.
valstybės tarnautojų ir
Turto vertė viršija
viešojo administravimo asmens pajamas daugiau Būtina sąlyga – asmuo turi būti valstybės
funkcijas atliekančių
nei 10 000 eurų.
tarnautojas.
asmenų turto
deklaravimo ir kontrolės
Airijos Nusikalstamai
įgyto turto įstatymas
(1996)

10 000 svarų sterlingų
(apie 12 700 eurų).

Nėra.

Anglijos Nusikalstamai
įgyto turto įstatymas
(2002)

10 000 svarų sterlingų
(apie 12 700 eurų).

Nėra (asmuo netgi gali būti išteisintasis).

Italijos Antimafijos
kodeksas
(2011)

Nėra.

Nėra. Pakanka įtarimo, kad asmuo:
a) priklauso mafijos tipo organizacijai,
b) padarė Italijos BPK 51 str. 3-bis dalyje numatytą nusikaltimą (t. y. vieną iš tokių, kurių
pagrindu yra taikomas išplėstinis turto konfiskavimas),
c) užsiima nusikalstama veikla, duodančia
pelno; jo elgesys ir gyvenimo standartai rodo
gyvenant iš pajamų iš nusikalstamų veikų; jo
veikos susijusios su nusikaltimais, kurie daro
žalą ar kelia grėsmę vaikų fiziniam ar psichiniam vystymuisi, jų sveikatai arba visuomenės
saugumui,
d) rengiasi padaryti nusikaltimus platinant,
skleidžiant kenksmingus produktus ar medžiagas, smurtinius nusikaltimus, keliančius
pavojų visuomenės saugumui, dalyvauja ginkluotoje gaujoje, rengia nusikaltimus prieš
valstybę, žmogaus pagrobimą, taip pat nusikaltimus tarptautinio terorizmo tikslais,
e) asmenims, kurie buvo uždraustų politinių
organizacijų nariais ir tęsia savo politinę veiklą,
f) aktyviai mėgina atkurti Fašistų partiją,
g) ir kai kurie kiti asmenys, kurių veikla buvo
uždrausta įstatymais ir kurie kelia pavojų visuomenės saugumui, bei asmenys, finansuojantys visas minėtas neteisėtas veiklas.
Taip pat ši procedūra gali būti taikoma asmenims, kuriems yra taikomos tarptautinės ekonominės finansinės sankcijos.

Kaip matyti, valstybės laikosi labai skirtingos politikos, kaip plačiai taikyti civilinę konfiskaciją, labai skiriasi požiūris į tai, kiek rezervuotai reikia taikyti šią gana
agresyvią priemonę asmenų, kurie nėra nuteisti už jokį nusikaltimą, turto atžvilgiu
ir kiek valstybės yra pasiryžusios tam skirti savo institucijų resursų. Taip pat matyti,
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kad valstybės remiasi skirtingomis sąlygomis, kurios leidžia, jų manymu, pagrįstai įtarti, kad asmenų teisėtomis pajamomis nepagrįstas turtas yra gautas iš neteisėtų šaltinių. Italijoje asmens turto neteisėta kilmė kildinama iš jo ryšių su mafija,
Rumunijoje – iš valstybės tarnautojo statuso specifikos (šiems asmenims, kurių turtui keliami aukšti skaidrumo reikalavimai ir, natūralu, nepagrįsto turto turėjimas
kelia rimtų įtarimų, kad jis yra gautas neteisėtai), Slovakijoje išimtinai iš itin didelio
neatitikimo tarp turimo ir teisėtomis pajamomis pagrįsto turto. Minimali teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto vertė skiriasi nuo labai ribojančio apie pusės milijono eurų slenksčio Slovakijoje iki vos 12 700 eurų Airijoje ir Anglijoje ar 10 000 eurų
Rumunijoje. Italija, akcentuodama asmenų priklausymą nusikaltimus darančioms
organizacijoms, minimalios turto vertės slenksčio apskritai netaiko. O Slovėnijoje ir
Bulgarijoje kaip pagrindas pagrįstai įtarti, kad asmens turtas yra neteisėtos kilmės,
taikoma dviejų sąlygų kombinacija – tiek nemažas skirtumas tarp faktinio ir pagrįsto turto, tiek surinkti tam tikri preliminarūs duomenys apie asmens dalyvavimą
darant tam tikrus savanaudiškus nusikaltimus. Vertinant Slovakijos ir Bulgarijos
įstatymuose numatytus civilinės konfiskacijos pagrindus reikia nepamiršti, kad šios
valstybės yra numačiusios ir gana plačias galimybes taikyti išplėstinį turto konfiskavimą, kuris „padengia“ nemažą dalį atvejų, kuriems civilinė konfiskacija negalėtų būti taikoma dėl nustatyto aukšto minimalios teisėtomis pajamomis nepagrįsto
turto vertės slenksčio.
3.2. IŠPLĖSTINIŲ TURTO KONFISKAVIMO GALIŲ
MECHANIZMŲ KONSTITUCINGUMO KLAUSIMAI
EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE
Dėl visų platesnio turto konfiskavimo mechanizmų suderinamumo su konstituciniais
principais jau yra pasisakę vienų ar kitų ES valstybių Konstituciniai ar Aukščiausieji
Teismai ar net EŽTT, tad jau yra susikaupęs nemažas pluoštas kompetentingų teisminių nuomonių ir argumentų, kurie gali būti vertingi diskusijose dėl šių mechanizmų diegimo nacionalinėse teisės sistemose. Išplėstinio konfiskavimo procedūra
Italijos, Vokietijos, Nyderlandų ir Anglijos teismuose, taip pat EŽTT praktikoje pripažinta teisėta, išskyrus atvejus, kai ją numatančios nuostatos taikomos atgal, t. y. iki
jų įsigaliojimo įsigytam turtui. Nėra vieningos nuomonės dėl išplėstinio konfiskavimo taikymo asmens išteisinimo atveju pagrįstumo.280 Civilinio konfiskavimo procedūra Italijos, Airijos ir Bulgarijos teismų buvo pripažinta teisėta ir suderinama su
280

Pasiūlymo dėl Direktyvos 4 str. 2 d. siūloma vienareikšmiškai nustatyti, kad išplėstinis turto
konfiskavimas nėra galimas po asmens išteisinimo ir kitais ne bis in idem taikymo atvejais. Kita
vertus, abejotina šio siūlymo pagrįstumu, jei išplėstinį turto konfiskavimą laikome ne baudžiamojo pobūdžio priemone.
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konstituciniais principais. Turto konfiskavimo bausmė pripažinta teisėta Lietuvos,
Latvijos ir Prancūzijos Konstituciniuose Teismuose, tačiau minimalia balsų persvara
ir gan specifiniais argumentais pripažinta antikonstitucine Vokietijoje. Ir galiausiai
teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimo kriminalizavimas pripažintas antikonstituciniu Italijoje, o Lietuvos Konstitucinis Teismas kol kas atsisakė nagrinėti
pareiškimą dėl šio teisinio mechanizmo galimo prieštaravimo Konstitucijai nematydamas pagrindo tokio pobūdžio abejonėms. Toliau lentelėse apibendrintai pateikiami EŽTT ir nacionaliniuose teismuose iškelti klausimai dėl platesnio turto konfiskavimo konstitucingumo ir teismų išvados. Detalūs nacionalinių teismų argumentai
pateikiami atskiroms valstybėms skirtų skyrių poskyriuose, skirtuose konstitucingumo klausimams, o EŽTT praktika detaliai analizuojama skyriuje, skirtame proporcingumo principo materialiniam ir procesiniam aspektams.
3.6. lentelė. Išplėstinio turto konfiskavimo konstitucingumo klausimai
EŽTT ir ES
valstybių teismų
sprendimai
Klausimai dėl
konstitucingumo
Teisės į nuosavybę
ribojimo
proporcingumas

EŽTT sprendimai
EŽTT sprendimai prieš
bylose prieš
Angliją (Phillips, 2001 m.
Italijos KT Vokietijos
Nyderlandus
liepos 5 d.; Welch 1995 m.
1996 m.
KT
(Van Offeren, 2005 m.
vasario 9 d.), Anglijos
sausio 29 d.
2004 m.
liepos 5 d.;
Lordų Rūmų sprendimas
sprendimas sausio 14 d.
Geerings, 2007 m.
Gale byloje
kovo 1 d.)
(2011 m. spalio 29 d.)
Neteisėtai įgytas turtas negali pretenduoti į teisinę apsaugą. Įvertinant prekybos
narkotikais „rykštės“ pavojingumą, taip pat kitų organizuotų ir savanaudiškų
nusikaltimų, kuriuos padarius galimas išplėstinis turto konfiskavimas, pavojingumą ir jo išaiškinimo sunkumus – proporcingumas net nekvestionuotinas.
Turto kilmės pripažinimas nusikalstama nėra tolygus asmens kaltinimui ir jo pripažinimui kaltu padarius nusikaltimą. Išvada dėl nusikalstamos turto kilmės tik
padeda motyvuoti konfiskavimo apimtį ir neturi įtakos teisiniam asmens statusui.

Išvados dėl
nusikalstamos
turto kilmės
suderinamumas
su nekaltumo
prezumpcija

Teisė į teisingą
teismą, į gynybą
Suderinamumas
su draudimu
baudžiamojo
pobūdžio nuostatas
taikyti atgal
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Asmens išteisinimas
baudžiamajame procese neturi reikšmės konfiskavimo klausimams
Asmens išteisinimas
(Van Offeren). Jeigu
baudžiamajame procese
asmuo yra išteisintas
konfiskavimo pagrįstuir nėra rasta jo netei- mui (ko gero) reikšmės
sėtai gauto turto, turto
neturi (Gale).
konfiskavimas negali
būti laikomas pagrįstu
(Geerings).
Turto neteisėtos kilmės prezumpcijos, jei jos paremtos gyvenimo logika ir konkrečiais bylos duomenimis, yra pagrįstos. Jos nėra absoliučios, todėl proceso
metu asmuo turi visas galimybes jas paneigti. Teismas daro išvadas apie turto kilmę ne darydamas abstrakčias prielaidas, o pasiremdamas konkrečiais faktais ir
gyvenimiška logika, įvertindamas, kokią išvadą leidžia daryti įrodymų persvara.
Turto konfiskavimas atitinka bausmės požymius, todėl nuostatos
dėl turto konfiskavimo atgal netaikytinos.
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Analogiški klausimai kai kuriose valstybėse buvo keliami ir dėl civilinės konfiskacijos teisėtumo. Visos abejonės dėl civilinės turto konfiskavimo procedūros konstitucingumo buvo išsklaidytos iš esmės tokiais pačiais argumentais.
3.7. lentelė. Civilinės turto konfiskavimo procedūros konstitucingumo klausimai
EŽTT ir ES
valstybių teismų
sprendimai
Klausimai dėl
konstitucingumo

EŽTT bylos prieš Italiją
(Raimondo, 1994 m.
vasario 22 d.; Arcuri,
2001 m. liepos 5 d.)

Airijos
AT sprendimas byloje
Gilligan, Murphy 2001

Bulgarijos
KT 2012 m. spalio 13 d.
sprendimas

Neteisėtai įgyta nuosavybė
Valstybė turi diskreciją
nėra ginama Konstitucijos.
rinktis priemones siekValstybė turi teisėtą
Procedūra taikoma tik
dama visuomenei nauinteresą konfiskuoti
vieną iš nurodytų
dingų tikslų. Priemonių
pajamas iš nusikals- padarius
nusikaltimų ar adminispaskirtis kovoti su orga- tamų veikų dėl visuo- tracinių
teisės pažeidimų
Teisės į nuosavybę nizuotais nusikaltimais ir menės saugumo ir ši
ir
gavus
didelės
neteisėtos
ribojimo
jų keliamas ekstremalus
vertybė negali būti
naudos. Žemesnis nei bauproporcingumas
pavojus visuomenei bei
nukonkuruota indivi- džiamajame
procese proceteisėsaugos sunkumai
dų, gaunančių pajamas sinių garantijų
lygis pateiišaiškinant tokius nusi- iš nusikalstamų veikų, sinamas
valstybės
interesu
kaltimus leidžia nuosaintereso disponuoti
efektyviai saugoti asmenų
vybės ribojimus laikyti
nuosavybe.
teisėtus interesus nuo nusiproporcingais.
kalstamų kėsinimųsi.
Išvados dėl
Konfiskavimas nėra
nusikalstamos
Nėra sprendžiamas asbausmė ir dėl to konturto kilmės
kaltės ir
mens kaltės klausimas, fiskavimo procesui ne- Nesprendžiami
suderinamumas tad
nubaudimo klausimai.
klausimas
neaktualus.
keliami
baudžiamojo
su nekaltumo
proceso reikalavimai.
prezumpcija
Turto neteisėtos kilmės
prezumpcijos, jei jos yra
paremtos gyvenimo logiCivilinė procedūra teikia
ka, yra pagrįstos. Jos nėra
žemesnio lygio proceabsoliučios, todėl procesines garantijas, bet jos
so metu asmuo turi visas Teismas priima spren- pateisinamos
atsižvelgiant
galimybes jas paneigti.
dimą įvertinęs surinkį šios procedūros tikslą
Teisė į teisingą
Teismas išvadas apie
tus duomenis, dėl to
(efektyvią organizuotų
teismą, į gynybą turto kilmę daro ne rem- nėra taip, kad įrodinėsavanaudiškų teisės padamasis abstrakčiomis
jimo našta gultų vien
žeidimų kontrolę), be to,
prielaidomis, o pasiremant atsakovo pečių.
jos yra pakankamos šalių
damas konkrečiais faktais
teisei į sąžiningą procesą
ir gyvenimiška logika,
užtikrinti.
įvertindamas, kokią išvadą leidžia daryti įrodymų
persvara.
Civilinė konfiskavimo procedūra neturi
baudžiamųjų nuostatų
ir nenustato veikų
nusikalstamo
pobūNuostatų taikymo
džio, nenustato naujo
atgal draudimas
nusikalstamu būdu
įgyto turto vertinimo,
todėl šis draudimas
civilinei konfiskacijai
netaikytinas.
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Turto konfiskavimo bausmės mechanizmas daugeliu atžvilgių skiriasi nuo anksčiau aptartų visų pirma tuo, kad suteikia galimybę iš nuteistojo konfiskuoti visą, net
ir teisėtai įgytą turtą. Tad ir keliami konstitucingumo klausimai iš dalies skiriasi.
3.8. lentelė. Turto konfiskavimo bausmės konstitucingumo klausimai
EŽTT ir ES
valstybių teismų
sprendimai
Klausimai dėl
konstitucingumo

Teisės į
nuosavybę
ribojimo
proporcingumas

Vokietijos KT
Prancūzijos
2002 m. sausio 14 d.
kasacinio teismo
sprendimas
2011 m. lapkričio
(pripažinta
3 d. sprendimas
antikonstitucine)
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Lietuvos KT 1993 m.
gruodžio 13 d.
sprendimas

Griežtos bausmės
(kaip ir šioje
ginčijamos
Bausmės taikymo byloje
8 metų laisvės
pagrindai užtikrina, atėmimo
ir turto
kad ji taikoma tik
konfiskavimo
sunkiausiems, orga- bausmės)
nizuotiems nusikal- apsaugotipadeda
visuotimams.
menę nuo pavojingų organizuotų
nusikaltimų.

Turto
konfiskavimas yra
viena iš teisinių priemonių, kuriomis
Valstybė turi
siekiama užkirsti
plačią diskrekelią visų pirma
ciją parinkti
sunkiems
savanaupriemones,
diškiems
kaip užtikrinti
nusikaltimams,
visuomenės
kuriais
kėsinamasi
saugumą.
į Konstitucijos saugomą
kitų asmenų nuosavybę.

Šeimos patiriami
sunkumai nėra
tiek reikšmingi,
kad nusvertų
visuomenės interesą taikyti griežtas sankcijas už
itin pavojingus
savanaudiškus
nusikaltimus.

Minimaliai būtinas
pragyvenimui turtas
nėra konfiskuojamas.
Be to, dabartinėje
bausmių sistemoje
daugelis bausmių
liečia ne tik nuteistojo interesus, nes jam
paskyrus didelę baudą ar ilgalaikį laisvės
atėmimą jo
artimieji gali turėti
ne mažiau turtinio
pobūdžio sunkumų
negu konfiskavus
dalį turto ar atskirus
daiktus.

Neproporcingi
sunkumai
Valstybės taikomos
žmogaus
resocializacijos
šeimai, taip
priemonės
yra papat sunkumai
kankamos.
nuteistajam
resocializuojantis

Priemonės
dydžio
neapibrėžtumas

Latvijos
KT 2011 m.
sausio 6 d.
sprendimas

Sankcijos griežtumas pernelyg
nenuspėjamas
normos adresatams,
pernelyg plati teismo diskrecija ir tai
prieštarauja konstituciniam baudžiamųjų nuostatų teisinio apibrėžtumo
reikalavimui.

Šeimos narių
teisės į nuosavybę gali
būti pažeistos,
tai taisytinas
trūkumas, bet
tai nepaneigia
bausmės teisėtumo iš esmės.
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Galiausiai aptartini teismų sprendimai, kuriais pasisakyta dėl Europos Sąjungoje
itin retai įteisinamos teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimo nusikalstamos veikos sudėties, kurią taikant sprendžiamas ne tik turto kilmės, bet ir asmens kaltumo ir baustinumo klausimas. Šiuo atveju argumentai, kuriais teigiama,
kad platesnio konfiskavimo mechanizmo taikymo procese nesprendžiamas asmens
kaltumo ir baustinumo klausimas, negalioja, atitinkamai nebegali būti pateisinami žemesni civiliniam procesui būdingi asmens teisių apsaugos, o būtent – įrodinėjimo – standartai. Kita vertus, Italijos ir Lietuvos konstitucinių teismų neteisėto
praturtėjimo kriminalizacijos vertinimai iš esmės skiriasi. Skiriasi preziumuojamų
nusikaltimų požymių leistinumo, taip pat teisės į gynybą vertinimai.
3.9. lentelė. Neteisėto praturtėjimo kriminalizavimo konstitucingumo klausimai
Italijos KT 1994 m.
vasario 17 d. sprendimas
(nustatytas prieštaravimas Konstitucijai)

Lietuvos KT 2012 m.
birželio 25 d. sprendimas nepriimti
konstitucinio skundo

Teisės į
Visuomenės interesas turėti „įrankį“
nuosavybę
prieš organizuotą nusikalstamumą visišribojimo
proporcingumas kai suprantamas.

Įstatymų leidėjas turi teisę ir kartu pareigą įstatymais uždrausti veikas, kuriomis daroma esminė žala asmenų, visuomenės ar valstybės interesams arba
keliama grėsmė, kad tokia žala atsiras;
jis turi plačią diskreciją.

Nustatant baudžiamosios atsakomybės
sąlygas, negalima teigti (preziumuoti),
Išvados dėl
kad skirtumas tarp asmens deklaruotų ir
nusikalstamos faktinių pajamų ar turto yra gautas iš nuturto kilmės
sikalstamų veikų vien tuo pagrindu, kad
suderinamumas asmuo yra įtariamas dalyvavimu darant
su nekaltumo nusikaltimus. Iš principo negalima taip
prezumpcija
formuluoti nusikaltimų sudėčių, kurių
požymiai būtų preziumuojami – taip
pažeidžiama nekaltumo prezumpcija.

Pareiškėjas nepateikia jokių konstitucinių argumentų, pagrindžiančių, kodėl
galimybė atskleisti savo pajamų šaltinius, siekiant išvengti baudžiamosios
atsakomybės pagal BK 1891 straipsnį,
turėtų būti traktuojama kaip asmens
vertimas duoti parodymus prieš save
arba kaip jam nustatyta pareiga įrodinėti savo nekaltumą.

Pareiga pateisinti turto, sudarančio skirtumą tarp deklaruoto ir faktinio turto,
Teisė į teisingą kilmę neleistų asmeniui užimti pasyvios
teismą, į gynybą gynybos pozicijos ir tokiu būdu būtų pažeidžiama „teisė tylėti“ sprendžiant dėl
jo baudžiamosios atsakomybės.

BK 1891 straipsniu nėra reguliuojamas
nusikalstamos veikos įrodinėjimo procesas. Taigi nepagrįsta teigti, kad nustatytu teisiniu reguliavimu gali būti
pažeidžiamas nekaltumo prezumpcijos
principas, verčiama duoti parodymus
prieš save, savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius.

Tai, kad baudžiamoji atsakomybė už
nepagrįsto turto turėjimą taikoma tik
ryšiais su mafija įtariamiems asmenims,
pažeidžia lygybės principą. „Įtariamojo“
statusas negali būti nusikaltimo subjekAsmenų lygybės to
požymiu, kadangi jis yra laikinas ir
principas
nėra grindžiamas neabejotinais įrodymais. Prevencinių priemonių taikymo
įtariamiems asmenims pagrindai negali
būti pakankamu pagrindu taikyti baudžiamąją atsakomybę.
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3.3. TURTO KONFISKAVIMO YPATUMAI
EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE
Galiausiai verta apžvelgti ir išskirti tam tikrus turto konfiskavimo mechanizmų
ypatumus, naujausius reguliavimo patobulinimus („gerąsias praktikas“), kaip mėginama spręsti labai konkrečias praktines su turto konfiskavimu susijusias problemas.
Kadangi šis darbas yra labiau skirtas konceptualiai turto konfiskavimo mechanizmų analizei, o jų taikymo ypatumai, kuriuos čia aptarsime, dažnai yra „techninio“
pobūdžio, plačiau jų neanalizuosime. Tačiau juos tikslinga paminėti kaip akstiną
vėlesnėms platesnėms studijoms ar teisėkūros ir teisės taikymo praktikų dėmesiui.
Šie ypatumai yra:
1) prioritetinis turto vertės konfiskavimo taikymas;
2) turto konfiskavimas nelaukiant nuosprendžio priėmimo baudžiamojoje byloje
racionalaus turto administravimo sumetimais;
3) konfiskavimo pirmenybė prieš nukentėjusiojo civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu pastarasis klausimas nėra išspręstas priimant sprendimą dėl turto
konfiskavimo;
4) asmeniui laisvai prieinamo (formaliai) svetimo turto konfiskavimas;
5) specialiai pabrėžti proporcingumo ir racionalumo kriterijai konfiskavimo
procese.
Viena iš aktualių problemų turto konfiskavimo procese, kurią išskyrė ir mūsų
apklaustas FNTT pareigūnas, yra turto konfiskavimo vykdymo tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos. Jas sudaro, pavyzdžiui, tiesioginės turto administravimo išlaidos (pvz., konfiskuotų pastatų priežiūra ir išlaikymas, konfiskuotų automobilių
saugojimas, jų pardavimo organizavimas), taip pat netiesioginės sąnaudos, susijusios su turto nuvertėjimu (pvz., po metų ar daugiau užtrukusio laikinojo nuosavybės teisės apribojimo itin sumenksta elektronikos (išmaniųjų įrenginių) vertė, taip pat nuvertėja automobiliai). Visos šios problemos gali būti sprendžiamos
taikant turto vertės pinigais, o ne paties turto areštą ir konfiskavimą. Tokiu atveju
efektyviu turto realizavimu tampa suinteresuotas pats asmuo, jam tenka ir turto
realizavimo rūpesčiai bei sąnaudos. Šiuo metu daugelis valstybių yra numačiusios
turto vertės konfiskavimo galimybę tuomet, kai neįmanoma konfiskuoti konkretaus turto. Tačiau, manytina, racionali yra tų valstybių praktika, kurios numato galimybę visais atvejais (kai tik yra įmanoma ir racionalu) areštuoti ir konfiskuoti
(išieškoti iš asmens) atitinkamą piniginę turto vertę. Tokią galimybę 2012 metų BK
pakeitimais numatė Prancūzijos įstatymų leidėjas. Lietuvos įstatymų leidėjas netiesiogiai tokį žingsnį žengė net pora metų anksčiau – 2010 m. gruodžio BK pakeitimais. Galimybę išieškoti konfiskuotino turto vertę taikant išplėstinį turto konfiskavimą numato Nyderlandų BK. Švedijoje ir Danijoje teismas visuomet gali nuspręsti
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išieškoti iš asmens konfiskuotino turto vertę. Tik turto vertės konfiskacija taikoma
Anglijoje. Tiesa, Austrijoje 2011 metais buvo apribota teismo diskrecija taikyti turto
vertės konfiskavimą. Po atitinkamų BK pakeitimų turto vertės konfiskavimas gali
būti taikomas tik tuomet, kai turto konfiskuoti nėra įmanoma.
Kitas būdas, kurį taiko kai kurios valstybės tam, kad gautų daugiau naudos iš
konfiskuotino turto ar bent nepatirtų nuostolių dėl konfiskuoto turto administravimo sąnaudų, yra galimybė turto konfiskavimo klausimus baudžiamojoje byloje
išspręsti dar nepriėmus nuosprendžio, inicijuojant atskirą procesą būtent turto konfiskavimo klausimu. Suprantama, toks procesas gali vykti tik tuomet, kai turto kilmė yra aiški ir toks turtas tolesniam baudžiamajam procesui nėra būtinas.281 Tokią
ypatybę baudžiamajame procese numato Latvijos, Vokietijos ir Austrijos įstatymai.
Valstybės, įteisinusios savarankišką nuo baudžiamojo proceso civilinės konfiskacijos procesą, taip pat gali efektyviai spręsti šią problemą nurodytu būdu, jeigu tik civilinė konfiskacija yra galima konkretaus turto atžvilgiu.
Kita problema yra turto konfiskavimo sunkumai, kai nukentėjusysis siekia nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, tačiau šis klausimas nėra išsprendžiamas baudžiamajame procese. Visose valstybėse laikomasi požiūrio, kad nėra konfiskuojama
ta asmens turto dalis, į kurią nukentėjusysis pareiškia ieškinį dėl žalos atlyginimo.
Būna, kad nekonfiskuojamas ir toks turtas, į kurį tik ruošiamasi pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Tuomet, kai nėra galutinio sprendimo priteisti nusikaltimu
padarytos žalos, gali kilti grėsmė, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepavykus
asmeniui prisiteisti (pakankamo) žalos atlyginimo ar procesui labai užsitęsus, ar kilus sprendimo vykdymo sunkumų, neteisėtai įgytas turtas gali likti nei išieškotas
nukentėjusiojo naudai, nei konfiskuotas valstybės naudai. Spręsdamos tokią problemą kai kurios Šiaurės Europos šalys (Švedija, Suomija) numatė, kad jeigu sprendžiant dėl turto konfiskavimo sprendimas dėl žalos atlyginimo dar nėra priimtas,
konfiskavimas taikomas neatsižvelgiant į nukentėjusiojo ketinimus prisiteisti nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą vėliau. Tuomet, kai nusikaltimu padarytos žalos priteisimo klausimas yra išsprendžiamas, nukentėjęs asmuo gali kreiptis į valstybę (ar pareikšti ieškinį valstybei) dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, kurį
valstybė tenkina neperžengdama konfiskuoto turto ribų.
Turto konfiskavimo procese nuolatinė problema yra įvairios asmenų, kuriems
gresia turto konfiskavimas, manipuliacijos, siekiant apsaugoti savo turtą nuo konfiskavimo jį fiktyviai perleidžiant kitiems asmenims. Šią problemą įstatymų leidėjai mėgina spręsti nustatydami, kad fiktyviai šeimos nariams ar kitiems asmenims,
281

Panašiai yra sprendžiamas daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, likimas pagal Lietuvos Respublikos BPK 93 straipsnį.

173

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

ar savo kontroliuojamam juridiniam asmeniui perleistas nusikalstamu būdu įgytas
turtas gali būti konfiskuojamas nepaisant formalaus savininko pasikeitimo (tai turto, perleisto tretiesiems asmenims, konfiskavimo mechanizmai). Tačiau šios nuostatos sunkiai pritaikomos, kai asmuo slapta perleidžia nusikalstamu būdu įgytus pinigus, taip atsiskaitydamas už tam tikrą turtą. Tokią finansinę operaciją teisėsaugos
institucijoms yra itin sunku užfiksuoti ir vėliau įrodyti teismo procese. Atsiskaitęs
grynaisiais, kaltininkas naudojasi kitam asmeniui (gavusiam grynuosius pinigus)
priklausančiu turtu (pvz., važinėja kitam asmeniui priklausančiu „Porsche“ automobiliu), nors tarpusavio susitarimu su turto savininku sandoris nėra įforminamas
ir nuosavybės teisė toliau priklauso turto buvusiam (ir esamam) savininkui. Iškilus
turto konfiskavimo grėsmei, formalusis turto savininkas pareiškia savo pretenzijas į
neva laikinai panaudai kaltininkui pateiktą savo turtą ir jį susigrąžina (kartu kaltininkui slapta sugrąžindamas dalį jam perduotų pinigų).282 Siekiant užbėgti už akių
tokiai turto konfiskavimo vengimo taktikai, 2012 metų Prancūzijos BK pakeitimais
buvo numatyta, kad gali būti konfiskuojamas ne tik asmens įgytas ar fiktyviai perleistas turtas, bet ir toks turtas, kuriuo asmuo gali laisvai naudotis savininko sutikimu. Panašios nuostatos yra numatytos ir Italijos įstatymuose, tokios praktikos laikomasi ir Danijos teismų praktikoje taikant išplėstinį turto konfiskavimą.
Turto konfiskavimo procese problema kartais tampa konfiskavimo nuostatų kategoriškumas, nelankstumas, jų imperatyvumas, kai teismas yra vienareikšmiškai
įpareigojamas taikyti konfiskavimą visa apimtimi. Pirmiausia turimi galvoje atvejai,
kai viso didelės vertės turto konfiskavimas tampa neproporcingai griežta priemone,
atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pavojingumą ar konkretaus sulaikyto bendrininko vaidmens reikšmingumą (pavyzdžiu gali būti atvejai, kai teisėsauga išaiškina
tik antraeilį kontrabandos vykdytoją, ir iš jo yra išieškoma visa kontrabandos priemonės (vilkiko su puspriekabe) vertė. Arba atvejai, kai kontrabandos būdu siektų
išvengti mokesčių suma sudaro vos trečdalį transporto priemonės vertės, arba iš
antraeilio bendrininko konfiskuojamas turtas, atitinkantis visą nusikaltimu gautą
282
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Kaip teigė vienas mūsų apklaustų prokurorų, su tokia turto konfiskavimo vengimo praktika
susiduriama ir Lietuvoje. Tai netgi yra konstatuota vienoje iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
nutarčių (2K-284/2011): „Iš pirmosios instancijos teisme ištirtų bylos duomenų matyti, jog automobilis „Renault Megane Coupe“ registruotas N. S. vardu. Tačiau nustatyta, kad faktiškai jis
priklausė nuteistajam L. L. ir jis vienas naudojosi šiuo automobiliu. (...) Praktikoje neretai pasitaiko, kad šalys, susitardamos dėl automobilio pirkimo pardavimo, sutarties teisiškai neįformina ir
automobilio pirkėjo vardu neperregistruoja, nors automobilio savininkas pinigus už parduodamą
automobilį gauna. Tokiu atveju teisiškai automobilio savininkas lieka pardavėjas, o faktiškai juo
tampa pirkėjas. Teisėjų kolegija pritaria teismų išvadoms, kad N. S. tik formaliai buvo automobilio savininkė, tačiau faktinis automobilio savininkas buvo nuteistasis L. L., o ne tas asmuo, kuris nurodytas registracijos dokumentuose. Esant šioms aplinkybėms baudžiamasis įstatymas buvo
pritaikytas tinkamai.“
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naudą, nors antraeilis nusikaltimo vykdytojas veikė tik už fiksuotą nedidelį atlygį283). Nors tokiais ir panašiais atvejais lyg ir turėtų būti taikomas bendrasis teisinis
proporcingumo principas, tuomet, kai jis nėra konkrečiai įvardytas baudžiamajame
įstatyme, o konfiskavimo nuostatos surašytos kaip griežti imperatyvai, teismų praktika ne visuomet prisimena ar drįsta vadovautis šiuo principu. Dėl to gerais įstatymų leidybos konfiskavimo srityje pavyzdžiais laikytinas toks reguliavimas, kai
baudžiamajame įstatyme šalia konfiskavimo nuostatų specialiai pabrėžiamas proporcingumo principas, numatant galimybę taikyti konfiskavimą mažesne apimtimi,
kai to reikalauja bylos aplinkybės ir proporcingumo principas (taip yra įtvirtinta
Lenkijos, Suomijos, Vokietijos, Austrijos, Nyderlandų, Anglijos, Airijos, Rumunijos
ir Slovakijos įstatymuose).
3.4. EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS,
ĮTEISINUSIOS CIVILINĘ KONFISKACIJĄ
3.4.1. AIRIJA

Airijoje taikoma įvairiapusė turto konfiskavimo mechanizmų sistema. Nuteistojo
asmens turtas gali būti konfiskuojamas baudžiamajame procese priimant apkaltinamąjį nuosprendį (tam tikrais atvejais tai galima padaryti ir nesant galimybės priimti apkaltinamąjį nuosprendį) arba turtas gali būti konfiskuojamas pagal atskirą, nuo baudžiamojo proceso nepriklausomą procedūrą, kuri yra civilinės teisinės
prigimties. Baudžiamajame procese dėl nusikaltimų, susijusių su narkotikais, numatyta išplėstinio turto konfiskavimo galimybė. Civilinė konfiskavimo procedūra
gali būti taikoma pajamų iš bet kokios nusikalstamos veikos paėmimui. Ji suteikia
plačias konfiskavimo galias, apimančias ir išplėstinį turto konfiskavimą. Šalia šių
konfiskavimo mechanizmų taikoma ir dar viena į nusikalstamu būdu įgytą turtą
nukreipta priemonė – nusikalstamu būdu gautos pajamos (net ir konfiskuotos) apmokestinamos pajamų ir socialinio draudimo mokesčiais. Airijos baudžiamojoje
teisėje nėra numatyta baudžiamoji atsakomybė vien už teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimą (neteisėtą praturtėjimą).
Pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimas baudžiamajame procese
Turto konfiskavimą baudžiamajame procese reguliuoja 1994 m. Baudžiamojo teisingumo įstatymas (angl. Criminal Justice Act)284. Šio įstatymo 9 straipsnis numato,
kad asmenį nuteisus dėl bet kokio kaltinamojo nusikaltimo (angl. indictable offen283

Plačiau apie šią problematiką rašoma 4.1.1 skyriuje.
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Criminal Justice Act 1994. Prieiga per internetą: <http://www.irishstatutebook.ie/1994/en/act/
pub/0015/index.html>.
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ce), išskyrus nusikaltimus, susijusius su narkotikais (tokiu atveju taikomas kitas mechanizmas – išplėstinis turto konfiskavimas), teismas gali išduoti konfiskavimo orderį, kuriuo būtų priteista piniginė suma, kuri, teismo nuomone, būtų tinkamiausia.
Kaip matyti, konfiskavimo nuostatos yra diskrecinio pobūdžio, jos suteikia teismui
plačias galimybes atsižvelgti į konkrečias bylos aplinkybes ir, esant reikalui, priimti
sprendimą, kuris būtų suderintas su proporcingumo principu ar neleistų kilti pernelyg didelei rizikai priimti neteisingą sprendimą. Konfiskavimo orderis išduodamas visuomeninio kaltinimo direktoriaus (angl. Director of Public Prosecutions) teikimu. Gali būti konfiskuojama tik tokio turto piniginė vertė, kuris yra laikytinas
pajamomis iš nusikaltimo, dėl kurio asmuo buvo nuteistas. Pinigų suma yra priteisiama arba tokia, kiek turtas buvo vertas nusikaltimo padarymo metu, arba tokia, kiek jis yra vertas konfiskavimo orderio priėmimo metu, žiūrint, kuri suma
yra mažesnė. Ar turtas yra gautas iš nusikaltimo, už kurį jis nuteistas, ir kiek turto
buvo gauta iš šio nusikaltimo, sprendžiama taikant civilinio proceso įrodinėjimo
standartą. Turto vertės konfiskavimo proceso nestabdo nuteistojo mirtis arba pasislėpimas nuo teisėsaugos. Jeigu asmuo yra pasislėpęs nuo teisėsaugos, turto konfiskavimo procesas gali vykti kaltinamojo atžvilgiu ir nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio. Tačiau sprendimas negali būti vykdomas mažiausiai dvejus metus nuo
asmens pasislėpimo momento.
Išplėstinis turto konfiskavimas
1994 m. Baudžiamojo teisingumo įstatymas numato galimybę taikyti išplėstinį turto konfiskavimą asmenų, nuteistų už nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis, turtui. Nuo įprastinio konfiskavimo ši procedūra skiriasi tik (ir iš esmės)
konfiskuotino turto, kuris laikytinas pajamomis iš nusikaltimų, susijusių su narkotikais, nustatymo taisyklėmis. Jas apibrėžia minėto įstatymo 5 straipsnis. Išplėstinis
turto konfiskavimas nuo įprastinio skiriasi visų pirma tuo, kad konfiskuojamas ne
tik tas turtas, kuris yra susijęs su nusikaltimu, už kurį asmuo yra nuteistas. Antra,
taikomos atsakovui nepalankios turto nusikalstamos kilmės prezumpcijos, tad jam
yra perkelta turto kilmės teisėtumo įrodinėjimo pareiga.
Teismas, spręsdamas dėl pajamų iš neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis konfiskavimo, laikosi prezumpcijų, kad pajamomis iš nusikaltimų, susijusių
su narkotikais, yra (ir konfiskuotinas):
1) visas asmens turtas, jo turimas po nuteisimo,
2) turtas, kuris buvo perduotas asmeniui pradedant skaičiuoti nuo momento prieš
6 metus iki baudžiamojo proceso prieš jį pradėjimo,
3) visos išlaidos, kurias asmuo turėjo per minėtą laikotarpį, buvo daromos iš kito
turto, nei pajamos iš nusikaltimų, susijusių su narkotikais.
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Tai nėra neginčijamos prezumpcijos. Asmuo, kurio turtui jos yra taikomos, gali
teismui pateikti duomenis, kurie paneigtų šias prezumpcijas. Negana to, teismas
turi teisę jų netaikyti, jeigu iš bylos duomenų matyti, kad jos konkrečiu atveju akivaizdžiai neteisingos arba jei jų taikymas sukeltų pernelyg didelę riziką, kad byloje
bus prieita prie klaidingų išvadų.
Kaip ir įprasto turto konfiskavimo atveju, išplėstinio konfiskavimo procedūra
galima ir asmeniui mirus po jo nuteisimo ar jam pasislėpus po nuosprendžio priėmimo, arba po to, kai prieš jį buvo pradėtas baudžiamasis procesas.
Turto konfiskavimas civilinio proceso tvarka
Siekiant padidinti nusikalstamu būdu gautų pajamų konfiskavimo efektyvumą,
1996 m. priimti du nauji įstatymai – Nusikalstamai įgyto turto biuro įstatymas (angl.
Criminal Assets Beurau Act) ir Nusikalstamai įgyto turto įstatymas (angl. Proceeds
of Crime Act, toliau vadinama – PoCA)285. Pirmesniuoju įstatymu buvo įkurta tarpinstitucinė nusikalstamą turto kilmę tirianti agentūra – Nusikalstamai įgyto turto
biuras (toliau vadinama – NĮTB), kuriame, be vadovybės ir teisinės tarnybos, dirba
nacionalinės policijos, pajamų tarnybos (tiek mokesčių, tiek muitų), socialinių reikalų departamento pareigūnai. Kaip didelis NĮTB pranašumas nurodoma tai, kad
jo tarpinstitucinis pobūdis leidžia be trukdžių gauti ir naudotis reikiama informacija, taip pat yra geros sąlygos pareigūnams bendradarbiauti.286
Nusikalstamu būdu įgyto turto įstatymu buvo sukurta nuo baudžiamojo proceso visiškai nepriklausoma turto paėmimo procedūra, kurios esmę galima apibūdinti taip.
NĮTB pareigūnas, surinkęs duomenų, kad yra labiau tikėtina, nei netikėtina (t. y.
remdamasis civilinio proceso įrodinėjimo standartu), kad tam tikras turtas, kurio
vertė yra ne mažesnė kaip 10 000 svarų sterlingų (apie 12 700 EUR), yra tiesioginės ar netiesioginės pajamos iš nusikalstamos veikos, kreipiasi į Aukštesnįjį teismą
(angl. High court) dėl laikinojo disponavimo tuo turtu apribojimo (angl. interim order). Teismas, įsitikinęs, kad yra labiau tikėtina, nei netikėtina, kad turtas yra gautas
iš nusikalstamų veikų, 21 dienai apriboja disponavimą nurodytu turtu informuodamas, kad visi suinteresuoti asmenys gali kreiptis į teismą su duomenimis, pagrindžiančiais, kad šis turtas nėra nusikalstamos kilmės arba kad jis yra vertas mažiau
285

Criminal Assets Beurau Act 1996. Prieiga per internetą: <http://www.irishstatutebook.ie/1996/
en/act/pub/0031/index.html>, Proceeds of Crime Act 1996. Prieiga per internetą: <http://www.
irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0030/print.html>.
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Cassidy F. H. Targeting the Proceeds of Crime: An Irish Perspective // Stolen Asset Recovery:
Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfieture. Washington: StAR, The
World Bank, 2009, p. 158.
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nei 10 000 svarų. Terminui praėjus ir niekam nepateikus įtikinamų duomenų, paneigiančių NĮTB duomenis, teismas priima disponavimo turtu uždraudimo orderį
(angl. interlocutery order), kuriuo uždraudžiama disponuoti turtu 7 metus. Tuomet,
kai suinteresuotas asmuo kreipiasi siekdamas pagrįsti teisėtą turto kilmę, teismas
turi teisę pareikalauti iš pareiškėjo pagrįsti jo turimo turto, taip pat turto, įgyto per
teismo nustatytą laikotarpį iki pareiškimo pateikimo (bet ne ilgesnį kaip 10 metų),
teisėtumą. Tiek laikinojo disponavimo turtu apribojimo, tiek disponavimo turtu
uždraudimo orderiai netenka galios, jeigu dėl to paties turto konfiskavimo yra priimamas sprendimas baudžiamajame procese. Praėjus 7 metams ir jokiam suinteresuotam asmeniui neįrodžius, kad turtas nėra gautas iš nusikalstamų veikų, teismas
priima sprendimą dėl turto perdavimo į valstybės iždą (angl. disposal order).
Pažymėtina, kad teismas, priimdamas bet kurį iš anksčiau minėtų disponavimą
turtu ribojančių sprendimų, turi įvertinti, ar aplinkybės nesukelia pernelyg didelės
rizikos, kad gali būti priimtas neteisingas sprendimas.
Pajamų iš nusikalstamų veikų apmokestinimas287
Kiek yra pagrįsta apmokestinti iš nusikalstamų veikų gautas pajamas pajamų ir kitais mokesčiais, Airijoje diskutuojama nuo seno. 1929 metais Airijos Aukščiausiasis
Teismas (toliau vadinama – AAT) byloje Hayes v Duggan iš principo atmetė tokią
galimybę, teigdamas, kad neteisėtos veikos negali būti laikomos „komercine veikla“
(angl. trade) Pajamų mokesčio įstatymo prasme ir kad valstybė iš principo negali taikydama mokesčius dalytis su kaltininkais iš neteisėtos veikos gautu pelnu. Šis precedentas buvo palaikytas ir Aukštesniojo teismo 1956 metų byloje Collins v Mulvey.
Draudimas apmokestinti pajamas iš nusikaltimų buvo atšauktas priėmus 1983 m.
Finansų įstatymą. Tokio žingsnio šalininkai pabrėžė mokestinių priemonių efektyvumą, esą mokestinis patikrinimas galėtų tapti galingu ginklu, galinčiu padėti išaiškinti stambius nusikalstamo pasaulio atstovus ir kartu nutraukti jų nusikalstamą veiklą. Priešininkai pabrėžė, kad valstybė, apmokestindama tokias veikas, jas
tarsi pripažįsta ir legalizuoja bei pasidalija su pažeidėjais pelnu. Pajamos iš jų turėtų
būti ne apmokestinamos, o konfiskuojamos. Matyt, efektyvumo argumentas buvo
lemiamas, nes ne tik kad nusikalstamų pajamų apmokestinimo galimybė buvo įteisinta, bet ir viena pagrindinių tokios nuostatos priešininkių Fianna Fáil tapo viena
pagrindinių iniciatorių, kad nusikalstamu būdu įgytų pajamų apmokestinimo galimybė būtų numatyta ir 1996 metų Nusikalstamai įgyto turto biuro, ir PoCA įstatymuose. 1983 m. Finansų įstatymas buvo pakeistas 1997 m. Mokesčių konsolidavimo
287
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įstatymu, kurio 58 straipsnis pakartojo nuostatą, kad pajamos ir pelnas yra apmokestinami net ir tuo atveju, kai jų šaltinis yra nežinomas arba yra neteisėtas. Ši įstatymo nuostata sulaukė palaikymo ir Airijos Aukščiausiojo bei Aukštesniojo teismų
praktikoje.288
F. H. Cassidy teigimu, mokestinis nusikalstamai gautų pajamų išieškojimas iš
tiesų tapo labai efektyvia priemone ir netgi efektyvesne, nei turto konfiskavimas.
Pasak jo, Airijoje nuo 1996 m. per kiek daugiau nei dešimtmetį buvo įšaldyta 70 mln.
EUR vertės nusikalstamos kilmės turto, o mokestine tvarka išieškota tokio turto už
maždaug 100 mln. EUR.289
Turto konfiskavimo mechanizmų konstitucingumo klausimai290
Turto konfiskavimo mechanizmų, ypač naujojo civilinio proceso principais paremto mechanizmo, teisėtumas buvo ne kartą ginčytas Airijos Aukščiausiajame Teisme.
Bylose Gilligan v. Airiją, Generalinį prokurorą, Nusikalstamai įgyto turto biurą ir
kitus bei Murphy v. GM, PB, PC Ltd. ir GH, kurios buvo sujungtos ir išnagrinėtos
Aukščiausiajame Teisme kartu 2001 metais, buvo iškelti ir išaiškinti šie klausimai:
1) Ar itin nuosavybę ribojančios priemonės nepažeidžia asmenų teisės į nuosavybę?
ATT pažymėjo, kad nuosavybės ribojimo galios pagal PoCA yra iš tiesų labai
plačios, tačiau jų pagrindas yra teismo išvada, kad tam tikras turtas yra tiesiogiai ar netiesiogiai gautas iš nusikalstamų veikų. Valstybė turi teisėtą interesą
konfiskuoti pajamas iš nusikalstamų veikų dėl visuomenės saugumo ir ši vertybė
negali būti nukonkuruota individų, gaunančių pajamas iš nusikalstamų veikų,
intereso disponuoti nuosavybe.
2) Ar procedūra pagal PoCA nėra savo pobūdžiu baudžiamoji ir ar nustačius civilinę turto konfiskavimo procedūrą nėra pažeidžiamos esminės procesinės asmenų teisės (nekaltumo prezumpcija, visiško įsitikinimo įrodinėjimo standartas, įrodinėjimo pareigos perkėlimas, teisė į teismą dalyvaujant žiuri)?
AAT išaiškino, kad konfiskavimas nėra bausmė ir dėl to konfiskavimo procesui
nekeliami baudžiamojo proceso reikalavimai. Dėl įrodinėjimo pareigos AAT
pasisakė, kad teismas priima sprendimą įvertinęs surinktus duomenis (pateiktus NĮTB ir atsakovo), dėl to nėra taip, kad įrodinėjimo našta gultų vien ant atsakovo pečių.
3) Ar pareiga įrodyti turto teisėtumą, atskleisti tam tikrus duomenis, nepažeidžia
teisės nepateikti kaltinimų prieš save patį?
288

Airijos Aukščiausiojo Teismo bylos M. v D. [1998] 3 I.R. 175; Gilligan; Murphy v G.M. [2001] 4
I.R. 113. Aukštesniojo teismo byla Criminal Assets Bureau v P.S., High Court, October 19, 2004.

289

Cassidy F. H., p. 153.

290

Parengta pagal Cassidy F. H., p. 156–158.

179

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

ATT pažymėjo, kad tokia problema egzistuoja ir kad pritartina praktikai, kai,
prieš pateikiant atitinkamus duomenis, visuomeninio kaltinimo direktorius pateiktų patvirtinimą, kad šie duomenys nebus panaudoti prieš asmenį baudžiamojoje byloje.
4) Ar PoCA nuostatų atgalinis taikymas nepažeidžia principo, kad baudžiamieji
įstatymai, sunkinantys asmens padėtį, netaikomi atgal?
AAT paneigė šią abejonę. PoCA neturi baudžiamųjų nuostatų ir nenustatė nusikalstamo veikų pobūdžio, nenustatė naujo nusikalstamu būdu įgyto turto vertinimo, jis kaip buvo, taip ir liko gautas iš nusikalstamų veikų.
Kaip jau minėta, šiose bylose buvo patvirtintos ir PoCA bei NĮTB įstatymų nuostatos, įgalinančios NĮTB išieškoti mokesčius iš nusikalstamu būdu įgyto turto. Hayes v
Duggan 1929 m. precedentas, kuriuo buvo atmesta nusikalstamu būdu įgyto turto apmokestinimo galimybė, 1983, 1996 ir 1997 metų įstatymų nuostatomis buvo atmestas.
3.4.2. ANGLIJA

Anglijos įstatymai numato tiek baudžiamojo proceso, tiek civilinio proceso (nesusijusius su asmens kaltinimu nusikaltimo padarymu) turto konfiskavimo mechanizmus, taip pat ir neteisėtai įgyto turto apmokestinimo (netgi ir konfiskuoto turto)
priemones.291 Baudžiamajame procese taikomas tradicinis (iš konkrečios nusikalstamos veikos gautos naudos) konfiskavimas, taip pat ir išplėstinis konfiskavimas,
kai konfiskuojamas asmens turtas, jo sukauptas gyvenant „nusikalstamo būdo“ gyvenimą. Anglijos įstatymų leidėjas „nusikalstamo gyvenimo būdo“ sąvoką supranta
gana plačiai (pvz., trečias teistumas už savanaudišką nusikaltimą per šešerius metus ir kiti pagrindai leidžia Anglijos teismams konstatuoti nusikalstamą gyvenimo
būdą), tad ir šio teisinio instrumento taikymo galimybės yra labai plačios. Dar platesnes turto konfiskavimo galimybes numato civilinė turto konfiskavimo procedūra, kuri gali vykti ir nesant baudžiamojo proceso, kai konfiskavimo proceso objektu
yra turtas, kurio kilmė tikimybių balanso principo pagrindu nustatoma kaip nusikalstama. Be to, minimali konfiskuotino turto vertė tiek išplėstiniam, tiek civiliniam konfiskavimui taikyti yra palyginti nedidelė. Kaip papildoma nusikalstamu būdu įgyto turto paėmimo priemonė naudojami tokių pajamų apmokestinimo
mechanizmai.292 Visa tai leidžia daryti išvadą, kad Anglijos teisėje numatyta viena
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veiksmingiausių (tam tikra prasme – agresyviausių) neteisėtai įgyto turto paėmimo mechanizmų sistemų Europoje. Tačiau už teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimą nėra taikoma baudžiamoji atsakomybė, neteisėto praturtėjimo sudėties
Anglijos įstatymai nenumato.
Turto konfiskavimas baudžiamajame procese
Turto konfiskavimo baudžiamajame procese nuostatos numatytos 2002 m.
Nusikalstamu būdu įgyto turto įstatyme (angl. Proceeds of Crime Act, toliau vadinama – POCA)293. Šio įstatymo 6 straipsnis numato, kad Aukštesnysis pirmosios
instancijos teismas (angl. Crown court) gali skirti turto konfiskavimą asmeniui, nuteistam už bet kokią nusikalstamą veiką (šis teismas sprendžia tiek savo, tiek magistratų teismų jurisdikcijai priklausančių bylų turto konfiskavimo klausimus), kai yra
pateiktas prokuroro arba Sunkių organizuotų nusikaltimų tarnybos (angl. Serious
Organised Crime Agency, toliau vadinama – SOCA), kurios kompetencijai priklauso
nusikalstamu būdu gauto turto kontrolė, direktoriaus prašymas arba savo iniciatyva. Teismas visuomet pirma turi nuspręsti, ar galima pritaikyti išplėstinį turto konfiskavimą, t. y. ar galima pripažinti, kad nuteistojo „gyvenimo būdas yra nusikalstamas“, ir tuomet konfiskuoti jo pajamas ir turtą, gautus gyvenant tokį gyvenimą.
Tik nusprendus, kad nuteistojo gyvenimo būdas nėra nusikalstamas, yra taikomas
tradicinis turto konfiskavimas, t. y. konfiskuojamos pajamos iš nusikaltimo, dėl kurio asmuo yra nuteistas.
Tiek išplėstinio, tiek tradicinio konfiskavimo atveju iš asmens nėra paimamas
konkretus turtas, bet priteisiama jo vertę atitinkanti pinigų suma. Jeigu asmuo neturi tiek turto, kiek yra priteista, išieškoma tiek, kiek asmuo turto turi (POCA 7
straipsnis; tai kiek neįprasta nuostata, kuri, regis, sudaro sąlygas išvengti turto konfiskavimo paslepiant ar perduodant turtą kitiems asmenims). Teismas, priimdamas
sprendimą dėl turto konfiskavimo, turi atsižvelgti į nukentėjusiojo, reiškiančio ieškinį dėl žalos atlyginimo, interesus. Jeigu yra pareiškiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo arba teismas mano, kad jis bus pareikštas, tuomet jis gali į tai atsižvelgti spręsdamas dėl turto konfiskavimo, tuomet teismas nebėra saistomas pareigos priteisti
konfiskuotino turto vertę atitinkančią sumą iš nuteistojo (POCA 6 straipsnio 6 dalis). Jeigu kaltininkas neįvykdo teismo reikalavimo dėl turto konfiskavimo, jam gali
grėsti papildoma laisvės atėmimo bausmė su sąlyga, kad jis yra nuteistas laisvės atėmimu už nusikaltimą, dėl kurio vyko baudžiamasis procesas (POCA 38 straipsnis).
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Konfiskavimo procedūros su tam tikrais ypatumais gali būti taikomos ir tuomet,
kai nuosprendis nėra priimtas, o įtariamasis pasislepia. Tačiau tam, kad šios procedūros galėtų vykti, nuo įtariamojo pasislėpimo momento turi būti praėję ne mažiau
kaip dveji metai (POCA 28 straipsnis).
Iš nusikalstamos veikos, už kurią asmuo nuteistas, gautų pajamų konfiskavimas
Tuo atveju, jei teismas nusprendžia, jog kaltininko gyvenimo būdas nėra nusikalstamas, tačiau konstatuoja, jog kaltininkas pasipelnė iš nusikaltimo, už kurį yra teisiamas – iš nusikaltimo gautos pajamos konfiskuojamos (POCA 6 straipsnio 4 dalies
c) punktas). Klausimai, ar asmuo gavo pajamų iš nusikalstamos veikos ir kiek pajamų, sprendžiami taikant civilio proceso įrodinėjimo standartą (tikimybių persvaros standartą). Jeigu konfiskuotino turto suma neviršija 50 GBP (apie 200 Lt), konfiskavimo orderis gali būti atšauktas (taikomas racionalumo principas).
Išplėstinis turto konfiskavimas
Išplėstinis turto konfiskavimas gali būti taikomas, kai teismas nusprendžia, kad
kaltinamasis gyvena nusikalstamo būdo gyvenimą (angl. criminal lifestyle, POCA
75 straipsnis). Tokiai išvadai padaryti pakanka nustatyti bent vieną iš šių keturių
aplinkybių:
1) asmuo yra nuteistas dėl bent vieno iš šių POCA antrame priede nurodytų nusikaltimų padarymo: neteisėta gamyba ar prekyba narkotinėmis medžiagomis, pinigų plovimas, terorizmo organizavimas, prekyba žmonėmis, neteisėta prekyba
ginklais, pinigų padirbinėjimas, intelektinės nuosavybės pažeidimai, sąvadavimas ir prostitucijos organizavimas, šantažas;
2) savanaudiškų nusikaltimų daugetas: asmuo byloje yra nuteistas dėl bent trijų nusikaltimų ir iš kiekvieno iš jų gavo turtinės naudos, o bendra suma yra mažiausiai 5000 GBP (apie 20 000 Lt);
3) savanaudiškų nusikaltimų recidyvas: per 6 metus iki baudžiamojo proceso, kuriame asmuo yra nuteistas už nusikaltimą, iš kurio gavo turtinės naudos, jis buvo
nuteistas dėl mažiausiai dviejų nusikaltimų, iš kurių taip pat gavo turtinės naudos, ir visa iš nusikaltimų gauta nauda yra mažiausiai 5000 GBP;
4) trunkamasis ar tęstinis savanaudiškas nusikaltimas (angl. offence comitted over a
period), trukęs ne mažiau kaip 6 mėnesius, iš kurio asmuo gavo ne mažiau kaip
5000 GBP pajamų.
Konstatavus, kad asmens gyvenimo būdas yra nusikalstamas, konfiskuojamos
visos pajamos, kurios, teismo manymu, yra susijusios su asmens nusikalstamu elgesiu, nebūtinai tuo, už kurį asmuo yra nuteistas priimtu nuosprendžiu. Sprendžiant,
ar ir kiek turto asmuo gavo iš nusikalstamo gyvenimo būdo, taikomos tokios prezumpcijos (POCA 10 straipsnis):
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1) iš nusikaltimų yra gautas bet koks turtas, perduotas asmeniui nuo momento,
kurį teismas laiko nusikalstamo gyvenimo pradžia;
2) iš nusikaltimų yra gautas bet koks turtas, turimas asmens nuo momento, kurį
teismas laiko nusikalstamo gyvenimo pradžia, išskyrus turtą, kurį jis turėjo iki
šio momento;
3) bet kokios asmens turėtos išlaidos nuo momento, kurį teismas laiko nusikalstamo gyvenimo pradžia, yra padarytos iš nusikalstamu būdu gautų pajamų.
Šias prezumpcijas asmuo gali paneigti pateikdamas teismui įtikinamus įrodymus.
Teismas sprendžia vadovaudamasis civilinio proceso įrodinėjimo standartu.
Kaip proporcingumo principo saugiklis pasitelkiama nuostata, kad teismas netaiko šių prezumpcijų, jeigu mano, kad jos konkrečiu atveju būtų aiškiai nepagrįstos
arba jų taikymas (įrodinėjimo pareigos perkėlimas asmeniui) keltų pernelyg didelę
riziką, kad bus prieita prie neteisingų išvadų. Teismas prezumpcijų netaikymą privalo išsamiai motyvuoti.
Turto konfiskavimas civilinio proceso tvarka
Turto konfiskavimas civilinio proceso tvarka buvo numatytas 2002 metais priėmus
POCA, kuriuo buvo pakeista ir supaprastinta 1988 bei 1993 metų Baudžiamojo teisingumo įstatymuose bei 1986 ir 1994 metų Neteisėto disponavimo narkotikais įstatyme numatyta nusikalstamos kilmės turto konfiskavimo tvarka. Dabar šią tvarką
reguliuoja POCA 5 dalis. Šia procedūra gali būti paimamas bet koks turtas, kurį
teismas, remdamasis tikimybių balanso įrodinėjimo standartu, pripažįsta gautu iš
neteisėto pagal baudžiamąją teisę elgesio. Civilinė turto paėmimo procedūra gali
būti taikoma nepriklausomai nuo to, ar vyksta (ar vyko) baudžiamasis procesas dėl
nusikaltimų, susijusių su įtartinos kilmės turtu. Procesą Anglijoje inicijuoja SOCA,
Aukštesniajame teisme (angl. High Court) pareikšdama civilinį ieškinį asmeniui,
kurio turtas, kaip manoma, yra įgytas elgiantis neteisėtai (POCA 240 straipsnio 1 d.
a) p.). Procesas inicijuojamas, jeigu turto, kuris gali būti paimamas šios procedūros
pagrindu, vertė yra ne mažesnė kaip 10 000 GBP (apie 40 000 Lt).294
Proceso esmę sudaro tai, kad SOCA kreipiasi į teismą, prašydama išduoti asmens
turto laikinojo administravimo orderį (angl. interim receiver order), kuris tampa pagrindu areštuoti įtartiną turtą, taip pat paskirti jo administratorių. Šiuo orderiu apribojamos visos asmens teisės tokiu turtu naudotis (POCA 252 straipsnis), taip pat
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iš jo gali būti reikalaujama pristatyti turtą orderio gavėjui (SOCA) arba atlikti tam
tikrus kitus veiksmus, kurių šis paprašys (POCA 250 str.). Administratoriaus teisės
yra plačios, pvz.: reikalauti visos su turtu susijusios informacijos, ieškoti turto, kuriam orderis taikomas, inicijuoti greitai gendančių daiktų pardavimą ir pan. (POCA
247 str.). Įrodinėjimo standartas, kaip minėta, paremtas tikimybių balanso principu
(angl. on a balance of probabilities) (241 str. 3 d.), tačiau įstatymas nenumato turto
savininkui nepalankių prezumpcijų ir turto teisėtumo įrodinėjimo pareigos perkėlimo turto valdytojui. Įrodinėjimo našta tenka SOCA pareigūnams. SOCA pareigūnai neteisėtą (nusikalstamą) turto kilmę įrodinėja bendrai, jie neprivalo įrodyti,
iš kokios konkrečios rūšies neteisėtos veikos buvo gautas turtas. Pakanka, kad būtų
įrodyta, kad turtas gautas iš nusikalstamo pobūdžio veikų (pvz., iš įvairių nusikaltimų, kuriuos darė turto valdytojas) (POCA 242 str. 2 d. b) p.).
Itin didelį civilinės konfiskavimo procedūros skvarbumą pagal Anglijos teisę parodo tai, kad ši procedūra gali vykti ne tik nesant baudžiamojo proceso dėl nusikalstamos veikos, bet netgi tuomet, kai asmuo baudžiamajame procese yra išteisinamas
dėl nusikaltimų, kurie civiliniame konfiskavimo procese yra pripažįstami (remiantis žemesniu įrodinėjimo standartu) nusikalstamu būdu gauto turto šaltiniais. Tai
patvirtino Aukščiausiojo Teismo precedentas byloje Gale ir kt. prieš SOCA.295
Šioje byloje buvo nustatyta, kad SOCA, remdamasi POCA 5 dalies nuostatomis
dėl turto konfiskavimo civiliniame procese, kreipėsi į teismą ir išreikalavo konfiskavimo orderį 2 mln. svarų vertės D. Gale’o ir jo buvusios žmonos T. Gale turtui. SOCA
pavyko įtikinti teismą, jog labiau tikėtina, nei netikėtina, kad turtas įgytas, kiekvienam iš sutuoktinių ar jiems kartu darant nusikalstamas veikas, o būtent – verčiantis
prekyba narkotikais, plaunant pinigus bei vengiant mokesčių Anglijoje, Ispanijoje,
Portugalijoje ir kitose jurisdikcijose. Teismas orderį išdavė nepaisydamas to, kad
apeliantai už minėtus nusikaltimus nuteisti nebuvo. D. Gale’as už prekybą narkotikais teistas Portugalijoje, tačiau išteisintas, o Ispanijoje baudžiamasis procesas jo
atžvilgiu buvo nutrauktas suėjus senaties terminams.
Apeliantams atstovaujantis advokatas teigė, jog esminis turto arešto išdavimo
pagrindas – konstatavimas, jog D. Gale’as ir T. Gale yra kalti dėl tam tikrų nusikalstamų veikų padarymo. Taigi, nepaisant POCA 241 str. 3 d. nustatyto įrodinėjimo
standarto, paremto tikimybių balanso principu, turėjo būti taikomas baudžiamosiose bylose įprastas standartas, kai negali likti jokių abejonių dėl asmens kaltės (angl.
beyond reasonable doubt). Tokiomis aplinkybėmis esą buvo pažeista ir Konvencijos
295
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6 str. 2 d. įtvirtinta nekaltumo prezumpcija. Advokatas pastebėjo, jog, Portugalijos
teismui išteisinus D. Gale’ą dėl prekybos narkotikais, dėl šiojo elgesio nebegali būti
daroma jokia priešinga išvada.
Aukščiausiojo Teismo kolegijos pirmininkas Lordas Phillipsas, išanalizavęs
EŽTT jurisprudenciją dėl Konvencijos 6 str. 2 d. taikymo jau po to, kai asmuo baudžiamajame procese išteisinamas, pastebėjo, jog kai kurie teismo sprendimai nėra
vienareikšmiai. Šiuos atvejus vienijantis veiksnys – nustatytinas procesinis ryšys
tarp baudžiamojo proceso ir po jo vykstančių (civilinio pobūdžio) procedūrų, kai
pastarosios suvokiamos kaip baudžiamojo proceso pasekmė. Tik nustačius tokį
ryšį, galima kalbėti apie nekaltumo prezumpcijos galiojimą civiliniam procesui,
vykstančiam po to, kai baudžiamasis procesas jau yra pasibaigęs. Taip pat lordas
Phillipsas pastebėjo, kad visose analizuotose civilinėse bylose taikytas įrodinėjimo
standartas, pagrįstas tikimybių balanso principu (angl. on a balance of probabilities). Teisėjo požiūriu, šioje byloje minėtas ryšys, tarp D. Gale’o atžvilgiu pradėto baudžiamojo proceso Portugalijoje ir civilinio proceso Anglijoje, neegzistuoja.
Lordas Phillipsas pažymėjo, jog konfiskavimo procedūra nėra susijusi su „naujų
kaltinimų“ kėlimu, todėl nėra pagrindo teigti, jog turto konfiskavimas negali būti
paremtas tais pačiais įrodymais, civiliniame procese pripažintais pakankamais pagal tikimybių balanso įrodinėjimo standartą, nors jie ir buvo baudžiamajame procese pripažinti nepakankamais kaltininko kaltei pagrįsti pagal baudžiamosioms
byloms būdingą griežtą įrodinėjimo standartą. Taigi Anglijos teismas, spręsdamas dėl apeliantų turto konfiskavimo, galėjo atsižvelgti ir į įrodymus, kurie buvo
Portugalijoje pradėto baudžiamojo proceso ir kaltinimų pagrindas, juolab kad
Anglijos teismui pateikti įrodymai buvo kur kas gausesni. Esminis dalykas yra tas,
jog apeliantai negalėjo paaiškinti savo turimo turto teisėtos kilmės. Gausybė įrodymų leido manyti, kad labiau tikėtina, kad apeliantai susiję su nusikalstama veikla, pagrindžiančia jų turimo turto prigimtį. Teismas vieningai nusprendė atmesti
apelianto skundą šiuo klausimu.
Nusikalstamu būdu įgyto turto apmokestinimas
Skirtingai nuo Airijos, kur 1929 metais Aukščiausiasis Teismas byloje Hayes v.
Duggan suabejojo, ar teisinga būtų valstybei dalytis su kaltininku jo iš nusikalstamos veikos gautu pelnu jį apmokestinant, ir abejojo, ar tokios veikos laikytinos
„prekyba“ mokestinių įstatymų prasme, ir kur tik 1983 m. įstatymais buvo nugalėtas šis precedentas, Anglijoje nuo pat XX a. pradžios vyravo nuomonė, kad pajamų
mokestis pagal 1918 m. Pajamų mokesčio įstatymą taikytinas ne tik teisėtoms, bet ir
neteisėtoms pajamoms. Laikomasi „moraliai neutralaus“ požiūrio, kad nėra svarbu,
kokios kilmės yra pajamos, jos turi būti apmokestinamos, ir kad tai anaiptol nerodo
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valstybės paramos tokiai veiklai, valstybė tik vykdo techninę apmokestinimo veiklą
be vertybinės potekstės. Kita vertus, diskusijose dėl neteisėtai įgyto turto apmokestinimo taip ir nebuvo atkreiptas dėmesys, kad toks turtas yra ne tik apmokestinamas, bet ir konfiskuojamas, ir ar tokiu atveju pajamų apmokestinimas netampa pertekline, neproporcinga ir netgi baudžiamojo pobūdžio priemone, kas akivaizdžiai
prieštarautų mokesčių neutralumo principui.296
1932 m. byloje Mann prieš Nash, kurioje buvo sprendžiamas neteisėtų lošimo aparatų apmokestinimo teisėtumo klausimas, Anglijos Aukščiausiasis Teismas (Lordų
Rūmai) pasirėmė mokesčių neutralumo doktrina. Apmokestinimas yra tik fakto, o
ne vertinimo reikalas. Esą klaidinga teigti, kad valstybė negali gauti naudos iš tokios veiklos, kurią ji pati draudžia ir turėjo jai užkirsti kelią. Svarstymai apie veiklos neteisėtumą ir jos prevenciją neturi nieko bendra su mokesčių nuostatomis,
kurios taikomos vien fakto – gautų pajamų – pagrindu. Pajamų šaltinio pobūdis
yra nesusijęs klausimas. Valstybė nėra pažeidėjo bendrininkė ir ji „nesidalija“ pelnu, ji tik taiko mokesčius visoms pajamoms.297 Kur kas naujesniame 1997 m. precedente McGuckian prieš CIR buvo pakartota, kad mokestinė skola atsiranda vien
įstatymų normų, o ne moralinio vertinimo pagrindu.298 Vienintelė pajamų iš nusikaltimų apmokestinimą ribojanti sąlyga yra tai, ar konkretus nusikaltimas savo
pobūdžiu laikytinas „veikla“ mokestinių įstatymų prasme. Pagal Anglijos teismų
precedentus apmokestintina veikla laikytina kontrabanda, disponavimas narkotikais (Lindsay, Woodward & Hiscox prieš CIR [1932]), pelnymasis iš neteisėtų lošimo aparatų (Mann prieš Nash [1932]), disponavimas vogtais daiktais (Denman J in
Partridge prieš Mallandine [1886] 2TC179), tačiau paprastas plėšimas ar vagystė tokia nelaikytina. Dėl organizuotų nusikaltimų precedentų nėra, bet, Jos Didenybės
Mokesčių ir muitų tarnybos analitikų nuomone, tokia veikla turėtų atitikti apmokestinamos veiklos kriterijus.299
2002 metų POCA 6 dalis numato SOCA pareigūnų pareigą, gavus duomenų apie
galimai neteisėtos kilmės turtą, informuoti apie tai Mokesčių ir muitų tarnybos
pareigūnus.

296

Žr. Black S. M., ibid.
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Perteikta pagal: Jungtinės Karalystės Jos Didenybės Mokesčių ir muitų tarnybos medžiagą
Trade: Exceptions & alternatives: Illegal activities - no moral test. Prieiga per internetą: <http://
www.hmrc.gov.uk/manuals/bimmanual/bim22008.htm>.
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Žr. ten pat.
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Žr. ten pat.
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Anglijos teisėje numatytų konfiskavimo (turto paėmimo) mechanizmų atitikties europiniams žmogaus teisių apsaugos standartams klausimai300
Anglijos teisėje numatyta išplėstinio turto konfiskavimo procedūra buvo ne kartą skundžiama EŽTT keliant klausimą, ar nuostatos, kurios leidžia nusikalstamą
turto kilmę nustatyti laikantis žemesnio nei baudžiamajame procese įrodinėjimo
standarto, nepažeidžia asmens nekaltumo prezumpcijos (Konvencijos 6 str.) ir ar
nuosavybės teisės ribojimai taikant šią procedūrą yra proporcingi ir nepažeidžia
Konvencijos pirmojo protokolo pirmojo straipsnio. EŽTT visais atvejais konstatavo,
kad civilinės konfiskacijos procedūra buvo suderinama su europiniais žmogaus teisių apsaugos standartais.
Byloje Welch prieš Jungtinę Karalystę301 pareiškėjas tvirtino, kad turto konfiskavimas yra tolygus bausmei ir atitinkamai jį taikant turėtų būti laikomasi baudžiamojo proceso reikalavimų. Atitinkamai ši priemonė neturėtų būti taikoma turtui,
įgytam iš iki konfiskavimo procedūrą numačiusių įstatymų įsigaliojimo.
Welchas buvo pripažintas kaltu, padaręs iš viso penkias nusikalstamas veikas,
susijusias su prekyba narkotikais. Jam skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip
pat teismas išdavė turto konfiskavimo orderį 66 914 svarų sumai remdamasis 1986 m.
Prekybos narkotikais nusikaltimų įstatymo302 nuostatomis. Nesumokėjus nurodytos sumos, nuteistajam grėsė papildomi 2 laisvės atėmimo metai. Apeliacinės instancijos teismas Welchui laisvės atėmimo bausmę sumažino dvejais metais, o sumą,
numatytą konfiskavimo orderyje, – iki 59 914 svarų.
Kadangi įstatymas, kurio pagrindu buvo konfiskuoti pinigai, įsigaliojo jau po to,
kai Welchas padarė nusikaltimus, už kuriuos jis buvo nuteistas, jis padavė skundą
EŽTT ginčydamas, kad konfiskavimas prieštaravo Konvencijos 7 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintam imperatyvui, kuris draudžia nusikalstamos veikos padarymo metu nenumatytos bausmės skyrimą.
Pareiškėjas nurodė, jog turto konfiskavimas yra tolygus vienai iš bausmių rūšių – baudai. EŽTT sutiko, jog Konvencijos 7 str. kontekste į bausmės (baudos) sampratą gali patekti ir priemonės, skiriamos po apkaltinamojo nuosprendžio nusikalstamos veikos pagrindu. Sprendžiant, ar konkreti priemonė prilygintina bausmei,
turi būti atsižvelgiama į jos pobūdį ir tikslą, jos apibūdinimą pagal nacionalinę teisę,
300

Šiame skyriuje trumpai aptariamos dvi bene reikšmingiausios EŽTT bylos prieš Jungtinę
Karalystę. Platesnė šių bei kitų bylų analizė kartu su kitomis EŽTT bylomis proporcingumo
principo procesinio aspekto kontekste pateikiama 1.3.1.2.2 ir 1.3.1.3.3 skyriuose.
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EŽTT 1995 m. vasario 9 d. sprendimas byloje Welch prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 17440/90.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57927>.
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1986 m. Prekybos narkotikais nusikaltimų įstatymas. Prieiga per internetą: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/32>.
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priėmimo ir įgyvendinimo procedūrą, jos griežtumą. EŽTT pažymėjo, kad konfiskavimas pagal 1986 m. Prekybos narkotikais įstatymą taikomas tik tada, kai asmuo nuteisiamas už vieną ar kelis nusikaltimus, susijusius su prekyba narkotikais.
Teismas pripažino, kad įstatyme numatytų prezumpcijų taikymas303 gali leisti konfiskuoti ir tokį turtą, kuris nėra tiesiogiai susijęs su nusikaltimais, už kuriuos asmuo
nuteistas, tačiau tai jokiu būdu nepaneigia turto konfiskavimo ryšio su nusikalstama veika. EŽTT konstatavo, jog šios priemonės prevencinis tikslas akivaizdus – siekiama užkirsti kelią situacijai, kai nusikalsti apsimoka, ir užkardyti nusikalstamos
kilmės turto panaudojimą darant kitus, su narkotikais susijusius nusikaltimus, tačiau pripažino, jog teisės aktai, suteikiantys tokius plačius įgaliojimus konfiskuoti turtą lyg ir įprasmina tikslą nubausti nusikaltėlį. Pasak EŽTT, prevencijos ir reparacijos tikslai dera su nubaudimo siekiu ir gali būti vertinami kaip sudedamieji
bausmės sampratos elementai. Teismas pažymėjo, jog tam tikri turto konfiskavimo
orderio priėmimo niuansai taip pat byloja, jog ši priemonė gali būti prilyginama
bausmei (baudai): a) minėtų prezumpcijų taikymas; b) tai, jog konfiskavimo orderis
apima visas asmens gautas pajamas iš narkotikų, o ne tik pelną; c) teisėjo diskrecija
nustatyti konfiskuojamą sumą, atsižvelgiant į kaltininko kaltės laipsnį; d) galimybė,
asmeniui neįvykdžius teismo sprendimo dėl konfiskavimo, skirti papildomą laisvės
atėmimo terminą. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas pripažino, kad turto konfiskavimas prilygintinas bausmei, ir konstatavo Konvencijos 7 str. 1 d. pažeidimą,
tačiau čia pat akcentavo, jog ši išvada yra susijusi tik su konkretaus įstatymo nuostatų taikymu atgal, o pačios turto konfiskavimo procedūros teisėtumas, kovojant su
prekybos narkotikais rykšte, yra nekvestionuojamas.
Byloje Phillips prieš Jungtinę Karalystę304 buvo ginčijama, kiek yra pagrįsta taikyti asmeniui nepalankias prezumpcijas konfiskavimo procese.
Pareiškėjas buvo nuteistas už didelio kiekio kanapių dervos gabenimą. Jam skirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė. Pareiškėjo turto atžvilgiu prokuroras inicijavo
tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar jis pelnėsi iš prekybos narkotikais, kadangi tuo
metu galiojęs 1994 m. Prekybos narkotikais įstatymas305 numatė turto, įgyto iš ati303

Įstatymo 4 str. 3 d. numatytos šios prezumpcijos: a) bet kokia nuosavybė, kurią kaltininkas įgijo
per 6 metus iki jo atžvilgiu pradėto ikiteisminio tyrimo dienos bei turėjo ir po apkaltinamojo
nuosprendžio jo atžvilgiu priėmimo, yra laikoma įgyta verčiantis prekyba narkotikais; b) visos
kaltininko išlaidos buvo padengtos tokiomis nusikalstamos kilmės lėšomis; c) vertinant kaltininko įgytą turtą, laikomasi prezumpcijos, jog šis jį įgijo neturėdamas jokių kitų interesų, kaip
pasipelnyti iš prekybos narkotikais.
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EŽTT 2001 m. liepos 5 d. sprendimas byloje Phillips prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 41087/98.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59558>.
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1994 m. Prekybos narkotikais įstatymas. Prieiga per internetą: <http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1994/37>.
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tinkamų nusikalstamų veikų, konfiskavimą. Tyrimo metu paaiškėjo, jog pareiškėjas
neturėjo jokio deklaruoto apmokestinamo pajamų šaltinio, tačiau jo turimo turto vertė bei išlaidos siekė 117 838,27 svarų. Tyrimo ataskaita pateikta teismui, teigiant, jog pareiškėjas minėta suma pasipelnė iš prekybos narkotikais. Teismas, remdamasis Prekybos narkotikais įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, pasirėmė tokiomis
prezumpcijomis: a) bet kokia nuosavybė, kurią kaltininkas įgijo per 6 metus iki jo
atžvilgiu pradėto ikiteisminio tyrimo dienos bei turėjo ir po apkaltinamojo nuosprendžio jo atžvilgiu priėmimo, yra laikoma įgyta verčiantis prekyba narkotikais;
b) visos kaltininko išlaidos buvo padengtos tokiomis nusikalstamos kilmės lėšomis; c) vertinant kaltininko įgytą turtą, laikomasi prezumpcijos, jog šis jį įgijo neturėdamas jokių kitų interesų (kaip pasipelnyti iš prekybos narkotikais). Pareiškėjui
nepavyko įtikinamai paaiškinti turimo turto kilmės ir teismas konstatavo, jog pareiškėjas pelnėsi iš prekybos narkotikais, tiesa, atsižvelgdamas į tam tikrus faktus,
konfiskuotiną sumą sumažino iki 91 400 svarų.
Pareiškėjas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą teigdamas, jog prezumpcijos, kurių laikėsi teismas, spręsdamas klausimą dėl jo turto konfiskavimo, pažeidė
nekaltumo prezumpciją, įtvirtintą Konvencijos 6 str. 2 d.
EŽTT pažymėjo, kad, norint įvertinti, ar Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies
nuostatos galioja turto konfiskavimo procese, esminis klausimas yra, ar prokuroro pareiškimas išduoti konfiskavimo orderį nuteistojo turto atžvilgiu Konvencijos
6 straipsnio 2 dalies prasme reiškė naują „kaltinimą“.
Tam, kad atsakytų į šį klausimą, teismas išnagrinėjo tris kriterijus, būtent – turto konfiskavimo proceso klasifikaciją pagal nacionalinę teisę, prigimtį bei bausmės, kurią rizikavo gauti apeliantas, rūšį ir sunkumą. Kalbant apie pirmąjį kriterijų, EŽTT pažymėjo, jog nepaisant to, kad Anglijos teismų praktika šiuo klausimu
nevienoda,306 turto konfiskavimo procedūra nėra susijusi su naujų kaltinimų pateikimu – turto konfiskavimas yra dalis kaltininko nubaudimo proceso, taikomas tuomet, kai kaltininkas jau nubaustas, o jokie nauji kaltinimai jam nėra pareiškiami.307
Analizuodamas antrąjį ir trečiąjį kriterijus, EŽTT pažymėjo, jog konfiskavimo procedūros esmė nėra nuteisti ar išteisinti konkretų asmenį. Nors nacionalinis
teismas ir preziumavo, jog praeityje apeliantas darė panašius nusikaltimus, tai jo
306

Škotijos apeliacinio teismo 2000 m. spalio 13 d. sprendime byloje McIntosh prieš Jos Didenybės
Advokatą nuspręsta, jog taikytos prezumpcijos prieštarauja nekaltumo prezumpcijai, kadangi
remiamasi neįrodytais faktais apie asmens neva darytas nusikalstamas veikas, iš kurių, kaip manoma, jis pelnėsi. Aukščiausiojo Teismo 2001 m. vasario 5 d. sprendime Jos Didenybės Advokatas
prieš McIntosh buvo nuspręsta, jog turto konfiskavimo procedūrai nekaltumo prezumcija netaikoma, kadangi nauji kaltinimai tokiu atveju nereiškiami, o tai tik dalis kaltininko nubaudimo
proceso, taikoma tuomet, kai kaltininkas jau nubaustas.
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Anglijos apeliacinio teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nuosprendis byloje R. prieš Benjafield ir kitus.
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teistume neatsispindėjo, todėl negali būti teigiama, jog apeliantas tokiu būdu buvo
apkaltintas naujų nusikaltimų darymu. Nagrinėdamas Konvencijos 6 straipsnio 2
dalį, EŽTT išaiškino, jog teisė būti laikomam nekaltu pagal šią nuostatą gali būti
įgyvendinta tik tada, kai asmuo yra „kaltinamas“ konkrečiu nusikaltimu. Kai tik
įrodoma kaltinamojo kaltė ir jis nuteisiamas, nekaltumo prezumpcija tolesnėms
procedūroms, susijusioms su nubaudimo procesu, nebegalioja, išskyrus atvejus, kai
iškyla grėsmė, jog asmeniui pareiškiami nauji kaltinimai, turėsiantys įtakos tam
procesui. Remiantis tuo, kas išdėstyta, EŽTT nusprendė, jog Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis turto konfiskavimo procedūrai netaikoma.
Taip pat pareiškėjas ginčijo tai, jog teismo taikytos prezumpcijos, sprendžiant
klausimą dėl apelianto turto konfiskavimo, pažeidė jo teisę į teisingą teismo procesą, kurią saugo Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis. EŽTT konstatavo, jog Konvencijos
6 straipsnio 1 dalis taikoma turto konfiskavimo procedūrai, tačiau jokios apelianto
teisės nebuvo pažeistos, sprendimą grįsdamas tokiais argumentais: a) turto nusikalstamos kilmės vertinimas atliktas ir viešo teismo proceso metu, iš anksto atskleidžiant kaltinamojo atžvilgiu iškeltos baudžiamosios bylos faktus, suteikiant
apeliantui galimybę pateikti rašytinius ir žodinius įrodymus; b) teismas galėjo skirti
mažesnį, nei prašoma, turto (atitinkamos išmokėtinos sumos) konfiskavimą, esant
didesnei tikimybei, jog tam tikra konfiskuotino turto dalis nėra neteisėtos kilmės
(kaip ir buvo padaryta byloje); c) teismas galėjo atsisakyti taikyti anksčiau minėtas
prezumpcijas, jei tai keltų pernelyg didelę riziką, kad bus priimtas neteisingas sprendimas. Nors tiesioginių įrodymų, jog pareiškėjo turtas buvo įgytas nusikalstamu
būdu, nebuvo, tyrimo metu surinkti duomenys parodė, jog tokia tikimybė egzistuoja, o apeliantas nesugebėjo įrodyti, jog yra atvirkščiai, nors būdai pagrįsti asmens
turto teisėtumą yra paprasti ir aiškūs.
Pareiškėjo teigimu, konfiskavimo procedūra, taikyta jo turtui, pažeidė
Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio 2 dalį, užtikrinančią asmenų teisę disponuoti nuosavybe. EŽTT pripažino, kad konfiskavimas Konvencijos prasme prilygsta baudos bausmei, todėl patenka į Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio
2 dalies apimtį, kadangi ši leidžia susitariančioms valstybėms kontroliuoti asmens
disponavimą turtu, siekiant užtikrinti baudų apmokėjimą. Tačiau, kaip pažymėjo
EŽTT, būtina atsižvelgti į šioje nuostatoje užfiksuotą esminį principą – taikomos atitinkamos priemonės turi būti proporcingos tam tikslui, kurio jomis siekiama. Turto
konfiskavimo pagal minėtą įstatymą paskirtis – veiksminga kova su itin pavojingais
nusikaltimais, susijusiais su prekyba narkotikais, atimant iš kaltininkų gautą naudą
ir taip darant tiek atgrasantį, tiek prevencinį poveikį kaltininkams, kad jie nebedarytų nusikalstamų veikų ateityje. Atsižvelgiant į siekiamą tikslą, pritaikytos turto
konfiskavimo priemonės (pareiškėjo nuosavybės teisės ribojimai) nebuvo pernelyg
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griežti ir neproporcingi minėtam tikslui. Tai leido padaryti išvadą, kad Konvencijos
pirmojo protokolo 1 straipsnio 2 dalis nebuvo nepažeista.
3.4.3. ITALIJA308

Italija yra šalis, kurioje visuomenė ir valstybė nuo seno susiduria su itin grėsminga organizuotų nusikaltėlių galia. Italijos mafiozų įžūlumo viršūne galima laikyti
1992 metų gegužės 23 d. išpuolį, kai buvo susprogdintas antimafijos proceso teisėjas
Giovanni Falcone su žmona bei trimis juos lydėjusiais policininkais.309 Italijos valdžia ypatingos skubos tvarka (vos per porą savaičių po šio nusikaltimo, birželio 8 d.)
priėmė įstatymus, kurie, be kitų antimafinių priemonių, numatė išplėstines turto konfiskavimo galias. Nusikalstamo praturtėjimo nusikaltimo sudėtis310 taip pat
buvo įteisinta tuojau po G. Falcone žūties priimtais įstatymais, tačiau ji buvo pripažinta antikonstitucine Italijos Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 17 d. nutarimu.
Be tradicinio ir išplėstinio konfiskavimo, taikomų baudžiamąja tvarka nuteistiems
ar pripažintiems pavojų keliančiais asmenims, Italijoje (dar nuo 1982 metų) yra taikoma ir nuo baudžiamojo proceso visiškai nepriklausoma, į asmenų, kurie įtariami
ryšiais su mafija, valdomą turtą nukreipta civilinio konfiskavimo procedūra. Kai
turtas yra konfiskuojamas, mokestinės priemonės pagal Italijos teisę nėra taikomos.
Tradicinis turto konfiskavimas baudžiamajame procese
Pagal Italijos teisę turto konfiskavimas nėra bausmė. Tai viena iš vadinamųjų administracinių saugumo priemonių, kurios gali būti taikomos nuteistiems už nusikaltimus asmenims, o kai kuriais atvejais ir ne nuteistiems, bet pavojingą veiką padariusiems asmenims (nesulaukusiems atsakomybei būtino amžiaus, nepakaltinamiems
ir pan.). Šioms priemonėms netaikomas asmens padėtį sunkinančio įstatymo taikymo atgal draudimas, jos taikomos tokios, kokios yra numatytos teismo sprendimo priėmimo metu (Italijos Respublikos baudžiamojo kodekso311 (toliau vadinama – Italijos BK) 8 dalis. Administracinės saugumo priemonės).
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Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame Francesco Paolo Marinaro, Italijos teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos generalinio direktorato pareigūnui.
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G. Falconi buvo vienas iš teisėjų „Maksi procese“, kuriame buvo teisiami 474 mafiozai. Plačiau
apie G. Falconi: <http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Falcone>.
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Turima galvoje baudžiamoji atsakomybė, kuri taikoma asmeniui neįrodžius turimo turto teisėtumo, kaip priemonė palengvinti neteisėtai įgyto turto konfiskavimą. Italijos BK, kaip ir visų
kitų valstybių įstatymai, numato baudžiamąją atsakomybę už disponavimą nusikalstamu būdu
įgytu turtu, kai nusikalstamą turto kilmę iš kitų nusikaltimų privalo įrodyti valstybės kaltintojai
(Italijos BK 648 ir 648-bis str. Pinigų, turto plovimas, 648-ter str. nusikalstamu būdu įgyto turto
naudojimas ekonominėje ar finansinėje veikloje).
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Italijos Respublikos baudžiamasis kodeksas (2013 m. birželio 3 d. redakcija). Prieiga per internetą: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653>.
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Šio skyriaus 240 straipsnio pirma dalis numato, kad teismas gali nurodyti konfiskuoti daiktus, panaudotus darant nusikalstamą veiką arba tuos, kuriuos planuota
panaudoti ją darant, taip pat ir pajamas ar pelną iš nusikalstamos veikos. Turto konfiskavimą teismas taiko savo nuožiūra tuomet, kai laiko tai tinkama ir proporcinga
priemone. Bylose dėl mafijos nusikaltimų (BK 416-bis str.) ir dėl pavojaus visuomenei sukėlimo platinant, skleidžiant kenksmingus produktus ar medžiagas, kai kyla
sunkių padarinių (BK 446 str.), turto konfiskavimas yra privalomas. Kita vertus, ne
paslaptis, mafijos turto konfiskavimo efektyvumas taikant tradicinius baudžiamojo
proceso principus yra minimalus, nes akivaizdu, kad reikalaujant nustatyti tiesioginį turto ryšį su gerai organizuotų nusikaltėlių padarytais nusikaltimais ir dar keliant tokio ryšio nustatymui aukštus baudžiamojo proceso įrodinėjimo standartus
pasiekti teigiamų rezultatų vargiai įmanoma, nekalbant, kad itin sunku įrodyti ir
pačius mafijos padarytus nusikaltimus.312
Italijos BK 240 straipsnio 2 dalis numato ir kitus atvejus, koks turtas konfiskuojamas privalomai:
a) užmokestis už nusikaltimo padarymą;
b) turtas ar kompiuterinės ar elektroninės priemonės, kurios bent iš dalies buvo
panaudotos darant kompiuterinius nusikaltimus (Italijos BK 615-ter, 615-quater, 615-d, 617-a, 617 ter, 617-quater, 617-d, 617-e, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-d, str.), taip pat kompiuterinį sukčiavimą (Italijos BK 640-b and 640-d), išskyrus atvejus, kai šie daiktai priklauso asmenims, nesusijusiems su padarytais
nusikaltimais;
c) daiktai, kurių gamyba, naudojimas, laikymas ar platinimas yra draudžiamas
baudžiamuoju įstatymu, išskyrus atvejus, kai šie daiktai priklauso asmenims,
nesusijusiems su padarytais nusikaltimais, ir šie asmenys turi specialius leidimus šiuos daiktus laikyti.
Išplėstinis turto konfiskavimas
Išplėstinis konfiskavimas kaip kovos su organizuotais nusikaltimais priemonė buvo
numatyta 1994 m. birželio 20 d. įstatymu Nr. 399/1994, kuriuo buvo papildytas
1992 m. birželio 8 d. įstatymas Nr. 306/1992313 nauju 12-sexies straipsniu. Šia priemone įstatymas buvo skubiai papildytas po to, kai minėtu Italijos Konstitucinio Teismo
312

Vettori B. Tough on criminal wealth: exploring the practice of proceeds from crime confiscation
in the EU. Springer, 2006, p. 81.
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Įstatymas dėl skubių Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų ir kovos su mafijos nusikaltimais
priemonių Nr. 306/1992. Prieiga per internetą: <http://www.interno.gov.it/dip_ps/dia/normative/
d.l.306-1992.pdf>, su 2008 metų pakeitimais: <http://www.benisequestraticonfiscati.it/Joomla/
images/pdf/normativa_leggi/d_l_8_6_1992_n_306.pdf>.
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1994 m. vasario 17 d. nutarimu įstatymo Nr. 306/1992 12-d straipsnio 2 dalies nuostata, numačiusi baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą, kai kaltinamasis
neįrodo turimo turto teisėtos kilmės, buvo pripažinta antikonstitucine, dėl ko Italijos
teisėsauga neteko efektyvaus, bet su baudžiamojo proceso principais ir žmogaus teisių apsaugos standartais nesuderinamo neteisėtai įgyto turto paėmimo įrankio.
12-sexies straipsnis numato galimybę baudžiamajame procese iš nuteistojo (tik
iš nuteistojo) dėl tam tikrų nusikaltimų konfiskuoti turtą, kurio tiesioginis ar netiesioginis savininkas (per kitus asmenis, įmones) jis yra arba jis gali laisvai tuo turtu
naudotis ir kuris viršija nuteistojo deklaruotas pajamas pagal pajamų ar kitų mokesčių deklaracijas ir ekonominės veiklos apimtį, o jų teisėtumo jis negali pagrįsti.
Išplėstinį konfiskavimą teismas gali taikyti priėmęs apkaltinamąjį nuosprendį dėl
bent vieno iš šių nusikaltimų:
dalyvavimas mafijos tipo nusikalstamoje organizacijoje (BK 416-bis str.), dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, darančioje nusikaltimus, susijusius su migracijos įstatymų pažeidimais (BK 416 str. 6 dalis), praktiškai visi nusikaltimai viešojo
administravimo srityje (kyšininkavimas, pasisavinimas, iššvaistymas ir kt., BK 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325 straipsniai), nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei (BK 473, 474 str.), disponavimas falsifikuotomis prekėmis (BK 517-ter, 517-quater str.), vergvaldystė (BK 600 str.), prekyba
žmonėmis, vergais (BK 601, 602 str.), turto prievartavimas (BK 629, 630 str.), lupikavimas (BK 644, 644-bis str.), pinigų plovimas (BK 648 str., įstatymo Nr. 365/1992
12-quinquies 1 dalis), nusikaltimai, numatyti konsoliduoto įstatymo Nr. 309/1990 Dėl
narkotikų ir psichotropinių medžiagų 73 (išskyrus 5 dalį) ir 74 straipsniuose, taip pat
kontrabandos, teroristiniai nusikaltimai ir nusikaltimai Italijos konstitucinei tvarkai.
Pagal naujausią Italijos kasacinio teismo suformuotą praktiką nėra būtina, kad
būtų nustatytas ryšys tarp konfiskuotino turto ir nusikaltimo, už kurį asmuo yra
nuteistas, nes kitaip būtų nepaprastai (ir be jokios būtinybės) išplėstas įrodinėtinų aplinkybių ratas.314 Išplėstiniu konfiskavimu siekiama ne konfiskuoti naudą
iš konkrečių nusikaltimų, o paimti visą nuteistojo neteisėtai įgytą turtą. Italijos
Aukščiausiojo Teismo jungtinės sesijos teigimu, išplėstinio turto konfiskavimo atveju turi būti nustatomi du dalykai: teisėsaugos institucijos turi kruopščiai ištirti nuteistojo faktiškai turimą turtą ir parodyti jo neatitikimą su deklaruotų pajamų, turto ir ekonominės veiklos apimtimi, o nuteistasis turi pateikti įtikinamus (ir ne vien
314

Italijos kasacinio teismo 2009 m. vasario 26 d. nutartis Nr. 10549, nuoroda iš Tancredi P. I beni
confiscati alla criminalità organizzata. Aspetti giuridici e sociologici, 2010 (Turto konfiskavimas
iš organizuotų nusikaltėlių. Teisiniai ir sociologiniai aspektai) // Centro di documentazione su
carcere, devianza e marginalità. Prieiga per internetą: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/
law-ways/tancredi/cap2.htm#n8>.
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formalaus pobūdžio) įrodymus, kad turto šaltiniai yra legalūs ir negali apsiriboti
vien paneigimu, kad turtas gautas iš jam inkriminuotų nusikaltimų.315
Pagal įstatymo Nr. 306/1992 12-sexies (e) straipsnio 2-ter dalį, kuria įstatymas
buvo papildytas 2008 metais, yra numatyta, kad, nesant galimybės paimti konfiskuotiną turtą, teismas gali nuspręsti išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią
pinigų sumą.
Įstatymo Nr. 306/1992 12-sexies straipsnio 4-bis dalis numato, kad iš konfiskuotino turto yra atlyginama nusikaltimu padaryta žala. Šio straipsnio 4-ter dalis
numato, kad dalis lėšų skiriama priemonėms, skirtoms aukų apsaugai nuo organizuotų ir teroristinių nusikaltimų. Taip pat dalis lėšų nustatyta tvarka gali būti skiriamos Solidarumo fondui, iš kurio mokamos kompensacijos nusikaltimų aukoms,
kurioms nepavyksta gauti realaus viso dėl nusikaltimo patirtos žalos atlyginimo.
Turto konfiskavimo procesas, nesusijęs su baudžiamuoju procesu
Italijoje prevencinis neteisėtos kilmės turto arešto ir konfiskavimo mechanizmas
pirmą kartą buvo numatytas dar 1982 m. rugsėjo 13 d. Priemonių prieš mafiją įstatymo Nr. 575/1965 pakeitimais, jį papildžius 2-bis ir 2-ter straipsniais316. Šis įstatymas neteko galios 2011 metais įsigaliojus įstatymui Nr. 159/2011, kuriame antimafijos įstatymų nuostatos buvo kodifikuotos į Antimafijos kodeksą317.
Antimafijos kodeksas numato turto konfiskavimo procedūrą, savo esme labai
panašią į išplėstinį turto konfiskavimą: atliekamas asmens turto tyrimas, nustatoma disproporcija tarp jo teisėtai pagrįstų ir faktinių pajamų, turto ir ekonominės
veiklos apimčių ir taikoma disproporciją sudarančio turto neteisėtumo prezumpcija,
kurią asmuo turi galimybę paneigti pateikdamas įtikinamus turto teisėtumo įrodymus. To asmeniui nepadarius, teismas priima sprendimą jo teisėtomis pajamomis
nepagrįstą turtą konfiskuoti (Antimafijos kodekso 24 straipsnis). Esminis skirtumas nuo kitų ligi šiol aptartų procedūrų yra tas, kad ši procedūra gali vykti net ir
nepradėjus jokio baudžiamojo proceso arba lygiagrečiai jam ir visiškai nepriklauso nuo baudžiamojo proceso sėkmės ar nesėkmės. Be to, Antimafijos kodekso 30
straipsnis numato, kad tokiu atveju, kai tam pačiam turtui yra taikomi apribojimai
baudžiamajame procese ir procese pagal Antimafijos kodeksą, taikoma Antimafijos
315

Italijos Aukščiausiojo Teismo jungtinės sesijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartis, cituota pagal
Tancredi P. I bieni confiscati.
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Priemonių prieš mafiją įstatymas Nr. 575/1965. Prieiga per internetą: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/legge-575-1965.html>.
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Antimafijos įstatymų ir prevencijos priemonių kodeksas (Antimafijos kodeksas), patvirtintas
įstatymu Nr. 159/2011 su vėlesniais pakeitimais. Prieiga per internetą: <http://www.altalex.com/
index.php?idnot=53421>.
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kodekse nustatyta procedūra, išskyrus atvejus, kai turtas yra konfiskuojamas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu – tuomet jis pereina valstybei ir jo atžvilgiu konfiskavimo procedūra pagal Antimafijos kodeksą yra nutraukiama.
Konfiskavimo pagal Antimafijos kodeksą procedūra gali būti taikoma labai plačiam asmenų ratui, ne tik galimai priklausantiems mafijai, bet ir kitiems asmenims,
kurių veikla gali kelti pavojų visuomenės ir valstybės saugumui (4 straipsnis):
a) asmenims, įtariamiems, kad jie priklauso mafijos tipo organizacijai (Italijos BK
416-bis str.);
b) asmenims, įtariamiems dėl Italijos baudžiamojo proceso kodekso318 51 straipsnio
3-bis dalyje numatytų nusikaltimų (t. y. tais pačiais, kurių pagrindu yra taikomas išplėstinis turto konfiskavimas);
c) asmenims, nurodytiems Antimafijos kodekso 1 straipsnyje (tie, kurie aa) surinktų įrodymų pagrindu įtariami tuo, kad užsiima nusikalstama veikla, duodančia
pelno (it. dediti a traffici delittuosi); bb) kurių elgesys ir gyvenimo standartai rodo
gyvenant iš pajamų iš nusikalstamų veikų, cc) apie kuriuos yra surinkta faktų,
kad jų veikos susijusios su nusikaltimais, kurie daro žalą ar kelia grėsmę vaikų
fiziniam ar psichiniam vystymuisi, jų sveikatai arba visuomenės saugumui);
d) asmenims, kurie rengiasi padaryti nusikaltimus platindami, skleisdami kenksmingus produktus ar medžiagas (BK 438, 439 str.), smurtinius nusikaltimus,
keliančius pavojų visuomenės saugumui (veiksmai, siekiant nužudyti žmonių,
gaisras, neteisėtas disponavimas sprogmenimis ir kt., BK 422–437 str.), įtariamiems dėl dalyvavimo ginkluotoje gaujoje (BK 306 str.), rengiantiems nusikaltimus prieš valstybę (BK 284–286 str.), žmogaus pagrobimą (BK 605, 630 str.), taip
pat nusikaltimui tarptautinio terorizmo tikslais;
e) asmenims, kurie buvo 1952 m. birželio 20 d. įstatymu Nr. 645/1952 uždraustų
politinių organizacijų nariais ir tęsia savo politinę veiklą;
f) aktyviai mėginantiems atkurti Fašistų partiją;
g) ir kai kurie kiti asmenys, kurių veikla buvo uždrausta įstatymais ir kurie kelia
pavojų visuomenės saugumui, bei asmenys, finansuojantys visas minėtas neteisėtas veiklas.
Taip pat ši procedūra gali būti taikoma asmenims, kuriems yra taikomos tarptautinės ekonominės finansinės sankcijos (16 str.).
Šių asmenų atžvilgiu atliekamas viso jų nuosavo ar laisvai jiems prieinamo turto, ekonominės finansinės veiklos tyrimas. Tyrimas apima ir šių asmenų sutuoktinių, vaikų, per paskutinius 5 metus kartu gyvenusių asmenų ir juridinių asmenų, su
318

Italijos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija). Prieiga per
internetą: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=2011>.
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kuriais minėti asmenys turėjo tiesioginių ar netiesioginių ryšių, turtą ir ekonominę
finansinę veiklą.
Šio kodekso 26 straipsnis numato, kad jeigu nustatoma, kad šių asmenų turtas
buvo fiktyviai perleistas kitiems asmenims, konfiskavimo orderiu šie sandoriai pripažįstami negaliojančiais. Preziumuojama, kad sandoris yra fiktyvus, jeigu turtas
per 2 metus iki jo arešto buvo a) perleistas sutuoktiniui, vaikams, giminaičiams iki
ketvirto, o kai kuriais atvejais net iki šešto giminystės laipsnio, b) perduotas neatlyginamai ar be jokio užstato.
Nesant galimybės areštuoti ar konfiskuoti konkretų turtą, gali būti areštuojamas
ir konfiskuojamas kitas tokios pačios vertės turtas ar pinigai (25 straipsnis).
Šio kodekso 24 straipsnio 2 dalis numato ne itin ilgą visos šios procedūros taikymo terminą. Ji neturi trukti ilgiau kaip 1,5 metų, o sudėtingais atvejais (čia pastebėtina, kad absoliuti dauguma Antimafijos kodekso taikymo atvejų galėtų būti
tokiais laikomi) šis terminas gali būti pratęstas du kartus po pusmetį. Ši norma, nors
ir skatinanti teisėsaugos institucijų aktyvumą, kartu tam tikra apimtimi riboja visos
konfiskavimo procedūros efektyvumą.
Mokestinės priemonės
Kaip ir kitose valstybėse, visos pajamos, gaunamos tiek teisėtai, tiek neteisėtai, gali
būti apmokestintos pajamų mokesčiais. Tik skiriasi valstybių pozicija, ar gali būti
apmokestinamos tokios pajamos ir toks turtas, kuris yra valstybės konfiskuojamas.
Skirtingai nuo, pvz., anglosaksų valstybių (Airijos, Anglijos), kur konfiskavimas ir
apmokestinimas taikomas kumuliatyviai, dėl ko apmokestinimas įgauna iš esmės
baudinį pobūdį, pagal Italijos įstatymus konfiskuotas turtas neapmokestinamas, remiantis argumentu, kad valstybė neapmokestina turto, kuris jai pačiai priklauso
(konfiskavus). Antimafijos kodekso 50 straipsnio 2 dalis numato, kad, konfiskavus
turtą, akcijas ar įmones, mokestiniai įsipareigojimai jų atžvilgiu išnyksta dėl skolininko ir kreditoriaus sutapimo Italijos CK 1253 straipsnio prasme.319
Kita vertus, Antimafijos kodekso 51 straipsnis numato, kad kol turtas nėra konfiskuotas, o yra areštuotas, iš šio turto gaunamos pajamos yra apmokestinamos pajamų mokesčiu.
Konfiskavimo (turto paėmimo) mechanizmų konstitucingumo klausimai
Italijos Konstituciniam ir Kasaciniam teismams buvo skundžiami visi „netradiciniai“ turto konfiskavimo mechanizmai, palengvinę neteisėtai įgyto turto
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konfiskavimą – neteisėto praturtėjimo sudėtis, išplėstinis konfiskavimas ir, žinoma,
prevencinis civilinis turto konfiskavimas.
Neteisėto praturtėjimo nusikaltimo sudėties konstitucingumas
Neteisėto praturtėjimo sudėtis buvo numatyta 1992 m. birželio 8 d. įstatymo
Nr. 306/1992 12-quinquies (d) straipsnio 2 dalyje. Ši norma savo turiniu iš esmės
buvo identiška dabartinei išplėstinio turto konfiskavimo normai, numatytai to paties įstatymo 12-sexies (e), išskyrus du momentus – jai taikyti pakako įtarimo dėl
tam tikrų nusikaltimų padarymo, o ne nuteisimo dėl jų, ir tai, kad ji numatė ne tik
pagrindą konfiskuoti turtą, bet ir kriminalinę sankciją – nuo 2 iki 4 metų laisvės
atėmimo, kai išplėstinio konfiskavimo normos pritaikymo pasekmė – tik neteisėtai
įgyto turto paėmimas.
Norma numatė, kad asmenys, įtariami padarę tam tikrus (daugeliu atvejų organizuotus) nusikaltimus320 arba kurių atžvilgiu yra taikomos antimafijos įstatymų
numatytos prevencijos priemonės, patys, per trečiuosius asmenis ar juridinius asmenis turėjo ar laisvai naudojosi turtu, kurio vertė yra neproporcinga jų deklaruotoms
pajamoms ar ekonominės finansinės veiklos apimtims ir kurie negali pagrįsti tokio
turto teisėtumo, baudžiami nuo 2 iki 4 metų, o nepagrįstas turtas konfiskuojamas.321
Konstitucinis Teismas 1994 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 48 pripažino šią normą
prieštaraujančią Italijos Konstitucijai. Teismas pabrėžė, kad puikiai supranta visuomenės ir valstybės interesą turėti efektyvų teisinį instrumentą prieš mafiją, kurios
„agresija pasiekė visiškai netoleruotinas aukštumas“, tačiau net ir tokiame kontekste
pamatinės konstitucinės žmogaus teisės negali būti ignoruojamos. Pripažinta, kad
tai, kad baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą taikoma tik asmenims,
įtariamiems dalyvavimu organizuotų nusikaltimų daryme ar priklausymu mafijai,
pažeidžia asmenų lygybės principą, atsižvelgiant į tai, kad „įtariamojo“ statusas yra
laikinas ir nėra grindžiamas neabejotinais įrodymais. Prevencinių priemonių taikymo įtariamiems asmenims pagrindai negali būti pakankamu pagrindu taikyti baudžiamąją atsakomybę. Kartu pripažinta, kad tokia norma pažeidžia asmens teisę į
gynybą, o būtent teisę tylėti baudžiamojo proceso metu. Pagal neteisėto praturtėjimo
normą asmuo turėjo aktyvią pareigą įrodinėti, kad jo deklaruotas pajamas viršijusio
turto kilmė yra teisėta. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad iš principo negalima
konstruoti tokių baudžiamosios atsakomybės sąlygų, kurios būtų preziumuojamos,
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Tai iš esmės tie patys nusikaltimai, kuriuos padarius taikomas išplėstinis konfiskavimas.
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Įstatymas dėl skubių Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų ir kovos su mafijos nusikaltimais
priemonių Nr. 306/1992. Prieiga per internetą: <http://www.interno.gov.it/dip_ps/dia/normative/
d.l.306-1992.pdf>.
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kaip šiuo atveju teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto neteisėtumas. Toks konstravimas pažeidžia asmens nekaltumo prezumpciją.322
Išplėstinio turto konfiskavimo konstitucingumas
Kaip jau buvo minėta, išplėstinio turto konfiskavimo norma buvo priimta po
1994 m. vasario 17 d. Konstitucinio Teismo sprendimo, kuriuo neteisėto praturtėjimo sudėtis buvo pripažinta antikonstitucine. Ši norma ir teismo teisė areštuoti turtą
siekiant užtikrinti išplėstinį konfiskavimą buvo taip pat apskųsta Konstituciniam
Teismui. 1996 m. sausio 29 d. sprendimu Konstitucinis Teismas pripažino, kad ji
neprieštarauja Konstitucijai. Kadangi išplėstinis konfiskavimas nereiškė jokio baudžiamojo kaltinimo, suprantama, ankstesnėje byloje keltas klausimas dėl nekaltumo
prezumpcijos negalėjo būti keliamas. Buvo iškeltas klausimas, ar asmens pripažinimas kaltu dėl tam tikrų nusikaltimų gali būti pagrįstu pagrindu taikyti konfiskavimą turtui, kurio tiesioginis ryšys su tais nusikaltimais nepadarytas. Konstitucinis
Teismas paneigė šias abejones, pabrėždamas, kad nusikaltimų, kurie suteikia pagrindą taikyti išplėstinį konfiskavimą, pobūdis leidžia daryti visai protingą ir gyvenimišką prielaidą, kad nuteistojo turtas, kurio teisėtumo jis negali pagrįsti, gali būti
susijęs su nusikalstamo pobūdžio veikomis. Taip pat atmetė abejones dėl asmens
teisės į gynybą, nurodydamas, kad asmuo turi galimybę įrodinėti turto teisėtumą ir
skųsti jam taikomą turto areštą ar konfiskavimą.
Prevencinio civilinio turto konfiskavimo procedūros konstitucingumas
Šios priemonės buvo skundžiamos aukščiausiesiems teismams keliant klausimus
tiek dėl jos keliamų suvaržymų proporcingumo asmens teisės į nuosavybę kontekste,
turto neteisėtos kilmės įrodinėjimo standartų (ne)pakankamumo, dėl įrodinėjimo
pareigos atsakovui perkėlimo nesiderinimo su nekaltumo prezumpcija.
Spręsdamas turto arešto ir konfiskavimo priemonių suderinamumo su teise laisvai vykdyti privačią ekonominę veiklą bei teise netrukdomai naudotis privačia nuosavybe (Konstitucijos 41 ir 42 str.) klausimą, Italijos kasacinis teismas pasisakė, jog
šios teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos, jeigu to reikalauja pamatiniai interesai323 (kaip antai – apsisaugoti nuo itin pavojingų organizuotų nusikaltimų).
Dėl žemesnių nei baudžiamajame procese įrodinėjimo standartų pakankamumo
ir įrodinėjimo pareigos perkėlimo asmeniui leistinumo taikant prevencines priemones Konstitucinis Teismas pasisakė dar 1968 m. sprendime Nr. 53. Jis pabrėžė, kad
322

Italijos Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 48. Prieiga per internetą:
<http://www.cortecostituzionale.it/actionIndiciAnnuali.do>. Taip pat žr. Tancredi P.
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Italijos kasacinio teismo 1985 m. sausio 4 d. nuosprendis Pipitone byloje, cituota pagal EŽTT
1994 m. vasario 22 d. sprendimą byloje Raimondo prieš Italiją, Nr. 12954/87.
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Italijos teisinėje sistemoje egzistuoja esminis skirtumas tarp bausmių ir prevencinių
priemonių. Bausmės atspindi reakciją į nusikalstamą elgesį ir tokio elgesio pasekmes, o prevencinėmis priemonėmis stengiamasi šį elgesį užkardyti, jos nukreiptos
į nusikalstamų veikų padarymo rizikos mažinimą.324 Kadangi bausmės ir prevencinės priemonės skiriasi iš esmės, ne visi konstituciniai principai, taikomi bausmių
atžvilgiu, tinka ir kalbant apie prevencines priemones. Pvz., nekaltumo prezumpcija, įtvirtinta Italijos Konstitucijos 27 straipsnyje, skiriant prevencines priemones negalioja, kadangi pastarosios nėra taikomos remiantis asmens baudžiamąja atsakomybe ar kalte.325 Kita vertus, prevencinės priemonės negali būti skiriamos remiantis
vien tik įtarimu ir yra pateisinamos tik tuo atveju, kai nustatyti konkretūs faktai,
leidžiantys daryti atitinkamas išvadas dėl asmens elgesio ir gyvenimo būdo ir yra
atliktas objektyvus jų vertinimas.326 Teisė negali nurodyti neaiškių pavojaus vertinimo kriterijų – jie turi būti išdėstyti tiksliai, kad teisė į gynybą bei rungimosi principas būtų tinkamai įgyvendinti.327
Čia galima pastebėti, kad šie argumentai ne iki galo įtikina, kadangi taip galima
būtų pagrįsti net ir daug griežtesnių nei bausmės prevencinių priemonių taikymą
nesilaikant nekaltumo prezumpcijos ir kitų procesinių garantijų siekiant kovoti su
eiliniais, ne itin pavojingais nusikaltimais. Prevencinės priemonės statusas savaime nepateisina jos griežtumo ir supaprastintos jos taikymo tvarkos. Vis dėlto esminiu argumentu laikytinas prevencinių priemonių taikomų suvaržymų ir jų taikymo
procedūros keliamos rizikos proporcingumas visuomenės intereso kontekste, o būtent siekio apsisaugoti nuo itin pavojingų organizuotų nusikaltimų. Kaip toliau bus
parodyta, viską į vietas sustato EŽTT argumentacija.
Taigi, Italijos teisėje numatytų prevencinių priemonių teisėtumas buvo ginčijamas ir EŽTT. 1994 metų sprendime Raimondo prieš Italiją ir 2001 metų sprendime
Arcuri prieš Italiją EŽTT atmetė pareiškėjų iškeltas abejones.328 Kaip ir Italijos teismai, EŽTT pabrėžė prevencinių priemonių skirtumą nuo bausmių – jos nėra siejamos su asmens kaltės klausimu. Be to, teismas pažymėjo, kad prevencinių priemonių taikymo procese yra tinkamai užtikrinama asmens galimybė efektyviai ginti
savo teisėtą nuosavybę nuo nepagrįstos valstybės intervencijos. Teismų sprendimai
dėl konfiskavimo negalėjo būti grindžiami vien prielaidomis dėl asmens dalyvavi324

Italijos Konstitucinio Teismo 1968 m. sprendimas Nr. 53, cituota pagal Raimondo.
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Ten pat.
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Konstitucinio Teismo 1964 m. sprendimas Nr. 23, cituota pagal Raimondo.

327

Konstitucinio Teismo 1980 m. sprendimas Nr. 177, cituota pagal Raimondo.

328

EŽTT 2001 m. liepos 5 d. sprendimas byloje Arcuri ir kiti prieš Italiją, Nr. 52024/99; EŽTT
1994 m. vasario 22 d. sprendimas byloje Raimondo prieš Italiją, Nr. 12954/87.
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mo mafijos tipo struktūrose ir dėl to, kad jo turtas neatitiko teisėtų pajamų. Abi šios
aplinkybės konfiskavimo procese buvo grindžiamos labai konkrečiais faktais, kartu
sudarant sąlygas asmeniui pateikti jas paneigiančius duomenis. Atsižvelgdamas į
plačią valstybių diskreciją parenkant priemones kontroliuojant nuosavybę dėl viešojo intereso, taip pat į tai, kad šios prevencinės priemonės yra skirtos sunkiausių (organizuotų) nusikaltimų kontrolei ir atsižvelgiant į organizuotų nusikalstamų grupuočių galią bei Italijos valstybės sunkumus kovojant su šiuo „vėžiu“, ir į minėtas
teisėtos nuosavybės apsaugos garantijas konfiskavimo procese, EŽTT padarė išvadą,
kad Italijos įstatymuose numatyti teisiniai konfiskavimo mechanizmai proporcingai riboja asmenų nuosavybės teisę.329
3.4.4. SLOVĖNIJA330

Slovėnijoje nusikalstamu būdu įgytas turtas gali būti paimamas tiek baudžiamajame procese, tiek civiline procedūra. Baudžiamajame procese yra numatytas nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimas ir apsaugos priemonė – daiktų, susijusių
su nusikaltimu, konfiskavimas. Procedūra civilinio proceso tvarka turi aiškias sąsajas su baudžiamosiomis teisinėmis procedūromis, nors apkaltinamasis nuosprendis procesui pradėti ir nereikalingas. Slovėnijos baudžiamieji įstatymai nenumato
išplėstinio turto konfiskavimo galimybės, tačiau jį, kaip ir iš dalies konfiskavimą
nesant apkaltinamojo nuosprendžio, iš esmės apima civiline tvarka taikomas konfiskavimas. Neteisėto praturtėjimo nusikalstama veika Slovėnijos baudžiamuosiuose įstatymuose nėra numatyta.
Nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimas baudžiamajame procese
Nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimas Slovėnijos baudžiamojoje teisėje
nėra laikomas bausme ar apsaugine priemone. Tai savarankiškas teisinis institutas.
Slovėnijos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Slovėnijos BK)331
75 straipsnis numato galimybę konfiskuoti pinigus, vertybes ir kitokį turtą, kuris
yra gautas iš nusikalstamos veikos arba buvo skirtas jai daryti. Šis teisinis mechanizmas taikomas dėl nusikaltimo padarymo nuteistiems asmenims. Jeigu nėra galimybės konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautą turtą, išieškomas atitinkamos vertės
teisėtu būdu įgytas turtas. Turtas gali būti paimtas ir iš trečiųjų asmenų, kuriems jis
329

Išsamiau apie EŽTT praktiką bylose dėl konfiskavimo, kaip prevencinės priemonės kovoje su
mafija žr. 1.3.1.1.1 skyriuje.

330

Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame Mihai Movrinui, Slovėnijos teisingumo ministerijos
tarptautinio bendradarbiavimo tarnybos vyresniajam patarėjui.
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Slovėnijos Respublikos baudžiamasis kodeksas (2008 m. lapkričio 1 d. redakcija). Prieiga per internetą: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180880>.
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buvo perleistas neatlygintinai arba už atlygį, neatspindintį tikrosios jo vertės, jeigu
gavėjas žinojo ar galėjo žinoti apie tokio turto nusikalstamą kilmę (Slovėnijos BK 75
str. 3 d.). Kai kaltininkas neteisėtu būdu įgytą nuosavybę perleidžia artimiems giminaičiams ar tokiu būdu siekia išvengti turto konfiskavimo, jis paimamas, jeigu
kaltininko giminaičiai nesugeba įrodyti, jog atlygino tikrąją turto vertę (Slovėnijos
BK 75 str. 4 d.). Jei teismas patenkina nukentėjusiojo ieškinį dėl žalos atlyginimo, iš
kaltininko gali būti konfiskuotas tik toks turtas, kuris lieka atlyginus žalą nukentėjusiajam (Slovėnijos BK 76 str. 1 d.). Nuostatos, numatančios turto konfiskavimą iš
juridinių asmenų, atitinka jau aptartąsias (Slovėnijos BK 76, 77 str.).
Numatytos priemonės taikomos tik konkretaus asmens atžvilgiu priėmus apkaltinamąjį nuosprendį. Pasak mūsų apklausto Slovėnijos teisingumo ministerijos patarėjo, turtas konfiskuojamas tuomet, kai teismas turi pakankamą pagrindą manyti,
kad jis įgytas nusikalstamu būdu.
Nusikaltimo įrankių, priemonių konfiskavimas
Slovėnijos BK yra numatyta speciali apsaugos priemonė – daiktų, kuriuos siekta panaudoti arba jie buvo panaudoti, ar įgyti darant nusikalstamą veiką, konfiskavimas
(Slovėnijos BK 73 str.). Bendroji nuostata yra ta, jog daiktai konfiskuojami tik tuomet, jei jie nuosavybės teise priklauso pažeidėjui. Tačiau yra numatyta ir išimčių: jei
konfiskuoti daiktą iš kaltininko reikalauja visuomenės saugumo ar moralės principai, o tretiesiems asmenims nebus užkirsta galimybė realizuoti teisę į žalos atlyginimą, taip pat tuomet, kai privalomas tų daiktų konfiskavimas numatytas įstatymų
nuostatose.
Turto konfiskavimas civilinėmis teisinėmis priemonėmis
Turto konfiskavimas civiliniame procese reguliuojamas 2011 m. Neteisėtos kilmės
nuosavybės paėmimo įstatymo (toliau vadinama – ZOPNI), įsigaliojusio 2012 m.
birželio mėnesį332. Šis procesas gali vykti lygiagrečiai baudžiamajam procesui ar jam
pasibaigus. Tam, kad būtų pradėtas civilinis procesas, ikiteisminio tyrimo ar teismo
proceso baudžiamojoje byloje metu turi būti nustatyti tam tikri faktai, leidžiantys
įtarti, jog asmens turtas įgytas nusikalstamu būdu darant veikas, numatytas ZOPNI
4 straipsnio 10 dalyje, o šio turto vertė turi viršyti 50 000 eurų (ZOPNI 3 straipsnis).

332

2011 m. Neteisėtos kilmės nuosavybės paėmimo įstatymas (ZOPNI). Prieiga per internetą:
<http://www.uradni-list.si/1/content?id=105868>.
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Nusikaltimai, apie kuriuos turint duomenų
yra galima procedūra pagal ZOPNI (4 str. 10 d.)
1) terorizmas, terorizmo finansavimas, prekyba žmonėmis, pavergimas, pelnymasis iš prostitucijos, veikos, susijusios su narkotinėmis medžiagomis ir
dopingu, falsifikuotais vaistais, netinkamais vartoti maisto produktais, disponavimu ginklais ir sprogstamosiomis medžiagomis, disponavimas pornografijos dalykais, taip pat kyšininkavimas, papirkimas, prekyba poveikiu, dalyvavimas nusikalstamame susivienijime, azartinių lošimų organizavimas;
2) ekonominiai nusikaltimai, už kuriuos baudžiama trejų ar daugiau metų
laisvės atėmimo bausme;
3) bet kokia tyčinė nusikalstama veika, už kurią numatyta penkerių ar daugiau metų laisvės atėmimo bausmė, jei tik yra pagrindo manyti, jog įtariamasis iš jos pelnėsi;
4) nusikaltimas, asmens padarytas organizuotoje grupėje antrą kartą.
Turto konfiskavimas taikomas tik tai turto daliai, kuri susijusi būtent su nusikalstamų veikų, pateiktų įstatymo kataloge, darymu. Turėdamas duomenų, jog tokio
asmens turtas galimai yra nusikalstamos kilmės, generalinis prokuroras inicijuoja finansinį jo turto tyrimą (ZOPNI 10 str.), kuris trunka iki vienų metų (terminas,
esant objektyvioms priežastims, gali būti pratęstas dar šešiems mėnesiams) (ZOPNI
17 str.). Pats finansinio tyrimo organizavimas taip pat ribojamas tam tikro termino – vėliausiai jį galima pradėti suėjus metams po apkaltinamojo nuosprendžio atitinkamam asmeniui priėmimo (ZOPNI 10 str. 3 d. 3 p.). Egzistuojant pagrįstai rizikai, jog konkretus asmuo pats ar su kitų pagalba bandys slėpti, perleisti, sunaikinti
ar kitaip išeikvoti tiriamą turtą, generalinis prokuroras gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – tokiu atveju skiriamas laikinasis turto paėmimas (ZOPNI 20 str.). Atlikus finansinį turto tyrimą ir surinkus pakankamai įrodymų, jog asmens turtas yra neteisėtos prigimties, generalinis prokuroras inicijuoja
civilinį procesą, pareikšdamas civilinį ieškinį teisme (ZOPNI 26 str.). Laikomasi
prezumpcijos, jog turtas yra neteisėtos kilmės visais atvejais, kai jo savininkas įtariamas jau minėtų nusikalstamų veikų padarymu, taip pat nustatyta aiški disproporcija tarp tokio turto vertės ir asmens gaunamų teisėtų pajamų (ZOPNI 5 str. 1,
2 d.). Tuo atveju, jei turtas buvo perleistas tretiesiems asmenims ar turto savininko,
įtariamo padarius šiame įstatyme numatytas veikas, giminaičiams neatlygintinai
arba už atlygį, neatspindintį tikrosios turto vertės, laikoma, jog turtas yra nusikalstamos kilmės (ZOPNI 6 str.). Civilinio proceso teisme metu ieškovas, t. y. generalinis prokuroras pateikia visus reikiamus įrodymus, kurie pagrįstų neteisėtą turto
kilmę. Atsakovas savo ruožtu gali įrodinėti, kad jo turimas turtas yra teisėtas.
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3.4.5. BULGARIJA333

Bulgarijos įstatymuose numatyti tiek baudžiamieji, tiek civiliniai turto konfiskavimo mechanizmai. Baudžiamajame procese gali būti paimamas iš nusikalstamos
veikos gautas turtas, nusikaltimų įrankiai, priemonės, dalykai ir daiktai, kurių laisva apyvarta yra draudžiama, taip pat už kai kuriuos sunkius, paprastai savanaudiškus, nusikaltimus gali būti taikoma viso ar dalies kaltininko turto konfiskavimo bausmė. Taikant civilinę turto konfiskavimo procedūrą gali būti supaprastinta
tvarka ir nepriklausomai nuo baudžiamojo proceso eigos paimamas tam tikrų įstatyme išvardytų nusikaltimų padarymu įtariamo asmens, taip pat asmens, nubausto administracine tvarka už didelę turtinę naudą davusį pažeidimą, turimas turtas,
kurio teisėtos kilmės jis negali pagrįsti, jeigu skirtumas tarp jo teisėtų pajamų ir
turimo turto viršija 250 000 Bulgarijos levų (BGN).334 Civiline turto konfiskavimo
procedūra gali būti paimamas turtas, kuris kitose šalyse būtų paimamas taikant
išplėstinį turto konfiskavimą ar net neteisėto praturtėjimo nusikalstamos veikos
sudėtį. Šių baudžiamosios teisės institutų Bulgarijos teisėje nėra.
Didelė neteisėto turto vertė, kuri yra būtina, kad būtų galima priimti sprendimą
dėl turto konfiskavimo civiline tvarka, lemia tai, kad civilinė konfiskavimo procedūra „dengia“ tik pačius stambiausius neteisėto praturtėjimo atvejus, kurie, manytina, sudaro santykinai nedidelę neteisėto praturtėjimo atvejų dalį. „Smulkesni“, bet
daugumą sudarantys nusikalstamo pasipelnymo atvejai sprendžiami pasitelkiant
sunkiau įgyvendinamas, tačiau didesnes procesines garantijas asmenims suteikiančias baudžiamojo proceso priemones.
Nusikaltimu gautos naudos, nusikaltimo priemonių, įrankių ir dalyko konfiskavimas, konfiskavimas baudžiamajame procese nesant apkaltinamojo nuosprendžio
Bulgarijos baudžiamojo kodekso335 (toliau vadinama – Bulgarijos BK) 53 straipsnyje
yra numatyta, kad baudžiamajame procese visuomet, nepriklausomai nuo proceso
baigties, yra konfiskuojama:
(1) daiktai, priklausantys kaltinamajam, kurie buvo numatyti ar buvo panaudoti tyčinio nusikaltimo padarymui;
(2) kaltinamajam priklausantys daiktai, kurie buvo tyčinio nusikaltimo padarymo
dalyku, – kai tai tiesiogiai nurodyta Bulgarijos BK Specialiosios dalies sankcijose.
333

Dėkojame už pagalbą rengiant šį skyrių Nadyai Hringovai, Bulgarijos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų direktorato vyresniajai ekspertei.

334

250 000 BGN atitinka 127 800 EUR, apie 441 267 Lt. Kaip matyti, civilinės konfiskacijos pritaikymo slenkstis yra iš tiesų aukštas.
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Bulgarijos baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.lex.bg/bg/laws/
ldoc/1589654529>, aktuali redakcija 2013 m. vasario 21 d.
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Taip pat konfiskuojama: (1) daiktai, įskaitant ir nusikaltimo įrankius ar priemones, kurių laikymas yra draudžiamas; (2) ir turtas, įgytas nusikaltimo padarymo
metu, jeigu jis nebuvo grąžintas teisėtiems jo savininkams. Jeigu įgytas turtas yra
dingęs ar dėl kitų priežasčių jo negalima paimti, išieškoma jo piniginė vertė.
Šie turto konfiskavimo mechanizmai gali būti pritaikyti tik baudžiamajam procesui būdingu visiško įsitikinimo, nepaliekant pagrįstų abejonių, įrodinėjimo standartu nustačius minėtus konfiskavimo pagrindus.
Turto konfiskavimo bausmė
Bulgarijos BK nuo tarybinių laikų išliko turto konfiskavimo bausmė, kurią teismas
gali skirti BK Specialiosios dalies straipsnių sankcijose numatytais atvejais kartu
su kitomis sankcijoje numatytomis bausmėmis, atsižvelgdamas į jų suderinamumą.
Turto konfiskavimą kaip vieną iš bausmių numato BK 37 straipsnio 1 dalies 3 punktas, o jos turinį ir taikymo pagrindus detalizuoja Bulgarijos BK 44–46 straipsniai,
taip pat Specialiosios dalies normos. Turto konfiskavimas apibrėžiamas kaip privalomas neatlygintinas nuteistojo teisėtai disponuojamo turto ar jo dalies paėmimas
valstybės naudai. Analizuojant turto konfiskavimo bausmės taikymo pagrindus ir
turinį, matyti tam tikri saugikliai, kad taikant šią bausmę būtų nepažeidžiamas proporcingumo principas.
Visų pirma turto konfiskavimas skiriamas tik BK Specialiosios dalies straipsnių sankcijose tiesiogiai nurodytais atvejais ir dažniausiai už sunkiausius, organizuotus, paprastai itin kvalifikuotus ir daugeliu atvejų savanaudiškus nusikaltimus.
Kartu pastebėtina, kad nusikaltimų ratas nustatytas ne visai nuosekliai. Pavyzdžiui,
stebina tai, kad turto konfiskavimo bausmė nenumatyta už neteisėtą disponavimą
narkotinėmis medžiagomis (BK 354–354c str.), neteisėtą disponavimą akcizinėmis
prekėmis (BK 234 str.), taip pat vadovavimą nusikalstamai organizuotai grupei ar
dalyvavimą jos veikloje (BK 321 str.).
Nusikaltimai, už kuriuos Bulgarijos BK numato turto konfiskavimo bausmę
A. Nusikaltimai, už kuriuos gali būti skiriama viso ar dalies turto konfiskavimo bausmė.
Valstybiniai nusikaltimai: išdavystė, šnipinėjimas, diversija ir sabotažas (BK 97–
105 str.); terorizmas ir teroristinės grupės kūrimas ar vadovavimas jai (BK 108a,
109 str.), žmogaus pagrobimas esant itin kvalifikuojančių požymių (BK 142 str. 3 d.),
neteisėtas disponavimas pornografiniais dalykais, kai tai padaro organizuotos grupės nariai (BK 159 str. 5 d.), prekyba žmonėmis, kai padaroma organizuotos grupės ar esant pavojingam recidyvui (BK 159a–159g str.), itin kvalifikuotas susijęs su
gyvybės atėmimu ar stambaus masto ginkluotas plėšimas (BK 199 str. 2 d.), kvalifikuotas arba itin kvalifikuotas turto iššvaistymas (BK 202 str. 1 d. 2 p., 2 d., 203 str.),
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stambaus masto turto pasisavinimas (BK 206 str.), kvalifikuotas sukčiavimas,
panaudojant suklastotus dokumentus (BK 212 str. 3–5 d.), turto prievartavimas,
susijęs su žmogaus mirtimi (BK 213 str. 4 d.), kreditorių apgaulė (BK 227g str.),
vertimasis finansine veikla neturint tam licencijos, padaręs didelės žalos (BK 252
str. 2 d.), mokesčių vengimas, kai mokestinė skola yra itin didelė (BK 255 str. 3
d.), itin kvalifikuota neteisėta veikla archeologinėse vietose (BK 277 str. 7 dalis),
kvalifikuotas neteisėtas asmenų gabenimas per valstybės sieną (BK 280 str. 2 d.),
itin didelio masto kyšininkavimas (BK 302a str.). Už pakartotinę kontrabandą,
ginklų, narkotinių medžiagų ar jų prekursorių ar itin didelio masto kontrabandą
(BK 242 str. 5 d.), taip pat neteisėtą valstybės sienos kirtimą (BK 279 str.) teismas
gali nuspręsti skirti viso ar dalies turto konfiskavimą vietoj baudos336.
B. Nusikaltimai, už kuriuos gali būti skiriama iki pusės turto konfiskavimo bausmė.
Stambaus masto vagystė (BK 195 str. 2 d.), vagystė esant pavojingam recidyvui
(BK 196 str. 2 d.), plėšimas esant kvalifikuojančių požymių (padarytas organizuotos grupės, didelio masto ir kt.) (BK 199 str. 1 d.), turto pasisavinimas (BK
201 str.), kvalifikuotas ir itin kvalifikuotas sukčiavimas (BK 210 str., pvz., padaroma didelė žala, BK 211 str., itin didelis mastas, pavojingas recidyvas), itin kvalifikuotas turto prievartavimas (BK 213 str. 3 d.), šantažas (BK 214 str.), vertimasis
finansine veikla neturint tam licencijos (BK 252 str. 1 d.), neteisėta veikla archeologinėse vietose (BK 277 str. 1–6 dalys, 278 str.), kyšininkavimas arba papirkimas,
kai tai daro pareigūnas darydamas kitą nusikaltimą (BK 301–302 str.), nusikaltimai sportui (BK 307e str.), transporto priemonės pagrobimas panaudojant prievartą (BK 346 str. 5 d.).
Antra, kaip parodyta anksčiau esančiame teksto lauke, BK Specialiosios dalies
straipsnių sankcijose neretai yra nurodoma maksimali konfiskuotino turto apimtis
(pvz., iki pusės nuteistojo turto). 336
Trečia, Bulgarijos BK 45 straipsnis numato tam tikrus turto konfiskavimo bausmės taikymo apribojimus. Ši bausmė neskiriama, jeigu kaltinamasis neturi turto,
galinčio būti konfiskavimo dalyku. Taip pat negali būti paimamas turtas, įtrauktas
į Ministrų tarybos patvirtintą sąrašą: 1) turtas, būtinas nuteistajam ir jo šeimai kasdieniam gyvenimui, 2) daiktai, kurie yra būtini nuteistajam dirbant pagal profesiją,
3) lėšos, reikalingos išlaikyti šeimą vienus metus.

336

Tai vienintelės sankcijos, kur turto konfiskavimas sudaro alternatyvą baudai. Kitais atvejais nėra formalaus draudimo skirti konfiskavimą kartu su bauda, tik BK bendrosios dalies normos (BK 57 str. 2 d.)
reikalauja skiriant kelias bausmes atsižvelgti į tai, kad būtų tinkamai įgyvendinami bausmės tikslai.
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Bulgarijos BK 46 straipsnis numato, kad, konfiskavusi nuteistojo turtą, valstybė
įsipareigoja iš konfiskuoto turto atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, jeigu tam nepakanka likusio kaltinamojo turto.
Turto konfiskavimas civilinio proceso tvarka
2012 m. gegužės 18 dieną buvo priimtas ir tų pačių metų lapkričio mėnesį įsigaliojo Bulgarijos Neteisėtai įgyto turto konfiskavimo į valstybės iždą įstatymas (toliau vadinama – Bulgarijos NTKĮ, NTKĮ)337, kuris pakeitė lig tol galiojusį 2005 m.
Nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo įstatymą. Naujasis įstatymas numatė
gan didelių pokyčių, leidžiančių iš asmenų efektyviau paimti neteisėtai įgyta turtą.
Naujasis įstatymas nustatė Civilinio proceso kodekso nustatytomis taisyklėmis ir principais paremtą dviejų stadijų neteisėtai įgyto turto paėmimo procedūrą.
Pirmojoje civilinės turto konfiskavimo procedūros stadijoje tyrimą atlieka specialiai šiam tikslui įkurta nepriklausoma Neteisėto turto konfiskavimo komisija (toliau
vadinama – NTKK), kuri surenka duomenis apie asmens teisėtai ir neteisėtai įgytą
turtą, teisėtų pajamų ir turimo turto neatitikimus, pasiūlo turto savininkui pagrįsti
turimą turtą teisėtomis pajamomis, taip pat imasi priemonių užtikrinti galimą turto paėmimą kreipdamasi į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimai neteisėtai įgytam turtui. Antrojoje stadijoje NTKK, pabaigusi pirminį tyrimą,
kreipiasi į apygardos teismą, kuris išnagrinėja NTKK ieškinį dėl teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto konfiskavimo ir, nustatęs, kad turtas nėra įgytas iš teisėtų pajamų, priima sprendimą dėl jo paėmimo valstybės naudai.
NTKĮ 1 straipsnis nustato turto, nepagrįsto teisėtomis pajamomis, neteisėtumo
prezumpciją. Tokiu būdu turto, nepagrįsto teisėtomis pajamomis, teisėtumo įrodinėjimo pareiga perkeliama turto turėtojui.
Siekiant užbėgti už akių taktiniams asmenų manevrams sudaryti formalias
kliūtis turto konfiskavimui fiktyviai perleidžiant neteisėtos kilmės turtą kitiems asmenims, NTKĮ 62–68 straipsniuose yra nustatyta, kad konfiskuotinas yra ne tik paties asmens įsigytas neteisėtas turtas, bet ir jo kartu su sutuoktiniu ar sugyventiniu
įgytas turtas, taip pat sutuoktinio ar sugyventinio, taip pat pilnametystės nesulaukusių vaikų turimas neteisėtos kilmės turtas. Taip pat numatyta, kad šis turtas gali
būti konfiskuojamas, jeigu jis neatlygintinai perduotas kitiems asmenims arba jis
perduotas atlygintinai, bet tretieji asmenys, įgydami turtą, galėjo žinoti, kad jis yra
gautas iš neteisėtų pajamų. Taip pat konfiskuoti turto netrukdo tai, kad jis buvo perduotas buvusiam asmens sutuoktiniui, giminaičiams, taip pat perduotas juridiniam
337
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asmeniui, jeigu pastarojo atsakingi darbuotojai galėjo numanyti, kad turtas yra gautas iš neteisėtų pajamų, taip pat juridiniam asmeniui, kurį kontroliuoja pats asmuo
ar su juo artimai susiję asmenys.
Jeigu konkretaus turto neįmanoma konfiskuoti, gali būti išieškoma jo vertę atitinkanti piniginė suma.
NTKĮ 21 straipsnis numato, kad turto konfiskavimo civiline procedūra dalyku gali būti tik toks teisėtomis pajamomis nepagrįstas turtas, kurio vertė reikšmingai viršija asmens teisėtomis pajamomis sukauptą turtą. NTKĮ papildomų nuostatų
1 straipsnio 7 d. yra išaiškinta, kad reikšmingas viršijimas yra tuomet, kai turimo turto ir teisėtomis pajamomis įgyto turto skirtumas viršija 250 000 BGN. Teisėtų pajamų
ir įgyto turto skirtumas nustatomas ištyrus 10 metų laikotarpį iki pagrindų tyrimui
atsiradimo. NTKĮ 73 straipsnis numato ir 10 metų senaties terminą, kuriam praėjus
nuo turto įsigijimo, jis nebegali būti konfiskuotas civilinės procedūros pagrindu.338
Pagal ankstesnį reguliavimą turto konfiskavimo procedūra galėjo būti pradedama tik vienu pagrindu – įsiteisėjus teismo nuosprendžiui baudžiamojoje byloje.
Naujuoju NTKĮ buvo iš esmės naujai sureguliuoti (išplėsti) civilinės konfiskacijos
proceso pradėjimo pagrindai: 1) jai pradėti pakanka, kad asmeniui yra pareikšti
kaltinimai dėl tam tikrų NTKĮ nurodytų (daugiausia sunkių, kvalifikuotų, dažnai
organizuotų) nusikaltimų, 2) pagrindu gali būti nebūtinai nusikalstamos veikos padarymas; pagrindu gali būti įgaliotos institucijos sprendimas asmenį nubausti už
administracinį teisės pažeidimą, jeigu iš šio pažeidimo asmuo gavo ne mažiau kaip
150 000 BGN (apie 264 760 Lt) turtinės naudos.
Nusikaltimai, kuriais kaltinamų asmenų atžvilgiu gali būti pradedama civilinė
turto konfiskavimo procedūra (NTKĮ 22 str.)
1. terorizmas, tiesioginės arba netiesioginės pagalbos atliekant teroristinius aktus suteikimas (Bulgarijos BK 108a str. 1–3 d., 109 str. 3d. str.);
2. nužudymas: iš savanaudiškų paskatų (Bulgarijos BK 116 str. 1 d. 7 p. str.); veikiant savarankiškai pagal užsakymą arba organizuotos nusikalstamos grupuotės sprendimą (Bulgarijos BK 116 str. 1 d. 10 p. str.);
3. asmens pagrobimas (Bulgarijos BK 142, 156 str.);
4. asmens įtraukimas į prostituciją (Bulgarijos BK 155 str.); pelnymasis iš nepilnamečių vaikų seksualinio išnaudojimo (Bulgarijos BK 158a str. 2 d.); pornografijos platinimas, atliekamas nusikalstamos organizacijos (Bulgarijos BK 159 str. 5 d. str.);
338

Šie terminai, palyginus su ankstesniu reguliavimu, buvo gerokai sutrumpinti. Senaties terminas – nuo 25 metų iki 15, o po 2012 m. Konstitucinio Teismo sprendimo ir iki 10 metų. Po
2012 m. Konstitucinio Teismo sprendimo nuo 15 iki 10 metų sutrumpintas ir laikotarpis, kurio
metu įgyto turto kilmė tiriama.
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5. veikos, susijusios su prekyba žmonėmis (Bulgarijos BK 159a–159d str.);
6. stambaus masto vagystė ar vagystė esant pavojingam recidyvui (Bulgarijos
BK 196a str.);
7. itin kvalifikuotas plėšimas (Bulgarijos BK 199 str.);
8. turto grobstymo nusikaltimai (Bulgarijos BK 201–203 str.);
9. didelės vertės, kultūrinės reikšmės lobio pasisavinimas, taip pat šių veikų atlikimas esant nusikalstamos organizacijos sprendimui (Bulgarijos BK 208 str.
3, 4, 5 d.);
10. sukčiavimas (Bulgarijos BK 209 str. 1, 2 d., 210 str., 211 str.); dokumentų klastojimas, siekiant gauti Europos Sąjungos fondų paramą (Bulgarijos
BK 212 str. 3 d.); didelės vertės turto įgijimas, klastojant ES fondų dokumentus (Bulgarijos BK 212 str. 4 d.); didelės reikšmės dokumentų klastojimas
(Bulgarijos BK 212 str. 5 d.); turtinės naudos gavimas, klastojant kitų asmenų
tapatybę elektroninėje erdvėje (Bulgarijos BK 212a str.);
11. nusikaltimai, susiję su šantažu (Bulgarijos BK 213a str., 214 str.);
12. žinomai nusikalstamu būdu gauto didelio turto įsigijimas arba pagalba kitam
jį įsigyti (Bulgarijos BK 215 str. 2 d. 1,3 p.);
13. netinkamas pareigų atlikimas, sukėlęs turtinę žalą (Bulgarijos BK 219 str. 3,
4 d.); sąmoningas didelės žalos savo atstovaujamai įmonei, organizacijai darymas (Bulgarijos BK 220 str. 2 d.); tinkamas komercinės veiklos pareigų neatlikimas gavus kyšį arba asmenų papirkinėjimas neatlikti tinkamai savo pareigų
komercinėje veikloje (Bulgarijos BK 225c str. 1–2 d.);
14. kreditorių apgaulė, kai skolininkui yra iškelta bankroto byla ir tokie jo veiksmai sukelia sunkias pasekmes (Bulgarijos BK 227c str. 2 d.);
15. ginklų, prekių ir kitų technologijų neteisėtas gabenimas bei analogiškos veikos,
daromos dideliu mastu (Bulgarijos BK 233 str. 1–2 d.); prekių be banderolių
pardavinėjimas, kai tai daroma pakartotinai, kelių asmenų arba dideliais mastais (Bulgarijos BK 234 str. 2 d.); vertimasis prekyba su užsienio subjektais be
leidimo, kai to reikalauja įstatymai (Bulgarijos BK 234a str.); vertimasis juodųjų arba spalvotųjų metalų prekyba be licencijos (Bulgarijos BK 234b str.); veikos, susijusios su medžių kirtimu bei krituolių gabenimu iš miško be leidimo
arba ne pagal leidime nustatytus reikalavimus (Bulgarijos BK 235 str. 1–5 d.);
16. kontrabanda ir kiti nusikaltimai muitinės režimui (Bulgarijos BK 242–246 str.;
248–252 str.);
17. nusikaltimai finansų, mokesčių bei draudimo sistemoms (Bulgarijos
BK 253 str.; 253a str. 1–2 d.; 254b str. 2 d.; 255, 256, 259 str.; 260 str. 1 d.);
18. neteisėtas asmenų per valstybės sieną gabenimas (Bulgarijos BK 280 str.);
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19. savo pareigų nevykdymas arba viršijimas, siekiant naudos sau, kitam asmeniui arba sunkias pasekmes sukeliančios žalos kitiems subjektams (Bulgarijos
BK 282 str.); naudojimasis savo oficialiomis pareigomis, siekiant gauti neteisėtos naudos sau arba kitiems asmenims (Bulgarijos BK 283 str.); Bulgarijos BK
282 ir 283 str. numatytų nusikaltimų darymas, kai jie yra susiję su privatizavimu, pardavimu, nuoma ar išperkamąja nuoma, valstybės, savivaldybių įmonėmis, kooperatyvais arba juridinių asmenų veikla (Bulgarijos BK 283a str.);
20. nusikaltimai, susiję su kyšininkavimu (Bulgarijos BK 301–305a str.;
307c–307d str.);
21. nusikaltimai, susiję su dokumentų klastojimu (Bulgarijos BK 308 str. 2–3 d.;
310 str. 1 d.);
22. nusikaltimai viešajai tvarkai ir rimčiai (Bulgarijos BK 321 str. 1–3, 6; 321a str.
1–2; 327 str. 1–3);
23. nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu ginklais, sprogmenimis, narkotinėmis medžiagomis (Bulgarijos BK 337 str. 1–4 d.; 339 str. 2 d.; 346 str. 2 d. 4
p.; 346 str. 3,6 d.);
24. nusikaltimai visuomenės sveikatai ir aplinkai (Bulgarijos BK 354a str. 1–4 d.;
354b str. 4–6 d.; 354c str. 1–3 d.).
Civilinė konfiskavimo procedūra gali būti pradedama ne tik asmeniui pareiškus
kaltinimus dėl šių nusikaltimų, bet ir atsisakius baudžiamąjį procesą pradėti arba
priėmus sprendimą dėl baudžiamojo proceso nutraukimo NTKĮ vardijamais pagrindais, o būtent: (1) kai asmeniui buvo pritaikyta amnestija; (2) įstatyme numatyti
senaties terminai yra pasibaigę; (3) asmuo tapo procesiškai neveiksnus dėl pasikeitusios psichinės būklės; (4) įtariamasis mirė; (5) buvo leista įtariamąjį perduoti kitai šaliai, kur jo vardu vyksta kitas baudžiamasis procesas. Taip pat procedūra gali
būti pradėta priėmus sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą: (1) po nusikaltimo
padarymo asmenį ištiko trumpalaikis psichikos sutrikimas, dėl kurio jis prarado
veiksnumą arba susirgo kita sunkia liga; (2) jis pasinaudojo imunitetu; (3) nėra žinoma įtariamojo vieta ir jis negali būti surastas.
NTKĮ 27 straipsnis numato, kad Komisija turto kilmės tyrimą turi atlikti per
gana neilgą laikotarpį – vienus metus.339 Šis terminas gali būti vieną kartą pratęstas
6 mėnesiams.

339

Mūsų kalbinti Lietuvos FNTT ir prokuratūros pareigūnai tvirtino, kad ištirti asmens neteisėto
praturtėjimo bylą per vienus metus yra itin sudėtinga.
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Turto konfiskavimo konstitucingumo klausimai
Bulgarijos NTKĮ dar iki jo įsigaliojimo 2012 m. lapkričio 19 d. buvo apskųstas
Bulgarijos Konstituciniam Teismui. Šis Teismas priėmė sprendimą 2012 metų spalio 13 d., kai kurias šio įstatymo nuostatas pripažindamas prieštaraujančiomis
Bulgarijos Respublikos Konstitucijai.340
NTKĮ buvo skundžiamas keliais aspektais – visas įstatymas bendrai ir kai kurios atskiros jo nuostatos. Bendrai NTKĮ buvo pripažintas atitinkančiu Bulgarijos
Konstitucijos nuostatas, tačiau keletas jo normų buvo pripažintos prieštaraujančiomis.
Visų pirma buvo iškeltas klausimas dėl šio įstatymo prieštaravimo Bulgarijos
ratifikuotoms tarptautinėms sutartims ir Konstitucijai apskritai. Pareiškėjų teigimu, šis įstatymas pažeidžia Konvencijos pirmojo protokolo pirmajame straipsnyje
ir Konstitucijoje 17 straipsnyje numatytą teisę į nuosavybę (pareiškėjų nuomone,
„šventą“ teisę į nuosavybę, kuri gali būti ribojama tik Konstitucijoje aiškiai įvardytais atvejais341). Taip pat ginčytas civilinės (Bulgarijos Konstitucinio Teismo (toliau
vadinama – BKT) vadinamos „administracine“) procedūros paimant turtą teisėtumas pagal Bulgarijos tarptautines sutartis ir Konstituciją kaip pažeidžiantis asmens
teisę į gynybą ir privatumą. Šis prieštaravimas BKT, be kita ko, pasiremiant ir EŽTT
praktika, buvo atmestas.
BKT pažymėjo, kad laisvosios rinkos sąlygomis dalis asmenų siekia susikurti materialinę gerovę kitų asmenų gerovės sąskaita, nesilaikydami visiems bendrų
normų, įtvirtintų Konstitucijoje bei valstybės ekonominę politiką reguliuojančiuose
įstatymuose. Dėl to valstybė turi imtis tam tikrų (efektyvių) nuosavybės naudojimo
kontrolės priemonių, kad apsaugotų visuomenės narių, besilaikančių visiems bendrų teisės reikalavimų, interesus. Pasak BKT, Konstitucijos nuostatos, saugančios
nuosavybę, nesaugo tokių asmenų nuosavybės, kurie ją įgyja pažeisdami teisinius
reikalavimus, įgyvendinančius Konstitucijoje įtvirtintą tvarką.
Abejones dėl civilinės turto paėmimo procedūros BKT taip pat atmetė. Teismas
pažymėjo, kad iki NTKĮ priėmimo galiojusi tvarka, kai turto konfiskavimas buvo
galimas tik apkaltinamojo nuosprendžio pagrindu, pasirodė esanti neefektyvi (pavyzdžiui, tuomet, kai surinkti duomenys gan įtikinamai rodo neteisėtą turto kilmę,
nors jų ir nepakanka visišku įsitikinimu pagrįstai išvadai, kuri nekeltų jokių pagrįstų abejonių, taip pat kai kyla kliūčių pabaigti baudžiamąjį procesą dėl asmens
340

Bulgarijos Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. 6/2012. Prieiga per internetą: <http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=1648>.

341

Labai panašus klausimas buvo keliamas ir Lietuvoje po Konstitucijos priėmimo (žr.: KT
1993 m. gruodžio 13 d. nutarimą). Kaip Lietuvos Konstitucijos 23 straipsnyje, taip ir Bulgarijos
Konstitucijos atitinkamame 17 straipsnyje yra deklaruota nuosavybės neliečiamybė ir nenumatyta jos neatlygintino paėmimo (taikant mokesčius, baudas, konfiskavimą ir pan.) galimybė.
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imuniteto nuo baudžiamosios atsakomybės, amnestijos, nepakaltinamumo, jo
mirties, senaties terminų suėjimo ir pan.). BKT pripažino, kad civilinė procedūra
neužtikrina tokio lygio asmens teisės į gynybą kaip baudžiamasis procesas, tačiau
joje taip pat užtikrinama asmens teisė į sąžiningą procesą: joje galutinius sprendimus priima nepriklausoma institucija – teismas, kurio sprendimas gali būti skundžiamas, asmuo turi galimybę teikti paaiškinimus, įstatyme taikomos prezumpcijos atsakovo nenaudai yra logiškos (negalėjimas nurodyti turto, viršijančio teisėtas
asmens pajamas, teisėtų šaltinių, pasak BKT, leidžia daryti logišką išvadą dėl turto
šaltinių neteisėtumo) ir nėra nepaneigiamos. BKT pabrėžė, kad šios procedūros paskirtis skiriasi nuo baudžiamojo proceso pagrindinio tikslo – joje nesprendžiami
asmens kaltės ir nubaudimo klausimai, bet siekiama sutvarkyti neteisėto praturtėjimo pasekmes, atstatyti pažeistus teisėtus interesus. Be to, ši procedūra taikoma
tik įtariant asmenį padarius vieną iš įstatyme įvardytų nusikaltimų ar nustačius
administracinius pažeidimus, iš kurių buvo gauta didelės neteisėtos turtinės naudos (daugiau nei 150 000 BGN)342). Minėtas procedūros tikslas ir ginamų visuomenės interesų svarba pateisina kiek mažesnius asmens teisės į gynybą užtikrinimo
standartus ir nepažeidžia proporcingumo principo. Kartu buvo priminta ir EŽTT
praktika, pripažįstanti kiek žemesnio nei baudžiamojo proceso garantijų proporcingumą kovojant su pačiais sunkiausiais teisės pažeidimais ir paimant nusikalstamu būdu įgytą turtą. Tokiais pačiais argumentais BKT proporcingais pripažino
ir asmenų teisės į privatumą suvaržymus, patiriamus įstatymo pagrindu atliekant
turto ir jo šaltinių tyrimą.
Šalia abejonių dėl viso NTKĮ antikonstitucingumo buvo ginčijamos ir atskiros
jo nuostatos.
Buvo iškelta abejonių dėl NTKĮ nuostatų atitikties teisinio aiškumo ir apibrėžtumo reikalavimams. Ginčytos NTKĮ 2 straipsnio nuostatos dėl konfiskavimo
objekto apibrėžimo kaip „turto, kurio teisėti šaltiniai nėra nustatyti“, kaip nenurodančios aiškių šaltinių, iš kurių įgytas turtas galėtų būti konfiskuotas, ir nereikalaujančios tokius šaltinius nustatyti. BKT teigimu, detalus reikalavimas nustatyti
konkrečius neteisėtai įgyto turto šaltinius gali būti neįvykdomas netgi civilinio
proceso tvarka (nekalbant apie baudžiamąjį), tad jis prieštarautų visuomenės interesui efektyviai išspręsti neteisėto praturtėjimo padarinių problemą ir dėl to
nėra būtinas. Bendra nuoroda į „teisėtais šaltiniais nepagrįstą turtą“ yra pakankamai apibrėžta ir aiški. Panašiu pagrindu ginčytas ir vienas konfiskavimo proceso
342

150 000 BGN atitinka apie 264 657 Lt (2013 m. liepos 3 d. kursu). Kaip pažymėjo BKT, administraciniai teisės pažeidimai, kuriais gaunama tokio dydžio neteisėta nauda, nors formaliai priskiriami prie administracinių teisės pažeidimų, galėtų būti vertinami kaip nusikalstamos veikos.
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iniciavimo pagrindų – asmuo yra padaręs administracinį pažeidimą, iš kurio gavo
daugiau nei 150 000 BGN naudos. Teigta, kad toks pažeidimų apibrėžimas, neįvardijant konkrečių atsakomybę už pažeidimus numatančių įstatymų straipsnių, yra
pernelyg abstraktus ir gali kelti neaiškumų praktikoje. Ši abejonė BKT taip pat paneigta kaip nepagrįsta.
Kita vertus, buvo pripažinta pagrįsta kita pareiškėjų abejonė dėl NTKĮ 2 straipsnyje minimo konfiskavimo proceso iniciavimo pagrindo, kuriuo numatyta, kad
procesas gali būti inicijuojamas vien įtariant asmenį padarius administracinį pažeidimą, iš kurio jis galimai gavo daugiau nei 150 000 BGN naudos. BKT pažymėjo,
kad skirtingai nuo kito pagrindo, – įtarimo, kad asmuo yra padaręs vieną iš NTKĮ
nurodytų nusikaltimų, – vien įtarimas, kad asmuo yra padaręs minėtą administracinį teisės pažeidimą, nepakanka. Pagrįstu konfiskavimo proceso pagrindu gali
būti tik priimtas nutarimas dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn.
Turint galvoje, kad tokių administracinių pažeidimų yra labai daug ir jų ratas nėra
griežtai apibrėžtas, juos atlieka įvairūs pareigūnai, nebūtinai tokie nešališki kaip
teisminės valdžios (teismo, prokuratūros) atstovai, ir tai, kad padarytos žalos dydis
administracinio pažeidimo tyrimo metu gali būti neaiškus, įstatymo nuostata, leidžianti vien pradėtos administracinės bylos pagrindu pradėti konfiskavimo procedūrą, gali sukelti pernelyg didelį neapibrėžtumą ir pavojų nepagrįstai pradėti turto
konfiskavimo procesus, dėl ko galėtų nukentėti asmenų, prieš kurių turtą šis procesas būtų nukreiptas, interesai, taip pat ir turto konfiskavimo procesui savo resursus
(laiko, žmonių, finansų) skiriančių institucijų interesai.
Dėl minėto neapibrėžtumo BKT pripažino prieštaraujančiomis Konstitucijai
ir NTKĮ 24 str. 3 ir 4 dalis, kuriomis pareigūnams buvo nustatyta pareiga, o piliečiams – teisė pranešti už konfiskavimo procesą atsakingoms institucijoms apie
administracinius pažeidimus, kuriais galimai gauta daugiau nei 150 000 BGN neteisėtos naudos.
Ginčyta ir NTKĮ 27 straipsnio nuostata, kad finansinio tyrimo konfiskavimo
procese dalyku gali būti asmens turtas, jo įgytas per 15 metų nuo pažeidimo, tapusio pagrindu konfiskavimo procesui inicijuoti, padarymo dienos. Ginčytas ir NTKĮ
73 straipsnyje numatytas 15 metų senaties terminas sprendimui konfiskuoti turtą priimti. BKT pažymėjo, kad 10 metų viršijantis terminas yra pernelyg ilgas ir
netinkamas, kadangi per tokį laikotarpį gali esmingai sumažėti asmens galimybės
sėkmingai pagrįsti turimo turto teisėtą kilmę. Be to, esant tokiam ilgam terminui
atsakingos tarnybos galėtų sau leisti būti pernelyg abejingomis ir pasyviomis vykdydamos savo pareigas. Remdamasis šiais argumentais, BKT pripažino NTKĮ 27 str. ir
73 str. numatytus terminus prieštaraujančiais Konstitucijai. Netrukus po šio sprendimo Bulgarijos įstatymų leidėjas priėmė NTKĮ pakeitimus, kuriais tiek terminas,
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per kurį įgytas turtas gali būti finansinio tyrimo dalyku, tiek turto konfiskavimo
sprendimo priėmimo terminas sutrumpinti iki 10 metų.
3.4.6. RUMUNIJA343

Rumunijoje nusikalstamu būdu įgytas turtas gali būti konfiskuotas tik baudžiamajame procese. Išimtį sudaro speciali civilinė-administracinė procedūra, taikoma
siekiant paimti valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo funkcijas atliekančių
asmenų turtą, kuris negali būti pagrįstas jų teisėtomis pajamomis. Baudžiamajame
procese taikomas konfiskavimas apima nusikalstamos veikos įrankių, iš jos įgyto turto, atlygio paėmimą, taip pat numatyta išplėstinio turto konfiskavimo galimybė. Atvejai, kai turtas konfiskuojamas be teismo apkaltinamojo nuosprendžio,
Rumunijoje negalimi, išskyrus minėtą specifinę civilinę-administracinę procedūrą.344 Neteisėto praturtėjimo nusikalstamos veikos sudėtis Rumunijos baudžiamojoje teisėje nenumatyta. Specialios mokestinės priemonės nusikalstamai įgytam turtui nėra taikomos.
Nusikalstamos veikos įrankių ir iš nusikalstamos veikos įgyto turto (įskaitant atlygį) konfiskavimas baudžiamajame procese
Nusikalstamos veikos įrankių, įgyto turto (įskaitant atlygį) konfiskavimas
Rumunijos baudžiamojoje teisėje laikomas ne bausme, bet apsaugos priemone, kuri
taikoma nusikalstamą veiką padariusiems asmenims nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nubausti kriminaline bausme (Rumunijos Respublikos baudžiamojo kodekso345 (toliau vadinama – Rumunijos BK) 111 str.). Jo taikymo pagrindai įtvirtinti
Rumunijos BK 118 straipsnyje, kuriame ši apsaugos priemonė įvardijama kaip specialusis turto konfiskavimas.
Specialusis konfiskavimas taikomas:
a) iš nusikalstamos veikos gautoms tiesioginėms ar netiesioginėms pajamoms;
b) turtui, kuris bet kokiu būdu buvo panaudotas darant nusikalstamą veiką, priklausantis kaltininkui ar kitam asmeniui, kuris žinojo apie tokią turto panaudojimo paskirtį. Jeigu šiuo pagrindu konfiskuotino turto vertė yra neproporcinga
atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir sunkumą, teismas gali taikyti dalinį turto
343

Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame Andreea Tirlea, Rumunijos nacionalinio nusikaltimų
prevencijos ir nusikalstamai gauto turto išieškojimo biuro pareigūnei.

344

ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD) dėl be apkaltinamojo nuosprendžio taikomų turto konfiskavimo procedūrų, ruošiant pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą: <http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>.

345

Rumunijos Respublikos baudžiamasis kodeksas (2012 m. redakcija). Prieiga per internetą:
<http://legeaz.net/cod-penal-actualizat-2011/art-118-cpen>.
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konfiskavimą, pvz., išieškoti tam tikrą piniginę sumą, kurios dydis priklausys
nuo tam tikrų aplinkybių, pvz., nusikaltimo pasekmių, turto reikšmės nusikaltimo padarymui;
c) turtui, kuris buvo sukurtas, keistas, pritaikytas būtent nusikalstamai veikai daryti, priklausantis kaltininkui. Pastebėtina, jog jei toks turtas priklauso kitam
asmeniui, jis gali būti konfiskuojamas įrodžius, kad pastarasis žinojo apie nusikalstamą turto panaudojimo paskirtį arba pats jį tam sukūrė/pritaikė;
d) turtui, kuris yra atlygis kaltininkui;
e) turtui, kuriuo disponuoti draudžia įstatymai.
Jeigu turto paimti nėra galimybių, konfiskuojamas ekvivalentiškos vertės turtas
ar pinigų suma.
Turto konfiskavimas netaikomas turtui, kuris yra grąžintinas nukentėjusiajam
arba yra ieškinio dėl žalos atlyginimo nukentėjusiajam dalykas. Negali būti konfiskuojamas toks turtas, kuris užtikrina bazinių pragyvenimo ar profesinių poreikių
patenkinimą.
Kai kuriuose specialiuose baudžiamuosiuose įstatymuose Rumunijos įstatymų
leidėjas pabrėžė privalomą baudžiamojo kodekso 118 straipsnio taikymą įvykdžius
tam tikrus nusikaltimus:
a) Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo346 25
straipsnis skelbia konfiskavimą pagal Rumunijos BK 118 straipsnį visuomet privalomą, jei kaltininkas realizavo pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo veiką.
Vėlgi numatyta galimybė išieškoti piniginę sumą, lygią konfiskuotino turto vertei, jei šis dėl tam tikrų kliūčių (negalima atskirti nuo teisėtos nuosavybės, turtas
nerastas ir pan.) negali būti konfiskuotas.
b) Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir jo prevencijos įstatymas347 numato, jog
įvykdžius tokius nusikaltimus kaip organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimas, prisijungimas prie jos ar rėmimas bet kokiu būdu (7 str.) bei slėpimas turto, kuris įgytas vienam ar daugiau organizuotos nusikalstamos grupuotės narių
padarius sunkų nusikaltimą (10 str.), taikomos baudžiamojo kodekso 118 str. reglamentuotos turto konfiskavimo nuostatos.

346

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymas Nr. 656/2002. Prieiga
per internetą: <http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_656_2002_prevenirea_sanctionarea_
spalarii_banilor_masuri_prevenire_combatere_finantarii_actelor_terorism_republicata.php>.

347

Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir jo prevencijos įstatymas Nr. 39/2003. Prieiga per internetą: <http://www.legex.ro/Legea-39-2003-35294.aspx>.
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c) Prekybos narkotikais ir neteisėto jų vartojimo prevencijos įstatymo348 17 straipsnis numato, jog, be atskiros nuorodos į Baudžiamojo kodekso 118 straipsnį, turto konfiskavimas privalomai taikomas narkotinėms medžiagoms ir kitam turtui,
susijusiam su padarytu nusikaltimu, numatant galimybę išieškoti ir tokiam turtui prilygintą piniginę sumą, taip pat gryniesiems pinigams, vertybėms ir kitoms
gėrybėms, kurios buvo gautos disponuojant minėtomis narkotinėmis medžiagomis ar kitu turtu.
Išplėstinis turto konfiskavimas
Įgyvendinant Pamatinį sprendimą 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo, 2012 metais Rumunijos BK
buvo papildytas 1182 straipsniu, kuriame buvo numatyta nauja apsaugos priemonė – išplėstinis turto konfiskavimas. Išplėstinio konfiskavimo nuostatos papildo
specialųjį konfiskavimą, jos taikomos turtui, kuris nepatenka į konfiskavimo pagal
Rumunijos BK 118 str. apimtį. Išplėstinis konfiskavimas gali būti taikomas turtui,
kuris, teismo įsitikinimu, nuteistojo yra gautas iš Rumunijos BK 1182 str. 1 d. numatytų savanaudiškų nusikaltimų349, už kuriuos įstatyme numatyta maksimali bausmė yra ne mažiau nei 5 metai laisvės atėmimo, taip pat ir pajamoms iš tokio turto.
Išplėstinis turto konfiskavimas taikomas turtui, kuris viršija teisėtas nuteistojo pajamas, gautas per penkerius metus iki nusikaltimo, už kurį asmuo nuteistas, padarymo ir iki datos, kai buvo priimtas sprendimas pradėti baudžiamąjį procesą dėl jo
padaryto nusikaltimo. Konfiskuojamas ir toks minėtus požymius atitinkantis turtas, kuris buvo nuteistojo perduotas kartu gyvenantiems šeimos nariams ar įmonei,
kurią kontroliuoja nuteistasis. Jei konfiskuotino turto išieškoti neįmanoma, konfiskuojama tokios pat vertės kitas turtas ar pinigų suma.
Kaip mums paaiškino Andreea Tirlea, pareigūnė iš Rumunijos nacionalinio
nusikaltimų prevencijos ir nusikalstamu būdu įgyto turto išieškojimo biuro, baudžiamajame procese galioja prezumpcija, jog nuosavybė yra įgyta teisėtais būdais.
Siekiant ją paneigti, reikalaujamas griežtas neteisėtos turto kilmės įrodinėjimo standartas – išvada, jog turtas vis dėlto nusikalstamos kilmės, turi nekelti jokių pagrįstų
348

Prekybos narkotikais ir neteisėto jų vartojimo prevencijos įstatymas Nr. 143/2000. Prieiga per
internetą: <http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_combaterea_traficului_droguri.php>.

349

Sąvadavimas, neteisėtas disponavimas narkotikais ir jų prekursoriais, prekyba žmonėmis, valstybės sienos pažeidimas, pinigų plovimas, nusikaltimai, susiję su disponavimu pornografinio
turinio dalykais, teroristiniai nusikaltimai, nusikalstamas susivienijimas, organizuotų nusikalstamų grupių kūrimas ar parama joms, nusikaltimai nuosavybei, nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu ginklais, sprogmenimis, radioaktyviomis medžiagomis, pinigų ir kitų vertybių
padirbinėjimas, ekonominiai nusikaltimai, neteisėti azartiniai žaidimai, korupciniai nusikaltimai, mokestiniai nusikaltimai, nusikaltimai muitinei, elektroniniai nusikaltimai ir keletas kitų.
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abejonių ir būti pagrįstas teismo vidiniu įsitikinimu. Tai galioja tiek taikant spe
cialųjį turto konfiskavimą, tiek ir išplėstinį turto konfiskavimą. Turto neteisėtos kilmės įrodinėjimo sunkumus ekspertė įvardijo kaip pagrindinę turto konfiskavimo
taikymo Rumunijoje problemą.
Civilinis-administracinis turto konfiskavimas nustačius nepagrįsto valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo funkcijas atliekančių asmenų praturtėjimo atvejus
Rumunijoje, siekiant užtikrinti valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo
funkcijas atliekančių asmenų veiklos skaidrumą, 2007 metais buvo sukurtas specifinis teisinis mechanizmas, kurį pasitelkus ir be apkaltinamojo nuosprendžio baudžiamajame procese gali būti paimamas nepagrįstas valstybės tarnautojų ir jiems
prilygintų asmenų turtas. Jam taikyti specialiu įstatymu350 buvo įsteigta Nacionalinė
tarnybinio sąžiningumo agentūra (toliau vadinama – NTSA). Ši institucija savo iniciatyva ir pagal gautus pranešimus tikrina valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų
asmenų turtą. NTSA konstatavus, jog tikrinamo turto vertė viršija teisėtas asmens
pajamas daugiau nei 10 000 eurų ir asmeniui per 15 dienų šio turto teisėtos kilmės
nepagrindus, turto vertinimo ataskaita siunčiama Turto tyrimo komisijai, mokesčių institucijoms arba nusikaltimų tyrimo įstaigoms. Turto tyrimo komisija atlieka
detalų turto kilmės tyrimą remdamasi civilio proceso principais. Tyrimo metu apklausiamas turto savininkas ir kiti suinteresuoti asmenys, turto savininkas įpareigojamas pateikti įrodymus, pagrindžiančius teisėtą tokio turto kilmę. Jeigu Turto
tyrimo komisija prieina prie išvados, kad asmens turtas nėra teisėtos kilmės, ji apriboja disponavimo turtu teises ir priima vieną iš šių sprendimų: a) perduoda tyrimą prokuratūrai, jeigu įtariama, jog turtas įgytas darant nusikalstamas veikas; b)
Apeliaciniame teisme pradeda civilinį procesą, kad teisėtomis pajamomis nepagrįstas turtas būtų išieškotas valstybės naudai.351 Pasak mūsų apklaustos ekspertės, nuo
2007 m. gegužės mėnesio iki 2010 m. rugpjūčio mėnesio NTSA priėmė 5 sprendimus, iš kurių keturiuose buvo konstatuota, kad valstybės tarnautojo turtas yra nepagrįstas teisėtomis pajamomis.

350

Įstatymas dėl Nacionalinės tarnybinio sąžiningumo agentūros steigimo, organizavimo ir veikimo, taip pat dėl kitų norminių aktų pakeitimo ir papildymo Nr. 144/2007. Prieiga per internetą:
<http://www.uoradea.ro/attachment/791672704232e82e41d0a31a6bc16159/903f3afec5f48f4a3547
69fa6ed2adfc/Legea_144_2007_dupa_publicarea_Legii_176_2010.pdf>.

351

Įstatymas dėl pareigūnų, teisėjų, kitų valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo funkcijas atliekančių asmenų turto deklaravimo ir kontrolės, Nr. 115/1996 (su vėlesniais pakeitimais).
Prieiga per internetą: <http://www.cncan.ro/assets/Uploads/5-Legea115consolidat.pdf>.
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3.4.7. SLOVAKIJA352

Slovakijoje nusikalstamu būdu įgyto turto paėmimas galimas baudžiamosiomis ir
civilinėmis priemonėmis. Baudžiamajame procese numatytos turto konfiskavimo
bausmės, taikomos turtui, esančiam pas kaltininką, ir konfiskacinės apsauginės
priemonės, kurios taikomos turtui, susijusiam su padaryta pavojinga veika, nesant
apkaltinamojo nuosprendžio. Baudžiamieji įstatymai nenumato išplėstinio turto
konfiskavimo galimybės, tačiau dalį turto, kuris galėtų būti konfiskuotas taikant
išplėstinį konfiskavimą, galima konfiskuoti taikant turto konfiskavimo bausmes.
Taip pat neteisėtos kilmės turtas, kurį paimti iš nuteistojo nėra galimybės taikant
baudžiamuosius teisinius mechanizmus, gali būti paimamas civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Atsakomybės už teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimą
Slovakijos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau vadinama – Slovakijos BK)353
nenumato.354
Turto konfiskavimo bausmės
Slovakijos BK numato dviejų rūšių konfiskavimo bausmes: kaltininko turto konfiskavimą, nepriklausomai nuo tokio turto kilmės (BK 58–59 str.), ir kaltininko turto,
kuris buvo susijęs su padarytu nusikaltimu, konfiskavimą (BK 60 str.). Šios bausmės
gali būti taikomos kartu su kitomis bausmėmis, išskyrus baudą (BK 37 str. 4 d.).
Turto konfiskavimo bausmė
Turto konfiskavimo bausme gali būti paimamas visas ar dalis nuteistojo turto.
Taikant šią bausmę, nustatant jos apimtį, atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pobūdį, jo pavojingumo laipsnį ir kitas bylos aplinkybes (Slovakijos BK 34 str. 1 d.).
Slovakijos BK 58 ir 59 straipsniai numato keturis turto konfiskavimo bausmės taikymo pagrindus. Vienas iš pagrindų – turto konfiskavimas gali būti taikomas asmenims, kuriems skiriama laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Kitas pagrindas – ši bausmė skiriama privalomai nuteistiesiems laisvės atėmimo bausme už itin
sunkų nusikaltimą355, kurį darant buvo įgytas didelės vertės turtas arba jį siekta įgyti,
352

Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame Ladislavui Majerníkui, Slovakijos generalinės prokuratūros Tarptautinio departamento prokurorui, Rastislavui Mihalovičiui, Slovakijos teisingumo
ministerijos teisės patarėjui.

353

Slovakijos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300>.

354

Neteisėtu praturtėjimu yra pavadinta nusikalstama veika, numatyta Slovakijos BK 226 straipsnyje. Tačiau ši veika apibrėžta kaip turtinės žalos padarymas kitam asmeniui iš savanaudiškų
paskatų, o ne kaip nepagrįsto turto turėjimas.

355

Itin sunkus nusikaltimas yra toks, už kurį numatyta minimali laisvės atėmimo bausmė yra 10
metų (Slovakijos BK 11 str.).
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ar tokiais nusikalstamais veiksmais padaryta didelė žala (mūsų apklaustos ekspertės iš Slovakijos generalinės prokuratūros teigimu, teismų praktikoje reikalaujama,
kad žala siektų bent 133 000 eurų). Taip pat teismas gali skirti turto konfiskavimo
bausmę asmenims, kurie padarė nusikaltimus, numatytus Slovakijos BK 58 straipsnio 2 dalyje,356 jeigu asmuo iš šių nusikaltimų gavo pajamų. Galiausiai turto konfiskavimo bausmė gali būti paskirta nesant jokių papildomų sąlygų asmeniui, nuteistam už Slovakijos BK 58 straipsnio 3 dalyje numatytus nusikaltimus (didelio masto
prekyba narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba organizuotoje grupėje, ar sukėlusi sunkių padarinių (BK 172 str. 3, 4 d., 173 str. 3 d.), kyšininkavimas, kai
kyšio vertė itin didelė (BK 328 str. 3 d. ir 329 str. 3 d. bei BK 334 str. 2 d. ir 335 str. 2
d.), dalyvavimas nusikalstamos organizacijos ar teroristinės organizacijos veikloje
(BK 296, 297 str.) ir stambaus masto pinigų plovimas (BK 233 str. 3 ir 4 d.)).
Pasak ekspertų iš Slovakijos generalinės prokuratūros ir Teisingumo ministerijos, turto konfiskavimo bausmė 2009–2011 metais buvo pritaikyta nuo 55 iki 61
karto per metus.
Kaltininko turto, susijusio su nusikaltimo padarymu, konfiskavimas
Šią priemonę kaip bausmę apibrėžia Slovakijos BK 60 straipsnis. Ji yra taikoma asmeniui, nuteistam dėl nusikaltimo padarymo. Paimamas turtas, kurį siekta panaudoti ar jis buvo panaudotas darant nusikaltimą, kuris buvo įgytas iš nusikaltimo ar
gautas kaip atlygis už jo padarymą. Šios bausmės dalyku negali būti turtas, kuris
nepriklauso nuteistajam. Ši bausmė gali būti taikoma kartu su kitomis bausmėmis,
išskyrus turto konfiskavimą. Jeigu konfiskuotinas turtas yra perleistas ar kitaip prarastas ar jo vertė neišsaugota, teismas gali nuspręsti konfiskuoti tokio turto pradinės
vertės ekvivalentą. Jei daiktas priklauso kitam asmeniui arba jo savininkas nežinomas, jis negali būti konfiskuotas šios bausmės pagrindu. Kaltininko turto, susijusio
su nusikaltimo padarymu, konfiskavimo bausmė netaikoma tiek, kiek ji neleistų
356
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Daugeliu atvejų nusikaltimai, padaryti esant kvalifikuojančių aplinkybių: neteisėtas disponavimas
narkotinėmis medžiagomis, kai yra gauta didelės turtinės naudos (BK 173 str. 3 d.), prekyba žmonėmis (BK 179 str.), vaiko pagrobimas kvalifikuojančiomis aplinkybėmis (BK 180 str. 2, 3 d. ar 181
str.), turto prievartavimas kvalifikuojančiomis aplinkybėmis (BK 189 str. 2 d. c punktas, 190 str. 1,
3, 4 ar 5 dalys), kvalifikuotas savavaldžiavimas (BK 191 str. 3 ir 4 d.), nusikalstama prievarta kvalifikuojančiomis aplinkybėmis (BK 192 str. 2, 3 ir 4 d.), nusikalstamu būdu įgyto turto laikymas ar
slėpimas (BK 231 str. 2, 3 ir 4 d. ar 232 str. 3 ar 4 d.), pinigų plovimas (BK 233 str. 1, 2 d. ir 234 str.),
pinigų padirbinėjimas (BK 270 str., 271 str. 1 d., 272 str. 2 d.), mokestinis ir su draudimu susijęs sukčiavimas ir mokesčių vengimas (BK 276 str. 2, 3, 4 d., BK 277 str. 2, 3, 4 d., 277a str. 2, 3 d., BK 278 str.
2, 3 d.), valstybinio prabavimo pažeidimai (BK 279 str. 2, 3 d.), terorizmas ir susiję nusikaltimai (BK
313, 314, 419 str.), kyšininkavimas (BK 328 str. 2 d.), dokumentų ir antspaudų klastojimas (BK 352
str. 6 d.), kontrabanda (BK 355, 356 str.), sąvadavimas (BK 367 str. 3 d.), vaikų pornografijos gaminimas ar platinimas (BK 368, 369 str.), pornografijos platinimas (BK 372 str. 2, 3 d.).
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įvykdyti nuo nusikaltimo nukentėjusio asmens ieškinio. Taip pat ji netaikoma, jeigu,
teismo vertinimu, konfiskuotino turto vertė būtų aiškiai neproporcinga padaryto
nusikaltimo sunkumui, taip pat tuomet, kai teismas nusprendžia, kad bausti asmenį
nėra tikslinga.
Pasak Slovakijos generalinės prokuratūros ir Teisingumo ministerijos, turto
konfiskavimo bausmė 2009–2011 metais buvo pritaikyta nuo 914 iki 991 karto per
metus.
Turto, susijusio su nusikaltimu, konfiskavimas kaip apsaugos priemonė
Turto konfiskavimo bausmės gali būti taikomos tik nuteistiesiems ir tik jiems priklausančio turto atžvilgiu. Kai nuosprendžio priimti nėra galimybių ir turto paimti
taikant šias bausmes negalima, su nusikaltimo padarymu susijusį turtą (pajamas iš
nusikaltimo, jį darant panaudotus daiktus ir pan.) galima paimti teismo nutartimi
taikant šią apsaugos priemonę, kurią numato Slovakijos BK 83 straipsnis. Ši priemonė gali būti taikoma, kai (BK 83 straipsnio 1 dalis):
1) daiktas priklauso asmeniui, kuris negali būti persekiojamas ar nuteistas;
2) daiktas priklauso kaltininkui, kuriam teismas atsisakė skirti bausmę arba kurio
atžvilgiu baudžiamasis persekiojimas nutrauktas ar laikinai sustabdytas;
3) tai prekės, neturinčios identifikuojančių rekvizitų, privalomų mokesčių mokėjimo sumetimais;
4) yra aplinkybių, liudijančių, jog tai terorizmo finansavimo šaltinis;
5) to reikalauja asmenų, jų turto saugumas ar panašūs viešieji interesai.
BK numato galimybę išieškoti šių daiktų, jeigu jie prarado vertę ar buvo prarasti
ar sunaikinti ir pan., vertę. Šios priemonės taikymui numatyti tokie patys ribojimai
kaip ir analogiškai konfiskavimo bausmei. Teismas negali taikyti šios priemonės, jeigu į daiktą pretenduoja nuo nusikaltimo nukentėjęs ir ieškinį pareiškęs asmuo, taip
pat tuomet, kai daikto vertė akivaizdžiai neproporcinga nusikaltimo sunkumui.
Kaip nurodo mūsų apklausta ekspertė, baudžiamajame procese turto ryšio su
nusikalstama veika įrodinėjimo standartas griežtas – turi nelikti pagrįstų abejonių
dėl jo nusikalstamos kilmės. Tai pat jie išskyrė kai kurias konfiskavimo taikymo
problemas. Antai kai kurias Slovakijos BK 83 straipsnio 1 dalies nuostatas, pasak jų,
taikyti sunku ar net neįmanoma. Pvz., iš Slovakijos BK 9 str. 1 d. d) punkto išplaukia, jog, asmeniui mirus, baudžiamasis persekiojimas jo atžvilgiu nebegalimas, o
sutinkamai su tuo, asmens mirtis reiškia ir bet kokių teisių į daiktą netekimą, todėl
iš mirusio kaltininko išieškoti daiktų negalima. Be to, vengiama pažeisti trečiųjų asmenų, kuriems toks daiktas atitenka, interesus. Jeigu kaltinamasis serga arba pabėgo, o tai nėra baudžiamojo persekiojimo nutraukimo pagrindas, šis tik sustabdomas,
daikto išieškoti tokiu atveju taip pat nebeįmanoma.
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Turto konfiskavimas civilinėmis teisinėmis priemonėmis
2011 sausio pirmą dieną įsigaliojo Slovakijos Respublikos įstatymas Nr. 101/2010 dėl
turto kilmės nustatymo357. Jame buvo numatyta visiškai savarankiška, su baudžiamuoju procesu nesusijusi teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto kilmės tyrimo ir jo
paėmimo procedūra. Pasitelkus šią procedūrą gali būti paimtas turtas, kurio negalima paimti taikant bausmes ar apsaugos priemones baudžiamajame procese (pvz.,
kai nepavyksta nustatyti turto tiesioginio ryšio su nusikaltimu, o turto konfiskavimo bausmės pritaikyti nėra pagrindo). Šio įstatymo pagrindu Finansų policija gali
pradėti turto kilmės tyrimą, jeigu yra gaunama duomenų, kad turtas yra neteisėtos
kilmės, su sąlyga, kad nepagrįsto turto vertė viršija iš tiesų aukštą ribą – 1500 minimalios algos Slovakijoje dydžių (apie 507 000 EUR)358. Surinkti duomenys yra perduodami prokuratūrai. Prokuroras, turėdamas pakankamai duomenų, leidžiančių
manyti, kad asmens turimas turtas minėtu dydžiu viršija jo iš teisėtų pajamų gautą
turtą, ir negavęs įtikinamų asmens paaiškinimų dėl teisėtos šio turto kilmės, priima
preliminarų nutarimą dėl turto paėmimo. Toliau šiame nutarime nurodytos aplinkybės tiriamos teisme pagal civilinio proceso taisykles.
3.5. EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS,
ĮTEISINUSIOS TURTO KONFISKAVIMO BAUSMĘ359
3.5.1. ČEKIJA360

Čekijoje neteisėtai įgytas ar kitas kaltininkui priklausantis turtas yra paimamas tik
baudžiamojo proceso tvarka. Čekijos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau
vadinama – Čekijos BK)361 numato, jog, nustatydamas bausmės rūšį ir dydį, teismas
turi atsižvelgti į visą įgytą ar numatomą materialią naudą (Čekijos BK 39 str. 7 d.).
Čekijos baudžiamieji įstatymai numato turto konfiskavimo bausmes, taikomas turto, esančio pas kaltininką, atžvilgiu, ir konfiskacines apsaugines priemones, kurios taikomos turtui, susijusiam su padaryta pavojinga veika, nesant apkaltinamojo
357

Įstatymas dėl turto kilmės nustatymo Nr. 101/2010. Prieiga per internetą: <http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-preukazovani-povodu-majetku/>.

358

2013 metais minimali alga Slovakijoje buvo 338 EUR. Prieiga per internetą: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:MW_EUR_July_2013.png&filetimesta
mp=20130723092433>.

359

Slovakija ir Bulgarija, valstybės, įteisinusios ne tik turto konfiskavimo bausmę, bet ir civilinės
konfiskacijos procedūrą, aptariamos 3.4 skyriuje.

360

Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame dr. Michalui Fialai, Čekijos aukščiausiosios prokuratūros sunkių ekonominių ir finansinių nusikaltimų prokurorui.

361

Čekijos Respublikos baudžiamasis kodeksas (su pakeitimais, priimtais 2011 m.). Prieiga per internetą: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/>.
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nuosprendžio. Neteisėto praturtėjimo nusikaltimo sudėties Čekijos BK nėra. Taigi
Čekijos baudžiamieji įstatymai numato tokią pačią konfiskavimo mechanizmų sistemą kaip ir Slovakijos baudžiamieji įstatymai. Tačiau, skirtingai nuo Slovakijos
įstatymų, civilinė turto konfiskavimo procedūra Čekijoje (kol kas) nėra numatyta.
Turto konfiskavimo bausmės
Čekijos BK numato dviejų rūšių konfiskavimo bausmes: kaltininko turto konfiskavimą, nepriklausomai nuo tokio turto kilmės (BK 66 str.), ir kaltininko turto, kuris
buvo susijęs su padarytu nusikaltimu, konfiskavimą (BK 70 str.).
Turto konfiskavimo bausmė
Turto konfiskavimo bausmė, kaip jau buvo minėta šio darbo pradžioje, yra vienas
radikaliausių turto paėmimo teisinių mechanizmų, kadangi jis leidžia paimti asmens turtą nesiaiškinant tokio turto kilmės. Pasitelkdami šią bausmę Čekijos teismai gali paimti ir tokį turtą, kurį apimtų tradicinis ir išplėstinis turto konfiskavimas,
ir netgi tokį, apie kurio sąsajas su nusikalstamomis veikomis nebūtų jokių duomenų, taip pat ir turtą, kuris įgytas iš visiškai teisėtų pajamų. Čekijos BK 66 straipsnis
numato, kad gali būti valstybės nuosavybėn paimamas visas arba dalis kaltininko
turto. Negali būti paimama tik tokia dalis turto, kuri yra reikalinga būtiniausiems
kaltininko pragyvenimo poreikiams.
Turto konfiskavimo bausmė gali būti taikoma kartu su kitomis bausmėmis (išskyrus baudą). Ji gali būti taikoma tik esant vienam iš šių trijų pagrindų: už nusikaltimus, už kuriuos numatyta išskirtinė bausmė362, arba už savanaudiškus itin sunkius
nusikaltimus363, arba už nusikaltimus, už kuriuos numatytose sankcijose ši bausmė
yra tiesiogiai įvardyta364. Čekijos BK 66 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad turto
362

Čekijos BK 54 straipsnis išskirtinę bausmę apibrėžia kaip bausmę nuo 20 iki 30 metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.

363

Čekijos BK 14 straipsnio 3 dalis numato, kad itin sunkus nusikaltimas yra toks tyčinis nusikaltimas, už kurį numatyta maksimali bausmė yra ne mažesnė kaip 10 metų laisvės atėmimo.

364

Tai daugeliu atvejų kvalifikuotos ir itin kvalifikuotos šių nusikaltimų sudėtys: prekyba žmonėmis (Čekijos BK 168, 169 str.), su nelegalia migracija susiję nusikaltimai (Čekijos BK 339–341
str.), narkotinių ar nuodingų medžiagų gamyba ar platinimas (Čekijos BK 283 str.), pinigų plovimas (Čekijos BK 216 str.), disponavimas nusikalstamu būdu įgytu turtu (Čekijos BK 214 str.),
sąvadavimas (Čekijos BK 189 str.), vertimasis prostitucija, kai tai gali daryti neigiamą poveikį
vaikams (Čekijos BK 190 str.), vaikų pornografijos platinimas (Čekijos BK 192 str.), neteisėtas
disponavimas žmogaus audiniais (Čekijos BK 164–167 str.), vagystė, turto iššvaistymas, sukčiavimas (Čekijos BK 205, 206, 209 str.), nusikaltimai, susiję su elektroninėmis duomenų sistemomis (Čekijos BK 230, 232 str.), pinigų ir kitų mokėjimo priemonių padirbinėjimas (Čekijos BK
233, 234 str.), sąžiningos konkurencijos pažeidimas (Čekijos BK 248 str.), žala ES finansiniams
interesams (Čekijos BK 260 str.), kontrabanda (Čekijos BK 261 str.), neteisėta tarptautinė prekyba dvigubos paskirties ar karinės paskirties prekėmis (Čekijos BK 262, 263, 265, 266 str.),
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konfiskavimas gali būti taikomas kaip pavienė bausmė, jeigu kitų bausmių taikyti,
atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir kitas bylos aplinkybes, nėra būtinybės.
Spręsdami dėl turto konfiskavimo bausmės taikymo Čekijos teismai privalo atsižvelgti ir į Čekijos BK 38 straipsnyje numatytą bausmių proporcingumo principą,
be kita ko, reikalaujantį taikyti tokios apimties bausmes, kiek yra minimaliai būtina.
2010 metais Čekijoje ši bausmė buvo pritaikyta tik 17 kartų.365
Kaltininko turto, susijusio su nusikaltimo padarymu, konfiskavimas
Ši bausmė apima tradicinį turto konfiskavimą, kai jis taikomas asmeniui, nuteistam
dėl nusikaltimo padarymo. Čekijos BK 70 straipsnis numato, kad paimamas turtas,
kurį siekta panaudoti ar jis buvo panaudotas darant nusikaltimą, kuris buvo įgytas
iš nusikaltimo ar gautas kaip atlygis už jo padarymą, arba įgytas iš anksčiau paminėto turto. Šios bausmės dalyku negali būti turtas, kuris nepriklauso nuteistajam. Ši
bausmė gali būti taikoma kartu su kitomis bausmėmis, taip pat specialiai Čekijos BK
numatytais atvejais gali būti taikoma tik ji viena, jei teismas nusprendžia, kad kitų
bausmių taikymas nėra būtinas.
Jeigu konfiskuotinas turtas yra perleistas ar kitaip prarastas, ar jo vertė neišsaugota, teismas gali nuspręsti konfiskuoti tokio turto pradinės vertės ekvivalentą
(Čekijos BK 71 straipsnis).
2010-aisiais Čekijoje ši bausmė buvo pritaikyta 2948 kartus.366
Konfiskacinės apsauginės priemonės (konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio)
Šios priemonės apima konfiskavimą nesant nuosprendžio ir yra taikomos tuomet,
kai asmuo nėra nuteistas ir jam negalima pritaikyti turto konfiskavimo bausmės,
numatytos Čekijos BK 70 straipsnyje. Čekijos BK 101 straipsnis numato, kad apsauginė konfiskacinė priemonė gali būti pritaikyta tuomet, kai turtas priklauso asmeniui, kuris a) negali būti persekiojamas arba nuteistas;367 b) teismas atsisakė jam
skirti bausmę, taip pat tada, kai c) kyla grėsmė asmenų ar jų turto saugumui arba
disponavimas uždraustais ginklais ar radioaktyviosiomis medžiagomis (Čekijos BK 280, 281
str.), orlaivio užgrobimas (Čekijos BK 290, 292 str.), teroristinis aktas (Čekijos BK 311 str.), išdavystė, perversmas, sabotažas, kėsinimasis į Čekijos konstitucinę tvarką smurtu (Čekijos BK 309,
310, 312, 314 str.), korupciniai nusikaltimai (Čekijos BK 329, 331, 332 str.), dalyvavimas organizuoto susivienijimo veikloje (Čekijos BK 361 str.) ir kt.
365

Forejt P. Criminal law institutes for draining of illegal property // 2011 m. gruodžio 8 dienos pranešimo Teisingumo ministerijoje medžiaga, pateikta mūsų eksperto iš Čekijos aukščiausiosios
prokuratūros M. Fialos.
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Čekijos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 11 straipsnis apibrėžia aplinkybes, dėl kurių
baudžiamasis procesas nėra galimas. Žr.: Čekijos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
(2012 m. spalio 1 d. redakcija). Prieiga per internetą: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141>.
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yra rizika, jog turtas bus panaudotas nusikalstamai veikai daryti. Net ir nesant šių
sąlygų, turtas gali būti konfiskuotas pagal BK 101 straipsnio 2 dalį, jeigu teismas
yra įsitikinęs, kad tai yra (net ir netiesioginės) pajamos iš nusikalstamos veikos arba
nors dalis jo įgyta iš nusikalstamos kilmės turto (nebent nusikalstamos kilmės turto vertė visiškai nereikšminga). BK 101 straipsnis taikomas turtui, nepriklausomai
nuo to, kam jis priklauso, ir nepriklausomai nuo to, kam šis turtas buvo perleistas.
Taikant šį straipsnį, turi būti įrodyta, jog padaryta veika yra nusikalstamo pobūdžio, o turtas yra gautas būtent iš jos.368 Pasak mūsų eksperto iš Čekijos generalinės
prokuratūros, taikomas įrodinėjimo standartas griežtas – išvada dėl turto kilmės
turi nekelti jokių pagrįstų abejonių.
Taikydami šį straipsnį, teismai privalo vadovautis apsauginių priemonių taikymo proporcingumo principu, numatytu Čekijos BK 96 straipsnyje, reikalaujančiu
šias priemones taikyti tik esant tam būtinybei, atsižvelgiant į bylos aplinkybes. Be
to, Čekijos BK 101 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas gali vietoj daikto konfiskavimo įpareigoti asmenį ji taip modifikuoti, kad jis nebekeltų pavojaus visuomenės
saugumui. Analogišką nuostatą galima rasti ir Vokietijos baudžiamojoje teisėje.
Jeigu konfiskuotinas turtas yra perleistas ar kitaip prarastas ar jo vertė neišsaugota, teismas gali nuspręsti konfiskuoti tokio turto pradinės vertės ekvivalentą
(Čekijos BK 102 str.).
Turto konfiskavimo mechanizmų reformos, diskusijos dėl jų poreikio
Pasak mūsų eksperto iš Čekijos aukščiausiosios prokuratūros, Čekijoje rengiamasi
įtvirtinti teisinius mechanizmus, kuriais būtų įmanoma neteisėtą turtą paimti paprastesnėmis nei baudžiamojo proceso procedūromis. Turto konfiskavimo bausmė,
nors ir suteikianti itin plačias galias teismui konfiskuoti nuteistojo turtą (tiek neteisėtos, tiek teisėtos kilmės), Čekijoje pritaikoma (sunkiai ir) labai retai (tik 17 atvejų per 2010 metus apie 10 mln. gyventojų turinčioje valstybėje). Naujųjų teisinių
mechanizmų projektai 2013 metų pradžioje buvo dar ankstyvos stadijos, dar vyko
diskusijos dėl jų metmenų. Buvo svarstoma dėl nepagrįsto turto paėmimo civilinio
proceso tvarka galimybės, kartu mąstoma ir dėl galimybės apmokestinti neaiškios
kilmės turtą specialiais tarifais. Sutariama, kad būtina perkelti nors dalį įrodinėjimo naštos nepagrįsto turto savininkui.
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ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą:
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3.5.2. LATVIJA369

Latvijos įstatymuose numatyti bent keturi turto konfiskavimo mechanizmai (jei
neskaičiuotume analogišką funkciją atliekančios baudos bausmės). Trys procesiniai – iš nusikalstamos veikos įgyto turto konfiskavimas, nusikaltimo įrankių konfiskavimas, išplėstinis turto konfiskavimas; ir vienas materialinis – turto konfiskavimas kaip kriminalinė bausmė. Turto konfiskavimas kaip procesinė priemonė gali
būti taikoma ir nesant apkaltinamojo nuosprendžio, dar ikiteisminio tyrimo metu.
Kitokia nei baudžiamojo proceso tvarka turtas nėra išieškomas. Neteisėto praturtėjimo nusikalstamos veikos sudėties Latvijos baudžiamieji įstatymai nenumato.
Pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimas
Latvijos baudžiamojo proceso kodekso (toliau vadinama – Latvijos BPK)370 27 skyriuje įtvirtintos iš nusikalstamos veikos įgyto turto konfiskavimo nuostatos. Kaip
numato Latvijos BPK 355 straipsnis, nusikalstamu būdu įgytu laikomas toks turtas,
kuris tiesiogiai arba netiesiogiai tapo kaltinamojo nuosavybe arba yra jo valdomas
kaip nusikaltimo rezultatas. Pasak mūsų ekspertės iš Latvijos, įrodinėjant nusikalstamą turto kilmę taikomas įsitikinimo be pagristų abejonių įrodinėjimo standartas.
Jei nusikalstamu būdu įgytas turtas yra perduotas trečiajam asmeniui ar sunaikintas, ar paslėptas, gali būti išieškomas kitas turtas ir finansinės lėšos, atitinkančios
minėto turto vertę. Latvijos BPK 358 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas turto vertės konfiskavimo iš trečiųjų asmenų mechanizmas, naudojamas tais atvejais, kai kaltinamasis
neturi turto, kurį būtų galima konfiskuoti. Tokiu atveju teismas gali įpareigoti paimti:
1) turtą, kurį kaltinamasis po nusikalstamos veikos perdavė trečiajam asmeniui be
atitinkamo atlygio;
2) turtą, kuris priklauso kaltinamojo sutuoktiniui, jeigu sutuoktinių turtas nebuvo
atskirtas likus bent metams iki nusikaltimo padarymo;
3) kito asmens turtą, jei kaltinamasis turėjo bendrą (nepadalintą) namų ūkį su tokiu asmeniu.
Praktikoje turto paėmimo iš trečiųjų asmenų mechanizmas taikomas gana dažnai.
Mūsų apklausta ekspertė teigia, kad ši priemonė yra labai naudinga bylose, kai aiškiai
matyti, jog turtas buvo perduotas giminaičių nuosavybėn. Labai dažnai kaltinamasis nuosavybę perduoda šeimos nariams ir teigia, kad neturi turto, kurį būtų galima
paimti. Tačiau iš susiklosčiusių aplinkybių matyti, jog nauda, gaunama iš šio turto, atitenka kaltinamajam arba yra tiesiogiai jo naudojama. Pavyzdžiui, automobilio
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Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame Rutai Rācene-Bērtule, Latvijos teisingumo ministerijos
Baudžiamosios teisės departamento direktoriaus pavaduotojai.
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Latvijos baudžiamojo proceso kodeksas. Prieiga per internetą: <http://likumi.lv/doc.php?id=107820>.
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nuosavybės teisė priklauso motinai, tačiau ja naudojasi kaltinamasis. Būna, kad motina automobilį gauna kaip dovaną, nors neturi vairuotojo pažymėjimo.
Kai nukentėjusysis pareiškia ieškinį dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo,
iš konkrečios nusikalstamos veikos gautos pajamos turi būti panaudotos nukentėjusiojo prašomai kompensacijai išmokėti (Latvijos BPK 359 straipsnis). Jei nusikalstamu būdu įgytas turtas buvo rastas pas trečiuosius asmenis, toks turtas grąžinamas savininkui arba teisėtam valdytojui. Jei nusikalstamu būdu įgytas turtas buvo
sugrąžintas savininkui arba teisėtam valdytojui, trečiasis asmuo, kuris buvo gavęs
tą turtą arba sąžiningai dėl jo laidavo, turi teisę civiline tvarka reikalauti nuostolių
atlyginimo iš nuteistojo ar kaltinamojo.
Mūsų apklausta ekspertė iš Latvijos nurodo, kad praktikoje nusikalstamos kilmės turto konfiskavimas taikomas dažnai. Pagrindinė problema, su kuria susiduriama, tai neteisėtos turto kilmės įrodymas – teismai linkę reikalauti labai aukšto
turto sąsajų su nusikalstama veika įrodytumo lygio.
Nusikaltimo įrankių konfiskavimas
Latvijos BPK 240 straipsnyje įtvirtinti nusikaltimo įrankių konfiskavimo pagrindai.
Kompetenciją taikyti šią priemonę turi teismas, kuris gali įpareigoti paimti tokį turtą: nusikaltimo padarymo priemonę, daiktus, kuriuos buvo norima panaudoti arba
kurie buvo panaudoti darant nusikaltimą. Jeigu tokie daiktai neturi jokios vertės,
jie sunaikinami. Jeigu nusikaltimas buvo padarytas su įrankiu ar priemone, kuri
priklauso kitam asmeniui, gali būti taikomas vertės konfiskavimas ir iš kaltinamojo
paimamas kitas turtas arba pinigai.
Išplėstinis turto konfiskavimas
Latvijos BPK 355 straipsnio 2 dalis numato išplėstinio turto konfiskavimo galimybę.
Jeigu turto valdytojas neįrodo priešingai, turtas, įskaitant pinigines lėšas, laikomas
įgytu nusikalstamu būdu, jeigu šis turtas ar lėšos priklauso asmeniui, kuris:
1) yra organizuotos nusikalstamos grupės narys arba remia šią grupę;
2) dalyvauja teroristinėje veikloje ar palaiko nuolatinius ryšius su asmeniu, kuris
dalyvauja teroristinėje veikloje;
3) užsiima žmonių prekyba arba palaiko nuolatinius santykius su asmeniu, kuris
užsiima minėta veikla;
4) yra įsitraukęs į nusikalstamą veiklą, susijusią su narkotikais ar psichotropinėmis
medžiagomis, arba palaiko santykius su asmeniu, kurie užsiima minėta veikla;
5) yra įsitraukęs į kriminalinę veiklą, apimančią valiutos klastojimą, nusikaltimus
panaudojant valstybės finansines priemones, ar palaiko nuolatinius santykius su
asmeniu, kuris užsiima minėta veikla;
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6) yra įsitraukęs į kriminalinę veiklą, susijusią su valstybės sienos kirtimu, arba
skatina kitus asmenis ją kirsti, arba užtikrina galimybę kitiems asmenims neteisėtai įsikurti Latvijos Respublikoje, arba palaiko nuolatinius santykius su tokiu
asmeniu;
7) yra įsitraukęs į nusikalstamą veiklą, susijusią su vaikų pornografija arba seksualiniu vaikų išnaudojimu, arba palaiko santykius su tokiu asmeniu, kuris užsiima
minėta veikla.
Sąvoka „palaiko nuolatinius santykius su asmeniu, užsiimančiu minėtomis kriminalinėmis veikomis“ reiškia, kad toks asmuo gyvena kartu su juo, jį kontroliuoja,
nustato ar daro įtaką tokio asmens elgesiui. Pasak mūsų apklaustos ekspertės, kaip
ir tradicinio konfiskavimo atveju, įrodinėjant šio turto neteisėtą kilmę, taikomas
įsitikinimo be pagristų abejonių įrodinėjimo standartas. Tai kelia didelių praktinių
sunkumų, dėl ko, taip pat atsižvelgiant į Pasiūlymą dėl Direktyvos, diskutuojama
dėl galimybės taikyti žemesnį įrodinėjimo standartą.
Turto konfiskavimas iki apkaltinamojo nuosprendžio
Latvijos BPK numato, kad turto konfiskavimo klausimai gali būti sprendžiami ir nelaukiant, kada bus priimtas teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje. Remdamasis
Latvijos BPK 626 straipsniu, turto konfiskavimo procedūrą gali inicijuoti prokuroras siekdamas kuo greičiau ir ekonomiškiau išspręsti turto konfiskavimo klausimus,
taip siekdamas išvengti nemažų turto saugojimo sąnaudų, taip pat turto nuvertėjimo (šios problemos itin aktualios tuomet, kai metus ar ilgiau trunkančiame baudžiamajame procese konfiskuotinu turtu yra automobiliai, elektronikos prietaisai,
nekalbant apie gyvūnus). Procedūra gali būti pradėta teismo esant prokuroro prašymui šiomis sąlygomis:
1) surinkti įrodymai teikia pagrindą manyti, jog turtas, kuris buvo paimtas, yra
nusikalstamos kilmės arba susijęs su nusikalstama veika;
2) dėl objektyvių priežasčių bylos perdavimas teismui artimiausiu metu nėra įmanomas arba toks perdavimas pareikalautų pernelyg daug pastangų.
Procesas dėl turto konfiskavimo vyksta tiesioginio nagrinėjimo teisme tvarka,
suinteresuoti asmenys turi teisę dalyvauti patys ar per savo atstovus, pateikti duomenis ar prašymus teismui. Neteisėtai turto kilmei nustatyti taikomas įsitikinimo
be pagristų abejonių įrodinėjimo standartas.371
Kaip numato Latvijos BPK 356 straipsnis, turtas gali būti pripažintas įgytu nusikalstamu būdu ir prokuroro sprendimu dėl baudžiamojo proceso nutraukimo.
371
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Tačiau galutinį sprendimą konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą abiem atvejais
priima teismas. Toks sprendimas gali būti priimamas su sąlyga, kad tolesnis turto
saugojimas nėra būtinas baudžiamojo proceso tikslais ir jeigu jis neturi būti grąžinamas savininkui ar teisėtam valdytojui (Latvijos BPK 358 straipsnis).
Mūsų apklausta ekspertė teigia, kad pagal statistiką konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio taikomas santykinai dažnai. Pavyzdžiui, 2011 metais buvo 7761
byla, kuri baigėsi pirmosios teismo instancijos sprendimu konfiskuoti turtą, iš jų 25
bylose turtas konfiskuotas nesant apkaltinamojo nuosprendžio. Pagal 2012 m. pirmosios pusės statistiką santykis yra 5810 bylų ir 21 konfiskavimo be apkaltinamojo nuosprendžio atvejis. Pagrindinė problema priimant turtą nesant apkaltinamojo
nuosprendžio yra tokia pati, kaip ir konfiskuojant turtą bendrąja tvarka – neteisėtos
turto kilmės įrodymas.
Turto konfiskavimo bausmė
Latvijos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Latvijos BK) 372 42 straipsnis numato turto konfiskavimo kriminalinę bausmę. Ši bausmė leidžia paimti visą arba
dalį nuteistojo turto, neatsižvelgiant į turto kilmę. Gali būti paimamas ir teisėtai
įgytas turtas. Teismas yra laisvas spręsti, kokios apimties turtą paimti – visą ar jo
dalį ir kokią dalį. Įstatymas numato, koks nuteistojo turtas negali būti paimtas, t. y.
būtinas minimaliems pragyvenimo poreikiams užtikrinti.
Turto konfiskavimo bausmė gali (kai kuriais atvejais – privalo) būti skiriama
kaip pagrindinė arba papildoma bausmė ir taikoma tais atvejais, kai ji yra specialiai
nurodyta už nusikalstamą veiką numatytoje sankcijoje. Nuteistojo turtas, kurį jis
perdavė tretiesiems asmenims, taip pat gali būti konfiskuojamas.
Nors turto konfiskavimas gali būti labai griežta bausmė, Latvijos BK numato labai platų ratą nusikalstamų veikų, kurias padarius ši bausmė gali būti taikoma.
Tuo Latvijos įstatymas skiriasi nuo kitų Europos valstybių, numatančių šią bausmę
(Bulgarijos, Čekijos, Prancūzijos, Slovakijos), kur ši bausmė paprastai gali būti taikoma tik už sunkiausius organizuotus nusikaltimus. Be to, turto konfiskavimo bausmės
taikymo pagrindai Latvijos BK kontrastuoja su išplėstinio konfiskavimo taikymo
pagrindais, kurie, kaip jau buvo parodyta, yra labai riboti ir siejami būtent su sunkiais organizuotais nusikaltimais. Tai nėra nuoseklu, nes turto konfiskavimo bausmė laikytina radikalesne nuosavybės teisės ribojimo priemone nei išplėstinis turto
konfiskavimas. Latvijos BK numatyti net 78 nusikaltimai, kuriuos padariusiems kaltininkams gali būti taikoma turto konfiskavimo bausmė. Šalia valstybinių, organizuotų, teroristinių nusikaltimų, matome ir visus turtinius, ekonominius, finansinius,
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korupcinius, sunkius smurtinius nusikaltimus, ir netgi nusikaltimus transporto
eismo saugumui, taip pat tokius lyg ir kraštutinių turtinių sankcijų kontekste neįprastus nusikaltimus kaip neteisėti veiksmai prižiūrint įvaikintus vaikus, kišimasis
į ikiteisminį tyrimą, fizinio smurto panaudojimą laisvės atėmimo vietoje, neteisėtą
alkoholio produktų gaminimą, laikymą ir gabenimą, veterinarinių nuostatų pažeidimą, kapų ir mirusiųjų palaikų išniekinimą, žiaurų elgesį su gyvūnais ir pan.
Nusikaltimai, už kuriuos Latvijos BK numatyta turto konfiskavimo bausmė
Veiksmai, skatinantys valstybinės valdžios nuvertimą (Latvijos BK 80 str.); tarptautinių organizacijų taikomos sankcijos pažeidimas (Latvijos BK 84 str.); šnipinėjimas (Latvijos BK 85 str.); terorizmas (Latvijos BK 88 str.); terorizmo finansavimas (Latvijos BK 881 str.); asmenų verbavimas ir ruošimas padaryti
teroristinį aktą (Latvijos BK 883 str.); sabotažas (Latvijos BK 89 str.); organizuotas nusikalstamumas (Latvijos BK 891 str.); nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis (Latvijos BK 117 str.); nužudymas ypač sunkinančiomis aplinkybėmis
(Latvijos BK 118 str.); tyčinis sunkus kūno sužalojimas (Latvijos BK 125 str.); išradėjų ir dizainerių teisių pažeidimas (Latvijos BK 147 str.); neteisėtas laisvės apribojimas (Latvijos BK 152 str.); pagrobimas (Latvijos BK 153 str.); įkaitų paėmimas (Latvijos BK 154 str.); prekyba žmonėmis (Latvijos BK 1541 str.); asmens
įtraukimas į prostituciją (Latvijos BK 164 str.); gyvenimas iš prostitucijos pajamų (Latvijos BK 165 str.); asmens išsiuntimas seksualinio išnaudojimo tikslais
(Latvijos BK 1651 str.); nuostatų pažeidimas importuoti, gaminti ir platinti pornografinio ar erotinio turinio medžiagas (Latvijos BK 166 str.); neteisėti veiksmai
prižiūrint įvaikintus vaikus (Latvijos BK 1691 str.); vagystė (Latvijos BK 175 str.);
plėšimas (Latvijos BK 176 str.); sukčiavimas (Latvijos BK 177 str.); sukčiavimas
automatizuotoje duomenų apdorojimo sistemoje (Latvijos BK 1771 str.); pasisavinimas (Latvijos BK 179 str.); prievartavimas (Latvijos BK 183 str.); prievartavimas
organizuotoje grupėje (Latvijos BK 184 str.); tyčinis elektros perdavimo tinklų,
šilumos tiekimo tinklų bei gamtinių dujų, naftos ir naftos produktų vamzdynų
naikinimas ir kenkimas jiems (Latvijos BK 187 str.); kontrabanda (Latvijos BK
190 str.); prekių ir medžiagų, kurių apyvarta draudžiama, gabenimas, ypač per
Latvijos Respublikos sieną (Latvijos BK 1901 str.); neleistina veikla su prekėmis
ar kita vertinga nuosavybe (Latvijos BK 191 str.); padirbtų pinigų ir valstybės
finansinių priemonių gamyba, platinimas, gabenimas, perdavimas, įsigijimas ir
laikymas (Latvijos BK 192 str.); neteisėti veiksmai su finansinėmis priemonėms ir
mokėjimo būdais (Latvijos BK 193 str.); duomenų, programų ir įrangos gavimas,
gamyba, platinimas, panaudojimas ir saugojimas neteisėtai veiklai su finansinėmis priemonėmis ir mokėjimo priemonėmis (Latvijos BK 1931 str.); neteisėtas
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finansinių priemonių išdavimas (Latvijos BK 194 str.); neteisėtų duomenų ar informacijos dėl Latvijos Respublikos finansų sistemos būklės sklaida (Latvijos
BK 1941 str.); nusikalstamos kilmės turto plovimas (Latvijos BK 195 str.); neteisėtas pasinaudojimas valdžia (Latvijos BK 196 str.); neteisėtas išmokų gavimas
(Latvijos BK 198 str.); pirkėjų apgaudinėjimas (Latvijos BK 204 str.); prekybos
nuostatų pažeidimas (Latvijos BK 205 str.); užsiėmimas verslininkyste neturint leidimo ar registracijos (Latvijos BK 207 str.); neteisėta verslininko veikla
(Latvijos BK 208 str.); mokesčių vengimas (Latvijos BK 218 str.); deklaracijos pateikimo vengimas (Latvijos BK 219 str.); neteisėtas naftos produktų laikymas,
gabenimas ir pardavimas (Latvijos BK 2201 str.); neteisėtas alkoholio ir tabako produktų gabenimas ir pardavimas (Latvijos BK 221 str.); neteisėtų alkoholio produktų pardavimas (Latvijos BK 2211 str.); neteisėtų alkoholio produktų
gaminimas, laikymas ir gabenimas (Latvijos BK 2212 str.); veterinarinių nuostatų pažeidimas (Latvijos BK 222 str.); banditizmas (Latvijos BK 224 str.); kapų
ir mirusiųjų palaikų išniekinimas (Latvijos BK 228 str.); žiaurus elgesys su gyvūnais (Latvijos BK 230 str.); neteisėtas šaunamųjų ginklų, jų amunicijos, galingų pneumatinių ginklų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų gaminimas, taisymas, įsigijimas, laikymas, turėjimas, gabenimas, persiuntimas, pardavimas ir
pardavimo sąlygų pažeidimas (Latvijos BK 233 str.); savavališkas naudojimasis
automatizuotomis duomenų apdorojimo sistemomis (Latvijos BK 241 str.); automatizuotos duomenų tvarkymo sistemos darbo trikdymas ir neteisėti veiksmai su informacija, operacijomis tokiose sistemose (Latvijos BK 243 str.); neteisėtas narkotikų ir psichotropinių medžiagų gaminimas, įsigijimas, laikymas,
gabenimas ir persiuntimas (Latvijos BK 253 str.); neteisėtas narkotinių ir psichotropinių medžiagų, turint tikslą parduoti ir neteisėtai parduoti, gaminimas, įsigijimas, laikymas, gabenimas ir persiuntimas (Latvijos BK 2531 str.); neteisėta
įrangos ir prekursorių, reikalingų neteisėtai narkotikų ar psichotropinių medžiagų gamybai, gamyba, įgijimas, laikymas, gabenimas, persiuntimas ir pardavimas (Latvijos BK 255 str.); neteisėtas narkotinių medžiagų turinčių augalų sėjimas ir auginimas (Latvijos BK 256 str.); eismo taisyklių ir transporto priemonės
eksploatavimo taisyklių pažeidimas (Latvijos BK 260 str.); transporto priemonės valdymas esant apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių, narkotinių ar kitų medžiagų (Latvijos BK 262 str.); atsisakymas būti ištirtam dėl galimo apsvaigimo nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių, toksinių medžiagų
(Latvijos BK 2621 str.); valstybę reprezentuojančio pareigūno arba kito valstybės
pareigūno užpuolimas (Latvijos BK 269 str.); neteisėtas asmens pervedimas per
sieną (Latvijos BK 285 str.); galimybės nelegaliai gyventi Latvijos Respublikoje
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užtikrinimas (Latvijos BK 2851 str.); neteisėtas Latvijos vėliavos iškėlimas laive
(Latvijos BK 286 str.); kišimasis į ikiteisminį tyrimą (Latvijos BK 2941 str.); kišimasis į teismo procesą (Latvijos BK 295 str.); fizinio smurto panaudojimas kalėjime (Latvijos BK 311 str.); nusikalstamu būdu įgyto turto įgijimas ir pardavimas
(Latvijos BK 314 str.); kyšio paėmimas (Latvijos BK 320 str.); kyšio pasisavinimas
(Latvijos BK 321 str.); tarpininkavimas kyšininkaujant (Latvijos BK 322 str.); kyšio davimas (Latvijos BK 323 str.); apribojimų, taikomų valstybės pareigūnams,
pažeidimas (Latvijos BK 325 str.); neteisėtas dalyvavimas nekilnojamojo turto
sandoriuose (Latvijos BK 326 str.).
Teismas, skirdamas dalinį turto konfiskavimą, turi nurodyti, kokia nuosavybė
turi būti konfiskuota. Kai padaryta nusikalstama veika, susijusi su kelių eismo pažeidimais, teismas, skirdamas konfiskaciją, į turto paėmimą turi įtraukti transporto
priemonę, o veikų dėl žiauraus elgesio su gyvūnais atveju – nukentėjusius gyvūnus.
Mūsų apklausta ekspertė teigia, kad praktikoje šis turto paėmimo mechanizmas
yra taikomas gana dažnai.
Turto konfiskavimo konstitucingumo klausimai
Latvijos Konstitucinis Teismas 2011 metų sausio 6 d. priėmė sprendimą dėl turto
konfiskavimo bausmės konstitucingumo.373 Pareiškėjas buvo nuteistas 4 metų laisvės atėmimo bausme su turto konfiskavimu už kyšio paėmimą (Latvijos BK 320
str.). Jis kreipėsi į Konstitucinį Teismą teigdamas, kad toks reguliavimas, kai kartu
su laisvės atėmimo bausme privalo būti skiriama turto konfiskavimo bausmė, prieštarauja Latvijos Konstitucijos 105 straipsniui, kuriame teigiama, jog „kiekvienas asmuo turi teisę į savo nuosavybę, kuri negali būti naudojama visuomenės gerovei
priešingais tikslais. Nuosavybės teisės gali būti ribojamos tik įstatymo numatytais
atvejais. Turto paėmimas visuomenės tikslais gali būti leidžiamas tik išskirtiniais
atvejais, kai tai leidžia įstatymas, ir yra sąžiningai kompensuojamas“.374
Konstitucinis Teismas konstatavo, kad ginčijamas įstatymo straipsnis turi trūkumų, pavyzdžiui, įstatymų leidėjas nenurodo, kokios rūšies turtas gali būti konfiskuojamas, todėl, teismui skyrus turto konfiskavimą kaip kriminalinę bausmę, kaltinamojo šeimos narių pagrindinės teisės gali būti pažeidžiamos. Vis dėlto Teismas
konstatavo, kad tokie bausmės taikymo trūkumai gali būti pašalinami tobulinant
teisinį bausmės reguliavimą, o ne šalinant bausmę apskritai. Taip pat Teismas
373

Latvijos Konstitucinio Teismo 2011 metų sausio 6 d. sprendimas „Dėl Latvijos baudžiamojo kodekso 320 straipsnio 2 dalyje esančių žodžių „turto konfiskavimas“ atitikties Latvijos Konstitucijos 105
straipsniui. Prieiga per internetą: <http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/lem_izb_2010-31-01.htm>.
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Latvijos Respublikos Konstitucija. Prieiga per internetą: <http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2&mid=8>.
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konstatavo, kad turto konfiskavimo bausme siekiama teisėtų tikslų – užtikrinti visuomenės saugumą ir asmenų teises. Vertindamas konfiskavimo priemonės proporcingumą, Teismas pasisakė, kad valstybė turi išskirtinę kompetenciją imtis žmogaus teises ribojančių priemonių, tačiau kadangi šis klausimas, Teismo vertinimu,
peržengė pareiškimo ribas, Teismas jo plačiau nenagrinėjo.
Diskusijos dėl galimų turto konfiskavimo mechanizmų reformų
Pasak Latvijos ekspertės, 2013 metų pirmojoje pusėje Latvijoje buvo svarstomi konfiskavimo bausmės pakeitimai konkrečiai dėl nuostatų, kurios numato turto konfiskavimo bausmę kaip privalomą. Svarstoma atsisakyti tokios nuostatos ir įtvirtinti
galimybę netaikyti turto paėmimo tais atvejais, kai turtas yra konfiskuojamas kitais
pagrindais (kaip pajamos iš nusikaltimo) arba turtas yra menkavertis.
Taip pat Latvijos teisingumo ministerijoje vyksta diskusijos dėl neteisėtai įgyto
turto įstatymo projekto parengimo, kuriose pagrindiniai du klausimai yra tokie:
1) Įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltinamajam. Šiuo metu kaltinamasis asmuo
turi įrodinėti turto kilmę tik Latvijos BPK 355 straipsnio 2 dalyje numatytais
atvejais, kai yra taikomas išplėstinis turto konfiskavimas. Svarstoma galimybė
šią taisyklę taikyti visais atvejais, kai yra nustatoma, kad asmens išlaidos gerokai
viršija jo gaunamas pajamas.
2) Keisti neteisėto turto kilmės įrodinėjimo standartą iš šiuo metu taikomo baudžiamojo proceso standarto į civilinio proceso standartą. Šis klausimas svarstomas kartu atsižvelgiant į Europos Komisijos pasiūlymą dėl Direktyvos.
3.5.3. PRANCŪZIJA

Prancūzijoje visų formų turto konfiskavimas suprantamas tik kaip papildoma kriminalinė bausmė, skiriama kartu su bauda ar laisvės atėmimu, dėl to gali būti taikomas tik asmeniui, kuris apkaltinamuoju nuosprendžiu yra pripažintas kaltu.
Prancūzijos teisė nenumato civilinės konfiskavimo procedūros. Aukščiausiu politiniu lygiu suvokus efektyvaus turto konfiskavimo baudžiamąją politinę reikšmę ir
sukaupus politinės valios, nuo 2005 m. Prancūzijoje imta intensyviai tobulinti tiek
teisinę, tiek organizacinę turto konfiskavimo bazę375. Šiuo metu baudžiamuosiuo375

2005 m. Nacionalinės policijos Centriniame sunkių finansinių nusikaltimų persekiojimo biure
įsteigta tarnyba PIAC (pranc. La plateforme d’identiﬁcation des avoirs criminels), kurios funkcija
yra ieškoti ir identifikuoti neteisėtai įgytą turtą. Taip pat ši tarnyba centralizuotai kaupia visą informaciją, susijusią su neteisėtai įgytu turtu visoje Prancūzijoje, ir koordinuoja institucijų bendradarbiavimą. 2010 m. prie Teisingumo bei Finansų ministerijų įsteigta AGRASC (pranc. L’Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués), kuri rūpinasi efektyviu areštuoto ir konfiskuoto turto valdymu. Plačiau apie šias tarnybas: <http://www.police-nationale.interieur.gouv.
fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/
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se įstatymuose numatytas platus konfiskavimo mechanizmų spektras – tiek tradicinis pajamų iš nusikalstamos veikos, nusikalstamos veikos dalyko, priemonių ir
įrankių konfiskavimas, tiek išplėstinis konfiskavimas, taip pat viso ar dalies kaltininko turto konfiskavimas ir netgi neteisėto praturtėjimo nusikalstamos veikos
sudėtis.
Tradicinis turto konfiskavimas
Galimybė konfiskuoti pajamas iš nusikaltimo, už kurį asmuo yra nuteistas, taip pat
nusikaltimo dalyką, įrankius, priemones, taip pat įstatymų laisvoje apyvartoje draudžiamus bei kitiems asmenims priklausančius daiktus yra numatyta Prancūzijos
baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Prancūzijos BK)376 131-21 straipsnio 2–4
ir 7 dalyse. Lyginant su kitomis Europos valstybėmis netradiciška yra tai, kad tradicinis konfiskavimas taikomas ne visais atvejais (išskyrus civilinėje apyvartoje draudžiamų ir kitiems asmenims priklausančių daiktų). Jis netaikomas nuteisus žiniasklaidos priemonę, taip pat netaikomas už nusikaltimus, už kuriuos numatyta vienų
metų ar trumpesnė laisvės atėmimo bausmė. Taip pat nekonfiskuojamas turtas,
skirtas nusikaltimu padarytos žalos atlyginimui.
Gali būti konfiskuojamas turtas, kuris yra nuteistojo nuosavybė, ir turtas, kuriuo
nuteistasis naudojasi savininko sutikimu. Pastaroji nuostata leidžia konfiskuoti tokį
turtą, kurį savininkas faktiškai perduoda nuteistajam naudotis ir valdyti teisiškai
to neįformindamas, taip mėgindamas sukurti formalią kliūtį asmens turto konfiskavimui.377 2012 metų Prancūzijos BK 131-21 straipsnio pakeitimais yra numatyta
nevaržoma teismo diskrecija konfiskuoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą, o ne patį turtą.378 Anksčiau tokia galimybė būdavo tik tuomet, kai paties
Office-central-pour-la-repression-de-la-grande-delinquance-financiere;
fr/justice-penale-11330/agrasc-12207/>.

http://www.justice.gouv.
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Prancūzijos baudžiamasis kodeksas, redakcija aktuali iki 2013 m. liepos 16 d. Prieiga per internetą: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A9CF630F60EE2B948418E64D094
1BB46.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=22220222>.
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Vieno iš mūsų apklaustų Lietuvos prokurorų teigimu, tokia prieš turto konfiskavimą nukreipta
schema kaltininkų yra plačiai taikoma ir Lietuvoje. Pvz., kaltininkas važinėja prabangiu automobiliu, kuris yra įgytas už iš nusikalstamų veikų gautas pajamas, bet turto įgijimo faktas teisiškai nėra įtvirtintas. Atsiskaitymas su automobilio savininku atliktas grynais pinigais ir taip pat
proceso veiksmais nėra įrodomas. Tokiu būdu itin sunku surinkti įrodymų, kad automobilis yra
įgytas kaltininko, kas trukdo jį pripažinti iš nusikalstamų pajamų gautu turtu ir jį konfiskuoti.
Panaši situacija susiklosto tuomet, kai kaltininkas formaliai padovanoja turtą kitam asmeniui
(pvz., prabangų automobilį savo senyvo amžiaus močiutei, neturinčiai vairuotojo teisių) ir toliau
juo naudojasi.

378

Plačiau apie 2012 m. turto konfiskavimo teisinio reguliavimo pakeitimus žr. Teisingumo ministerijos 2012 m. liepos 16 dienos cirkuliarą. Prieiga per internetą: <http://www.textes.justice.gouv.
fr/art_pix/JUSD1229412C.pdf>.

232

III skyrius

TURTO KONFISKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE

turto nebuvo galima išieškoti dėl vienokių ar kitokių priežasčių (pvz., turtas būdavo
paslėptas). Manytina, tokiu reguliavimu labai palengvinamas konfiskuotinos naudos administravimas.
Išplėstinis turto konfiskavimas
Prancūzijos BK 131-21 straipsnio 5 dalis numato, kad asmenį nuteisus už savanaudišką nusikaltimą, už kurį numatyta ne mažesnė kaip 5 metų laisvės atėmimo bausmė, gali būti taikomas išplėstinis turto konfiskavimas. Išplėstinio konfiskavimo
dalyku yra visas nuteistojo turtas, kurio jis negali pagrįsti teisėtomis pajamomis
(įrodinėjimo našta perkeliama nuteistajam). 2012 m. išplėstinio konfiskavimo reguliavimo pakeitimais, siekiant įveikti jau minėtas taktikas sukurti formalias kliūtis turto konfiskavimui (kai kaltininkai įgyja turtą niekaip nefiksuodami šio fakto
ir formaliai palikdami nuosavybės teisę buvusiems turto savininkams arba kai jie
sudaro fiktyvų sandorį, kuriuo neva perleidžia savo turtą, patys likdami faktiškais
turto naudotojais), buvo numatyta galimybė konfiskuoti ir tokį turtą, kuriuo kaltininkas naudojasi savininko sutikimu, jeigu savininkas negali pagrįsti šio turto teisėtos kilmės.379 Tokie pakeitimai akivaizdžiai didina turto konfiskavimo mechanizmo efektyvumą (kartu kelia ir tam tikrą nepagrįsto nuosavybės teisės apribojimo
riziką), tik teoriniu požiūriu kyla abejonių, ar tokia priemonė, taikoma asmeniui,
kuris nėra nuteistas (formaliajam turto savininkui), dar gali būti laikoma bausme.
Lietuvoje ši problema buvo išspręsta sukūrus baudžiamojo poveikio priemonių institutą. Panašu, kad, Prancūzijos teisininkų nuomone, tokios teorinės formalios problemos, praktikoje netrukdančios efektyviai taikyti turto konfiskavimo, kol kas nevertos didesnio dėmesio.
Viso ar dalies turto konfiskavimo bausmė
Šios bausmės, numatytos Prancūzijos BK 131-21 straipsnio 6 dalyje, dalykas yra visas ar dalis nuteistojo turto, nepriklausomai nuo jo kilmės. Taigi gali būti konfiskuojamas ir teisėtai kaltininko įgytas turtas (lygiai kaip skiriant baudą). 2012 m.
buvo papildytas ir šios bausmės turinys, leidęs konfiskuoti taip pat ir turtą, kuriuo
nuteistasis naudojasi formalaus turto savininko sutikimu.
Tokios bausmės nenumato kitų Vakarų Europos valstybių baudžiamoji teisė (išskyrus iš dalies Austriją, taip pat Vokietiją, kur tokia bausmė buvo taikoma 1992–2002
metais), tačiau numato kai kurios Rytų Europos valstybės (Latvija, Čekija, Slovakija,
Bulgarija), „paveldėjusios“ šią bausmę iš savo tarybinių baudžiamųjų įstatymų.

379

Apie pakeitimų motyvus žr. ten pat.
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Viso ar dalies turto konfiskavimo bausmė pagal Prancūzijos BK gali būti teismo
taikoma tik specialiais įstatymo numatytais atvejais. Ji, kaip itin griežta poveikio
priemonė, paisant proporcingumo principo, numatyta tik už sunkiausius organizuotus nusikaltimus:
1) nusikaltimus žmoniškumui (Prancūzijos BK 213-1, 213-3 str.);
2) nusikaltimus žmogaus rasei (neteisėtas klonavimas, eugenika, Prancūzijos BK
215-1, 215-3 str.);
3) nusikaltimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotikais (Prancūzijos BK
222-49 str. 1 d. numatyta galimybė taikyti šią bausmę už vadovavimą prekybos
narkotikais grupuotei ar jos organizavimą (BK 222-34 str.), narkotikų gamybą (BK
222-35 str.), narkotikų importą ar eksportą (BK 222-36 str.), neteisėtą narkotikų
gabenimą, laikymą, siūlymą, pardavimą, įsigijimą ar vartojimą (BK 222-37 str.);
4) sąvadavimą ir prekybą žmonėmis (Prancūzijos BK 225-4-1 iki 225-4-9, 225-5 iki
225-12, 225-25 str.);
5) vaikų tvirkinimą ir pornografijos, kurioje vaizduojami vaikai, platinimą
(Prancūzijos BK 227-22, 227-23, 227-33 str.);
6) pinigų plovimą (Prancūzijos BK 222-38, 324-7 str.);
7) teroristinius nusikaltimus (Prancūzijos BK 421-1 iki 421-6, 422-6 str.);
8) pinigų padirbinėjimą (Prancūzijos BK 442-1 iki 442-3, 442-16 str.);
9) dalyvavimą organizuotoje nusikalstamoje grupėje (Prancūzijos BK 450-1,
450-5 str.);
10) neteisėtą praturtėjimą, esant kvalifikuojančių aplinkybių (Prancūzijos BK 3216-1 str.);
11) karo nusikaltimus (Prancūzijos BK 462-6 str.).
Neteisėto praturtėjimo nusikalstamos veikos sudėtis
Visoje Europos Sąjungoje, be Lietuvos, tik Prancūzijos baudžiamojoje teisėje numatyta baudžiamoji atsakomybė vien už turto, kurio asmuo negali pagrįsti teisėtomis pajamomis, turėjimą, leidžianti taikyti bausmes tokio turto valdytojui, įskaitant turto konfiskavimą (tiesa, ne visais atvejais). Prancūzijos BK šia norma daugeliu
atvejų taikomasi į asmenis, susijusius su organizuotais nusikaltimais, ir jų teisėtomis pajamomis nepagrįstą turtą.
Prancūzijos BK 321-6 str. numato atsakomybę asmenims, kurie:
1) negali savo gyvenimo būdo (išlaidų) pagrįsti teisėtomis pajamomis ar negali pagrįsti turimo turto teisėtos kilmės ir
a) turi reguliarių kontaktų su vienu ar keliais asmenimis, kurie yra padarę nusikaltimų, baudžiamų mažiausiai 5 metų laisvės atėmimo bausme arba
b) gavo naudos iš tokių nusikaltimų ar iš tokių nusikaltimų aukų.
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Tokiems asmenims numatyta 3 metų laisvės atėmimo bausmė ir 75 000 EUR
bauda.
Prancūzijos BK 321-6-1 str. numato atsakomybę už kvalifikuotą neteisėtą praturtėjimą. Pirmoje šio straipsnio dalyje kvalifikuojantis požymis yra asmenų, iš kurių
nusikaltimų galimai pelnomasi, nepilnametystė. Numatyta 5 metų laisvės atėmimo
bausmė ir 150 000 EUR bauda.
Antrojoje dalyje kvalifikuojantis požymis yra tam tikri nusikaltimai, iš kurių yra
galimai pelnomasi: prekyba žmonėmis, turto prievartavimas, dalyvavimas organizuotos nusikalstamos grupės veikloje, nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu ginklais ir sprogmenimis, numatyti Gynybos kodekso 2339-2, 2339-3, 2339-10,
2341-4, 2353-4 ir 2353-5 straipsniuose ir Tėvynės saugumo įstatymo 317-2, 317-4
ir 317-7 straipsniuose, taip pat susiję su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, įskaitant bendravimą su vienu ar daugiau asmenų, vartojančių narkotines medžiagas. Sankcija už tokį nusikaltimą yra septyneri metai laisvės atėmimo ir
200 000 EUR bauda.
Jeigu antroje dalyje numatytus nusikaltimus daro nepilnamečiai, sankcija yra
10 metų laisvės atėmimo ir 300 000 EUR bauda.
Už bet kurį iš kvalifikuotų neteisėto praturtėjimo nusikaltimų, numatytų
Prancūzijos BK 321-6-1 straipsnyje, papildomai gali būti taikoma viso ar dalies nuteistojo turto konfiskavimo bausmė.
Šis Prancūzijos įstatymų leidėjo numatytas įrankis kovai su organizuotais nusikaltimais ir neteisėtu praturtėjimu man kelia nemažai klausimų baudžiamosios
teisės ir baudžiamojo proceso principų, žmogaus teisių apsaugos kontekste, o būtent
dėl jo suderinamumo su nekaltumo prezumpcija ir dėl baudžiamosios atsakomybės
taikymo už tokią veiką proporcingumo. Tačiau jis, mūsų turimomis žiniomis, dar
nebuvo skųstas nei Prancūzijos kasaciniam teismui, nei EŽTT.
Pažymėtina, kad aplinkybių, kurios įvardijamos kaip neteisėto praturtėjimo
nusikaltimo požymiai, greičiausiai visiškai pakaktų pripažįstant turtą įgytą nusikalstamu būdu civilinio turto konfiskavimo proceso metu, kuriame netaikoma
nekaltumo prezumpcija ir taikomi žemesni įrodinėjimo standartai. Tokio proceso
pasekmė galėtų būti vien turto konfiskavimas, be griežtų baudžiamojo pobūdžio
sankcijų (įskaitant ilgalaikį laisvės atėmimą), ir tai kur kas labiau derėtų su proporcingumo principu. Toks teisinis reguliavimas būtų taip pat labai efektyvus, bet labiau subalansuotas ir, kaip jau yra pasisakęs EŽTT, suderinamas su žmogaus teisių
apsaugos standartais.380

380

Plačiau apie civilinės konfiskacijos konstitucingumą ŽTLK kontekste rašoma 1.3.1.1 skyriuje.
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Turto konfiskavimo konstitucingumo klausimai
Prancūzijos kasaciniame teisme buvo nagrinėjamas viso ar dalies turto konfiskavimo bausmės konstitucingumo klausimas.381
Skundą padavė asmuo M. X., kuris buvo nuteistas už gerai organizuotą 326,95 kg
kanapių gabenimą iš Ispanijos į Prancūzijos miestą Lioną ir kuriam buvo skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė, 50 000 EUR bauda ir jo turto konfiskavimas.
Remiantis sprendimu konfiskuoti M. X. turtą, buvo konfiskuotas namas, kuriame
jis gyveno su žmona ir vaikais, taip pat jam priklausanti žemė, keli automobiliai ir
kitas turtas.
Pareiškėjas skundėsi, be kitų, ir šiais aspektais: a) kad namo, kuriame jis gyveno
kartu su žmona ir vaikais, konfiskavimas pažeidė Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnį, įpareigojantį valstybės institucijas, imantis bet kokių veiksmų, atsižvelgti į vaikų
interesus, bei ŽTLK 8 straipsnį, reikalaujantį gerbti asmens šeimyninį gyvenimą ir
būsto neliečiamybę, b) kad didelės vertės turto, kuris neturi jokio ryšio su padarytais nusikaltimais, kadangi įgytas dar prieš juos padarant ir įgytas aiškiai teisėtu
pagrindu (paėmus paskolas), konfiskavimas, atsižvelgiant ir į kartu su konfiskavimu skirtą 50 000 EUR baudą, yra neproporcingas nuosavybės teisės ribojimas pagal
ŽTLK pirmojo protokolo pirmąjį straipsnį.
Kasacinis teismas trumpai pažymėjo, kad Apeliacinio teismo sprendimas buvo
pagrįstas ir nuteistojo turto konfiskavimo bausmės taikymas nepažeidė nei Vaikų
teisių konvencijos, nei ŽTLK nuostatų, ir skundą šioje dalyje atmetė.
Iš sprendimo matyti, kad Kasacinis teismas, vertindamas taikomų priemonių
proporcingumą, atsižvelgė į visuomenės interesą apsisaugoti nuo itin pavojingų,
gerai organizuotų nusikaltimų, keliančių pavojų daugelio žmonių sveikatai. Šiuos
argumentus teismas išdėstė atmesdamas pareiškėjo skundą dėl pernelyg griežtos
aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmės, kartu atkreipdamas dėmesį į nuteistojo daugkartinius ankstesnius teistumus už organizuotus nusikaltimus, taip pat jo
svarbų vaidmenį organizuotoje grupėje. Visiškai logiška, kad, pagrindus net 8 metų
laisvės atėmimo bausmės proporcingumą ginamo visuomenės intereso kontekste,
nuteistojo nuosavybės teisės ribojimų pagrįstumas, net jeigu tai ir labai plačios apimties ribojimai, apimantys tiek neteisėtai įgyto, tiek teisėtai įgyto turto atėmimą,
didesnių abejonių nekelia.

381
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Prancūzijos kasacinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimas byloje Nr. 10-87811. Prieiga per
internetą: <http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20111103-1087811>.
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3.6. EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖ, ĮTEISINUSI ITIN GRIEŽTAS
PRIEMONES UŽ NETINKAMĄ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMĄ
3.6.1. GRAIKIJA382

Graikijos teisėje numatyti įvairūs turto paėmimo mechanizmai, kurie savo esme
atitinka tradicinį su nusikalstama veika susijusio turto konfiskavimą ir išplėstinį
turto konfiskavimą. Yra numatyta galimybė konfiskuoti turtą ir nesant apkaltinamojo nuosprendžio. Graikijos teisėje nėra numatyta nei civilinės konfiskacijos,
nei turto konfiskavimo bausmės. Tačiau įdomu, kad graikiškuose teisiniuose turto paėmimo mechanizmuose galima įžvelgti beveik visų žinomų turto paėmimo
teisinių mechanizmų požymių, jie tiesiog persipina. Antai viena specifinė išplėstinio turto konfiskavimo forma, numatyta baudžiamuosiuose įstatymuose 2010
metais, yra labai artima neteisėto praturtėjimo kriminalizacijai, o pats išplėstinis
turto konfiskavimas iš dalies perkeltas į civilinį procesą. Tačiau ne vien tai išskiria
Graikiją iš kitų mūsų tirtų Europos Sąjungos valstybių. Ji išsiskiria tuo, kad su pareigūnų neteisėtu praturtėjimu kovoja taikydama nepaprastai griežtas (manytina,
neproporcingai griežtas) priemones (visų pirma bausmes) už netinkamą turto ir
pajamų deklaracijų pildymą.
Turto, susijusio su nusikalstama veika, konfiskavimas
Turto, susijusio su nusikalstama veika, už kurią asmuo yra nuteistas (t. y. pajamų
iš nusikalstamos veikos, jos dalyko, įrankių ir priemonių), konfiskavimas baudžiamajame procese reguliuojamas tiek numatant bendrąsias normas Graikijos
Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Graikijos BK)383 76 straipsnio
pirmoje ir antroje dalyse, tiek specialiomis nuostatomis, taikomomis turtui, gautam
iš tam tikrų nusikaltimų.
Bendrosios nuostatos dėl turto, susijusio su nusikalstma veika, konfiskavimo
Graikijos BK 76 straipsnio 1 dalyje įtvirtina bendra nuostata dėl su nusikaltimu susijusio turto konfiskavimo priėmus apkaltinamąjį nuosprendį. Yra numatyta, kad
turtas konfiskuojamas padarius bet kokį tyčinį nusikaltimą ar nusižengimą, bet
netaikomas padarius prasižengimą, išskyrus atvejus, kai turto konfiskavimas yra

382

Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame dr. Ioannis N. Androulakis, Atėnų universiteto Teisės
fakulteto Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso katedros dėstytojui.
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Graikijos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%C
E%BF/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE
%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3/tabid/432/language/el-GR/Default.aspx>.
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specialiai numatytas įstatyme.384 Konfiskuojamas bet koks turtas, įgytas iš nusikalstamos veikos, ar pajamos jį pardavus, taip pat turtas, gautas kaip atlygis už nusikaltimo padarymą, taip pat turtas, panaudotas jį darant ar kurį buvo ruoštasi panaudoti nusikaltimo darymui. Išieškomas tik toks turtas, kuris priklauso kaltininkui ar
jo bendrininkams.
Graikijos BK 76 straipsnio 2 dalis numato, jog jei šio straipsnio 1 dalyje minėti
objektai kelia grėsmę viešajai tvarkai, jie konfiskuojami privalomai, neatsižvelgiant
į tai, kam jie priklauso ir ar konkretaus asmens atžvilgiu priimtas apkaltinamasis
nuosprendis. Taigi Graikijos BK įtvirtinta turto paėmimo galimybė ir nesant teismo
apkaltinamojo nuosprendžio (tačiau siaura apimtimi). Grėsmė visuomenės saugumui turėtų būti suprantama ne tik kaip pavojus, jog bus padaryta (galbūt ir pakartotinai) nusikalstama veika, bet ir kaip pagrįsta tikimybė, jog turto savininkas gali
pakenkti visuomenės sveikatai, viešajai tvarkai ir pan.385 Tuo atveju, jei asmuo, kuriam skirtas tokio turto konfiskavimas, yra miręs, bet sprendimas priimtas dar jam
esant gyvam, turtas išieškomas iš paveldėtojų.
Specialios nuostatos dėl turto, susijusio su nusikaltimo padarymu, konfiskavimo
Graikijos įstatymai numato ir nemažai kitų specialių turto konfiskavimo nuostatų,
susijusių su specifinių nusikalstamų veikų padarymu, pavyzdžiui, veikomis, susijusiomis su kyšininkavimu, disponavimu narkotinėmis medžiagomis, muitų pažeidimais, pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, valiutos klastojimu ir kt. Jose paprastai numatoma galimybė taikyti turto konfiskavimą ir nepriėmus apkaltinamojo
nuosprendžio.
Graikijos BK 213 straipsnio 1 dalis suteikia galimybę teismui konfiskuoti daiktus, susijusius su valiutos klastojimo veikomis. Paimama ne tik pati netikra valiuta,
bet ir nusikaltimo įrankiai bei priemonės. Užtikrinta galimybė konfiskavimą taikyti nepriklausomai nuo to, ar konkretaus asmens atžvilgiu priimtas apkaltinamasis
nuosprendis. Daiktai konfiskuojami neatsižvelgus į tai, kam jie priklauso.
Graikijos BK 218 straipsnio 4 dalis numato, jog teismas gali nurodyti konfiskuoti įrankius ir priemones, naudotus nusikalstamai veikai (spaudų klastojimui ir

384

Pagal Graikijos BK 18 straipsnį nusikaltimais laikomos nusikalstamos veikos, už kurias numatyta vien mirties ar laisvės atėmimo bausmė. Nusižengimai yra nusikalstamos veikos, už kurias
numatyta laisvės atėmimo bausmė ir bauda. Prasižengimai yra nusikalstamos veikos, už kurias
nenumatyta laisvės atėmimo bausmė.
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ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD) dėl be apkaltinamojo nuosprendžio taikomų turto konfiskavimo procedūrų, ruošiant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą: <http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>.
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piktnaudžiavimui) įvykdyti, taip pat ir tuomet, kai joks konkretus asmuo nėra pripažintas kaltu ir nuteistas.
Kovos su narkotikais kodekso386 37 straipsnis skelbia, jog konfiskuojami bet kokie daiktai, atsiradę kaip veikų, susijusių su narkotinių medžiagų gaminimu, disponavimu ir pan., rezultatas ar atlygis už šias veikas, ar bet kokie daiktai (įskaitant ir
transporto priemones), kuriuos siekta pasitelkti ar jie buvo panaudoti šias nusikalstamas veikas įgyvendinant. Paimami daiktai, priklausantys tiek kaltininkui, tiek jo
bendrams, tiek tretiesiems asmenims, žinojusiems nusikalstamą šių daiktų paskirtį.
Konfiskavimas šiuo pagrindu gali būti skirtas teismo sprendimu taip pat ir tuomet,
kai už atitinkamą veiką nebuvo nuteistas joks konkretus žmogus – be teismo apkaltinamojo nuosprendžio. Pagal Kodekso 38 straipnį, rastos narkotinės medžiagos
konfiskuojamos visuomet (vėlgi, ir be teismo apkaltinamojo nuosprendžio) – tiek
ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismui atsisakius kaltininkui skirti bausmę ar ją atidėjus. Narkotinės medžiagos sunaikinamos, pasilikus reikiamą jų kiekį mėginiams
ekspertizei atlikti.
2008 metais buvo priimtas kovai su pinigų plovimu ir terorizmo konfiskavimu skirtas įstatymas Nr. 3691/2008387, pakeitęs įstatymą Nr. 2331/1995388, kurio 46
straipsnyje numatyta galimybė taikyti turto konfiskavimą, taip pat ir nesant apkaltinamojo nuosprendžio, turtui, gautam iš nusikaltimų, numatytų šio įstatymo 2–3
straipsniuose.389 Šiame įstatyme numatyta galimybė areštuoti turtą, kuris buvo tiesiogiai ar netiesiogiai įgytas darant įstatyme numatytas nusikalstamas veikas, taip
pat daiktus, kuriuos planuota panaudoti ar jie buvo panaudoti nusikalstamiems ketinimams įgyvendinti. Areštuotas turtas privalomai konfiskuojamas, jei nėra jokios
teisinės priežasties grąžinti jį savininkui (tokia teisinė priežastis gali atsirasti trečiosioms šalims pareiškus reikalavimą į turtą ir tokį reikalavimą patenkinus ir pan.).
Turtas gali būti konfiskuojamas ir tuomet, kai ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas
dėl kaltinamojo mirties, teisinių kliūčių procesui vykti ar kitų priežasčių. Turtas
386

Kovos su narkotikais kodeksas. Įstatymas Nr. 3459/2006. Prieiga per internetą: <http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3459_06.htm>.
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Įstatymas Nr. 3691/2008. Prieiga per internetą: <http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentEn/
law_3691_2008.pdf>.
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Įstatymas Nr. 2331/1995. Prieiga per internetą: <http://www.oecd.org/investment/briberyininternationalbusiness/anti-briberyconvention/2377682.pdf>.
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a) Pinigų plovimas, teroristų finansavimas, dalyvavimas organizuotoje nusikalstamoje grupėje,
kyšininkavimo ir papirkimo nusikaltimai, prekyba žmonėmis, kompiuterinė apgaulė, seksualinis
išnaudojimas, tam tikri nusikaltimai, susiję su neteisėtu disponavimu narkotikais, ginklais, sprogmenimis, kultūros vertybėmis, radioaktyviosiomis medžiagomis, kai kurie nusikaltimai, susiję
su neteisėta migracija, ir keletas kitų; b) bet kokie nusikaltimai, iš kurių yra gaunama turtinės
naudos ir už kuriuos numatyta minimali bausmė yra ne mažiau kaip 6 mėnesiai laisvės atėmimo.
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gali būti konfiskuojamas ir iš trečiųjų asmenų, jei šie žinojo apie tokio turto nusikalstamą paskirtį ar kilmę. Jeigu turto išieškoti neįmanoma, konfiskuojamas kitas
tokios pačios vertės turtas.
Išplėstinis turto konfiskavimas
Graikijoje skirtinguose baudžiamuosiuose įstatymuose numatytos dvi skirtingos
išplėstinio konfiskavimo formos. Viena jų nukreipta prieš paprastai organizuotai atliekamus vadinamuosius „europinius nusikaltimus“ padariusius asmenis, o
kita – prieš nepagrįstai praturtėjusius pareigūnus. Pastarosios išplėstinio turto konfiskavimo formos taikymo pagrindą sudaro itin griežtomis sankcijomis baudžiamas netinkamas turto ir pajamų deklaracijų užpildymas ar jų nepateikimas.
Jau minėtu įstatymu Nr. 3691/2008390 Graikijoje numatyta galimybė taikyti išplėstinį turto konfiskavimą asmenims, nuteistiems dėl „europinių nusikaltimų“, numatytų šio įstatymo 2 ir 3 straipsniuose, arba kuriems baudžiamasis procesas buvo
nutrauktas dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Konfiskavimas vyksta civilinio proceso tvarka, bet nuo civilinės konfiskacijos ši procedūra skiriasi tuo, kad taikoma
pasibaigus baudžiamajam procesui prieš nuteistus asmenis ar asmenis, kurių atžvilgiu baudžiamasis procesas buvo nutrauktas. Šio įstatymo 47 straipsnis numato, kad
valstybė gali kreiptis civilinio proceso tvarka į teismą su reikalavimu konfiskuoti
turtą, kurį asmuo gavo iš minėtų nusikaltimų. Jeigu konfiskuotinas turtas yra perleistas kitam asmeniui, iš nuteistojo išieškoma konfiskuotino turto vertė. Ieškinys
gali būti pareikštas ir dėl turto paėmimo iš nuteistojo sutuoktinio ar pirmos eilės
giminaičio arba kito asmens, kuris iš nuteistojo įsigijo turtą jau prasidėjus baudžiamajam procesui dėl nusikaltimų, dėl kurių vėliau asmuo nuteistas, jeigu asmenys žinojo apie įsigyto turto kilmę. Tokiu atveju nuteistasis ir turto įgijėjas būtų atsakingi
solidariai. Mūsų apklausto graikų eksperto teigimu, ši turto konfiskavimo procedūra praktikams nėra aiški ir ją taikyti vengiama, tiksliau – ji visai netaikoma.
2010 metais įstatymu Nr. 3849/2010391 buvo įtraukta naujų nuostatų į įstatymą
Nr. 3213/2003 „Dėl Baudžiamojo kodekso nuostatų, susijusių su valstybės tarnyba“.
Jomis siekiama kovoti su korupcija, be kita ko, pasitelkiant nepagrįstai įgyto turto
konfiskavimą.
Minėtu 2010 metų įstatymu įstatymas Nr. 3213/2003 „Dėl Baudžiamojo kodekso nuostatų, susijusių su valstybės tarnyba“ buvo papildytas 6 straipsniu, numatančiu baudžiamąją atsakomybę valstybės tarnautojui už turto ir pajamų deklaracijos
390

Įstatymas Nr. 3691/2008. Prieiga per internetą: <http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentEn/
law_3691_2008.pdf>.
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Baudžiamojo kodekso nuostatų, susijusių su valstybės tarnyba, pakeitimo įstatymas
Nr. 3849/2010. Prieiga per internetą: <http://www.taxnews.info/news/nomos-3849-2010/>.
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nepateikimą ar netikslios, ar neišsamios deklaracijos pateikimą. Už tokį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos BK tėra baudžiamasis nusižengimas, yra numatytos
tiesiog drakoniškos sankcijos: nuo 2 iki 5 metų laisvės atėmimo ir nuo 10 000 iki
500 000 EUR bauda. Kvalifikuota šio nusikaltimo sudėtis, kai nedeklaruoto turto
vertė viršija 300 000 EUR, numato sankciją nuo 5 iki 10 metų laisvės atėmimo ir nuo
20 000 iki 1 milijono EUR baudą.392 Jei šie nusikaltimai padaryti dėl neatsargumo,
jie baudžiami nuo 10 000 iki 100 000 EUR bauda.
To paties įstatymo 9 straipsnio 3 dalies b punktas numato, kad visas asmenų, nuteistų už šį nusikaltimą (išskyrus padarytą dėl neatsargumo), turtas yra konfiskuojamas, išskyrus turtą, kurį nuteistasis pagrindžia teisėtomis pajamomis.
Taigi, jeigu žiūrėtume formaliai, matytume lyg ir išplėstinio turto konfiskavimo
mechanizmą – dėl nusikaltimo (netgi neva sunkaus, jei spręsime pagal sankcijas, bet
nesunkaus, jei spręsime pagal jo pavojingumą) nuteistam asmeniui perkeliama pareiga pagrįsti jo turto teisėtumą. Tačiau išplėstiniam turto konfiskavimui būdinga tai,
kad jį pasitelkus paimamas turtas, dėl kurio yra pagrindo manyti, kad jis yra gautas
iš nusikaltimo, už kurį asmuo nuteistas, ar iš panašių nusikaltimų. Šiuo atveju matyti, kad konfiskavimo taikymo pagrindas nėra naudą generuojantis nusikaltimas,
o tik gautą naudą slepiantys veiksmai. Aplinkybė, iš kur yra gauta nauda, šiuo atveju reikšmės neturi. Taigi šis mechanizmas panašesnis į nepagrįstos turtinės naudos
kriminalizavimą, tik šiuo atveju baudžiamoji atsakomybė taikoma ne už patį neteisėto turto turėjimo faktą, o už tam tikrus neteisėtus valstybės tarnautojo veiksmus.
Kartu ši veika iš dalies primena ir pinigų plovimo nusikaltimą, bet vėlgi šiuo atveju
nėra kalbama apie nusikalstamu būdu gautą turtą, kas yra svarbu inkriminuojant
pinigų plovimą.
Tokiu reguliavimu graikai lyg ir išvengia kolizijos su nekaltumo prezumpcija,
kuria pasižymi nepagrįsto turto kriminalizacija, nes asmuo nėra kaltinamas dėl nepagrįsto turto turėjimo. Bet, manytina, neišvengiama kitos problemos – reikalavimo, kad teisinio poveikio priemonės būtų proporcingos.
Lyg dar mažai painiavos būtų graikų teisės nuostatose, skirtose kovai su neteisėtu
praturtėjimu, minėtu 2010 metų įstatymu įstatymas Nr. 3213/2003 buvo papildytas
nusikaltimo sudėtimi, kuri buvo pavadinta „neteisėtas praturtėjimas“, kuri anaiptol nekriminalizuoja turto, kurio asmuo teisėtos kilmės negali pagrįsti, turėjimo.

392

Kaip nurodė mūsų ekspertas iš Graikijos, nors maksimali bausmė sankcijoje nenumatyta, ji yra 5
metai pagal 6 straipsnio 1 dalį, kadangi tai yra nusižengimas, ir yra nuo 5 iki 10 metų laisvės atėmimo pagal 2 dalį, kadangi tai yra nusikaltimas. Taip pat jis sutiko, kad sankcijos iš tiesų drakoniškos
ir neproporcingos, ir pažymėjo, kad situaciją kiek sušvelnina tai, kad dėl didelio krūvio ir menkų organizacinių pajėgumų atsakingos institucijos tiesiog nepajėgios nors kiek plačiau taikyti šią normą.
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Ši norma kriminalizuoja turto įgijimą piktnaudžiaujant savo pareigomis. Įstatymo
Nr. 3213/2003 4 straipsnis „Neteisėtas praturtėjimas“ numato:
1. Tas, kas pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi įgijo ar kitam asmeniui suteikė nepagrįstos turtinės naudos, baudžiamas laisvės atėmimu iki 3 metų ir bauda
nuo 20 000 iki 1 000 000 EUR.
2. Šių nusikaltimų kaltininkas baudžiamas iki 10 metų laisvės atėmimo ir bauda
nuo 30 000 iki 1 500 000 EUR: a) jei neteisėtai įgyto ar perleisto turto vertė viršija
73 000 EUR arba b) kaltininkas veikė profesionaliai, ar jis yra recidyvistas.
3. Bausmės, numatytos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat taikomos ir tiems asmenims, kurių naudai buvo padaryti šie nusikaltimai, jeigu jie padaryti su jų žinia.
Kad ir kaip būtų keista, už šį savanaudišką tarnybinį nusikaltimą nuteistiems
asmenims nėra numatyta pareiga pagrįsti visą jų turimą turtą ir nenumatyta nepagrįsto turto konfiskacija.
Kaip 2013 metų pirmoje pusėje pažymėjo mūsų apklaustas ekspertas Graikijoje,
Atėnų universiteto Teisės fakulteto baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės dėstytojas, šis straipsnis kol kas dar nebuvo pritaikytas, o jo nuostatos dėl pernelyg didelio neapibrėžtumo yra kritikuojamos ir netgi keliamos abejonės dėl jo
konstitucingumo.
3.7. EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS, ĮTEISINUSIOS
TIK IŠPLĖSTINĮ TURTO KONFISKAVIMĄ
3.7.1. AUSTRIJA

Nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo mechanizmai Austrijoje nuo seno
veikė neefektyviai, dėl ko jie buvo stipriai reformuoti 1996 ir 2011 metais393. Turto
konfiskavimas Austrijoje reguliuojamas baudžiamaisiais įstatymais394. Civilinė tur393

Tai, kad konfiskavimo mechanizmai Austrijoje iki 2011 metų buvo taikomi itin retai ir neefektyviai,
pažymi tiek konfiskavimo reguliavimą ir taikymą Europoje tyrusi B. Vettori (2006), tiek FATF ekspertai, atlikę Austrijos vertinimą 2009 m., tiek patys Austrijos teisingumo ministerijos pareigūnai 2011
metų BK pakeitimų aiškinamajame rašte. FATF Austrijos vertinimo raportas (2009). Prieiga per internetą: <http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/austria/documents/mutualevaluationofaustria.html>;
Vettori B. Tough on Criminal Wealth. Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation
in the EU. Springer, 2006, p. 41–44; Österreichische Bundesministerium für Justiz, Bundesgesetz,
mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz und
das Gerichtsorganisationsgesetz zur Stärkung der strafrechtlichen Kompetenz geändert werden (strafrechtliches Kompetenzpaket – sKp). No REGV_COO_2026_100_2_617567. Vorblatt
und Erläuterungen. 12.10.2010. Prieiga per internetą: <http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/
REGV_COO_2026_100_2_617567/COO_2026_100_2_619461.pdf>.

394

Austrijos baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.jusline.at/Strafgesetzbuch_
(StGB).html>; Austrijos baudžiamojo proceso kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.jusline.at/Strafprozessordnung_(StPO).html>.
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to paėmimo procedūra nėra taikoma. Austrijos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Austrijos BK) 19a, 20 ir 20a straipsniai numato turto, gauto iš nusikalstamų
veikų ar panaudoto joms daryti, konfiskavimą, Austrijos BK 20b straipsnis numato
dvi išplėstinio turto konfiskavimo formas, kurių viena (numatyta Austrijos BK 20b
straipsnio 2 dalyje) taikoma remiantis turto nusikalstamos kilmės, o kita (numatyta
Austrijos BK 20b straipsnio 2 dalyje) – turto nusikalstamos paskirties kriterijumi;
Austrijos BK 19a ir 26 straipsniai reguliuoja priemonių nusikaltimams daryti konfiskavimą, Austrijos BPK 445 straipsnis numato savarankiško, su kaltininko nuteisimu nesusijusio proceso dėl turto konfiskavimo galimybę. Neteisėto praturtėjimo
nusikalstamos veikos sudėties Austrijos BK nėra.
Iš nusikalstamos veikos gautų pajamų konfiskavimas
Austrijos BK 20 straipsnyje numatyta, kad konfiskuojamas visas turtas, gautas iš nusikaltimo ar įgytas jo padarymui. 2011 m. pakeitimais buvo atsisakyta vadinamojo
„neto“ principo, kai būdavo konfiskuojamas tik kaltininko gautas nusikalstamas pelnas, atsižvelgiant į jo turėtas išlaidas (pvz., pagal neto principą konfiskuojamos ne
visos pajamos pardavus narkotines medžiagas, iš pajamų išskaičiuojamos išlaidos
narkotinėms medžiagoms įsigyti), ir pereita prie „bruto“ principo, kai konfiskuojamas visas iš nusikaltimo gautas turtas, neatsižvelgiant į nusikaltimo „sąnaudas“.
Tuo buvo labai supaprastintas konfiskavimo procesas, nes pareigūnams nebereikia nustatinėti, kokias sąnaudas turėjo kaltininkas, ir jų išskaičiuoti iš konfiskuotino turto vertės. Naujos redakcijos Austrijos BK 20 straipsnyje aiškiai įvardyta, kad
konfiskuojamos taip pat netiesioginės pajamos (dividendai, palūkanos, gautos už
nusikalstamą turtą, kompensacijos tokio turto sugadinimo ar sunaikinimo atveju ir
pan.). Numatyta, kad, nesant galimybės nustatyti nusikalstamai gauto turto vertės
ar tokiam nustatymui prireikus neprotingai didelių sąnaudų, konfiskuotino turto
vertę nustato teismas savo nuožiūra. Siekiant pabrėžti turto konfiskavimo nebaudinį pobūdį ir skirtumą nuo baudos, pakeitimais atsisakyta ligi tol taikyto principo,
kad iš kaltininko visuomet išieškoma konfiskuotino turto vertė, bet ne pats turtas.
Dabartinė BK 20 straipsnio redakcija numato, kad turto vertė išieškoma tik tuomet,
kai turtas proceso metu nebuvo areštuotas, t. y. jo nebuvo įmanoma ar racionalu
areštuoti dėl jo pobūdžio ar kitų priežasčių.
Austrijos BK 20a straipsnis apibrėžia turto konfiskavimo netaikymo atvejus.
Nekonfiskuojamas turtas iš sąžiningų įgijėjų, nežinojusių apie padarytą nusikaltimą,
taip pat turtas ta apimtimi, kiek yra atlyginami dėl nusikalstamos veikos pareikšti ieškiniai. Turto konfiskavimas netaikomas ir tuomet, kai šia priemone siekiami tikslai gali
būti pasiekti kitomis priemonėmis (ultima ratio principas), taip pat tuomet, kai turto
konfiskavimo procedūra pareikalautų neproporcingai didelių sąnaudų (racionalumo
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principas). Austrijos BK 19a straipsnyje įtvirtintas bendras visoms konfiskavimo rūšims
proporcingumo principas, pagal kurį konfiskavimas netaikomas, jeigu jis būtų neproporcingas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos reikšmę ar kaltinimo asmeniui sunkumą.
Išplėstinis turto konfiskavimas ir nusikalstamų organizacijų turto konfiskacija
Austrijos BK 20b straipsnis reguliuoja konfiskavimo atvejus, kai, skirtingai nuo BK
20 straipsnio pagrindu taikomo konfiskavimo, paimant turtą nėra būtina įrodyti
neteisėtai įgyto turto ryšio su konkrečia nusikalstama veika.
Nuo 2011 metų įsigaliojusi BK 20b straipsnio 2 dalies redakcija išplėtė veikų,
suteikiančių pagrindo taikyti išplėstinį konfiskavimą, ratą. Tai pinigų plovimas
(Austrijos BK 165 str.), nusikalstamas susivienijimas (Austrijos BK 278 str.), teroristiniai nusikaltimai (Austrijos BK 278c str.) ir bet kuris nusikaltimas, kuriam padaryti buvo panaudota arba kurį darant buvo gauta turto.395 Bylose dėl tokių nusikaltimų Austrijos BK 20b straipsnio pagrindu teismas konfiskuoja visą turtą, įgytą šių
nusikaltimų darymo laikotarpiu, jeigu yra pagrindo manyti, kad tas turtas gautas iš
neteisėtų veikų ir jo teisėta kilmė negali būti pagrįsta kaip tikėtina. Taigi, skirtingai
nuo, pavyzdžiui, reguliavimo Lietuvos BK 723 straipsnyje, išplėstinis konfiskavimas
netaikomas laikotarpiams iki nusikalstamos veikos, už kurią asmuo nuteistas, padarymo. Iš įstatymo formuluotės „yra pagrindo manyti“ galima spręsti, kad įrodinėjimo standartas nustatant turto kilmę yra žemesnis, nei asmens kaltumui taikomas „teisėjo vidinio įsitikinimo“ įrodinėjimo standartas.
Austrijos BK 20b straipsnio 1 dalyje išskirti atvejai, kada turto konfiskavimo pagrindu yra ne jo nusikalstama kilmė, o paskirtis. Numatyta, kad konfiskuojamas
visas turtas, kuriuo disponuoja nusikalstamos organizacijos (Austrijos BK 278a str.)
ar teroristiniai susivienijimai (Austrijos BK 278d str.) ar kuris skirtas terorizmui finansuoti (Austrijos BK 278d str.). Taigi konfiskuojamas visas nusikalstamų organizacijų ar teroristinių susivienijimų narių turtas, papildomai nesiaiškinant jo kilmės,
kuris galėjo būti panaudotas minėtų nusikalstamų organizacijų poreikiams. Ši priemonė kiek primena turto konfiskavimo bausmę, kai turtas konfiskuojamas nesiaiškinant jo kilmės, tačiau kartu ši priemonė skiriasi nuo įprastos turto konfiskavimo
bausmės tuo, kad svarbiu konfiskavimo kriterijumi yra turto paskirtis ir tai ją daro
artima nusikalstamos veikos priemonių konfiskavimui. BK 20c straipsnis numato,
kad nekonfiskuojamas toks anksčiau paminėtas turtas, į kurį teisinius reikalavimus
yra pateikę asmenys, kurie nedalyvavo nusikalstamoje organizacijoje, teroristiniame susivienijime ar terorizmo finansavimo veikloje.
395
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Pagal Austrijos BK 17 straipsnį nusikaltimas yra tokia nusikalstama veika, už kurią numatyta
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Nusikalstamos veikos padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas
Galimybė konfiskuoti nusikalstamos veikos padarymo priemones, panaudotas darant nusikalstamą veiką ar numatytas panaudoti, ar daiktus, įgytus bedarant nusikalstamą veiką, yra numatyta Austrijos BK 19a ir 26 straipsniuose (vok. Konfiskation,
Einziehung). Ši turtinio poveikio priemonė taikoma išimtinai kaip prevencinė priemonė ir iš esmės neturi jokių baudinių elementų. Taip manyti leidžia tai, kad nėra
numatyta šių daiktų vertės išieškojimo iš kaltininko galimybė. Be to, Austrijos BK
26 straipsnis numato, kad nusikalstamos veikos priemonės gali būti konfiskuojamos tik padarius išvadą, kad konfiskavimas dėl tam tikrų šių daiktų savybių yra
būtinas siekiant užkirsti kelią nusikalstamų veikų darymui. Austrijos BK 26 straipsnio 2 dalis numato, kad konfiskavimas netaikomas, jeigu turto savininkas atitinkamas daikto ypatybes (darančias jį tinkamą nusikalstamų veikų darymui, tam tikrus
prietaisus, žymėjimus ir pan.) pašalina. Jeigu daikto savininkas, nedalyvavęs nusikaltimo padaryme, reikalauja grąžinti daiktą, panaudotą darant nusikalstamą veiką, daiktas gali būti grąžinamas, jeigu galima daryti išvadą, kad nėra pavojaus, kad
daiktas vėl gali būti panaudotas nusikalstamų veikų darymui.
Austrijos BK 19a straipsnio 2 dalis numato papildomą konfiskavimo ribojimą – proporcingumo principą – kad konfiskavimas netaikomas, jeigu atsižvelgiant
į veikos ir kaltininkui pareikšto kaltinimo reikšmingumą tokia priemonė būtų
neproporcinga.
Konfiskavimas nesant apkaltinamojo nuosprendžio396
Austrijos BPK 445 straipsnis numato galimybę taikyti turto konfiskavimą ar nusikalstamos veikos padarymo priemonių konfiskavimą atskiru procesu nuo apkaltinamojo proceso. Ši galimybė nėra ribojama formaliomis sąlygomis. Savarankiškas
procesas turtui konfiskuoti galimas visais atvejais, kai nėra galimybės konfiskavimo
klausimų išspręsti bendrame (kaltinimo) procese. BPK 445 straipsnis numato, kad
esant priežasčių manyti, kad esama pagrindo taikyti turto konfiskavimą (Austrijos
BK 20 str.) ar išplėstinį turto konfiskavimą (Austrijos BK 20b str.), taip pat nusikalstamos veikos priemonių konfiskavimą (Austrijos BK 26 str.) ir jeigu nėra galimybių
sprendimo dėl konfiskavimo priimti bendrame baudžiamajame procese ar procese dėl prevencinių laivę ribojančių priemonių pritaikymo, prokuroras turi pateikti
teismui savarankišką prašymą išspręsti turto konfiskavimo klausimus.
396

Šis skyrelis parengtas remiantis Austrijos atsakymais į Europos Tarybos klausimyną. Europos
Sąjungos Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo Europos
Sąjungoje. Prieiga per internetą: <http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/
EU_88809/imfname_10037665.pdf>.
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Turto konfiskavimo klausimus kompetentingas teismas sprendžia juos išnagrinėjęs viešame žodiniame procese, vadovaudamasis įprastomis baudžiamojo proceso taisyklėmis, kaip antai baudžiamajame procese taikomu įrodinėjimo standartu.
Teismas turi nuspręsti, ar neteisėta veika buvo padaryta ir ar turtas yra susijęs su ja
ar su kitomis veikomis, padarytomis neteisėtos veikos padarymo laikotarpiu (taikant
išplėstinį turto konfiskavimą).
3.7.2. VOKIETIJA

Vokietijoje nusikalstamu būdu įgyto turto paėmimas reguliuojamas baudžiamaisiais įstatymais397. Civilinė tokio turto paėmimo procedūra tokiam turtui nėra taikoma. Vokietijos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Vokietijos BK) 73 ir tolesni straipsniai numato iš nusikalstamos veikos gautų pajamų konfiskavimą, BK 74 ir
tolesni straipsniai – nusikalstamos veikos priemonių konfiskavimą, BK 73d straipsnis – išplėstinį konfiskavimą, o BK 76a straipsnis bei Vokietijos baudžiamojo proceso kodekso 440 straipsnis numato savarankiško, su kaltininko nuteisimu nesusijusio proceso dėl turto konfiskavimo galimybę. Neteisėto praturtėjimo nusikalstamos
veikos sudėties Vokietijos BK nenumato. 1992 metais Vokietijos BK 43a straipsnyje buvo numatyta turtinė bauda (vok. Vermögensstrafe), kitaip tariant, bendroji kaltininko turto konfiskacija, tačiau ji nebėra taikoma po to, kai 2002 m. Vokietijos
Konstitucinis Teismas pripažino šią bausmę prieštaraujančia konstituciniam teisinio
apibrėžtumo ir bausmės proporcingumo kaltininko kaltumui principams.
Iš nusikalstamos veikos gautų pajamų konfiskavimas
Vokietijos BK 73 straipsnis numato, kad iš vykdytojų ir kitų bendrininkų yra konfiskuojamas turtas, kuris buvo įgytas iš nusikalstamos veikos, taip pat pajamos, gautos
iš šio turto. Papildomai teismas gali nuspręsti konfiskuoti pajamas, gautas pardavus
šį turtą, ar gautą kompensaciją dėl jo sunaikinimo ar sugadinimo. Konfiskuojant atsižvelgiama į nukentėjusiojo pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo.
Numatyta, kad konfiskavimas gali būti nukreiptas į asmenų, kurių naudai buvo padarytas nusikaltimas, turtą, taip pat gali būti konfiskuojamas tretiesiems asmenims priklausantis turtas, jeigu šie asmenys prisidėjo prie nusikaltimo arba žinojo apie jo aplinkybes.
Vokietijos BK 73 a straipsnis numato, kad tuomet, kai turtą paimti nėra įmanoma, yra išieškoma konfiskuotino turto vertė. Taip pat teismas išieško skirtumą tarp
turto vertės, buvusios nusikaltimo padarymo metu, ir turto vertės, kuri yra teismo
sprendimo vykdymo metu.
397
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Vokietijos baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.gesetze-im-internet.de/
stgb/>; Vokietijos baudžiamojo proceso kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.gesetze-iminternet.de/stpo/>.
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Kodekso 73c straipsnis numato nuostatą, suteikiančią teismui pagrindą atsižvelgiant į bylos aplinkybes taikyti proporcingumo principą ir konfiskuotino turto apimtį sumažinti ar jo visai netaikyti, jeigu konfiskavimas asmeniui sudarytų nepakeliamą naštą. Konfiskavimas taip pat gali būti netaikomas remiantis racionalumo
principu, jeigu iš nusikaltimo įgytas turtas yra ar tapo menkavertis.
Išplėstinis turto konfiskavimas
Vokietijos BK 73d straipsnis numato išplėstinio turto konfiskavimo galimybę. Ši poveikio priemonė taikoma padarius tik tuos nusikaltimus, kuriuos aprašančiuose BK
Specialiosios dalies straipsniuose ar kituose baudžiamuosiuose įstatymuose yra speciali nuoroda į BK 73d straipsnį. Tai savanaudiški nusikaltimai, daugeliu atvejų yra
numatyta būtina sąlygą, kad nusikaltimai padaryti profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje.398 Taigi Vokietijos įstatymų leidėjas išplėstines turto konfiskavimo galias traktuoja iš esmės kaip (vien) organizuotų ir į pelną
orientuotų nusikaltimų kontrolės priemonę. Ne veltui išplėstinis turto konfiskavimas į Vokietijos BK buvo įtrauktas 1992 m. liepos 15 d. įstatymu Kovai su neteisėtu
narkotinių medžiagų disponavimu ir kitomis organizuoto nusikalstamumo pasireiškimo formomis.399
Vokietijos BK 73d straipsnis nenumato minimalios konfiskuotino turto vertės.
Šiame straipsnyje numatyta, kad turtas konfiskuojamas tuomet, kai bylos aplinkybės
398

Vokietijos BK 89a str. rengimasis panaudoti prievartą prieš valstybę, BK 129, 129a str. nusikalstamų ar teroristinių susivienijimų kūrimas, BK 146, 149, 152a, 152b str. numatyti su pinigų
klastojimu susiję nusikaltimai, kai padaromi profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje, BK 181a str. sąvadavimas, padarytas tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje, BK 184b str. disponavimas vaikų pornografija, BK 232–233a numatyti
prekybos žmonėmis nusikaltimai, kai padaryti profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje, BK 244 str., 244a vagystė grupuotėje ar ginkluota vagystė, BK 253, 255 str.
turto prievartavimas, kai padaromi profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje
grupuotėje, BK 260, 260a str. nusikalstamu būdu įgyto turto įgijimas, padarytas profesionaliai,
BK 261 str. pinigų plovimas, kai padaryta profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje, BK 263–264 str. numatyti su sukčiavimu susiję nusikaltimai, kai padaromi profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje, BK 267–269, 275, 276
str. numatyti su dokumentų klastojimu susiję nusikaltimai, kai padaromi profesionaliai ar tokių
nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje, BK 284 str. neteisėtas azartinių lošimų organizavimas, kai daromas profesionaliai ar tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje, BK
299, 332, 334, 366 ir 337 str. numatyti korupciniai nusikaltimai, kai padaryti profesionaliai ar
tokių nusikaltimų darymu užsiimančioje grupuotėje. Nuorodų į BK 73d straipsnį taip pat yra ir
kituose baudžiamuosiuose įstatymuose, kaip antai Psichotropinių medžiagų apyvartos įstatyme,
Prieglobsčio procedūrų įstatyme, Užsieniečių įstatyme, Įstatyme dėl kovinių ginklų kontrolės,
Ginklų įstatyme, Užsienio prekybos įstatyme ir kt.

399

Žr. Vokietijos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 14 d. sprendimą Nr. 2 BvR 564/95 Dėl išplėstinio turto konfiskavimo. 2, 72 p. // BVerfG, 2 BvR 564/95 vom 14.01.2004, Absatz-Nr. (1-117).
Prieiga per internetą: <http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20040114_2bvr056495.html>.
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pagrindžia teisėjo (vidinį) įsitikinimą, kad turtas įgytas iš neteisėtos veikos ar neteisėtai veikai daryti. Išplėstinio turto konfiskavimo procese taikomos Vokietijos BK
73a ir 73c nuostatos, numatančios konfiskuotino turto vertės išieškojimo galimybę
bei reikalavimą taikant šią poveikio priemonę nesudaryti nepakeliamos naštos asmeniui, t. y. paisyti proporcingumo principo.
Atkreiptinas dėmesys, kad nėra numatyta galimybė taikyti išplėstinį turto konfiskavimą tretiesiems asmenims priklausančiam turtui.400 Iki 2011 metų Vokietijos
BK 73d straipsnio pakeitimo, skirtingai nuo iš nusikaltimo gautų pajamų konfiskavimo pagal Vokietijos 73 straipsnį, išplėstinio konfiskavimo neribojo pareikšti ieškiniai dėl neteisėtomis veikomis padarytos žalos. Siekiant užtikrinti aukų teisę į žalos atlyginimą, 1998 m. vasario 3 d. buvo parengtas (bet nepriimtas) įstatymo „Dėl
geresnio turtinės naudos, gautos iš nusikaltimų, paėmimo“ projektas, kuriuo norėta
nustatyti, kad nusikaltimų aukos, siekdamos gauti kompensaciją už nusikaltimu padarytą žalą, galėtų pareikšti ieškinius valstybei.401 Tačiau 2011 metų Vokietijos BK
73d straipsnio pakeitimais buvo nustatyta, kad tiek turto konfiskavimas, tiek išplėstinis turto konfiskavimas yra subsidiarūs ieškiniams dėl žalos atlyginimo.402
Nusikalstamos veikos padarymo priemonių konfiskavimas
Galimybė konfiskuoti nusikalstamos veikos padarymo priemones, panaudotas darant tyčinę nusikalstamą veiką ar numatytas panaudoti darant nusikalstamą veiką,
yra numatyta Vokietijos BK 74–74f straipsniuose. Kaip ir Austrijoje, Vokietijoje ši
turtinio poveikio priemonė skirta iš esmės nusikalstamų veikų prevencijai ir baudžiamuoju poveikiu kaltininkui beveik nepasižymi. Tai lemia daiktų pripažinimo
nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis sąlygos. Daiktai, remiantis Vokietijos
BK 74 straipsniu, konfiskuojami tik tuomet, kai jie dėl savo ypatybių ar kitų aplinkybių kelia pavojų visuomenės saugumui ar kelia pavojų, kad jie gali būti panaudoti
darant nusikalstamas veikas. Vokietijos BK 74b straipsnis numato, kad daiktai gali
būti nekonfiskuoti, jeigu jie vienokiu ar kitokiu būdu tampa nebetinkami daryti
nusikalstamoms veikoms (yra sugadinti, pašalintos tam tikros jų savybės ar žymėjimai, leidžiantys jas panaudoti nusikalstamų veikų darymui ir pan.). Kita vertus,
remiantis Vokietijos BK 74c straipsniu, teismas gali išieškoti iš asmens konfiskuotino daikto vertę, jeigu daiktas vengiant konfiskavimo buvo parduotas, suvartotas
ar kitaip prarastas. Konfiskavus trečiajam asmeniui priklausantį daiktą šiam gali
400

Theile H. Grundprobleme der strafrechtlichen Verfallsvorschriften nach den §§ 73 ff. StGB //
Zeitschrift für das Juristische Studium. Prieiga per internetą: <www.zjs-online.com>, p. 339,
<http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2011_4-5_471.pdf>.
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Vokietijos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 14 d. sprendimas, 107 p.

402

Žr. Theile H., p. 341.
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būti atlyginama jo vertė iš valstybės lėšų išskyrus, kai šis asmuo bent jau lengvabūdiškai prisidėjo prie to, kad daiktas būtų panaudotas darant nusikalstamą veiką,
arba žinojo, kad taip gali atsitikti, arba daiktas konfiskuotinas remiantis kitomis
įstatymų nuostatomis (Vokietijos BK 74f straipsnis). Minėtame Vokietijos BK 74b
straipsnyje įtvirtintas proporcingumo principas skelbia, kad konfiskavimas gali būti
netaikomas, jeigu tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į veikos reikšmę ir asmens, į
kurio turtą nukreiptas konfiskavimas, kaltumą. Gali būti konfiskuojama tik dalis
nusikalstamos veikos padarymo priemonės (pvz., tik vilkiko puspriekabė). Taip pat
reikalaujama, kad tuomet, kai siekiamų prevencinių tikslų galima pasiekti kitomis,
švelnesnėmis priemonėmis, priemonių konfiskavimas nebūtų taikomas (pvz., pašalinamos specifinės priemonės savybės, kaip antai dvigubas kuro bakas pakeičiamas
standartiniu).
Vokietijos BK § 74b Proporcingumo principas
1. Tuomet, kai neteisėtos veikos įrankių ar priemonių konfiskavimas nėra tiesiogiai numatytas [specialiojoje dalyje – aut. past.], jis nėra taikomas §74 2 d.
1 p. ir §74a numatytais atvejais, kai jo pritaikymas būtų neproporcingas atsižvelgiant į padarytos veikos reikšmę ir asmenų, kurių atžvilgiu konfiskavimas būtų taikomas, kaltumą.
2. Teismas 74 ir 74a straipsniuose numatytais atvejais netaiko įrankių ir priemonių konfiskavimo, o vietoj jo paskiria švelnesnes priemones, jeigu jomis
gali būti pasiekti konfiskavimui keliami tikslai. Turi būti atsižvelgiama į tokias galimybes:
1) įrankio ar priemonės sugadinimas;
2) įrankio ar priemonės tam tikrų savybių pašalinimas ar pakeitimas;
3) disponavimo įrankiu ar priemone apribojimas.
Vykdant šias sąlygas, konfiskavimas gali būti netaikomas, priešingu atveju
objektas gali būti vėliau konfiskuotas.
3. Tuomet, kai įrankių ir priemonių konfiskavimas nėra numatytas kaip privalomas, konfiskavimas gali apimti tik dalį šių objektų.
Konfiskavimas nesant apkaltinamojo nuosprendžio403
Vokietijos BK 76a straipsnis numato konfiskavimo nesant apkaltinamojo nuosprendžio galimybę vadinamuoju savarankiškuoju nutarimu (vok. Selbständige
403

Šis skyrelis parengtas remiantis Vokietijos atsakymais į Europos Tarybos klausimyną. Europos Sąjungos
Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje. Prieiga per internetą:
<http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>.
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Anordnung).404 Šiuo pagrindu procesas gali vykti tuomet, kai teismas arba prokuroras remdamiesi savo diskrecija nusprendžia nebetęsti (nutraukti) asmens baudžiamojo persekiojimo (proceso diversijos atvejais) arba nesant fizinių galimybių persekioti asmenį baudžiamąja tvarka, kai įtariamasis nenustatytas arba jis yra pasislėpęs,
ar yra išvykęs į užsienio šalį ir nėra galimybių jį perduoti Vokietijos jurisdikcijon.
Tačiau savarankiškojo nutarimo procesas negali vykti, kai yra teisinės kliūtys procesui vykti, pavyzdžiui, suėjus senačiai, dėl imuniteto, asmeniui negalint dalyvauti
baudžiamajame procese dėl ligos ar jam mirus.
Procesas vyksta baudžiamojo proceso tvarka. Jo metu, remiantis baudžiamojo
proceso įrodinėjimo standartu (nepaliekant pagrįstų abejonių), nustatoma turto
kilmė – ar buvo padaryta neteisėta veika ir ar turtas yra gautas iš šios veikos.
Turto konfiskavimo mechanizmų konstitucingumo klausimai
Vokietijos Konstitucinis Teismas nagrinėjo dviejų turto paėmimo mechanizmų
konstitucingumą – turto konfiskavimo bausmės (2002 m. kovo 20 d. sprendimas)405
ir išplėstinio turto konfiskavimo (2004 m. sausio 14 d. sprendimas)406.
Turto konfiskavimo bausmės konstitucingumas
Turto konfiskavimo bausmė arba turtinė bausmė (vok. Vermögensstrafe, Vokietijos
BK 43a straipsnis) savo esme atitinka 1961 m. Lietuvos BK 35 straipsnyje numatytą
turto konfiskavimo bausmę407. Vokietijos BK 43a straipsnis numato408, kad teismas
kartu su laisvės atėmimo iki gyvos galvos ar laisvės atėmimo daugiau nei dvejiems
metams bausme gali paskirti baudą, ne didesnę nei nuteistojo nuosavybės dydis, šį
dydį atitinkamai mažinant atsižvelgiant į sprendimus, priimtus dėl pajamų, gautų iš nusikaltimo, konfiskavimo. Taigi yra numatyta galimybė skirti nuteistajam
404

Panašaus proceso galimybė numatyta ir Latvijos bei Austrijos BPK.
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Vokietijos Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. 2 BvR 794/95 Dėl turtinės
bausmės // BVerfG, 2 BvR 794/95 vom 20.3.2002, Absatz-Nr. (1-145).
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Vokietijos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 14 d. sprendimas Nr. 2 BvR 564/95 Dėl išplėstinio turto konfiskavimo // BVerfG, 2 BvR 564/95 vom 14.01.2004, Absatz-Nr. (1-117). Prieiga per
internetą: <http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20040114_2bvr056495.html>.
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1961 m. Lietuvos Respublikos BK 35 straipsnis (2002 m. sausio 25 d. redakcija) turto konfiskavimą apibūdino kaip priverstinį neatlygintiną paėmimą valstybės nuosavybėn viso ar dalies turto,
kuris yra asmeninė nuteistojo nuosavybė, arba turto, kuris yra perduotas valdyti kitiems asmenims, tačiau gautas nusikalstamu būdu. Turto konfiskavimas buvo papildoma bausmė, privalomai skiriama už šiame straipsnyje išvardytus nusikaltimus. Lietuvos Respublikos baudžiamasis
kodeksas // Žin., 1961, Nr. 18-147 (su vėlesniais pakeitimais). Prieiga per internetą: <http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=203576>.
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Šis straipsnis tebėra Vokietijos BK, tačiau jis netaikomas, nes Konstitucinio Teismo sprendimu
pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai ir dėl to niekiniu.
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baudą, taip paimant iš jo turtą nesiaiškinant to turto kilmės. Iš esmės ši bausmė
niekuo nesiskiria nuo įprastinės baudos išskyrus du dalykus. Skiriasi jos apskaičiavimo mechanizmas ir baudos maksimumo apibrėžimo būdas. Paprasta bauda
pagal Vokietijos BK 40 straipsnį skaičiuojama dienbaudėmis, teisėjui pagal nuteistojo asmeninius ir ekonominius duomenis (pajamas, turimą turtą ir kt.) nustatant
dienbaudės dydį, o pagal nusikaltimo sunkumą ir kitas bylos aplinkybes – dienbaudžių skaičių. Turtinės bausmės dydis nustatomas konkrečia pinigine suma teismo nuožiūra. Įprastinė bauda turi įstatyme fiksuotą maksimumą, kuris gaunamas
sudauginus maksimalų dienbaudžių skaičių 360 ir maksimalų dienbaudės įvertį
30 000 EUR ir yra 10,8 mln. EUR. Turtinės baudos maksimumas nėra fiksuotas, jis
įstatyme susietas su nuteistojo turimu turtu.
Turtinė bauda įtraukta į Vokietijos BK 1992 m. liepos 15 d. įstatymu dėl Kovos su
neteisėtu disponavimu psichotropinėmis medžiagomis ir kitomis organizuoto nusikalstamumo pasireiškimo formomis. Ja buvo nusitaikyta į pagrindinį organizuoto nusikalstamumo „variklį“ – iš nusikaltimų gaunamą turtinę naudą. Esminis jos
pranašumas lyginant su turto konfiskavimu (tiek tradiciniu, tiek išplėstiniu) – ją taikant nebūtų būtinybės įrodinėti nuteistojo turto nusikalstamos kilmės, kas yra itin
sudėtinga tiriant organizuotų nusikaltimų bylas. O pranašumas lyginant su įprastine bauda – kad įstatymas nenustato fiksuoto maksimalaus dydžio. Kaip žinoma,
organizuotų nusikaltimų kaltininkai iš šių nusikaltimų gali būti gavę ir didesnį pelną, nei įstatymo leidėjo nustatytas įprastinės baudos maksimumas (Vokietijoje, kaip
minėta, 10,8 mln. EUR, Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punktą – 1500 MGL (195 000 Lt, apie 56 476 EUR).
Vokietijos Konstitucinis Teismas vertino turtinės bausmės atitiktį įstatymų apibrėžtumo reikalavimui (Vokietijos Pagrindinio Įstatymo (Konstitucijos) 103 straipsnio 2 dalis), kartu ir atitiktį kaltumo ir proporcingumo principams, kaip ir galimą
nuosavybės teisės pažeidimą.
Pažymėtina, kad suinteresuotos šalys (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas,
Teisingumo ministerija ir kt.) neįžvelgė turtinės bausmės prieštaravimo Vokietijos
Konstitucijai. Konstitucinio Teismo kolegija taip pat nebuvo vieninga ir sprendimas
dėl turtinės bausmės prieštaravimo Konstitucijai buvo priimtas nedidele (5 prieš 3)
persvara.
Konstitucinio Teismo teisėjų daugumos nuomone, turtinė bausmė prieštarauja
konstituciniam įstatymo apibrėžtumo principui, kadangi itin plačios bausmės ribos, bausmės maksimumo neapibrėžtumas ir konkrečios baudos dydžio parinkimo konkrečių kriterijų trūkumas (itin plati teismo diskrecija) daro normos adresatams sankciją už pažeidimą nenuspėjamą. Be to, fiksuoto bausmės maksimumo
nebuvimas atima iš teisėjo orientyrus, kaip parinkti nusikaltimo neteisėtumui ir
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kaltininko kaltumui proporcingą bausmę. Taip kyla pavojus pažeisti ir proporcingumo bei kaltumo principus.
Kolegijos mažuma ir suinteresuoti asmenys pažymėjo, kad įstatymo apibrėžtumo reikalavimas labiau taikytinas atsakomybės pagrindams (nusikaltimų sudėtims), kurie turi esminę reikšmę normos adresatams renkantis elgesio būdą, o ne
nusikaltimų sankcijoms. Sankcijų apibrėžtumas neturi būti itin siauras, kad nebūtų pažeista teismo galimybė parinkti proporcingumo ir kaltumo principus atitinkančias bausmes. Baudžiamajame įstatyme pakanka bausmės rūšies ir maksimumo
apibrėžimo bei bendrųjų bausmės skyrimo taisyklių. Priešingai, nei teigia kolegijos
dauguma, turtinės bausmės maksimumas nėra neapibrėžtas, o tai, kad jis kiekvienu
konkrečiu atveju skiriasi, anaiptol nereiškia, kad toks reguliavimas yra neteisingas,
priešingai, jis atitinka konkretaus kaltininko turtinę padėtį. O įstatymo leidėjo fiksuoti baudos maksimumai, kurie neišvengiamai yra nustatomi be aiškesnių motyvų,
kaip tik gali visiškai neatitikti kaltinamojo turtinės padėties (pvz., jeigu jis yra itin
turtingas organizuoto nusikalstamumo atstovas). Grėsmė pažeisti nuosavybės teisę
ir proporcingumo principą taip pat nelaikytina reikšminga turint galvoje, kad turtinė bauda buvo taikytina tik sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims, nuteistiems laisvės atėmimu iki gyvos galvos ar daugiau nei dvejų metų laisvės atėmimo
bausme, ir pirmiausia skirta tiems atvejams, kai yra padaromi sunkūs organizuoti į nusikalstamą pelną orientuoti nusikaltimai. Tokių nusikaltimų pelno paėmimo visuomeninis interesas pateisina turtinės bausmės taikymą, kas patvirtina šios
bausmės atitiktį proporcingumo principui. Kartu buvo pažymėta, kad nors turtinė
bauda (jei pritaikyta įmanoma maksimali) ir sukeltų tam tikrų sunkumų asmeniui
resocializuotis po bausmės atlikimo, šie sunkumai turėtų būti sprendžiami atitinkamomis socialinėmis priemonėmis.
Išplėstinio turto konfiskavimo konstitucingumas
Kaip minėta, išplėstinio turto konfiskavimo konstitucingumo klausimas nagrinėtas
Vokietijos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 14 d. sprendime.
Šioje byloje buvo sprendžiama, ar išplėstinis turto konfiskavimas nepažeidžia
kaltės principo bei nekaltumo prezumpcijos. Taip pat ar ši priemonė nepažeidžia
proporcingumo principo ir teisės į nuosavybę. Konstitucinis Teismas tokių pažeidimų nenustatė, tačiau savo ruožtu konstatavo, kad išplėstiniam turto konfiskavimui
taikytina asmens padėtį sunkinančių įstatymų netaikymo atgal taisyklė.
Pareiškėjo manymu, išplėstinis turto konfiskavimas yra bausmė ir jo pritaikymas dėl veikų, dėl kurių nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis ir asmuo nėra
pripažintas kaltu, prieštarauja kaltumo principui. Taikant išplėstinį turto konfiskavimą konstatuojama, kad tam tikras turtas gautas iš neteisėtų kaltinamojo veikų
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neįrodžius kaltinamojo kaltės dėl jų, o vien tik remiantis „teismo manymu, pagrįstu
bylos aplinkybėmis“, kaip numatyta Vokietijos BK 73d straipsnyje. Taip pažeidžiama ir nekaltumo prezumpcija. Kartu tokiu būdu nepagrįstai ir neproporcingai apribojama asmens teisė į nuosavybę.
Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pasirinkdamas nusikaltimų, ir konkrečiai
neteisėtai įgyto turto, kontrolės priemones įstatymų leidėjas yra laisvas rinktis. Tai
gali padaryti bausmėmis (pvz., baudomis), gali numatyti kitokio pobūdžio priemones, pavyzdžiui, išplėstinį turto konfiskavimą. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad
išplėstinis turto konfiskavimas nėra bausmė ir dėl to jo pritaikymas negali pažeisti
kaltės principo. Šia priemone nesiekiama kaltininką dėl jo veikų (iš kurių gautos neteisėtos pajamos) pasmerkti ir dėl jų jam sukelti tam tikrus praradimus (vok. Übel),
t.y. jį nubausti. Išplėstinio turto konfiskavimo paskirtis yra ištaisyti (atkurti) pažeistus
nuosavybės santykius, sugrąžinti teisinę tvarką į buvusią padėtį, pašalinti besitęsiantį
neteisėtumą. Kadangi taikant išplėstinį konfiskavimą nesprendžiama dėl asmens kaltumo, kartu nėra prasmės kelti galimo nekaltumo prezumpcijos pažeidimo klausimo.
Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad išplėstinis turto konfiskavimas
nepažeidžia asmens teisės į nuosavybę. Asmuo negali tikėtis teisinės apsaugos turtui, gautam neteisėtu būdu. Turto neteisėtumą teismas konstatuoja remdamasis
byloje surinktais įrodymais. Turto neteisėtai kilmei nustatyti nėra būtina įrodyti
asmens kaltę. Vokietijos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, kad neteisėta
turto kilmė byloje nustatoma esant vidiniam teismo įsitikinimui, pakankamai apsaugo asmens nuosavybę nuo savavališkų jos ribojimų.
Dėl proporcingumo principo Teismas pažymėjo, kad įstatymas numato ribotą
ratą nusikaltimų (organizuotų, savanaudiškų), kuriuos padariusiems asmenims gali
būti pritaikytas išplėstinis turto konfiskavimas. Žinant organizuotų nusikaltimų
pavojingumą, pajamų iš tokių nusikaltimų paėmimo socialinę svarbą ir sunkumus,
su kuriais susiduriama tiriant ir įrodinėjant organizuotus nusikaltimus, kitos pakankamai efektyvios alternatyvos paimti neteisėtai įgytą turtą iš organizuotų nusikaltimų dalyvių nematyti. Kartu šie argumentai šalina abejones, ar tai, kad išplėstinis konfiskavimas taikomas tik šiems asmenims, nepažeidžia jų lygiateisiškumo.
3.7.3. NYDERLANDAI

Neteisėtai įgyto turto konfiskavimo mechanizmas Nyderlanduose iki pat 1993 metais įvykdytos reformos veikė neefektyviai. Jis buvo gana retai taikomas dėl įvairių veiksnių: reikalavimo nustatyti tiesioginį ryšį tarp nusikalstamos veikos ir turto,
trumpo laiko tarpo, skirto finansiniams tyrimams, konfiskavimo proceso vykdymo
kartu su pagrindiniu bylos nagrinėjimu, nebuvo galimybės atlikti prevencinį nusikalstamų pajamų konfiskavimą, kas lemdavo, jog vėlesnį konfiskavimą įvykdyti
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nebebūdavo galimybės ir pan.409 Dauguma šių trūkumų buvo pašalinta 1993 metais
priėmus vadinamąjį „Nuskabyk juos“ įstatymą (ol. Pluk-ze wet), baudžiamuosius
įstatymus papildžius išplėstinio konfiskavimo nuostatomis (Nyderlandų baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Nyderlandų BK) 36e straipsnyje ir kituose)410, kurios praplėtė konfiskuotino turto sampratą (be kita ko, leido konfiskuoti turtą, nenustatant jo tiesioginio ryšio su nusikaltimu, už kurį asmuo nuteistas), taip pat leido
šią procedūrą atlikti atskirai nuo pagrindinio bylos nagrinėjimo teisme.411 2010 metais buvo svarstomi ir vėliau priimti Nyderlandų BK 36e straipsnio pakeitimai, kuriais įteisintos tam tikros asmens turto nusikalstamos kilmės prezumpcijos, kurių
paneigimo pareiga nustatyta kaltinamajam.412
Taigi Nyderlandų baudžiamajame procese turtas pagal galiojančius įstatymus
gali būti konfiskuojamas panaudojant šiuos mechanizmus: iš nusikalstamos veikos
įgyto turto konfiskavimą, nusikaltimo įrankių ir dalyko konfiskavimą ir išplėstinį
turto konfiskavimą. Konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio iš esmės negalimas, išskyrus specifinį atvejį, kai asmuo ir prokuroras susitaria dėl turto konfiskavimo be nuosprendžio. Civiline tvarka turtas nėra išieškomas.413 Neteisėto praturtėjimo nusikalstamos veikos sudėties Nyderlandų baudžiamieji įstatymai nenumato.
Su nusikalstama veika susijusio turto konfiskavimas
Pagal Nyderlandų BK 9 straipsnį su nusikalstama veika susijusio turto konfiskavimas yra papildoma bausmė nuteistajam. Atitinkamai visais atvejais tokio turto konfiskavimo pagrindas yra apkaltinamasis nuosprendis. Nyderlandų BK 33a straipsnis
nustato, kad yra konfiskuojami:
1) daiktai, priklausantys nuteistajam, arba daiktai, kuriais jis gali naudotis visiškai
arba iš dalies savo naudai ir buvo įgyti visiškai arba didžiąja dalimi iš nusikalstamos veikos;
2) daiktai, kurie buvo nusikaltimo padarymo dalykas;
409

Neaiškios kilmės turto reglamentavimo lyginamasis vertinimas, galutinis 2011 m. spalio 31 d.
raportas JAV teisingumo ministerijos Nacionaliniam teisingumo institutui. Prieiga per internetą: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/237163.pdf>, p. 53.
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Nyderlandų baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą: <http://wetten.overheid.nl/
BWBR0001854/geldigheidsdatum_19-05-2013>.
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Ten pat, taip pat Kooijmans T. The Burden Of Proof In Confiscation Cases: a Comparison Between
the Netherlands and the United Kingdom In the Light Of the European Convention of Human
Rights // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2010, 18, p. 225–236.
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Kooijmans T., p. 228.
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ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą:
<http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>, p. 114.
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3)
4)
5)
6)
7)

daiktai, susiję su nusikalstamos veikos padarymu;
daiktai, naudoti darant arba ruošiantis nusikaltimo padarymui;
daiktai, naudoti kliudant sunkaus nusikaltimo tyrimo procesui;
daiktai, pagaminti ar numatyti sunkaus nusikaltimo padarymui;
teisės in rem ir in personam, susijusios su objektais, nurodytais anksčiau.
Anksčiau nurodyti daiktai gali būti konfiskuojami ir tuomet, kai jie nepriklauso
nuteistajam, jei:
a) asmuo, kuriam jie priklauso, žinojo faktą, kad jie buvo įgyti nusikalstamu būdu,
arba žinojo jų tikslą, susijusį su nusikaltimu, arba galėjo įtarti tokią jų kilmę,
naudojimo sritį ir paskirtį;
b) nėra įmanoma nustatyti, kam jie priklauso.
Vietoj daiktų, kurie nebuvo paimti ir negali būti konfiskuojami, išieškoma jų vertę atitinkanti pinigų suma (Nyderlandų BK 34 str.).
Taikant turto konfiskavimą visuomet turi būti įvertinama, ar taikoma priemonė
būtų proporcinga (Nyderlandų BK 24 str.).

Išplėstinis turto konfiskavimas
Nyderlandų BK 36e straipsnyje yra numatytas iš nusikalstamos veikos įgyto turto konfiskavimas kaip savarankiška poveikio priemonė. Šiuo atveju visuomet vykdoma vertės
konfiskacija, t. y. išieškomas konfiskuotino turto piniginis ekvivalentas. Neįvykdžius
teismo įpareigojimo sumokėti konfiskuotino turto vertės dydžio sumą, gali būti taikoma iki 3 metų laisvės atėmimo bausmė (Nyderlandų BK 36e straipsnio 10 dalis).
Yra numatytos trys turto kategorijos, kada turtas gali būti konfiskuotas šio
straipsnio pagrindu.
Pirmoji – tai pajamos, gautos iš nusikaltimo, dėl kurio asmuo yra nuteistas (atitinka tradicinio turto konfiskavimo dalyką). Antroji – nauda, nuteistojo gauta iš
kitų „panašių“ nusikaltimų (pvz., nusikaltimų, susijusių su narkotikų platinimu),
jeigu yra „pakankami įrodymai“, kad šie nusikaltimai buvo padaryti, ir nuteistasis
neįrodo, kad jo pajamos yra gautos iš kitų šaltinių. „Pakankamų įrodymų“ įrodinėjimo standartas yra kiek žemesnis nei įprastinis baudžiamajame procese įprastas
įrodymų standartas, leidžiantis asmenį nuteisti dėl nusikaltimo padarymo.
Trečioji konfiskuotino turto kategorija – visa nusikalstamu būdu gauta nauda,
gauta asmens, nuteisto dėl nusikaltimo, kuris gali būti baudžiamas penktos kategorijos bauda414, kai yra pagrindas manyti, kad ji gauta iš šio ar bet kokio kito nusikaltimo. Šiuo atveju yra laikomasi tokių prezumpcijų:
414

Pagal Nyderlandų BK 23 str. 4 d. e p. penktos kategorijos bauda 45,000 €. Iš viso Nyderlandų BK
įtvirtintos 6 kategorijų baudos: 1 kategorija – 225 €; 2 kategorija – 2,250 €; 3 kategorija – 4,500 €;
4 kategorija – 11,250 €; 5 kategorija – 45,000 €; 6 kategorija – 450,000 €.

255

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

a) laikoma, kad visos per šešerius metus iki nusikaltimo padarymo turėtos išlaidos
buvo padarytos iš nusikalstamu būdu įgyto turto, nebent asmuo neįrodo kitaip;
b) laikoma, kad visas per šešerius metus iki nusikaltimo padarymo įgytas turtas
yra įgytas iš nusikalstamų pajamų, iki asmuo neįrodo kitaip.
Nustatydamas asmens iš nusikaltimų gautas pajamas, teismas taiko abstraktų
skaičiavimo metodą: suskaičiuojamos pajamos, kurias kaltinamasis gavo per tam
tikrą laiką, o tada lyginama, kokia dalis šio turto gali būti pagrindžiama teisėtomis
pajamomis.415 Jeigu pajamos didesnės, nei galima jas pagrįsti teisėtomis įplaukomis, kaltinamajam siūloma įrodyti skirtumą sudarančio turto teisėtumą. Jeigu to
padaryti nepavyksta, laikoma, kad turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos. Nėra
reikalaujama, kad būtų nustatytas priežastinis ryšys tarp nusikalstamų veikų, dėl
kurių asmuo yra nuteistas, ir nepagrįsto turto. Netgi tuomet, kai nepagrįstų pajamų (turto) vertė didesnė, nei galėjo būti gauta iš nusikaltimų, už kuriuos asmuo
nuteistas, tai netrukdo konfiskuoti visų neteisėtų pajamų laikant jas pajamomis iš
nusikaltimų.
Teismas nustato tokią konfiskuotiną sumą, kuri atitinka neteisėtai gautų pajamų
vertę, bet gali nustatyti ir mažesnę konfiskuotiną sumą. Apibrėžiant mokėtiną pinigų sumą, teismas motyvuotu nuteistojo prašymu gali atsižvelgti į faktą, kad dabartiniai ir būsimi įtariamojo/kaltinamojo finansiniai resursai nebus pakankami sumokėti nurodytą sumą, t. y. taikomas proporcingumo principas. Nesant tokio prašymo,
teismas gali tai padaryti ex officio arba prokuroro prašymu.
Konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio
Konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio Nyderlandų Karalystėje iš esmės
nėra įmanomas, išskyrus tam tikrus išplėstinio turto konfiskavimo taikymo atvejus. Iki priimant nuosprendį asmuo gali sudaryti susitarimą su finansinį tyrimą atliekančiu prokuroru dėl neteisėtai įgyto turto vertės sumokėjimo valstybės naudai.
Nyderlandų baudžiamojo proceso kodekso 511 c straipsnis visais konfiskacijos atvejais prokurorui suteikia teisę siekti susitarimo su kaltinamuoju dėl turto konfiskacijos. Susitarimas gali būti pasiektas bet kuriuo bylos tyrimo metu, teismo proceso metu ar po teismo nuosprendžio. Susitarimo atveju kaltinamasis įpareigojamas
sumokėti tam tikrą pinigų sumą valstybei arba jai perduoti tam tikrus neteisėtai
įgytus daiktus. Pagrindiniam teismo procesui susitarimas neturi jokio teisinio poveikio, jis reiškia, kad kriminalinis finansinis kaltinamojo turto tyrimas yra nutraukiamas. Susitarimas gali būti dėl dalies arba viso nusikalstamu būdu įgyto turto.
Tačiau jeigu jam įvykus paaiškėja, kad suma, dėl kurios susitarta, yra mažesnė, nei
415
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kaltinamojo neteisėtos pajamos, negalima inicijuoti naujo proceso, kad būtų paimamas perviršis. Vis dėlto jeigu susitarimas buvo priimtas prieš priimant nuosprendį,
pagal kurį kaltinamasis buvo išteisintas, asmuo gali kreiptis dėl valstybei sumokėtų
sumų ar perleisto turto grąžinimo.416
Turto konfiskavimo konstitucingumo klausimai
EŽTT buvo nagrinėtos kelios bylos prieš Nyderlandus, kuriose buvo sprendžiami
klausimai, susiję su turto konfiskavimu. Abiejose bylose buvo skundžiamas išplėstinio konfiskavimo taikymas turtui, galimai gautam iš nusikaltimų, dėl kurių šie asmenys buvo išteisinti. Abiejose bylose EŽTT priėmė skirtingus sprendimus. Vienoje
iš jų (Geerings prieš Nyderlandus) EŽTT kritiškai įvertino Nyderlandų teismų pritaikytą abstraktaus gautos naudos iš nusikaltimo vertinimo metodą, kuriuo remiantis,
neturint jokių tiesioginių įrodymų, kad nauda buvo gauta, buvo nuspręsta konfiskuoti iš asmens jo iš vagysčių ir plėšimų gautą naudą, nors dėl šių nusikaltimų padarymo asmuo buvo išteisintas. Kitoje byloje (Van Offeren prieš Nyderlandus) buvo
nustatyta, kad išteisintasis dėl su narkotikais susijusio nusikaltimo (kitokio pobūdžio nusikaltimo nei Geeringso byloje) turi konkretų teisėtomis pajamomis nepagrįstą turtą (Geeringso byloje turto nebuvo rasta), kurio konfiskavimas, remiantis
byloje nustatytomis aplinkybėmis, buvo pripažintas pagrįstu.417
Byloje Geerings prieš Nyderlandus418 ieškovas pirmosios instancijos teisme buvo
nuteistas 5 metų laisvės atėmimo bausme už įvairias nusikalstamas veikas, tarp
kurių: sunkvežimių su prekėmis, įvairių buitinės technikos bei elektronikos prietaisų iš sunkvežimių vagystės, pavogtų daiktų laikymas. Šias nusikalstamas veikas
kaltinamasis padarė per 1 metų laikotarpį priklausydamas organizuotai grupuotei. Apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą pakeitė ir sumažino bausmę iki 3
metų, remdamasis tuo, kad dalis veikų, inkriminuotų kaltinamajam, nebuvo teisiškai įrodyta. Apeliacinio proceso metu prokuroras kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu, kad iš kaltinamojo būtų konfiskuota neteisėtai įgyto turto
piniginė vertė (67 tūkst. eurų), kurią sudarė pajamos ne tik iš veikų, dėl kurių jis
buvo pripažintas kaltu, bet ir iš tų, kurias apeliacinis teismas pripažino neįrodytomis. Prokuroras tokį prašymą grindė Nyderlandų BK 36e straipsnio 2 dalimi teigdamas, kad net ir išteisinus kaltinamąjį dėl tam tikrų veikų padarymo, vis tiek lieka pakankamai įrodymų tikėti, kad jos yra nepagrįsto turto šaltinis. Kaltinamasis
416

„Neaiškios kilmės turto reglamentavimo lyginamasis vertinimas“, p. 55.
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Itin išsamią su Geeringso ir Van Offereno bylomis susijusios problematikos analizę rasite
1.3.1.3.1 ir 1.3.1.3.2 skyriuose.
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EŽTT 2007 m. kovo 1 d. sprendimas byloje Geerings prieš Nyderlandus, pareiškimo Nr. 30810/03.
Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79657>.
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su šiuo prašymu nesutiko, teigdamas, kad turi būti paimama tik tokia turto suma,
dėl kurios jis buvo pripažintas kaltu (6,3 tūkst. eurų). Teismas priėmė kaltinamojo argumentus ir priteisė išieškoti 6,3 tūkst. eurų. Sprendimą apskundus apeliaciniam teismui, jis šįkart palaikė prokuroro poziciją ir priteisė iš kaltinamojo išieškoti 67 tūkst. eurų. Teismas argumentavo tuo, jog faktas, kad kaltinamasis buvo
pripažintas išteisintu dalyje nusikalstamų veikų, dar nereiškia, kad tos veikos pagal
Nyderlandų BK 36e straipsnio 2 dalį negali būti vertinamos kaip panašios į tas veikas, dėl kurių buvo priimti kaltinamieji nuosprendžiai. Pagal šį kodekso straipsnį
tokiam vertinimui pagrįsti pakanka, kad egzistuotų įtikinami duomenys, leidžiantys manyti, kad kaltinamasis padarė nusikalstamas veikas. Šioje byloje pakankamais duomenimis buvo pripažinti duomenys iš Organizuoto nusikalstamumo padalinio raporto, kad pasisavinto turto vertė buvo didesnė nei ta, kuri apskaičiuota
pirmosios instancijos teismui skiriant konfiskavimą. Raporte teigiama, kad tikroji
pasisavinto turto vertė nėra žinoma, tačiau ji buvo nustatyta remiantis telefono pokalbių įrašais, kuriuose užfiksuoti tam tikri įtariamųjų aptariami piniginiai klausimai, susiję su padarytomis veikomis: vogtų daiktų buvimas kaltinamųjų namuose, didmeninė vogtų daiktų pirkimo kaina ir t. t. Kaltinamasis kreipėsi į kasacinį
teismą, teigdamas, kad jo atžvilgiu buvo pažeista nekaltumo prezumpcija, tačiau
teismas jo prašymą atmetė. Teismas teigė, kad pakankamiems požymiams manyti,
kad buvo padarytos ir kitos nusikalstamos veikos, dėl kurių nebuvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, taikomi ne tokie pat griežti įrodinėjimo reikalavimai
kaip skiriant kriminalinę bausmę. Šios veikos gali sudaryti pagrindą konfiskavimo
priemonės skyrimui, teismui lieka apsibrėžti, kurios iš jų atitinka BK 36e straipsnio 2 dalies reikalavimus. Be to, kaltinamasis turi galimybę proceso metu įrodyti,
kad nėra pakankamų požymių manyti, jog jo nusikalstamos pajamos buvo gautos
iš veikų, dėl kurių jis nebuvo pripažintas kaltu.
Kaltinamasis kreipėsi į EŽTT teigdamas, kad buvo pažeista jo teisė į nekaltumo
prezumpciją (Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis), nes jam Nyderlandų teismai skyrė
įpareigojimą sumokėti atitinkamą turto vertę, kylančią iš turto, dėl kurio pagrobimo jo kaltė nebuvo įrodyta. EŽTT konstatavo, kad šiuo atveju apeliacinis teismas
priėmė sprendimą konfiskuoti daugiau turto nei buvo įrodyta, remdamasis prielaidomis ir vertinimais, paremtais tarpusavyje persipynusiais netiesioginiais įrodymais apie galimą nusikalstamu būdu įgytų pajamų dydį. O Nyderlandų BK nurodo,
kad konfiskavimas yra priemonė paimti turtą, kurio nusikalstama kilmė yra įrodyta. Jei, remiantis įsitikinimų be pagristos abejonės standartu, nuteistojo kaltė nebuvo įrodyta, kaip ir faktas, kad iš tos veikos buvo gauta bet kokia materiali nauda,
turtas iš kaltinamojo gali būti paimamas tik remiantis kaltės prezumpcija, o tai yra
nesuderinama su Konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi.
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Van Offeren prieš Nyderlandus419 byloje ieškovas buvo nuteistas už narkotikų gabenimą, šaunamųjų ginklų laikymą ir šalies socialinės apsaugos sistemos apgaudinėjimą 4 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, o dėl kaltinimo narkotikų
prekyba buvo išteisintas. Tuo pat metu prokuroras kreipėsi į apylinkės teismą su
prašymu pagal Nyderlandų BK 36e straipsnį konfiskuoti pajamas, kurias kaltinamasis gavo iš visų jam inkriminuotų nusikaltimų, kurios, remiantis finansiniu tyrimu, sudarė 162 tūkst. eurų. Kaltinamasis savo atsiliepime nurodė, kad iš veikų, dėl
kurių buvo nuteistas, jis negavo jokios turtinės naudos, o turto išieškojimas iš veikos, dėl kurios jis nebuvo patrauktas atsakomybėn, pažeidžia jo teisę į nekaltumo
prezumpciją. Tiek apeliacinės, tiek kasacinės instancijos teismai atmetė šią poziciją
kaip nepagrįstą, todėl kaltinamasis kreipėsi į EŽTT. Teismas palaikė Nyderlandų
apeliacinio teismo sprendimą, teigdamas, kad, skųsdamas paskirtą konfiskacijos
procedūrą, kaltinamasis neneigė savo padarytų nusikalstamų veikų, be to, neįrodė, kad finansinio tyrimo metu nustatytos pajamos yra legalios kilmės. Šiuo atveju
konfiskavimo procedūros tikslas nėra apkaltinti ar išteisinti įtariamąjį už bet kokius
naujus nusikaltimus, o įvertinti, ar įtariamojo akivaizdžiai turimos lėšos buvo gautos iš nusikalstamų veikų ir jei taip – jas paimti. Teismas mano, kad šios procedūros
paskyrimas yra analogiškas baudos ar įkalinimo bausmės skyrimui ir neužtraukia
jokių naujų kaltinimų, todėl Konvencija nebuvo pažeista.
3.7.4. DANIJA420

Danijoje turto konfiskavimo institutą sudaro su nusikalstama veika susijusio turto
(pajamų iš nusikalstamos veikos, jos dalyko, įrankių, priemonių jai daryti) konfiskavimas ir išplėstinis turto konfiskavimas. Turto konfiskavimas gali būti taikomas
ir baigiant baudžiamąjį procesą nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio. Neteisėto
praturtėjimo nusikalstamos veikos sudėties Danijos baudžiamuosiuose įstatymuose
nėra. Civilinės turto konfiskavimo procedūros ir specialių mokestinių priemonių
nusikalstamu būdu įgytam turtui Danijos įstatymai taip pat nenumato.
Su nusikalstama veika susijusio turto konfiskavimas
Pagal Danijos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Danijos BK)421 75 straipsnio 1 dalį pajamos, gautos iš nusikalstamos veikos, yra konfiskuojamos. Įstatymas
419

EŽTT 2005 m. liepos 5 d. sprendimas dėl pareiškimo Van Offeren prieš Nyderlandus priimtinumo, pareiškimo Nr. 19581/04. Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-70070>.

420

Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame Sine Marie Mohr, buvusiai Danijos teisingumo ministerijos Baudžiamosios teisės skyriaus vedėjai.

421

Danijos baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą: <https://www.retsinformation.dk/Forms/
r0710.aspx?id=142912>.

259

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

suteikia nemažai diskrecijos teismui priimant sprendimą dėl turto konfiskavimo.
Baudžiamasis įstatymas nenustato imperatyvo teismui konfiskuoti visą konfiskuotiną turtą, o palieka teisę spręsti dėl konfiskuotino turto apimties, taip sudarydamas
sąlygas įgyvendinti proporcingumo principą. Teismas taip pat gali spręsti, ar konfiskuoti patį iš nusikalstamos veikos gautą turtą, ar jo vertę atitinkančią pinigų sumą.
Tais atvejais, kada tikslią konfiskuotino turto vertę nustatyti neįmanoma, teismas šį
dydį nustato pats, vertindamas bylos aplinkybių visumą.
Nusikalstamos pajamos gali būti konfiskuojamos iš bet kurio asmens, kam jos
tiesiogiai atiteko. Daiktai, pinigų sumos ir tam tikros turtinės teisės gali būti konfiskuojamos iš nusikaltimą padariusio asmens arba asmens, kurio naudai jis buvo
padarytas. Nusikalstamos kilmės turtas iš trečiojo asmens gali būti paimamas, jeigu
jis žinojo, kad perduotas turtas yra susijęs su nusikaltimu, arba galėjo ir turėjo tai
suprasti, arba jis buvo jam perduotas neatlygintinai.
Pagal Danijos BK 75 straipsnio 2 dalį gali būti konfiskuojami nusikaltimo įrankiai ar dalykas, o būtent:
1) daiktai, panaudoti ar buvę skirti nusikaltimo padarymui;
2) daiktai, kurie buvo sukurti darant nusikalstamą veiką;
3) daiktai, kurių atžvilgiu nusikaltimas buvo padarytas.
Pastaroji priemonė yra daugiau prevencinio, o ne baudžiamojo pobūdžio.
Atitinkamai nusikaltimo įrankių ar dalyko konfiskavimas taikomas tik tada, kai
yra: (1) būtinybė užkirsti kelią kitiems nusikaltimams ir nėra kitų priemonių be
konfiskavimo, kurios leistų pasiekti konfiskavimu siekiamų tikslų. Tiesa, baudžiamojo pobūdžio jam suteikia nuostata, kad teismas gali vietoj konfiskavimo taikyti
šių daiktų vertės išieškojimą.
Baudžiamojo proceso metu prokuroras turi visiškai įrodyti turto sąsajas su
konkrečia nusikalstama veika, remdamasis baudžiamajam procesui būdingu
standartu.422
Konfiskuotos pajamos iš nusikalstamos veikos gali būti panaudotos atlyginant žalą asmeniui, atsiradusią dėl patirtos nusikalstamos veikos. Teismas gali
nuspręsti, kad konfiskuoti nusikaltimo įrankiai, dalykas arba jų vertę atitinkanti pinigų suma taip pat gali būti panaudoti atlyginant žalą nukentėjusiesiems.
Konfiskuojamo turto dydis yra mažinamas tokia turto verte, kokia kaltininkas
iki sprendimo dėl turto konfiskavimo priėmimo kompensavo nukentėjusiesiems
nusikaltimu padarytą žalą.

422
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Išplėstinis turto konfiskavimas
Išplėstinio turto konfiskavimo pagrindai numatyti Danijos BK 76a straipsnio 2 dalyje. Šiuo pagrindu turtas (visas ar jo dalis) gali būti konfiskuojamas, kai 1) yra labai
tikėtina, kad jis gautas iš nusikalstamų veikų ir 2) asmuo, kuris tą turtą turi, yra nuteistas už nusikaltimą, iš kurio galima gauti pajamų ir už jį yra numatyta 6 metų ar
ilgesnės trukmės laisvės atėmimo bausmė, arba šis nusikaltimas yra kontroliuojamų
narkotinių medžiagų laikymo tvarkos pažeidimas. Negali būti konfiskuojamas toks
turtas, kurio teisėta kilmė yra nustatyta byloje surinktais duomenimis.
Išplėstinis turto konfiskavimas gali būti taikomas turtui, esančiam pas nuteistojo sutuoktinį ar sugyventinį, išskyrus atvejus, kai turtas buvo įgytas anksčiau nei
prieš 5 metus iki nusikaltimo padarymo, kurio pagrindu yra skiriamas konfiskavimas, arba turto įgijimo momentu santuoka ar partnerystė dar nebuvo sudaryta.
Danijos teismai laikosi praktikos, kad išplėstinis turto konfiskavimas gali būti pritaikytas ir tokiam turtui, kuris formaliai priklauso nuteistojo šeimos nariams, tačiau juos realiai valdo ir (ar) laisvai juo naudojasi nuteistasis. Vienoje bylų teismas
nustatė, kad kaltinamasis buvo tikrasis įmonės savininkas, nors ji buvo registruota
žmonos vardu. Kitoje byloje teismas konfiskavo fondų lėšas, kurios buvo pervestos
užsienio kompanijoms, kurios priklausė vieno iš kaltinamųjų motinai. Teismas nustatė, kad fondai buvo kontroliuojami nuteistojo.423
Turtas gali būti konfiskuojamas ir tuomet, jeigu jis buvo perduotas juridiniam
asmeniui, kuriame nuteistasis vienas ar kartu su savo artimaisiais turi kontrolinę akcijų dalį, ar jei nuteistasis turi teisę į didelę dalį juridinio asmens pajamų.
Konfiskavimas negali būti skiriamas, jei turtas buvo perduotas juridiniam asmeniui
mažiausiai prieš penkerius metus iki nusikaltimo padarymo.
Išplėstinio konfiskavimo atveju gali būti konfiskuojamas ne konkretus turtas,
bet jo vertę atitinkanti pinigų suma. Taikant išplėstinį turto konfiskavimą konfiskuotas turtas gali būti panaudotas atlyginti žalą nukentėjusiesiems.
Turto konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio
Turtas be apkaltinamojo nuosprendžio gali būti paimamas trimis atvejais:
a) jei asmuo, padaręs pavojingą veiką, miršta (Danijos BK 76 str. 5 d.);
b) nusikaltimo padarymo įrankis ar dalykas gali būti paimamas be apkaltinamojo
nuosprendžio, jei tai būtina nusikaltimų prevencijos tikslais (Danijos BK 77a str.);

423

Finansinės veiklos darbo grupės FATF birželio 22 d. raportas apie Daniją. Prieiga per internetą:
<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Denmark%20full.pdf>.
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c) jei asmuo negali būti teisiamas dėl jo jauno amžiaus ar nepakaltinamumo nusikaltimo padarymo momentu (šis pagrindas kildinamas iš Danijos teismų
praktikos424).
Turto be apkaltinamojo nuosprendžio konfiskavimas gali būti atliekamas atskirai nuo pagrindinio bylos proceso, tačiau tai vis tiek yra baudžiamojo proceso priemonė, dėl kurios visada sprendžiama baudžiamojo proceso tvarka.
3.7.5. ŠVEDIJA425

Švedijoje teisinis turto konfiskavimo režimas yra labai artimas jau aptartai kitai
Skandinavijos valstybei Danijai. Turtas gali būti konfiskuojamas taikant su nusikalstama veika susijusio turto (pajamų iš nusikalstamos veikos, jos dalyko, įrankių,
priemonių jai daryti) konfiskavimą ir išplėstinį turto konfiskavimą. Turto konfiskavimas gali būti taikomas ir baigiant baudžiamąjį procesą nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio. Neteisėto praturtėjimo nusikalstamos veikos sudėties Švedijos
baudžiamieji įstatymai nenumato. Kitos nei baudžiamosios specialios nusikalstamai įgyto turto paėmimo tvarkos (civilinės, mokestinės) Švedijos įstatymuose taip
pat nėra numatyta.
Su nusikalstama veika susijusio turto konfiskavimas
Švedijos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Švedijos BK)426 36 skyriaus 1, 1a ir
1c straipsniai nustato iš nusikalstamos veikos gauto turto konfiskavimo pagrindus.
Šiuo pagrindu gali būti konfiskuojamas toks turtas:
1) iš nusikaltimo gautos pajamos;
2) tai, ką asmuo gavo išlaidoms, susijusioms su nusikaltimo darymu, padengti;
3) pelnas, gautas iš nusikalstamų pajamų.
Įrodyti turto ryšį su nusikalstama veika yra kaltinimo pareiga. Taikomas vidinio įsitikinimo be pagristų abejonių įrodinėjimo standartas.427 Jeigu duomenis apie
konfiskuotino turto vertę surinkti yra sunku ar neįmanoma, turto vertė gali būti
nustatoma teismo atsižvelgiant į bylos aplinkybes. Teismas taip pat visuomet gali
nuspręsti išieškoti ne patį turtą, bet jo vertę atitinkančią pinigų sumą.
424

ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą:
<http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>.

425

Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame Walo von Greyerzui, Švedijos teisingumo ministerijos
patarėjui.

426

Švedijos baudžiamasis kodeksas (aktuali redakcija nuo 2012 m. lapkričio 1 d.). Prieiga per internetą: <https://lagen.nu/1962:700>.

427

Finansinės veiklos darbo grupės (FATF) 2006 m. vasario 17 d. raportas apie Švediją. Prieiga per internetą: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Sweden%20full.pdf>.
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Turto konfiskavimas yra privalomas. Tačiau Švedijos teismai turi teisę jo netaikyti, jeigu tai prieštarautų proporcingumo (protingumo) principui. Vienas iš pagrindų vertinant konfiskavimo neproporcingumą yra pagrindas manyti, jog iš kaltininko bus išieškotas nusikaltimu padarytos žalos atlyginimas.
Švedijoje, panašiai kaip ir kitose Šiaurės Europos valstybėse, numatyta turto konfiskavimo galimybė iki atlyginant nusikaltimu padarytą žalą ir kartu galimybė aukai
kreiptis į valstybę dėl žalos padengimo. Švedijos BK 36 skyriaus 17 straipsnyje įtvirtinta
nuostata, kad tais atvejais, kai iš kaltinamojo yra konfiskuota turto tiek, kiek siekia atlyginimas už padarytą žalą, valstybė išmoka šią sumą aukai. Vykdant šį sprendimą, kaltinamasis turi nurodyti, kiek padarytos žalos jis iki tol yra atlyginęs nukentėjusiajai šaliai.
Švedijos BK 36 skyriaus 2, 3 straipsniai reglamentuoja nusikaltimo įrankių ir nusikaltimo dalyko konfiskavimo mechanizmą. Kodekse pabrėžiama, kad šie daiktai
konfiskuojami tik tuomet, kai teismas nusprendžia, kad tai būtina siekiant nusikaltimų prevencijos ar dėl kitų svarbių priežasčių. Gali būti konfiskuojami tokie daiktai:
1) kurie buvo panaudoti kaip pagalbinė priemonė nusikaltimo padarymui (siekiant
užkirsti kelią naujiems nusikaltimams ar dėl kitų ypatingų priežasčių);
2) kurių panaudojimas sudaro nusikaltimo sudėtį arba buvo panaudoti tokiu būdu,
kuris sudaro nusikaltimo sudėtį;
3) kurių panaudojimas sudaro nusikaltimo sudėtį, jei nusikaltimas buvo užbaigtas
arba kaltininko elgesys juos naudojant kvalifikuotinas kaip baudžiamosios pastangos arba baudžiamasis pasiruošimas ar sąmokslas jį padaryti;
4) jei Švedijos įstatymai nenumato kitaip, konfiskuojamas turtas, kuris buvo naudojamas ar buvo numatytas naudoti kaip pagalbinė priemonė padaryti nusikaltimą, kuris numatytas kitame nei Švedijos BK įstatyme, jeigu už jį numatyta didesnė nei vienų metų laisvės atėmimo bausmė.
Įstatymas numato, kad vietoj turto (pajamų, gautų iš nusikaltimų, ar nusikaltimo įrankių, ar dalyko) gali būti konfiskuojama atitinkamos vertės piniginė suma.
Turto konfiskavimas taikomas nusikaltimą padariusiems asmenims (įskaitant
bendrininkus), taip pat tiems, kam turtas buvo neatlygintinai perduotas (dovanojant,
paveldėjimo būdu ar pan.), ir tiems, kas įgijo turtą kitais būdais, jeigu jie žinojo, kad
turėjo rimtą pagrindą numanyti, kad turtas susijęs su nusikalstamomis veikomis.
Išplėstinis turto konfiskavimas
Švedijos BK 36 skyriaus 1b straipsnis, kuriuo Kodeksas buvo papildytas 2008 metais428, nustato išplėstinio turto konfiskavimo pagrindus. Išplėstinis turto konfis428

Švedijos Karalystės 2008 m. gegužės 29 d. įstatymas dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimo Nr. SFS
2008:370. Prieiga per internetą: <http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/08/080370.PDF>.
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kavimas taikomas, kai įprastinės konfiskavimo priemonės negali būti pritaikytos,
esant šioms sąlygoms:
1) asmuo yra nuteistas dėl nusikaltimo padarymo, pasikėsinimo ar ruošimosi padaryti nusikaltimą, už kurį yra numatyta 6 metų laisvės atėmimo ar ilgesnės trukmės bausmė;
2) nusikaltimo pobūdis leidžia iš jo gauti pajamų;
3) aiškiai labiau tikėtina, kad turtas yra gautas iš nusikalstamų veikų, negu
priešingai.
Išplėstinis turto konfiskavimas taip pat gali būti taikomas tais atvejais, kai padaryta viena iš šių veikų:
1) prekyba žmonėmis (Švedijos BK 4 sk. 1 a str.), sąvadavimas, lupikavimas, sandorių sudarymas, naudojant padirbtus pinigus, neteisėtas lošimas;
2) su narkotinių medžiagų vartojimu bei platinimu susiję nusikaltimai (Narkotikų
įstatymo 1, 3b str.) 429;
3) su dopingu susiję nusikaltimai (Draudžiamų narkotinių medžiagų įstatymo
3 str.) 430;
4) narkotikų kontrabanda (Kontrabandos bausmių įstatymo 6 str.) 431;
5) kontrabanda (Užsieniečių įstatymo 20 sk. 8 str. 1 d.)432, kontrabandos organizavimas (Užsieniečių įstatymo 20 sk. 9 str.).
Įstatymas numato, kad teismas gali nuspręsti vietoj paties turto konfiskuoti atitinkamos vertės piniginę sumą.
Išplėstinis turto konfiskavimas nėra privalomas. Jis neturi būti taikomas, jeigu
tai aiškiai būtų neprotinga. Įrodinėjimo našta nėra perkelta kaltinamajam, tačiau
išplėstiniam turto konfiskavimui taikomas įrodinėjimo standartas „aiškiai labiau
tikėtina“ yra žemesnis, negu baudžiamajame procese įprastai naudojamas „įsitikinimo be pagristų abejonių“ standartas, bet griežtesnis, nei civiliniam procesui būdingas „labiau tikėtino fakto“ standartas. Taip buvo sutarta kompromiso būdu rengiant
išplėstinį konfiskavimą numatančias nuostatas.433

429

Švedijos Karalystės narkotikų įstatymas (aktuali redakcija nuo 2010 m. spalio 21 d.). Prieiga per
internetą: <https://lagen.nu/1968:64#P1>.

430

Švedijos Karalystės draudžiamų narkotinių medžiagų įstatymas (aktuali redakcija nuo 2011 m.
gegužės 15 d.). Prieiga per internetą: <https://lagen.nu/1991:1969>.

431

Švedijos Karalystės kontrabandos bausmių įstatymas (aktuali redakcija nuo 2012 m. vasario 26 d.). Prieiga per internetą: <https://lagen.nu/2000:1225>.

432

Švedijos Karalystės užsieniečių įstatymas (aktuali redakcija nuo 2013 m. kovo 28 d.). Prieiga per
internetą: <https://lagen.nu/2005:716#K20P8S1>.

433

Ulfsdotter I. Sweden’s Forfeiture Regime in a Time of Change. Prieiga per internetą: <http://lup.
lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2629299&fileOId=2629319>.
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Išplėstinis konfiskavimas gali būti taikomas tokiam pačiam asmenų ratui kaip ir
įprastinis turto konfiskavimas: nusikaltimą padariusiems asmenims (įskaitant bendrininkus), taip pat tiems, kam buvo neatlygintinai turtas perduotas (dovanojant,
paveldėjimo būdu ar pan.), ir tiems, kas įgijo turtą kitais būdais, jeigu jie žinojo, kad
turėjo rimtą pagrindą numanyti, kad turtas susijęs su nusikalstamomis veikomis.
Mūsų apklaustas ekspertas Švedijoje nurodė, kad praktikoje išplėstinis konfiskavimas pritaikomas retai.
Turto konfiskavimas nesant apkaltinamojo nuosprendžio
Pagal Švedijos įstatymus turto konfiskavimas yra speciali teisinė nusikaltimo pasekmė. Tai reiškia, kad turto paėmimas, nesant ryšio su nusikalstama veika, paprastai
negalimas. Tačiau esama išimčių.434
Švedijos BK 36 skyriaus 13 straipsnis numato, kad turtas gali būti konfiskuotas nesant apkaltinamojo nuosprendžio tuomet, kai asmuo negali būti nuteistas dėl
savo negebėjimo atsakyti pagal baudžiamuosius įstatymus dėl jauno amžiaus ar psichinio sutrikimo su sąlyga, kad tai daryti yra protinga atsižvelgiant į visas bylos
aplinkybes. Pagal Švedijos BK 36 skyriaus 14 straipsnį turtas gali būti paimamas
nesant apkaltinamojo nuosprendžio, kai asmeniui negalėjo būti skirta bausmė dėl
kaltinamojo mirties ar kitos priežasties, jeigu to reikalauja viešasis interesas.
Nusikaltimo padarymo įrankiai be apkaltinamojo nuosprendžio gali būti paimami, kai: (1) jie dėl savo savybių ir kitų aplinkybių suteikia pagrindą manyti, kad
bus panaudoti darant nusikaltimą; (2) jie skirti naudoti kaip ginklas nusikaltimams
žmogaus gyvybei ir sveikatai padaryti bei buvo rasti aplinkybėmis, keliančiomis pagrindą manyti, jog bus panaudoti darant nusikaltimą; (3) jie skirti naudoti kaip pagalbinė priemonė nusikaltimams, kuriais padaroma žala nuosavybei, atlikti ir buvo
rasti aplinkybėmis, keliančiomis aiškų pagrindą manyti, jog bus panaudoti.435
Mūsų apklaustas ekspertas nurodė, kad praktikoje turto konfiskavimas nesant
apkaltinamojo nuosprendžio taikomas gana dažnai. Taikomas baudžiamojo proceso įrodinėjimo standartas: įsitikinimas be pagristų abejonių, kad turtas yra nusikalstamos kilmės.
3.7.6. SUOMIJA

Suomijoje, lygiai kaip ir Švedijoje, ir Danijoje, turto konfiskavimo institutą sudaro
šie du mechanizmai: su nusikalstama veika susijusio turto (pajamų iš nusikalstamos
434

ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą:
<http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>.
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Ten pat.
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veikos, jos dalyko, įrankių, priemonių jai daryti) konfiskavimas ir išplėstinis turto
konfiskavimas. Konfiskavimas gali būti taikomas ir baigiant baudžiamąjį procesą
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio. Nei neteisėto praturtėjimo nusikalstamos
veikos sudėties, nei civilinės turto konfiskavimo procedūros ar specialių mokestinių
priemonių nusikalstamu būdu įgytam turtui Suomijos įstatymai nenumato.
Su nusikalstama veika susijusio turto konfiskavimas
Suomijos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Suomijos BK)436 10 skyriaus
2 straipsnis nustato pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimo galimybę, o 10
skyriaus 4 straipsnis – nusikalstamos veikos įrankių ir priemonių konfiskavimą.
Šios priemonės nėra bausmės (Suomijos BK 6 skyriaus 1 d.), jos gali būti taikomos
kartu su Suomijos BK numatytomis bausmėmis.
Pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimas apima bet kokią tiesioginę naudą, gautą iš nusikaltimo (įskaitant atlyginimą už nusikaltimo padarymą, išvengtas
išlaidas ir bet kokias netiesiogines pajamas, pavyzdžiui, palūkanos, gautos už neteisėtų pajamų laikymą banke).437 Jei nėra duomenų apie pajamų, gautų iš nusikalstamos veikos, dydį arba tokius duomenis gauti yra labai sudėtinga, teismas pats įvertina konfiskuotino turto vertę, atsižvelgdamas į nusikaltimo pobūdį, nusikalstamos
veiklos mastą ir kitas aplinkybes.
Turtas gali būti konfiskuotas iš kaltininko, jo bendrininkų ir asmens, kurio naudai nusikaltimas buvo padarytas.
Suomijos BK kiek kitaip nei kitose Europos valstybėse (išskyrus Skandinavijos
valstybes) sprendžiamas konfiskavimo ir civilinio ieškinio dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo klausimas. Nesant galutinio sprendimo dėl ieškinio, pirmenybė
teikiama konfiskavimui, o vėliau asmenys gali išsiieškoti žalos atlyginimą iš valstybės. Suomijos BK 10 skyriaus 11 straipsnis numato, kad turtas negali būti konfiskuojamas, jeigu jis buvo grąžintas arba jis yra (ar bus) priteistas kaip žalos atlyginimas
nukentėjusiajam. Jeigu sprendžiant dėl turto konfiskavimo ieškinys dėl žalos atlyginimo dar nėra paduotas arba klausimas dėl jo tenkinimo dar nėra išspręstas, konfiskavimas turi būti taikomas. Jeigu ieškinys yra patenkinamas po sprendimo konfiskuoti turtą priėmimo, konfiskavimas vykdomas atitinkamai sumažinta dalimi. Jeigu
konfiskavimas yra įvykdytas visa apimtimi, nukentėjusysis turi teisę per 5 metus paduoti ieškinį prieš valstybę dėl žalos atlyginimo konfiskuoto turto vertės ribose.
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Suomijos baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf>.
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FATF 2007 m. spalio 17 d. raportas apie Suomiją. Prieiga per internetą: <http://www.fatf-gafi.org/
media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Finland%20full.pdf>.
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Suomijos BK 10 skyriaus 4 ir 5 straipsniai numato galimybę konfiskuoti nusikaltimo įrankius ar daiktus, kurie buvo nusikaltimo dalykas.
Konfiskuojami tokie daiktai, kurie buvo panaudoti darant nusikaltimą:
1) šaunamieji, aštrūs ginklai ir kiti gyvybei pavojingi daiktai;
2) bet koks kitas daiktas, už kurio turėjimą yra baudžiama;
3) daiktai, kurie buvo panaudoti darant tyčinį nusikaltimą;
4) daiktai, kurie buvo įgyti arba paruošti daryti tyčinį nusikaltimą, arba jų charakteristikos lemia, kad jie yra pritaikyti tyčinio nusikaltimo padarymui.
Daiktai, kurie buvo sukurti nusikaltimo darymo metu ar kitaip buvo nusikaltimo dalyku, privalomai konfiskuojami, jeigu jų laikymas yra uždraustas. Kitais atvejais tokie daiktai gali būti konfiskuojami (visiškai ar dalis jų) tik tuomet, jeigu tai
būtina dėl to, kad:
a) jie kelia grėsmę sveikatai ar aplinkai;
b) tai būtina siekiant užkardyti tolesnius pažeidimus, kai daiktas yra itin tinkamas
nusikaltimų darymo įrankis ar tinkamas būti nusikaltimo dalyku;
c) tai būtina siekiant užtikrinti ekonominių, eksporto, importo taisyklių laikymąsi;
d) tai būtina siekiant užtikrinti gamtos ir aplinkos apsaugos taisyklių laikymąsi.
Šie daiktai gali būti nekonfiskuojami, jei visa ar dalinė jų nuosavybės teisė priklauso kitam subjektui nei kaltinamasis ar asmuo, kurio vardu ar naudai buvo padarytas nusikaltimas. Tačiau jeigu minėtas asmuo šiuos daiktus priėmė po nusikaltimo padarymo žinodamas arba turėdamas pakankamą pagrindą numanyti, jog jie
yra susiję su nusikalstamos veikos padarymu arba buvo gauti kaip dovana, minėtas
konfiskavimo apribojimas netaikomas. Jeigu manoma, kad su daiktu jo valdytojas gali padaryti naujų nusikaltimų, daiktas konfiskuojamas nepaisant to, kam jis
priklauso.
Jei dėl priklausymo kitiems asmenims nusikalstamos veikos įrankis ar dalykas
negali būti paimtas arba yra paslėptas, iš kaltinamojo arba nusikaltimo padarymo
bendrininko arba asmens, kurio naudai nusikaltimas buvo padarytas, gali būti išieškoma visa arba dalis konfiskuotino turto vertės. Taip pat tokio turto vertė gali
būti išieškoma iš asmenų, pas kuriuos jis buvo paslėptas: kai priimantysis asmuo
žinojo ar turėjo pagrindą suprasti, jog turtas yra susijęs su nusikalstama veika, arba
jį gavo kaip dovaną. Turto vertės konfiskavimas negalimas, jei asmuo įrodo, kad jis
yra sunaikintas arba suvartotas. Kai turto vertės konfiskavimas yra skiriamas keliems asmenims, jų atsakomybė yra subsidiari.
Tiek pajamų iš nusikalstamos veikos, tiek jos priemonių ar dalyko konfiskavimas pagal Suomijos BK teismo nuožiūra gali būti neskiriamas ar skiriamas tik dėl
dalies turto, arba vietoj konfiskavimo skiriamas viso ar dalies turto vertės išieškojimas, kai konfiskacija nėra labai prasminga. Konkrečiai tai atvejai, kai nusikalstamu
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būdu gautų pajamų arba nusikaltimo priemonių ar dalyko vertė nėra didelė ar turto
pobūdis lemtų, kad juos konfiskuoti būtų neprotinga (racionalumo principas), taip
pat kai įstatymo numatytais atvejais atsisakoma skirti bausmę kaltinamajam, ar kai
konfiskavimas būtų neprotingas dėl nusikaltimo pobūdžio, kaltinamojo finansinės
padėties ir kitų aplinkybių (proporcingumo principas).
Išplėstinis turto konfiskavimas
Išplėstinio turto konfiskavimo sąlygos numatytos Suomijos BK 10 skyriaus 3 straipsnyje. Yra numatyta, kad gali būti konfiskuojamas toks asmens turtas, apie kurį yra
pagrindo manyti, kad jis visas ar didele dalimi yra gautas iš nusikalstamų veikų,
kurios savo pobūdžiu nėra nereikšmingos. Išplėstinis turto konfiskavimas gali būti
taikomas asmeniui (arba jo bendrininkams, ar asmeniui, kurio naudai padarytas
nusikaltimas), kuris nuteistas už a) nusikaltimą, už kurį įstatyme numatyta maksimali bausmė yra didesnė nei 4 metai, arba b) kuris nuteistas už šiuos nusikaltimus:
nusikalstamu būdu įgyto turto slėpimas (Suomijos BK 32 skyriaus 1 straipsnis); pinigų plovimas (Suomijos BK 32 skyriaus 6 straipsnis); kontrabanda (Suomijos BK 46
skyriaus 4 straipsnis); su narkotinėmis medžiagomis susiję nusikaltimai (Suomijos
BK 50 skyriaus 1 straipsnis); neteisėtas alkoholio importas, eksportas (Suomijos
Alkoholio įstatymo 82 straipsnis). Abiem atvejais turi būti pagrindo manyti, kad
šiomis nusikalstamomis veikomis gali būti gauta didelės turtinės naudos.
Išieškojimas gali būti nukreiptas ir į kitų asmenų turtą (artimų kaltininkui asmenų, kaip juos apibrėžia Turto paėmimo bankroto atveju įstatymas, arba privačių
verslininkų, bendrovių, kitokių juridinių asmenų, su kuriais kaltinamasis palaiko
ryšius), jei yra pagrindas tikėti, kad turtas jiems buvo perduotas siekiant išvengti
konfiskavimo. Iš šių asmenų turtas nėra konfiskuojamas, jeigu jis buvo jiems perduotas daugiau nei prieš 5 metus nuo anksčiau nurodytų nusikaltimų padarymo.
Turto konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio
Suomijos BK 10 skyriaus 1 straipsnio 2 dalis numato, kad konfiskavimas gali būti
taikomas ir nesant apkaltinamojo nuosprendžio, kai 1) asmuo nenuteisiamas dėl jo
nepakaltinamumo (dėl jauno (iki 15 metų) amžiaus ar psichinės ligos), 2) taip pat
padarius kaltę šalinančią teisinę klaidą, 3) būtinosios ginties ar būtinojo reikalingumo sąlygų pažeidimo atveju, kai asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, arba 4) kai sprendžiamas juridinio asmens atsakomybės klausimas, kai
nėra nustatytas nusikaltimą padaręs fizinis asmuo. Taip pat Suomijos BK 8 skyriaus
16 straipsnio 2 dalis numato, kad priimti sprendimą konfiskuoti turtą netrukdo asmens, kurio turtas yra konfiskuotinas, mirtis, išskyrus atvejus, kai tai daryti būtų
neprotinga.
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Kita vertus, Suomijos teisingumo ministerijos specialistų teigimu, konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio Suomijoje yra taikomas ir kitais pagrindais, o
būtent pasiremiant labai bendro pobūdžio Suomijos baudžiamojo proceso kodekso
4 skyriaus 12 straipsnio nuostata, kuri suteikia teismui kompetenciją spręsti visus
„su viešojo intereso apsauga“ susijusius klausimus, kylančius dėl nusikaltimo padarymo.438 Turto konfiskavimo klausimas laikomas vienu iš tokių klausimų.
3.7.7. ESTIJA439

Estijoje, kaip ir kitose šiame skyriuje aptariamose valstybėse, turto konfiskavimo
institutą sudaro šie teisiniai mechanizmai: (1) iš nusikalstamos veikos įgyto turto
konfiskavimas; (2) nusikaltimo įrankių ar dalyko konfiskavimas, (3) išplėstinis turto konfiskavimas. Estija yra viena iš nedaugelio Europos jurisdikcijų, kur konfiskavimo mechanizmai negali būti taikomi nesant apkaltinamojo nuosprendžio. Nors
Estijos įstatymuose numatytos konfiskavimo priemonės formaliai nėra bausmės,
tačiau, Estijos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, jų pobūdis ir turinys leidžia jas
priskirti prie bausmių ir atitinkamai jų taikymo pagrindas turi būti apkaltinamasis nuosprendis.440 Ir tai tik viena iš efektyvumo problemų, su kuriomis susiduria
Estijos teisėsauga spręsdama turto konfiskavimo klausimus. Neteisėto praturtėjimo
nusikalstamos veikos sudėties Estijos baudžiamieji įstatymai nenumato. Civiline
tvarka nusikalstamu būdu įgytas turtas nėra konfiskuojamas.
Iš nusikalstamos veikos įgyto turto konfiskavimas
Estijos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – Estijos BK)441 831 straipsnis numato
iš nusikalstamos veikos gauto turto konfiskavimo galimybę. Konfiskavimas taikomas
privalomai, tačiau teismas gali nuspręsti nekonfiskuoti dalies arba viso turto, įgyto iš
nusikaltimo, jeigu: (1) konfiskacijos procesas sukeltų pernelyg didelę naštą nuteistajam (proporcingumo principas) arba (2) turto vertė yra neproporcingai maža lyginant
su jo išlaikymo, pergabenimo ar sunaikinimo sąnaudomis (racionalumo principas).
438

ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą:
<http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>, p. 114.
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Už pagalbą rengiant šį skyrių dėkojame Marju Agarmaa, Estijos teisingumo ministerijos
Baudžiamosios politikos departamento patarėjai.
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ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES, Dėl konfiskavimo
be apkaltinamojo nuosprendžio. Prieiga per internetą: <http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/
XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>, p. 57.
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Estijos baudžiamasis kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/
tekst.asp?loc=text&dok=X30068K11&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=penal+code>.
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Turtas konfiskuojamas, jeigu jis nuosprendžio priėmimo metu priklauso nuteistajam. Jei turtas priklauso kitiems asmenims, jis gali būti konfiskuojamas, jeigu:
1) turtas ar jo dalis buvo įgyta iš kaltinamojo kaip dovana ar kitokiu būdu mažesne
nei rinkos kaina;
2) trečiasis asmuo žinojo, kad jam turtas buvo perduotas, siekiant išvengti
konfiskacijos.
Jeigu iš nusikalstamos veikos gautas turtas yra suvartotas, sunaikintas, perleistas
ar dėl kitų priežasčių jo konfiskavimas tapo neįmanomas, ar tai daryti tapo nera
cionalu, teismas gali nuspręsti išieškoti konfiskuotino turto vertę pinigais (Estijos
BK 84 straipsnis).
Jeigu yra tenkinamas civilinis ieškinys dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, teismas sumažina konfiskuotino turto sumą tiek, kiek būtina patenkinti ieškinį.
Kita vertus, jei turtas konfiskuojamas, tai neturi įtakos trečiųjų asmenų teisėms į jį
(Estijos BK 85 straipsnio 2 dalis). Tai leidžia daryti išvadą, kad Estijoje nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo galima reikalauti iš valstybės tiek, kiek turto buvo
konfiskuota.
Mūsų apklaustos ekspertės Estijoje teigimu, iš nusikalstamos veikos įgyto turto
konfiskavimas Estijos teismų praktikoje taikomas pernelyg retai, nes yra sunku įrodyti tiesioginį ryšį tarp turto ir padarytos nusikalstamos veikos.
Estijos baudžiamojo proceso kodekso 403–40310 straipsniuose numatyta turto
konfiskavimo procedūra, kuri gali vykti po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo,
jeigu byla yra pernelyg didelė ar sudėtinga ir turto konfiskavimo klausimą yra patogiau išspręsti po nuosprendžio priėmimo.442 Tačiau ir ši procedūra, pasak ekspertės,
yra pernelyg retai taikoma ir turto konfiskavimo efektyvumo problemų nepadeda
išspręsti.
Nusikalstamos veikos įrankių ar dalyko konfiskavimas
Estijos BK 83 straipsnis numato pagrindą konfiskuoti nusikalstamos veikos priemones, įrankius ar dalyką. Šį mechanizmą taikyti yra įpareigoti du subjektai: 1) teismas, kai asmuo yra padaręs nusikaltimą; 2) neteisminė institucija (policija, muitinė ir pan.) įstatymo numatytais atvejais, kai asmuo yra padaręs baudžiamąjį
nusižengimą.443
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Estijos baudžiamojo proceso kodeksas. Prieiga per internetą: <http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X60027K6&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=Code+of
+Criminal+Procedure>.
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Estijos BK 3 straipsnio 3 dalyje nusikaltimas apibrėžiamas kaip toks Estijos BK apibrėžtas teisės
pažeidimas, už kurį fiziniam asmeniui numatoma piniginė arba laisvės atėmimo bausmė, o juridinio asmens atveju – piniginė bausmė arba privalomas likvidavimas. Estijos BK 3 straipsnio
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Daiktai, medžiagos, panaudotos darant tyčinį nusikaltimą, gali būti konfiskuoti,
jeigu jie teismo proceso ar kitos institucijos sprendimo priėmimo metu yra kaltinamojo dispozicijoje. Minėtas medžiagas arba daiktus teismas gali konfiskuoti iš trečiųjų asmenų, kurie jiems priklauso teismo proceso metu, jeigu:
1) nusikaltimui ruošiantis arba jį darant padėjo naudotis minėtais daiktais arba
medžiagomis. Tai galioja ir tais atvejais, kai asmuo tai darė per neatsargumą ar
neapdairumą;
2) daiktai ar jo dalis buvo įgyta kaip dovana ar kitu būdu mažesne nei rinkos kaina;
3) jie žinojo, kad daiktai arba medžiaga buvo jiems perduota, siekiant išvengti
konfiskacijos.
Jeigu daiktas, naudotas daryti tyčiniam nusikaltimui arba yra tiesioginis nusikaltimo padarymo įrankis, buvo įgytas sutartiniu pagrindu arba išsimokėtinai, teismas gali konfiskuoti šias iš sutarties kylančias asmens teises.
Skirtingai nuo kai kurių kitų ES valstybių, Estijos BK nėra specialių nuostatų,
kurios proporcingumo principo pagrindu ribotų nusikalstamos veikos priemonių
ar įrankių konfiskavimo apimtį.
Išplėstinis turto konfiskavimas
Estijos BK 832 straipsnis numato galimybę taikyti išplėstinį turto konfiskavimą. Šis
mechanizmas taikomas įstatyme specialiai numatytais atvejais, kai asmuo yra nuteisiamas ne mažesne kaip 3 metų laisvės atėmimo bausme už šiuos nusikaltimus:
1) sunkus sveikatos sutrikdymas (Estijos BK 118 str.);
2) prekyba žmonėmis (Estijos BK 133 str.);
3) pagalba prekybai žmonėmis (Estijos BK 1331 str.);
4) sąvadavimas (Estijos BK 1332 str.);
5) vertimas perleisti savo organą ar audinį (Estijos BK 1381 str.);
6) prekyba vaikais (Estijos BK 175 str.);
7) didelio narkotikų bei psichotropinių medžiagų kiekio neteisėtas laikymas
(Estijos BK 184 str.);
8) narkotinių medžiagų tiekimas asmenims, kurie neturi 18 metų (Estijos BK 185 str.);
9) narkotinių bei psichotropinių medžiagų ruošimas prekybai (Estijos BK 189 str.);
10) išpuoliai prieš Estijos Respubliką (Estijos BK 231 str.);
11) išdavystė (Estijos BK 232 str.);
12) šnipinėjimas (Estijos BK 234 str.);
13) teroristinių aktų rengimas (Estijos BK 237 str.);
4 dalyje baudžiamasis nusižengimas apibrėžtas kaip Estijos BK arba kitame įstatyme apibrėžtas
teisės pažeidimas, už kurį gali būti skiriama bauda arba areštas.
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14) teroristinių aktų bei su jais susijusių veiklų finansavimas ir rėmimas (Estijos BK
2373 str.);
15) dalyvavimas kriminalinėje organizacijoje (Estijos BK 255 str.);
16) kriminalinės organizacijos kūrimas (Estijos BK 256 str.);
17) sąlygų nusikalstamoms veikoms atlikti sudarymas (Estijos BK 268 str.);
18) kyšio paėmimas (Estijos BK 294 str.);
19) kontrabanda (Estijos BK 391 str.);
20) neteisėtas uždraustų arba specialaus leidimo reikalaujančių prekių importas bei
eksportas (Estijos BK 392 str.);
21) pinigų plovimas (Estijos BK 394 str.);
22) neteisėtas sprogstamųjų medžiagų laikymas (Estijos BK 414 str.);
23) neteisėtas sprogstamojo įtaiso ar esminių jų dalių laikymas (Estijos BK 415 str.).
Matyti, kad į sąrašą įtraukti sunkūs savanaudiški nusikaltimai, padaromi organizuotai, neretai tarptautinių nusikalstamų organizacijų. Išsiskiria į sąrašą įtrauktas sunkus sveikatos sutrikdymas, kuris daugeliu atvejų nėra nei savanaudiškas, nei
su organizuotais nusikaltimais susijęs nusikaltimas (įdomu, kad nužudymas nėra
įtrauktas į šį sąrašą). Kiek stebina, kad sąraše nematyti sukčiavimo stambiu mastu
ir pinigų padirbinėjimo.
Išplėstinis turto konfiskavimas taikomas tik tokiam pas kaltinamąjį esančiam
turtui, kuris, įvertinus nusikaltimo pobūdį, teisėtas nuteistojo pajamas, skirtumą
tarp kaltinamojo finansinės padėties ir jo gyvenimo sąlygų arba kitus duomenis,
leidžia manyti, jog buvo gautas iš neteisėtos veiklos. Neteisėta turto kilmė įrodinėjama remiantis įrodymų (tikimybių) persvaros įrodinėjimo standartu. Įrodinėjime
gali aktyviai dalyvauti ir kaltinamasis. Jam pateikus įtikinamų turto teisėtumo įrodymų, konfiskavimas negali būti taikomas. Išplėstinis konfiskavimas gali būti taikomas turtui, esančiam pas kitus asmenis, jeigu:
1) turtas ar jo dalis buvo įgyta iš kaltinamojo kaip dovana ar kita forma mažesne
nei rinkos kaina;
2) trečiasis asmuo žinojo, kad jam turtas buvo perduotas, siekiant išvengti
konfiskacijos.
Abiem atvejais turtas gali būti konfiskuojamas, jeigu jis buvo įgytas ne ankščiau
kaip per 5 metus iki nusikalstamos veikos padarymo.
Išplėstinio konfiskavimo atveju, kaip ir taikant kitus konfiskavimo mechanizmus, gali būti išieškomas ne pats turtas, o jo vertę atitinkanti piniginė suma, jeigu
paties turto konfiskavimas būtų neįmanomas ar neracionalus dėl vienokių ar kitokių priežasčių.
Mūsų apklausta ekspertė iš Estijos teigė, kad išplėstinis turto konfiskavimas
Estijos teismų praktikoje gana retas atvejis. Kaip minėta, jis gali būti taikomas tik
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tada, kai teismas skiria didesnę nei 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Tačiau praktikoje tokia bausmė taikoma retai.
Turto konfiskavimo mechanizmų konstitucingumo klausimai ir diskusijos dėl jų reformų
Kaip jau buvo minėta, Estijos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad turto konfiskavimas nesant apkaltinamojo nuosprendžio prieštarauja Estijos Konstitucijai – nekaltumo prezumpcijai (22 straipsnis) ir nuosavybės neliečiamumui (32 straipsnis).444
Nors pagal Estijos BK turto konfiskavimas nėra bausmė, ji laikoma savarankiška
sankcija, Estijos Aukščiausiasis Teismas pasisakė, kad konfiskacijos pasekmės daro
tokį patį poveikį kaip ir bausmė, todėl skiriant konfiskavimą turi būti pritaikytos
visos teisinės asmens teisių apsaugos priemonės, kaip ir skiriant bausmę. Tokia problema, su kuria susidūrė Estija, yra unikali Europos Sąjungoje. Galima sakyti, kad
tokiu išaiškinimu Estijos Aukščiausiasis Teismas itin apribojo valstybės galimybę
kontroliuoti nuosavybės teises ir apsaugoti visuomenės interesą į saugų ir teisėtą
nuosavybės naudojimą. Mūsų apklausta ekspertė teigė, kad šiuo metu Estijoje yra
diskutuojama, kaip į šalies teisinę sistemą galėtų būti įtraukta konfiskacija nesant
apkaltinamojo nuosprendžio. Tačiau svarstant šį institutą kyla daug klausimų bei
abejonių dėl tokio mechanizmo atitikties Estijos Konstitucijai, o būtent dėl jo santykio su nekaltumo prezumpcija.
3.7.8. LENKIJA445

Lenkijos teisėje turto konfiskavimo institutą sudaro šie mechanizmai: su nusikalstama veika susijusio turto (pajamų iš nusikalstamos veikos, įrankių, priemonių jai
daryti) konfiskavimas ir išplėstinis turto konfiskavimas. Konfiskavimas gali būti
taikomas ir baigiant baudžiamąjį procesą nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio.
Neteisėto praturtėjimo nusikalstamos veikos sudėties Lenkijos baudžiamieji įstatymai nenumato. Civilinio proceso tvarka turtas iš esmės nėra išieškomas, nebent
itin retais atvejais, pritaikant civilinio kodekso nuostatas dėl draudžiamų sandorių
teisinių pasekmių.
Su nusikalstama veika susijusio turto konfiskavimas
Pagal Lenkijos baudžiamųjų įstatymų nuostatas, kaip ir pagal daugelio kitų Europos
valstybių įstatymus, skiriamas pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimas ir

444

ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą:
<http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>, p. 57.
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Už pagalbą rengiant šį skyrių esame dėkingi Lenkijos teisingumo ministerijos patarėjui, einančiam ir teisėjo pareigas, deja, nenorėjusiam, kad jo vardas ir pavardė būtų nurodyta šiame tyrime.
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nusikalstamos veikos įrankių ir priemonių konfiskavimas (Lenkijos baudžiamojo
kodekso (toliau vadinama – Lenkijos BK)446 39, 44 straipsniai). Abi šios priemonės
laikomos baudžiamosiomis priemonėmis, kurios gali būti taikomos kartu su bausme (Lenkijos BK 11 straipsnio 3 dalis).
Pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimą, jo apimtį ir pagrindus apibrėžia
Lenkijos BK 44 straipsnis. Ši priemonė teismo taikoma privalomai. Yra numatyta,
kad konfiskuojamos tik tiesioginės pajamos iš nusikalstamos veikos. Kita vertus, po
naujausių pakeitimų, priimtų po 2011 metų, Lenkijos BK 45 straipsnio 1 dalis numato, kad privalomai konfiskuojamos ir iš visų nusikaltimų gautos netiesioginės
pajamos.
Nusikaltimo įrankiai ir priemonės gali būti konfiskuojamos arba perduodamos
kitiems asmenims teismo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai jų konfiskavimą tiesiogiai
numato įstatymas (Lenkijos BK 44 straipsnio 2 d.). Lenkijos BK 44 straipsnio 3 dalis
numato, kad tais atvejais, kai nusikaltimo priemonių ar įrankių konfiskavimas būtų
neproporcingas nusikaltimo sunkumui, vietoj konfiskavimo teismas gali įpareigoti
nuteistąjį sumokėti valstybei tam tikrą piniginę sumą. Jei nusikaltimo įrankiai ir
priemonės priklauso kitiems asmenims, jie gali būti konfiskuojami tik tuomet, kai
tai tiesiogiai numatyta įstatyme. Jei daiktai priklauso kaltininkui ir kitiems asmenims bendrąja nuosavybe, konfiskavimas vykdomas tik tiek, kiek apima kaltininko
nuosavybė arba iš kaltininko gali būti išieškota atitinkama piniginė suma.
Bendrai dėl su nusikalstama veika susijusio turto konfiskavimo Lenkijos BK 44
straipsnio 4 dalis numato, kad, nuteistajam tyčia sudarius kliūtis konfiskuoti turtą,
iš jo gali būti išieškotas piniginis turto ekvivalentas. Konfiskavimas negalimas ta apimtimi, kuria į turtą yra nukreiptas reikalavimas dėl nusikalstama veika padarytos
žalos atlyginimo.
Kaip nurodo mūsų apklaustas ekspertas iš Lenkijos Respublikos teisingumo
ministerijos, iš nusikalstamos veikos įgyto turto konfiskavimas Lenkijoje yra gana
dažnas, nes šalyje konfiskacija yra privaloma. Pagrindinė problema, su kuria susiduriama praktikoje – sunku įrodyti nusikalstamą turto kilmę.
Išplėstinis turto konfiskavimas
Išplėstinis turto konfiskavimas taikomas remiantis Lenkijos BK 45 straipsniu. Ši poveikio priemonė taikoma asmenims, nuteistiems už bet kokį nusikaltimą, jeigu nustatoma, kad jie iš nusikaltimo gavo „reikšmingos turtinės naudos“. Lenkijos BK 115
straipsnio 5 dalyje yra apibrėžta, kad reikšminga turtinė nauda šio straipsnio prasme
446
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yra 200 000 Lenkijos zlotų (apie 50 000 EUR) viršijanti nauda. Nustačius, kad asmuo iš nusikaltimo gavo reikšmingos turtinės naudos, ima galioti prezumpcija, kad
visas jo turtas, įgytas nuo nusikaltimo padarymo iki teismo nuosprendžio priėmimo, yra gautas iš nusikalstamų veikų ir dėl to konfiskuotinas, nebent kaltininkas ar
kiti asmenys įrodytų priešingai (Lenkijos BK 45 straipsnio 2 dalis). Lenkijos BK 45
straipsnio 3 dalis numato galimybę taikyti išplėstinį konfiskavimą taip pat ir turtui,
perduotam kitiems asmenims, jeigu yra nustatoma, kad yra labai tikėtina, kad šie
asmenys tiesiog vykdo kaltininkui priklausančio turto laikinojo valdytojo funkcijas.
Jei šie asmenys įrodo, kad jų turimas turtas yra įgytas iš teisėtų pajamų, tuomet turtas nėra konfiskuojamas. Konfiskacijos vykdymo procesas turi būti sustabdytas, kol
nėra priimtas teisėtas ir galutinis teismo sprendimas šiuo klausimu.
Kaip ir tradicinio iš nusikalstamos veikos įgyto turto konfiskavimo atveju, negali būti konfiskuojama turtinė nauda, kuri turėtų būti grąžinta nukentėjusiajai šaliai
arba kitam suinteresuotam subjektui. Bendros nuosavybės atveju konfiskuojama
kaltinamojo dalis arba išieškomas jos piniginis ekvivalentas.
Mūsų apklaustas ekspertas nurodo, kad naujoji išplėstinio turto konfiskavimo
norma prigijo praktikoje ir yra taikoma.
Turto konfiskavimas nesant apkaltinamojo nuosprendžio
Lenkijos BK numato galimybę taikyti turto konfiskavimą nepriėmus apkaltinamojo
nuosprendžio. Pagal Lenkijos BK 99 straipsnį turto konfiskavimas nesant apkaltinamojo nuosprendžio gali būti taikomas procese dėl neteisėtos veikos, kurią padarė
nepakaltinamas asmuo, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti viešąją tvarką. Lenkijos
BK 100 straipsnis numato, kad turto konfiskavimas gali būti taikomas tuomet, kai
pripažįstama, kad veika yra mažareikšmė, kai asmuo santykinai atleidžiamas nuo
baudžiamosios atsakomybės ar kai yra pagrindas atleisti asmenį nuo bausmės.
Mūsų apklaustas ekspertas nurodė, kad konfiskavimas be apkaltinamojo nuosprendžio taikomas retai.
Turto konfiskavimas civiline tvarka
Remiantis Lenkijos civilinio kodekso 412 straipsniu, teismas gali konfiskuoti turtinę naudą, gautą iš sandorio, kuris yra nesąžiningas arba draudžiamas įstatymu.447
Vis dėlto Lenkijos teisingumo ministerijos specialistai Europos Komisijos apklausoje pabrėžė, kad šis mechanizmas nėra nukreiptas konkrečiai prieš nusikalstamas
veikas ir jo negalima prilyginti pajamų iš nusikaltimo konfiskavimui civiline tvarka.
Esą šį mechanizmą praktikoje vengiama taikyti ir jis taikomas retai dėl jo formuluo447

Lenkijos civilinis kodeksas. Prieiga per internetą: <http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=
90EEC9A4A4BEB550436F9ED7850E057B?id=WDU19640160093&type=3>.
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tės neapibrėžtumo ir itin skvarbaus pobūdžio. Savo prigimtimi turtinės naudos paėmimas civiline tvarka yra visiškai atskira nuo baudžiamojo proceso procedūra.448
Mūsų apklaustas Lenkijos teisėjas, dirbantis patarėju Lenkijos teisingumo ministerijoje, į klausimą, ar Lenkijos teisėje numatytos kitos nei baudžiamosios procedūros
pajamoms iš nusikaltimų konfiskuoti, vienareikšmiškai atsakė: „Ne“.

448
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4.1. TURTO KONFISKAVIMAS LIETUVOS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE
4.1.1. TRADICINIS TURTO KONFISKAVIMAS
4.1.1.1. PAJAMŲ IŠ NUSIKALSTAMOS VEIKOS KONFISKAVIMAS

Iš nusikalstamos veikos gauto turto konfiskavimas yra vienas tradicinių turto paėmimo mechanizmų. Palyginus su kitais turto paėmimo mechanizmais, jis yra gan
nedidelio skvarbumo (reikalaujantis aukščiausiais įrodinėjimo standartais įrodyti,
kad buvo padarytas konkretus nusikaltimas ir kad konfiskuotinas turtas yra pajamos būtent iš to nusikaltimo) ir nėra didelės apimties, leidžia konfiskuoti tik iš
konkretaus baudžiamajame procese įrodyto nusikaltimo gautas pajamas, neliečiant
asmens kito neteisėtai gauto turto.
Beveik septynerius metus nuo naujojo BK įsigaliojimo 2003 metų gegužės 1 dieną, kai buvo atsisakyta turto konfiskavimo bausmės, iki 2010 metų gruodžio, kai BK
buvo numatyta galimybė taikyti išplėstinį turto konfiskavimą ir baudžiamąją atsakomybę už teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimą, baudžiamajame įstatyme, be pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimo, nebuvo numatyta jokio kito
veiksmingesnio iš nusikalstamos veikos gauto turto paėmimo mechanizmo. Šalia
nusikalstamos veikos pajamų konfiskavimo buvo (ir yra) numatyti tik tokie į nusikaltusio asmens turtą nukreipti mechanizmai kaip 1) nusikaltimo įrankių, priemonių konfiskavimas, 2) baudos bausmė, kurios taikymą varžo bausmės skyrimo
taisyklės, neleidžiančios jos taikyti kartu su kitomis bausmėmis net ir nuteisus už
sunkų savanaudišką nusikaltimą (BK 42 straipsnio 3 dalis), ir iki 2011 metų balandžio 21 d. priimtų BK 47 straipsnio pakeitimų buvę nedideli maksimalūs baudos dydžiai (už sunkų nusikaltimą – iki 300 MGL), ir 3) itin ribotai pritaikomas (tik asmenį
atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidėjus jam laisvės atėmimo bausmės
vykdymą) įpareigojimas sumokėti nedidelę (5–25 MGL) įmoką į Nukentėjusių nuo
449

S. Bikelis: 4.1, 4.3.4.1, 4.3.5 skyriai, kartu su R. Simaičiu 4.2 skyrius; A. Medelienė 4.3.1–4.3.4
skyriai; R. Simaitis: kartu su S. Bikeliu 4.2 skyrius.
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nusikaltimų asmenų fondą. Be to, iš nusikalstamos veikos, kuria padaroma konkreti turtinė žala asmeniui, gautos pajamos galėjo ir gali būti priteisiamos iš kaltininko
tenkinant nukentėjusiojo pareikštą ieškinį baudžiamojoje ar civilinėje byloje.
Tradicinio nusikaltimo pajamų konfiskavimo skvarbos nepakankamumas, jo
neefektyvumas siekiant paimti pajamas iš gerai organizuotų savanaudiškų nusikaltimų yra visuotinai (tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir tarptautiniu lygiu) pripažinta
problema.450 Pasak mūsų apklaustų Generalinės prokuratūros, Vilniaus apygardos
prokurorų ir Vilniaus apygardos teismo teisėjo,451 ne tik organizuotų, bet ir kitų nusikaltimų atvejais baudžiamajame procese numatytais procesiniais veiksmais nustatyti pas įtariamąjį rasto turto ryšį su jam inkriminuojama nusikalstama veika
yra labai sudėtinga. Esą situaciją palengvina byloje pareikštas ieškinys dėl žalos atlyginimo, tuomet gali būti nenustatinėjamas pas įtariamąjį esančio turto ryšys su
nusikaltimu, o tik pats žalos faktas, jos dydis, priežastinis ryšys tarp žalos ir kaltininko veikos ir tuomet gali būti išieškoma padarytos žalos vertė. Kitais atvejais,
kai nusikaltimai yra „be nukentėjusiųjų“ (kontrabanda, narkotikų platinimas, kyšininkavimas) ir civilinių ieškinių dėl žalos atlyginimo nėra pareikšta, kratos metu
pas įtariamąjį rastų pinigų paėmimo pagrindimą mūsų kalbinti pareigūnai įvardijo kaip labai sudėtingą problemą. Kad teismų praktikoje kyla nemažai problemų
taikant turto konfiskavimą, parodė ir mūsų atlikta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
praktikos taikant pajamų iš nusikalstamų veikų konfiskavimą, taip pat žemesniosios instancijos teismų praktikos 2009–2011 m. bylose dėl sunkių savanaudiškų nusikaltimų452 analizė.
Kartu tiek minėti pokalbiai su praktikais, tiek teismų praktikos analizė leido pastebėti, kad turto konfiskavimo efektyvumo problemų reikėtų ieškoti ne tik turto
konfiskavimo teisiniame reguliavime. Ne visuomet išnaudojamos net ir ne itin didelės turto konfiskavimo mechanizmo teikiamos galimybės. Kartais dėl pernelyg
siauro jų suvokimo, o kartais dėl nepakankamų prokuroro pastangų išsiaiškinti pajamų iš nusikalstamos veikos gavimo faktą, aplinkybes ir surasti nusikalstamu būdu
450

Pakštaitis L. Neteisėtas praturtėjimas kaip nusikalstama veika: ištakos, kriminalizavimo problema, taikymas, perspektyvos // Jurisprudencija, 2013, 20 (1), p. 323; Vettori B. Tough on criminal
wealth: exploring the practice of proceeds from crime confiscation in the EU. Springer, 2006, p.
1–2, 81; Europos Komisijos 2008 m. lapkričio 20 d. komunikatas „Pajamos iš organizuoto nusikalstamumo: užtikrinkime, kad nusikalsti nebūtų pelninga“.
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2013 m. gegužės 18–24 d. daryti interviu.

452

Neteisėtas disponavimas dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų turint tikslą jas
platinti ir neteisėtas disponavimas itin dideliu kiekiu šių medžiagų su ar be tikslo jas platinti (BK
260 str. 2, 3 dalys), kyšininkavimas, kai paimamas didelės vertės kyšis (BK 225 str. 3 dalis), sukčiavimas bei turto pasisavinimas, kai turtas yra didelės vertės (BK 182 str., 183 str. antros dalys),
pinigų plovimas (BK 216 str.), kontrabanda (BK 199 str. 1 dalis).
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įgytą turtą. Tai pastebi ir V. Piesliakas, teigdamas, kad „turto konfiskavimo nuostatos, numatytos BK, buvo taikomos aiškiai nepakankamai, labai nedrąsiai ar iš viso
turto konfiskavimas netaikomas, nors byloje aiškiai matyti, kad yra nusikalstamu
būdu įgyto turto. (...) Kontrabandininkai galėjo tikėtis, kad bus konfiskuotas kontrabandos dalykas, na, dar kontrabandos gabenimo priemonės, t. y. automobiliai.
Kokį turtą kaltinamieji turi ir iš kur jis įgytas, ar valdomas turtas atitinka asmens
gaunamas pajamas, niekas labai nesigilino, nes Baudžiamojo proceso kodeksas to
ir nereikalavo. Taigi priimant nuosprendį byloje paprastai buvo apsiribojama tuo,
kas užfiksuota nusikaltimo vietoje“.453 L. Pakštaitis taip pat pažymi, kad ilgai pagrindinis prokuroro rūpestis buvo atskleisti nusikalstamą veiką ir ją ištirti, kaip to
lakoniškai reikalauja BPK 2 straipsnis.454 2010 m. gruodį BPK buvo papildytas nauju
1701 straipsniu, kuris įpareigojo prokurorą proceso metu imtis priemonių turto, kuris atitinka konfiskuotino turto požymius, suradimui ir jo galimam konfiskavimui
užtikrinti. Ši nuostata lyg ir turėjo būti savaime suprantama be atskiro reguliavimo,
tačiau praktikos realijos rodė ką kita.
4.1.1.1.1. PAJAMŲ IŠ NUSIKALSTAMOS VEIKOS KAIP KONFISKUOTINO
TURTO POŽYMIO ĮRODINĖJIMO PROBLEMOS

Pajamų iš nusikalstamos veikos gavimo fakto ir jų apimties įrodinėjimas yra vienas esminių momentų, dėl kurio kyla turto konfiskavimo mechanizmo efektyvumo
problema. Į šią problemą pažvelgsime iš Lietuvos teisėsaugos institucijų praktikos
realijų perspektyvos. Pažymėtinos šios pagrindinės įrodinėjimo problemos: įrodinėjimo krypties problema, kai nėra dedama pastangų nustatyti iš nusikalstamos
veikos gautas pajamas, o susitelkiama į kratos metu rasto turto ryšio su nusikaltimu
įrodinėjimą; atskirų bendrininkų iš nusikaltimo gautos naudos įrodinėjimo problemos (konfiskavimo naštos paskirstymo bendrininkams problema) ir specifinė, bet
itin aktuali pajamų gavimo iš konkrečios nusikalstamos veikos – turto pasisavinimo – fakto įrodinėjimo problema.
4.1.1.1.1.1. TURTO VERTĖS IŠIEŠKOJIMAS KAIP NUSIKALSTAMOS TURTO
KILMĖS ĮRODINĖJIMO PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAS

Įrodinėjimo krypties taikant tradicinį konfiskavimą problemos esmę atspindi toks
klausimas: ar tam, kad turtą būtų galima pripažinti konfiskuotinu, būtina nustatyti
(nepaliekant jokių pagrįstų abejonių), kad būtent šis konkretus turtas yra gautas iš
453

Piesliakas V. Neteisėtu būdu gautų pajamų konfiskavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje: siekiai
ir realybė // Jurisprudencija, 2011, 18 (2), p. 677.

454

Pakštaitis L. Neteisėtas praturtėjimas kaip nusikalstama veika: ištakos, kriminalizavimo problema, taikymas, perspektyvos // Jurisprudencija, 2013, 20 (1), p. 334.
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asmeniui inkriminuojamo nusikaltimo? Tai padaryti labai sudėtinga ir, kaip rodo
nemažai pavyzdžių iš teismų praktikos, mėginimai pagrįsti konkretaus turto (paprastai pinigų) ryšį su nusikaltimu labai riboja galimybes realiai pritaikyti turto
konfiskavimą. Tačiau galbūt visos šios pastangos įrodinėjant turto ryšį su nusikaltimu yra nereikalingos, nes tokį ryšį nustatinėti nėra būtinybės? Galbūt viską galima
išspręsti taikant turto vertės konfiskavimą, kai konfiskuojamas ne „iš nusikaltimo
gautas turtas“, bet turtas, kurio vertė atitinka iš nusikaltimo gautos naudos vertę?
Tokiu atveju pakaktų vienokiu ar kitokiu metodu nustatyti, kokios (mažų mažiausiai) vertės naudos asmuo gavo iš nusikalstamos veikos, ir tuo įrodinėjimo sunkumai taikant tradicinį konfiskavimą baigtųsi. Svarbu tik kad būtų rasta kaltininko
turimo atitinkamos vertės turto, nesvarbu, kokios kilmės, kuris galėtų būti konfiskuotas pritaikant nusikalstamu būdu įgyto turto vertės konfiskavimą.
Baudžiamojo įstatymo 72 straipsnio 2 dalis pateikia plačią iš nusikalstamos veikos gauto turto kaip konfiskuotino turto sąvoką. Tai bet kokio pavidalo turtas (nauda), kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai gautas iš BK uždraustos veikos.455 Kartu BK 72
straipsnio 5 dalis numato labai plačius pagrindus teismui taikyti turto vertės, o ne
paties konkretaus iš nusikaltimo gauto turto konfiskaciją.
Iš šių nuostatų aišku, kad baudžiamasis įstatymas konfiskavimo išimtinai nesieja
su konkrečiu turtu. Nėra būtina iš kaltininko (ar kitų asmenų, kuriems turtas perduotas) paimti būtent tą turtą, kuris gautas iš konkrečios nusikalstamos veikos. BK
72 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba
šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų asmenų išieško
konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (paryškinta – aut.). Paryškinti
du turto vertės konfiskavimo pagrindai, kurie labai išplečia jo taikymo galimybes.
Vienas jų („jo negalima paimti dėl kitų priežasčių“) daro turto vertės konfiskavimo
pagrindų sąrašą atvirą ir kartu labai platų. Kokios aplinkybės atitinka sąlygą „turto
negalima paimti dėl kitų priežasčių“? Iš esmės visos nepaminėtosios šiame straipsnyje. Kad ir aplinkybė, kad ikiteisminio tyrimo metu nepavyko nustatyti, kur yra
iš nusikalstamos veikos gautas turtas. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad turto
vertės konfiskavimo pagrindu gali būti teismo manymas, kad konfiskuoti tiesiogiai
ar netiesiogiai iš nusikaltimo gautą turtą nėra tikslinga. Šis turto vertės konfiskavimo pagrindas buvo įtrauktas į BK 72 straipsnio 5 dalį 2010 m. gruodžio mėnesio BK
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Naudos iš nusikaltimo kaip konfiskuotino turto sąvoką išsamiai yra išanalizavusi R. Paužaitė:
Paužaitė R. Iš nusikalstamos veikos gautas turtas kaip konfiskuotino turto rūšis // Jurisprudencija,
2009, 4 (4), p. 195–214; Paužaitė R. Turto konfiskavimo ir nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo santykis // Jurisprudencija, 2008, 11 (113), p. 57–65.

Iv skyrius

TURTO KONFISKAVIMAS LIETUVOJE

pakeitimais456. Ligi šios nuostatos numatymo BK 72 straipsnio 5 dalyje vertės konfiskavimas buvo tik subsidiarus mechanizmas, kurį buvo galima pasitelkti nesant
galimybių konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautąjį turtą. Faktiškai pagal naująjį
reguliavimą teismas yra daugiau mažiau laisvas motyvuotai nuspręsti, ar taikyti iš
nusikalstamos veikos gauto turto konfiskavimą, ar jo vertės konfiskaciją. Pastaruoju
atveju tereikia motyvuoti, kodėl vertės konfiskacija būtų tikslingesnė.457 O tai padaryti daugeliu atvejų nėra sudėtinga, nes vertės konfiskacija yra kur kas ekonomiškesnė įvairiausiais (finansiniais, organizaciniais) aspektais. Ji nereikalauja ieškoti konkretaus (būtent iš nusikaltimo gauto) turto ir eikvoti laiką bei pastangas įrodinėjant
jo kilmę. Taikant turto vertės konfiskavimą, išieškojimą galima nukreipti į bet kokį
aptiktą kaltininko turimą turtą, visų pirma jo pinigines lėšas. Pastaruoju atveju netenka spręsti turto saugojimo, priežiūros ir realizavimo problemų, nekyla turto nuvertėjimo problema458. Be to, galimi atvejai, kai turtą nėra tikslinga konfiskuoti, nes
jis yra būtinas nuteistojo esminiams poreikiams patenkinti (specialus automobilis
neįgaliajam, gamybos priemonės verslininkui). Platesnio vertės konfiskavimo taikymo idėją palaiko nemažai Lietuvos mokslininkų (R. Paužaitė, E. KavoliūnaitėRagauskienė, ja pasiremti sprendžiant turto konfiskavimo iš trečiųjų asmenų
problemą siūlo G. Švedas).459 Pažymėtina, kad teisę teismams laisvai spręsti, ar tikslingiau taikyti iš nusikalstamos veikos gauto turto, ar jo vertės konfiskavimą, kaip
ir Lietuvos įstatymų leidėjas, tik pora metų vėliau (2012 metais), suteikė Prancūzijos
Parlamentas, priimdamas atitinkamus Prancūzijos BK 131-21 straipsnio pakeitimus.
Tokia teismo teisė numatyta ir skandinavų šalių (Danijos, Švedijos) baudžiamuosiuose įstatymuose. Nyderlanduose turto vertės konfiskavimas visuomet taikomas
456

Lieka tik apgailestauti, kad Projekto aiškinamajame rašte apie šį esminį pakeitimą, nekalbant
apie jo motyvus, nieko nebuvo užsiminta, tad įstatymų leidėjo ketinimus galima tik numanyti.
Įstatymų projektų Reg. Nr. XIP-2344, XIP-2345 aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 67 straipsnio papildymo, 72 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo
723 ir 1891 straipsniais įstatymo ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 91, 94
straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1681 straipsniu įstatymo projektų. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=380073>.

457

Suprantama, jeigu, pavyzdžiui, konfiskuotinas turtas yra ribotos civilinės apyvartos ar kitoks
visuomenei pavojų keliantis daiktas, apie tikslingumą taikyti vertės, o ne paties daikto konfiskaciją negali būti nė kalbos.

458

Nuvertėjimo problema itin aktuali, kai konfiskuojama iš nusikalstamos kilmės lėšų įsigyta elektronika (pvz., mobilieji telefonai). Ne tik nuvertėjimo, bet ir saugojimo sąnaudų problemos kyla,
kai įsigyjami nauji automobiliai, gyvūnai (nors tai retesni atvejai), priežiūros ir realizavimo problemų kyla konfiskavus nekilnojamąjį turtą ir t. t.

459

Paužaitė R., 2009, 203; Kavoliūnaitė E. Turto konfiskavimas: reguliavimo tikslai ir teisinės prielaidos taikyti išplėstinį konfiskavimą Lietuvoje // Teisės problemos, 2008, Nr. 1 (59), p. 33; Švedas
G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2006, p. 116.
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išplėstinio konfiskavimo atveju, o Anglijos ir Airijos įstatymuose apskritai numatyta vien tiktai turto vertės konfiskavimo galimybė.460
Taigi esminė aplinkybė baudžiamosiose bylose, kurią turėtų nustatyti ikiteisminis tyrimas, o vėliau teismas – kokios vertės turto asmuo gavo iš nusikalstamos
veikos. Taip pat turi būti surandama atitinkamos vertės turto (nesvarbu, kokios
kilmės)461 ir imamasi priemonių galimam sprendimui taikyti turto vertės konfiskavimą užtikrinti. To daugeliu atvejų visiškai pakaktų tradiciniam turto konfiskavimui realiai pritaikyti.462
Atlikta baudžiamųjų bylų analizė leido pastebėti labai nemažai „blogosios praktikos“ pavyzdžių, kai bylose dėl savanaudiškų nusikaltimų, kuriais nėra padaroma turtinė žala ir atitinkamai nėra pareiškiami ieškiniai dėl jos atlyginimo, nėra
dedama pastangų nustatyti asmens iš nusikaltimo gautas pajamas, o apsiribojama
kratos metu pas asmenį rastų pinigų paėmimu ir bandymu įrodyti jų sąsajas su
padarytu nusikaltimu. Pavyzdžiu galėtų būti bylos dėl didelio ar itin didelio kiekio narkotikų platinimo (BK 260 straipsnio 2, 3 dalys). Visiems yra žinoma, kad
prekyba narkotikais dideliais kiekiais yra labai dideles neteisėtas pajamas teikianti
nusikalstama veikla. Tačiau nemažai bylų buvo sprendžiama tik dėl vieno ar kelių
šimtų, keliais atvejais kelių tūkstančių litų, rastų per kratą kaltinamųjų namuose,
konfiskavimo. Suprantama, naivu būtų manyti, kad pakanka atlikti kratą asmens
namuose, kad surastum didžiąją dalį jo iš nusikalstamos veiklos gaunamo turto.463
Negana to, daugeliu atvejų teismo nuosprendžiu, kuriuo asmenys buvo nuteisiami
griežtomis laisvės atėmimo bausmėmis dėl neteisėto disponavimo dideliu ar labai
dideliu kiekiu (!) narkotinių medžiagų, rastieji pinigai buvo grąžinami nuteistajam,
nes buvo konstatuota, kad nesurinkta pakankamai įrodymų, kad jie gauti iš nusikalstamos veikos. Šiuose sprendimuose iš nuteistųjų iš viso nebuvo konfiskuotas
joks turtas, išskyrus didelius kiekius narkotinių medžiagų ir svarstykles joms sverti.464 Kai kuriose bylose kratos metu pas kaltinamąjį rasti pinigai buvo konfiskuoja460

Išsamiau apie turto ir jo vertės konfiskavimo reguliavimą užsienio valstybėse žr. 3.3–3.6 šio darbo skyriuose.

461

Sprendžiant, į kokį turtą nukreipti turto konfiskavimą, turėtų būti paisoma racionalumo ir įvertinamos galimos turto saugojimo ir realizavimo sąnaudos, turto nuvertėjimo rizika.

462

Kita vertus, esant sąlygoms taikyti išplėstinį turto konfiskavimą, turėtų būti taikomas šis kur kas
efektyvesnis turto konfiskavimo mechanizmas.

463

Iki absurdo buvo prieita vienoje baudžiamojoje byloje dėl didelės vertės kyšio paėmimo, kurioje
asmuo buvo nuteistas dėl 10 000 JAV dolerių kyšio paėmimo savo naudai, tačiau iš jo konfiskuota
tik 200 JAV dolerių, rastų kratos metu. Aukštesniosios instancijos teismuose turto konfiskavimo
klausimas nebebuvo keliamas. Kauno apygardos teismo nuosprendis byloje Nr. 1-9-397/2010.

464

Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendis byloje Nr. 1-86-409/2011 pagal BK 260 str. 1 d. (2
veikos), 260 str. 2 d.; Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiai bylose Nr. 1-105/2011 pagal BK
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mi nenurodant jokių motyvų, kodėl jie laikomi iš nusikalstamos veikos gautu turtu,
ar remiantis vien ta aplinkybe, kad jie rasti pas narkotikais neteisėtai disponavusį
asmenį (galima tik numanyti, kad taip padaryta preziumuojant jų nusikalstamą kilmę ir taikant tikimybių persvaros įrodinėjimo standartą).465 Dar kitais atvejais teismai nuodugniai vertino prokuroro pateiktus duomenis ir kaltinamojo bei liudytojų
parodymus, aplinkybę, kad rasti narkotikų pėdsakai ant banknotų, kupiūrų išleidimo metus, juos lygindami su kaltinamojo ir kitų asmenų parodymais nurodomomis pinigų gavimo datomis, ir kitas aplinkybes tam, kad įrodymų visumos pagrindu padarytų išvadą, kad kratos metu rasti pinigai iš tiesų negalėjo būti gauti kaip
paskola iš melagingai liudijančio liudytojo, o gauti būtent iš nusikalstamos veikos
(t. y. pritaikydami baudžiamojo proceso įrodinėjimo standartą), ir juos konfiskavo.466 Visais šiais atvejais, manytina, įrodinėjimo dalykas turėjo būti ne (vien) kratos
metu rastų pinigų kilmė, o iš nusikalstamos veikos kaltinamojo gautų pajamų dydis
(jis gali būti pagrįstas nustačius nusikalstamą per kratą rastų pinigų kilmę, tačiau
gali būti nustatomas ir kitais metodais). O nustačius neteisėtai gautas pajamas (kiek
įmanoma patikimai jas nustatyti), pas asmenį rastų pinigų kilmės klausimas gali
tapti iš viso nesvarbus ir nevertas laiko ir pastangų, kurios būtų išnaudotos jų kilmei
nustatyti, nes nusikalstamu būdu gautas pajamas galima paimti išieškant jų vertę, o
nebūtinai paimant iš kaltinamojo būtent tuos pinigus, kuriuos jis galbūt gavo iš narkotikų pirkėjų ar prekybos organizatorių. Kartu pažymėtina, kad taktine prasme
kratos metu rastus pinigus daugeliu atvejų būtų tikslinga paimti galimo turto konfiskavimo užtikrinimo tikslais.
4.1.1.1.1.2. TURTO KONFISKAVIMO NAŠTOS PASKIRSTYMAS BENDRININKAMS

Įrodinėjimo konkretumo laipsnio problema teismams kyla ir sprendžiant dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo iš kelių bendrininkų, kai konkretus turtas nėra randamas. Tuomet teismui tenka spręsti, kokios vertės turtą konfiskuoti iš
kiekvieno bendrininko. Kyla problema – ar būtina įrodyti, kiek tiksliai kiekvienas
iš bendrininkų gavo naudos (turto) iš nusikalstamos veikos? Ar iš tiesų to nepadarius turto konfiskavimas iš šių asmenų nėra negalimas? Jeigu į šiuos klausimus
atsakytume teigiamai, tai būtų dar vienas labai rimtas iššūkis turto konfiskavimo
199 str. 2 d., 260 str. 3 d., Nr. 1-128/2011 pagal BK 260 str. 3 d. ir Nr. 1-165/2011 pagal BK 260
str. 3 d., ir Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nuosprendis byloje Nr. 1-453-754/2011 pagal BK
260 str. 1 d., 260 str. 2 d.
465

Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiai bylose Nr. 1-268/2011 pagal BK 260 str. 2 d. ir
300 str. 2 d., ir Nr. 1-105/2011 pagal BK 199 str. 2 d., 260 str. 3 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
nutartis byloje Nr. 2K-679/2012 pagal BK 260 str. 2 d.

466

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-400/2010.
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mechanizmo efektyvumui, kadangi patikimai nustatyti, kaip bendrininkai pasidalijo nusikalstamu būdu įgytą turtą, neretai yra itin, o gal ir pernelyg sudėtinga.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija šiuo klausimu yra nevienareikšmė.
Byloje Nr. 2K-531/2012 Teismas iškėlė pačius aukščiausius reikalavimus aplinkybės, kaip nusikalstamu būdu gautas turtas buvo pasidalintas tarp bendrininkų,
įrodinėjimui ir panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo
konfiskuotas turtas iš kelių bendrininkų nenustačius, kaip sukčiavimo būdu įgytą
turtą (apie pusantro milijono litų) jie pasidalijo tarpusavyje. Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas nutartyje pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas nenustatė, „kokią
konkrečią dalį lėšų gavo kiekvienas nuteistasis asmeniškai. Toks teismo sprendimas
neatitinka ne tik BK 72 straipsnio taikymo esmės, bet ir pagrindinių baudžiamosios
atsakomybės nuostatų, įtvirtintų BK 2 straipsnyje, kur pabrėžiamas individualus
baudžiamosios atsakomybės pobūdis. Kolegija pažymi, kad kaltininko iš nusikalstamos veikos gauta turtinė nauda (taip pat ir iš nusikalstamos veikos gauti pinigai) bei
jos dydis visais atvejais yra baudžiamojoje byloje įrodinėtinos aplinkybės, kurios nustatomos pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles“.467 Atkreiptinas dėmesys, kad šioje
nutartyje, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuomone, turi būti ne tik įrodinėjama,
kaip turtą pasidalijo bendrininkai, bet tai turi būti daroma pagal „bendrąsias įrodinėjimo taisykles“, t. y. remiantis visiško teismo įsitikinimo principu, nepaliekant
jokių pagrįstų abejonių.
Su tokia pozicija galima sutikti tik iš dalies. Pritartina, kad turto konfiskavimas
turėtų būti individualizuojamas. Kadangi iš nusikaltimo gauto turto konfiskavimas
didele dalimi yra restitucinio, o ne baudžiamojo pobūdžio ir užtikrina principo, kad
„iš neteisės negali kilti teisė“, įgyvendinimą, sprendžiant turto konfiskavimo klausimą turi būti vertinama, kiek asmuo galėjo gauti pajamų, ir būtent tokia apimtimi
turėtų būti taikomas konfiskavimas. Pritartina, kad būtų neteisinga ir neproporcinga iš vieno nustatyto bendrininko konfiskuoti visą nusikalstama veika gautą naudą,
ypač, kai nustatytas bendrininkas dalyvavo nusikaltime už konkretų, teismui žinomą atlyginimą (mažesnį, nei iš nusikaltimo gauta bendra nauda) ir jo vaidmuo buvo
antraeilis.468 Tačiau nesutikčiau, kad visais atvejais be išimties tai turi būti daroma
siekiant maksimalaus konkretumo ir keliant aukščiausius įrodinėjimo standartus.
Visų pirma tai motyvuotina tuo, kad, kaip minėta, nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimas savo esme yra labiau civilinio teisinio (restitucinio) pobūdžio, o
467

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-531/2012.
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Tokios pozicijos laikomasi ir Anglijos teisės moksle, ir teismų praktikoje. Plačiau žr.: Ulph J.
Confiscation Orders, Human Rights and Penal measures // Law Quaterly Review, 2010, vol. 126,
April, p. 251–276.
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ne baudžiamojo.469 Atitinkamai įrodinėjimo standartai nustatant kiekvieno iš bendrininkų gautas pajamas iš nusikalstamos veikos gali būti kur kas žemesni, artimi
civilinio proceso įrodinėjimo standartui. O tuomet, kai konkrečių pajamų pasiskirstymą pagrindžiančių įrodymų byloje nėra, konfiskavimo naštos paskirstymas
bendrininkams gali būti grindžiamas net ne konkrečių pajamų įrodinėjimu, o teismo bylos aplinkybių visumos vertinimu, visų pirma bendrininko vaidmens reikšme
darant nusikaltimą, jo dalyvavimo trukme ir pan.470 Toks požiūris atrodo priimtinas ne tik dėl teisinės konfiskavimo prigimties, bet ir įvertinant efektyvios asmenų
teisių apsaugos nuo pavojingų kėsinimųsi reikalavimą. Pertekliniai griežti reikalavimai turto konfiskavimo taikymui mažina šio teisinio mechanizmo efektyvumą
arba netgi jį iš esmės paneigia, kai vien dėl antraeilio klausimo (nusikalstamų pajamų vidinio pasidalijimo tarp bendrininkų) sprendimo keblumų nusikalstamu būdu
gauti pinigai (kurių nusikalstama kilmė jau įrodyta) lieka nekonfiskuoti. Taip būtų
pažeista ne tik valstybės pareiga efektyviai kontroliuoti visuomenei pavojingas veikas, bet ir principas „iš neteisės negali kilti teisė“.
Dėl to pritartina tokiai teismų praktikai, kai po to, kai yra nustatoma iš nusikalstamos veikos gauto turto vertė ir byloje nėra duomenų, kiek pajamų konkrečiai gavo
kiekvienas iš bendrininkų, teismas pats sprendžia, kokią dalį konfiskuotinų pajamų
priteisti iš kiekvieno bendrininko atsižvelgiant į bylos aplinkybes, o būtent bendrininkų vaidmenį, veiklos trukmę ir pan. Pavyzdžiui, byloje Nr. 2K-507/2011 Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija pripažino, kad buvo pagrįstas žemesniosios
instancijos teismo sprendimas sumažinti konfiskuotiną iš nusikaltimo gautą turto
dalį iš vienos bendrininkės, nuteistos pagal BK 307 straipsnio 3 dalį dėl dalyvavimo organizuojant nepilnamečių prostituciją, atsižvelgiant į tai, kad jos dalyvavimo
nusikaltime laikas sudarė tik ketvirtį viso nusikaltimo laiko.471 Kai kaltininkų vaidmuo ir dalyvavimo nusikaltime apimtis (trukmė) yra iš esmės vienoda, tuomet
konfiskuotina turto vertė gali būti dalijama po lygiai:
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad savo esme iš nusikalstamos veikos
gauto turto konfiskavimas priartėja prie civilinio poveikio priemonių, nes paimama tik tai, kas
neteisėtai gauta (kasacinė byla Nr. 2K-270/2004, Teismų praktika Nr. 21). Taip pat žr.: Piesliakas
V. Lietuvos baudžiamoji teisė. 2 kn. Vilnius: Justitia, 2009, p. 239. R. Paužaitė taip pat įvairiais
aspektais neigia turto konfiskavimo baudžiamąją teisinę prigimtį: Paužaitė R. Turto konfiskavimo teisinės prigimties problemos // Jurisprudencija, 2007, 8 (98), p. 20–28.
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Kai kurių Europos valstybių baudžiamieji įstatymai tiesiogiai teismui suteikia teisę spręsti neaiškumus dėl turto konfiskavimo apimties (kai iš nusikaltimo gauto turto apimties nustatyti neįmanoma arba tai pareikalautų neproporcingai didelių sąnaudų) remiantis savo vertinimu, atsižvelgiant į bylos aplinkybes (Austrijos BK 20 str. 4 d., Suomijos BK 10 skyriaus 2 straipsnio 2 dalis).
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„Teismų sprendimais nustatyta, kad S. Š. ir A. A., veikdami bendrininkų grupe, iš
viso pasisavino 68 518,60 Lt, todėl būtent ši pinigų suma ir konfiskuota. Kadangi neįmanoma nustatyti, kokiomis dalimis bendrininkai tarpusavyje pasidalijo minėtą turtą, teismas nusprendė konfiskuoti jį lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvieno po 34 259,30 Lt.
Apeliacinės instancijos teismas, taikydamas turto konfiskavimą, vadovavosi BK 72
straipsnio nuostatomis ir savo išvadas apie tai išsamiai argumentavo (kasacinė byla
Nr. 2K-68/2010).“472
4.1.1.1.1.3. PAJAMŲ IŠ NUSIKALTIMO NUSTATYMO PROBLEMA
BYLOSE DĖL SVETIMO TURTO PASISAVINIMO

Kai nusikaltimai yra aprašyti materialiomis sudėtimis ir jų padarinius sudaro turtinės žalos padarymas, bene problemiškiausias atvejis turto nusikalstamos kilmės įrodinėjimo aspektu pasitaiko bylose dėl svetimo turto pasisavinimo (BK 183
straipsnis), kai tenka spręsti, ar kaltininko paimtas turtas pripažintinas pajamomis
iš nusikalstamos veikos. Pripažinus neteisėtai paimtą turtą pajamomis, kartu tai
reiškia, kad asmuo, iš kurio turtas paimtas, patyrė žalos. Savo ruožtu tai reiškia, kad
nustatytas būtinas turto pasisavinimo požymis – padariniai. Taigi šis klausimas yra
esminis ne tik turto konfiskavimo požiūriu, jis lemia, ar asmuo bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 183 straipsnį.473
Situacijos, apie kurias kalbama, susidaro tuomet, kai asmuo, užimantis atsakingas pareigas juridiniame asmenyje, pažeisdamas nustatytą tvarką, tinkamai neįformindamas finansinių operacijų, iš įmonės paima pinigų ar kito turto. Jam yra pareiškiami įtarimai dėl svetimo turto pasisavinimo, tačiau jis tvirtina (neretai – tik
teisminio nagrinėjimo metu), kad turto nepasisavino, o esą panaudojo jį įmonės
veikloje jos interesais, ir įmonė žalos nepatyrė. Suprask, įvyko tik įmonės turto apskaitos pažeidimas.
Įrodinėjimo aspektu tokiose bylose iškyla įrodinėjimo pareigos paskirstymo
problema. Kas turi teismui pateikti objektyvius duomenis, galinčius tapti įrodymais
byloje, kad paimtos lėšos nebuvo panaudotos įmonės interesais, bet yra asmens gautos iš nusikaltimo ir konfiskuotinos? Ar tikrinti iškeltą gynybinę versiją (kuri gali
būti ir pagrįsta) yra vien kaltinimo rūpestis? O gal dalis įrodinėjimo naštos gula ant
kaltinamojo pečių ir jis privalo pateikti objektyvius duomenis, rodančius, kad jis negavo nusikalstamų pajamų, ir taip mėginti įrodinėti savo nekaltumą?
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pabrėžė, kad aplinkybė, ar įmonė faktiškai patyrė žalos, privalo būti patikrinta. Tačiau įrodinėjimą apsunkina tai, kad paprastai
472

Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą (BK 72 straipsnis) apžvalga, Teismų praktika Nr. 32.
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylos Nr. 2K-7-84/2012 ir 2K-P-84/2012.
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kalbama apie jokiais dokumentais neužfiksuotą faktinį pinigų panaudojimą. Taigi
kyla klausimas, ar apskritai įmanoma baudžiamajame procese patikrinti versiją apie
niekaip neužfiksuotą pinigų panaudojimą įmonės reikmėms? O jei neįmanoma, ar
tokios abejonės turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai? Teismo pozicija buvo tokia, kad tokiu atveju aplinkybę („gynybinę versiją“) apie tai, kad kaltinamasis nusikalstamos kilmės pajamų neturėjo ir dėl jo veikos įmonė faktiškai žalos nepatyrė,
kaltinamasis privalo pagrįsti pats. Matyt, kitaip jo iškeltos abejonės nebūtų laikomos pagrįstomis ir atitinkamai reikšmingomis.
„Kvalifikuojant bendrovės vadovo veiką kaip turto pasisavinimą, reikia įvertinti,
ar neteisėtai disponuojant bendrovės turtu ar jį paimant, bendrovei buvo padaryta
turtinė žala. Ši žala turi būti reali, o ne tik konstatuojama pagal bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentuose esančius duomenis. Pavyzdžiui, buhalterinė apskaita
gali būti tvarkoma apgaulingai, siekiant gauti neįtrauktų į apskaitą grynųjų pinigų,
kurie panaudojami bendrovės reikmėms tenkinti (perkama bendrovės veiklai reikalinga įranga, medžiagos, atsiskaitoma už bendrovei suteiktas paslaugas ir pan.). Nors
šiais pinigais disponuojama neteisėtai, tačiau tokiu disponavimu turtinė žala bendrovei nepadaroma ir paprastai tai negali būti laikoma turto pasisavinimu BK 183
straipsnio prasme. (...) Tokio pobūdžio bylose būtina įsitikinti įmonės turto pasisavinimo ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją, bet objektyvių aplinkybių visumą, iš kurios galima spręsti,
ar įmonė patyrė realios žalos dėl jos vadovo veiksmų. Dėl to duomenys, rodantys, kad
paimti pinigai buvo panaudoti įmonės reikmėms arba jų paėmimas turėjo kitokią
prasmę ir iš tikrųjų žalos įmonei nepadarė, turi būti ištirti ir įvertinti. Tokio pobūdžio pateiktų duomenų ignoravimas, kai juos įmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis, gali būti pripažintas esminiu įrodinėjimo tvarkos (BPK 20 straipsnis) pažeidimu ir lemti teismo priimto nuosprendžio ar nutarties pakeitimą arba panaikinimą“
(paryškinta – aut.).474
Pabrėžęs būtinybę ištirti žalos įmonei padarymo aplinkybę, teismas išaiškino,
kad būtent kaltinamasis privalo pateikti objektyvius duomenis apie tai, kad lėšos
panaudotos įmonės reikmėms:
„Vien tai, kad kaltininkas nurodo, jog bendrovės pinigai buvo naudojami ne asmeniniais tikslais, o bendrovės reikmėms nepateikdamas konkrečių duomenų, nepaneigia turto pasisavinimo BK 183 straipsnio prasme. Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį
įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Todėl kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo įmonės reikmėms
turi būti paremti konkrečiais duomenimis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais,
474

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos nutartis byloje Nr. 2K-P-84/2012.

287

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis. Tokia nuostata nereiškia,
kad įrodinėjimo pareiga perkeliama kaltininkui ir pažeidžiama nekaltumo prezumpcija (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-84/2012).“475
Tam, kad patikrintume, ar šiuo atveju iš tiesų įrodinėjimo pareiga nėra perkeliama kaltininkui ir nėra pažeidžiama nekaltumo prezumpcija, sumodeliuokime tokį
pavyzdį. Tarkim, kaltinamasis iš tiesų tinkamai neužfiksavęs apskaitoje paėmė pinigus iš įmonės ir juos panaudojo įmonės reikmėms, pats jų nepasisavindamas. Taigi
jis nekaltas dėl turto pasisavinimo. Ir, tarkim, kad jis apie tai pareiškia teisme, bet
nepateikia jokių tai pagrindžiančių dokumentų ar kitų duomenų. Ar jis būtų išteisintas? Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika – ne. Taigi
nekaltas asmuo būtų nuteistas. O taip negalėtų būti, jeigu būtų tiesa tai, kad, kaip
teigia nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, įrodinėjimo pareiga gula tik ant
prokuroro pečių.
Taigi matyti, kad praktikoje yra taikomos tam tikros išimtys iš nekaltumo prezumpcijos, ji nėra suabsoliutinama. Tam tikrais atvejais dalis įrodinėjimo pareigos perkeliama ir kaltinamajam. Tai novatoriški sprendimai. Akivaizdu, kad tokia
praktika turi gyvenimišką pagrindą, nes be tokios praktikos baudžiamajame procese būtų sunku įgyvendinti atsakomybės neišvengiamumo principą ir taip apsaugoti
nuosavybę nuo nusikalstamo pasisavinimo.476 Tačiau keistai atrodo, kad Teismas,
užuot aiškiai įvardijęs savo novatorišką poziciją, nepripažįsta, kad iš dalies yra toleruojamas įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltinamajam ir taikomos tam tikros
išimtys iš nekaltumo prezumpcijos.
4.1.1.1.2. KONFISKUOTINO TURTO SAMPRATA

2010 metų BK 72 straipsnio pakeitimais konfiskuotiną turtą kaip nusikalstamos veikos rezultatą įvardijus tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautu bet kokio pavidalo turtu,
konfiskuotino turto apibrėžimas tapo maksimaliai platus, atitinkantis plačiausius
tarptautinių dokumentų, liečiančių turto konfiskavimo klausimus, reikalavimus.
Teisinis konfiskuotino turto apibrėžimas nesudaro kliūčių efektyviai taikyti šią
priemonę. Efektyviam turto konfiskavimo taikymui galėtų sukliudyti nebent teisėsaugos institucijų ir pareigūnų organizacinių išteklių ar kvalifikacijos trūkumas
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Ten pat.
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Šiuo atveju problemų dėl nekaltumo prezumpcijos reikalavimų sukelia tai, kad turto pasisavinimo sudėčiai yra priskiriamas negatyvia forma aprašytas nusikaltimo sudėties požymis „turtas
nėra panaudotas įmonės reikmėms“. Negatyviai aprašytas sudėties požymis „turtas nėra pagrįstas teisėtomis pajamomis“ kelia analogiškų problemų ir BK 1891 straipsnyje aprašytoje sudėtyje.
Plačiau apie negatyvia forma aprašytų sudėties požymių problematiką rašoma 4.1.2.2 skyriuje.
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ir prioriteto neteikimas tam, kad būtų ieškoma ir nustatoma net ir netiesioginė bet
kokio pavidalo nauda, gauta iš nusikalstamos veikos.
Nepaisant labai plataus nusikalstamos veikos rezultato kaip konfiskuotino turto apibrėžimo, yra keli diskutuotini momentai, koks su nusikalstama veika susijęs
turtas galbūt neturėtų būti laikomas nusikalstamos veikos rezultatu, arba, net ir būdamas toks, neturėtų būti konfiskuojamas. Omenyje turimos kaltininko sąnaudos
darant nusikaltimą, nusikaltimo dalykas ir kaltininko gauta nauda, į kurią yra nukreipti nukentėjusių nuo nusikalstamos veikos asmenų ieškiniai.477
4.1.1.1.2.1. SĄNAUDŲ PRISKYRIMO PAJAMOMS IŠ NUSIKALSTAMOS VEIKOS PROBLEMA

Vienas iš minėtų diskutuotinų klausimų yra toks: ar vertinant, kokią naudą asmuo
gavo iš nusikalstamos veikos, turėtų būti atsižvelgiama į jo išlaidas, susijusias su
nusikaltimo darymu? Ar konfiskuojant taikytinas neto, ar bruto principas, konfiskuotinos visos pajamos ar tik nusikalstamas pelnas? Pavyzdžiui, 1) ar iš narkotikų
prekeivio pajamų už narkotines medžiagas turėtų būti atimamos jo turėtos išlaidos
narkotikams įsigyti (juolab kad tam gali būti panaudotos teisėtai uždirbtos lėšos), 2)
ar iš asmens, kuris gavo pajamų iš neteisėtos įmonės veiklos, turėtų būti išieškomos
visos jo pajamos, ar turi būti atsižvelgiama į įmonės veikloje jo patirtas išlaidas (išlaidas banko paskoloms grąžinti, gamybos priemonėms, darbuotojų atlyginimams
ir pan.), ę) jei asmuo, davęs kyšį, „laimėjo“ stambų valstybinį užsakymą statybos
darbams, ar turėtų būti konfiskuojamos visos už statybos objektą gautos pajamos,
nekreipiant dėmesio į jo pastatymo sąnaudas?
Tiek viena, tiek kita pozicija turi ją palaikančių argumentų. Restitucinė turto,
kaip nusikaltimo rezultato, konfiskavimo teisinė prigimtis reikalauja, kad iš asmens
būtų paimta tik tiek, kiek jis neteisėtai praturtėjo iš nusikaltimo. Nuosavo kapitalo,
investuoto į nusikalstamos veikos padarymą, konfiskavimas būtų ne restitucinio, o
baudžiamojo pobūdžio. EŽTT byloje Welch prieš Jungtinę Karalystę pažymėjo, kad
konfiskavimo priemonė pagal Anglijos 1986 metų Narkotinių medžiagų įstatymą
turi bausmės požymių, kadangi ji nukreipta ne tik į faktinį praturtėjimą, bet į visas
iš narkotikų prekybos gaunamas pajamas.478 Prie tokios išvados prieina ir kai kurie
mokslininkai.479
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Lietuvoje šiuos klausimus yra išsamiai nagrinėjusi R. Paužaitė: Paužaitė R., 2009, Paužaitė R.,
2008.
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Nr. 17440/90.
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Alldrige P. Smuggling, Confiscation and Forfeiture // The Modern Law Review, 2002, 65. Pagal
Paužaitė R., 2009, p. 206.
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Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad paprastai didžiąją dalį nusikaltimo padarymo sąnaudų sudaro išlaidos nusikaltimo priemonėms (įskaitant atlygį kitiems
bendrininkams), įrankiams ir dalykui įsigyti. O jų konfiskavimo pagrįstumas neturėtų kelti didesnių abejonių (išskyrus tam tikras specifines problemas, kurios bus
aptartos vėliau). Šio turto konfiskavimas, kaip vėliau bus parodyta, pasižymi baudiniu pobūdžiu, tad nenuostabu, kad, bruto principo taikymo metu į vieną susiliejus restituciniam naudos iš nusikaltimo konfiskavimui ir baudiniam priemonių,
įrankių, dalyko konfiskavimui, visas konfiskavimas įgyja baudžiamumo požymių.
Tačiau tai nereiškia, kad pats naudos iš nusikaltimo konfiskavimas taikant bruto
principą praranda savo restitucinę prigimtį.
Taigi naudos iš nusikaltimo konfiskavimo teisinės prigimties argumentas nepaneigia bruto principo taikymo pagrįstumo. Dar pažymėtina, kad vienas pagrindinių neto principo trūkumų yra jo lemiami sunkiai įveikiami įrodinėjimo sunkumai
siekiant nustatyti, kokias išlaidas patyrė kaltininkas ir koks buvo jo grynasis pelnas iš nusikalstamos veikos. Be to, toks įrodinėjimas sudaro nereikalingą papildomą
krūvį pareigūnams, kas taip pat lemia bendrą teisėsaugos darbo (įskaitant konfiskavimą) efektyvumo sumažėjimą. Panašiai kaip turto pasidalijimo tarp bendrininkų
nustatymo atveju, įrodinėjimo precizika šiuo atveju gali atvesti prie pačios konfiskavimo idėjos paneigimo konfiskavimui tapus vargiai įmanomam dėl įrodinėjimo
sunkumų. Antai Austrija, kuri viena paskutinių Europoje (2011 m.) atsisakė neto
principo konfiskuojant iš nusikalstamos veikos gautą turtą, vienu pagrindinių tokio žingsnio motyvų nurodė įrodinėjimo sunkumus ir papildomą krūvį teisėsaugai,
taip pat bendresnes tarptautinių organizacijų pastabas dėl konfiskavimo mechanizmų neefektyvumo.480
Remiantis šiomis nuostatomis, galima pagrįsti, kodėl narkotikų prekybos atveju taikytinas bruto principas, o iš įmonės, kuri nusikalstama veika „laimėjo“ stambų užsakymą, kaip netiesioginės pajamos iš kyšininkavimo nusikaltimo turėtų
būti konfiskuojamas tik faktinis pelnas, gautas iš statybų. Dėl to, kad statybos išlaidos nėra priemonė nusikaltimui padaryti, o netiesioginės kyšininkavimo pajamos būtų tik pelnas iš statybos objekto. Narkotikų prekybos atveju asmens išlaidos
būtų išlaidos nusikaltimo priemonei (dalykui) įsigyti ir kitaip pasirengti nusikaltimo darymui.
480
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Austrijos BK pakeitimų aiškinamasis raštas. Österreichische Bundesministerium für Justiz,
Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz
und das Gerichtsorganisationsgesetz zur Stärkung der strafrechtlichen Kompetenz geändert werden (strafrechtliches Kompetenzpaket – sKp). No REGV_COO_2026_100_2_617567. Vorblatt und
Erläuterungen. 12.10.2010. Prieiga per internetą: <http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_
COO_2026_100_2_617567/COO_2026_100_2_619461.pdf>.
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Taigi galima pritarti R. Paužaitės nuomonei, kad, konfiskuojant pajamas iš nusikalstamos veikos, turėtų būti laikomasi diferencijuoto požiūrio.481 Tuomet, kai kaltininko išlaidos nėra susijusios su prielaidų nusikalstamai veikai padaryti sudarymu
(ypač kalbant apie netiesioginių pajamų konfiskavimą), turėtų būti taikomas neto
principas, kaip reikalauja šio teisinio mechanizmo prigimtis. Kaltininkas nieko neuždirba iš nusikalstamos veikos, bet ir nepatiria nuostolių, nes jo išlaidos buvo skirtos ne nusikalstamai veikai daryti.482 Tačiau tuomet, kai dėl nusikalstamos veikos
darymo kaltininkas turi tam tikrų išlaidų nusikalstamos veikos priemonėms, įrankiams, dalykui, jos atskirai nenustatinėtinos, o konfiskuotinos kartu su nauda, gauta iš nusikaltimų, taikant pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimo bruto principą. Tokiu atveju kaltininkas ne tik nieko neuždirba iš nusikalstamos veikos, bet
patiria nuostolių tiek, kiek jis turėjo išlaidų darydamas nusikalstamą veiką.
Kadangi bruto pajamų konfiskavimo principas apima ir išlaidų nusikaltimui
konfiskavimą, praktikoje gali susidaryti situacijos, kai kyla grėsmė iš kaltininko nepagrįstai išieškoti tą patį turtą kelis kartus, tik taikant skirtingus pagrindus – atskirai konfiskuojant ir nusikaltimo padarymo priemonę, ir bruto pajamas iš nusikalstamos veikos. Tarkim, bylos duomenimis, asmuo įsigijo heroino už 650 Lt, o
vėliau jį pardavė už 800 Lt. Jeigu būtų konfiskuota 1450 Lt vertės turto (nusikaltimo
priemonės ir bruto pajamų suma), būtų viršyta ne tik asmens neto pajamų iš nusikaltimo suma (150 Lt), bet ir bruto (800 Lt). Kadangi bruto principu konfiskuojamos
pajamos jau apima kaltininko „sąnaudas“, nustatytas išlaidas konfiskuoti nebūtų
pagrindo, jos jau konfiskuotos taikant bruto pajamų iš nusikaltimo konfiskavimą.
Iš pirmo žvilgsnio kiek keblesnė situacija būtų tuomet, jei skirtingais pagrindais
tas pats turtas būtų konfiskuojamas iš skirtingų asmenų (narkotikų vertė iš pirkėjo
(kaip nusikaltimo darymo priemonė) ir pardavėjo (kaip iš nusikaltimo gautos pajamos), kyšio vertė iš papirkėjo (kaip nusikaltimo darymo priemonė) ir iš kyšininko
(kaip pajamos iš nusikaltimo)). Tačiau principas lieka tas pats – tokiu atveju taikomas tik pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimas. Priešingu atveju ir narkotikus pirkusio, ir kyšį davusio asmens išlaidos nusikaltimui valstybei atitektų du kartus, taip (nepagrįstai) padarant jiems dvigubą nuostolį.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje buvo atvejų, kai dvigubo konfiskavimo grėsmė kilo ne dėl skirtingų konfiskavimo pagrindų taikymo tam pačiam turtui,
o dėl to, kad, nusikaltimą darant keliais epizodais, nusikaltimo metu turtas buvo
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Paužaitė R., 2009, p. 207.
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Teiginiu „nepatiria nuostolių“ turime galvoje tik kaltininko praradimus dėl turto konfiskavimo.
Kaltininkas gali patirti nuostolių dėl kitų poveikio priemonių – baudų ar mokestinio išieškojimo.
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konvertuotas (už pinigus įgyta kuro), ir teismai nepagrįstai konfiskavo šį turtą du
kartus – ir kurą, ir pinigus, kurie buvo pervesti kurui įsigyti.
„Kasatoriaus teiginys dėl dvigubo konfiskavimo (57 500 JAV dolerių, atitinkančių
230 000 Lt, ir analogiškos pinigų sumos, gautos už benziną) pagrįstas. Bylos duomenimis nustatyta, kad kontrabandos dalyką – 57 500 JAV dolerių – L. B. Rygoje pervedė
į TŪB ,,A. T.“ sąskaitą, apmokėdamas už benziną, kurį kontrabandos būdu įvežė į
Lietuvą. Pinigus pakeitus į benziną, pakito kontrabandos dalyko materialinė išraiška,
tačiau jo vertė išliko ta pati, t. y. nuteistasis L. B. neteisėtai praturtėjo tik 230 000 Lt.
Kadangi konfiskuotino turto vertė nepadidėjo, teismas neturėjo teisės iš kaltininko
išieškoti dvigubos konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos. Toks dvigubas turto konfiskavimas neatitinka BK 72 straipsnio nuostatų ir prieštarauja teisingumo bei protingumo principams, t. y. tam tikriems vertybiniams kriterijams, leidžiantiems konkrečiu atveju užtikrinti priešingų interesų pusiausvyrą ir atsižvelgti
į šios situacijos ypatumus. Tuo pagrindu konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų
suma mažintina 230 000 Lt, o teismų procesiniai sprendimai keistini dėl netinkamo
baudžiamojo įstatymo taikymo.“483
4.1.1.1.2.2. NUSIKALSTAMOS VEIKOS DALYKAS KAIP KONFISKUOTINAS TURTAS

Kitas probleminis klausimas – kada nusikalstamos veikos dalyką yra pagrindo vertinti kaip pajamas iš nusikalstamos veikos. Tuomet, kai dalykas sudaro iš nusikalstamos veikos gaunamą naudą (kyšininkavimo atveju – kyšis, vagystės atveju – svetimas turtas), galima sutikti, kad nusikalstamos veikos dalyką vertinti kaip pajamas iš
nusikalstamos veikos yra pagrįsta. Tačiau teismų praktika pajamas iš nusikalstamos
veikos aiškina plačiau ir dalyką pripažįsta tokiomis pajamomis net ir tuomet, kai dalykas ir pajamos iš nusikaltimo (kurių gali ir visiškai nebūti) nesutampa. Turiu galvoje kontrabandos bylas.484 Dar 2003 m. gruodžio 29 d. nutarime Nr. 43 „Dėl teismų
praktikos kontrabandos bylose“ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas buvo išaiškinęs, kad kontrabandos dalykas ir už ją gauti pinigai bei kiti materialią vertę turintys
daiktai konfiskuojami BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu kaip pajamos iš
nusikalstamos veikos. Tokios praktikos laikomasi teismų praktikoje iki šiol:
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla Nr. 2K-P-444/2005.
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Plačią turtinių priemonių, taikomų kontrabandos kaltininkams, apimties ir sistemos analizę
galima rasti autoriaus straipsniuose: Bikelis S. Permąstant sankcijas už kontrabandą: proporcingumo problema (I). Proporcingumo principas ir bausmės už kontrabandą // Teisės problemos, 2012, Nr. 4 (78). Prieiga per internetą: <http://www.teise.org/data/Bikelis12_4.pdf>; Bikelis
S. Permąstant sankcijas už kontrabandą: proporcingumo problema (II). Konfiskavimo ir mokestinių priemonių taikymo klausimai // Teisės problemos, 2013, Nr. 1 (79). Prieiga per internetą:
<http://www.teise.org/data/2013-1-Bikelis.pdf>.
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Kauno apygardos teismo nuosprendžiu byloje Nr. 1-371-397/2011 iš K. buvo konfiskuota 245 506 Lt vertės dviračių siunta, kuri buvo importuota į Lietuvos Respubliką
siekiant išvengti muitinio patikrinimo ir mokesčių.
Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu byloje Nr. 1-6-113/2011 buvo konfiskuotas kontrabandos būdu į Lietuvos Respubliką įvežtas 179 124 Lt vertės automobilis
BMW X6.
Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu byloje Nr. 1-322-66/2011 K. buvo pripažintas kaltu dėl kontrabandos (BK 199 str. 1 d.) dėl to, kad jis per Lietuvos Respublikos
valstybės sieną automobiliu gabeno teisėtai įsigytus 19 700 JAV dolerių ir 1200 eurų,
kurių bendra vertė buvo 51 557,32 Lt. Kaltininkui buvo skirta ne tik bausmė, bet ir
konfiskuoti teisėtai uždirbti pinigai bei išieškota automobilio vertė.
Norint atsakyti, ar kontrabandos dalykas gali būti laikomas nauda iš nusikalstamos veikos, reikia pirma suvokti, kokią naudą kaltininkui duoda kontrabandos nusikaltimas. Kontrabanda daroma siekiant importuoti prekes nesumokant valstybei
pridėtinės vertės, muito ir akcizo mokesčių. Šie nesumokėti mokesčiai ir sudaro kaltininko gaunamą naudą (arba dalį jos, kai kontrabandinės prekės parduodamos pigiau, nei jų apmokestinti analogai). Pačios prekės, įgytos iš pardavėjų užsienio valstybėje, kaip ir teisėtai gauti pinigai (sukaupti iš atlyginimo, gauti kaip paskola, kaip
pajamos už parduotas prekes ir t. t.) nėra iš nusikalstamos veikos gauta nauda, nėra
iš jos gautos pajamos. Pinigų įvežimo atveju netgi nereikia mokėti jokių mokesčių,
pinigus tereikia deklaruoti, jei suma viršija 10 000 EUR, tad apie kokią nors turtinę
naudą ir pajamas iš pinigų įvežimo į Lietuvą apskritai negali būti nė kalbos.
Taigi įvežamus pinigus ir prekes, kurios nėra ribotos apyvartos ar uždrausti
daiktai ir nėra rimtų kliūčių jų laisvai apyvartai (pvz., jos nėra akcizinės: pinigai,
transporto priemonių detalės, drabužiai ir t. t.)485, laikyti pajamomis iš nusikalstamos veikos ir jas konfiskuoti BK 72 str. 2 d. 3 p. pagrindu negalima. Prekių konfiskavimo teisinės prigimties analizė leidžia daryti išvadą, kad tai anaiptol ne restitucinis
asmens nuosavybės teisės ribojimas, o baudžiamasis. Siekiant restitucijos, potenciali
ar reali žala valstybės biudžetui atlyginama išieškant mokestinę prievolę (muito, akcizo, pridėtinės vertės mokesčius ir delspinigius). Kokiu tikslu, pareiškus ieškinį dėl
apskaičiuotų nesumokėtų mokesčių, taikomas įvežtų prekių konfiskavimas? Kaip
papildomas nubaudimas? Kitokiai išvadai pagrindo nematyti. O ar pajamų iš nusikaltimo konfiskavimo pobūdis turi ir gali būti baudžiamasis? Manytina, kad ne.
Kaip nubaudimą neribotos apyvartos prekių konfiskavimą yra įvertinęs ir Europos
Žmogaus Teisių Teismas:
485

Kliūtimi, pavyzdžiui, laikytinas akcizinių prekių privalomas ženklinimas Lietuvos muitinės
banderolėmis. Be tokio ženklinimo, suprantama, laisva prekių apyvarta negalima.
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Byloje Gabrič prieš Kroatiją pareiškėja į šalį įvežė nedeklaruotų 30 500 Vokietijos
markių (DEM). Už šį pažeidimą ji buvo ne tik nubausta bauda, bet iš jos buvo konfiskuota pinigų suma (20 000 DEM), kuri viršijo sumą, kurią buvo galima įvežti nedeklaravus. EŽTT konstatavo, kad pinigų konfiskavimu nebuvo siekiama atlyginti
valstybės patirtos finansinės žalos, kurios valstybei ir nesukėlė pareiškėjos pažeidimas. Teismas konstatavo, kad konfiskavimo paskirtis buvo atgrasyti ir nubausti. Be
to, Teismas konstatavo, kad tai, kad buvo paskirta ne tik bauda, bet ir įvežtos nedeklaruotos valiutos konfiskavimas, buvo aiškiai neproporcinga padaryto pažeidimo
sunkumui ir dėl to papildomos sankcijos (konfiskavimo) skyrimas sukėlė perteklinius
ir neproporcingus pareiškėjos teisės į nuosavybę apribojimus, ir tai pažeidė Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau vadinama – Konvencija)
Pirmojo protokolo 1 straipsnį.486
Taigi minėtas turtas, kadangi jis neatitinka pajamų iš nusikalstamos veikos požymių, šiuo pagrindu negali būti konfiskuojamas. Jeigu jis neatitinka ir kitų įstatyme numatytų pagrindų turtą konfiskuoti, jis, suprantama, turi likti teisėta asmens
nuosavybe.
4.1.1.1.2.3. KALTININKO IŠ NUSIKALSTAMOS VEIKOS GAUTŲ PAJAMŲ KONFISKAVIMO
PAGRĮSTUMO PROBLEMA ESANT IEŠKINIUI DĖL ŽALOS ATLYGINIMO

Galiausiai aptartinas pajamų iš nusikalstamos veikos traktavimas, kai šios pajamos
sudaro nuostolius nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, kurie atitinkamai turi teisę pareikšti ieškinius dėl žalos atlyginimo. Šiuo atveju nekyla abejonių, ar turtinė nauda, gauta nusikaltimu padarius žalos nukentėjusiam asmeniui,
yra pajamos iš nusikalstamos veikos. Tačiau keltinas klausimas, ar tokios pajamos
turėtų būti konfiskuojamos. Problemos esmę išsamiai yra atskleidusi R. Paužaitė
savo 2008 m. straipsnyje: „Nagrinėjant turto konfiskavimo ir nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo santykį svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad BK 72
straipsnio nuostata konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus yra imperatyvi. Tuo tarpu būtinumas atlyginti asmeniui padarytą žalą yra konstitucinis principas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo 1997 m. sausio 20 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai), kurį detalizuoja bei
įgyvendinimo būdus nustato Baudžiamojo proceso kodeksas, Civilinis kodeksas bei
kiti teisės aktai. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas
nukentėjusiuoju, turi teisę inter alia gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 straipsnio 10 dalis), o CK 6.251 straipsnyje įtvirtintas visiško žalos atlyginimo principas. (...) Taigi, tiek turto konfiskavimą, tiek nusikalstama
486
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veika padarytos žalos atlyginimą reglamentuojančios teisės normos yra imperatyvios, o jų dalykai – konfiskuotinas turtas ir nukentėjusiajam padaryta žala – neretai
sutampa.“487 Taigi, kyla klausimas, ar taikyti abu imperatyvus kartu, ar vienam iš jų
suteikti prioritetą. Šis klausimas Lietuvos teismų praktikoje didžiąja dalimi jau yra
išspręstas, suformavus stiprų precedentą, pagal kurį pirmenybė teikiama nukentėjusių asmenų interesų apsaugai ir atsisakant konfiskavimo, kai jis kartu su žalos
atlyginimu nukentėjusiems asmenims sudarytų dvigubą naštą kaltininkui ir taip
viršytų (dvigubai) jo iš nusikalstamos veikos gautą naudą. Šis sprendimas buvo priimtas motyvuojant pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimo restitucine, o ne
baudžiamąja prigimtimi: „Turto konfiskavimo sankcija siekiama užkirsti kelią asmeniui pasipelnyti iš nusikalstamos veikos, o ne jį nubausti. Todėl atvejai, kai sudaromos prielaidos išieškoti iš kaltininko daugiau turto, nei jis gavo iš nusikalstamos
veikos, laikytini neatitinkančiais šios baudžiamojo poveikio priemonės esmės ir paskirties, kadangi paverčia ją bausme – bauda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė byla Nr. 2K-486/2006). Nutartyje Nr. 2K - 270/2004 teisėjų kolegija pažymėjo,
kad įsigaliojus 2000 m. BK turto konfiskavimas neteko bausmės savybių. Savo esme
jis priartėjo prie civilinio poveikio priemonių, kadangi paimama tik tai, kas neteisėtai gauta.“488
Diskutuotina situacija susidaro tuomet, kai kaltininkas, pagrobdamas svetimą
turtą, padaro nukentėjusiajam didelės žalos, bet pats realizuoja pagrobtąjį turtą kur
kas mažesne kaina, palyginus su tuo, kiek turtas yra vertas (pavyzdžiui, pagrobia
5025,72 Lt vertės elektros laidų padarydamas atitinkamo dydžio žalos AB „Rytų
skirstomieji tinklai“ ir juos priduoda į metalo laužą už 120 Lt).489 Priteisus atlyginti žalą nukentėjusiajam, kyla klausimas, kaip vertinti kaltininko gautas nedideles
pajamas – ar kaip papildomas netiesiogines pajamas iš nusikaltimo (ir atitinkamai – konfiskuoti), ar traktuoti kaip turtą, iš kurio jis turtėtų atlyginti padarytą
žalą? Teismų praktika pasuko antruoju keliu ir toleruoja tai, kad kaltininkas, realizavęs pagrobtą turtą, gautais pinigais sumažina savo prievolę nukentėjusiajam, juos
panaudodamas daliai ieškinio dėl žalos atlyginimo padengti.
Byloje Nr. 2K-24/2011 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pakeitė žemesnių teismų
sprendimus ir panaikino pinigų, gautų realizavus pagrobtą svetimą turtą, konfiskavimą: „Turto konfiskavimas vagystės, plėšimo ar kitų nusikaltimų nuosavybei bylose gali būti taikomas tik tada, kai kaltininkas pardavęs turtą gavo materialinės
naudos. Materialinė nauda – tai skirtumas tarp pagrobto turto pardavimo kainos ir
487

Paužaitė R., 2008, p. 58, 59.
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Ten pat, p. 60.
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla Nr. 2K-24/2011.
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civilinio ieškinio dydžio, jei civilinis ieškinys yra pareikštas. Materialiąją naudą kaltininkas turi tik tuo atveju, jei pagrobtą turtą pardavė didesne kaina, negu pagrobto turto vertė. Todėl patenkinus nukentėjusiojo civilinį ieškinį dėl pagrobto turto, BK 72 straipsnio nuostatos neturėtų būti taikomos tuo atveju, jeigu kaltininkas,
pardavęs ar kitaip panaudojęs pagrobtą turtą, negavo didesnės materialinės naudos,
nei patenkinta civilinio ieškinio suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 2K270/2004).“ Tokia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija yra palaikoma ir teisės
mokslininkų (R. Paužaitė)490. Jai galima pritarti. Iš tiesų pagrobto turto pardavimą
galima laikyti ne papildomų pajamų iš nusikaltimo gavimu, o gautojo turto pavertimu pinigine suma. Jeigu ši konversija būtų adekvati ir lygi turto vertei, kiltų mažiau
abejonių, kad iš kaltininko turėtų būti išieškoma tik pagrobto turto vertė, o gautų
pinigų papildomas konfiskavimas sudarytų jam dvigubą turtinę naštą.
Kaip buvo parodyta anksčiau, dviejų imperatyvų (konfiskavimo ir nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo) kolizija gan vienareikšmiškai turi būti sprendžiama žalos atlyginimo naudai. Tačiau šios kolizijos sprendimas gali sukelti procesinių jo įgyvendinimo problemų. Jos gali kilti, kai nukentėjusysis nusprendžia
pareikšti ieškinį ne baudžiamojoje byloje, o vėliau civilinio proceso tvarka. Nors
mūsų apklausto apygardos teismo teisėjo teigimu, tokie atvejai yra itin reti (tai rodo
ir mūsų atlikta teismų praktikos analizė), tačiau jų pasitaiko: „Šioje baudžiamojoje
byloje UAB „E“ buvo pareiškusi 2847502, 17 Lt civilinį ieškinį, prašydama priteisti
šiuos pinigus iš L. J. Civilinis ieškovas savo pareiškimu ieškinį atsiėmė, tačiau pareiškė, jog nuo jo neatsisako, nurodydamas, kad civilinis ieškinys užbaigus baudžiamąją bylą L. J. bus pareikštas civilinio proceso tvarka. BK 72 str. 2 d. 3 p. numato,
kad konfiskuojami iš nuskalstamos veikos gauti pinigai ir materialią vertę turintys
daiktai. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog tuo atveju, kai nusikalstama veika yra padaryta žala ir yra pareikštas civilinis ieškinys, turto konfiskavimas
netaikomas (Aukščiausiojo Teismo nutartys 2K-270/2004, 2K-486/2006, Apeliacinio
teismo nutartis 1A-382/2006). Byloje yra laikinai apribotos nuosavybės teisės į L. J.
žemės sklypą, butą, automobilį „Subaru“ ir motorolerį „Yamaha Y Q50“, priklausančius K. Č., taip pat ir į įvairias banko sąskaitas. Šis turtas buvo gautas iš L. J. nusikalstamos veikos – pinigų pasisavinimo iš UAB „E“. Tuo atveju, jeigu išvardytas turtas būtų konfiskuotas, susidarytų situacija, jog civiliniam ieškovui ateityje nebūtų
atlyginta žala, o tai prieštarautų teisingumo kriterijams. Vadovaujantis išdėstytais
motyvais nuosavybės teisių laikinas apribojimas paliekamas galioti toliau, o turtas
nekonfiskuojamas.“491
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Paužaitė R., 2008, p. 60.
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Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis byloje Nr. 1-37-361/2010.
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Šiuo atveju turtas nebuvo konfiskuotas tuo pagrindu, kad ieškinys nėra pareikštas, o tik ruošiamasi jį pareikšti. Atitinkamai kilo rizika, kad jeigu jis taip ir nebus
pareikštas arba pareiškus bus atsiimtas, įstatymo imperatyvas konfiskuoti nusikalstamu būdu liks neįgyvendintas. Panaši problema kyla, kai teismui pateikiamas šalių
susitarimas atlyginti žalą. Toks susitarimas teismų praktikoje taip pat laikomas pakankamu pagrindu turto konfiskavimo netaikyti:
„Kaip matyti iš nustatytų bylos aplinkybių, nusikalstamu būdu gautą turtą – 142 541,64 Lt nuteistasis A. L., pasirašydamas sutartį dėl žalos atlyginimo su juridiniu asmeniu UAB ,,S“, įsipareigojo grąžinti. Todėl apeliacinis teismas, BK 72 straipsnio nuostatų aiškinimą siedamas su būtinybe užtikrinti nukentėjusiųjų teisę į žalos
atlyginimą, pagrįstai konstatavo, jog, konfiskuojant to paties dydžio turtą valstybės
naudai, nuteistasis A. L. būtų nubaustas du kartus, o nukentėjusysis prarastų galimybę gauti žalos atlyginimą. Tokia situacija, kaip teisingai pažymėta apeliacinės instancijos teismo nutartyje, neatitiktų BK 72 straipsnyje numatytos baudžiamojo poveikio
priemonės esmės bei paskirties ir aiškiai prieštarautų nukentėjusiojo, civilinio ieškovo
interesams. Tais atvejais, kai nusikalstamu būdu užvaldytas turtas grąžinamas nukentėjusiajam asmeniui arba pareiškiami civiliniai ieškiniai, arba kitokiu būdu susitariama dėl padarytos žalos atlyginimo, turto konfiskavimas gali būti taikomas tik
tada, kai asmuo neteisėtai įgytą turtą ar jo dalį yra pardavęs ar kitokiu būdu gavęs iš
jo turtinės naudos. Laikytina, kad turtinę naudą kaltininkas gavo tada, kai iš nusikalstamos veikos gautą turtą pardavė ar kitaip realizavo didesne kaina nei jo vertė.“492
Tokia praktika vertintina labai rezervuotai, kadangi manytina, kad vien susitarimas dėl žalos atlyginimo anaiptol neužtikrina, kad nukentėjusiam asmeniui žala iš
tiesų bus atlyginta, juolab kad šiuo atveju yra panaikinamas ir laikinasis nuosavybės
teisių apribojimas. Kartu pažymėtina, kad nėra visiškai pagrįstas teismo teiginys,
kad turto konfiskavimas prieštarautų nukentėjusio asmens interesams. Juk iš principo nukentėjusiojo ieškinys galėtų būti atlyginamas iš konfiskuoto turto. Manytina,
tinkamai šis klausimas yra sureguliuotas Skandinavijos valstybių (Danijos, Švedijos)
baudžiamuosiuose įstatymuose, kuriuose numatyta, kad jeigu klausimas dėl žalos
atlyginimo sprendžiant dėl turto konfiskavimo nėra galutinai išspręstas, turtas yra
konfiskuojamas, o nukentėję asmenys įgyja teisę pareikšti ieškinį valstybei dėl žalos, padarytos nusikaltimu, atlyginimo konfiskuoto turto apimtyje.493 Tokiu būdu
užkertamas kelias minėtiems atvejams, kai turtas nekonfiskuojamas vien remiantis nukentėjusiojo pareikštais ketinimais apie ieškinio pareiškimą civiline tvarka ar
492

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-368/2011. Precedentas palaikytas ir Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo nutartyje 2K-544/2012.
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vien kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio susitarimu (niekaip neužtikrintu) dėl
žalos atlyginimo. Už ieškinių dėl žalos atlyginimo tenkinimą iš konfiskuoto turto
pasisako ir R. Paužaitė494, tokią galimybę gan realiu problemos sprendimu įvardijo
ir mūsų apklaustas G. Švedas. Įdomu, kad teismų praktikoje galima pastebėti atvejų,
kai teismai priima sprendimą konfiskuoti nuteistojo iš nusikaltimo gautas pajamas
ir perduoti jas civiliniams ieškiniams dėl žalos atlyginimo užtikrinti. Tiesa, tai liečia
tik kratos metu rastus ir paimtus pinigus ir jie nukreipiami tenkinti jau baudžiamojoje byloje pareikštiems ir išspręstiems civiliniams ieškiniams.495
Beje, kalbant apie ieškinių dėl žalos atlyginimo užtikrinimą iš konfiskuoto turto,
R. Paužaitė labai pagrįstai atkreipia dėmesį į atvejus, kada tai daryti nebūtų jokio
pagrindo. Pacituosiu ją išsamiau. Ji kelia klausimą, „ar [visuomet] galima iš konfiskuotino turto atlyginti padarytą žalą, ypač jeigu kaltininkas neturi kito turto, į kurį
galėtų būti nukreiptas išieškojimas. Galima pateikti šią situaciją iliustruojantį pavyzdį: nužudymo vykdytojui sumokama 100 000 Lt už tai, kad šis nužudytų nukentėjusįjį. Kaltininkui įvykdžius užsakymą, gauti pinigai turėtų būti konfiskuojami, o
nukentėjusiojo artimieji pareiškia ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.
Atsakius į pateiktą klausimą teigiamai, valstybės interesams būtų suteikiama
mažesnė reikšmė nei nukentėjusiojo teisei į žalos atlyginimą. Viena vertus, turint
omenyje nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo svarbą, taip ir turėtų būti.
Tačiau ar taip bus pasiekti ir tie tikslai, kurių siekiama turto konfiskavimo sankcija?
Manytina, kad ne.
Nusikalstamos veikos padarymas kaltininkui sukelia antrinį civilinį teisinį santykį – žalos atlyginimo prievolę. Todėl padarytos žalos atlyginimas iš nusikalstamu
būdu gauto turto būtų ne kas kita, kaip leidimas kaltininkui pasipelnyti, nes priešingu atveju jis turėtų prievolę atlyginti žalą iš teisėtai įgyto turto, taigi turėtų nuostolių. Kitaip tariant, turto konfiskavimo netaikymas kaltininkui iš esmės reikštų
turtinės prievolės išvengimą. Tokia pozicija grindžiama turtinius nusikaltimus nagrinėjant jau išsakyta idėja, kad nusikalstamas turtinės naudos gavimas apima ne
tik konkretaus turto gavimą, bet ir turtinių prievolių išvengimą, t. y. savo turto išlaikymą nepakitusiu.496 Dėl šios priežasties minėtuoju atveju suteikus prioritetą nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimui liktų neįgyvendinta turto konfiskavimo
paskirtis baudžiamojoje byloje.
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Paužaitė R., p. 62.
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Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis byloje Nr. 1-173-106/2011, Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo nutartys bylose Nr. 2K-367/2011, 2K-632/2010.
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Fedosiuk O. Turtinė nauda kaip nusikalstamos veikos dalykas: sisteminė normų analizė //
Jurisprudencija, 2004, t. 60 (52), p. 83.
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Gali kilti klausimas, kodėl analogiška problema nekyla pirmajai grupei [kai pajamas iš nusikaltimo sudaro nukentėjusiojo patirti nuostoliai – aut. past.] priskirto
turto konfiskavimo atveju. Juk kai nusikalstamu būdu užvaldytas turtas grąžinamas teisėtiems savininkams ir netaikomas jo vertės konfiskavimas, kaltininkas taip
pat išvengia prievolės atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą iš savo turto. Vis
dėlto pirmuoju atveju nusikalstama veika padaryta žala visiškai apima gautą naudą
iš nusikalstamos veikos. Todėl pasipelnymo iš nusikalstamos veikos faktas gali būti
paneigiamas per formulę: nesant nusikalstamu būdu gauto turto, nebūtų padaryta
žala, taigi nebūtų ir pareigos jos atlyginti. Tuo tarpu antruoju atveju pareiga atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą išliktų. Panašios nuomonės buvo laikomasi dar
galiojant 1961 m. BK. Štai M. Ignotas ir V. Vitkevičius rašė: „suprantama, kad negali
būti leidžiama teisiamajam asmenines skolas atlyginti iš nusikalstamu būdu įgyto
turto. Išimtis daroma tuomet, kai žala atlyginama tam asmeniui, kurio sąskaita šis
turtas nusikalstamu būdu įgytas.497“498
4.1.1.2. NUSIKALSTAMOS VEIKOS ĮRANKIŲ IR PRIEMONIŲ KONFISKAVIMAS

Tradiciniu nuo seno baudžiamuosiuose įstatymuose numatytu konfiskavimo mechanizmu galima drąsiai vadinti ne tik pajamų iš nusikalstamos veikos, bet ir nusikalstamos veikos įrankių bei priemonių konfiskavimą. Efektyvumo prasme šis
teisinis mechanizmas vertintinas nevienareikšmiškai, kadangi, suabsoliutinus jo
taikymą ir pamiršus proporcingumo principo reikalavimus dėl taikomų poveikio
priemonių apimties, jis gali sukelti skaudžius, su pažeidimo sunkumu ir žalingumu sunkiai sulyginamus turtinius padarinius kaltininkui. Socialinio teisingumo
ir baudžiamosios politikos požiūriu ši problema itin jautri, nes tokie atvejai skaudžiausiai smogia ne stambiems organizuotiems nusikaltėliams, gaunantiems didįjį
nusikalstamą pelną, bet asmenims, kurie užsiima smulkiais pažeidimais ir kurių
pažeidimui daryti naudojamos transporto priemonės gali būti kur kas vertingesnės,
nei ta nauda, kurios siekiama darant pažeidimą, arba antraeiliams nusikaltimų vykdytojams, nusikaltime dalyvaujantiems už ribotą atlygį. Turint omenyje dar ir kitas
pažeidėjui taikomas priemones (bausmes, mokestinį išieškojimą, ieškinius dėl žalos
atlyginimo), nusikalstamos veikos priemonės konfiskacija, taikoma visa apimtimi,
kai kuriais atvejais gali neproporcingai griežtai nubausti teisės pažeidėją.499
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Skirtingai nuo pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimo, kurio pobūdis yra
iš esmės restitucinis ir kurio prigimtis praktiškai eliminuoja proporcingumo dėl jo
taikymo apimties problemą (išskyrus kai kuriuos aspektus, jau aptartus šiame darbe), nusikalstamos veikos įrankių bei priemonių konfiskavimas pasižymi baudiniu
pobūdžiu, dėl ko tam tikrais atvejais jis gali pažeisti proporcingumo principą.
Skirtingai nuo daugelio Vakarų Europos valstybių įstatymų, Lietuvos įstatymuose pajamų iš nusikalstamos veikos ir įrankių bei priemonių nusikalstamai veikai daryti konfiskavimas yra reguliuojamas tomis pačiomis nuostatomis, įstatyme
neatskiriant šių dviejų poveikio priemonių. Dėl to gali susidaryti įspūdis, kad tai iš
esmės tokios pačios prigimties teisiniai mechanizmai. Manytina, taip nėra.
Įrankių bei priemonių nusikalstamai veikai daryti konfiskavimas pasižymi tiek
prevenciniu, tiek baudžiamuoju poveikiu. Prevencinis poveikis pasireiškia tiek, kiek
tokios priemonės pritaikymas kliudo pasinaudoti atitinkamu įrankiu ar priemone
ateityje. Reikėtų sutikti su nuomone, kad įrankių bei priemonių nusikalstamai veikai daryti konfiskavimo pirminė ir pagrindinė paskirtis turėtų būti būtent prevencinė (baudžiamąją funkciją rezervuojant kitoms priemonėms, o būtent bausmei). Ši
nusikalstamos veikos įrankių ir priemonių konfiskavimo funkcija yra akcentuota ir
konstitucinėje jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarime). Baudinis poveikis pasireiškia tiek, kiek šia priemone suvaržomos kaltininko
turtinės ar kito pobūdžio teisės (pvz., suvaržoma laisvė laisvai judėti dėl automobilio
konfiskavimo, asmuo patiria turtinių nuostolių, kadangi yra priverstas įsigyti kitą
automobilį ar kitą daiktą vietoj konfiskuotojo). Pažymėtina, kad neribotos apyvartos
daiktų (transporto priemonių, mobiliųjų telefonų ir pan.) konfiskavimas turi ribotą
prevencinį poveikį, kadangi dėl konfiskavimo juos praradęs asmuo gali nesunkiai jų
vėl įsigyti, jeigu tik turi tam lėšų. Taigi tokių daiktų konfiskavimas faktiškai labiau
veikia ne kaip prevencinė priemonė, o kaip turtinio pobūdžio bausmė. Dėl to tokių
priemonių ir įrankių konfiskavimo tikslingumas turėtų būti labai gerai pasveriamas,
kad neva siekiant prevencinių tikslų asmuo nebūtų neproporcingai nubaustas.
Prevencinis ir baudinis nusikalstamos veikos įrankių ir priemonių konfiskavimo aspektai atsiskiria tuomet, kai kaltininkas pasinaudoja sąžiningo trečiojo asmens
priemone, kuri teismo yra grąžinama savininkui nesant pagrindo jos konfiskuoti.
Priemonės paėmimas iš kaltininko ir grąžinimas jos savininkui yra vien prevencinio
pobūdžio priemonė, be jokio baudinio aspekto. O tokiais atvejais taikomas BK 72
straipsnio 5 dalyje numatytas konfiskuotino turto vertės išieškojimas iš kaltininko
yra tiesiogiai nukreiptas ne į nusikalstamos veikos padarymo priemonę ar įrankį, o į
kaltininko asmeninį (galbūt teisėtai įgytą) turtą. Taigi, ši priemonė yra akivaizdžiai
baudinio pobūdžio, neatmetant, kad ji turi ir tam tikrą prevencinį poveikį (ribojantį
asmens galimybes įsigyti kitą nusikalstamos veikos padarymo priemonę ar įrankį).
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Baudinis nusikaltimo įrankių ar priemonių konfiskavimo pobūdis reikalauja, kad, sprendžiant dėl šios priemonės taikymo, kai konfiskuojami neribotos apyvartos, visuomenei pavojaus nekeliantys daiktai, kai galima daryti išvadą, kad šių
daiktų pakartotinio panaudojimo nusikaltimo padarymui rizika nėra reikšminga,
o ypač kai sprendžiama dėl jų vertės išieškojimo iš asmens, būtų atsižvelgiama į
proporcingumo principą500. Kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,
„Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje iš esmės nekvestionuojama, kad turto,
susijusio su nusikalstama veika, konfiskavimas yra būtina ir veiksminga kovos su nusikalstamumu priemonė. Tačiau pagal Konvencijos protokolo Nr. 1 1 straipsnio reikalavimus tokia priemonė turi atitikti teisingą pusiausvyrą, t. y. turi būti išlaikytas
pagrįstas proporcingumas tarp viešojo intereso poreikių ir asmens teisės netrukdomai
naudotis savo turtu apsaugos reikalavimų, kad asmeniui nebūtų užkrauta individuali ir pernelyg didelė našta“.501
Deja, nepaisant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo rekomendacijų, Lietuvos teismų
praktikoje šis principas dar nėra iki galo suvoktas ir taikomas. Viena iš problemos
priežasčių, matyt, yra teisinio reguliavimo ypatumai. BK 72 straipsnis numato imperatyvą teismui taikyti turto konfiskavimą visa apimtimi visais atvejais, kai yra
įstatyme numatyti pagrindai turtą konfiskuoti. Tuo mūsų baudžiamasis įstatymas
skiriasi, pavyzdžiui, nuo Vokietijos, Austrijos, Suomijos įstatymų, kurie tiesiogiai
numato, kad konfiskavimas taikomas mažesne apimtimi arba iš viso netaikomas,
jeigu jo pritaikymas, įvertinus veikos pavojingumą ir žalingumą bei asmens kaltumo laipsnį (tai suvokiant gan plačiai – pvz., įvertinant ir jo vaidmenį), pažeistų proporcingumo principą arba konfiskavimu siekiamų prevencinių tikslų galima
pasiekti kitomis priemonėmis.502 Kita vertus, G. Švedo nuomone, proporcingumo
principas yra bendras konstitucinis principas, tad jį tiesiogiai įvardyti prie vienos
atskiros baudžiamojo įstatymo normos nėra labai prasminga. Teismai turėtų šį
principą turėti galvoje ir taikyti net ir nesant specialios įstatymo nuorodos ir nepaisant įstatymo imperatyvo visais atvejais taikyti turto konfiskavimą.503 Reikia prisiminti, kad tokiu pačiu būdu yra sprendžiama imperatyvo konfiskuoti iš nusikalsta500

Plačiau apie proporcingumo principą, šiame kontekste aktualų jo materialųjį aspektą rašoma 1.3
skyriuje.

501

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento EŽTT praktikos
apibendrinimas ŽTB-1. Kai kurie nuosavybės teisių apribojimo baudžiamajame procese aspektai // Teismų praktika, Nr. 32.

502

Vokietijos BK 74b straipsnis, Austrijos BK 19a straipsnis, Suomijos BK 10 skyrius. Proporcingumo
principas specialiai yra išskirtas ir kai kurių kitų valstybių įstatymuose, kaip antai Nyderlandų,
Lenkijos, Estijos. Plačiau žr. šio darbo 3.3, 3.7.3, 3.7.7 ir 3.7.8 skyriuose.

503

Pagal mūsų 2013 m. birželio mėnesį atliktą ekspertinį interviu su G. Švedu.

301

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

mos veikos gautas pajamas ir konstitucinio nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo
principo kolizija. Iš esmės galima sutikti su G. Švedu, kad proporcingumo principas
galioja ir be atskiro jo nurodymo konkrečioje Baudžiamojo kodekso vietoje. Tačiau
manytina, kad teismams keblumų kelia tai, kad šis principas nei Konstitucijoje, nei
Baudžiamajame kodekse (skirtingai nuo BPK 11 straipsnio) nėra įvardytas tiesiogiai, jis išplaukia iš teisingumo principo (Konstitucijos 31 str. 2 d., 109 str.).504 Be to,
įstatymu nėra sureguliuota, kaip konfiskavimas galėtų būti taikomas mažesne apimtimi. Ar būtina proporcingumo principą įvardyti reguliuojant konkrečiai turto
konfiskavimą tam, kad teismų praktikoje jis greičiau prigytų, ar tai galima palikti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kompetencijai (precedentams), yra greičiau teisės
technikos, o ne principinis klausimas. Minėtų valstybių įstatymų leidėjų nuomone,
tai sureguliuoti įstatyme yra tikslinga. Atsižvelgdami į tai, kad, kaip bus parodyta
toliau, teismų praktikoje šis principas taikant turto konfiskavimą dar nėra gerai suvoktas ir taikomas, tokiai pozicijai pritariu.
Viena iš priežasčių, dėl kurios teisėsaugos pareigūnai skeptiškai vertina riboto
konfiskavimo taikymą, kai to lyg ir reikalautų proporcingumo principas, manytina,
yra ir tai, kad jie puikiai suvokia visos neteisėtai įgyto turto paėmimo mechanizmų
sistemos efektyvumo problemą ir nėra linkę atsisakyti „progos“ bent jau transporto
priemonės konfiskavimo būdu padaryti turtinį poveikį kaltininkams. Tačiau toks
požiūris negali būti pateisinamas, kai, taikant turto vertės konfiskavimą, itin didelė transporto priemonės vertė išieškoma iš antraeilių, už ribotą atlyginimą samdomų nusikaltimo dalyvių (vairuotojų), tuo sukeliant jiems itin didelę ir neproporcingą turtinę naštą. O būtent tokių asmenų interesus nuo pernelyg didelės represijos
visų pirma ir saugo proporcingumo principas. Kita vertus, jeigu ateityje bus sukurti
efektyvūs ir su žmogaus teisių apsaugos standartais suderinami teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto paėmimo mechanizmai, kurie bus realiai pritaikomi stambaus
nusikalstamo pelno valdytojams (pavyzdžiui, civilinė konfiskacija), tikėtina, požiūris į proporcingumo principo taikymą pasikeis, vis labiau suvokiant, kad įrankių ir
priemonių konfiskavimo pagrindiniu ir pakankamu tikslu turėtų būti pažeidimų
prevencija, o ne nubaudimas.
Analizuojant teismų praktiką, buvo rasta nemažai bylų, kuriose galėjo būti atsižvelgiama į proporcingumo principo reikalavimus ir sprendžiama dėl riboto turto
konfiskavimo taikymo ar jo netaikymo apskritai. Deja, absoliučioje daugumoje nuosprendžių šiose bylose proporcingumo klausimas net nebuvo keliamas. Pavyzdžiui,
504
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Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalis numato: Asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę,
kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Konstitucijos 109
straipsnis numato, kad teismai vykdo teisingumą (paryškinta – aut.). Plačiau apie proporcingumo principą kaip konstitucinį principą žr. 1.3 skyriuje.
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tai bylos, kai vertingų transporto priemonių (vilkikų su puspriekabe) vertė priteisiama iš vairuotojo – ne patį reikšmingiausią vaidmenį atliekančio samdomo kontrabandos vykdytojo, nors jo uždarbis iš nusikaltimo, o ir valstybės dėl kontrabandos
patirta žala yra nelyginamai menkesnė, be to, byloje konstatuojama jo sunki turtinė
padėtis: „Vilniaus apygardos teismas byloje Nr. 1–260-303/2011 pažymėjo, kad V. P.
Lietuvos Respublikoje neteistas, jam inkriminuojamus nusikaltimus, pasak jo, padarė dėl sudėtingos materialinės ir šeimyninės padėties, ir nusprendė už kontrabandą
skirti jam artimą minimaliai 130 MGL (16 900 Lt) dydžio baudą. Taip pat nusprendė
LR BK 72 str. 5 d. pagrindu išieškoti iš V. P. konfiskuotinos transporto priemonės vertę
atitinkančią pinigų sumą – 141 300 Lt (beveik 9 kartus didesnę, nei paskirtoji bauda).
Palyginti su valstybės biudžetui grėsusia mažiau nei 30 tūkst. Lt žala, bendra iš pažeidėjo priteista suma (netgi be mokestinio ieškinio) iš tiesų įspūdinga – beveik 160 000
Lt. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu byloje Nr. 1–341/2010 dėl 35 762 Lt vertės
prekių kontrabandos (visai nedaug viršijusios 250 MGL sumą, o valstybei padaryta
žala – dar mažesnė) buvo nuspręsta ne tik skirti 130 MGL baudos, bet ir iš kaltininko konfiskuoti 124 600 Lt transporto priemonės vertę atitinkančią sumą.“505 Byloje
Nr. 2K-534/2011 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolegija nusprendė konfiskuoti A. P.
priklausantį automobilį „VW Transporter“, kadangi jį pripažino vos 230 Lt vertės
100 l dyzelino vagystės (baudžiamojo nusižengimo) padarymo priemone (kaltininkui taip pat buvo skirta bausmė ir iš jo priteistas padarytos žalos atlyginimas).506
Kasacinėje byloje Nr. 2K-338/2007 teismas nusprendė konfiskuoti transporto priemonę iš neįgalaus asmens, kuriam, kaip pats teismas pripažino, ji yra būtina, taip
ir neradęs pagrindo nukrypti nuo BK 72 straipsnio imperatyvo konfiskuoti nusikaltimo padarymo priemones (užtat radęs pagrindą jam dėl neįgalumo netaikyti bausmės). „Kasatoriaus argumentai, kad dėl negalios jis yra visiškai priklausomas nuo
tėvų ir prikaustytas prie invalido vežimėlio, o automobilis jam reikalingas gydymuisi
ir reabilitacijos tikslais, nes jis pats negali nuvykti į gydymo įstaigas, yra pagrįsti, tačiau BK 72 straipsnis nenumato išimčių konfiskuojant turtą, kuris buvo nusikaltimo
priemonė.“507 Ir tai tik dar vienas liūdnas pavyzdys, kaip praktikoje nėra atkreipiamas dėmesys į proporcingumo principą.508
Vienas iš retų atvejų, kai buvo svarstomas proporcingumo principo taikymo
klausimas taikant nusikalstamos veikos priemonės konfiskavimą, buvo Lietuvos
505

Bikelis S., 2013, p. 47.
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla Nr. 2K-534/2011.

507

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla Nr. 2K-338/2007.

508

Po 2010 m. BK 72 straipsnio pakeitimų, kai buvo praplėstas turto vertės konfiskavimo pagrindų
sąrašas, teismams atsirado galimybė tokiais atvejais, kai nusikalstamos veikos priemonė yra reikalinga nuteistojo būtiniausiems poreikiams patenkinti, taikyti vertės konfiskaciją.
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Aukščiausiojo Teismo nutartyje administracinio pažeidimo byloje Nr. 2AT-2-2013,
kurioje buvo sprendžiama dėl asmens atsakomybės už kontrabandą pagal ATPK 210
straipsnį. Kasaciniu skundu buvo keliamas klausimas dėl proporcingumo principo pažeidimo. Iš tiesų, kai dėl 12 359 Lt vertės cigarečių kontrabandos paskyrus
10 000 Lt baudą, cigarečių konfiskavimą ir atskiru procesu išieškant mokestinę skolą valstybei (tokiu būdu visiškai atlyginant valstybei grėsusią finansinę žalą), dar
kartu konfiskuojamas vilkikas DAF su puspriekabe, kurio vertė daugiau nei dešimt
kartų viršija kontrabandinio krovinio vertę, toks klausimas skamba labai pagrįstai.
Tačiau teismas į šį klausimą atsakė gan paprastai: „Šioje byloje nustatyto teisinio pagrindo konfiskuoti pareiškėjui priklausančius vilkiką ir puspriekabę nepaneigia ir
ta aplinkybė, jog šių transporto priemonių vertė yra žymiai didesnė nei kontrabanda gabentų prekių vertė. Teismų praktikoje transporto priemonės vertė pati savaime
nepripažįstama besąlygišku pagrindu jos nekonfiskuoti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys Nr. N16-1171/2007, N444-1278/2007, N62–872/ 2010).“509
Tai, ką pabrėžė teismas, yra teisingi dalykai – proporcingumo principas taikytinas
atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes (pažeidimo sunkumą, padarytos žalos dydį,
jos atlyginimą, kaltininko turtinę padėtį, visų taikomų sankcijų ir kitokių turtinių
poveikio priemonių apimtį510 – tam ankstesnėje pastraipoje specialiai pajuodinau
įvairias bylų aplinkybes, galėjusias turėti reikšmės taikant proporcingumo principą), jo taikymas yra teismo vertinimo dalykas, o ne „besąlyginis“ imperatyvas. Kita
vertus, tai yra tik Teismo suminėti bendrieji proporcingumo taikymo principai, bet
ne konkretūs jo motyvai, kodėl konkrečioje byloje šis principas negalėtų būti pritaikytas. Tokių motyvų šioje nutartyje stinga.
Kaip pasiremiant proporcingumo principu nusikalstamos veikos priemonės
galėtų būti taikomos ne visa apimtimi? Tuomet, kai taikomas turto vertės konfiskavimas (BK 72 straipsnio 5 dalis), jokių sunkumų tam nekyla. Iš kaltininko motyvuotai (teisiniu pagrindu nukrypti nuo BK 72 straipsnio imperatyvų nurodant
Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisingumo principą) priteisiama mažesnė pinigų suma, nei vertas konfiskuotinas turtas. Konfiskavimą taikyti ribota apimtimi įmanoma ir tuo atveju, kai nėra taikoma vertės konfiskacija. Kaip tai padaryti, pavyzdį pateikia Vokietijos įstatymų leidėjas, Vokietijos BK § 74b Proporcingumo
509

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla Nr. 2AT-2-2013.

510

Lietuvoje vis dar įprasta vertinti kaltininkui taikomas poveikio priemones atskirai, pavieniui,
nekreipiant dėmesio į tai, kad jos sudaro sistemą (baudžiamoji ar administracinė sankcija, turto konfiskavimas, mokestinis ieškinys), kurios visa našta gula ant kaltininko pečių. Sprendžiant
ypač dėl baudinio pobūdžio priemonių (bausmės ir priemonių, įrankių konfiskavimo) apimties
poreikio, turi būti įvertinama visų šių priemonių visuma, nepamirštant aplinkybės, kad pažeidimu padaryta žala taip pat bus išieškota iš kaltininko. Plačiau apie tai žr.: Bikelis S., 2012, 2013.
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principas numatydamas galimybę vietoj konfiskavimo skirti įpareigojimą asmeniui pašalinti tam tikras priemonės savybes (pakeisti vilkiko kuro baką su dvigubu
dugnu į standartinį) arba konfiskuoti tik dalį transporto priemonės (pvz., vilkiko
puspriekabę).511
4.1.2. IŠPLĖSTINĖS TURTO KONFISKAVIMO GALIOS

Tradicinis pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimas leidžia paimti iš asmens
tik tokį turtą, kuris yra gautas iš nusikalstamos veikos, dėl kurios padarymo asmuo yra pripažintas kaltu ar bent baudžiamajame procese yra nustatyta, kad asmuo
padarė šią nusikalstamą veiką. Net jei šis mechanizmas praktikoje būtų taikomas
maksimaliai kvalifikuotai ir skiriant jo pritaikymui pakankamai pastangų, jo ribota skvarba vis dėlto neleistų paimti turto, kuris asmens yra gautas iš kitų, galbūt
analogiškų, anksčiau ar vėliau padarytų nusikalstamų ar kitų neteisėtų veikų, kurių
padarymo patikimi įrodymai ir (ar) įrodymai apie tokių veikų ryšį su asmens gautomis pajamomis teisėsaugos institucijoms nėra prieinami. Šią problemą tenka spręsti
papildomomis priemonėmis baudžiamajame ir (ar) civiliniame procese.
2010 metų gruodžio 22 d. priimtais Baudžiamojo kodekso pakeitimais Lietuvoje
buvo žengtas didelis žingsnis, siekiant šią problemą spręsti priemonėmis baudžiamajame procese.512 Šiais pakeitimais BK 723 straipsnyje buvo numatyta išplėstinio
turto konfiskavimo taikymo galimybė, o naujame BK 1891 straipsnyje numatyta
baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą.
4.1.2.1. IŠPLĖSTINIS TURTO KONFISKAVIMAS

Naujame BK 723 straipsnyje numatyta galimybė paimti iš asmens turtą, net jeigu tai
nėra pajamos iš nusikaltimo, už kurį jis nuteistas ar kurį jis pripažintas padaręs ir
atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra šios sąlygos:
1) turtas yra neproporcingas kaltininko teisėtoms pajamoms ir šis skirtumas viršija
250 MGL sumą (apie 32 500 Lt);
2) jis įgytas per penkerius metus iki nusikaltimo, už kurį jis nuteistas ar kurį jis pripažintas padaręs, jo darymo metu ar vėliau;
3) byloje yra surinkta įtikinamų duomenų, kad turtas gautas būtent nusikalstamu
būdu (o ne iš kitokių neteisėtų veikų ar nenustatytų šaltinių) ir šių duomenų įtikinamumo nepaneigia baudžiamojo proceso metu asmens pateikti duomenys
apie teisėtą turto kilmę;

511

Plačiau apie reguliavimą Vokietijos BK rašoma 3.7.2 skyriuje.

512

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3, 67, 72, 190 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir
Kodekso papildymo 72(3), 189(1) straipsniais įstatymas Nr. XI-1199 // Žin., 2010, Nr. 145-7439.
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4) asmuo yra pripažintas padaręs apysunkį, sunkų arba labai sunkų tyčinį nusikaltimą ir šis nusikaltimas yra savanaudiškas.
Taip pat numatyta galimybė paimti šiuos požymius atitinkantį turtą, asmens perduotą kitiems asmenims, bei galimybė išieškoti iš asmens konfiskuotino turto vertę.
Šiomis nuostatomis su kaupu buvo įgyvendinti Pamatinio sprendimo 2005/212/
TVR reikalavimai. Priminsiu, kad Pamatinis sprendimas 2005/212/TVR įpareigojo
valstybes nares numatyti galimybę taikyti turto konfiskavimą asmenims, kurie yra
nuteisti dėl tam tikrų organizuotų nusikaltimų (pinigų plovimas, pinigų padirbinėjimas, neteisėtas disponavimas narkotinėmis medžiagomis, prekyba žmonėmis,
nusikaltimai, susiję su neteisėta migracija, disponavimas vaikų pornografija) ar dėl
dalyvavimo darant teroristinius nusikaltimus, jei sankcija už šiuos nusikaltimus yra
mažiausiai 5 metai (pinigų plovimo atveju – 4 metai). Pagal BK 723 straipsnį nusikaltimai nebūtinai turi būti organizuoti, o jų ratas nėra apribotas jokiu sąrašu (visi
apysunkiai ir sunkesni tyčiniai nusikaltimai), skirtingai nuo Pamatinio sprendimo
2005/212/TVR, kuriame yra konkretus nusikaltimų sąrašas ir šie nusikaltimai yra
būtent tokie, kokie paprastai daromi gerai organizuotų grupių.
Tai, kad Lietuva numatė platesnius išplėstinio turto konfiskavimo pagrindus
(platesnį nusikaltimų ratą), nei buvo įpareigota Pamatinio sprendimo 2005/212/
TVR,513 rodo, kad Lietuvos įstatymų leidėjas pasirinko efektyvesnį nusikalstamu
būdu įgyto turto paėmimo variantą. Kita vertus, ar numatytų nusikaltimų ratas
nėra pernelyg platus? Taip paklausus, reikia užduoti ir kitą klausimą – koks yra kriterijus sprendžiant, ar nusikaltimų ratas yra pakankamai ar nepakankamai platus?
Akivaizdu, kad kuo efektyvesnis neteisėtai įgyto turto paėmimo mechanizmas, tuo
rečiau asmenims pavyksta išsaugoti neteisėtai įgytus turtus, o pagrįsti kitų asmenų
ir valstybės interesai yra dažniau apsaugomi. Kita vertus, matyt, daugelis sutiktų,
kad turto paėmimas taikant mažesnius nei baudžiamojo proceso įrodinėjimo standartus kelia tam tikrą riziką, kad nuosavybė gali būti paimta nepagrįstai. Kaip jau
buvo minėta šiame darbe, proporcingumo principas reikalauja subalansuoti teisinių
mechanizmų efektyvumą ir asmens teisių apsaugos garantijas, ir šių teisių pažeidimo riziką.514 Kartu reikia turėti galvoje ir kiek tolimesnius dalykus, kaip antai, kad
toks procesas gali ir nepažeisti asmens teisių, bet jam sukelti nepagrįstų sunkumų
513

Tokiu pačiu principu – nurodydami tik maksimalią sankciją ir nusikaltimo savanaudiškumą – nusikaltimų, kuriuos padarius gali būti taikomas išplėstinis turto konfiskavimas, ratą apibrėžė ir keletas kitų Europos įstatymų leidėjų: pvz., Austrijos, Prancūzijos, Suomijos, Danijos,
Švedijos. Tiesa, pastarosios valstybės nustatė aukštą maksimalios sankcijos barjerą – 6 metus
laisvės atėmimo, o šalia išskyrė kai kuriuos organizuotus nusikaltimus, kuriuos padarius nekeliami jokie su maksimalia sankcija susiję reikalavimai. Plačiau žr. 3.3 skyrių.

514

Apie įvairius proporcingumo principo aspektus plačiau žr. 1.3 ir 1.4 skyrius.
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(privers jį dėti pastangas pagrįsti savo teisėtai turimą turtą, kas ne visuomet yra paprasta). Taip pat tai gali pernelyg apsunkinti ir teisėsaugos sistemą, išbalansuoti jos
prioritetus, jei gausūs smulkūs atvejai pareikalautų daug darbo ir kitų resursų ir dėl
to nukentėtų sunkesnių, įskaitant organizuotų, nusikaltimų ir pajamų iš jų paieška
ir tyrimas (tiesa, ši problema gali būti išspręsta organizaciniais metodais). Taigi yra
nemažai dedamųjų, kurios yra svarbios sprendžiant, kiek plačiai taikyti vieną ar
kitą mechanizmą yra racionalu ir proporcinga.
Vienas iš argumentų, kuriuo remdamasis O. Fedosiukas kritikuoja numatytą išplėstinio turto konfiskavimo taikymo pagrindą sudarančių nusikaltimų ratą, yra tai,
kad į jį patenka bet kokie apysunkiai, nebūtinai tikėtinai tęstinio pobūdžio nusikaltimai, iš kurių, tikėtina, asmuo galėtų sukaupti nemažai turto: „Nėra įtvirtinta jokių nuostatų, susiejančių inkriminuojamą nusikaltimą su konfiskuotinu turtu arba
kaip nors pabrėžiančių nusikalstamos veiklos tikėtiną tęstinį pobūdį. Formaliai žiūrint, galima situacija, kai nuteisus asmenį už mobilaus telefono išplėšimą iš rankų
(tai apysunkis nusikaltimas – atviroji vagystė), iš jo bus konfiskuotas naujas automobilis, kurio įgijimo šis nesugebės pagrįsti pajamomis, nors, sveikai mąstant, vargu
ar iš tokių vagysčių įmanoma sukaupti pinigų tokiam automobiliui.“515 Iš tiesų tokie
atvejai, kai išaiškintas nusikaltimas neleidžia manyti, kad asmuo nuolat gauna pajamų iš nusikalstamų veikų, sudaro prielaidas turto konfiskavimo procesams, kurių
sėkmė yra menkai tikėtina. O tokiais procesais asmenys būtų verčiami gaišti savo
laiką ir dėti nemažai pastangų tam, kad galiausiai pagrįstų teisėtą savo turto kilmę,
o teisėsaugos institucijos būtų netikslingai išeikvojusios nemažai savo darbo laiko
ir resursų. Manytina, šią riziką turėtų įvertinti ir patys pareigūnai, organizuodami
ikiteisminį tyrimą.
Atkreiptinas dėmesys, kad BK 723 straipsnis taikant išplėstinį turto konfiskavimą reikalauja pagrįsti (pateikti pagrindą manyti), kad turtas yra gautas būtent iš
nusikalstamų veikų. Jam pritaikyti nepakanka fakto, kad „asmuo neturėjo teisėtų
pajamų turtui įsigyti“, kas gali išaiškėti atlikus patikrinimą mokesčių inspekcijoje,
netgi nepakanka duomenų, kad turtas sukauptas iš smulkių teisės pažeidimų (pvz.,
iš darbo už atlygį „vokeliuose“ ar prostitucijos). Byloje turi būti surinkti konkretūs
duomenys, kad turtas gautas būtent iš nusikalstamų veikų. O tai ir būtų duomenys
apie asmens nusikalstamos veiklos tęstinumą, pvz., nusikalstamos veikos trukmė,
jos pobūdis (aukšto lygio organizuotumas), daugkartiniai kontaktai ar ilgalaikiai
ryšiai su nusikaltimus padariusiais ar įtariamais padarius asmenimis ir pan. Tai,
manytina, sprendžia O. Fedosiuko iškeltą problemą.
515

Fedosiuk O. Baudžiamųjų įstatymų prieš neteisėtas pajamas ir korupciją leidyba: tarp gerų siekių
ir legitimumo // Jurisprudencija, 2012, 19 (3), p. 1224.
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Ką įrodinėjimo prasme reiškia reikalavimas nustatyti „pagrindą manyti“, kad
turtas yra gautas iš nusikalstamų veikų? Vienas iš mūsų apklaustų prokurorų pripažino, kad sunku suvokti skirtumą tarp šio termino ir baudžiamajai atsakomybei
taikyti būtino visiško įsitikinimo (be pagrįstų abejonių) įrodinėjimo standarto. O
kartu esą neaišku, kam reikalingas išplėstinis turto konfiskavimas, nes, visiško įsitikinimo standartu įrodžius nusikalstamą turto kilmę, galima pritaikyti tradicinį
pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimą.
Iš tiesų prokuroras teisus, kad jeigu įrodinėjimo standartas „yra pagrindas manyti“ būtų tapatus aukščiausiam baudžiamojo proceso įrodinėjimo standartui, kuriuo yra įrodinėjamas asmens kaltumas dėl nusikalstamos veikos padarymo, išplėstinis turto konfiskavimas netektų savo prasmės. Jau vien tai leidžia teigti, kad toks
tapatinimas prieštarautų įstatymų leidėjo valiai ir išplėstinio turto konfiskavimo
paskirčiai bei esmei. Įrodinėjimo standarto skirtumą pabrėžia ir minėto BK pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto autoriai, aiškinamajame rašte „pagrindą manyti,
kad turtas gautas nusikalstamu būdu“ aiškindami plačiai: „Jei nėra duomenų apie
turto įgijimą teisėtais būdais, tai šis turtas galėjo būti įgytas tik neteisėtai, o nustačius, kad asmuo darė nusikaltimus, iš kurių gavo turtinės naudos, darytina išvada,
kad visas neteisėtai įgytas turtas yra tokios kaltininko veiklos rezultatas.“516 Kitaip
tariant, įstatymo projekto autorių manymu, pakankamą pagrindą manyti, kad turtas yra gautas iš nusikalstamų veikų, sudaro vos dvi aplinkybės: teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimo faktas ir faktas, kad asmuo yra padaręs nusikaltimų,
iš kurių jis gavo naudos. Šioje vietoje vėl prisimintina O. Fedosiuko mintis, kad išplėstinio turto konfiskavimo pagrindai neturėtų būti aiškinami pernelyg plačiai ir
nepagrįstai. Manytina, nepakanka vien nustatyti, kad asmuo padarė nusikaltimų, iš
kurių gavo naudos. Būtina įvertinti, kokie tai nusikaltimai, kokia gali būti iš jų gaunama nauda, ar ji adekvati tam turtui, kurį turi kaltininkas, ir ar yra realu, t. y. ar
iš tiesų yra pagrindo manyti, kad iš tokių nusikalstamų veikų galėjo būti sukauptas
atitinkamas nepagrįstas turtas (pvz., automagnetolų ar mobiliųjų telefonų vagystės
vargiai galėtų būti siejamos su itin didelės vertės turto įgijimu, skirtingai nuo prekybos narkotikais, sukčiavimo ar kyšininkavimo).
Kartu reikia pastebėti, kad projekto autoriai nepaaiškino, kokiu standartu pakanka nustatyti, kad asmuo yra padaręs nusikaltimų, iš kurių yra gavęs turtinės
naudos. Tačiau tai padeda padaryti Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kurioje
įrodinėjimo standartas „yra pagrindas manyti“ jau buvo aiškinamas. Tai buvo padaryta Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarime aiškinant Lietuvos
516

308

Įstatymų projektų Reg. Nr. XIP-2344, XIP-2345 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=380073&p_tr2=2>.
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Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nuostatas.517
Konstitucinis Teismas išaiškino, kad viena iš šiame įstatyme numatytų prevencinių
priemonių pagrįsto taikymo sąlygų yra „pakankamas pagrindas manyti, kad asmuo
gali daryti sunkius (ar labai sunkius) nusikaltimus“. Teismas pažymėjo, kad toks
pagrindas manyti nėra tolygus asmens pripažinimui kaltu dėl sunkių (ar labai sunkių) nusikaltimų darymo. Toks pagrindas nustatomas remiantis įstatymų nustatyta tvarka gautais duomenimis apie tai, kad tam tikra asmenų veikla, ryšiai liudija
apie iškilusią grėsmę konstitucinėms vertybėms. Pagrindas manyti, kad bus padaryti tam tikri nusikaltimai (kaip vienas pagrindų taikyti prevencines priemones) ir
pagrindas manyti, kad jie buvo padaryti (kaip vienas pagrindų taikyti išplėstinį turto konfiskavimą), yra nukreipti skirtingomis laiko kryptimis (pirmasis kalba apie
tikimybę, kas įvyks ateityje, o antrasis – apie tikimybę, kas įvyko praeityje), tačiau,
manytina, tai netrukdo daryti išvados, kad abiem atvejais yra kalbama labiau apie
tikimybinį (įrodymų persvaros), bet ne visiško įsitikinimo įrodinėjimo standartą.518
Išvadą, kad išplėstinio turto konfiskavimo atveju taikytinas žemesnis nei asmens
pripažinimui kaltu taikomas įrodinėjimo standartas, sustiprina ir šiame darbe jau aptarta EŽTT praktika, pagal kurią šiuo atveju nėra būtina pačiu aukščiausiu standartu
įrodyti, kad asmuo yra padaręs ir kitų nusikaltimų (bet to, už kurį yra nuteistas) ir
kad jo sukauptas ir teisėtomis pajamomis nepagrįstas turtas yra gautas būtent iš šių
nusikalstamų veikų. Tačiau išvada apie nusikalstamą turto kilmę turi būti daroma
kruopščiai ištyrus ir įvertinus bylos aplinkybes, jų visumą (pvz., ištyrus visas aplinkybes, svarbias nustatant turto kilmę, asmens veiklą, socialinius ryšius, kriminalinę praeitį ir pan.), o ne remiantis vien nepaneigiamomis prezumpcijomis ar prielaidomis.519
Kol kas (baigiantis 2013 metams) Lietuvoje išplėstinio turto konfiskavimo taikymo praktikos dar nėra. Teismų sprendimų, kuriais būtų pritaikytas išplėstinis turto
konfiskavimas, LITEKO sistemoje rasti nepavyko. Mūsų kalbinti prokurorai ir apygardos teismo teisėjas teigė nė karto dar netaikę šio teisinio mechanizmo ir negirdėję
apie jo taikymą. Pasak kalbinto FNTT pareigūno, laikinojo nuosavybės teisių apribojimo niekad nėra prašoma tam, kad būtų užtikrintas išplėstinio turto konfiskavimo
taikymas. Kaip būtų galima tai paaiškinti? Tiek prokurorai, tiek FNTT pareigūnas
517

Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto
nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3 d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birželio 26 d.
redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai // Žin., 2005, Nr. 1-7. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248156&p_tr2=2>.
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Apie įrodinėjimo standartų aiškinimą EŽTT ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išsamiau žr. 1.3.1 skyriuje.
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Išsamiai apie tai rašoma 1.3.1.2.2 skyriuje.
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vienbalsiai teigė, kad išplėstinis turto konfiskavimas praktikoje nėra reikalingas, kadangi yra kitas kur kas paprasčiau pritaikomas mechanizmas – baudžiamoji atsakomybė pagal BK 1891 straipsnį už neteisėtą praturtėjimą, kurią pasitelkus galima taikyti ne išplėstinį, bet tradicinį turto konfiskavimą, teisėtomis pajamomis nepagrįstą
turtą pripažįstant pajamomis iš nusikalstamos veikos. Taigi kol kas išplėstinio turto
konfiskavimo norma neveikia. Jos perspektyvos Lietuvos teisėje priklauso nuo keleto aplinkybių. Visų prima nuo to, ar BK 1891 straipsnyje numatyta norma išlaikys
konstitucingumo testą Konstituciniame Teisme ir galbūt EŽTT, o galbūt ši norma
bus panaikinta įstatymų leidėjo valia, nelaukiant minėtų teismų sprendimų. Jeigu šie
testai būtų išlaikyti (kuo abejoti verčia nemažai argumentų, kurie bus išsakyti toliau)
ir (ar) įstatymų leidėjas nesiimtų ryžtingų žingsnių jai panaikinti, daug lems tai, kuria linkme klostysis BK 1891 straipsnio taikymo praktika, taip pat tai, ar bus įdiegtas
dar vienas alternatyvus turto paėmimo mechanizmas – civilinė teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto konfiskacija, kokios būtų nustatytos jo taikymo sąlygos ir kaip
būtų išspręstas šio naujojo mechanizmo santykio su išplėstiniu turto konfiskavimu
klausimas. Vertinant išplėstinio turto konfiskavimo perspektyvą, svarbu ir tai, kad
šio teisinio mechanizmo pagrindu priimtų teismų sprendimų konfiskuoti turtą pripažinimo ir vykdymo užsienio, visų pirma Europos Sąjungos, valstybėse perspektyvos yra kur kas geresnės nei kitų naujųjų alternatyvių teisinių mechanizmų pagrindu
priimtų sprendimų (pvz., civilinės konfiskacijos procese). Visa tai įvertinus, manytina, kad labiausiai tikėtinas netolimos ateities scenarijus Lietuvoje leidžia tikėtis išplėstinio turto konfiskavimo taikymo praktikos atsiradimo ir plėtotės.
4.1.2.2. NETEISĖTO PRATURTĖJIMO NUSIKALTIMO SUDĖTIS

Kaip minėta, 2010 metų gruodžio 22 d. priimtu įstatymu BK buvo papildytas ne
tik 723 straipsniu, numačiusiu išplėstinio turto konfiskavimo galimybę, bet ir
1891 straipsniu, numačiusiu baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą:
„1891 straipsnis. Neteisėtas praturtėjimas
1. Tas, kas turėjo nuosavybės teise didesnės negu 500 MGL vertės turtą, žinodamas
arba turėdamas ir galėdamas žinoti, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą iš trečiųjų asmenų perėmęs asmuo nuo
baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą atleidžiamas, jeigu jis iki
pranešimo apie įtarimą įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijoms ir aktyviai bendradarbiavo nustatant šio turto kilmę.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
*Pastaba. Pagal 1891 straipsnį baudžiamojon atsakomybėn traukiami tik asmenys, kurie Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnyje nustatytus požymius atitinkantį
turtą turi po šio įstatymo įsigaliojimo.“
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Idėja taikyti baudžiamąją atsakomybę už teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimą nėra nauja.520 Tiesa, ji retai sutinkama aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus pripažįstančiose šalyse. Europos Sąjungoje, mūsų žiniomis, tik
Prancūzijos BK 321-6 ir 321-6-1 straipsniai numato panašią nusikaltimo sudėtį, kurios taikymo apimtis vis dėlto yra siauresnė, ši norma yra nukreipta prieš asmenis,
susijusius su organizuotais nusikaltimais.521 Pasiremdama Prancūzijos pavyzdžiu,
2008 m. Europos Komisija iškėlė neteisėto praturtėjimo kriminalizavimo idėją kaip
vieną iš svarstytinų kovos su organizuotais nusikaltimais priemonių visos Europos
Sąjungos mastu (šalia idėjos taikyti civilinę konfiskaciją ir kitų idėjų).522 Tačiau į
Pasiūlymą dėl Direktyvos ši idėja nebuvo įtraukta. Be Prancūzijos, kitose Europos
Sąjungos valstybėse rezultatyvių iniciatyvų numatyti tokią atsakomybę būta tik
Italijoje (dar 1992 m.) po itin brutalaus mafijos išpuolio prieš antimafijos proceso
teisėją, jo artimuosius ir juos lydėjusius policininkus, bet priimtos nuostatos buvo
pripažintos prieštaraujančiomis Italijos Konstitucijai kaip pažeidžiančios asmenų
lygybės principą (dėl netinkamai apibrėžto subjektų rato) ir nekaltumo prezumpciją
(dėl teisės tylėti ginantis nuo kaltinimo nusikaltimo padarymu pažeidimo).523
Pasauliniu mastu neteisėto praturtėjimo kriminalizavimo, kai turto kilmės pagrindimo pareiga perkeliama kaltinamajam, idėja buvo iškelta 2003 m. Jungtinių
Tautų konvencijoje prieš korupciją. 2003 m. Konvencijos prieš korupciją 20 straipsnyje buvo pateikta rekomendacija „laikantis savo konstitucijos ir pagrindinių savo
teisinės sistemos principų, svarstyti galimybę priimti reikiamus teisės aktus ir imtis kitų būtinų priemonių, kad pagal pagrindinius jos nacionalinės teisės principus
baudžiamuoju nusikaltimu būtų laikomas tyčinis neteisėtas praturtėjimas, t. y. valstybės pareigūno žymus turto padidėjimas, kurio jis negali pagrįstai paaiškinti“.524
520

Šiame darbe neteisėtu praturtėjimu vadinamas toks nusikaltimas, kuriame neteisėta turto kilmė
yra preziumuojama. Norime pabrėžti šį aptariamo nusikaltimo skirtumą nuo kitų neteisėto praturtėjimo nusikaltimų: pinigų plovimo, disponavimo nusikalstamu būdu įgytu turtu, pajamų iš
kito asmens prostitucijos turėjimo, kuriuose turto nusikalstamos kilmės įrodinėjimui taikomas
baudžiamojo proceso įrodinėjimo standartas.

521

Pagal Prancūzijos BK norint patraukti asmenį atsakomybėn dėl neteisėto praturtėjimo, būtina
nustatyti aplinkybes, kurių Lietuvos BK 1891 straipsnis nustatyti nereikalauja: kad kaltinamasis
turi reguliarių kontaktų su vienu ar keliais asmenimis, kurie yra padarę nusikaltimų, baudžiamų
mažiausiai 5 metų laisvės atėmimo maksimalia bausme arba kad jis gavo naudos iš tokių nusikaltimų ar iš tokių nusikaltimų aukų. Plačiau apie tai žr. 3.5.3 skyrių Prancūzija.
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Žr. 2.2.4 skyrių Europos Komisijos komunikatas „Pajamos iš organizuoto nusikalstamumo: užtikrinkime, kad nusikalsti nebūtų pelninga“.
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Žr. 3.4.3 skyrių Italija.
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2003 m. Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, Lietuvos Respublikos ratifikuota 2006 m.
gruodžio 5 d. // Žin., 2006, Nr. 136-5145. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=289015&p_tr2=2>.
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Ši idėja buvo nukreipta ne į asmenis, susijusius su organizuotais nusikaltimais, ir jų
turtą, bet į valstybės pareigūnus ir jų turtą, t. y. asmenis, kurių turtas ir turtiniai interesai privalo būti viešai deklaruoti ir kurių turto padidėjimas dėl viešai nedeklaruotų priežasčių kelia iš tiesų pagrįstų įtarimų dėl tokių pajamų neteisėtumo.
Pasaulyje nemažai valstybių, atsižvelgusios į šią rekomendaciją ir pamatinius
nacionalinės teisės principus, savo baudžiamuosiuose įstatymuose numatė neteisėto praturtėjimo sudėtį, bet vėl pažymėtina, daugeliu atvejų siauresne apimtimi nei
Lietuva – nusikaltimo subjektu numatydamos tik valstybės pareigūnus.
4.1. lentelė. Valstybės, kuriose numatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą
praturtėjimą525
EUROPA

Lietuva, Prancūzija

AFRIKA

Alžyras, Angola, Botsvana, Egiptas, Etiopija, Gabonas, Lesotas,
Madagaskaras, Malavis, Nigeris, Ruanda, Senegalas, Siera Leonė, Uganda

LOTYNŲ
AMERIKA

Antigva ir Barbuda, Argentina, Bolivija, Ekvadoras, Gajana, Hondūras,
Jamaika, Kolumbija, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Nikaragva, Panama,
Paragvajus, Peru, Salvadoras, Venesuela

AZIJA

Bangladešas, Butanas, Brunėjus, Filipinai, Indija, Kinija, Libanas, Malaizija,
Nepalas, Pakistanas

ŠIAURĖS
AMERIKA,
OKEANIJA

Nėra

Vertinant nustatytas baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą sąlygas, Lietuva gali drąsiai vadintis ne tik Europos, bet ir pasaulio „čempione“ pagal tai,
kaip plačiai ir lengvai ši norma gali būti pritaikyta. Represinių kriminalinių priemonių panaudojimo šioje srityje galimybėmis „aplenkėme“ netgi tokias valstybes kaip
Antigva ir Barbuda ar Siera Leonė.526 Visų pirma Lietuvos teisėje baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą galima net ir tuomet, kai teisėsaugos institucijos
neturi jokių duomenų, kad turto turėtojas yra padaręs kokį nors teisės pažeidimą (net
nekalbant apie nusikaltimo padarymą). Pakanka tik mokestinio patikrinimo ir kitais
duomenimis nustatyti, kad asmens faktiškai turimo ir teisiškai pagrįsto turto vertė
skiriasi tam tikra apimtimi tam, kad teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto turėjimas
525

Pagal Muzila L., Morales M., Mathias M., Berger T. On the take. Criminalizing Illicit Enrichment
to Fight Corrption. Stolen Asset Recovery Initiative. Th World Bank.UNODC. Prieiga per internetą: <http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/on_the_take-_criminalizing_illicit_enrichment_
to_fight_corruption.pdf>.

526

Žr. 2004 m. Antigvos ir Barbudos Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnį, 2008 m. Siera
Leonės Antikorupcijos įstatymo 27 straipsnį. Šaltinis: Muzila L., Morales M., ibid.
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būtų įvardytas nusikaltimu, ir tokiu būdu atveriamas kelias kriminalinės bausmės ir
turto konfiskavimo pritaikymui.527 Antra, Lietuvoje baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą gali būti taikoma visiems asmenims, ne tik tokiems, apie kuriuos
yra duomenų, kad jie yra susiję su organizuotais nusikaltimais ar kurie yra valstybės
pareigūnai. Be turto konfiskavimo, asmenims numatyta ir kriminalinė sankcija, kuri
gali būti labai griežta (iki 4 metų laisvės atėmimo arba iki 1000 MGL (130 000 Lt) baudos), taip pat asmenys įgyja teistumą, o tai tampa pagrindu juos ateityje pripažinti recidyvistais. Suprantama, galimybė griežtai bausti asmenis ir paimti jų turtą neturint
jokių duomenų, kad jie yra padarę kokį nors teisės pažeidimą (net nekalbant apie nusikaltimo padarymą), o tik išsiaiškinus, kad jie turi nemažai turto, kurio nėra deklaravę ir (ar) kurio šaltinių jie nesiteikia paaiškinti, labai viliojančiai skamba teisėsaugos pareigūnams, kurie kasdieniame sunkiame darbe susiduria su nusikaltimų ir iš
jų gaunamos naudos išaiškinimo sunkumais. Ne taip viliojančiai skamba asmenims,
kurie turi nepagrįsto turto, bet nėra nusikaltę ir nėra verti baudžiamosios atsakomybės, ir kuriems gresia patirti neproporcingus jų teisių suvaržymus.
Lietuviškąją neteisėto turto praturtėjimo sudėtį ir jos pritaikymo galimybes lyginant su išplėstiniu turto konfiskavimu, matyti, kad jos taikymo sritis kur kas platesnė, o pats taikymas nereikalauja didelių pastangų (dėl ko, kaip minėta, bent jau
šiuo metu praktikoje išplėstinis turto konfiskavimas nėra taikomas ir yra visiškai
nukonkuruotas šios priemonės).
4.2. lentelė. Išplėstinio turto konfiskavimo ir baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą taikymo sąlygos ir pasekmės Lietuvoje
Išplėstinis turto konfiskavimas

Baudžiamoji atsakomybė
už neteisėtą praturtėjimą

Asmenų, kuriems
Pripažintiems padarius apysunkį ar
Visiems asmenims
taikytina priemonė, ratas sunkesnį savanaudišką nusikaltimą
Turto kilmė

Turto kilmės
įrodinėjimo standartas
ir įrodinėjimo pareiga

527

Iš nusikalstamų veikų

Iš bet kokių teisės pažeidimų
arba nenustatytų šaltinių

Pagrindas manyti (remiantis
konkrečiais duomenimis, kuriuos
turi surinkti kaltinimas)

Jokių duomenų apie turto
kilmę nereikia (?)
Turto įgijimo neteisėtumas
preziumuojamas iš neatitikimo
tarp asmens teisėtomis
pajamomis pagrįstų pajamų
ir jo turimo turto vertės,
iki asmuo neįrodo kitaip (?)

Kad tai abejotinas pagrindas taikyti tradicinį iš nusikalstamos veikos gauto turto konfiskavimą,
bus paaiškinta toliau tekste.

313

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

Išplėstinis turto konfiskavimas
Neatitikimas tarp asmens
teisėtomis pajamomis
250 MGL (32 500 Lt)
pagrįstų pajamų ir jo
turimo turto vertės

Poveikio priemonė

Iš nusikalstamų veikų
gautas turtas konfiskuojamas

Baudžiamoji atsakomybė
už neteisėtą praturtėjimą

500 MGL (65 000 Lt)

a) Teisėtomis pajamomis
nepagrįstas turtas
konfiskuojamas;
b) bauda (iki 1000 MGL) arba
laisvės atėmimas (iki 4 metų);
c) teistumas (vienas pagrindų
asmenį pripažinti recidyvistu)

Matyti, kad baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą taikymo sritis
yra nežymiai siauresnė tik vienu aspektu – reikalaujamu neatitikimu tarp asmens
teisėtomis pajamomis pagrįstų pajamų ir jo turimo turto vertės.528 Kita vertus, nėra
labai prasminga lyginti šią ir kitas aptariamų teisinių mechanizmų taikymo sąlygas
izoliuotai nuo kitų jų taikymo sąlygų ir neatsižvelgiant į jų taikymo pasekmių griežtumo skirtumus. Tuomet, kai asmuo yra nuteistas už apysunkį ar dar sunkesnį savanaudišką nusikaltimą ir, be to, byloje yra duomenų, kad jo nusikalstama ir naudą
generuojanti veikla buvo tęstinio pobūdžio, teisėtos ir faktinės turto vertės neatitikimo slenkstis išplėstiniam turto konfiskavimui taikyti gali būti ir santykinai nedidelis.529 Užtat kalbant apie situaciją, kurioje nėra jokių duomenų apie tai, kad asmuo
padarė kokį nors teisės pažeidimą ir kad jis užsiima naudą generuojančia neteisėta
veikla, ir ketinant taikyti ne tik jo turto paėmimą, bet dar ir baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą, įskaitant bausmę, galinčią siekti net iki 4 metų laisvės
atėmimo (nereikia pamiršti, kad asmeniui pritaikomos ir mokestinės prievolės, ir
mokestinė atsakomybė), teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto vertė turi būti labai reikšminga ir, manytina, tikrai kur kas didesnė, nei ekonominės klasės naujo

528

32 500 Lt vertės skirtumas laikytinas nežymiu turint galvoje, dėl kokios vertės turto asmenims
paprastai yra pateikiami kaltinimai dėl neteisėto praturtėjimo. Teismo nuosprendžiai dėl neteisėto praturtėjimo rodo, kad daugeliu atvejų kalbama apie nekilnojamąjį turtą: butus, namus,
sklypus, 450 000 Lt, 796 000 Lt, 7,15 mln. Lt vertės ir pan.

529

O. Fedosiuko nuomone, išplėstinis turto konfiskavimas turėtų būti taikomas esant reikšmingoms disproporcijoms tarp asmens pagrįsto ir faktiškai turimo turto, kur kas didesnėms,
nei numatyta galiojančiame BK 1891 straipsnyje. Jo nuomone, tai, koks disproporcijos dydis
būtų pakankamas, galėtų būti paliekama teismo vertinimui konkrečioje byloje. Fedosiuk O.
Baudžiamųjų įstatymų prieš neteisėtas pajamas ir korupciją leidyba: tarp gerų siekių ir legitimumo // Jurisprudencija, 2012, 19 (3), p. 1221, 1224.
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automobilio vertė (apie 65 000 Lt), ji turėtų būti orientuojama į nekilnojamojo turto
vertės lygmenį (manytina, apie 100 000 EUR, apie 2000–2500 MGL).530
BK 1891 straipsnyje nereikalaujama, kad asmens turimo turto kilmė būtų nusikalstama. Net nereikalaujama, kad jis būtų gautas iš kitokių teisės pažeidimų. Jis
gali būti netgi nenustatytos kilmės.531 Pakanka, kad turtas nebūtų teismui pateiktų
duomenų pagrindu pagrįstas teisėtomis asmens pajamomis.
Tai kelia dvejopų abejonių. Pirma, ar nuoseklu ir proporcinga laikyti nusikalstama
veika (net apysunkio nusikaltimo pavojingumo) turto turėjimą, kai veika, iš kurios jis
gautas, nėra nusikalstama? Antra, ar pagrįsta turtą, kuris nėra gautas iš nusikalstamos
veikos, laikyti iš nusikalstamos veikos gautu turtu ir tuo pagrindu taikyti tradicinį
pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimą (remiantis BK 72 straipsnio 2 dalimi)?
Galima pateikti nemažai pavyzdžių, iliustruojančių pirmąją abejonę – kiek pagrįsta laikyti nusikalstamu turėjimą turto, kuris yra gautas iš nenusikalstamų veikų.
Antai asmuo verčiasi prostitucija (atsakomybę už tai numato ATPK 1821 straipsnis)
ir sukaupia tam tikro turto, viršijančio nedidelę BK 1891 straipsnyje numatytą turto vertės ribą. Prostitucija nėra nusikalstama. Kokiu pagrindu vienas iš jos elementų (pajamų iš intymaus bendravimo turėjimas) tampa nusikalstamas ir netgi siekia
apysunkio nusikaltimo pavojingumo lygį? Analogiškos abejonės kyla žvelgiant ir į
kitus pavyzdžius: nelegalaus darbo, smulkaus neteisėto disponavimo akcizinėmis
prekėmis ir pan. Gauti pajamas tokiais būdais nėra nusikalstama, bet jas kaupti ir
laikyti – nusikalstama? Jeigu būtų mėginama grįsti turtinės naudos gavimo didesnį pavojingumą už patį teisės pažeidimą, iš kurio ši nauda gaunama, tuo, kad turtas gali būti sukaupiamas iš kelių administracinių pažeidimų, iš tęstinės neteisėtos
veiklos, toks argumentas neatrodo pakankamai įtikinamas. Juk patys pažeidimai
dėl tęstinumo netampa nusikalstami. O pajamų iš jų turėjimas kažkodėl tampa. Tai
neatrodo logiška ir nuoseklu. Reikia turėti galvoje ir tai, kad neteisėta, bet nenusikalstama veika, kuri gali tapti pagrindu taikyti BK 1891 straipsnį, ne visuomet bus
tęstinė, ir tokiu atveju veikos tęstinumo argumentas, kuriuo gali būti mėginama pateisinti BK 1891 straipsnio taikymą nenusikalstamos kilmės turto savininko atžvilgiu, iš viso nebegalioja. Dar prieštaringiau skamba tai, kad baudžiamoji atsakomybė
pagal BK 1891 straipsnį kyla ne tik tuomet, kai turtas yra gautas iš administracinių
teisės pažeidimų, bet ir tuomet, kai turto kilmė teismui yra nežinoma. Tuomet galima tik daryti jokiais konkrečiais duomenimis nepagrįstą prielaidą, kad turto kilmė
530

Už ženklų teisėtomis pajamomis pagrįsto ir faktiškai turimo turto vertės skirtumo padidinimą
pasisako ir O. Fedosiukas, žr. Fedosiuk O., 2012, 19 (3), p. 1223.

531

Tokiu atveju pastebimas prieštaravimas BK 1891 straipsnio pavadinimui „Neteisėtas
praturtėjimas“.
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yra neteisėta (žinia, baudžiamosiose bylose prielaidų pagrindu konstatuoti nusikalstamos veikos požymius yra draudžiama). Darytina išvada, kad toks reguliavimas
nėra nuoseklus ir sistemiškas, jis užtraukia nepagrįstai griežtą (neproporcingą) atsakomybę ir, manytina, prasilenkia su ultima ratio principu.
Pažymėtina, kad BK numato dar mažiausiai tris nusikaltimų sudėtis, kuriose
numatoma atsakomybė ne už pajamas generuojančią veiką, bet už patį disponavimo
neteisėtai gautomis pajamomis faktą. Ir visais šiais atvejais pajamų kilmė, skirtingai
nuo BK 1891 straipsnio, yra nusikalstama: nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas
arba realizavimas (BK 189 straipsnis), nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kurio viena iš veikų yra įvairių sandorių su turtu, įgytu iš nusikalstamos
veikos, atlikimas (BK 216 straipsnis) ir pelnymasis iš kito asmens prostitucijos (viena
iš veikų – turėjimas pajamų iš kito asmens prostitucijos, BK 307 straipsnis532). Taigi
galiojančiame BK iki 1891 straipsnio priėmimo nebuvo ir nėra kitų pavyzdžių, kad
disponavimas turtu, gautu iš nenusikalstamos veikos, arba turtu, kurio kilmė yra
apskritai nežinoma, užtrauktų baudžiamąją atsakomybę. Manytina, tokia įstatymų
leidėjo pozicija buvo nuosekli, sistemiška ir deranti su proporcingumo principu.
Praktikoje, deja, visuose šešiuose šiuo metu mums žinomuose apkaltinamuosiuose nuosprendžiuose pagal BK 1891 straipsnį asmenys buvo nuteisti ne už nusikalstamos, o būtent už teismui nežinomos kilmės turto turėjimą (kas matyti ne
tik iš formuluočių nuosprendžių rezoliucinėse dalyse, bet ir iš bylos medžiagos;
pajuodinimai – mano):
„Daroma išvada, kad Mokėtojas ir jo sutuoktinė negalėjo turėti pakankamai pajamų nekilnojamajam turtui, adresu (duomenys neskelbtini) įsigyti, arba turtas įsigytas iš mokesčių administratoriui nežinomų šaltinių (t. 2, b. l. 167–180). Taigi, ištirti ir išanalizuoti bylos medžiagoje esantys įrodymai leidžia neabejotinai teigti, kad
S. Š. ir V. Š. padarė jiems inkriminuojamą nusikaltimą ir jų veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1891 str. 1 d.“ 533
„Teismas daro besąlyginę išvadą, kad kaltinamoji R. P. padarė nusikaltimą, numatytą BK 1891 str. 1 d., nes įsigaliojus šiai įstatymo normai, ji turėjo nuosavybės teise
didesnės negu 500 MGL vertės turtą, žinodama, kad tas turtas negalėjo būti įgytas
532

Gali kilti abejonių, ar pajamos iš kito asmens prostitucijos yra nusikalstamos kilmės. Manau,
taip, nes, kriminalizuojant pajamų iš kito asmens prostitucijos turėjimą, netiesiogiai yra baudžiama už sąvadavimą ar net prostitucijos organizavimą, darant gyvenimo logika grįstą prielaidą, kad pajamų iš kito asmens prostitucijos šaltinis gali būti (tik) šios nusikalstamos veikos. Jeigu
asmuo turi pajamų iš kito asmens prostitucijos, nes prostitucija užsiimantis asmuo savanoriškai
jį remia (kaip šeimos narį, draugą ir pan.), suprantama, tai negali užtraukti baudžiamosios atsakomybės už pajamų iš kito asmens prostitucijos turėjimą pagal BK 307 straipsnį.

533

Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. baudžiamasis įsakymas baudžiamojoje
byloje Nr. 1-2019-919/2012.
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teisėtomis pajamomis. Žinojimas pasireiškė tuo, kad kaltinamasis neturėjo teisėtų
pajamų didesnės negu 500 MGL vertės turto įsigijimui.“534
„A. B. kaltė dėl to, kad žinodamas, jog turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, jis po 2010-12-11 įstatymo XI-1199 įsigaliojimo turėjo nuosavybės teise didesnį
negu 500 MGL vertės turtą – (...)– kurį neturėdamas teisėtų pajamų įgijo 2009-05-11
pirkimo–pardavimo sutartimi už 200.000 litų, pilnai įrodyta, jo veika pagrįstai kvalifikuota pagal LR BK 189 1 str. 1 d.“535
Pirmajame Lietuvoje nuosprendyje pagal BK 1891 straipsnį teismas konstatavo,
kad turto kilmė neteisėta, nors taip pat nenustatė, kaip jis buvo gautas, nenustatyta,
kad jis būtų nusikalstamos kilmės:
„J. K. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad kratos, atliktos jo nuomojamame seife, metu rasti ir paimti 31100 USD nuosavybės teise priklauso jam, kaip fiziniam asmeniui. Šios piniginės lėšos gautos neteisėtu būdu. Jis atsisakąs įvardinti šių lėšų gavimo šaltinius. Minėtus pinigus jis įgijo
laikotarpyje nuo 2010-03-01 iki 2010-11-24, tačiau jų įgijimo negalintis pagrįsti jokiais dokumentais.“
Rezoliucinėje nuosprendžio dalyje teismas konstatavo: „J. K. kaltė įvykdžius jam
inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 1891 str. 1 d., yra įrodyta visiškai – jis nuosavybės teise turėjo didesnės vertės nei 500 minimalių gyvenimo lygių
turtą – pinigines lėšas: 31100 USD (ekvivalentas litais – 81631,28, apskaičiavus pagal
2010-12-22 Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį) grynaisiais pinigais, žinodamas, kad šios piniginės lėšos nėra įgytos teisėtomis pajamomis.“536
Pažymėtina, kad neteisėto praturtėjimo klausimus sprendžiant civilinės konfiskacijos procese, kur būtų sprendžiama tik dėl turto paėmimo remiantis principu „iš
neteisės negali kilti teisė“ pagrįstumo, bet ne dėl asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, minėti reguliavimo nuoseklumo, taikomų priemonių pasekmių
asmeniui proporcingumo ir ultima ratio principo keliami klausimai sukeltų daug
mažiau abejonių.
Antroji anksčiau minėta abejonė – ar pagrįsta taikyti tradicinį turto konfiskavimą neteisėto praturtėjimo atveju tuomet, kai byloje nėra duomenų, kad turtas yra
534

Kauno miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 15 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje
Nr. 1-464-311/2013. Identiška formuluotė yra ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-50-296/2013 bei Panevėžio miesto apylinkės
teismo 2013 m. gegužės 27 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-32-389/2013.

535

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 30 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje
Nr. 1-518-754/2013.

536

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 21 d. baudžiamasis įsakymas baudžiamojoje
byloje Nr. 1-290-387/2011.
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gautas nusikalstamu būdu. BK 72 straipsnio 3 dalis aiškiai apibrėžia, kad pagal šį
straipsnį turtas konfiskuojamas, jeigu jis yra gautas iš baudžiamajame kodekse uždraustos veikos. O šiuo atveju taip nėra. Aiškinimas, kad turto kilmę nusikalstama
padaro pats asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 1891 straipsnį faktas, nėra logiškas ir pagrįstas. Visų pirma dėl to, kad turtas nėra gautas iš šios
nusikalstamos veikos. Jis yra įgytas iš kitų šaltinių (kuriuos baudžiamojo proceso
metu turėjo išsiaiškinti kaltinimas ir teismas), o ne iš BK 1891 straipsnyje aprašytos nusikalstamos veikos. Jeigu byloje būtų nustatyta, kad asmuo sukaupė turtą iš
administracinių teisės pažeidimų, kiek logiška būtų ir toliau teigti, kad jis gautas
nusikalstamu būdu? Nekalbant apie atvejus, kai turto kilmė byloje iš viso nenustatyta. Jeigu vadovautumėmės logika, kad asmens nuteisimas daro jo visą turimą turtą, kuris tapo viena iš prielaidų jo baudžiamajai atsakomybei, nusikalstamos kilmės,
galima nuklysti labai toli nuo turto konfiskavimo esmės. Pavyzdžiui, kai asmuo nuteisiamas pagal BK 221 straipsnį už turto deklaracijos nepateikimą apie turimą turtą, šis turtas, remiantis minėta logika, taip pat turėtų būti pripažintas nusikalstamos kilmės ir konfiskuotas. Tas pats galiotų, kai asmuo nesumoka turto ar pajamų
mokesčių – negi visą asmens turimą turtą ar pajamas reikėtų laikyti nusikalstamos
kilmės? Tikriausiai daug kas sutiktų, kad toks sprendimas būtų nepagrįstas ir užtrauktų aiškiai neproporcingai sunkias pasekmes nuteistajam.
Šiame darbe jau buvo analizuojama panaši loginė klaida, kuri yra daroma kontrabandos dalyką visais be išimčių atvejais pripažįstant iš nusikalstamos veikos gautu turtu, netgi tuomet, kai kontrabandos dalykas yra asmens muitinėje nedeklaruoti, bet teisėtai įgyti pinigai (uždarbis, paskola, pajamos pardavus prekes). Minėta, be
kita ko, pasiremiant ir EŽTT praktika, kad nusikalstamos veikos dalykas gali būti
pagrįstai pripažintas iš nusikalstamos veikos gautu turtu tik tuomet, kai jis sutampa
su nauda, gauta iš nusikalstamos veikos. Kitais atvejais dalykas gali būti konfiskuojamas tik pripažinus jį nusikalstamos veikos padarymo priemone ar įrankiu ar kitais pagrindais (kai dalykas yra civilinėje apyvartoje draudžiamas daiktas).537
Praktikoje visose minėtos bylose, kuriose asmenys buvo pripažinti kaltais dėl BK
1
189 straipsnyje numatyto nusikaltimo, jų turtas, kurio kilmė visais atvejais teismo
nebuvo nustatyta, buvo pripažintas gautu iš nusikalstamos veikos ir konfiskuotas.
Konfiskavimo pagrįstumo klausimas galėtų būti vertinamas kitaip, jei nenusikalstamos kilmės turtui būtų taikomas konfiskavimas specialiame civiliniame
procese, o ne tradicinis iš nusikalstamos veikos gauto turto konfiskavimas (BK 72
straipsnio 3 dalis).

537
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Ligi šiol akademinėse publikacijose ir pasisakymuose, taip pat kituose šaltiniuose vienu problemiškiausių aptariamo teisinio mechanizmo aspektų nurodoma
grėsmė pažeisti nekaltumo prezumpciją. Iš nekaltumo prezumpcijos kyla pareiga
kaltinimui nepaliekant pagrįstų abejonių įrodyti kiekvieną nusikalstamos veikos
požymį, o kaltinamasis turi teisę neįrodinėti savo nekaltumo, turi teisę tylėti.538
O. Fedosiuko nuomone, pati neteisėto praturtėjimo kriminalizavimo idėja kertasi
su šiuo esminiu procesiniu principu.539 Tokios abejonės buvo reiškiamos dar rengiant BK 1891 straipsnio projektą tiek mokslininkų (Lietuvos teisės instituto), tiek
praktikų (Lietuvos apeliacinio teismo).540 Mūsų darytų interviu metu tokia abejone
pasidalijo ir G. Švedas bei Vilniaus apygardos teismo teisėjas A. Valantinas.541 Dėl
BK 1891 straipsnio nuostatų prieštaravimo nekaltumo prezumpcijai Lietuvos teismai jau buvo kreipęsi ir į Konstitucinį Teismą, kuris atsisakė nagrinėti jų prašymą
remdamasis tuo, kad „BK 1891 straipsniu nėra reguliuojamas nusikalstamos veikos
įrodinėjimo procesas. Taigi pareiškėjo argumentai, susiję su baudžiamojo proceso teisės normų taikymu, tiriant ir įrodinėjant BK 1891 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas, teisiškai nepagrindžia, kad BK 1891 straipsnio 1 dalyje numatytu
teisiniu reguliavimu gali būti pažeidžiamas nekaltumo prezumpcijos principas, verčiama duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius“.542
Neteisėto praturtėjimo kriminalizacijos suderinamumo su nekaltumo prezumpcija
problemos aktualumą netiesiogiai parodo ir tai, kad Italijos Konstitucinis Teismas
Italijos BK numatytą neteisėto praturtėjimo nusikaltimo sudėtį pripažino prieštaraujančia Italijos Konstitucijai dėl jos prieštaravimo nekaltumo prezumpcijos
reikalavimams.543
L. Pakštaitis, pritardamas Konstitucinio Teismo pozicijai, laikosi nuomonės, kad
prieštaravimo nekaltumo prezumpcijai problema nėra užprogramuota neteisėto
538

Plačiau žr.: Goda G. Nekaltumo prezumpcija: įtvirtinimas Lietuvos teisėje ir kai kurie turinio
aspektai // Teisė, 2002, Nr. 44, p. 42–52.

539

Fedosiuk O. Baudžiamųjų įstatymų prieš neteisėtas pajamas ir korupciją leidyba: tarp gerų siekių
ir legitimumo // Jurisprudencija, 2012, 19 (3), p. 1220.

540

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Medžiaga klausymams dėl Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio papildymo, 72 straipsnio pakeitimo ir Kodekso
papildymo 723 ir 1891 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIP-2344, 2010 m. spalio 28 d. Prieiga
per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/2012/s120625.htm>.

541

2013 m. gegužės–birželio mėn. daryti ekspertiniai interviu.

542

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimas dėl pareiškėjo – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 189–1 straipsnis (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Prieiga per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/2012/s120625.htm>.

543

Italijos Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 48. Prieiga per internetą:
<http://www.cortecostituzionale.it/actionIndiciAnnuali.do>. Plačiau žr. skyrių 3.4.3.
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praturtėjimo idėjoje ar BK 1891 straipsnio dispozicijoje, ji gali būti išspręsta tinkamai aiškinant ir taikant šią teisės normą. „Kad ši prezumpcija įrodinėjant neteisėtą
praturtėjimą nebūtų pažeidžiama, svarbiausia yra tai, kad kaltinimo našta tenka
prokurorui (valstybei, kaltinimui), o ne kaltinamam neteisėtu praturtėjimu asmeniui. Tai, kad asmuo kaltinamas neteisėtu praturtėjimu, nereiškia, kad kaltinimas
pasitvirtins: kaltinimas nepasitvirtina savaime, be aktyvaus kaltintojo vaidmens. Jei
įrodinėja prokuroras, nėra jokio įrodinėjimo naštos perkėlimo ar nekaltumo prezumpcijos pažeidimo. Jei įrodinėjama kryptingai, remiantis leistinais įrodymais,
nekaltumo prezumpcija gali būti paneigta. Todėl rungtyniškas ir sąžiningas procesas turi pakankamai būdų išspręsti nekaltumo prezumpcijos pažeidimo problemą.
Atmestina ir tai, kad BK 1891 straipsnis pats savaime suponuoja pareigą įrodinėti
turto teisėtumo kilmę.“544
Teigdamas, kad „kaltinimas nepasitvirtina savaime, be aktyvaus kaltintojo vaidmens“, L. Pakštaitis yra visiškai teisus kalbant apie tokias nusikaltimų sudėtis, kuriose sudėties požymiai yra parašyti pozityvia forma, tiesiogiai nurodant jų turinį.
Atitinkamą nusikalstamų veikų požymių turinį privalo įrodyti kaltinimas, o kaltinamasis gali nepateikti teismui jokių duomenų. Jei kaltinimas nepateiks įtikinamų
duomenų, įrodančių požymio buvimą, požymis liks neįrodytas, o kaltinamasis bus
išteisintas. Taip yra, pavyzdžiui, bylose dėl nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo, kuriose nusikalstamą turto kilmę kaltinimas turi įrodyti labai konkrečiais ir
neginčijamais duomenimis.545 Tačiau BK 1891 straipsnyje matome sudėtį su negatyviai aprašytu požymiu – turtas nėra pagrįstas teisėtomis pajamomis.546 Įstatymas
neapibrėžia požymio turinio, jis tik parodo, kas į jį nepatenka (teisėtai pagrįstos pajamos). Taigi požymio turinys tampa nepaprastai platus (kaip jau minėta, dėl tokios
teisinės technikos ši nusikaltimo sudėtis apima ne tik nusikalstamos, bet ir bet kokios neteisėtos ir net nežinomos kilmės turto turėjimą). Atskiras klausimas, ar toks
nusikaltimų sudėties požymių aprašymo būdas neprieštarauja baudžiamojo įstatymo konkretumo ir apibrėžtumo principui. Tai, kad tokia plati kriminalizacija kelia
abejonių proporcingumo principo požiūriu, jau buvo minėta. Nekaltumo prezumpcijos ir konkrečiai įrodinėjimo pareigos paskirstymo bei kaltinamojo teisės nesigin544

Pakštaitis L., p. 335.

545

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose 2K-147/2010, 2K-7-330/2011, 2K-467/2012.

546

Lietuvos baudžiamojoje teisėje yra dar viena nusikaltimo sudėtis, kurioje, remiantis Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo praktika, tam tikros kategorijos bylose atsiranda negatyviai aprašytas požymis – turto iš įmonės pasisavinimas, jeigu turtas nebuvo panaudotas įmonės, iš kurios jis
pasisavintas, naudai. Šiuo atveju turto panaudojimo įmonės naudai požymis yra negatyviai aprašytas, jis rodo ne kas yra, bet kas nėra pasisavinimas. Apie tokio požymio įrodinėjimo problematiką rašoma plačiau 4.1.1.1.1.3 skyriuje.
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ti („tylėti“) požiūriu kyla klausimas, ką turėtų įrodinėti kaltinimas, kai nusikaltimo
sudėties požymis yra aprašytas negatyvia forma? Paprastai tariant, kaip įrodyti, kad
turto kilmė yra nežinoma (kas tolygu „nėra pagrįsta teisėtomis pajamomis“)? Ar
daug pastangų tai reikalauja? Jeigu prokuratūra nesivargins surinkti duomenų, rodančių, iš kur atsirado skirtumas tarp oficialiai deklaruotų ir faktinių asmens turto
ir pajamų, tai ir bus pagrindas teigti, kad „turto kilmė nežinoma“, t. y., kad jis „nėra
gautas iš teisėtų pajamų“? O ar ne kaltinamasis tuomet yra priverstas įrodinėti, kad
turto kilmė nėra nežinoma, kad jis gautas iš teisėtų pajamų? Negatyvieji sudėties
požymiai yra preziumuojami iki jie nėra paneigiami surinktais duomenimis. O tai
ir užprogramuoja negatyvia forma aprašytų nusikaltimo sudėčių požymių prieštaravimą nekaltumo prezumpcijai.
Yra dar vienas ypatumas, kurį lemia nusikaltimo požymių apibrėžimas negatyvia forma. Tai kaltinimo funkcijos ir jo įrodinėjimo krypties iškreipimas. Faktiškai
bylose pagal BK 1891 straipsnį kaltinimas, siekdamas išsamiai ištirti bylą, turėtų dėti
visas pastangas, kad išsiaiškintų visus teisėtus asmens turto šaltinius (tuomet turtas, gautas iš nenustatytų šaltinių, būtų pripažįstamas „negautu iš teisėtų šaltinių“).
Taigi prokuratūros darbo kryptis – pagalba kaltinamajam, jį teisinančių aplinkybių
(teisėtų jo pajamų ir turto šaltinių) paieška. Tai ne tik nesuderinama su kaltinimo
funkcija baudžiamojoje byloje. Tai kelia pavojų, kad tokiai įrodinėjimo krypčiai nebus dedama pakankamai pastangų, nes vargu ar pagrįsta būtų teigti, kad kaltinimas
turi interesą, kad kaltinamasis sėkmingai pagrįstų visą savo turtą ir pajamas.
Sprendžiant asmens turto neteisėtumo klausimą civilinio proceso tvarka, kai
sprendžiami ne asmens baudžiamosios atsakomybės, o tik neteisėtai įgyto turto
konfiskavimo klausimai, negalioja nekaltumo prezumpcija, atitinkamai yra kitaip
sprendžiamos įrodinėjimo pareigos, asmeniui nepalankių prezumpcijų panaudojimo klausimai. Atitinkamai vienu iš minėtų problemų sprendimo galimų variantų
būtų BK 1891 straipsnio panaikinimas ir jo pakeitimas civilinės konfiskacijos mechanizmu. Kol pastarasis mechanizmas nėra įteisintas, teisėsaugos pareigūnų patirtis taikant BK 1891 straipsnį, o būtent įsisąmoninta taisyklė, kad tiriant savanaudiškus nusikaltimus būtina ištirti skirtumą tarp asmens faktiškai turimo ir teisėtomis
pajamomis pagrįsto turto, galėtų būti sėkmingai panaudojama taikant išplėstinį
turto konfiskavimą.
4.1.2.3. TURTO KONFISKAVIMO BAUSMĖ

Turto konfiskavimo bausmė yra dar viena į nusikalstamą veiką padariusio asmens
turtą nukreipta poveikio priemonė plačioje ir įvairiaspalvėje teisinių mechanizmų
paletėje. Tokią bausmę Vakarų Europos valstybėse numato tik Prancūzijos ir iš dalies Austrijos BK (Vokietijoje ši bausmė buvo taikoma 1992–2002 metais), o Rytų
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Europoje yra kelios valstybės (Latvija, Čekija, Slovakija, Bulgarija), kurios „paveldėjo“ šią bausmę iš savo sovietinių baudžiamųjų įstatymų ir taiko ją ligi šiol.547
Lietuvos tarybinio 1961 metų BK 35 straipsnyje ši bausmė taip pat buvo numatyta ir taikyta iki pat naujojo BK įsigaliojimo 2003 metais, kai jos buvo atsisakyta.
Pagal veikimo principą nuteistojo asmens turto atžvilgiu turto konfiskavimo bausmę galima prilyginti nediskriminaciniam masinio naikinimo ginklui.
Pasitelkus šį teisinį mechanizmą gali būti nediskriminaciškai paimamas visas nuteistojo turtas nepriklausomai nuo to, teisėtai ar neteisėtai jis įsigytas. Lygiai tokiu
pačiu principu, tik mažesne apimtimi, taikoma baudos bausmė.
Ši turto paėmimo priemonė, skirtingai nuo visų ligi šiol aptartų, visiškai eliminuoja turto kilmės įrodinėjimo klausimą. Tai ne tik palengvina kaltinimo darbą, bet
ir itin išplečia jos taikymo apimtį – šia bausme gali būti paimamas visas nuteistojo turtas. Ir nors ši priemonė turi tam tikrų jos skvarbą ir efektyvumą mažinančių
ypatumų, o būtent, kad ji 1) gali būti taikoma tik priėmus apkaltinamąjį nuosprendį
(nes tai yra kriminalinė bausmė) ir 2) netaikoma tretiesiems asmenims perduotam
turtui548, jos taikymas kelia nemažų pavojų, kad gali būti pažeistas proporcingumo
principas.
Atsižvelgiant į tai yra ar gali būti nustatomi įvairūs turto konfiskavimo bausmės
saugikliai: nusikaltimų, kuriuos padarius ši bausmė gali būti taikoma, ratas apribojamas sunkiausiais, organizuotais savanaudiškais nusikaltimais549 arba ribojama jos
taikymo apimtis. Konfiskuotino turto apimtis gali būti ribojama įvairiai: nustatant,

547

Plačiau apie užsienio valstybių patirtį rašoma 3.3, 3.4 skyriuose.

548

Tai gali tapti reikšminga kliūtimi konfiskuojant kriminalinio verslo atstovų, kurie iš anksto pasirūpintų turto perleidimu tretiesiems asmenims, turtą; tačiau ji galėtų skaudžiai paveikti asmenis, kurie užsiima ne tik kriminaliniu, bet ir legaliu verslu. Kita vertus, pažymėtina, kad
kaltinamajam perduoto trečiųjų asmenų turto (tik formaliai jiems priklausančio) atžvilgiu ši
bausmė gali būti taikoma. Pavyzdžiui, Prancūzijos įstatymų leidėjas tai tiesiogiai įtvirtino 2012
metais priimtais Prancūzijos BK 131-21 straipsnio 6 dalies pakeitimais. Lietuvos teismų praktika taip pat leidžia daryti tokią išvadą. Kiek kitame, bet labai panašiame kontekste Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo kolegija byloje 2K-284/2011 išaiškino, kad turtas gali būti konfiskuojamas iš asmens, kuris yra faktinis jo savininkas, kai oficialus savininkas toks yra tik formaliai:
„Iš pirmosios instancijos teisme ištirtų bylos duomenų matyti, jog automobilis „Renault Megane
Coupe“ registruotas N. S. vardu. Tačiau nustatyta, kad faktiškai jis priklausė nuteistajam L. L. ir
jis vienas naudojosi šiuo automobiliu. (...) Praktikoje neretai pasitaiko, kad šalys, susitardamos
dėl automobilio pirkimo pardavimo, sutarties teisiškai neįformina ir automobilio pirkėjo vardu
neperregistruoja, nors automobilio savininkas pinigus už parduodamą automobilį gauna. Tokiu
atveju teisiškai automobilio savininkas lieka pardavėjas, o faktiškai juo tampa pirkėjas. Teisėjų
kolegija pritaria teismų išvadoms, kad N. S. tik formaliai buvo automobilio savininkė, tačiau faktinis automobilio savininkas buvo nuteistasis L. L., o ne tas asmuo, kuris nurodytas registracijos
dokumentuose. Esant šioms aplinkybėms baudžiamasis įstatymas buvo pritaikytas tinkamai.“

549

Žr. 3.3 lentelę „Turto konfiskavimo bausmės taikymo sąlygos“ skyriuje 3.3.

322

Iv skyrius

TURTO KONFISKAVIMAS LIETUVOJE

kad gali būti konfiskuojamas ne visas, o, pavyzdžiui, iki pusės nuteistojo turto550 ar
(ir) nurodant, koks pragyvenimui būtinas asmens turtas negali būti konfiskuojamas,
arba gali būti ribojama konfiskuotino turto apimtis pagal turto įsigijimo laikotarpį.
Pavyzdžiui, viename iš Lietuvos naujojo BK projektų variantų šalia kito saugiklio
(nusikaltimų, už kuriuos galėtų būti taikoma ši bausmė, sąrašo) buvo siūloma numatyti, kad gali būti konfiskuojamas tik toks turtas, kuris įgytas nusikalstamos veikos metu ar per dvejus metus po jos padarymo.551
Ar būtų tikslinga grąžinti šią bausmę į Lietuvos baudžiamąją teisę? Akademinėje
literatūroje ir pasisakymuose esama skirtingų nuomonių. G. Švedas pasisako prieš
tokią bausmę, iš dalies remdamasis skaudžia Lietuvos 1998–2003 metų patirtimi,
kai įstatymų leidėjas, galima sakyti, piktnaudžiavo turto konfiskavimo bausme ir,
vis plėsdamas jos taikymo galimybes, numatė ją (kaip privalomą!) už labai platų
nusikaltimų ratą, tarp kurių buvo ir nesunkių, ir (ar) nesavanaudiškų nusikaltimų,
nekalbant apie jų ryšio su organizuotais nusikaltimais nebuvimą, o teismai neapgalvotai ar sąmoningai taikė šią bausmę konfiskuodami labai didelės vertės nuteistojo
turtą.552 Tai lėmė dažnus atvejus, kai asmenims būdavo skiriamos neproporcingai
griežtos turtinės bausmės ir situaciją šiek tiek švelnino tik plačiai tokiems asmenims
taikoma Respublikos Prezidento malonė.553 Kartu G. Švedas atkreipia dėmesį į itin
drastiškus nuosavybės ribojimus, kuriuos galėtų sukelti ši bausmė, ir mano, kad iš
principo tai būtų ne visai adekvati, neproporcinga reagavimo į nusikalstamas veikas
priemonė, kuri, be to, paskatintų įtariamuosius ir kaltinamuosius imtis itin intensyvios gynybos.554
V. Piesliakas, skeptiškai vertindamas išplėstinio turto konfiskavimo taikymo perspektyvas ir turėdamas galvoje nusikalstamu būdu gautos naudos paėmimo iš organizuotų nusikaltėlių būtinybę bei sunkumus, turto konfiskavimo bausmę laiko kur kas efektyvesne teisine priemone siekiant „išmušti turtinį pagrindą
nusikaltėliams“.555 Atsižvelgdamas į būtinybę numatyti tam tikrus saugiklius, jis
550

Už kai kuriuos nusikaltimus numatyto turto konfiskavimo apimtis taip ribojama Bulgarijos BK.
Plačiau žr. 3.4.5 skyriuje.

551

Piesliakas V. Neteisėtu būdu gautų pajamų konfiskavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje: siekiai
ir realybė // Jurisprudencija, 2011, 18 (2), p. 681.

552

Šio skyriaus autoriui teko girdėti liudijimą apie anų laikų bylą, kurioje iš ūkininko, turėjusio
didelį ūkį su daug žemės ūkio technikos ir nuteisto dėl neteisėto kelių litrų namų gamybos
stiprių alkoholinių gėrimų laikymo, buvo konfiskuota pusė jo viso itin didelės vertės turto. Ir tai,
G. Švedo ir kitų mokslininkų bei praktikų teigimu, anaiptol nebuvo išimtinis atvejis.

553

Švedas G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vilnius:
Teisinės informacijos centras, 2006, p. 177.

554

2013 m. birželio 5 dienos interviu su G. Švedu.

555

Piesliakas V., 2011, p. 683.
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dar 1994 metais siūlė viso turto konfiskavimą taikyti tik už pačius sunkiausius organizuotus nusikaltimus – nusikalstamo susivienijimo organizavimą ar dalyvavimą
jo veikloje.556 Šiuo metu panašus reguliavimas yra Austrijos BK, kurio 20b straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad gali būti konfiskuojamas visas turtas, kuris yra prieinamas nusikalstamai organizacijai ar teroristiniam susivienijimui.557
Manau, reikia sutikti, kad principinių kliūčių numatyti ir taikyti šią bausmę
Lietuvos teisėje nėra. Turto konfiskavimo bausmės konstitucingumo klausimas
Lietuvoje jau buvo pagrįstai išspręstas šios bausmės naudai. 1993 m. gruodžio 13 d.
nutarime Konstitucinis Teismas sprendė turto konfiskavimo bausmės konstitucingumo klausimą ir pažymėjo, kad „turto konfiskavimas yra viena iš teisinių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią visų pirma sunkiems savanaudiškiems nusikaltimams, kuriais kėsinamasi į Konstitucijos saugomą kitų asmenų nuosavybę“.558
Matome, kad Konstitucinis Teismas akcentavo, kad turto konfiskavimo bausmė turėtų būti numatoma už sunkius ir savanaudiškus nusikaltimus, tačiau neatmetė galimybės, kad ši bausmė būtų numatoma ir už nesunkius nusikaltimus. Kaip minėta,
tai, deja, leido vėliau (1998–2003 m.) susidaryti ydingai praktikai, kai turto konfiskavimas BK buvo numatytas kaip privaloma sankcija už daug įvairių nusikaltimų,
nebūtinai sunkių ir nebūtinai savanaudiškų.
Minėtoje Konstitucinio Teismo byloje buvo iškelta su šios bausmės proporcingumu susijusi problema, ar turto konfiskavimo bausmė nepaneigtų teisės į nuosavybę
esmės nuteistą asmenį palikus visai be turto. Į tai Konstitucinis Teismas atsakė, kad
turto konfiskavimo bausmė turi numatyti tam tikrus apribojimus, koks pragyvenimo minimumui būtinas turtas turi būti paliekamas nuteistajam, taip pat pabrėžė, kad teismas turi turėti teisę konfiskuoti nebūtinai visą, bet dalį nuteistojo turto.
Į kitą argumentą, kad šios bausmės pritaikymas gali sukelti nepagrįstų sunkumų
nuteistojo artimiesiems, Konstitucinis Teismas atsakė, kad ši aplinkybė nėra labai
reikšminga, nes nuteistojo artimieji tam tikrų neigiamų padarinių neišvengiamai
sulaukia taikant ne tik turto konfiskavimo, bet ir kitas griežtas bausmes, kaip antai
laisvės atėmimą ar dideles baudas.
Sutinkant su Konstitucinio Teismo teiginiais, pripažintina, kad argumentas, kad
turto konfiskavimo bausmė iš principo pernelyg drastiška, nėra nuoseklus, turint
556

Piesliakas V. Turto konfiskavimas Vakarų valstybių baudžiamojoje teisėje // Teisės problemos,
1994, Nr. 3, p. 47.

557

Žr. 3.7.1 skyrių Austrija.

558

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. birželio 10 d. nutarimas Dėl Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 148 straipsnio antrosios dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 1 ir 2 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai
// Žin., 1993, Nr. 70-1320. Prieiga per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/1993/n3l1213a.htm>.
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galvoje, kad BK numato ir kur kas drastiškesnes bausmes: laisvės atėmimą iki gyvos
galvos ar terminuotą iki 20 metų laisvės atėmimą. Pasiremdamas ypatingu savanaudiškų nusikaltimų, už kuriuos taikoma turto konfiskavimo bausmė, pavojingumu,
Prancūzijos kasacinis teismas, manytina, taip pat visiškai pagrįstai atmetė abejones
dėl turto konfiskavimo bausmės proporcingumo.559
Kita vertus, sprendžiant dėl tokios bausmės tikslingumo, reikia įvertinti tam tikrus sisteminius dalykus.
Vienas jų – tokiam siūlymui įgyvendinti reikalingi sisteminiai bausmių skyrimo
taisyklių pakeitimai. Šiuo metu BK 42 straipsnio 3 dalis draudžia taikyti daugiau
nei vieną bausmę už vieną nusikaltimą. Kaip teisingai pastebi ir V. Piesliakas, tokia
nuostata užkerta kelią taikyti turto konfiskavimo bausmę už sunkius savanaudiškus nusikaltimus, kuriuos padariusiems asmenims būtų taikoma laisvės atėmimo
bausmė.560 Kaip minėta, turto konfiskavimo bausmę taikyti būtų proporcinga būtent tik sunkiausius organizuotus nusikaltimus padariusiems asmenims, kuriems
laisvės atėmimo bausmę taikyti būtina.
Pažymėtina, kad draudimo taikyti tik vieną bausmę už vieną nusikalstamą veiką
nepagrįstumo problema jau ne kartą buvo keliama Lietuvos baudžiamojoje teisėje.561 Manytina, nėra logiška tai, kad ši taisyklė neleidžia taikyti turtinio pobūdžio
bausmių sunkius savanaudiškus nusikaltimus padariusiems asmenims, kurie yra
baudžiami laisvės atėmimo bausmėmis. Be to, ji be pagrindo riboja teismo galimybes nuteistajam taikyti kelias tarpusavyje suderintas su laisvės atėmimu nesusijusias
bausmes. Tai būtų tikslinga, kai, teismo vertinimu, viena tokia bausmė reikiamo poveikio nuteistajam padaryti negalėtų. Pritartina nuomonei, kad kelios su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės nemažai atvejų galėtų sudaryti realią alternatyvą laisvės
atėmimo bausmei.562 Tokią nuomonę yra išsakęs ir G. Švedas: „Įstatymų leidėjo siekis riboti teismo pareigą skirti nepagrįstai didelį bausmių skaičių už vieną ar kelias
nusikalstamas veikas yra sveikintinas, tačiau jo realizavimas nustatant, pvz., tik vienos bausmės skyrimo už vieną nusikalstamą veiką, vertintinas nevienareikšmiškai.
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Prancūzijos kasacinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimas byloje Nr. 10-87811. Prieiga per
internetą: <http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20111103-1087811>.
Plačiau rašoma 3.5.3 skyriuje Prancūzija.
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Piesliakas V., p. 684.
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Šulija G. Turtinių bausmių reforma naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse //
Jurisprudencija, 2004, t. 52 (44), p. 61; Bikelis S., 2012, p. 20; Bikelis S. Baudžiamosios politikos
orientavimo į su laisvės atėmimu nesusijusių poveikio priemonių taikymą galimybės. Teisės institutas, 2010, p. 13–14. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/1Alternatyvos--kaip-tyrimas03-27F.pdf>.
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Šulija G., ten pat.
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Autoriaus nuomone, žymiai nuoseklesnė ir priimtinesnė būtų taisyklė, suteikianti
teismui galimybę skirti dvi, tačiau su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes.“563
Darytina išvada, kad BK 42 straipsnio 3 dalyje numatytos taisyklės reforma, beje,
nesunkiai įgyvendinama, yra reikalinga net neatsižvelgiant į tai, kaip būtų išspręstas turto konfiskavimo bausmės tikslingumo klausimas.
Kitas sisteminis klausimas – kiek yra reikalinga turto konfiskavimo bausmė atsižvelgiant į tai, kad BK yra numatyta baudos bausmė ir išplėstinio turto konfiskavimo galimybė. Taip pat ar nebūtų tikslingiau numatyti ne dar vieną turtinio pobūdžio bausmę, bet turto konfiskavimo civiliniame procese procedūrą.
Pirmiausia, ar nepakaktų baudos bausmės (su sąlyga, kad būtų atsisakyta BK 42
straipsnyje 3 dalyje numatyto draudimo ją taikyti nusikalstamų susivienijimų nariams)? BK 47 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad už sunkų nusikaltimą gali būti taikoma iki 1500 MGL dydžio (šiuo metu tai iki 195 000 Lt) bauda. Tikriausiai kiekvienas, kam yra tekę domėtis nusikalstamų susivienijimų, užsiimančių ekonominiais
finansiniais nusikaltimais, bylomis, sutiks, kad apie 200 000 Lt suma tokiems nusikaltėliams yra „ne pinigai“.564 Vokietijos Konstituciniam Teismui svarstant turto
konfiskavimo bausmės konstitucingumo klausimą, buvo pažymėta, kad netgi tokia
suma kaip 10,8 mln. EUR (toks yra Vokietijos BK numatytas baudos maksimumas)
kai kuriais atvejais gali būti nepakankama turtinio poveikio priemonė organizuotiems nusikaltėliams. Taigi savo apimtimi baudos bausmė nėra tinkama turto konfiskavimo bausmės alternatyva.
Tačiau galbūt reikiamą turtinį poveikį būtų galima padaryti taikant išplėstinį
turto konfiskavimą (galbūt kartu pasitelkiant baudos bausmę)? Manytina, bylose
dėl nusikalstamo susivienijimo išplėstinis turto konfiskavimas galėtų būti taikomas efektyviai. Kaip buvo minėta, esminė jo pritaikymo sąlyga yra konkretūs duomenys, kad asmuo yra padaręs nusikaltimų, kad jo nusikalstama veikla yra tęstinio pobūdžio. Tokiu atveju galima visiškai pagrįstai preziumuoti, kad visas asmens
turtas, gautas nusikaltimo darymo metu ar po jo, taip pat ir tam tikrą laikotarpį
prieš tai, išskyrus tą turtą, kurio teisėtą kilmę kaltinamasis pagrindžia teisėtomis
pajamomis, yra gautas iš nusikalstamos veiklos. Kadangi dalyvavimas nusikalstamo susivienijimo veikloje savaime apima minėtus nusikalstamos veiklos tęstinumo
požymius, leidžiančius taikyti išplėstinį konfiskavimą, visas teisėtomis pajamomis
nepagrįstas nuteistojo turtas (ar jo vertė), gautas per minėtus laikotarpius, galėtų
563

Švedas G., ten pat, p. 186.
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Vienas mūsų kalbintų prokurorų teigė, kad netgi prekybos narkotikais bylose fiksuojamos pinigų
sumos dažnai yra tiesiog juokingos, palyginus su tuo, kokios vertės nusikalstama nauda (neretai – milijoninė) gaunama gerai organizuotuose PVM grobstymo ir kontrabandos nusikaltimuose.

326

Iv skyrius

TURTO KONFISKAVIMAS LIETUVOJE

būti konfiskuojamas. Didele praktine problema būtų tik tai, kad asmuo, turintis plačių tarptautinių ryšių ir (arba) turintis šalia nusikalstamo ir legalų verslą, turi nemažas galimybes fiktyviai pagrįsti turimo turto šaltinių teisėtumą. Kita vertus, profesionaliai atliekant turto paiešką ir jo kilmės tyrimą, taip pat objektyviai ir kritiškai
vertinant nusikalstamų susivienijimų narių pateikiamas turto kilmės pagrindimo
versijas, šią problemą galima efektyviai spręsti. O jeigu paėmus visą neteisėtai įgytą
turtą, teismas, įvertinęs ir visas pritaikytinas civilines ir mokestines priemones, prieitų prie išvados, kad turtinis poveikis asmeniui nėra pakankamas, jam papildomai
galėtų būti taikoma bauda (jeigu tik tai leistų BK 42 straipsnio 3 dalis).
Asmenų, kurie nuteisti dėl dalyvavimo nusikalstamo susivienijimo veikloje, turto konfiskavimas civilinio proceso tvarka nelaikytinas aktualia išplėstinio turto
konfiskavimo alternatyva, nes jo taikymo šiose bylose sąlygos, kaip parodyta anksčiau, laikytinos pakankamai efektyviomis.
Taigi, kol kas nesant duomenų apie išplėstinio turto konfiskavimo taikymo praktiką nusikalstamų susivienijimų bylose, nėra pagrindo siūlyti BK numatyti turto
konfiskavimo bausmę. Tačiau ją galima laikyti galima alternatyva esant šioms sąlygoms: 1) jei išplėstinio turto konfiskavimo taikymo praktika parodytų, kad nusikalstamų susivienijimų baudžiamosiose bylose kyla pernelyg didelių turto nusikalstamos kilmės įrodinėjimo sunkumų, dėl ko šis teisinis mechanizmas faktiškai
negali atlikti savo funkcijos – padaryti efektyvų turtinį poveikį organizuotus nusikaltimus darantiems asmenims; 2) dėl analogiškų turto kilmės įrodinėjimo problemų šios funkcijos negalėtų atlikti ir kitas, kol kas dar nesukurtas, bet siūlytinas
įdiegti į Lietuvos teisės sistemą teisinis mechanizmas – civilinė turto konfiskacija.
4.2. TURTO KONFISKAVIMAS CIVILINIAME PROCESE
Plečiantis organizuotų nusikaltimų mastams, sudėtingėjant turto gavimo nusikalstamu būdu ir jo slėpimo schemoms, tarptautiniu ir nacionaliniais lygmenimis ieškoma kuo efektyvesnių kovos su savanaudiškais nusikaltimais priemonių, įskaitant
tokias, kurios leistų sėkmingai konfiskuoti nusikalstamu būdu gaunamą turtinę
naudą. Užsienio valstybėse vis plačiau diegiama civilinė konfiskacija. Ją numatyti
ir taikyti valstybėms rekomenduoja tarpvalstybinės organizacijos, tokią galimybę
kviečia apsvarstyti ir kai kurie tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės dokumentai.565 Civilinės turto konfiskacijos mechanizmas pasižymi didele skvarba, greičiu
ir efektyvumu. Lietuva santykinai neseniai kriminalizavo nepagrįsto praturtėjimo
veikas, kas iš esmės turėtų spręsti tuos pačius uždavinius kaip ir civilinė konfiskacija. Tačiau dėl tokios kriminalizacijos pagrįstumo, jos galimo prieštaravimo pro565

Plačiau žr. 2 šio darbo dalį.

327

KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ. TRADICINIAI IR MODERNŪS TURTO KONFISKAVIMO MECHANIZMAI

porcingumo ir pamatiniams baudžiamojo proceso principams, taip pat dėl jos realaus veiksmingumo kyla nemažai abejonių. Tai skatina išsamiau tyrinėti ir vertinti
civilinės konfiskacijos pritaikymo Lietuvoje galimybes.
4.2.1. KONFISKAVIMO CIVILINIAME PROCESE ESMĖ,
YPATUMAI IR SANTYKIS SU BAUDŽIAMUOJU PROCESU

Turto konfiskavimas civiliniame procese leidžia maksimaliai įgyvendinti principą „iš
neteisės negali kilti teisė“. Jis gali būti pritaikytas siekiant paimti bet kokią neteisėtu
būdu (nebūtinai nusikalstamu) gautą turtinę naudą. Tam tereikia nustatyti neatitikimą tarp asmens teisiškai pagrįstų ir faktiškai turimų pajamų ir turto bei surinkti duomenų, kurie leistų manyti, kad teisiškai pagrįstas pajamas viršijantis turtas nėra gautas iš teisėtų šaltinių (tiesa, šiai procedūrai gali būti nustatomi saugikliai, kad ji nebūtų
pernelyg plačiai taikoma, taip mažinant nepagrįstos konfiskacijos riziką bei užtikrinant racionalų teisėsaugos institucijų resursų panaudojimą). Kai neteisėtai gautą naudą sudaro valstybei nesumokėti mokesčiai, taikytinos mokestinės priemonės. Kitais
atvejais neteisėtai gauta nauda (įskaitant nusikalstamu būdu gautąją) gali būti paimama taikant civilinės konfiskacijos mechanizmą. Kaip jau buvo pažymėta šiame darbe, civilinė neteisėtai įgyto turto konfiskacija iš esmės neprieštarauja proporcingumo
principui materialine (apimties) prasme (kadangi neteisėtai įgytas turtas nėra konstitucinės teisės į nuosavybę apsaugos objektas),566 tačiau jos taikymas dėl mažesnių
nei baudžiamajame procese procesinių garantijų kelia grėsmių dėl galimo nepagrįsto konfiskavimo (taip pat laikinojo nuosavybės teisės apribojimo) pritaikymo teisėto
turto atžvilgiu ir įvairių proceso sukeltų rūpesčių ir apsunkinimų tokio turto savininkui, tad jis jautrus proporcingumo principo procesiniu aspektu. Negalima nepaisyti
ir grynai praktinių organizacinių civilinės konfiskacijos taikymo aspektų: šis procesas yra itin imlus aukštos kvalifikacijos specialistų ir jų darbo sąnaudų atžvilgiu, o
tokie ištekliai yra labai riboti ir reikalauja rimtų investicijų. Tačiau, kita vertus, reikia
nepamiršti civilinės konfiskacijos teikiamos naudos – ji gali pasitarnauti ne tik kaip
efektyvi prevencinė pažeidimų priemonė, bet ir kaip dideles pajamas valstybei generuojanti veikla, galinti padėti „ištraukti“ milijonines lėšas „iš šešėlio“. Į visa tai būtina
atsižvelgti sprendžiant, į kokių asmenų turtą (prioritetiškai) turėtų būti nukreipta civilinė konfiskacija, t. y. brėžiant civilinės konfiskacijos taikymo ribas.
Civilinę konfiskaciją paprastai sudaro keli etapai: neteisėtai įgyto turto paieškos
ir tyrimo, ieškinio dėl turto konfiskavimo teisminio nagrinėjimo, konfiskuoto turto
realizavimo.
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Tyrimas

Teisminis nagrinėjimas

Sprendimo vykdymas ir vėlesnis konfiskuoto
turto administravimas (disponavimas)

1 pav. Civilinės konfiskacijos etapai
Tyrimo etape pirmiausia atliekamas asmens turto ir pajamų mokestinis patikrinimas, siekiant nustatyti turto faktinę bei teisėtomis pajamomis pagrįstą vertę ir šių
verčių skirtumą.567 Taip pat renkami duomenys apie aptikto nepagrįsto turto kilmę,
tikrinami turto valdytojo pateikti duomenys (kuriuos jis privalo pateikti), vykdoma
nerasto neteisėtai įgyto ar nusikaltimų darymui naudoto turto paieška, dedamos
pastangos, kad į procesą būtų įtraukti visi turtu suinteresuoti asmenys. Taip pat tiriama, ar yra įstatymo nustatytos sąlygos, kurios yra būtinos vykdyti civilinės konfiskacijos procesą (kai tokios yra nustatytos, pvz., asmens ryšiai su organizuotus nusikaltimus atliekančiais asmenimis, faktai, kad asmuo yra gavęs tam tikrų pajamų
iš neteisėtų ar net nusikalstamo pobūdžio veikų, galbūt net ne vieną kartą, galbūt iš
organizuotų nusikaltimų). Atliekant tokius tyrimus yra itin svarbus institucijų bendradarbiavimas, sklandus apsikeitimas finansine, kriminaline ir kita informacija ir
jos koncentravimas vienoje vietoje. Kaip rodo užsienio valstybių patirtis, efektyviausiai darbas vyksta tuomet, kai tokius tyrimus organizuoja specializuotos institucijos ar pareigūnai.568 Siekiant apsaugoti turtą nuo paslėpimo, sunaikinimo ar vertės
praradimo, taikomos laikinosios nuosavybės teisių ribojimo priemonės. Galimas ir
greitai gendančio, galinčio prarasti vertę turto arba turto, kurio laikymas įšaldžius
būtų per brangus, pardavimas arba perdavimas kitiems asmenims laikinai jį admi567

Apie neaiškios kilmės turto nustatymą mokestinio patikrinimo metu plačiau žr. skyriuose
4.3.2–4.3.3.
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Užsienio valstybių patirtis rodo, kad organizaciniai instituciniai klausimai yra vieni kebliausių,
kartais primenantys nesibaigiančias reformas. Vis dėlto pastebima, kad galiausiai labiausiai pasiteisinančiu sprendimu (bent didžiosiose valstybėse, tokiose kaip Anglija, Prancūzija, taip pat
mažesnėse, kaip Airija) yra maksimaliai centralizuotos ir specializuotos turto paieškai ir tyrimui bei informacijos apie asmenų turtą kaupimui institucijos įsteigimas. Šiek tiek plačiau apie tai
žr. skyriuose 3.4.1. Airija, 3.4.2. Anglija ir 3.5.3. Prancūzija.
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nistruoti (valdyti ar naudotis) net nesulaukus proceso pabaigos. Tokiu atveju tolesnio konfiskavimo proceso dalyku yra realizuoto turto vertė.
Teisminio nagrinėjimo etapo metu civilinio proceso tvarka sprendžiama dėl turto paėmimo. Byla inicijuojama, jeigu tyrimo metu surenkami duomenys, kurie rodo,
kad yra aptikta konfiskuotino turto ir nustatytos būtinos sąlygos turto konfiskavimui civiline tvarka. Ieškovo arba pareiškėjo vaidmenį tokiuose procesuose atlieka
valstybė, atstovaujama prokuratūros arba specializuotų nusikalstamai įgyto turto
kontrolės institucijų pareigūnų. Atsakovais traukiami asmenys, kurie valdo neteisėtai įgytą arba nusikaltimų darymui naudojamą turtą.569 Teisėti turto savininkai ir
sąžiningi įgijėjai, jeigu jie nėra patraukti atsakovais, taip pat gali įsitraukti į procesą pareikšdami savo reikalavimus į ginčo turtą bei gindami savo teises ir interesus.
Teismas sprendimą priima taikydamas civiliniam procesui būdingas įrodinėjimo
taisykles: paprastai įrodymų persvaros įrodinėjimo standartą, remdamasis tam tikromis prezumpcijomis, kurios gali būti ir atsakovo nenaudai. Siekiant užtikrinti
sąžiningų trečiųjų asmenų teisėtus interesus į konfiskuotiną turtą, teismas gali priimti sprendimą turtą areštuoti, o turto (ar jo vertės) konfiskavimą atidėti reikšmingam laikotarpiui (iki kelerių metų) tam, kad sąžiningi suinteresuoti asmenys turėtų
realią galimybę pareikšti savo reikalavimus į turtą.
Paskutiniame etape sprendžiami įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl konfiskacijos vykdymo – areštuoto ar konfiskuoto turto administravimo ir disponavimo juo
klausimai. Šis etapas yra ne mažiau reikšmingas nei pirmieji. Aplaidus ir brangiai
kainuojantis turto administravimas gali gerokai sumažinti valstybės gaunamą naudą ar netgi atnešti nuostolių, taip pat padaryti žalos sąžiningų turtu suinteresuotų
asmenų interesams.
Civilinės konfiskacijos proceso ypatumai atsiskleidžia lyginant jį su kitais civiliniais bei baudžiamajame procese taikomais turto paėmimo mechanizmais.
Visų pirma pažymėtinas civilinės konfiskacijos skirtumas nuo tokių privatinės
teisės institutų kaip nepagrįstas praturtėjimas ar turto sutaupymas (Civilinio kodekso (toliau vadinama – CK) 6.237 ir tolesni straipsniai)570, vindikacija (tai yra savininko teisė išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, CK 4.95 straipsnis) ir

569

Įdomu, kad JAV kartais atsakovu traukiamas pats turtas, o asmenys, siekiantys įrodyti, kad yra jo
„nekalti“ savininkai, turi teisę įstoti į civilinės konfiskacijos procesus pareikšdami savarankiškus reikalavimus dėl turto. Pilon R. The Civil Asset Forfeiture Reform Act (testimony). Prieiga per internetą: <http://www.cato.org/publications/congressional-testimony/civil-asset-forfeiture-reform-act-0>.
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CK 6.237 straipsnio pirma dalis numato, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais
ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai
grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis.
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civilinė atsakomybė (CK XXII skyrius)571. Skirtingai nuo minėtų institutų, civilinė
konfiskacija yra viešosios teisės institutas, ginantis viešąjį interesą (su ta išlyga, kad
jo metu užtikrinamas ir teisėtų turto savininkų interesas). Paminėti privatinės teisės institutai nukreipti ginti privatų, o ne viešąjį interesą. Jų tikslas yra konkretaus
privataus ieškovo intereso patenkinimas, o ne turto paėmimas į valstybės pajamas,
kaip kad vyksta turto konfiskavimo atvejais. Tai lemia ir teisinio reglamentavimo
skirtumus bei specifiką (proceso subjektus, reguliavimo dalyką ir pan.).572
Galima įžvelgti nemažai sąsajų tarp civilinės konfiskacijos ir bešeimininkio turto instituto. CK 4.57 straipsnio pirma dalis bešeimininkį turtą apibrėžia kaip daiktą,
kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. CK 4.58 straipsnio pirma
dalis nustato, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas valstybei
arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieniems metams
nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.
Baudžiamajame procese taip pat yra sureguliuoti bešeimininkio turto paėmimo
valstybės naudai klausimai, tiesa, pateikiant nuorodą į minėtas CK nuostatas. BPK
94 straipsnio 1 dalies 5 punkto norma numato, kad daiktai, turėję reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, priimant nuosprendį ar nutraukiant baudžiamąjį procesą grąžinami teisėtiems savininkams, o jeigu šie nenustatyti, – pereina į valstybės
nuosavybę; dėl šių daiktų priklausomybės kilę ginčai sprendžiami civilinio proceso
tvarka. Lietuvoje jau pasitaikė atvejų, kai bešeimininkio turto paėmimo į valstybės
pajamas instrumentu buvo vykdomas su pinigų plovimo nusikaltimu siejamų lėšų
paėmimas į valstybės pajamas.573 Tačiau bešeimininkio turto institutas negali pakeisti civilinės konfiskacijos. Jis taikomas tais atvejais, kai konkretus turtas yra paliktas

571

CK 6.245 straipsnis civilinę atsakomybę apibrėžia kaip turtinę prievolę, kurios viena šalis turi
teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis
privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

572

Kartu būtina turėti omeny, kad CK 1.1 str. 2 dalyje numatytas subsidiarus šio kodekso normų
taikymas viešosios teisės reguliuojamiems turtiniams santykiams. Todėl jeigu Lietuvoje būtų
plėtojama civilinė konfiskacija, CK normos jai būtų taikomos subsidiariai, kiek civilinės konfiskacijos taisyklių nereguliuotų viešoji teisė. Bandant užbėgti už akių bet kokiems netikėtumams,
į civilinės konfiskacijos teisinio reguliavimo santykį su CK normomis (visų pirma nepagrįsto
praturtėjimo ir kitomis giminingomis normomis) reikėtų atsižvelgti parenkant civilinės konfiskacijos teisinio reguliavimo juridinę techniką.

573

Kauno apygardos teismo 2012-07-05 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-715-480/2012 pagal
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno apygardos prokuratūrai, AB Ūkio bankui, Korofalt Ventures
Ltd, Mita Group Ltd, Advanta Corporation, Machinery Trade S.A., Great Alliance Consultants
Limited dėl turto pripažinimo bešeimininkiu.
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be priežiūros, neturi savininko ar teisėto valdytojo. Civilinė konfiskacija gali būti taikoma ir tais atvejais, kai konfiskuotinas turtas turi savininką ar valdytoją.
Kuo civilinė konfiskacija skiriasi nuo baudžiamajame procese taikomų turto paėmimo mechanizmų ir kokie jos pranašumai ir trūkumai?
Civilinės konfiskacijos efektyvumą
lemiantys ypatumai

Taikymas
nepriklausomai
nuo baudžiamojo
proceso eigos

Įrodymų persvaros
(tikimybių
pusiausvyros)
įrodinėjimo
standartas

Turto neteisėtos
kilmės prezumpcijos
ir įrodinėjimo naštos
perkėlimas atsakovui

Operatyvumas
Kvalifikacija

2 pav. Civilinės konfiskacijos efektyvumą lemiantys ypatumai
Civilinio proceso kaip teisenos panaudojimas leidžia vykdyti konfiskavimą nepriklausomai nuo to, kaip vyksta baudžiamasis asmens persekiojimas ir ar jis apskritai
vykdomas. Tokiu būdu nekyla kliūčių vykdyti konfiskacijos procesą, jeigu baudžiamasis procesas dėl kokių nors priežasčių nevykdomas ar „užstringa“. Civilinė konfiskacija galima ir tuomet, kai yra pernelyg sunku baudžiamojo proceso standartais
įrodyti asmens kaltumą dėl nusikaltimo padarymo. Taip pat ji gali būti vykdoma,
jeigu kaltininkas pasislėpęs nuo baudžiamąjį persekiojimą vykdančių institucijų
arba yra teisinių kliūčių baudžiamajam procesui vykti: asmuo turi imunitetą nuo
baudžiamosios atsakomybės, yra miręs, yra suėję baudžiamosios atsakomybės senaties terminai ar juridinis asmuo reorganizuojasi ir dėl to prieš jį yra nutraukiamas
baudžiamasis procesas ir pan. Gan diskutuotina, nors, remiantis EŽTT praktika,
neatmestina, kad civilinė konfiskacija galima netgi tuomet, kai kaltininkas baudžiamajame procese yra išteisinamas dėl nusikaltimo, iš kurio, valstybės institucijų turimais duomenimis, jis gavo neteisėtos naudos.574
Konfiskavimo proceso atskyrimas nuo baudžiamojo proceso lemia ir tai, kad susiaurinus tyrimo ir nagrinėjimo dalyką (nesprendžiant asmens kaltumo klausimų,
o vien turto kilmės), šis procesas tampa kur kas koncentruotesnis ir greitesnis. Be to,
siauresnis proceso dalykas leidžia labiau specializuotis ir atitinkamai kelti kvalifikaciją pareigūnams, kas lemia ir didesnę vykdomų procesų kokybę.575
574

Plačiau žr. šio darbo 1.3.1.1 skyrių.

575

Kaip jau buvo minėta, Pasaulio banko bei Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biuro iniciatyvos StaR parengtame gerosios praktikos vadove pripažįstama, kad
efektyviausiai konfiskavimo priemones galima panaudoti tuomet, kai jas leidžiama taikyti lygiagrečiai su baudžiamuoju persekiojimu. Plačiau apie StaR rekomendacijas žr. 2.1.5 skyriuje.
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Kita ypatybė, kuri ne tik didina civilinės konfiskacijos proceso operatyvumą, bet
ir didina jo sėkmingos pabaigos galimybes, yra tai, kad civilinės konfiskacijos atveju
taikomi ne baudžiamojo proceso, o civiliniam procesui būdingi žemesni įrodinėjimo standartai: tikimybių pusiausvyros (angl. balance of probabilities) arba įrodymų persvaros (angl. preponderence of evidence). Tikimybių pusiausvyros standarto
taikymas leidžia lengviau atmesti duomenis, keliančius menkai pagrįstas abejones,
kad turtas yra įgytas iš teisės pažeidimų ar net susijęs su nusikaltimais.576
Žemesnio nei baudžiamajame procese įrodinėjimo standarto taikymas pagrindžiamas tuo, kad procesas vykdomas ne dėl asmens nubaudimo, o vien dėl turtinio pobūdžio restitucinių (įgyvendinančių principą „iš neteisės negali kilti teisė“)
ar prevencinių priemonių. Atitinkamai civilinės konfiskacijos procesuose netaikoma nekaltumo prezumpcija. Tokį požiūrį išsakė EŽTT savo jurisprudencijoje.577
Pavyzdžiui, vienoje naujesnių sprendimų byloje Butler prieš Jungtinę Karalystę
EŽTT nurodė, kad civilinė konfiskacija – tai prevencinė priemonė, kurios paskirtis – paimti iš civilinės apyvartos pinigus, susijusius su tarptautine prekyba narkotikais, ir kuri negali būti prilyginama kriminalinei bausmei. Pažymėta, kad Jungtinės
Karalystės teismo priimtas nutarimas konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautą turtą nereiškė asmens „pripažinimo kaltu dėl nusikaltimo padarymo“.578
Tai, kad šiame procese nėra sprendžiama dėl asmens kaltumo ir nubaudimo ir
atitinkamai netaikoma asmens nekaltumo prezumpcija, o taikomi civilinio proceso
įrodinėjimo standartai, leidžia taikyti tam tikras atsakovui nenaudingas prezumpcijas, kartu nustatant jo pareigą šias prezumpcijas paneigti. Tokiu būdu dar labiau
palengvinamas ir paspartinamas neteisėtos turto kilmės įrodinėjimas. Tačiau prezumpcijos turi būti pagrįstos gyvenimiška logika, jos turi pagrįstai leisti manyti,
kad yra labiau tikėtina, nei netikėtina, kad jose užfiksuoti teiginiai yra pagrįsti. Be
to, prezumpcijos negali būti absoliučios, atsakovas turi turėti galimybę pateikti teismui duomenis, kurie paneigtų prezumpcijos pagrįstumą.579 Bene pagrindinė pre576

Galiojančio BK 1891 straipsnio taikymo praktika (mūsų analizuoti nuosprendžiai, taip pat kalbintų
prokurorų liudijimai) rodo, kad kaltinamieji, grįsdami savo turto teisėtumą, naudoja pačius įvairiausius metodus, keldami neretai menkai tikėtinas, bet procesinėmis priemonėmis sunkiai patikrinamas versijas, pavyzdžiui, pateikdami neva pajamas pagrindžiančius paskolų ir dovanų raštelius iš
asmenų, kurie neva gyvena kažkur užsienyje. Tai pažymi ir L. Pakštaitis, žr.: Pakštaitis L., p. 332.

577

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. birželio 27 d. sprendimas byloje Butler prieš Jungtinę
Karalystę, 2001 m. liepos 5 d. sprendimas byloje Arcuri ir kt. prieš Italiją, 1994 m. vasario 12 d.
sprendimas byloje Raimondo prieš Italiją, 1986 m. spalio 27 d. sprendimas byloje AGOSI prieš
Jungtinę Karalystę ir kt. Plačiau žr. šio darbo 1.3 skyrių.
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Butler prieš Jungtinę Karalystę.

579

Tai įtvirtina ir EŽTT praktika. Antai Phillips prieš Jungtinę Karalystę byloje, kurioje, sprendžiant dėl atsakovo turto kilmės, buvo pasiremta jam nepalankiomis prezumpcijomis, EŽTT
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zumpcija civilinės konfiskacijos procese teigia, kad turtas yra įgytas neteisėtai, jeigu
šio turto valdytojas negali pagrįsti jo įsigijimo teisėtomis pajamomis. Kita vertus,
paprastai tokia prezumpcija nėra laikoma pakankamai pagrįsta išvadai, kad asmens
turtas yra neteisėtos kilmės. Remiantis vien šia prezumpcija gali būti pernelyg dažnai vykdomi nepagrįsti turto konfiskavimo procesai. Išimtimi galėtų būti tik tokie
atvejai, kai faktinio ir teisiškai pagrįsto turto skirtumas yra itin didelis, siekiantis
kelis šimtus tūkstančių litų ar daugiau. Manytina, kuo didesnė teisiškai nepagrįsto
turto vertė, tuo didesnė tikimybė ir atitinkamai pagrįstesnė išvada, kad jis yra įgytas neteisėtu būdu. Teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto neteisėtumo prezumpcija neretai papildoma įvairiomis sąlygomis, sustiprinančiomis šios prezumpcijos
pagrįstumą: kad ji galioja tuomet, kai esama duomenų, kad asmuo per tam tikrą
laikotarpį yra padaręs savanaudiškų nusikaltimų ar yra susijęs su tokius nusikaltimus padariusiais asmenimis, arba (dar sustiprinant prezumpciją) asmuo susijęs
su organizuotus nusikaltimus darančiais asmenimis, arba pats yra dalyvavęs tokių
nusikaltimų padaryme. Turto, nepagrįsto teisėtomis pajamomis, neteisėtumo prezumpcija itin sustiprėja, kai ji taikoma viešiesiems asmenims (politikams, valstybės
tarnautojams ir pan.), kurie pagal įstatymus privalo deklaruoti savo turtą, pajamas
ir interesus ir kurių darbinei, komercinei ir kitokiai veiklai taikomi tam tikri ribojimai. Taikoma ir kitokių prezumpcijų, pavyzdžiui, neatlygintinai ar už itin mažą
atlygį perleisto turto, ar šeimos nariams, ar savo kontroliuojamiems juridiniams asmenims perleisto turto perleidimo ir įgijimo nesąžiningumo prezumpcijos.580 Tokio
pobūdžio prezumpcijų taikymas lemia ir specifinę įrodinėjimo naštą. Ieškovams
tenka pareiga konkrečiais faktais ir įrodymais pagrįsti prezumpcijų taikymo sąlygas. Atsakovai savo ruožtu turi įrodinėti aplinkybes, kurios paneigia prezumpcijų
taikymo sąlygas, pačias prezumpcijas arba kurios sudaro savarankiškus gynybos

pažymėjo, kad prezumpcijų taikymas šioje byloje nebuvo be saugiklių, visų pirma nuteistasis
galėjo jas įrodymų persvara paneigti. Teismo procesas šiuo klausimu buvo viešas, leista iš anksto
susipažinti su kaltinimo medžiaga, pareiškėjas turėjo teisę pateikti rašytinius ir žodinius įrodymus. Kita vertus, EŽTT atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėtu atveju teismui pakako įrodymų
persvaros nustatyti pareiškėjo turto neteisėtą kilmę, net jei minėtos prezumpcijos nebūtų taikomos. Teismas vienbalsiai nusprendė, kad Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis nepažeista. Antra vertus, EŽTT pažymėjo, kad galėtų kilti proceso teisingumo klausimas, jeigu konfiskuotina suma
būtų nustatyta remiantis prielaidomis apie paslėptą turtą. Plačiau žr. šio darbo 1.3.1.2.2 skyrių.
580
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Pastaroji prezumpcija yra įteisinta ir BK 72 straipsnio 4 dalyje bei 723 straipsnio 3 dalyje. Apie
įvairiose pasaulio valstybėse aptinkamas prezumpcijas žr. Greenberg T. S., Samuel L. M., Grant
W., Gray L. Stolen asset recovery: a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World
Bank, 2009. Prieiga per internetą: <http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/
NCBGuideFinalEBook.pdf>, p. 60–63.
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argumentus (pvz., mažesnis nei įstatyme reikalaujamas skirtumas tarp pagrįsto ir
faktinio turto vertės, turto valdytojo sąžiningumo įrodinėjimas ir pan.).
Kita vertus, negalima neįvertinti kai kurių pavojų, kuriuos gali sukelti neatsakingas civilinės konfiskacijos instituto įteisinimas neįvertinant proporcingumo principo reikalavimų ir nenumačius atitinkamų saugiklių. Visų pirma būtina tinkamai
sureguliuoti įrodinėjimo taisykles, kad pažemintas įrodinėjimo standartas netaptų pernelyg žemas. Negalima pateisinti situacijų, kai ieškinį teikiančioms valstybės
institucijoms (prokuratūrai ar specialioms civiline konfiskacija besirūpinančioms
institucijoms) išvis nieko ar beveik nieko nereikėtų įrodinėti.
Pavyzdžiu, kai dėl žemo įrodinėjimo standarto, taip pat dėl kitų priežasčių buvo
susidurta su civilinės konfiskacijos taikymo problemomis jo pagrįstumo ir proporcingumo požiūriu, galėtų būti JAV. Šioje šalyje civilinė konfiskacija turi gilias tradicijas, o jos taikymas, ypač nuo aštuntojo XX a. dešimtmečio pradžioje kilusio kovos su narkotikais susijusiais nusikaltimais vajaus, plėtojosi itin sparčiai. Pagal JAV
įstatymus iki pat 2000 m. Civilinės konfiskacijos reformos įstatymo priėmimo turto
teisėtumo įrodinėjimo įrodymų persvaros standartu pareiga gulė ne ant valstybės
institucijų, o ant atsakovo pečių. Valstybės institucijoms tam, kad jos galėtų pradėti
civilinės konfiskacijos procesą, pakako vien įtarimo, kad asmens turtas yra konfiskuotinas. Pagal tokį reguliavimą susiklostė praktika, kai dėl itin menkos valstybei
tenkančios įrodinėjimo pareigos civilinės turto konfiskavimo nuosavybės areštais
buvo piktnaudžiaujama, pasitaikydavo, kad turtas buvo areštuojamas neturint pakankamų duomenų apie turto sąsajas su nusikalstamomis veikomis. Tai lėmė vis pasitaikančius nepagrįstus asmenų nuosavybės teisės ribojimus. Minėto reguliavimo
kritikai nurodo ir tai, kad pareigūnus skatino piktnaudžiauti ir jų finansinio skatinimo sistema, pagal kurią net iki 90 procentų konfiskuoto turto vertės patekdavo į
konfiskavimą vykdančių tarnybų biudžetus.581 Tik minėtu 2000 m. įstatymu įrodinėjimo pareiga buvo perkelta valstybei, kuri bent jau įrodymų persvaros standartu
privalo įrodyti turto sąsajas su civilinę konfiskaciją reguliuojančiuose įstatymuose
nurodytais nusikaltimais.582 Be to, buvo nustatytas ir finansinis mechanizmas, ver581

Mellor C. Civil Forfeiture Laws And The Continued Assault On Private Property. Prieiga per
internetą: <http://www.forbes.com/2011/06/08/property-civil-forfeiture.html>; Pilon R. The Civil
Asset Forfeiture Reform Act (testimony). Prieiga per internetą: <http://www.cato.org/publications/congressional-testimony/civil-asset-forfeiture-reform-act-0>; Weld J. B. Forfeiture laws and
procedures in the United States of America. Prieiga per internetą: <http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No83_06VE_Weld1.pdf>.

582

Žr. JAV Kodekso (The US Code) 18 skyrius Civilinė konfiskacija, § 983 Bendrosios civilinės konfiskacijos taisyklės c) Įrodinėjimo pareiga. Prieiga per internetą: <http://www.law.cornell.edu/
uscode/text/18/981>, taip pat The Civil Asset Forfeiture Reform Act 2000. Prieiga per internetą:
<http://www.justice.gov/jmd/ls/legislative_histories/pl106-185/bill-hr1658enr-2000.pdf>.
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čiantis valstybės institucijas labiau paisyti proporcingumo principo vykdant civilinę
konfiskaciją. Nustatyta, kad, asmeniui apginus savo turtą nuo siekio jį konfiskuoti, visas patirtas bylinėjimosi išlaidas privalo padengti valstybė. Pažymima, kad tai
kiek atšaldė valstybės institucijų įkarštį mėginti konfiskuoti asmenų turtą nesurinkus pakankamai duomenų apie jo sąsajas su nusikaltimais.583
Siekiant apsaugoti asmenų turtą nuo perdėm liberalaus ir neatsakingo civilinės
konfiskacijos mechanizmų taikymo, turi būti tinkamai sureguliuotas ne tik įrodinėjimo procesas, bet taip pat nustatomos tam tikros civilinės konfiskacijos taikymo ribos. Europoje, skirtingai nuo JAV, civilinė konfiskacija paprastai taikoma tik
didesnės vertės turtui, tam tikra teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto verte apibrėžiant jos taikymo slenksčius.584 Kai kuriose valstybėse jie nustatomi labai aukšti
ir atitinkamai labai ribojantys konfiskavimo taikymo galimybes. Tokie itin dideli
ribojimai savo ruožtu gali sukelti abejonių, kodėl gi civilinės konfiskavimo mechanizmo potencialas naudojamas tik retais atvejais, tik ypač didelės vertės neteisėtos
kilmės turto konfiskavimui. Kita vertus, jeigu nustatomas labai žemas slenkstis ar jo
iš viso atsisakoma ir nenumatoma kitų civilinio konfiskavimo procedūrą ribojančių
saugiklių, gali susidaryti priešinga situacija, panaši į anksčiau aprašytą JAV patirtį,
ir kilti pavojus neproporcingai apriboti asmenų nuosavybės teisę. Be tam tikro turto vertės slenksčio, civilinės konfiskacijos skvarba gali būti ribojama nustatant, kad
ji gali būti taikoma tik tokių asmenų turtui, apie kuriuos yra bent įtarimui pagrįsti
pakankamų duomenų, kad jie yra susiję su organizuotais ar tiesiog savanaudiškais
nusikaltimais, arba įvardijant kitus specialiuosius šio proceso subjektus, pvz., valstybės tarnyboje dirbančius asmenis. Pavyzdžiui, Italijoje, kur civilinės konfiskacijos slenksčių nėra, civilinės konfiskacijos taikymo ribojimai nustatomi apibrėžiant
specialiuosius subjektus, kuriems ji gali būti pritaikyta – šią priemonę daugiausia
taikant asmenims, susijusiems su mafijos tipo organizacijomis. Naujojoje Rytų ir
Pietryčių Europos įstatymų leidyboje įteisinant civilinę konfiskaciją jau tampa įprastu dalyku jos taikymą riboti tiek tam tikrais nepagrįsto turto vertės slenksčiais, tiek
reikalavimu, kad apie asmenį būtų surinkta bent įtarimui pakankamas kiekis duomenų, kad jis susijęs su organizuotais savanaudiškais nusikaltimais ar (ir) kad asmuo turėtų valstybės pareigūno statusą.
583

Weld J. B., ibid.

584

Pavyzdžiui, Slovakijoje nustatytas itin aukštas civilinės konfiskacijos slenkstis – apie
507 000 EUR, Bulgarijoje jis gerokai žemesnis – apie 127 800 EUR, Slovėnijoje – 50 000 EUR,
Airijoje ir Anglijoje – apie 12 700 EUR. Plačiau žr. šio darbo 3.1 skyrių. Pažymėtina, kad JAV
tam tikrais atvejais taip pat yra nustatyta civilinės konfiskacijos taikymo sąlyga, kad pajamos
iš nusikaltimo būtų didelio masto (angl. gross proceeds from an offence, pvz., JAV Kodekso 891
straipsnio a) dalies F) punktas). Skirtingai nuo Europos valstybių įstatymų, šios sąlygos konkreti
piniginė išraiška JAV Kodekse nenustatoma, tai paliekama vertinti teismui konkrečioje byloje.
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Paminėtini ir kai kurie kiti svarbūs aspektai siekiant, kad civilinės konfiskacijos
procesas tenkintų proporcingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Šiame procese turi
būti sudaromos sąžiningos ir veiksmingos gynybos sąlygos ir suteiktos racionalios
gynybos priemonės. Būtų nepateisinama, jeigu teisės aktuose nustatytų civilinės
konfiskacijos schemoms būdingų specialiųjų prezumpcijų paneigimas atsakovui
taptų objektyviai neįgyvendinamas ar per sunkus, jeigu civilinė konfiskacija būtų
taikoma kaip vienašalė procedūra, nesudarant realių ir pakankamų sąlygų sąžiningiems turto valdytojams dalyvauti procese ir nuo jos gintis, arba jeigu atsakovo civilinės konfiskacijos byloje turto areštas nulemtų tai, kad jis negali naudotis veiksminga advokato pagalba, arba jeigu būtų pažeidžiami kiti sąžiningo proceso principai.
Taip pat turi būti įtvirtinami sąžiningų asmenų patirtos žalos dėl nepagrįstais
civilinės konfiskacijos procesais padarytos žalos atlyginimo saugikliai. Jų paskirtis – apsaugoti visuomenę nuo nepamatuoto itin skvarbios civilinės konfiskacijos
taikymo bei piktnaudžiavimo ja atvejų (kaip buvo minėta, tokia priemonė atliko
tam tikrą vaidmenį ribojant nepagrįstų procesų skaičių JAV).
Įteisinant civilinę konfiskaciją, būtina išspręsti klausimą dėl jos santykio su baudžiamuoju procesu ir galimu turto konfiskavimu šiame procese. Nors minėta, kad
civilinis konfiskavimo procesas gali vykti nepriklausomai nuo baudžiamojo proceso eigos ir tai yra vienas iš labai reikšmingų civilinės konfiskacijos pranašumų,
tai nereiškia, kad šie procesai neturi jokių sąlyčio taškų. Vienas iš jų – tai galimas
asmens pripažinimas padarius nusikaltimą civiliniame procese kaip pagrindas pagrįsti neteisėtą turto kilmę ir taikyti jo konfiskavimą. Toks teismo konstatavimas
gali tapti probleminis nekaltumo prezumpcijos, kuri taikoma lygiagrečiai ar vėliau vyksiančiame baudžiamajame procese, kontekste. Šiuo klausimu, kaip jau buvo
minėta anksčiau šiame darbe, EŽTT nėra išplėtojęs nuoseklios praktikos. Byloje
Van Offeren prieš Nyderlandus buvo konstatuota, kad turto konfiskavimas turint
duomenų apie asmens sąsajas su narkotikų nusikaltimais po to, kai tas pats asmuo baudžiamojoje byloje buvo išteisintas dėl kaltinimų padarius šiuos nusikaltimus, Konvencijai neprieštarauja. Tačiau sprendimuose Geerings prieš Nyderlandus,
Y prieš Norvegiją ir Orr prieš Norvegija EŽTT nustatė Konvencijos 6 straipsnio 2
dalies pažeidimus pripažindamas, kad po asmens išteisinimo dėl konkretaus nusikaltimo (ne organizuoto) vykstančiuose civiliniuose procesuose negali būti (nekorektiška) laikyti ar konstatuoti, kad asmuo vis dėlto padarė nusikaltimą, dėl kurio
buvo anksčiau išteisintas.585 Dėl to reikia labai atsargiai svarstyti galimybę viena iš
sąlygų taikyti civilinę konfiskaciją laikyti tai, kad asmuo yra tik įtariamas tam tikrų
nusikaltimų padarymu. Kita vertus, atsižvelgiant į organizuotų nusikaltimų pavo585

Plačiau šio darbo 1.3.1.3 skyriuje.
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jingumą ir būtinybę imtis efektyvių priemonių jam kontroliuoti, taip pat asmens
ryšio su tokiais nusikaltimais reikšmę grindžiant jo nepagrįsto turto neteisėtumą,
neatmestina galimybė ir šiuo pagrindu formuluoti turto konfiskavimo sąlygas (tokios sąlygos, pavyzdžiui, yra numatytos Italijos, Slovėnijos, Bulgarijos įstatymuose
ir yra aprobuotos EŽTT bylose dėl konfiskavimo kaip priemonės prieš organizuotus
nusikaltimus Italijoje586).
Kitas konfiskavimo civiliniame ir baudžiamajame procese sąlyčio taškas – tai
konfiskuotinas turtas. Nors neteisėtai įgyto turto konfiskavimas nėra baudimo priemonė ir jam netaikomas ne bis in idem principas, suprantama, tas pats turtas negali
būti konfiskuojamas ar jo vertė negali būti išieškoma du kartus, nes tai ne tik pažeistų proporcingumo principą, bet ir prieštarautų konfiskavimo teisinei prigimčiai,
nes pakartotinis to paties turto konfiskavimas įgytų baudžiamąjį pobūdį.587 Dėl to
diegiant civilinę konfiskaciją reikia aiškiai sureguliuoti, kuriam procesui – konfiskavimui baudžiamajame ar civiliniame procese teiktina pirmenybė, kai yra pagrindas vykdyti tiek vieną, tiek kitą procesą. Jau minėti konfiskavimo civiliniame procese pranašumai leidžia manyti, kad bent jau ilgalaikėje perspektyvoje pirmenybė
teiktina būtent civilinei konfiskacijai.588 Tačiau, kita vertus, būtina atsižvelgti ir į tai,
kad šiuo metu sprendimai konfiskuoti civiliniame procese yra mažiau pripažįstami
ir vykdomi užsienio valstybėse, nei sprendimai konfiskuoti baudžiamajame procese.
Yra dar vienas svarbus procesinis aspektas. Kadangi civiliniame procese tam tikra įrodinėjimo pareigos dalis tenka atsakovui, o baudžiamajame procese asmuo
turi teisę neįrodinėti jokių aplinkybių, galimas asmens pareigos įrodinėti savo turto
kilmę civiliniame procese konfliktas su jo teise neliudyti prieš save apie aplinkybes, kurios gali būti svarbios sprendžiant jo kaltės klausimą baudžiamajame procese.
Atitinkamai, įteisinant civilinę konfiskaciją, būtina spręsti šią problemą, numatant,
kad duomenys, kuriuos asmuo pateikia civilinės konfiskacijos procese, negali būti
panaudoti jo kaltinimui baudžiamajame procese.
4.2.2. KONFISKAVIMO CIVILINIAME PROCESE POREIKIS,
PERSPEKTYVOS IR REGULIAVIMO GAIRĖS LIETUVOJE

Vertinant konfiskavimo civiliniame procese teisinio mechanizmo, kaip ir bet kurios kitos naujovės, diegimo ir taikymo poreikį bei perspektyvas Lietuvoje, reikia
atsižvelgti į keletą dalykų ir juos sistemiškai įvertinti. Svarbiausieji yra mechanizmo efektyvumas ir jo atitiktis konstituciniams principams tiek materialiuoju, tiek
586

Plačiau 1.3.1.1.1 skyriuje.

587

Apie tai plačiai rašyta šiame darbe aptariant turto konfiskavimo ir žalos atlyginimo santykį, žr.
4.1.1.1.2 skyriuje Konfiskuotino turto samprata.

588

Tokios praktikos laikomasi, pavyzdžiui, Italijoje. Žr. 3.4.3 skyrių.
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Už

procesiniu aspektais (visų pirma proporcingumo principui). Taip pat labai svarbu
tais pačiais kriterijais įvertinti Lietuvoje jau numatytus analogiškiems tikslams pasiekti skirtus teisinius mechanizmus ir nuspręsti, ar į jų sistemą naujasis mechanizmas galėtų būti sklandžiai „instaliuotas“. Tai yra esminiai žingsniai. Juos atlikus ir
priėjus prie teigiamų išvadų, toliau žengti gali padrąsinti tarptautinėje bendrijoje
išsakomos rekomendacijos dėl atitinkamo mechanizmo įdiegimo tikslingumo (žinoma, kiek kitokia situacija susiklosto, jei Lietuva tarptautiniu mastu įsipareigoja
įsidiegti tam tikrą mechanizmą), taip pat užsienio valstybių patirtis diegiant atitinkamą teisinį mechanizmą ir jų pozicija dėl šio mechanizmo pagrindu priimtų sprendimų pripažinimo ir vykdymo (tai ypač svarbu diegiant tarptautinio masto reiškinių, tokių kaip organizuotas nusikalstamumas, kontrolės priemones).589 Galiausiai,
vertinant naujo teisinio mechanizmo įgyvendinimo perspektyvas, turi reikšmės tokios idėjos palaikymas politiniu, praktiniu ir akademiniu lygmeniu.
Jei visus šiuos kriterijus sudėtume ant svarstyklių, matytume, kad jos aiškiai
krypsta civilinės konfiskacijos įteisinimo Lietuvoje naudai ir leidžia prognozuoti
geras jos perspektyvas.

Galimo pernelyg plataus įteisinimo
ir taikymo keliamos rizikos
Tarptautinio sprendimų
konfiskuoti nepripažinimo rizika
Pridėtinę vertę mažina jau įteisintas
išplėstinis turto konfiskavimas

Prieš

Efektyvumas, operatyvumas
Dera su materialiniais ir
procesiniais konstituciniais
principais
Neteisėto praturtėjimo
kriminalizavimo
nesuderinamumas
su konstituciniais principais
Gera užsienio valstybių praktika
Tarptautinės rekomendacijos
Palankus politinis, praktinis,
akademinis vertinimas

3 pav. Argumentai „už“ ir „prieš“
civilinės konfiskacijos diegimą ir plėtotę Lietuvoje

589

Bet reikia turėti galvoje, kad teisinis reguliavimas turto konfiskavimo srityje Europos Sąjungos
valstybėse yra itin dinamiškas, kaip ir šių valstybių pozicija dėl civilinės konfiskacijos sprendimų pripažinimo.
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Kaip jau parodėme anksčiau, civilinės konfiskacijos procesas dėl savo tam tikrų
ypatumų efektyvumo ir operatyvumo požiūriu turi aiškų pranašumą lyginant su
kitais žinomais turto konfiskavimo mechanizmais. Taip pat minėta, kad tinkamai
sureguliuotas šis mechanizmas iš esmės dera su proporcingumo principu tiek materialiniu, tiek procesiniu aspektu. Kartu būtina įvertinti tam tikrą riziką, kad, priklausomai nuo įstatymų leidėjo politinės valios, gali būti įteisintos ir pernelyg plačios civilinės konfiskacijos sąlygos (ypač kilus kovos su vienu ar kitu nepageidautinu
reiškiniu visuomenėje vajams), kas gali lemti neproporcingą asmenų nuosavybės
teisės ribojimą. Sisteminiu požiūriu labai panašią funkciją kaip ir civilinė konfiskacija atlieka galiojančiame BK įteisinta neteisėto praturtėjimo nusikaltimo sudėtis.
Tačiau šios normos dėl jos prieštaravimo proporcingumo principui ir nekaltumo
prezumpcijai, o ir remiantis ultima ratio principu, turėtų būti atsisakyta.590 Kartu
reikėtų pažymėti, kad neteisėto praturtėjimo kriminalizacija padėjo pamatus civilinės konfiskacijos atėjimui į Lietuvos teisę, kadangi galiojant šiai BK normai jau susiklostė įprasta praktika sunkių savanaudiškų nusikaltimų ikiteisminiuose tyrimuose
vykdyti mokestinius asmenų turto ir pajamų patikrinimus, siekiant išsiaiškinti skirtumą tarp jų turimo ir teisėtomis pajamomis pagrįsto turto.591 Civilinės konfiskacijos procesai galėtų būti šios praktikos tąsa, tik jau be dabar BK 1891 straipsnyje numatytų baudimo elementų (ir kartu – jų keliamos tokio proceso konstitucingumo
problemos) ir su kitais reikiamais pakeitimais.
Išplėstinio turto konfiskavimo taikymo sritis iš dalies dengtų civilinės konfiskacijos taikymo sritį, tačiau pastarojo mechanizmo sritis galėtų būti kur kas platesnė.
Be to, minėti civilinės konfiskacijos pranašumai leidžia teigti, kad išplėstinio konfiskavimo galimybė nėra visiškai pakankama siekiant efektyviai kontroliuoti galimai nusikalstamai sukaupiamus turtus. Kita vertus, esant civilinės konfiskacijos ir
išplėstinio turto konfiskavimo konkurencijai, dėl sprendimų konfiskuoti pripažinimo užsienio valstybėse galimų keblumų bent jau kol kas pirmenybė turėtų būti teikiama išplėstiniam turto konfiskavimui.
Efektyvus civilinės konfiskacijos taikymas Airijoje, Anglijoje ir Italijoje leidžia
manyti, kad šis mechanizmas iš esmės yra praktiškas ir veiksmingas. Galimybė pasidalyti patirtimi su šiomis valstybėmis, taip pat su visiškai neseniai civilinės konfiskacijos mechanizmus įteisinusiomis Rytų ir Pietryčių Europos valstybėmis Slovakija,
590

Ir tai turėtų būti padaryta kuo skubiau, siekiant išvengti vis didesnių įsipareigojimų, kurie susidarys anksčiau ar vėliau panaikinus šią pamatiniams konstituciniams principams prieštaraujančią normą ir atsiradus valstybės prievolei grąžinti BK 1891 straipsnio pagrindu konfiskuotus
turtus jų valdytojams bei atlyginti patirtą žalą. Plačiau apie nusikalstamo praturtėjimo kriminalizaciją žr. 4.1.2.2 skyriuje.

591

Ekspertinis interviu su FNTT pareigūnu, darytas 2013 m. gegužės mėnesį.
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Slovėnija, Rumunija ir Bulgarija sudaro geras sąlygas civilinės konfiskacijos tobulinimui ateityje Lietuvoje. Tarptautinėse sutartyse (pradedant 2000 m. JT Palermo
konvencija), Pasiūlyme dėl Direktyvos, tarpvalstybinių organizacijų rekomendacijose (FATF, StaR, Europos Komisijos 2008 m. komunikate) taip pat matyti užuominų ar net tiesioginio skatinimo diegti civilinės konfiskacijos mechanizmus. Kita
vertus, kaip jau buvo užsiminta, labai reikšmingas civilinės konfiskacijos trūkumas
būtų teismo sprendimo konfiskuoti turtą civiline tvarka pripažinimo ir vykdymo
užsienyje problemos, ypač tuomet, kai konfiskuojama nesant pagrindo manyti, kad
turtas gautas iš nusikaltimų. Tokius sprendimus paprastai pripažįsta tik tos valstybės, kurios pačios yra įteisinusios civilinės konfiskacijos procedūrą.592 Teigiamas dalykas yra tai, kad tokių valstybių Europos Sąjungoje vis daugėja, ir manytina, turėtų
daugėti ateityje. Be to, kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Prancūzija, net ir neįteisinusios civilinės konfiskacijos nacionalinėje teisėje, gali pripažinti sprendimą konfiskuoti turtą civiline tvarka, jei jos nacionalinis teismas pripažįsta, kad toks sprendimo pagrįstumas gali būti prilygintas sprendimo konfiskuoti baudžiamojo proceso
tvarka pagrįstumui.593
Politiniame kontekste itin reikšminga tai, kad šešioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012–2016 metų programoje, XVII jos skyriuje „Kova su korupcija“, 437
punkte yra numatyta: „Įgyvendinsime turto, kurio įsigijimo teisėtumas nebuvo pagrįstas, išieškojimą civiline tvarka arba šio turto ar lėšų perėmimą valstybės nuosavybėn, taip užkertant galimybę neteisėtai praturtėti.“594
Bendraudami su praktikais, tiek iš Vilniaus apygardos teismo teisėjo, tiek
Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, FNTT pareigūno ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūno girdėjome teigiamus civilinės konfiskacijos diegimo idėjos vertinimus, esą tai būtų kur kas labiau subalansuotas teisinis mechanizmas nei
neteisėto praturtėjimo kriminalizacija. Pažymėtina, kad dar 2010 metais, svarstant
BK papildymo 1891 straipsniu projektą, Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau vadinama – VMI) atstovai taip pat išreiškė nuomonę, kad kur kas perspektyvesniu
mechanizmu laikytina civilinė konfiskacija.595
592

ES Tarybos apklausa 2012/0036 (COD), ruošiant pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl nusikalstamos kilmės turto užšaldymo ir konfiskavimo ES. Prieiga per internetą:
<http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/08/88/EU_88809/imfname_10037665.pdf>.
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Ten pat, p. 67.
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Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 // Žin., 2012, Nr. 149-7630. Prieiga per internetą:
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439761>.
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Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Medžiaga klausymams dėl Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio papildymo, 72 straipsnio pakeitimo ir Kodekso
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Prof. G. Švedas mūsų daryto interviu metu Anglijos ir Airijos praktiką civilinio proceso tvarka konfiskuoti neteisėtai įgytą turtą vertino kaip itin gerą pavyzdį.
Publikuotų civilinės konfiskacijos vertinimų Lietuvos moksle, kiek mums yra žinoma, dar nėra, tačiau paminėtini O. Fedosiuko darbai, kuriuose jis, pasiremdamas
proporcingumo ir ultimo ratio principais, kritiškai vertina neteisėto praturtėjimo
kriminalizaciją ir pasisako už alternatyvius teisinius turto paėmimo mechanizmus
(tiesa, minėdamas ne civilinę konfiskaciją, bet mokestines priemones).596
Šis tyrimas yra pirmasis bandymas pristatyti civilinio konfiskavimo teisinį mechanizmą Lietuvos teisinėje sistemoje. Norint apibrėžti konkrečias šio proceso reguliavimo nuostatas, reikia diskusijų, galbūt ir papildomų tyrimų. Reikalingas ir
gan atsargus požiūris, kadangi, kaip minėta, kalbama apie itin skvarbų teisinį mechanizmą, tad yra rizikos pernelyg plačiai apibrėžus civilinio konfiskavimo pagrindus pažeisti asmens teisę į nuosavybę, jo nekaltumo prezumpciją ar kitus principus.
Nereikia pamiršti ir to, kad tam, kad sprendimai konfiskuoti turtą civiline tvarka
būtų plačiau pripažįstami ir vykdomi užsienio valstybėse, jų pagrįstumas turi būti
labai aukšto lygio. Manytina, pirmiausia civilinė konfiskacija turėtų būti nukreipiama į tokių asmenų teisėtomis pajamomis nepagrįstą turtą, kurie yra susiję su aukšto
organizuotumo lygio nusikaltimais ir juos darančiais asmenimis (suvokiant, kad
naudos gavimas yra pagrindinis šių nusikaltimų variklis, ir visuotinai pripažintą
visuomenės poreikį apsiginti nuo pavojingiausių nusikalstamumo formų), taip pat
teisėtomis pajamomis nepagrįstą turtą, valdomą valstybės tarnautojų (jiems, kaip
žinoma, keliami aukšti skaidrumo reikalavimai). Šios ir kitos sąlygos taikyti civilinę
konfiskaciją turi būti ypač kruopščiai išdiskutuotos, kiek jos gali pagrįsti išvadą apie
neteisėtą asmens turto kilmę (pvz., ar galima daryti tokias išvadas remiantis vien
tuo faktu, kad asmens teisėtomis pajamomis nepagrįsto turto vertė yra itin didelė
(turima galvoje ne šimtais, o tūkstančiais MGL reiškiama turto vertė) ir kiek tokios
išvados būtų suderinamos su asmens nekaltumo prezumpcija (jei civilinės konfiskacijos taikymo sąlyga būtų asmeniui pareikšti įtarimai dėl sunkių savanaudiškų
nusikaltimų) ir pan.
Taip pat atmintina, kad atsargi pozicija neturėtų reikšti neveiklumo. Joks naujas
(Lietuvai) dalykas negali būti sukurtas visiškai eliminuojant bet kokią riziką ir galimus praktinio taikymo keblumus. Iškilus šio mechanizmo taikymo problemoms jis
galėtų būti tobulinamas. Tačiau tikriausiai daug kas sutiktų, kad geriau pradėti nuo
papildymo 723 ir 1891 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIP-2344, 2010 m. spalio 28 d. Prieiga
per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/2012/s120625.htm>.
596
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konservatyvesnio, mažiau abejonių keliančio modelio, o bėgant laikui, plėtojantis
moksliniams tyrimams ir diskusijoms, kaupiantis nacionalinei ir užsienio valstybių patirčiai, taip pat didėjant civilinę konfiskaciją įteisinusių ar bent pripažįstančių
valstybių skaičiui ir plėtojantis EŽTT praktikai, civilinės konfiskacijos taikymo pagrindus, esant poreikiui, galima plėsti.
Įteisinant civilinę konfiskaciją, manytina, tinkamiausia būtų priimti atskirą turto konfiskavimo civiliniame procese įstatymą. Tai skatina daryti klausimų, kurie
turi būti sureguliuoti, gausa ir kompleksiškumas. Taip pat tai, kad šis teisinis institutas yra savarankiškas nuo baudžiamojo proceso, be to, jį taikant taikomi civilinio
proceso principai, dėl ko nėra labai tikslinga jį reguliuoti BPK. Pažymėtina, kad tokį
sprendimą pasirinko ir neseniai atitinkamus įstatymus priėmė Rytų ir Pietryčių
Europos valstybės: Bulgarijoje 2012 m. priimtas Neteisėtai įgyto turto konfiskavimo į valstybės iždą įstatymas (bulg. Закон за отнемане в полза ха дъпжавата
на незаконно придобито имущество)597, Slovėnijoje – 2011 m. Neteisėtos kilmės
nuosavybės paėmimo įstatymas (slovėn. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega
izvora (ZOPNI))598, Slovakijoje – Įstatymas Nr. 101/2010 dėl turto kilmės nustatymo
(slovėn. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku)599, Rumunijoje – įstatymas dėl pareigūnų, teisėjų, kitų valstybės tarnautojų ir viešojo administravimo funkcijas atliekančių asmenų turto deklaravimo ir kontrolės (rum. pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cufunctii de conducere si de
control si a functionarilor publici)600. Laikydamasi savo teisinių tradicijų, šiuo keliu
žengė ir Anglija, civilinę konfiskaciją sureguliavusi 2002 m. Nusikalstamai įgyto
turto įstatyme (angl. Proceeds of Crime Act)601, bei Airija – 1996 m. Nusikalstamai
įgyto turto įstatyme (angl. Proceeds of Crime Act)602. Tačiau Italija pasirinko kitą
kelią, nulemtą specifinių subjektų, kuriems pagal Italijos įstatymus taikoma civilinė konfiskacija, ir šiuos klausimus sureguliavo Antimafijos įstatymų ir prevencijos
priemonių kodekse (sutrumpintai vadinamame „Antimafijos kodekse“; it. Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Codice antimafia))603.
Įstatyme dėl neteisėtai įgyto turto konfiskavimo civilinio proceso tvarka, manytina, turėtų būti išspręsti šie klausimai (bet jais neapsiribojant): apibrėžtas
597

Prieiga per internetą: <http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135793015>.

598

Prieiga per internetą: <http://www.uradni-list.si/1/content?id=105868>.

599

Prieiga per internetą: <http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-preukazovani-povodu-majetku/>.

600

Prieiga per internetą: <http://www.cncan.ro/assets/Uploads/5-Legea115consolidat.pdf>.

601

Prieiga per internetą: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents>.

602

Prieiga per internetą: <http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0030/print.html>.

603

Prieiga per internetą: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=53421>.
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konfiskuotinas turtas, papildomos jo konfiskavimo sąlygos, numatyta turto vertės konfiskavimo galimybė (svarstytina teismui suteikti kuo platesnes galias taikyti
vertės konfiskavimą)604, aiškiai įvardytos konfiskuotino turto požymių ir jo konfiskavimo sąlygų įrodinėjimo taisyklės: įrodinėjimo standartas, įrodinėjimo pareigos
paskirstymas, tam tikros prezumpcijos, laikinosios nuosavybės teisės apribojimo
priemonės, procesinės garantijos turto valdytojui ir suinteresuotiems tretiesiems asmenims, nuostatos dėl žalos atlyginimo nepagrįsto nuosavybės teisės suvaržymo
atveju, nustatyta kiekvieno iš civilinės konfiskacijos proceso etapų (tyrimo, teisminio nagrinėjimo, areštuoto ir konfiskuoto turto administravimo bei disponavimo
juo) tvarka, kompetentingos institucijos, jų įgalinimai ir bendradarbiavimas, išspręsti šio proceso ir baudžiamojo proceso santykio klausimai, įstatymo taikymo
laiko atžvilgiu tvarka (svarstytina galimybė taikyti įstatymo nuostatas ir turtui, įgytam iki įstatymo įsigaliojimo), turto konfiskavimo taikymo senaties, areštuoto ir
konfiskuoto turto apmokestinimo klausimai, užsienyje priimtų sprendimų konfiskuoti turtą civiline tvarka pripažinimo ir kiti klausimai.
4.3. NETEISĖTAI ĮGYTO TURTO PAĖMIMAS
MOKESTINĖMIS PRIEMONĖMIS
Šalia kitų priemonių, kuriomis valstybė reaguoja į neteisėtai įgyto turto fenomeną,
egzistuoja ir mokestinės priemonės. Jų taikymo specifika ir sąveika su kitomis neteisėtai įgyto turto ar neteisėtai gautų pajamų atžvilgiu taikomomis priemonėmis
kelia nemažai įdomių klausimų. Egzistuoja požiūris, kad mokestinės priemonės galėtų būti labai racionali ir efektyvi kai kurių kitų nusikalstamu būdu įgyto turto paėmimo mechanizmų alternatyva.605 Šioje dalyje bus pabandyta atsakyti į minėtus
klausimus, taip pat pateikti mūsų požiūrį, kokį vaidmenį siekiant, kad nusikalsti
neapsimokėtų, galėtų suvaidinti mokestinės priemonės.
4.3.1. MOKESTINIŲ PRIEMONIŲ NEUTRALUMO
TURTO KILMĖS ATŽVILGIU PRINCIPAS

Visų pirma pastebėtina, kad, analizuojant sąvoką „neteisėtai įgytas turtas“ ar „neteisėtai gautos pajamos“ mokestine prasme, ji savo turiniu mokesčių tikslais nesiskiria nuo sąvokos „turtas“ ar „pajamos“. Vadinasi, mokesčių įstatymai, reguliuojantys tiek bendrus apmokestinimo klausimus (pavyzdžiui, Mokesčių administravimo
įstatymas (toliau vadinama – MAĮ)606), tiek ir apmokestinimo atitinkamais mo604

Plačiau apie vertės konfiskavimo pranašumus žr. 4.1.1.1.2 skyriuje.

605

Fedosiuk O. Baudžiamųjų įstatymų prieš neteisėtas pajamas ir korupciją leidyba: tarp gerų siekių
ir legitimumo // Jurisprudencija, 2012, 19 (3), p. 1221.

606

Mokesčių administravimo įstatymas // Žin., 2004, Nr. 63-2243.
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kesčiais klausimus (pavyzdžiui, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau
vadinama – GPMĮ)607, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (toliau vadinama – NTMĮ)608 ir kiti), neskiria apmokestinimo objekto (pajamų, turto) priklausomai nuo to, kokiu būdu: teisėtu ar neteisėtu, jis įgytas. Štai GPMĮ 2 straipsnio 14
dalyje pajamomis, kurios pagal to paties įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir laikomos
gyventojų pajamų mokesčio (toliau vadinama – GPM) objektu, yra pripažįstamos
pozityviosios pajamos, kurioms priskiriamos Europos ekonominių interesų grupės
pajamos, nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas
ir (arba) kita nauda pinigais ir (arba) natūra, išskyrus toje pačioje dalyje nurodytas
išimtis (tarp kurių nėra nuostatos, skirtos neteisėtai gautoms pajamoms). O NTMĮ
4 straipsnyje įtvirtinta, kad šio mokesčio objektu yra laikomas nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus tam tikras išimtis, kuriose vėlgi nėra jokios nuorodos į įgijimo teisėtumo kriterijų. Taigi analizuojamo klausimo kontekste
galima būtų nebent plėtoti pajamų (ar gautos naudos) sąvoką GPMĮ prasme, brėžiant aiškias ribas tarp teisėtai gautų ir neteisėtai gautų pajamų. Šioje vietoje, matyt,
abiem atvejais turėtumėme konstatuoti naudą, kurią gavo gavęs pajamas ar turtą, ar
kitokį atlygį (tarkim, paslaugomis) neteisėtas veikas atlikęs asmuo. Todėl neteisėtai
gautų pajamų (ar už jas įgyto turto) apmokestinimo klausimas išlieka aktualus.
Apskritai pažymėtina, kad prievolė skaičiuoti mokesčius nėra laikytina sankcija,
o mokestinė prievolė egzistuoja objektyviai ir turėtų būti neutrali. Svarstytina, ar
netiesioginių mokesčių (pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM), akcizų) atžvilgiu ES teisėje taikomas mokesčių neutralumo principas gali būti plečiamas
ir tiesioginių mokesčių (pajamų, pelno, turto ir pan.) atžvilgiu. Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas (toliau vadinama – ESTT) savo praktikoje yra ne kartą akcentavęs, jog PVM atskaitos sistema siekiama visiškai atleisti verslininką nuo vykdant
bet kokią ekonominę veiklą mokėtino ar sumokėto PVM naštos. Todėl bendra PVM
sistema užtikrinamas bet kokios ekonominės veiklos apmokestinimo neutralumas,
neatsižvelgiant į šios veiklos tikslą ar rezultatą, su sąlyga, kad pati ši veikla iš esmės yra apmokestinama PVM.609 Fiskalinio neutralumo principas draudžia skirtingai traktuoti teisėtus ir neteisėtus sandorius. Todėl vien aplinkybė, kad tam tikri
607

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas // Žin., 2002, Nr. 73-3085.

608

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas // Žin., 2005, Nr. 76-2741.

609

2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Gábor Tóth byloje Nr. C-324/11 24 punktas, 2000 m. kovo 21 d.
sprendimo Gabalfrisa ir kt., C-110/98–C-147/98, 44 punktas; 2006 m. vasario 21 d. sprendimo
Halifax ir kt., C‑255/02, 78 punktas bei 2012 m. birželio 21 d. sprendimo Mahagében ir Dávid, C
80/11 ir C 142/11, 39 punktas.
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veiksmai laikytini teisės pažeidimu, nelemia skirtingo apmokestinimo. Skirtingos
sąlygos taikomos tik esant ypatingoms aplinkybėms, kai dėl ypatingų savybių tam
tikrų prekių ar paslaugų tarp teisėto ekonominio sektoriaus ir neteisėto sektoriaus
konkurencija yra neleidžiama.610 Taigi fiskalinio neutralumo principas netiesioginių mokesčių atveju reiškia, kad tokios pat apmokestinimo sąlygos taikomos visiems sandoriams, kurie konkuruoja tarpusavyje, o vienintelis pagrindas netaikyti
apmokestinimo taisyklių yra tada, kai tų prekių apyvarta apskritai yra uždrausta ar
jų vartojimas yra ribojamas, nes tokiu atveju jos nekonkuruoja su legalioje apyvartoje esančiomis prekėmis (prekėmis, kuriomis prekiauti iš esmės neuždrausta). Šiuo
atveju tai aktualu ir tiems atvejams, kai prekės, kurių apyvarta neuždrausta, yra neteisėtai įvežamos į teritoriją nemokant importo mokesčių ir pan. Taigi, tiek iš minėtos ESTT praktikos, tiek ir iš teisinio reglamentavimo Lietuvoje atitinkamai galima
daryti išvadą, kad pajamų atveju jos yra apmokestinamos neutraliai, t. y. nepriklausomai nuo jų kilmės, nes neteisėtai gautos pajamos visada konkuruoja su teisėtai
gautomis pajamomis ir dėl to mokesčių mokėtojai turi būti vienodoje (kitaip tariant,
neutralioje) padėtyje, t. y. jas apmokestinti reikia vienodomis sąlygomis.
4.3.2. NEAIŠKIOS KILMĖS PAJAMŲ APSKAIČIAVIMO
BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokestinės priemonės611 kaip priemonė kontroliuojant neaiškios kilmės pajamas
buvo įtvirtintos MAĮ 41 straipsnyje jau nuo jo įsigaliojimo, t. y. 2004 m. gegužės 1 dienos. Pagal minėtą nuostatą mokesčių mokėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 dienų
(jei mokesčių administratorius nenustato ilgesnio termino) nuo mokesčių administratoriaus nurodymo įteikimo dienos pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti. Įgyvendindamas šią MAĮ nuostatą, Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau vadinama – VMI prie FM) viršininkas 2004 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. VA-102 patvirtino Mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto
įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti FR0698 formos ir jos priedo
610

ESTT 2001 m. vasario 8 d. sprendimo Wolfgang Lange prieš Georg Schünemann GmbH byloje Nr. C-350/99, [2001] ECR I-01061, 19 punktas; 1998 m. birželio 11 d. sprendimo Karlheinz
Fischer prieš Finanzamt Donaueschingen byloje Nr. C-283/95, [1998] I-03369, 28 punktas;
1998 m. gegužės 28 d. sprendimo baudžiamojoje byloje prieš John Charles Goodwin ir Edward
Thomas Unstead Nr. C-3/97, [1998] I-03257, 9 punktas ir 1999 m. birželio 29 d. sprendimo byloje
Nr. C-158/98 Staatssecretaris van Financiën prieš Coffeeshop Siberië [1999] ECR I-3971, 14 ir 21
punktai). Tai gali būti narkotikai, kaip minėtoje ESTT byloje Nr. C-158/98, azartiniai lošimai,
kaip byloje Nr. C-283/95, ar klastoti kvepalai, kaip byloje Nr. C-3/97.

611

Šioje dalyje mokestinėmis priemonėmis vadinamos priemonės, kurias mokesčių administratoriui
suteikia mokesčių teisės aktai ir kuriomis jis gali naudotis, atlikdamas jam priskirtas funkcijas.
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užpildymo taisykles.612 Taigi, vadovaudamasis šia MAĮ nuostata ir jos įgyvendinimo
taisyklėmis, mokesčių administratorius, atlikęs rizikos analizę, turi teisę nurodyti
mokesčių mokėtojui paaiškinti, kokį turtą jis turi (įskaitant kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, meno dirbinius, kitas vertybes ir kt.), kokias pajamas jis gavo, kokius įsipareigojimus prisiėmė, ir pateikti šių pajamų ar šaltinių tikrumą atitinkamais įrodymais. Mokesčių administratorius, įvertinęs tokią mokesčių
mokėtojo pateiktą informaciją ir dokumentus, sprendžia, ar inicijuoti kokius nors mokesčių kontrolės veiksmus (pavyzdžiui, mokestinį tyrimą ar mokestinį patikrinimą),
ar kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
Tačiau anksčiau minėtas instrumentas, kurį turi mokesčių administratorius, tėra
viena iš mokesčių administravimo priemonių nustatyti, ar asmenų išlaidos atitinka
jų pajamas. Teoriškai įmanoma, kad asmuo, net ir gaudamas dideles sumas nedeklaruotų pajamų, kurių šaltinio jis negali pagrįsti, neinvestuoja jų į ilgalaikį turtą,
registruotiną turtą ar vertybinius popierius, todėl gali ir nebūti įmanoma padaryti išvadą, kad asmens išlaidoms pagrįsti nepakanka jo legaliai gautų pajamų. Be to,
neretai mokesčių mokėtojas, siekdamas pateisinti savo išlaidas, pateikia įvairias sutartis (pvz., dovanojimo, paskolos, pan.), kurių realumui patikrinti mokesčių administratoriui būtinos papildomos pastangos, pavyzdžiui, kitų asmenų priešpriešiniai
patikrinimai, informacijos rinkimas ir tikrinimas. Bet apie tai vėliau.
Pažymėtina, kad MAĮ neseniai buvo papildytas nuostatomis, suteikiančiomis
mokesčių administratoriui papildomų administracinių įgalinimų, taip pat ir papildomų priemonių kontroliuoti fizinių asmenų sudaromus sandorius ir gaunamas lėšas. Pavyzdžiui, MAĮ 421 straipsnyje, įsigaliojusiame nuo 2013 m. sausio 1 d.613, nurodoma, kokią informaciją apie mokesčių mokėtojo sudaromus sandorius pastarasis
privalo pateikti mokesčių administratoriui, nepriklausomai nuo to, ar šis apie tai
klausia, ar ne. Taigi pagal minėto straipsnio 1 dalį nuolatiniai Lietuvos gyventojai
privalo pateikti mokesčių administratoriui informaciją apie jų sudarytus sandorius,
kurie atitinka visas šias sąlygas:
1) gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš fizinių arba užsienio juridinių asmenų (toliau vadinama – asmuo);
2) asmens gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija penkiasdešimt tūkstančių litų;
612

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2004-05-21 įsakymas Nr. VA-102 // Žin., 2004, Nr. 86-3155.

613

Mokesčių administravimo įstatymo 29, 33, 40, 88, 95, 105 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir
Įstatymo papildymo 42-1, 104-1, 104-2 straipsniais įstatymas // Žin., 2012, Nr. 76-3927.
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3) sandoriai nėra notarinės formos;
4) gyventojas pagal sandorius negauna pajamų, kurios mokesčių administratoriui yra deklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.
Taigi tokią informaciją mokesčių administratoriui privalo pateikti tik nuolatiniai
Lietuvos gyventojai, t. y. tik tie, kurie laikomi Lietuvos rezidentais mokesčių tikslais.614
Kitas svarbus momentas tas, kad gyventojas privalo deklaruoti ne tik savo pajamas,
bet ir paskolas (pasiskolinti pinigai netampa pajamomis, nes gyventojui išlieka prievolė juos grąžinti). Trečia, šia nuostata siekta sukontroliuoti labiausiai „nematomus“
sandorius: grynaisiais pinigais (atsiskaitymai nefiksuojami kredito įstaigose), sandorius su asmenimis, kuriuos mokesčių administratorius ne visada gali efektyviai kontroliuoti (ypač užsienio juridinius asmenis, Lietuvos juridiniai asmenys privalo deklaruoti tokius sandorius ir atspindėti savo buhalterinėje apskaitoje, todėl gavus lėšų
iš tokių asmenų, minėto straipsnio nuostatos netaikomos), sandoriai netvirtinami
notaro ir jų deklaruoti mokesčių administratoriui neprivalo niekas kitas.
Taigi tokių sandorių nedeklaravus mokesčių administratoriui nustatyta tvarka
vieną kartą per kalendorinius metus kartu su pajamų mokesčio metine deklaracija,
nustatyta sankcija – tokiais sandoriais negali būti pagrindžiami jo turto įsigijimo
ir pajamų gavimo šaltiniai. Taigi labai svarbu tinkamai ir laiku deklaruoti tokius
sandorius, kitaip paskesnis dokumentų, patvirtinančių tokius sandorius, pateikimas nebus vertinamas mokesčių administratoriaus kaip tinkamas lėšų ir pajamų gavimo fakto pagrindimas. Primintina, kad panaši nuostata buvo įtvirtinta ir
Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatyme,615 kurio 3 straipsnyje nustatyta
pareiga nuolatiniam Lietuvos gyventojui deklaruoti 2003 m. gruodžio 31 d. turimą
turtą, o jo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas
šio Įstatymo nustatyta tvarka turto nedeklaravo, šiuo turtu negali būti pagrindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai.
Paminėtos įstatymų nuostatos identifikuoja, kaip svarbu tinkamai pagrįsti gyventojo gautas pajamas, kurios gali būti išleidžiamos turtui įsigyti. Kaip jau minėta,
praktikoje dažniausiai gyventojo pajamų gavimas arba lėšų turėjimas gali būti nustatomas atsižvelgiant į jo išlaidas, dažniausiai turtui įsigyti. Šioje vietoje natūraliai
kyla klausimas – o kas nutinka tuomet, kai pajamos nėra tinkamai pagrįstos? Tokiu
614

GPMĮ vartoja nuolatinio Lietuvos gyventojo sąvoką, kurios turinį atskleidžia GPMĮ 4 straipsnis.
Pagal jo 1 dalyje įtvirtintas pagrindines rezidavimo vietos nustatymo taisykles esminiais kriterijais laikoma: (1) nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje, arba (2) asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta, arba (3) realus išbuvimas Lietuvoje
(183 arba daugiau dienų per metus, arba 280 arba daugiau dienų per dvejus metus, su sąlyga, kad
vienais metais išbuvo 90 arba daugiau dienų).
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atveju mokesčių administratoriui MAĮ suteikia dar vieną specialiąją priemonę reaguoti į vadinamąjį mokesčių slėpimą – mokesčio bazės nustatymą pagal mokesčių
administratoriaus įvertinimą. Šioje dalyje mokesčių slėpimas vartojamas apibrėžti
tuos atvejus, kai mokesčių mokėtojas, pažeisdamas teisės aktus ir jų reikalavimus,
siekia išvengti mokesčių mokėjimo arba neatvaizduodamas dalies sandorių, arba
slėpdamas pajamas, ar neišsaugodamas atitinkamų dokumentų, ar kitaip pažeisdamas imperatyvias įstatymų nuostatas.
MAĮ 70 straipsnyje įtvirtinta, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti
su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus ir dėl to mokesčių administratorius negali nustatyti mokesčių mokėtojo
mokestinės prievolės dydžio įprastine, tai yra atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka, mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių
administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, atsižvelgdamas į visas
įvertinimui reikšmingas aplinkybes, turimą informaciją ir prireikus parinkdamas
savo nustatytus įvertinimo metodus, atitinkančius protingumo bei, kiek objektyviai
įmanoma, teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo kriterijus. Detalią šio
straipsnio įgyvendinimo tvarką yra nustačiusi VMI prie FM savo viršininko įsakymu patvirtinusi Mokesčių apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisykles (toliau vadinama – Taisyklės).616 Taisyklių 4 punkte vardijami atvejai,
kada gali būti atliekamas mokesčių administratoriaus įvertinimas, o 4.1. papunktyje nurodoma, kad toks įvertinimas atliekamas, kai mokesčių mokėtojo įgyto turto
vertė ir/ar asmeninės išlaidos per atitinkamą laikotarpį yra didesnės už deklaruotas
pajamas arba kai mokesčių mokėtojas nepateikia mokesčio deklaracijos ar į ją įrašo
neteisingus (nepatikimus, prieštaringus) duomenis.
Šios teisės normos taikymas praktikoje nėra retas, todėl jos aiškinimo ir taikymo
klausimu yra susiformavusi gana nuosekli ir plati Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama – LVAT) praktika. Štai LVAT 2009 m. rugsėjo 14 d.
nutartyje nurodyta, kad MAĮ 70 straipsnio 1 dalyje numatyti mokesčių mokėtojo
elgesio atvejai, kada mokestinės prievolės dydis gali būti apskaičiuotas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, kiek tai susiję su VMI administruojamais mokesčiais, yra detalizuojami Taisyklių 4 punkte. LVAT pažymėjo, kad pastarojoje įstatymo įgyvendinamojo teisės akto nuostatoje pateikiamas pavyzdinis, bet ne baigtinis
mokesčių mokėtojo elgesio, kuriam esant gali būti taikomas MAĮ 70 straipsnis, sąrašas. Todėl ir kitais, šiame teisės akte konkrečiai neišvardytais, atvejais toks įvertinimas gali būti atliekamas, jei tenkinamos pirmiau minėtos MAĮ 70 straipsnio 1
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dalies sąlygos. Tokia pozicija nėra atsitiktinė, nes paprastai nėra įmanoma apibrėžti
visų situacijų, kada kyla būtinybė mokestį apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą.617
LVAT taip pat ne kartą savo praktikoje patvirtino, jog mokesčių administratorius gali taikyti šį specialųjį mokesčių apskaičiavimo būdą toms situacijoms, kai
mokesčių mokėtojui nepavyksta tinkamomis priemonėmis (įrodymais) pagrįsti,
kad jo išlaidos yra adekvačios jo gautoms ir tinkamai apmokestintoms pajamoms.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-201/2011, apibendrinusi visas nustatytas ir išdėstytas reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog mokesčių
administratorius pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas netinkamai vykdė savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, į mokesčio deklaracijas įrašė neteisingus duomenis
apie savo pajamas (negalėjo pagrįsti 2003 m. patirtų išlaidų, kurios buvo didesnės už
dokumentais pagrįstas pajamas). Todėl mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio negalėjo nustatyti įprastine, atitinkamų mokesčių
įstatymų nustatyta tvarka, ir GPM už 2003 m. teisėtai apskaičiavo pagal mokesčių
administratoriaus įvertinimą (apmokestinamosioms pajamoms priskyrė patirtų išlaidų ir pagrįstų pajamų bei pinigų likučių skirtumą), taikydamas išlaidų metodą.618
Kaip jau minėta, neretai mokesčių mokėtojai, neturėdami galimybės pateikti kitų išlaidų kilmę pagrindžiančių dokumentų, nurodo trūkstamą pinigų sumą
pasiskolinę ar gavę dovanų. Matyt, dėl to administracinių teismų praktikoje neretas atvejis, kai mokestiniuose ginčuose dėl paskolintų lėšų yra vertinamos ir civilinės sutartys. Šioje vietoje būtina atkreipti dėmesį į tai, kad pagal LVAT suformuotą praktiką619 tiek mokestinių santykių teisinio reguliavimo metodas (imperatyvus,
subordinacinis), tiek šio reglamentavimo dalykas (teisiniai santykiai, susiję su mokesčių apskaičiavimu, sumokėjimu ir išieškojimu) lemia tai, kad šie teisiniai santykiai yra reglamentuojami specifiniais teisės aktais, iš esmės besiskiriančiais nuo
privatinių teisinių santykių dalyvių elgesio reglamentavimo. LVAT laikosi pozicijos,
jog kadangi mokesčių administratoriaus vykdoma veikla yra susijusi su mokesčių
apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumo kontrole bei jų išieškojimu, tiesioginiai
teisės šaltiniai, skirti šiai mokesčių administratoriaus veiklai reglamentuoti, yra
MAĮ ir konkrečius mokesčius nustatantys įstatymai. Subsidiarus CK normų taikymas pildant viešosios teisės spragas leidžia tiksliau prognozuoti galimą susiklosčiusių teisinių santykių įvertinimą, nei teisės spragas šalinant kitu būdu – pasitelkus
617

LVAT 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartis byloje Nr. A556-945/2009.
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LVAT 2011 m. vasario 4 d. nutartis byloje Nr. A438-201/2011; tas taip pat konstatuota ir LVAT
2010 m. gruodžio 31 d. nutartyje byloje Nr. A575-1852/2010.
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įstatymus ar teisės analogiją. Tačiau kartu LVAT savo praktikoje yra konstatavęs,
kad susidūrus su situacija, kai viešosios teisės santykiai yra tiesiogiai sureglamentuoti atitinkamomis viešosios teisės normomis ir kai tokia situacija įsakmiai nenurodyta CK, turi būti taikomos atitinkamos viešosios teisės normos. Tokiais atvejais
CK normos netaikytinos. Taigi, apibendrinant teigtina, kad, tikrinant mokesčių apskaičiavimo teisingumą, mokesčių administratorius neprivalo vadovautis CK normomis ir analizuoti mokesčių mokėtojo sandorius jų galiojimo aspektu. Vadinasi,
tam tikri sandoriai (ūkinės operacijos) civiline teisine prasme gali sukelti vienokias
teisines pasekmes, o mokesčių teisės prasme – kitokias. Tokiai situacijai susiklostyti nekliudo faktas, jog mokesčių administratorius nesikreipė į teismą, siekdamas
pripažinti vieną ar kitą mokesčių mokėtojo sudarytą sandorį negaliojančiu ar niekiniu. Štai, pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-1103/2010620 nustatyta, kad
paskolos davėjai neturėjo ir negalėjo turėti piniginių lėšų suteikti pareiškėjui paskolas, todėl mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į pastarąją aplinkybę bei vadovaudamasis MAĮ 70 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, jog pareiškėjas netinkamai
vykdė savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, į mokesčio deklaracijas įrašė neteisingus duomenis apie savo pajamas, todėl mokesčių mokėtojui tenkančios mokestinės prievolės dydžio negalima nustatyti įprastine, atitinkamų mokesčių įstatymų
nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į tai, mokesčių administratorius mokesčius apskaičiavo pagal savo įvertinimą, taikydamas išlaidų metodą ir kvalifikuodamas pareiškėjo pajamas kaip nepagrįstas realiais gavimo šaltiniais. Susipažinęs ir įvertinęs
visas reikšmingas aplinkybes, LVAT pastarąjį mokesčių administratoriaus sprendimą pripažino pagrįstu. LVAT 2013 m. liepos 4 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. A442-1032/2013 pažymėjo, kad, nepriklausomai nuo to, jog sandoriai įstatymų
nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais ar nuginčyti, mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokesčius pagal savo įvertinimą, turi teisę patikrinti, ar
mokesčių mokėtojas gavo tokias pinigines sumas, kokios yra nurodytos sandoriuose, kuriais mokesčių mokėtojas grindžia savo pajamas.
Grįžtant prie MAĮ 70 straipsnio nuostatų dispozicijos, atkreiptinas dėmesys
į tai, kad viena iš aplinkybių, būtinų konstatuoti tam, kad reikia pritaikyti MAĮ
70 straipsnyje įtvirtintą mokesčių apskaičiavimo būdą, yra negalimumas nustatyti mokestinės prievolės dydžio įprastine tvarka. LVAT savo praktikoje aiškindamas
šią nuostatą yra konstatavęs, kad kurio nors MAĮ 70 straipsnio 1 dalyje nurodyto
mokesčių mokėtojo netinkamo elgesio buvimo konstatavimas savaime dar nereiškia, jog kartu konstatuojama, kad yra tokia teisinė situacija, kai mokestinės prievolės dydžio negalima nustatyti įprastine tvarka (tiesiogiai). Nuostata, kad mokesčių
620

LVAT 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis byloje Nr. A438-1103/2010.
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mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, kai negali nustatyti mokestinės prievolės dydžio įprastine tvarka, reiškia, kad net esant kuriam nors nurodytam mokesčio mokėtojo elgesio atvejui visada būtina įvertinti ir spręsti, ar dėl to mokestinės prievolės
dydžio negalima nustatyti įprastine, tai yra atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka (tiesiogiai). Pastaroji sąlyga turi būti konstatuota atsižvelgiant į faktus,
aplinkybes bei kitą turimą informaciją, t. y. jų pagrindu, o pareiga pagrįsti būtinybę
mokestinės prievolės dydį apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą tenka mokesčių administratoriui.621
Kaip jau minėta, MAĮ 70 straipsnyje įtvirtintas mokesčių apskaičiavimo būdas
taikomas mokesčių slėpimo atveju, kai mokesčio bazė sumažinama slepiant ar iškreipiant realias aplinkybes, t. y. atliekant įstatymui prieštaraujančius veiksmus, nefiksuojant buhalterinėje apskaitoje realiai įvykusių ūkinių operacijų, slepiant gautas
pajamas ir pan. Taigi tokiu atveju mokesčių administratorius mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, padidindamas mokesčių mokėtojo mokesčio bazę iki realaus rezultato, ir turėtų taikyti
Taisykles. LVAT 2010 m. lapkričio 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-4381542/2010 akcentavo, kad šis mokesčių apskaičiavimo būdas yra taikomas, kai nustatomos (konstatuojamos) dvi būtinos sąlygos, kurių buvimas sudaro prielaidas taikyti MAĮ 70 straipsnyje įtvirtintą elgesio modelį: pirma, mokėtino mokesčio dydžio
turi būti negalima apskaičiuoti (nustatyti) įprastine atitinkamo mokesčio įstatyme
nustatyta tvarka ir, antra, to padaryti (apskaičiuoti mokesčio) turi būti negalima
dėl atitinkamos mokesčių mokėtojo veikos: nevykdymo arba netinkamo vykdymo
pareigos apskaičiuoti mokesčius nustatyta tvarka arba nebendradarbiavimo su mokesčių administratoriumi. Negana to, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
(toliau vadinama – Konstitucinis Teismas) savo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarime,
aiškindamas šio mokesčio bazės nustatymo būdo taikymą, pabrėžė, jog teisinis reguliavimas leidžia teigti, kad tuo atveju, kai mokesčio bazės negalima nustatyti (apskaičiuoti) mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, mokesčio administratorius ne tik
turi teisę, bet ir privalo nustatyti (apskaičiuoti) mokesčio bazę netiesiogiai. Vadinasi,
šių teisės normų taikymas negalimas mokesčių administratoriaus pasirinkimu.
Negana to, administracinių teismų praktika vienareikšmiškai identifikuoja,
kad būtent šis būdas nustatyti mokesčio bazę taikomas tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nedeklaruoja visų pajamų, kitaip tariant, jo išlaidos yra didesnės nei
jo deklaruotos pajamos. Štai LVAT 2013 m. liepos 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A442-1032/2013, akcentuodamas, jog atvejus, kai mokesčių mokėtojui
621
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priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal
jo atliekamą įvertinimą, numato MAĮ 70 straipsnio 1 dalis, o šio straipsnio 2 dalis
nesuteikia teisės centriniam mokesčių administratoriui nustatyti papildomų atvejų,
kuriems esant mokesčių administratorius įgyja teisę mokesčių mokėtojui priklausančią sumą apskaičiuoti pagal savo įvertinimą. LVAT akcentavo, kad nors MAĮ 70
straipsnio 1 dalyje expréssis verbis (aiškiais žodžiais; tiesiogiai) nėra nustatyta, kad
mokesčiai gali būti apskaičiuojami pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą,
kai mokesčių mokėtojo įsigyto turto vertė ir/ar asmeninės išlaidos per atitinkamą
laikotarpį yra didesnės už deklaruotas pajamas, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone,
tokie atvejai patenka į MAĮ 70 straipsnio 1 dalies teisinio reguliavimo sritį.
Praktikoje MAĮ 70 straipsnio nuostatos tiems atvejams, kai mokesčių administratorius nustato, jog mokesčių mokėtojas disponavo pajamomis, kurių nedeklaravo ir kurių gavimo šaltiniams pagrįsti nepateikė jokių juridinę galią turinčių dokumentų ar kitų objektyvių įrodymų, taikomos neretai.622
4.3.3. MOKESČIO BAZĖS APSKAIČIAVIMAS
PAGAL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS ĮVERTINIMĄ

Tiek Taisyklėse, tiek ir teismų praktikoje akcentuojama, kad tokiais atvejais mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius
apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, atsižvelgdamas į visas įvertinimui reikšmingas aplinkybes, turimą informaciją ir prireikus parinkdamas savo nustatytus
įvertinimo metodus, atitinkančius protingumo bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo kriterijus. LVAT šią nuostatą aiškina
kaip reglamentuojančią tik mokestinės prievolės dydžio nustatymą ir pabrėžia, kad
nėra skirta nustatyti mokestinės prievolės atsiradimo pagrindus. Kokiais atvejais ir
kokie subjektai turi mokėti tam tikras mokesčių sumas, nustato atitinkami mokesčių įstatymai.623
Mokslininkai, atliekantys tyrimus šioje srityje, taip pat teigia, kad mokesčio bazės nustatymas mokesčių administratoriaus įvertinimu nereiškia kitokių, nei numatyta konkrečiuose mokesčių įstatymuose, apmokestinimo taisyklių taikymo
bei jog tokiu būdu nustatant mokesčio bazę keičiasi įstatyme numatyta mokesčio
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Pavyzdžiui, LVAT 2010 m. gruodžio 31 d. nutartis byloje Nr. A-575-1852/2010, 2013 m. sausio 4 d. nutartis byloje Nr. A438-2923/2012.
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apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, mokesčių mokėtojai, mokesčio objektas.624 Taigi,
jeigu GPMĮ 2 ir 5 straipsniuose yra įtvirtinta, kad GPM objektu yra pajamos ar kita
gyventojo gaunama nauda, taikant MAĮ 70 straipsnyje įtvirtintą mokesčių apskaičiavimo būdą, nustatoma tik mokesčio bazė, t. y. pajamų ar naudos dydis. Pavyzdžiui,
jeigu būtų konstatuota, kad gyventojo gauta nauda nepatenka į pajamų apibrėžimą,
įtvirtintą GPMĮ 2 straipsnio 14 dalyje, tokiu būdu nustatyta suma nebūtų pripažinta
pajamomis ir apmokestinta GPM. Nebūtų apmokestintos ir gyventojo gautos pajamos (nauda), net jeigu ji nustatyta pritaikius minėtą būdą, tačiau jos būtų priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, išvardytoms GPMĮ 17 straipsnyje, ar nauda nebūtų priskiriama pajamoms natūra pagal GPMĮ 9 straipsnio nuostatas. Visgi
reikėtų pažymėti, kad realiai mokesčių administratorius mokesčius skaičiuoja pagal
savo įvertinimą tik tais atvejais, kai, atlikęs pirminį tyrimą, nustato, kad gyventojo
gautos pajamos ar nauda priskiriama apmokestinamosioms pajamoms ir turi būti
apmokestinta. Taip visada nutinka tada, kai pajamų šaltinis nenustatytas apskritai. Taigi, mokesčių teisės (konkrečiai GPMĮ) normos šiuo atveju, galima teigti, yra
neutralios. Jos neskiria specialaus apmokestinimo pajamoms priklausomai nuo jų
gavimo šaltinio. Nėra nei specifinio mokesčių mokėtojo, nei bazės, nei specialaus
mokesčių tarifo ar jo mokėjimo tvarkos. Tačiau mokesčio bazės netiesioginis nustatymas nėra sankcija, o tik būdas nustatyti realiai gautas pajamas ir nuo jų apskaičiuoti mokesčius.625
4.3.3.1. ĮRODINĖJIMO IR ĮRODYMŲ ASPEKTAI

Mokesčių bazės nustatymas pagal įvertinimą nuo įprastinio nustatymo skiriasi
tuo, kad naudojamasi skirtingais informacijos šaltiniais, t. y. ne mokesčių mokėtojo
pateiktais buhalterinės apskaitos dokumentais, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio arba yra prarasti, o kitais įrodymais.626 Įrodymai tokiais atvejais yra pagrindinė ašis, kuri, viena vertus, pagrindžia,
kad egzistuoja pagrindas nustatyti mokesčio bazę taikant specialųjį MAĮ 70 straipsnyje įtvirtiną būdą, kita vertus, jie ir yra pagrindas apskaičiuoti konkrečią mokesčio
bazę, nuo kurios turi būti mokami atitinkami mokesčiai.
LVAT savo praktikoje gana vienareikšmiškai yra pažymėjęs, kad nors MAĮ 70
straipsnio 1 dalyje nurodyto mokesčių mokėtojo netinkamo elgesio buvimo konstatavimas savaime dar nereiškia, jog kartu yra konstatuojama, kad yra tokia teisinė
624

Paulauskas A. Mokesčių apskaičiavimo teisinio reglamentavimo bei praktinio taikymo
problemos. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 2006, p. 67.
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situacija, kai mokestinės prievolės dydžio negalima nustatyti įprastine tvarka, nuostata, kad mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, kai negali nustatyti mokestinės prievolės dydžio įprastine tvarka, reiškia, kad net esant kuriam nors nurodytam
mokesčio mokėtojo elgesio atvejui, visada būtina įvertinti ir spręsti, ar dėl to mokestinės prievolės dydžio negalima nustatyti įprastine, tai yra atitinkamo mokesčio
įstatyme nustatyta, tvarka (tiesiogiai). Ši sąlyga turi būti konstatuota atsižvelgiant į
faktus, aplinkybes bei kitą turimą informaciją, t. y. jų pagrindu, o pareiga pagrįsti
būtinybę mokestinės prievolės dydį apskaičiuoti pagal mokesčių administratoriaus
įvertinimą tenka mokesčių administratoriui.627 Taigi mokesčių administratorius yra
tas subjektas, kuriam įrodinėjimo našta tenka pirmiausia, t. y. jam visų pirma tenka
pareiga pagrįsti, jog mokesčių mokėtojas elgėsi netinkamai atsižvelgiant į MAĮ 70
straipsnio sąlygas, antra, pagrįsti, jog nėra objektyvių galimybių nustatyti mokesčio bazę tiesiogiai (konstatuojamas tiesioginių įrodymų nebuvimas), ir galiausiai,
mokesčių administratorius privalo nustatyti ne bet kokią, o tokią mokesčių mokėtojo mokėtinų mokesčių bazę, kuri atitiktų visus teisės aktų šiam atvejui įtvirtintus
reikalavimus.
Analizuojant paskutinį įrodinėjimo naštos aspektą, teismų praktikoje pripažįstama, kad, atliekant mokesčių apskaičiavimą pagal mokesčių administratoriaus
įvertinimą, objektyviai įmanomi tam tikri netikslumai, nes mokesčių administratorius yra priverstas vadovautis ne tiksliais, o tikėtinais ir galimais apskaičiavimais.628
Teismas laikosi pozicijos, kad MAĮ 70 straipsnio 1 dalies norma skirta ne tam, kad
būtų nustatytas tikslus (t. y. objektyviais duomenimis paremtas) mokestinės prievolės dydis, o tam, kad būtų nustatytas mokėtinos prievolės dydis, atitinkantis protingumo bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingumo kriterijus. Tai, teismo nuomone,
reiškia, kad mokesčių administratoriaus nustatytas mokėtinos prievolės dydis laikytinas pagrįstu tiek, kiek neperžengia šių įvertinimo kriterijų. Todėl tam, kad būtų
paneigtas tokiu būdu nustatytas mokestinės prievolės dydis, mokesčių mokėtojas
turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog nurodytų įvertinimo kriterijų buvo nesilaikyta, t. y. įrodyti, kad mokesčio administratoriaus nustatytas mokestinės prievolės dydis neatitinka protingumo bei teisingumo kriterijų,629 kartu nustatydamas
ir kiek specifinę mokesčių mokėtojui MAĮ 67 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą įrodinėjimo naštą.
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LVAT 2012 m. lapkričio 12 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis byloje Nr. A442-1984/2012.
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Pvz., LVAT 2010 m. balandžio 29 d. nutartis byloje Nr. A442-635/2010.
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Tokios pozicijos laikėsi LVAT 2007 m. birželio 5 d. nutartyje byloje Nr. A11-603/2007.
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Papildomai analizuodamas įrodinėjimo naštos aspektus, LVAT neabejoja, kad
kai mokesčių mokėtojo mokėtini mokesčiai yra apskaičiuojami MAĮ 70 straipsnio
1 dalyje nustatyta tvarka, o pajamų šaltiniai nėra žinomi, mokesčių administratorius ne visada turi galimybę remtis objektyviais ir tiksliais duomenimis, leidžiančiais inter alia aiškiai (vienareikšmiškai) identifikuoti konkrečius mokestinių teisinių santykių dalyvius apmokestinimo atitinkamu mokesčiu tikslais. Tačiau tokių
(tikslių) duomenų nebuvimas, LVAT nuomone, negali paneigti mokesčių administratoriaus pareigos pagrįsti savo sprendimą, šiuo tikslu, be kita ko, remiantis tokiais duomenimis, kurių pagrindu daroma išvada apie mokesčio mokėtoją atitiktų
protingumo bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingumo kriterijus. Mokesčių administratoriaus pareiga pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotus mokesčius ir su
jais susijusias sumas turi būti vykdoma ypač atidžiai pajamų, kurių šaltiniai nėra
žinomi, apmokestinimo atvejais. Iš tiesų LVAT akcentavo, kad tokie atvejai skiriasi nuo gyventojo deklaruotų arba mokesčių administratoriaus nurodomų mokėti
mokesčių nuo pajamų, kurių gavimo šaltiniai yra žinomi, o jų apskaičiavimo būdai
yra tikslūs ir dažniausiai paremti mokesčio mokėtojo ir (ar) mokesčių administratoriaus turimais objektyviais duomenimis. Kaip minėta, pajamų, kurių šaltiniai nėra
žinomi, apmokestinimas taikant MAĮ 70 straipsnio 1 dalyje numatytą tvarką paprastai yra paremtas tam tikromis teisinėmis ir faktinėmis prezumpcijomis, todėl
mokestinė prievolė tokiais atvejais gali būti pripažinta pagrįsta tik ištyrus visus įrodymus bei padarius pagrįstą išvadą, kad priimtu administraciniu sprendimu nebus
pažeisti mokesčių mokėtojų interesai.630
Analizuodamas civilinių sandorių, kuriais mokesčių mokėtojas grindžia savo išlaidas, įrodomąją galią, LVAT yra išaiškinęs, jog „įrodinėjimo dalykas šiuo atveju yra
aplinkybės, ar pinigų sumos mokesčių mokėtojui realiai buvo ar nebuvo perduotos, t. y.
gautos ar negautos pajamos. Šios aplinkybės turėtų būti įrodinėjamos tiesioginiais įrodymais, iš kurių galima daryti vienareikšmę išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes (pvz., mokėjimo pavedimai, patvirtinantys lėšų judėjimą; asmenų, iš
kurių pajamos neva gautos, paaiškinimai apie tai, kad lėšos perduotos ar neperduotos;
kitų liudytojų, galinčių patvirtinti ar paneigti lėšų perdavimą, parodymai). Įstatymas
nedraudžia įrodinėti ir netiesioginiais įrodymais, t. y. įrodymais, daugiareikšmiai susijusiais su įrodinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis (pvz., įrodymai apie tai,
kokiomis lėšomis galėjo disponuoti asmuo, iš kurio galėjo būti gautos pajamos; įrodymai apie gautų lėšų panaudojimo aplinkybes ir pan.). Tokio pobūdžio bylose išvada
apie tai, kad mokesčių mokėtojas nepagrindė pajamų, neturėtų būti daroma vien netiesioginių įrodymų pagrindu (pvz., įrodymai apie tai, kad paskolos davėjas neturėjo
630
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teisėtų pajamų). Tačiau bet kokiu atveju teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo
įsitikinimą, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais,
o netiesioginiai įrodymai gali būti naudingi patvirtinant ar paneigiant tiesioginių įrodymų pagrindu formuluojamas išvadas“.631 Taigi, kaip pripažįstama LVAT praktikoje,
išvados apie mokesčio mokėtojo tam tikrų civilinių sandorių pagrindu gautų pajamų
realumą darytinos sistemiškai bei kompleksiškai įvertinus visus tiesioginius bei netiesioginius įrodymus, pagrindžiančius ar paneigiančius objektyvų pajamų gavimo
faktą. Vien atskirų formalių įrodymų (pvz., paprasta rašytine ar notarine forma sudarytų sutarčių) apie pajamas pateikimas, nesant realaus pajamų gavimo fakto, patvirtinto visapusiška pajamų gavimo faktinių aplinkybių analize, paties pajamų gavimo nepagrindžia. Tokią išvadą LVAT daro ir atsižvelgdamas į MAĮ 10 straipsnio
nuostatas, įtvirtinančias turinio viršenybės prieš formą principą, pagal kurį mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui,
o ne jos formaliai išraiškai. Nors šio tyrimo tikslas nėra atskleisti mokesčių bazės
apskaičiavimo MAĮ 70 straipsnyje įtvirtintu būdu metodus ir jų taikymo taisykles,
tačiau šio tyrimo kontekste visgi tikslinga apžvelgti, kaip mokesčių administratorius
įvertina, kiek mokesčių mokėtojas gavo tinkamai neapmokestintų pajamų.
Visų pirma pažymėtina, kad mokesčio bazės netiesioginio nustatymo metodų
pasirinkimo teisė yra suteikta mokesčių administratoriui. Tačiau kokį metodą pasirinkti, mokesčių administratorius turi spręsti atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes. Teorijoje pripažįstama, kad turi būti naudojami tiksliausi ir mažiausiai abejonių keliantys mokesčio bazės netiesioginio nustatymo metodai. Siekdamas atlikti
kuo preciziškesnius skaičiavimus, mokesčių administratorius gali taikyti vieną arba
kelis vertinimo metodus bei būdus, kurie išvardyti Taisyklių 6.3.1–6.3.6 punktuose,
t. y. palyginamasis, analogijos, išlaidų, grynosios vertės, lėšų bankų sąskaitose, ekonominių modelių. Metodų sąrašas yra baigtinis. Tai reiškia, kad mokesčių administratorius gali taikyti tik nurodytus mokesčio bazės apskaičiavimo būdus.632
Tyrimo kontekste, matyt, labiausiai aktualus mokesčių bazės nustatymo metodas – išlaidų metodas. Jis gali būti taikomas tais atvejais, kai yra turima informacija
(duomenys) apie mokesčių mokėtojo ir jo šeimos narių išlaidas. Vertinimas atliekamas lyginant mokesčių mokėtojo ir jo šeimos narių asmenines išlaidas su pajamomis, deklaruotomis per atitinkamą laikotarpį.633 Tais atvejais, kai nėra galimybių
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LVAT 2007 m. kovo 15 d. nutartis byloje Nr. A17-301/2007, LVAT 2011 m. vasario 4 d. nutartis
byloje Nr. A-438-201/2011.
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Kaip jau buvo minėta, pagrindas mokesčių mokėtojo mokesčio bazę nustatyti pagal įvertinimą
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nustatyti konkrečių išlaidų sumų, vertinimui atlikti gali būti naudojami statistiniai duomenys ar duomenys iš kitų, Mokesčio bazės apskaičiavimo pagal mokesčių
administratoriaus įvertinimą taisyklių X dalyje nurodytų informacijos šaltinių634.635
Dar vienas mokesčio bazės nustatymo metodas, kuris gali būti aktualus tyrimo
objektu esančių situacijų atveju, yra lėšų banko sąskaitose metodas, kuris mokslininkų smarkiai kritikuojamas. Vadovaujantis Taisyklių 22 ir 23 punktais, lėšų bankų sąskaitose metodas gali būti taikomas, kai yra žinomi duomenys apie mokesčių
mokėtojo pajamas bankų ar kitų finansinių institucijų sąskaitose. Skaičiuodamas
mokesčio bazę šiuo metodu, mokesčių administratorius turėtų įvertinti lėšų pervedimus iš vienos mokesčių mokėtojo sąskaitos į kitą (pvz., lėšos iš atsiskaitomosios sąskaitos pervedamos į atsiskaitomąją valiutinę sąskaitą), išlaidas grynaisiais
pinigais, išmokas iš sąskaitų, žinomus mokesčių mokėtojo pajamų šaltinius. Jis kritikuojamas todėl, kad tokio metodo Taisyklėse įtvirtinimas prieštarauja netiesioginių metodų esmei. Juk jeigu nustatoma, kiek mokesčių mokėtojas savo vardu atidarytoje banko sąskaitoje turi pinigų, kurių šaltinio nurodyti negali, mokesčio bazė
yra aiški (ji lygi neapmokestintų pajamų, esančių sąskaitoje (-ose), dydžiui), ir lėšos,
esančios sąskaitoje (-ose), turi būti apmokestinamos tiesiogiai taikant atitinkamo
mokesčio įstatymą. Nuslėptų pajamų šaltiniai apmokestinimui reikšmės neturi, todėl pinigų kilmės mokesčių administratorius aiškintis neprivalo.636
Dar vienas aktualus mokesčių bazės nustatymo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą aspektas – įrodymų šaltinis. Juk neretai tokiais atvejais, kai pradedami iškart (ar vienas po kito) keli tyrimai dėl tų pačių lėšų (pavyzdžiui, mokestinis
patikrinimas ir ikiteisminis tyrimas), ne viena institucija įneša savo indėlį į tų pačių faktinių aplinkybių nustatymą. MAĮ 72 straipsnyje yra įtvirtinta, kad mokesčių
administratorius, apskaičiuodamas mokesčius, turi teisę remtis kitų valstybės institucijų aktais ar kitais dokumentais. Vienintelė papildoma sąlyga tokių institucijų
aktams ir dokumentams – tokios institucijos pagal savo kompetenciją turi atlikti asmenų ūkinės, komercinės ar finansinės veiklos patikrinimus ir nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimus, tačiau nėra įgaliotos atlikti mokesčių administravimo
veiksmų (kitaip tariant, mokestinių patikrinimų, kurių metu ir skaičiuojami mokesčių mokėtojų papildomai privalomi mokėti mokesčiai). Tokiomis institucijomis
634

Tai gali būti išlaidos fiziologiniams poreikiams, drabužiams, avalynei, automobiliams, mobiliesiems telefonams, išlaidos už gyvenamąjį plotą, už jo įrangą, ūkinėms, sanitarijos ir higienos reikmėms, už vaikų mokslą ir pan. Šios išlaidos negali būti skaičiuojamos atsižvelgiant į minimalų
gyvenimo lygį (MGL), nes šis dydis neatspindi realaus išlaidų dydžio, kuris turi būti vertinamas,
atsižvelgiant į socialinę asmens padėtį.
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paprastai būna Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – FNTT), Muitinės kriminalinė tarnyba (toliau vadinama – MKT) ir kt. įgaliotos institucijos. Kad mokesčių administratorius turi teisę remtis FNTT specialisto išvada, yra pripažinęs LVAT savo praktikoje.637 Tiesa, turėtų būti vengiama tokių situacijų, kai tokios institucijos aktai yra
pagrindu skaičiuoti mokesčius mokestiniame patikrinime, o mokestinio patikrinimo rezultatai pasitarnauja tokiose institucijose atliekamuose tyrimuose ar juos atlikus – teismuose. Todėl visgi turėtų būti atsargiai ir kompleksiškai žiūrima tiek
mokestiniuose patikrinimuose į atitinkamų institucijų aktus, tiek ir tų institucijų
atliekamuose tyrimuose – į mokestinių patikrinimų aktus. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas tokią nuostatą, matyt, siekė palengvinti mokesčių administratoriaus darbą ir pagreitinti jo veiksmų atlikimą, jeigu jau vieną kartą tuos pačius apmokestinimui svarbius faktus (pabrėžtina – faktus) nustatė kitos įgaliotos institucijos tuo
pačiu aspektu.
Dar vienas svarbus įrodymas, kurio buvimo ar nebuvimo vertinimo klausimas
vis dar iškyla tiek atliekant mokestinius patikrinimus, tiek ir nagrinėjant mokestinius ginčus, yra vienkartinė gyventojų turto deklaracija. Kaip jau buvo minėta,
Vienkartinio gyventojų turto deklaravimo įstatymo638 3 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo deklaruoti 2003 m. gruodžio 31 d.
pinigines lėšas, turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 50 000 litų. Nurodyto įstatymo 4
straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas šio įstatymo
nustatyta tvarka turto nedeklaravo, šiuo turtu negali būti pagrindžiami kito turto
įsigijimo šaltiniai.
Praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai gyventojai savo vėlesniais laikotarpiais turimas pajamas (patirtas išlaidas) siekia pagrįsti pajamomis, uždirbtomis iki 2003
metų, teigdami, kad jau yra suėję mokesčių perskaičiavimo senaties terminai.639
Tuomet ir iškyla klausimas, ar galima, esant pakankamai kitų įrodymų, pagrindžiančių pajamų gavimą, pripažinti, kad asmuo tokias pajamas buvo gavęs, tiesiog
netinkamai vykdė savo pareigą pateikti vienkartinio gyventojų turto deklaraciją? Nepaisant to, kad Lietuvos (kaip ir daugelio Europos Sąjungos valstybių narių,
pavyzdžiui, Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovakijos ir kt.) mokesčių teisėje
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Pavyzdžiui, 2009 m. balandžio 2 d. nutartyje byloje Nr. A442-388/2009.
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2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. IX-1910 redakcija.
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Pagal MAĮ 68 straipsnio nuostatas mokestį apskaičiuoti ir perskaičiuoti galima už einamuosius
ir praėjusius penkerius kalendorinius metus, skaičiuojant atgal nuo tų metų, kai pradedama mokestį apskaičiuoti ar perskaičiuoti, sausio 1 dienos.
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galioja turinio viršenybės prieš formą principas,640 administracinių teismų praktika
šiuo klausimu yra kiek kitokia. Štai 2013 m. sausio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A438-2923/2012 LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad net jeigu asmuo
2003 m. gruodžio 31 d. ir būtų turėjęs jo nurodomą piniginių lėšų sumą, tačiau nustačius, kad ji nebuvo deklaruota, asmuo negali nurodyta pinigų suma pagrįsti kito
turto įsigijimo pajamų šaltinio. Negana to, LVAT papildomai pažymėjo, kad analogiškos nuostatos nuosekliai laikėsi ir ankstesnėje administracinių teismų praktikoje,
pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A575-1852/2010.
LVAT praktikoje yra atskirai analizuota ir pasisakyta ir dėl sandorių grynaisiais
pinigais vertinimo. LVAT, atsikirsdamas į pareiškėjo argumentus dėl galimo asmenų lygybės principo pažeidimo nustatant papildomus rūpestingumo reikalavimus
grynaisiais pinigais disponuojantiems mokesčių mokėtojams, pastebėjo, jog pareiga
nurodyti pajamų šaltinius pirmiausia tenka mokesčių mokėtojui, kuris ir privalo
užtikrinti, jog, esant kompetentingų valstybės institucijų reikalavimui, galės pateikti šiuos šaltinius pagrindžiančius dokumentus. Pasirinkdamas pajamas gauti grynaisiais pinigais (dėl ko šių pajamų gavimo faktas nėra fiksuojamas kredito įstaigose
esančių sąskaitų įrašuose) ir šių pajamų nedeklaruodamas pateikiant atitinkamo
mokestinio laikotarpio pajamų deklaracijas (pvz., kai tokios deklaracijos teikimas
nėra privalomas), mokesčių mokėtojas, LVAT nuomone, prisiima ir visą riziką dėl
jam tenkančios įrodinėjimo naštos.641
Lietuvos mokesčių teisės specialistai kelia ir dar vieną problemą, kylančią nagrinėjant mokestinius ginčus, t. y. ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų, kaip
pagrindo nustatyti mokesčio bazę netiesiogiai, vertinimo problemą. Kaip jau buvo
minėta, mokesčių administratorius negalimumą mokesčio bazę nustatyti tiesiogiai
gali įrodinėti bet kokiomis įrodinėjimo priemonėmis. Tačiau dažnai mokestinėse
bylose nėra duomenų, kokiame baudžiamajame procese šie įrodymai surinkti, kokia yra šio proceso eiga ir baigtis. Nėra duomenų, kad baudžiamojo proceso tvarka
apklaustų asmenų paaiškinimai ir parodymai pagrįstų kokio nors asmens kaltę dėl
nusikaltimo padarymo. O vadovaujantis BPK 20 straipsniu baudžiamosios bylos tyrimo metu surinktų duomenų tikrumas yra konstatuojamas baudžiamojoje byloje
tik priimtu teismo procesiniu sprendimu. Todėl mokestinėje byloje nesant duomenų apie baudžiamosios bylos baigtį nėra aiški baudžiamojo proceso tvarka surinktų duomenų įrodomoji vertė. Atsižvelgiant į tai, surinkti duomenys baudžiamojoje
byloje gali būti vertinami tik kaip viena iš įrodinėjimo priemonių, kurių įrodomoji vertė turėtų būti papildomai tikrinama ir nustatoma kartu su kitais mokestinėje
640

Įtvirtintas MAĮ 10 straipsnyje.

641

LVAT 2013 m. balandžio 15 d. sprendimas byloje Nr. A602-27/2013.
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byloje surinktais įrodymais. Pažymėtina, kad nepasibaigęs baudžiamosios bylos tyrimas gali būti pagrindu stabdyti mokesčių mokėtojo skundo nagrinėjimą, iki bus
baigta baudžiamoji byla, tačiau paprastai nusikalstamos veikos buvimas ar nebuvimas nėra būtina sąlyga sprendžiant mokesčių mokėtojo apmokestinimo klausimą.
Mokesčių mokėtojams mokesčiai skaičiuojami ir ekonominės sankcijos taikomos
vadovaujantis mokesčių teisės aktais. Todėl nagrinėjamoje mokestinėje byloje turi
būti sprendžiama, ar surinktų įrodymų pakanka konstatuoti mokesčių įstatymų pažeidimams, kurie yra pagrindas mokesčių mokėtojo mokesčio bazę nustatyti netiesiogiai. Taip pat ir baudžiamosios bylos nutraukimas, kai joje surinktų įrodymų
pakanka mokesčių įstatymų pažeidimams konstatuoti, nėra pagrindas mokesčiams
ir delspinigiams neskaičiuoti bei netaikyti sankcijų.642
4.3.4. NE BIS IN IDEM PRINCIPO MOKESTINIS ASPEKTAS

LVAT savo praktikoje nuolat akcentuoja, kad pareiga mokėti mokesčius, atleidimo
nuo jų pagrindai bei su tuo susiję klausimai yra reguliuojami mokesčių teisės aktais,
todėl baudžiamosios ar administracinės atsakomybės klausimus reglamentuojantys
įstatymai šiuo atveju netaikytini.643 Pareiga mokėti mokesčius atsiranda pagal mokesčių įstatymus, o baudžiamoji ar administracinė atsakomybė – pagal kitus įstatymus, reguliuojančius su atitinkama atsakomybės rūšimi susijusius klausimus, t. y.
skiriasi šių teisinių reiškinių pagrindai, skiriasi ir jų esmė bei tikslai, todėl tiek pareiga sumokėti mokesčius, tiek pareiga atsakyti už padarytą nusikaltimą, baudžiamąjį
nusižengimą ar administracinės teisės pažeidimą gali egzistuoti vienu metu, kilti
dėl vieno ir to paties veiksmo ar jo rezultato. LVAT 2007 m. lapkričio 23 d. nutartyje byloje Nr. A17-1062/2007 yra nurodęs, kad nacionalinėje teisės sistemoje galima
distinkcinė atsakomybė. Sprendimas mokestinėje byloje nebūtinai sietinas su baigiamuoju teisės aktu, priimtu baudžiamojo proceso tvarka. Asmuo gali būti nepripažintas kaltu baudžiamosios teisės aspektu, tačiau tai nėra besąlyginis pagrindas,
eliminuojantis atsakomybę mokesčių teisės srityje. Tačiau kelių teisės šakų sąveikos
kontekste kyla dar vienas klausimas, susijęs su dvigubo baudimo draudimo principo taikymu ir galimu jo pažeidimu. Šiuo atveju analizė negali apsiriboti tik Lietuvos
mokesčių teisės nuostatų analize, nes minėtas principas yra įtvirtintas ir tarptautiniuose dokumentuose. 1984 m. lapkričio 22 d. Strasbūre pasirašyto Konvencijos
protokolo Nr. 7 4 straipsnio „Teisė nebūti dukart teisiamam ar nubaustam už tą
patį nusikaltimą“ 1 dalyje numatyta, kad niekas negali būti antrą kartą persekioja642

Cit. op. 16, p. 82–83.
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2013 m. balandžio 23 d. nutartis byloje Nr. A556-669/2013; 2010 m. balandžio 29 d. nutartis byloje
Nr. A442-635/2010; 2007 m. gegužės 28 d. nutartis byloje Nr. A6-238/2007.
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mas ar baudžiamas tos pačios valstybės institucijų už nusikaltimą, dėl kurio jis jau
buvo išteisintas arba nuteistas galutiniu nuosprendžiu pagal tos valstybės įstatymus
ir baudžiamąjį procesą.
Savo ruožtu Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau vadinama – Chartija) 50 straipsnis „Teisė nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už
tą pačią nusikalstamą veiką“ suformuluotas taip: Niekas negali būti antrą kartą teisiamas ar baudžiamas už nusikalstamą veiką, dėl kurios Sąjungoje jis jau buvo galutinai išteisintas ar pripažintas kaltu pagal įstatymą. Atkreiptinas dėmesys, kad
Chartijos 51 straipsnis apibrėžia jos taikymo sritį. Jame nustatyta, kad šios Chartijos
nuostatos skirtos Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai
atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios
įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Todėl jie turi gerbti teises, laikytis principų ir
juos taikyti pagal turimus atitinkamus įgaliojimus, nepažeisdami Europos Sąjungos
įgaliojimų, suteiktų jai Sutartimis, ribų.
Konstitucijoje taip pat įtvirtintas dvigubo baudimo draudimo principas.
Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad niekas negali būti baudžiamas
už tą patį nusikaltimą antrą kartą. LVAT savo praktikoje yra akcentavęs, jog ši
Konstitucijos nuostata, kaip ir kitų Konstitucijos 31 straipsnio dalių normos, yra
skirtos teisingumo principų įgyvendinimui baudžiamojoje teisenoje (Konstitucinio
Teismo 2000 m. vasario 10 d. nutarimas), tačiau, kaip ne kartą oficialios konstitucinės
justicijos nuostatose yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalies nuostatoje atsispindi teisės principas ne bis in idem, reiškiantis, kad asmuo negali būti baudžiamas antrą kartą už tą patį teisės pažeidimą (Konstitucinio
Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimas). 644 Taigi šis konstitucinis principas taikytinas ir kitų padarytų teisės pažeidimų atžvilgiu. Pagal minėtą Konstitucinio Teismo
praktiką ne bis in idem principas, drausdamas antrą kartą bausti už tą patį teisės pažeidimą, nereiškia, kad už teisės pažeidimą asmeniui apskritai negali būti taikomos
skirtingos teisinės atsakomybės rūšys. Šis principas, be kita ko, savaime nepaneigia
galimybės asmeniui taikyti ne vieną, bet daugiau tos pačios rūšies (t. y. apibrėžiamų
tos pačios teisės šakos normomis) sankcijų už tą patį pažeidimą, pavyzdžiui, pagrindinę ir papildomą bausmę arba pagrindinę ir papildomą administracinę nuobaudą,
ar galimybės už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis.
O štai LVAT, nagrinėdamas mokestinius ginčus, kuriuose analizuojamuose teisiniuose santykiuose, inter alia, buvo iškilęs ir baudžiamosios ar administracinės
atsakomybės aspektas, yra ne kartą akcentavęs, kad ne bis in idem principas, drausdamas antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą patį pažeidimą, nedraudžia taikyti
644
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asmeniui kitų atsakomybės rūšių, kurių pagrindinė paskirtis nėra baudimas (pvz.,
civilinę atsakomybę), taip pat nedraudžia už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis ar bausti tą patį asmenį už skirtingas veikas.645
Šiuo aspektu LVAT praktika neprieštarauja ir ESTT praktikai. Pavyzdžiui, nagrinėdamas bylas PVM srityje, ESTT yra ne kartą pabrėžęs, kad Chartijos 50 straipsnis
nedraudžia valstybei narei už tą pačią deklaravimo PVM srityje pareigų nesilaikymo
veiką skirti ir mokestines, ir baudžiamąsias sankcijas. Iš tiesų, siekiant užtikrinti visų
pajamų iš PVM surinkimą ir kartu Sąjungos finansinių interesų apsaugą, valstybės
narės turi taikytinų sankcijų pasirinkimo laisvę (šiuo klausimu žr. 1989 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Komisija prieš Graikiją, 68/88, 24 punktą; 2000 m. gruodžio 7 d.
sprendimo de Andrade, C‑213/99, 19 punktą ir 2003 m. spalio 16 d. sprendimo HannlHofstetter, C‑91/02, 17 punktą). Todėl sankcijos gali būti administracinės, baudžiamosios arba tokių ir tokių kombinacija. Tačiau jei mokestinė sankcija yra baudžiamojo
pobūdžio, kaip tai suprantama pagal Chartijos 50 straipsnį, ir tapo galutinė, minėta
nuostata draudžia pradėti baudžiamąjį persekiojimą prieš tą patį asmenį.646
ESTT nagrinėtoje byloje Nr. C-617/10 Hans Åkerberg Fransson dėl Chartijos 50
straipsnyje skelbiamo ne bis in idem principo taikymo baudžiamiesiems persekiojimams už mokesčių vengimą, kaip antai už tą, kuris buvo pagrindinės bylos dalyku,
pažymėjo, kad jis suponuoja, jog priemonės, kurių jau buvo imtasi prieš kaltinamąjį
priėmus sprendimą, tapusį galutinį, yra baudžiamojo pobūdžio.647 O pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad p. Franssonas 2007 metais nubaustas mokestinėmis
sankcijomis už klaidingos informacijos 2004 ir 2005 metų mokesčių deklaracijose pateikimą ir dėl to atitinkamų mokesčių nesumokėjimą ir šios sankcijos buvo
apskaičiuotos kartu su palūkanomis. P. Franssonas šių sankcijų neskundė. O 2009
metais p. Franssonas buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už mokesčių
vengimą dideliu mastu. Kaltinimai buvo susiję su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su informacija deklaracijose.
Be to, ESTT sprendimuose jau ne kartą priminė, kad, vertinant mokestinių sankcijų baudžiamąjį pobūdį, reikšmingi trys kriterijai, analogiški tiems, kuriuos dar
Engel byloje išskyrė EŽTT.648 Pirmasis – tai teisinis pažeidimo kvalifikavimas vi645

Pavyzdžiui, LVAT 2005-03-25 nutartis adm. byloje Nr. A15-39/2005; 2008-11-06 nutartis adm.
byloje Nr. A556-1832/2008; 2009-05-06 nutartis adm. byloje Nr. A442-598/2009; 2011-04-04 nutartis adm. byloje Nr. A556-372/2011.
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ESTT 2013 m. vasario 26 d. sprendimo byloje Fransson Nr. C-617/10, 34 punktas.
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ESTT 2013 m. vasario 26 d. sprendimo byloje Fransson Nr. C-617/10, 33 punktas.

648

EŽTT 1976 m. birželio 8 d. sprendimas byloje Engel ir kiti prieš Nyderlandus (pareiškimo
Nr. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72). Prieiga per internetą: <http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57479>.
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daus teisėje, antrasis – pats pažeidimo pobūdis ir trečiasis – suinteresuotajam asmeniui gresiančios sankcijos pobūdis ir griežtumo laipsnis.649
ESTT pažymėjo650, kad, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nacionalinis teismas
privalo įvertinti, ar nacionalinės teisės aktuose numatytų mokestinių ir baudžiamųjų sankcijų sudėjimą reikia nagrinėti atsižvelgiant į nacionalinius standartus, kaip
tai suprantama pagal šio sprendimo 29 punktą, ir jis tam tikrais atvejais gali nuspręsti, kad toks sudėjimas prieštarauja minėtiems standartams, su sąlyga, kad taikomos sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.651
Taigi ESTT konstatavo, kad Chartijos 50 straipsnyje skelbiamas ne bis in idem
principas nedraudžia valstybei narei už tą pačią deklaravimo PVM srityje pareigos nesilaikymo veiką skirti mokestinę, o vėliau − baudžiamąją sankciją, jei pirmoji
sankcija nėra baudžiamojo pobūdžio, o tai patikrinti privalo nacionalinis teismas.
Dvigubo baudimo draudimo principą LVAT praktikoje analizuojant vis dažniau,
tiek nagrinėjant mokestines bylas, susijusias su netiesioginiais mokesčiais (PVM ir
akcizais), tiek ir su tiesioginiais mokesčiais (pajamų, pelno, turto), LVAT 2011 m.
lapkričio 18 d. nutartyje byloje Nr. A143-2619/2011 (toliau vadinama – Nutartis) išsamiai pasisakė apie ne bis in idem principą Lietuvos mokesčių ir kitų teisės šakų
santykio aspektu. Svarbu ir tai, kad minėtoje nutartyje aiškiai pasisakoma ne tik
dėl skirtingų atsakomybės priemonių taikymo, bet ir apie pačią apmokestinimo galimybę ir jo teisėtumą. Dėl šių priežasčių Nutarties turinys analizuotinas detaliau.
Nutartyje LVAT analizavo administracinės baudos, skiriamos pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau vadinama – ATPK) 1632 straipsnį, ir mokestinės baudos pagal MAĮ 139 straipsnį pobūdį ir klausimą, ar abiejų jų
paskyrimas atitinkamais atvejais gali lemti dvigubą nubaudimą ir Konvencijos
pažeidimą.
LVAT pabrėžė, jog Konvencija yra sudėtinė nacionalinės teisės dalis, kuria asmuo gali tiesiogiai remtis gindamas savo teises,652 ir, atsižvelgdamas į pareiškėjos pateiktus argumentus, Nutartyje analizavo, ar nagrinėjamu atveju nėra pažeidžiama
minėta Konvencijos nuostata. Tam, be kita ko, LVAT konstatavo būtinumą įvertinti
649

ESTT 2013 m. vasario 26 d. sprendimo byloje Fransson Nr. C-617/10, 35 punktas, taip pat ESTT
2012 m. birželio 5 d. sprendimo byloje Bonda, C‑489/10, 37 punktas.
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ESTT 2013 m. vasario 26 d. sprendimo byloje Fransson Nr. C-617/10, 36 punktas.
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Šiuo klausimu žr., be kita ko, 1989 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Komisija prieš Graikiją, Nr. 68/88,
24 punktą; 1990 m. liepos 10 d. sprendimo Hansen, Nr. C‑326/88, 17 punktą; 2003 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Inspire Art, Nr. C‑167/01, 62 punktą; 2004 m. sausio 15 d. sprendimo Penycoed,
Nr. C‑230/01, 36 punktą ir 2005 m. gegužės 3 d. sprendimo Berlusconi ir kt., Nr. C‑387/02,
C‑391/02 ir C‑403/02, 65 punktą.
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Pvz., LVAT 2008 m. balandžio 14 d. nutartį byloje Nr. A575-164/2008.
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EŽTT praktiką aiškinant Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnį. Šioje vietoje reikėtų
paminėti, kad byloje buvo nustatyta, jog pareiškėja (fizinis asmuo) neteisėtai gabeno
1 500 pakelių cigarečių su Rusijos Federacijos banderolėmis, dėl ko apylinkės teismo nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje buvo paskirta administracinė bauda su cigarečių konfiskavimu. Kauno teritorinė muitinė, gavusi medžiagą dėl
pareiškėjos neteisėtai į Bendrijos muitų teritoriją įvežtų importo muitais ir mokesčiais apmokestinamų prekių, dėl kurių neteisėto įvežimo atsiranda skola muitinei,
šioje byloje, be kita ko, pripažino pareiškėją muitinės skolininke ir pareiškėjos atžvilgiu įregistravo muitinėje už neteisėtai įvežtas į Bendrijos muitų teritoriją cigaretes ,,Saint George“ mokestinę prievolę: muitą, akcizą, PVM, akcizo delspinigius,
PVM delspinigius ir baudą.
LVAT, nagrinėdamas šią bylą, pakartojo, kad Konvencija, kaip ir Lietuvos teisė, apskritai nedraudžia dvigubos atsakomybės. Draudžiamas yra pakartotinis
baudžiamasis persekiojimas ir „kriminalinis“ (nu)baudimas. Pastaruoju aspektu
sprendžiant, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas ne bis in idem principas, turi būti
atsižvelgiama į šias aplinkybes:
1) ar asmuo buvo baudžiamas, t. y. ar jam paskirta sankcija yra kriminalinio
(baudžiamojo) pobūdžio Konvencijos prasme;
2) ar asmuo buvo baudžiamas už tą patį teisės pažeidimą (pažeidimo tapatumas);
3) ar asmuo buvo baudžiamas pakartotinai;
4) ar pakartotinai baudžiamas tas pats asmuo (asmens tapatumas).
LVAT akcentavo, kad nurodyti kriterijai negali būti taikomi formaliai: ar kiekvienu konkrečiu atveju nėra pažeidžiamas aptariamas principas, galima atsakyti tik įvertinus visas reikšmingas bylos aplinkybes. Šiame kontekste LVAT taip pat
pažymėjo, kad reikalavimas laikytis principo, draudžiančio bausti asmenį už tą
patį teisės pažeidimą, adresuojamas tiek įstatymų leidžiamajai valdžiai, inter alia,
bendrosiomis teisės normomis reglamentuojančiai teisinius santykius, susijusius
su neigiamų teisinių pasekmių taikymu asmenims, pažeidusiems teisę, tiek vykdomajai valdžiai, leidžiančiai įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, tiek viešojo
administravimo institucijoms, taikančioms teisės aktų nuostatas ir priimančioms
individualius administracinius aktus, susijusius su konkrečių sankcijų taikymu subjektams. Lietuvos Respublikos teismai, vykdydami teisingumą, taip pat privalo užtikrinti, kad kiekvienu konkrečiu atveju asmuo nebūtų nubaustas antrą kartą už tą
patį teisės pažeidimą.
LVAT Nutartyje nustatydamas, ar pareiškėja ne bis in idem principo prasme
buvo baudžiama kriminalinio (baudžiamojo) pobūdžio sankcija Konvencijos prasme, vertino tiek ATPK tvarka, tiek MAĮ nustatyta tvarka pritaikytas sankcijas pareiškėjai bei jos atžvilgiu vykdytus procesus. LVAT pažymėjo, kad šiuo konkrečiu
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atveju turi būti atsakyta į klausimą, ar pareiškėjai pritaikyta atsakomybė už administracinį teisės pažeidimą ir už mokesčių teisės pažeidimą laikytina „kriminaliniu“
nubaudimu Konvencijos taikymo požiūriu.
LVAT, analizuodamas minėtą klausimą, rėmėsi ir EŽTT praktika, kuris, vertindamas, ar konkrečiu atveju Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalies prasme asmuo
buvo baudžiamas kriminaline bausme, atsižvelgia į jau minėtus ,,Engel kriterijus“, iš
esmės išplėtotus aiškinant Konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintą sąvoką ,,baudžiamasis kaltinimas“ (angl. criminal charge) 1976 m. birželio 8 d. sprendime byloje Engel ir
kiti prieš Nyderlandus. Priminsiu, kad minėti kriterijai yra tokie: 1) teisinė pažeidimo
klasifikacija pagal vidaus teisę (padaryto pažeidimo vieta teisės pažeidimų sistemoje);
2) pažeidimo pobūdis ir 3) sankcijos, kuri pažeidėjui gali būti skiriama, griežtumas.
LVAT pažymėjo, kad paskutiniai du kriterijai nėra kumuliatyvūs, todėl gali būti
nustatomi alternatyviai. Kita vertus, EŽTT yra nurodęs, kad aplinkybė, kaip formaliai pagal nacionalinę teisę vadinasi procedūra, kurios metu asmuo buvo nubaustas, pati savaime negali lemti išvados apie baudimą Konvencijos prasme. Tai reiškia,
kad teisinis pažeidimo kvalifikavimas pagal nacionalinę teisę nenulemia jo kvalifikavimo pagal Konvenciją. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, išdėstyta
Nutartyje, neturėtų būti suabsoliutinama ir tai, kokiai teisinės atsakomybės rūšiai
(baudžiamajai, administracinei, drausminei ar kitai teisinei atsakomybei) asmeniui
paskirtos sankcijos priskirtos ar kaip atitinkamos sankcijos vadinamos įstatymuose.
Šiuo atveju Konvencijos sąvokos turi būti aiškinamos savarankiškai, atsižvelgiant į
visų aplinkybių, kurios padėtų atskleisti šių sąvokų turinį Konvencijos prasme, visumą. Todėl LVAT laikėsi pozicijos, kad net jeigu pažeidimas ar konkreti sankcija pagal nacionalinę teisę nėra priskirta baudžiamajai teisei, procesas ar sankcija už tokį
pažeidimą Konvencijos prasme gali būti laikomas baudžiamuoju.
Taigi LVAT Nutartyje atliko administracinės nuobaudos (šiuo atveju – 12 500
litų baudos) paskyrimo pareiškėjai analizę tiek materialiuoju (ar administracinė
nuobauda prilygintina kriminalinei bausmei Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio
1 dalies prasme), tiek ir procesiniu aspektu (ar jos paskyrimas gali būti prilygintas
pareiškėjos nubaudimui).
ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba tokiomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio
banderolėmis, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė
viršija penkiasdešimt minimalių gyvenimo lygių, užtraukia administracinę baudą
nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu ir gabenimo priemonės, kuria šios prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimu arba be jos konfiskavimo.
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LVAT Nutartyje vertino tai, kad nors nagrinėtu atveju pažeidimas formaliai priskiriamas administracinių teisės pažeidimų kategorijai ir jo padarymas neužtraukia
baudžiamosios atsakomybės, teismų praktikoje iš esmės pripažįstama, kad administracinė atsakomybė pagal ATPK yra artima baudžiamajai. LVAT yra nurodęs, kad
ATPK numatytos veikos nuo nusikalstamų veikų iš esmės skiriasi tik pavojingumo
visuomenei pobūdžiu, nes už šiuos pažeidimus skiriamos sankcijos pagal įstatymą
dažnai sutampa su sankcijomis, skiriamomis už baudžiamųjų nusižengimų padarymą.653 Todėl LVAT sutiko, kad administracinių teisės pažeidimų teisę ir baudžiamąją teisę jungia tai, kad ir už nusikalstamas veikas, ir už administracinius teisės
pažeidimus yra baudžiama. Nubaudimas yra bendras abiejų teisės šakų reguliavimo metodas.654 Išanalizavęs abiejų (tiek baudžiamosios, tiek administracinės) baudų
paskirtį ir tikslą, LVAT Nutartyje konstatavo, kad administracinėmis nuobaudomis,
inter alia, bauda už administracinį teisės pažeidimą, kaip ir baudžiamosios teisės
sankcijomis, numatytomis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau vadinama – ir BK) 42 straipsnyje, iš esmės siekiama nubausti pažeidimą padariusį asmenį. Be to, LVAT pažymėjo, kad administracinio teisės pažeidimo byloje pareiškėjos
atžvilgiu buvo paskirta mažesnė už sankcijos vidurkį bauda, maksimalios baudos
dydžiui esant 20 000 litų, kuri yra beveik dvigubai didesnė nei maksimali bauda už
nusikalstamą veiką – baudžiamąjį nusižengimą.
Atlikęs administracinės ir baudžiamosios atsakomybės palyginimą pareiškėjos
padaryto pažeidimo aspektu, LVAT Nutartyje konstatavo, kad neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis pagal BK gali suponuoti nusikaltimo
padarymą, o nuo administracinio teisės pažeidimo pagal ATPK, už kurį nagrinėjamu atveju nubausta pareiškėja, jis skiriasi tik pavojingumo laipsniu, t. y. neteisėto
disponavimo dalyko (akcizais apmokestinamų prekių) verte.
Atsižvelgęs į visa tai, o ypač pareiškėjos padaryto pažeidimo pobūdį ir sankcijos
dydį, LVAT padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai paskirta 12 500 litų
bauda laikytina kriminalinio pobūdžio bausme Konvencijos prasme, o jos paskyrimas suponuoja pareiškėjos nubaudimą Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalies
požiūriu.
Įvertinęs ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytą sankciją, LVAT pasisakė ir dėl
to, ar pareiškėjai Kauno teritorinės muitinės paskirta bauda ir apskaičiuoti delspinigiai dėl mokesčių nemokėjimo gali būti pripažinti baudimu už tą patį pažeidimą
antrą kartą, inter alia, ar šios piniginės baudos paskyrimas gali būti laikomas nubaudimu Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio prasme.
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LVAT 2005-03-23 sprendimas administracinėje byloje Nr. A15-39/2005.
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-322/2003.
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Primindamas, kad baudos pagal MAĮ skiriamos už mokesčių įstatymų pažeidimą (be kita ko, ir pagal MAĮ 140 straipsnį), t. y. už neteisėtą asmenų elgesį, kuriuo
yra pažeidžiami mokesčių įstatymų reikalavimai (MAĮ 138 straipsnis), bei atsižvelgdamas į tai, kad Kauno teritorinė muitinė pareiškėjai skyrė 10 procentų trūkstamos (nesumokėtos) mokesčio sumos dydžio baudą, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija
akcentavo, kad mokesčių įstatymų pažeidimas ir atsakomybė už tai Lietuvos na
cionalinėje teisėje nėra savarankiška kategorija ir nors kartais vadinama mokestine
atsakomybe, iš esmės suprantama kaip kompleksinis teisinis institutas, apimantis
atskiras atsakomybės rūšis, t. y. baudų pagal MAĮ, administracinių nuobaudų pagal
ATPK ar kriminalinių bausmių pagal BK taikymą. Mokesčių teisė priskiriama prie
viešosios teisės šakų, todėl jai būdingas imperatyvus santykių reguliavimo pobūdis,
be kita ko, pasireiškiantis griežtų valstybės prievartos priemonių taikymu, siekiant
apsaugoti mokesčių teisės ginamas vertybes. LVAT pažymėjo, kad MAĮ įtvirtinant
mokesčių įstatymų pažeidimo sudėtį, t. y. atsakomybę už mokesčių nedeklaravimą
ir nesumokėjimą, siekiama apsaugoti visuomenei ypač reikšmingas vertybes, pvz.,
tinkamą biudžeto lėšų surinkimą ir atitinkamai reikalingų visuomenės gyvenimui
resursų paskirstymą, ekonomikos reguliavimą. Todėl šiuo požiūriu atsakomybė už
mokesčių nesumokėjimą ar kitas nusikalstamas veikas finansų sistemai numatyta ir BK, kuris, be kita ko, įtvirtina ir mokesčių nesumokėjimo (BK 219 straipsnis),
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimo (BK 221 straipsnis) sudėtis.
Taigi pagal Lietuvos nacionalinę teisę deklaracijos, kurioje būtų nurodytos mokėtinos mokesčio sumos, nepateikimas, taip pat mokesčių pagal pateiktą deklaraciją ar
kitą dokumentą nesumokėjimas atitinkamais atvejais gali suponuoti ir baudžiamosios atsakomybės taikymą pagal BK. Šios aplinkybės LVAT identifikavo, kad sankcijos už mokesčių teisės pažeidimus gali įgyti kriminalinį pobūdį ir atitinkamai gali
būti laikomos asmens nubaudimu kriminalinio pobūdžio sankcija Konvencijos 7
protokolo 4 straipsnio prasme.
LVAT Nutartyje pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarime yra konstatavęs, kad piniginė bauda yra represinio pobūdžio sankcija, kuria
nubaudžiamas teisės pažeidėjas ir kuria daromas tiesioginis neigiamas poveikis to
ūkio subjekto turtinei, ekonominei padėčiai, taigi ir nuosavybės teisei bei ūkinės
veiklos laisvei, nes yra nusavinamos jo piniginės lėšos. LVAT Nutartyje nurodė, kad
bauda pagal MAĮ yra skiriama už atitinkamą teisės pažeidimą ir šiame įstatyme
įtvirtinta bauda yra bendro pobūdžio, t. y. ji gali būti taikoma visiems mokesčių
mokėtojams. Kadangi dėl mokesčio nesumokėjimo atsiradę turtiniai valstybės praradimai yra kompensuojami MAĮ nustatytais delspinigiais, LVAT pripažino, kad
pagrindinė nagrinėjamos baudos paskirtis iš esmės negali būti kitokia nei bausti,
taip pat atgrasyti nuo tokių pažeidimų ateityje tiek patį pažeidėją, tiek kitus asmenis.
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Funkciniu požiūriu šie tikslai yra labai panašūs į bausmių pagal BK paskirtį (BK 41
straipsnio 2 dalis). Be to, LVAT pastebėjo, kad pareiškėja pinigine bauda pagal MAĮ
nubausta už tai, kad nedeklaravo ir nesumokėjo atitinkamų mokesčių. Tačiau mokesčio nedeklaravimas ir nesumokėjimas, kai įgaliota institucija primena apie tokią
pareigą, atitinkamais atvejais gali būti pagrindu pradėti baudžiamąjį persekiojimą
pagal BK (BK 219 ir 221 straipsniai). Todėl pažeidimas, už kurį buvo nubausta pareiškėja pagal MAĮ, pagal savo pobūdį yra tam tikru mastu panašus į nusikaltimą
(baudžiamąjį nusižengimą) pagal BK.
LVAT Nutartyje taip pat rėmėsi EŽTT 2010 m. sausio 5 d. sprendimu byloje
IMPAR LTD. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 13102/04), kuriame šis teismas pripažino,
kad juridiniam asmeniui paskirta bauda, atsižvelgiant į nacionalinių teisės normų,
numatančių baudas už mokesčių įstatymų pažeidimą, pobūdį, baudimo tikslą (sulaikyti asmenis nuo naujų pažeidimų darymo bei įgyvendinti teisingumą juos nubaudžiant), baudos dydį (buvo paskirta 808 929 litų bauda) lėmė, kad Konvencijos
6 straipsnio taikymo prasme įmonei buvo pareikštas baudžiamasis kaltinimas.
Kitoje byloje EŽTT taip pat sprendė, kad dėl tų pačių priežasčių, kurios nurodytos minėtoje byloje IMPAR LTD. prieš Lietuvą, bendrovei paskirta bauda lėmė, jog
Konvencijos 6 straipsnio prasme šiai bendrovei buvo pareikštas baudžiamasis kaltinimas (EŽTT 2011 m. sausio 18 d. sprendimas UAB ,,Rikoma“ prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 9668/06, 17 p.). LVAT pastebėjo, kad ir kitose bylose EŽTT, atsižvelgdamas
į konkrečios bylos aplinkybes, mokestines baudas ar kitus papildomus mokėjimus, kuriuos skiria mokesčių administratoriai ar kitos kompetentingos institucijos,
Konvencijos požiūriu gana dažnai vertina kaip kriminalinės atsakomybės taikymą,
patenkantį į Konvencijos 6 straipsnio veikimo sritį kriminalinio nubaudimo aspektu (pvz., 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimas byloje Jussila prieš Suomiją, pareiškimo Nr. 73053/01, bei jame nurodyta praktika. Jussila byloje kriminalinio pobūdžio
nubaudimu buvo laikomas šiek tiek didesnės nei 1 000 Lt (10 proc. nuo nesumokėtos mokesčio sumos) mokestinės baudos (papildomos rinkliavos) paskyrimas).
Pažymėta, kad EŽTT ne kartą yra nurodęs, jog nubaudimo terminas Konvencijos 7
protokolo 4 straipsnio prasme turėtų būti aiškinamas, atsižvelgiant į EŽTT poziciją
aiškinant baudžiamojo kaltinimo bei kriminalinės bausmės sąvokas, atitinkamai
nurodytas Konvencijos 6 ir 7 straipsniuose (pvz., žr. 2009 m. vasario 10 d. sprendimą
byloje S. Z. prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 14939/03).
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija Nutartyje konstatavo, kad pareiškėjai paskirta
bauda už mokesčių teisės pažeidimus prilygo jos nubaudimui kriminalinio pobūdžio sankcija Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalies prasme. Santykinai nedidelis baudos dydis (899 litai) šiuo atveju nepaneigė pritaikytos sankcijos už mokesčių įstatymų pažeidimą baudžiamojo pobūdžio ir prigimties.
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LVAT išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atliko ir delspinigių, apskaičiuotų pagal MAĮ nuostatas, vertinimą Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalies prasme ir konstatavo, kad šie delspinigiai nelaikytini baudimu, nes mokesčių teisėje
pirminė delspinigių funkcija yra užtikrinti mokestinės prievolės (į)vykdymą, jie
pirmiausia yra skirti kompensuoti finansinius valstybės nuostolius, kurie atsiranda (laiku) nesumokėjus mokesčių. Kaip nurodyta Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, nesumokėjus mokesčių arba sumokėjus juos ne laiku, valstybės iždas
negauna pajamų, auga biudžeto deficitas, ribojamos ar net atimamos galimybės
valstybei įgyvendinti savo uždavinius ir vykdyti funkcijas, gyvybiškai svarbias jos
piliečiams, tautai, valstybei.655 Taigi LVAT Nutartyje konstatavo, kad delspinigių,
kaip mokestinės prievolės (į)vykdymo užtikrinimo priemonės, esmė yra ta, kad
jų taikymas arba galimybė juos taikyti skatina mokestinės prievolės savanorišką ir tinkamą vykdymą, o nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju – užtikrina įsiskolinimo biudžetui bei turtinių valstybės praradimų (pvz., dėl naudojimosi
valstybei nesumokėtomis mokesčių sumomis) padengimą. Delspinigiai yra įprasti
civiliniuose, o ne baudžiamuosiuose teisiniuose santykiuose, kuriuose, t. y. civiliniuose santykiuose, jie, be kita ko, atlieka kompensacinę funkciją. Iš to išplaukia,
kad vertinant aptariamus delspinigius kriminalinės bausmės (nubaudimo), kaip ji
suprantama Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalyje, požymių kontekste, negalima teigti, jog nagrinėjamu atveju įpareigojimas pareiškėjai juos sumokėti lėmė
jos nubaudimą. Įvertinęs, inter alia, ir delspinigių sumą bei jų dydį (delspinigiams
aktualiausiu laikotarpiu jų dydis buvo 0,04 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną),
LVAT konstatavo, kad delspinigiai, kuriuos Kauno teritorinės muitinės sprendimu
buvo įpareigota sumokėti pareiškėja, savo turiniu ir pobūdžiu neturi nubaudimo
Konvencijos prasme požymių, konstatuotina, kad dėl įpareigojimo juos sumokėti
ne bis in idem principas nėra pažeistas.
Dėl pažeidimo tapatumo (idem) LVAT atliko išsamią abiejų (tiek administracinio, tiek mokestinio) pažeidimų turinio analizę ir, konstatuodamas jų tapatumą, rėmėsi aktualia EŽTT praktika. Visų pirma LVAT Nutartyje nurodoma, kad ne bis in
idem principo pažeidimas negali būti konstatuojamas, jeigu asmuo nubaudžiamas
už skirtingus pažeidimus. Tai reiškia, kad pagal Konvencijos nuostatas negali būti
baudžiama du kartus už tapatų pažeidimą.
LVAT Nutartyje pažymėjo, kad EŽTT praktikoje ilgą laiką buvo laikomasi kelių
požiūrių į tapataus pažeidimo sampratą. Tačiau EŽTT Didžioji kolegija 2009 m. vasario 10 d. sprendime byloje S. Z. prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 14939/03) suvienodino poziciją dėl tapataus pažeidimo aiškinimo Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio
655
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prasme, kurios šiuo metu ir laikomasi Teismo jurisprudencijoje (žr., pvz., EŽTT
2009 m. rugsėjo 16 d. sprendimą byloje Routsalainen prieš Suomiją, pareiškimo
Nr. 13079/03). Naujausioje EŽTT praktikoje, aiškinant pažeidimo sąvoką, įtvirtintą
Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalyje, akcentuojamas materialusis pažeidimo aspektas, veikos teisiniam įvertinimui (kvalifikavimui) teikiant mažesnę reikšmę. Ne bis in idem principas pažeidžiamas tada, kai nustatoma, kad asmuo antrą
kartą baudžiamas (traukiamas baudžiamojon atsakomybėn) už identiškus arba iš
esmės tokius pat teisiškai reikšmingus faktus (tą patį poelgį).
Minėtoje byloje S. Z. prieš Rusiją EŽTT konstatavo, kad požiūris, pagal kurį jeigu teisės pažeidimai, už kuriuos buvo nubausta, yra įtvirtinti skirtingų teisės šakų
normose, lemia, kad principo ne bis in idem prasme tai nėra tapatūs pažeidimai, asmens teisių požiūriu yra pernelyg griežtas. Palaikant šį požiūrį, rizikuojama paneigti Konvencijos nuostatomis garantuojamų teisių esmę ir pakenkti Konvencijos efektyvumui bei praktiniam jos veikimui (sprendimo 81 punktas). Todėl Konvencijos 7
protokolo 4 straipsnis turi būti suprantamas ir aiškinamas taip, kad principu ne bis in
idem būtų draudžiama persekioti ir/arba bausti asmenį antrą kartą už pažeidimą, jeigu jis kyla iš identiškų arba iš esmės tokių pat faktų (įvykių) (angl. from identical facts
or facts which are substantially the same), dėl kurių asmuo jau buvo nubaustas (sprendimo 82 punktas). Tokiu atveju, anot EŽTT, turi būti analizuojamas sprendimas, kuriuo asmuo buvo nubaustas pirmą kartą, ir kaltinimai reiškiami asmeniui pagal naują
procedūrą. Paprastai ši informacija turi suteikti duomenis apie faktus, susijusius tiek
su pažeidimu, už kurio padarymą asmuo jau nubaustas, tiek su pažeidimu, kuriuo
asmuo kaltinamas dar kartą (sprendimo 83 punktas). Tyrimas turi būti nukreiptas
į tuos faktus, kurie sudaro neatskiriamai viena su kita laiko ir erdvės atžvilgiu susijusių konkrečių aplinkybių, susijusių su tuo pačiu asmeniu, visumą (sprendimo 84
punktas).
LVAT pažymėjo, kad pareiškėjai apylinkės teismo nutarimu buvo paskirta administracinė nuobauda – bauda su cigarečių konfiskavimu už tai, kad ji neteisėtai
jas gabeno. ATPK 1632 straipsnio 4 dalis, pagal kurią nubausta pareiškėja, būtent
ir draudžia laikyti, gabenti, naudoti ar realizuoti akcizais apmokestinamas prekes
pažeidžiant nustatytą tvarką, t. y. draudžia neteisėtai laikyti, gabenti, naudoti ar
realizuoti nurodytas prekes. O remiantis MAĮ 139 straipsnio 1 dalimi, bauda už
mokestinės prievolės nevykdymą skiriama, jeigu mokesčių mokėtojas, be kita ko,
neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą
mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio ir dėl šios priežasties mokėtiną
mokestį neteisėtai sumažino. Taigi bauda pareiškėjai skirta už neapskaičiuotus ir
nedeklaruotus mokesčius. Išdėstytos nuostatos bei byloje nustatytos faktinės aplinkybės leido LVAT daryti išvadą, kad bauda pagal MAĮ pareiškėjai buvo paskirta už
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tai, kad ji laikė prekes (cigaretes), neįvykdžiusi mokesčių teisės aktuose įtvirtintų
reikalavimų, t. y. nedeklaravusi ir nesumokėjusi mokesčių.
Iš viso to, kas paminėta anksčiau, LVAT Nutartyje padarė išvadą, kad tiek
administracinė atsakomybė pagal ATPK, tiek atsakomybė pagal MAĮ, abiem atvejais paskiriant baudas, pareiškėjai kilo dėl to, jog ji gabeno (laikė) cigaretes, pažeisdama įstatymuose įtvirtintus reikalavimus, t. y. nustatyta tvarka nesumokėjusi muitų, akcizo bei pridėtinės vertės mokesčių. Būtent faktinių aplinkybių, kad
pareiškėja gabeno policijos pareigūnų rastas cigaretes ir nebuvo nustatyta tvarka
sumokėjusi nurodytų mokesčių, visuma lėmė, kad pareiškėja buvo nubausta tiek
12 500 litų bauda pagal ATPK, tiek 899 litų bauda pagal MAĮ. Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio ir ne bis in idem principo prasme tai reiškia, kad tiek baudą pagal ATPK, tiek baudą pagal MAĮ nulėmė identiškos arba bent jau iš esmės tokios
pačios faktinės aplinkybės. Šios faktinės aplinkybės buvo vienodos laiko, erdvės ir
asmens požiūriu. Todėl pareiškėja, kuri Konvencijos prasme buvo nubausta 12 500
litų bauda už akcizais apmokestinamų prekių gabenimą neturint muitų, akcizų ir
pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą patvirtinančių dokumentų, Kauno teritorinės muitinės sprendimu Konvencijos prasme buvo nubausta iš esmės už tuos pačius veiksmus, t. y. prekių gabenimą (laikymą) nustatyta tvarka nesumokėjus už
jas atitinkamų mokesčių.
Pažeidimo tapatumo šiuo atveju nepaneigia tai, kad mokesčių teisės aktai užtraukė pareiškėjai atsakomybę už mokesčių nedeklaravimą ir nesumokėjimą, o ATPK,
nukreipiantis į Taisykles, – už akcizais apmokestinamų prekių gabenimą. LVAT pabrėžė, kad konkretus veiksmų kvalifikavimas buvo reikšmingas sprendžiant dėl pareiškėjos atsakomybės, tačiau ne bis in idem principo požiūriu esminis klausimas
yra, ar pareiškėja du kartus buvo nubausta iš esmės dėl to, kad pas ją buvo rasta prekių, už kurias nustatyta tvarka nebuvo sumokėti atitinkami mokesčiai. EŽTT yra
nurodęs, kad, darant išvadą apie pažeidimų Konvencijos prasme tapatumą, faktai
nebūtinai turi būti identiški, pakanka esminio faktų panašumo. Nagrinėjamu atveju, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, svarbiausią reikšmę skiriant pareiškėjai abi
baudas turėjo būtent identiškas faktas – akcizais apmokestinamų prekių turėjimas
(laikymas, gabenimas) ir mokesčių už jas nesumokėjimas nustatyta tvarka. Iš EŽTT
praktikos LVAT buvo akivaizdu, kad tai, jog pažeidimų, už kuriuos buvo skirtos
baudos pareiškėjai, sudėtys buvo aprašytos skirtingais žodžiais, dar jokiu būdu nereiškia, kad buvo baudžiama ne už tą patį teisės pažeidimą. Teisinėje kalboje įprasta
naudoti abstrakčias sąvokas, todėl vienas ir tas pats veiksmas gali atitikti ir dvi kriminalinio pobūdžio bausmes nustatančias teisės pažeidimų sudėtis. Dėl nurodytų
priežasčių Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio požiūriu buvo konstatuotas pažeidimų tapatumas.
372

Iv skyrius

TURTO KONFISKAVIMAS LIETUVOJE

Dėl kitų principo ne bis in idem sąlygų LVAT pažymėjo, kad sprendžiant, ar konkrečiu atveju buvo pažeistas ne bis in idem principas, taip pat turi būti atsižvelgiama
į šias aplinkybes: asmuo pirmą kartą nubaustas arba išteisintas galutiniu sprendimu;
baudimas antrą kartą nebūtinai turi būti pasibaigęs asmens nuteisimu, pagrįstu galutiniu sprendimu. Konvencija reikalauja, kad asmuo nebūtų antrą kartą net persekiojamas ar teisiamas baudžiamąja tvarka (pvz., žr. EŽTT 2001 m. rugpjūčio 29 d.
sprendimą byloje F. F. prieš Austriją (pareiškimo Nr. 37950/97).
Remiantis Konvencijos 7 protokolo aiškinamuoju raštu, asmens nubaudimas
arba išteisinimas nagrinėjamu aspektu yra galutinis, kai sprendimas įgyja res judicata galią, t. y. tokio sprendimo pagal nacionalinės teisės aktus nebegalima apskųsti
dėl to, kad tam nėra numatyta procesinių priemonių, šalys jas išnaudojo arba praleido tokios galimybės pasinaudojimo terminą (aiškinamojo rašto 22, 29 punktai,
taip pat žr. Teismo 2004 m. liepos 20 d. sprendimą byloje N. prieš Rusiją, pareiškimo
Nr. 50178/99, 37 punktas). LVAT nustatė, kad nutarimas dėl administracinės nuobaudos taikymo įsiteisėjo ir įgijo res judicata galią. Todėl atitinkamai konstatuotina, kad Konvencijos požiūriu pareiškėja 12 500 litų bauda jau yra nubausta galutiniu teismo sprendimu. Be to, LVAT pažymėjo, kad tiek apylinkės teismo nutarimu,
tiek muitinės sprendimais nubaustas Konvencijos prasme buvo tas pats fizinis asmuo – pareiškėja, todėl asmens tapatumo sąlyga, vertinant ne bis in idem principo
pažeidimą, taip pat tenkinama.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija Nutartyje priėmė sprendimą, kad Kauno teritorinės muitinės sprendimas skirti pareiškėjai baudą pagal MAĮ negali būti paliktas
galioti, nes tai reikštų Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalies ta apimtimi, kuria ji draudžia asmenį pakartotinai bausti, pažeidimą.
4.3.4.1. BAUDIMO PO TO, KAI YRA APSKAIČIUOTOS
MOKESTINĖS BAUDOS, PAGRĮSTUMO PROBLEMA

Kaip matyti, LVAT savo praktikoje neleidžia likti galioti sprendimams, pagal kuriuos mokesčių mokėtojams taikomos mokesčių baudos, kai jau iki tol baudžiamajame ar administraciniame procese tiems patiems asmenims buvo pritaikytos
sankcijos už tą patį pažeidimą. Kyla klausimas, kokį sprendimą reikėtų priimti susiklosčius situacijai, kai mokesčių baudos asmeniui buvo paskirtos anksčiau, nei pritaikyta baudžiamoji atsakomybė?656
Toks klausimas tapo itin aktualus BK numačius naują 1891 straipsnį Neteisėtas
praturtėjimas ir jį ėmus taikyti. Negausioje šio straipsnio taikymo teismų praktikoje jau buvo susidurta su tokiu ne bis in idem principo aspektu, kai turi būti
656

Kaip tai nutiko LVAT 2013 m. sausio 4 d. nutartyje byloje Nr. 438-2923/2012 nagrinėtu atveju.
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sprendžiamas asmens atsakomybės už nepagrįsto turto turėjimą klausimas, kai jam
dėl mokestinio patikrinimo apskaičiuotų nedeklaruotų pajamų jau yra apskaičiuoti
mokesčiai ir delspinigiai bei skirtos mokestinės baudos. Antai Marijampolės rajono
apylinkės teismo baudžiamojoje byloje buvo sprendžiamas G. D. baudžiamosios atsakomybės pagal BK 1891 straipsnį klausimas dėl to, kad kaltinamasis įvairiam turtui įsigyti panaudojo 2004–2007 m. laikotarpiu neteisėtai gautas pajamas – iš viso
791 233 Lt.657 Byloje buvo nustatyta, kad iki 2010 m. vasario 22 dienos, t. y., dar nesant
baudžiamosios atsakomybės pagal BK 1891 straipsnio 1 dalį, G. D. atžvilgiu buvo atliktas ir užbaigtas mokestinis patikrinimas pagal galiojantį MAĮ. Patikrinimo metu
G. D. priskaičiuota 42 775,00 Lt GPM, 15 026,00 Lt GPM delspinigių, 2 978,00 Lt
GPM baudos, 4 930,00 Lt VSD įmokų bazinei pensijos daliai, 3 953,00 Lt VSD įmokų papildomai pensijos daliai, 2 465,00 Lt VSD įmokų bazinei pensijos daliai bauda
ir 1 977,00 Lt VSD įmokų papildomai pensijos daliai bauda. Pasiremdamas minėta
LVAT 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011,
kuria buvo išaiškinta, kad mokestinės baudos patenka į ne bis in idem principo taikymo sritį, teismas nusprendė, kad „vieną ir tą patį asmenį nubaudus Marijampolės
apskrities VMĮ sprendimu ir vėl jį siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėm
pagal BK 1891str. 1 d., tokia teisinė situacija suponuoja ne bis in idem principo pažeidimą. Kas reikalauja besąlygiško BPK 3 str. 1 d. 8 p. nuostatų taikymo“. Šis argumentas kartu su kitais tapo motyvu priimti išteisinamąjį nuosprendį.
Pažymėtina, kad tokie teismo argumentai neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo formuojamos praktikos dėl ne bis in idem principo taikymo. Iš tiesų vienu
metu mokestinės ir kitos baudžiamosios (baudžiamosios ar administracinės teisės)
sankcijos negali būti taikomos. Tačiau tai nereiškia, kad kolizijos atveju mokestinėms baudoms turėtų būti teikiama pirmenybė. Prioritetas yra skiriamas griežčiausiajai atsakomybei, kitaip nebūtų užtikrinamas pareigos atsakyti pagal įstatymus
principas (minėtoje byloje mokestinių baudų suma siekė vos apie 8 500 Lt). Ši taisyklė buvo suformuluota po gan permainingos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos raidos, kuria buvo sprendžiamas administracinės ir baudžiamosios atsakomybės kolizijos klausimas. Nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-102/2008, kurioje
buvo sprendžiama dėl galimybės patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenį, kuris jau buvo patrauktas kur kas švelnesnėn administracinėn atsakomybėn už tą pačią veiką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolegija nesutiko su pirmosios instancijos
teismo išvada, kad, nubaudus asmenį administracine tvarka už vairavimą esant neblaiviam, baudžiamasis procesas dėl BK 281 straipsnio 6 dalyje numatytos veikos
657

374

Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 27 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje
Nr. 1-36-416/2013.

Iv skyrius

TURTO KONFISKAVIMAS LIETUVOJE

iš esmės negalimas. „Naujesnių EŽTT sprendimų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutarčių turinys leidžia daryti išvadą,
kad faktas, jog asmuo jau buvo nubaustas administracine tvarka už veiką, kurios atskiras požymis sutampa su inkriminuojama nusikalstama veika, netraktuotinas kaip
besąlygiškas pagrindas nutraukti baudžiamąją bylą. Štai 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu dėl priimtinumo byloje Falkner prieš Austriją (Falkner v. Austria, no. 6072/02,
decision of 30 September 2004) EŽTT atmetė skundą dėl ne bis in idem principo pažeidimo kaip aiškiai nepagrįstą. Tokį sprendimą nulėmė tai, kad po Gradinger prieš
Austriją bylos Austrijos Respublikos Kelių eismo akte buvo įtvirtinta nuostata, pagal
kurią už administracinį teisės pažeidimą nėra persekiojama, jeigu jis grindžiamas
faktais, kvalifikuotinais kaip vien tik bendrosios kompetencijos teismų kompetencijai
priklausanti veika (nuostata, iš esmės analogiška LR ATPK 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtintai taisyklei). Taigi pakeitus Austrijos Respublikos įstatymus, neatsargus sveikatos
sutrikdymas ar gyvybės atėmimas, padarytas vairuojant apsvaigus nuo alkoholio, nebegali užtraukti administracinio nubaudimo už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ir
gali būti nagrinėjamas tik bendrosios kompetencijos teismo. Nustačius, kad pareiškėjai Falkner ankstesnis administracinis procesas buvo anuliuotas, o sumokėta bauda
grąžinta, konstatuota, jog ne bis in idem principas nėra pažeistas.
Panašios pozicijos EŽTT laikėsi ir 2006 m. gruodžio 5 d. sprendime dėl priimtinumo byloje Ščiukina prieš Lietuvą (Ščiukina v. Lithuania, no. 19251/02, decision of
5 December 2006). Pareiškėjos skundas nebuvo patenkintas nustačius, kad jos byloje
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino dvigubo nubaudimo faktą, nurodęs, jog
jai paskirta administracinė nuobauda gali būti panaikinama atnaujinus administracinį procesą (2001 m. lapkričio 13 d. kasacinė nutartis Nr. 2K–863/2001). Priimant
sprendimą buvo atsižvelgta į tai, kad pareiškėja EŽTT neteigė, jog administracinės
nuobaudos panaikinimo galimybė, kuria ji nepasinaudojo, dėl kokių nors priežasčių
buvo jai neprieinama praktiniu požiūriu.
Atsižvelgdama į šių naujesnių EŽTT sprendimų turinį, Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. lapkričio 13 d. kasacinėje
nutartyje suformulavo nuostatą, kad tuo atveju, kai pagal nacionalinę teisę dėl veikos
yra įmanomas tik baudžiamasis procesas, tuo tarpu administracinė nuobauda pirmiau paskirta dėl klaidos arba nepaaiškėjus visoms veikos kvalifikavimui reikšmingoms aplinkybėms, ne bis in idem principas nelemia baudžiamojo proceso neteisėtumo.
Kartu nutartyje pažymėta, kad nuteisus asmenį pagal BK, turėtų būti sprendžiamas
klausimas dėl nuteistajam paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo ATPK
23 skirsnyje nustatyta tvarka (kasacinė nutartis Nr. 2K-686/2007).“658
658

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-102/2008.
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4.3.5. MOKESTINIŲ PRIEMONIŲ IR TURTO KONFISKAVIMO SANTYKIS

Kaip jau buvo aptarta, mokestinių priemonių, išskyrus mokestines baudas, pobūdis
nėra baudžiamasis. Atitinkamai jų pritaikymas kartu su kitomis poveikio priemonėmis (turto konfiskavimu) negali prieštarauti ne bis in idem principui. Tačiau yra ir
kitų pagrindų kilti klausimui, ar pagrįsta šias priemones taikyti kartu.
Kai mokestinės priemonės taikomos turtui, kuris yra valstybės konfiskuojamas,
kyla klausimas dėl tokio kumuliatyvaus priemonių taikymo proporcingumo.659
Atkreiptinas dėmesys, kad, turtą konfiskavus, o kartu jį ir apmokestinus, valstybės
gaunama nauda iš šio turto viršija jo vertę, taigi asmuo yra faktiškai nubaudžiamas.
O tai aiškiai prieštarauja mokesčių teisinei (nebaudinei) prigimčiai, jų neutralumo
principui. Kaip šiame darbe jau buvo parodyta, nusikalstamu būdu gauto turto konfiskavimas taip pat yra nebaudžiamojo pobūdžio (tai restitucinė priemonė), tad minėta situacija prieštarautų ir šios teisinės priemonės teisinei prigimčiai.660
Panašaus pobūdžio problema, kai tenka spręsti dėl kelių skirtingais pagrindais,
bet į tą patį turtą nukreiptų nebaudinio pobūdžio priemonių taikymo, kyla sprendžiant nusikalstamu būdu gautų pajamų konfiskavimo ir dėl nukentėjusiojo dėl nusikaltimo patirtos žalos atlyginimo iš šio turto. Kadangi abi priemonės nėra baudinės, o jų taikymas viršytų nusikaltimu gautą naudą ir tokiu būdu asmuo faktiškai
būtų nubaustas, teismų praktikoje laikomasi taisyklės, kad taikoma tik viena jų,
šiuo atveju suteikiant prioritetą nukentėjusio asmens interesams ir turto konfiskavimo netaikant.661 Būtų logiška, kad, esant pagrindui taikyti ir turto konfiskavimą,
ir mokestines priemones, būtų taikomas toks pat principas ir taikoma tik viena iš
šių priemonių.
Bet ar iš tiesų tokiu atveju, kai yra pagrindas konfiskuoti turtą, išlieka pagrindas
jį apmokestinti – ar tokiu būdu neišnyksta apmokestinimo objektas? Pagrindas apmokestinti turtą (pajamų gavimo faktas, apmokestinamų prekių įvežimo faktas ir
pan.), žinoma, negali dingti, jis išlieka, bet ar neišnyksta (neturėtų išnykti) mokestinė prievolė? Toks klausimas, kiek mums žinoma, yra labai retai keliamas. Antai
anglosaksų valstybėse, kuriose XX a. pirmojoje pusėje ir vėliau vyko intensyvios
diskusijos, ar nusikalstamu būdu gautas turtas turėtų būti apmokestinamas, apmokestintino turto konfiskavimo aspektas iš esmės net nebuvo paliestas, apsiribojant
„moralinio“ pobūdžio klausimais – ar gali valstybė turėti pajamų iš nusikalstamai
įgyto turto, ar apmokestinimas nereiškia tokio elgesio „pripažinimo“ ir pan., taip
659

Ši problema pirmą kartą Lietuvos teisės moksle buvo iškelta visai neseniai. Žr. Bikelis S., 2013, p.
49–52. Praktikoje atvejų, kai taikomas ir konfiskavimas, ir mokestinės priemonės, yra aibės, pavyzdžiui, visos kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bylos.
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Plačiau žr. 4.1.1.1.2.3 skyrių.
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Žr. ten pat.
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pat akcentuojant turto paėmimo efektyvumą (paprastumą) taikant mokestines procedūras. Tiek Anglijoje, tiek gerokai vėliau (1983 m.) Airijoje buvo nuspręsta, kad
mokesčių nuostatos gali būti taikomos nusikalstamu būdu gautam turtui.662 Tiesa,
kai kurie anglosaksų teisės sistemos šalių (Australijos) mokslininkai kelia abejones
dėl tokio požiūrio pagrįstumo teigdami, kad konfiskuotino turto apmokestinimas
prilygtų bausmei.663
Tačiau visiškai kitaip šis klausimas sprendžiamas Italijoje ir, manytina, italų pozicija yra kur kas labiau pagrįsta. Konfiskavus turtą, jo savininku tampa valstybė.
Laikoma, kad tuomet ir mokestinė prievolė pereina valstybei. Italų Antimafijos
kodekso 50 straipsnio 2 dalis numato, kad, konfiskavus turtą, akcijas ar įmones,
mokestiniai įsipareigojimai jų atžvilgiu išnyksta dėl skolininko ir kreditoriaus sutapimo Italijos CK 1253 straipsnio prasme.664 Pažymėtina, kad analogiška nuostata, kad mokestinė prievolė pasibaigia sutapus skolininkui ir kreditoriui, įtvirtinta ir
Lietuvoje galiojančio MAĮ 93 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Laikantis tokio požiūrio
išsprendžiama ir minėta konfiskavimo ir mokesčių taikymo kartu prieštaravimo jų
prigimčiai problema, ir galiausiai nekyla pavojus pažeisti proporcingumo principą
asmeniui taikant perteklines turtines priemones.
Kita vertus, toks požiūris nei Italijoje, nei kitur Europos Sąjungoje negali būti
pritaikytas sprendžiant dėl neteisėtai importuojamų (kontrabandinių) prekių apmokestinimo bei konfiskavimo, kadangi tiesiogiai visoje Europos Sąjungoje taikomo Europos Bendrijos muitinės kodekso, patvirtinto 1992 m. spalio 12 d. Europos
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, 233 straipsnis nustato tvarką, artimą „anglosaksiškajai“, pagal kurią prekių konfiskavimas neturi beveik jokios reikšmės jų
apmokestinimui.665 Remiantis šiuo reglamentu, taip pat juo besiremiančio Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu byloje C-230/08666,
matyti, kad aptariamu atveju skola muitinei dėl prekių konfiskacijos ir sunaikinimo
galėtų išnykti tik tuo atveju, jei prekės būtų buvusios sulaikytos pirmosios prekių
662

Plačiau žr. 3.4.1 ir 3.4.2 skyrius.
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Black S. M. Taxing Crime: The Application of Income Tax To Illegal Activities // Australian Tax
Forum, 2005, 20, p. 461–463.
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Lietuvos CK atitikmuo būtų 6.13 straipsnis Skolininko ir kreditoriaus sutapimas. Plačiau žr. 3.4.3
skyrių.
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1992 m. spalio 12 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis 2. Bendrijos
muitinės kodeksą // OL L 302, 19.10.1992, p. 1. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=35216>.
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2010 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje C-230/08, Østre
Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą, Dansk Transport og Logistik prieš
Skatteministeriet. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:C:2010:161:0004:0006:LT:PDF>.
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įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją muitinės įstaigos zonoje prie Bendrijos išorinės
sienos (Muitinės kodekso 233 straipsnio d punktas). Taigi pripažįstama, kad tam
tikromis aplinkybėmis apmokestinti konfiskuotinas prekes nėra pagrindo ir muitinės skola gali išnykti. Tačiau tenka tik apgailestauti, kad ši nuostata taikoma labai
siaura apimtimi – tik tuomet, kai prekės sulaikomos jas įvežant į valstybės teritoriją.
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Neteisėtai įgyto ar kaltininkui priklausančio turto paėmimo mechanizmai padeda įgyvendinti visuomenės saugumo, asmenų teisių apsaugos, teisės viršenybės principus.
Jeigu šie mechanizmai nėra efektyvūs, teisinė tvarka ir žmogaus teisės nėra realiai saugomos ir tai lemia žmogaus teisių pažeidimus, gali kilti didelė grėsmė visuomenės saugumui (visų pirma dėl organizuotų nusikaltimų plėtros).
Proporcingumo principas yra visos šios turto konfiskavimo mechanizmų mokslinės
studijos pamatas ir vertybinis jos išeities taškas. Jis susieja iš esmės visus svarbius konstitucinius aspektus (teisėtai besielgiančių asmenų saugumo interesas, taip pat teisės viršenybės principas iš vienos pusės ir iš kitos – asmens, kurio atžvilgiu taikomos valstybės prievartos priemonės, nuosavybės teisė ir jos ribojimų proporcingumo principas,
draudimas bausti du kartus už tą patį, nekaltumo prezumpcija, teisė į teisingą teismą) į
vientisą sistemą ir reikalauja, kad ji būtų tinkamai subalansuota.
Proporcingumo principas yra daugiaplanis principas, turintis materialųjį (apibūdinantį balanso poreikį teisinių mechanizmų sukeliamų nuosavybės teisės ribojimų apimties požiūriu) ir procesinį (apibūdinantį balanso poreikį asmens teises ribojančių teisinių mechanizmų skvarbos (pritaikomumo) požiūriu) aspektus.
Kiekviename nuosavybės konfiskavimo teisiniame mechanizme nuosavybės paėmimo apimties ir skvarbos parametrai sudaro savitą derinį. Vienuose mechanizmuose
grėsmė neproporcingai apriboti nuosavybės teises gali kilti dėl galimos plačios nuosavybės teisės ribojimų apimties, kituose šių ribojimų apimtis gali būti siauresnė, bet
gali būti didelė mechanizmo skvarba vienu ar kitu aspektu. Tik visų kiekvieno teisinio
mechanizmo aspektų matymas leidžia įvertinti bendrą šių mechanizmų efektyvumą,
o kartu jų keliamas grėsmes dėl galimo neproporcingo nuosavybės teisės apribojimo.
Atsižvelgiant į tai, kaip metodologiškai EŽTT ir Konstitucinis Teismas savo sprendimuose brėžia nuosavybės teisės ribojimų apimties proporcingumo ribas, darytinos
tokios išvados, kad materialinio proporcingumo klausimas:
1) yra vertybinis, o ne formalus sprendimas dėl visuomeninio ir individualaus intereso
protingo ir sąžiningo balanso;
2) jį sprendžiant svarbu aiškiai įvardyti visuomenės ir individualius interesus, kurių
suderinimo problema iškyla dėl tam tikrų prievartos priemonių pritaikymo;
3) jis reikalauja diferencijuoto požiūrio į skirtingo pobūdžio, skirtingos reikšmės visuomeninius interesus (atitinkamai – skirtingo pavojingumo ir pobūdžio pažeidimus, skirtingus pažeidėjus);
4) jis reikalauja išsamaus, visus svarbius susijusius aspektus apimančio (sisteminio)
požiūrio (pvz., nagrinėjant tam tikros poveikio priemonės proporcingumą, svarbu
neignoruoti aplinkybės, kad pažeidėjui tenkančią naštą sudaro dar ir kitos taikomos priemonės);
5) jis reikalauja asmens individualiai patiriamos naštos dėl atitinkamų priemonių pritaikymo atidaus ir jautraus vertinimo;
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6) argumentai turi būti pagrįsti konkrečiomis bylos aplinkybėmis ir faktais ir neturi
remtis paviršutiniškais bendro pobūdžio teiginiais ar prielaidomis;
7) proporcingumo klausimas nėra tapatus geriausio problemos sprendimo klausimui;
8) proporcingumo principo ribose sprendimų priėmėjai (įstatymų leidėjas, konkrečias
bylas sprendžiantys teismai) turi tam tikrą nuožiūros laisvę, tad proporcingumo
principo pažeidimu nelaikytinas nelabai didelis ir reikšmingas disbalansas tarp visuomeninio ir individualaus intereso.
Nuosavybės teisės ribojimų proporcingumo principo teisinė išraiška yra Konvencijos
pirmojo protokolo 1 straipsnis. EŽTT praktikoje laikomasi požiūrio, kad turto konfiskavimas ir jo procesas pateisinamas valstybės teise taikyti tokius įstatymus, kokie, jos
manymu, jai reikalingi, kad ji galėtų kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgdama
į bendrąjį interesą. Tačiau pagal šio straipsnio nuostatas konfiskavimas turi būti proporcingas siekiamam tikslui. Apie tai sprendžiama atsižvelgiant ir į turto konfiskavimo
proceso ypatumus bei jo tikslo svarbą.
Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio procesinių reikalavimų nepažeidžia kovai su nusikaltimais naudojamas prevencinis, civilinis turto konfiskavimas, kuris taikomas remiantis mažesniu neteisėtos turto kilmės ar konfiskuotino turto buvimo įrodymų pakankamumu, nei būtinas įrodyti nusikaltimą, naudojant asmeniui, kurio turtas
konfiskuojamas, nepalankias prezumpcijas, perkeliant jam įrodinėjimo pareigą turto
kilmės teisėtumo klausimu. Tokios išvados tiesiogiai išplaukia iš EŽTT ir Komisijos
jurisprudencijos dėl turto konfiskavimo kovojant su sunkesniais nusikaltimais, pavyzdžiui, organizuotais nusikaltimais, prekyba narkotikais. Vertinant šią jurisprudenciją
bendrai, manytina, kad šios išvados galioja tiems atvejams, kai siekiama užkirsti kelią
kitiems nusikaltimams. Tuo labiau konfiskavimas taikant civilinio proceso principus
gali būti pateisinamas, kai jis taikomas asmenims, nuteistiems dėl nusikaltimo padarymo. Tačiau šios išvados nėra absoliučios. Sprendžiant tokio turto konfiskavimo pagrįstumą, turi būti atsižvelgiama į bylos aplinkybių visumą.
Vertinant turto konfiskavimo mechanizmus proporcingumo principo procesiniu
aspektu, problematika pirmiausia koncentruojasi ties Konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nekaltumo prezumpcija. Ši prezumpcija reikalauja, kad atlikdami savo
pareigas teisėjai neturėtų išankstinės nuostatos, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą,
kuriuo kaltinamas; įrodinėjimo pareiga, pareiga pateikti pakankamai įrodymų kaltinamojo nuteisimui tenka kaltinimui ir bet kokios pagrįstos abejonės turi būti aiškinamos
kaltinamojo naudai. Turto konfiskavimo procesui, net ir tuomet, kai tiesiogiai netaikoma Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis, taikoma šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė į
teisingą teismą, pagal kurią asmuo turi teisę, kad bylą per kuo trumpiausią laiką viešai
ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Ši
teisė apima ir gynybos teises, teises teikti įrodymus ir paaiškinimus ginčijant reikalaujamą turto konfiskavimą.
Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, jei turto konfiskavimo procesas nėra baudžiamasis kaltinimas. Apie tai visų pirma sprendžiama atsižvelgiant į
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tris kriterijus: kaip šis klausimas vertinamas pagal nacionalinę teisę, kaltinimo pobūdį ir gresiančią sankciją. Tokio kaltinimo nėra, jeigu šio proceso tikslas nėra nubausti,
nuteisti ar išteisinti ir tokios nuostatos laikomasi nacionalinėje teisėje, proceso padariniai neturi įtakos įrašams apie teistumą. Tokiais atvejais turtas gali būti konfiskuojamas
prevenciniais tikslais, siekiant užkirsti kelią neteisėtai įgyto turto panaudojimui darant
nusikaltimus ar tiesiog paimti valstybės nuosavybėn neteisėtos kilmės turtą, tikėtinai
įgytą veikomis, turinčiomis objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius. Šiais atvejais turtas gali būti įgytas ir neteisėtomis kitų asmenų veikomis, bet perduotas valdyti
asmeniui, iš kurio šis turtas konfiskuojamas. Baudžiamuoju kaltinimu nelaikomas ir
turto konfiskavimo kaip bausmės skyrimo procesas, vykdomas po nuteisimo, įskaitant
išplėstinį turto konfiskavimą.
Nekaltumo prezumpcija yra sudėtinė teisės į teisingą teismą baudžiamajame procese, įtvirtintos Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, dalis. Tačiau ši teisė ir kartu nekaltumo
prezumpcija nepaneigiama, kai kaltinimas remiasi fakto ar teisinėmis prezumpcijomis,
nepalankiomis kaltinamajam, kaltinamajam perkeliama įrodinėjimo pareiga, jeigu tokios prezumpcijos, įrodinėjimo pareigos perkėlimas neperžengia pagrįstų (protingų)
ribų, atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo svarbą ir užtikrinant gynybos teises, galimybę paneigti fakto ar teisinių prezumpcijų teisingumą. Ši nuostata juo labiau taikytina turto konfiskavimo procese, kuriame nėra nagrinėjamas baudžiamasis kaltinimas.
Kai turto konfiskavimo procesas nėra baudžiamasis kaltinimas ir dėl to Konvencijos
6 straipsnio 2 dalis netaikoma, šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė į teisingą teismą savaime nedraudžia konfiskuoti turtą remiantis mažesniu neteisėtos turto kilmės ar konfiskuotino turto buvimo įrodymų pakankamumu, nei būtinas įrodyti nusikaltimą, ar
perkelti asmeniui, kurio turtą siekiama konfiskuoti, įrodinėjimo naštą.
Žemesni įrodinėjimo standartai procese turtui konfiskuoti juo labiau leistini, kai
asmuo yra nuteisiamas dėl nusikaltimo. Atitinkamai išplėstinis turto konfiskavimas
savaime neprieštarauja Konvencijos 6 straipsnio nuostatoms.
EŽTT sprendimai, kuriuose nagrinėtas būtent turto konfiskavimo procesas, nėra
pakankamai aiškūs klausimu, ar turto konfiskavimas gali būti grindžiamas nusikaltimu, dėl kurio asmuo išteisintas, turto konfiskavimo tikslais įrodymų persvara nustačius, kad šis nusikaltimas padarytas. Tačiau įvertinus šią jurisprudenciją iš dalies panašių EŽTT nagrinėtų atvejų kontekste darytina išvada, kad Konvencijos 6 straipsnio 2
dalies nuostatos būtų pažeidžiamos, jeigu turto konfiskavimas būtų grindžiamas vienu
iš šių pagrindų:
pirma, konstatuojant, kad padarytas konkretus nusikaltimas, nors asmuo dėl jo nėra
pripažintas kaltu baudžiamojo proceso tvarka;
antra, konstatuojant, kad padaryta konkreti neteisėta veika, kartu veikoje nustatant
objektyviuosius ir subjektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius, kai asmuo dėl
jos padarymo nėra pripažintas kaltu baudžiamojo proceso tvarka;
trečia, konstatuojant konkrečios neteisėtos veikos padarymą, dėl kurios asmuo nėra
pripažintas kaltu baudžiamojo proceso tvarka, tačiau taikomas turto konfiskavimas
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pagal savo pobūdį prilygsta bausmei, baudžiamosios atsakomybės taikymui. Apie
tai spręstina atsižvelgiant ir į tai, kaip turto konfiskavimas apibūdinamas nacionalinėje teisėje, ar jo taikymo apimtis siejama su asmens kaltumo dėl neteisėtos veikos
laipsniu, ar nevykdant turto konfiskavimo šis gali būti pakeistas laisvės atėmimo
bausme.
Visais šiais atvejais Konvencija būtų pažeidžiama ne tik tuomet, kai asmuo yra išteisintas dėl to, kad be pagrįstų abejonių neįrodyta, jog jis padarė atitinkamą veiką, bet
ir kai baudžiamasis procesas dėl šios veikos nutrauktas ar net nepradėtas. Konvencijos
pažeidimo tokiais atvejais nepašalintų ir tai, jei tvirtinimai apie padarytą konkretų nusikaltimą ar neteisėtą veiką nebūtų kategoriški, o tik būtų nurodoma, kad tikėtina, jog
asmuo padarė atitinkamai nusikaltimą ar neteistą veiką.
Tačiau šios nuostatos neužkerta kelio, nepažeidžiant Konvencijos 6 straipsnio, konfiskuoti turtą įrodant jo kilmės neteisėtumą mažesniu įrodymų pakankamumu, pavyzdžiui, įrodymų persvara, ne remiantis konkrečiu tikėtinai padarytu nusikaltimu, iš kurio gautas turtas, dėl kurio asmuo nėra pripažintas kaltu baudžiamojo proceso tvarka,
bet remiantis netiesioginiais įrodymais, pavyzdžiui, asmens turimo ar turėto turto aiškia neatitiktimi jo teisėtoms pajamoms ir teistumais, darant išvadą, kad labiau tikėtina,
nei netikėtina, kad asmuo įgijo turtą neteisėtu būdu.
Konvencijos 6 straipsniui savaime neprieštarauja išteisintojo ar asmens, kuriam baudžiamasis procesas nutrauktas, turto konfiskavimo grindimas visiškai ar iš dalies įrodymais bei faktinėmis aplinkybėmis, sudariusiais kaltinimo pagrindą baudžiamajame
procese. Turto konfiskavimo, remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu, klausimą
galėtų spręsti ir tie patys teisėjai, kurie sprendžia kaltinamojo kaltumo dėl nusikaltimo
padarymo klausimą baudžiamajame procese.
Neteisėtai įgyto turto apmokestinimo procese nekaltumo prezumpcija netaikoma.
Tai sudaro pagrindą manyti, kad šiame procese gali būti remiamasi mažesniu įrodymų
pakankamumu nei būtinas įrodyti nusikaltimui, taikomos prezumpcijos palankios apmokestinimui, mokesčio mokėtojui perkeliama įrodinėjimo pareiga.
Konstitucijos nuostatos ir Konstitucinio Teismo išaiškinimai, susiję su neteisėtai įgyto turto paėmimo valstybės nuosavybėn procesiniais klausimais, neprieštarauja minėtoms Konvencijos nuostatoms ir aiškintini atsižvelgiant į jas. Tai kartu su Konstitucinio
Teismo jurisprudencija sudaro pagrindą manyti, kad ir pagal Konstituciją:
1) jei turto konfiskavimas būtų taikomas ne kaip bausmė, o prevenciniais tikslais, siekiant riboti ir mažinti nusikalstamumą, apsaugoti konstitucines vertybes – visuomenės bei valstybės saugumą, viešąją tvarką, asmenų teises ir laisves, tai savaime
neprieštarautų Konstitucijai, Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam nekaltumo prezumpcijos principui, konstituciniam teisinės valstybės principui;
2) neatlygintinis turto paėmimas valstybės nuosavybėn nei baudžiamajame, nei kitame procese, procesiniuose dokumentuose negali būti grindžiamas teiginiu dėl tokio
nusikaltimo padarymo, dėl kurio asmens kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu;
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3) prevencinis, civilinis turto konfiskavimas remiantis mažesniu įrodymų pakankamumu, nei būtinas asmenį pripažinti kaltu dėl nusikaltimo, savaime nėra draudžiamas.
Tarptautiniuose teisės aktuose jau nuo 2000 m. JT Palermo konvencijos priėmimo
galima įžvelgti tam tikrų užuominų, rekomenduojančių valstybėms taikyti civilinio
proceso įrankius turto konfiskavimo procedūrose.
Tarpvyriausybinės organizacijos ir iniciatyvos, tokios kaip FATF, MONEYVAL,
StaR, taip pat Europos Komisija aktyviai palaiko tradicinius (baudžiamosios teisės)
konfiskavimo instrumentus papildančių konfiskavimo mechanizmų, tokių kaip civilinė konfiskacija ar turto neteisėtumo prezumpcija paremta nepagrįsto praturtėjimo
kriminalizacija, diegimą nacionalinėse teisės sistemose. Tiesa, šie subjektai daugiausia
dėmesio skiria konfiskavimo mechanizmų efektyvumui, o pareigą įvertinti šių instrumentų suderinamumą su nacionalinės teisės principais palieka pačioms valstybėms.
Europos Sąjungos teisės aktuose teisinis turto konfiskavimo reglamentavimas pasižymi privalomumu ir nemažu detalumu. Pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl
konfiskavimo laikytinas išsamiausiu teisės aktu, susijusiu su turto konfiskavimo reglamentavimu Europos Sąjungoje. Jame ne tik kalbama apie konfiskavimą per se, bet valstybės yra tiesiogiai įpareigojamos savo įstatymuose numatyti išplėstines konfiskavimo
galias. Visgi šis ir kiti Europos Sąjungos teisės aktai neužtikrino pakankamo suderinamumo lygio Europos Sąjungoje, kai kurie su turto konfiskavimu susiję aspektai valstybėse narėse buvo suvokiami ir interpretuojami skirtingai, o tai pakenkė šių teisės aktų
įgyvendinimo efektyvumui. Būtent šiomis priežastimis grindžiamas naujas Pasiūlymas
dėl Direktyvos, kurio nuostatomis siekiama išspręsti problemas, su kuriomis buvo susidurta iki tol.
2012 m. kovo 13 d. Europos Sąjungos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje, kuriuo siekiama nustatyti valstybėms narėms minimalias taisykles dėl nusikalstamo turto įšaldymo ir konfiskavimo, taikant tiesioginį konfiskavimą,
turto vertės ekvivalento konfiskavimą, išplėstinį konfiskavimą, konfiskavimą be apkaltinamojo nuosprendžio ir konfiskavimą iš trečiųjų asmenų, tačiau į Pasiūlymą nėra
įtrauktos nuostatos dėl konfiskavimo civilinio proceso tvarka.
Europos Sąjungos valstybės nuo XX a. 9–10 dešimtmečių ir ypač po to, kai buvo
priimtas Pamatinis sprendimas 2005/212/TVR, ėmė vis aktyviau diegti išplėstines turto konfiskavimo galias suteikiančius teisinius mechanizmus ar jų derinius. Šiuo metu
Europos Sąjungos valstybėse taikomi keturi tokie mechanizmai: išplėstinis turto konfiskavimas, turto konfiskavimo bausmė, civilinė konfiskacija ir nepagrįstai įgyto turto
turėjimo kriminalizacija. Pastebima tendencija, kad, be privalomo ir aiškiai dominuojančio išplėstinio turto konfiskavimo, vis daugiau valstybių diegiama ir civilinė konfiskacija. Taip pat pastebimos vis platesnės diskusijos dėl jos įdiegimo valstybėse, kurios
kol kas nėra to padariusios. Matyti ir didelė skirtingų valstybių nustatomų sąlygų taikyti civilinę konfiskaciją įvairovė, taip pat tai, kad šios sąlygos leidžia taikyti civilinę konfiskaciją labai skirtinga apimtimi: nuo siauro adresatų rato (pvz., valstybės tarnautojų)
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ar itin aukštų nepagrįsto turto vertės slenksčių (apie 0,5 mln. EUR) iki neriboto adresatų rato bei santykinai neaukštų nepagrįsto turto vertės slenksčių (10–12,5 tūkst. EUR),
o kai kuriais atvejais ir iš viso nenustatant nepagrįsto turto vertės slenksčio.
Lietuvoje susiduriama su nemažomis tradicinio turto konfiskavimo efektyvumo
problemomis. Jų šaknys glūdi ne tik teisiniame turto konfiskavimo reguliavime. Ne
visuomet išnaudojamos net ir galiojančiame baudžiamajame įstatyme numatyto turto
konfiskavimo mechanizmo teikiamos galimybės: kartais dėl pernelyg siaurai suvokiamų įstatymo teikiamų konfiskavimo galimybių, o kartais dėl nepakankamų prokuroro
pastangų išsiaiškinti pajamų iš nusikalstamos veikos gavimo faktą, aplinkybes ir surasti
nusikalstamu būdu įgytą turtą.
Viena didžiausių tradicinio turto konfiskavimo taikymo problemų, – iš nusikalstamos veikos gauto turto paieškos ir jo ryšio su nusikalstama veika nustatymo problema, – galėtų būti sprendžiama plačiau taikant turto vertės konfiskavimą, kuris tiesiog
eliminuotų šią problemą. Pagrindine tyrimo kryptimi galėtų būti tik iš nusikalstamos
veikos gautų pajamų vertės nustatymas ir ją atitinkančio turto paieška.
Problema, kokią dalį konfiskuotinų pajamų priteisti iš kiekvieno bendrininko, spręstina atsižvelgiant į bylos aplinkybes, o būtent bendrininkų vaidmenį, veiklos trukmę ir
pan. Nėra būtina įrodinėti, kokia pajamų iš nusikalstamos veikos dalis teko kiekvienam
bendrininkui, tačiau, turint apie tai duomenų, į tai svarbu atsižvelgti.
Nustatydami, ar asmuo gavo pajamų iš svetimo turto pasisavinimo, teismai turėtų
paisyti nekaltumo prezumpcijos reikalavimų ir vengti formuluočių, kad neva kaltinamasis privalo įrodyti, kad jis pajamų nėra gavęs, nes tai reikštų kaltinamajam nepalankią turto pasisavinimo prezumpciją. Išsamiai įrodyti visus nusikaltimo sudėties požymius privalo kaltinimas. Kartu pažymėtina, kad konkrečiais duomenimis nepagrįsti
kaltinamojo teiginiai negali sumenkinti kaltinimo surinktų duomenų patikimumo, jeigu tokie kaltinimo surinkti duomenys yra išsamūs.
Sprendžiant, ar turėtų būti konfiskuojamos visos pajamos iš nusikalstamos veikos
(bruto principas), ar tik nusikalstamos veikos pelnas (neto principas), turėtų būti laikomasi diferencijuoto požiūrio. Tuomet, kai kaltininko išlaidos nėra susijusios su prielaidų
nusikalstamai veikai padaryti sudarymu, turėtų būti taikomas neto principas. Tuomet,
kai dėl nusikalstamos veikos darymo kaltininkas turi tam tikrų išlaidų nusikalstamos
veikos priemonėms, įrankiams, dalykui, jos atskirai nenustatinėtinos, o konfiskuotinos
kartu su nauda, gauta iš nusikaltimų, taikant pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimo bruto principą.
Nusikalstamos veikos dalykas laikytinas pajamomis iš nusikalstamos veikos tik tuomet, kai jis sudaro iš nusikalstamos veikos gaunamą naudą (pelną). Nenustačius šio požymio, nusikalstamos veikos dalyką (pavyzdžiui, per valstybės sieną įvežami pinigai ir prekės) laikyti pajamomis iš nusikalstamos veikos ir jas konfiskuoti šiuo pagrindu negalima.
Pajamų iš nusikalstamos veikos konfiskavimas yra ne baudžiamojo, o restitucinio
pobūdžio priemonė. Atitinkamai šiuo teisiniu mechanizmu (ar juo vienu, ar jį taikant
kartu su kitomis nebaudinio pobūdžio priemonėmis) negali būti iš asmens paimama
daugiau, nei jis gavo iš nusikalstamos veikos.
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Atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų interesus, pritartina tokiam reguliavimui, kad jeigu klausimas dėl žalos atlyginimo nėra
galutinai išspręstas priimant sprendimą dėl turto konfiskavimo, turtas yra konfiskuojamas, o nukentėję asmenys įgyja teisę pareikšti ieškinį valstybei dėl žalos, padarytos
nusikaltimu, atlyginimo konfiskuoto turto apimtyje.
Baudinis pobūdis, kuriuo iš dalies pasižymi nusikaltimo įrankių ar priemonių konfiskavimas, reikalauja, kad, sprendžiant dėl šios priemonės taikymo, būtų atsižvelgiama
į proporcingumo principą, kai konfiskuojami neribotos apyvartos, visuomenei pavojaus
nekeliantys daiktai, kai galima daryti išvadą, kad šių daiktų pakartotinio panaudojimo
nusikaltimo padarymui rizika nėra reikšminga, o ypač, kai sprendžiama dėl jų vertės išieškojimo iš asmens tam, kad asmeniui nebūtų užkrauta individuali ir pernelyg didelė našta.
Teismų praktikoje matyti nemažai bylų, kuriose galėjo būti atsižvelgiama į proporcingumo principo reikalavimus ir sprendžiama dėl riboto nusikalstamų veikų priemonių ar jų vertės konfiskavimo taikymo ar jo netaikymo apskritai. Deja, absoliučioje daugumoje nuosprendžių šiose bylose proporcingumo klausimas net nebuvo keliamas. Tai
rodo poreikį šalia turto konfiskavimą reguliuojančių normų numatyti ir specialiai proporcingumo principą pabrėžiančią normą.
Taikant išplėstinį turto konfiskavimą, BK 723 straipsnis reikalauja pagrįsti (pateikti pagrindą manyti), kad turtas yra gautas būtent iš nusikalstamų veikų. Jam pritaikyti nepakanka fakto, kad „asmuo neturėjo teisėtų pajamų turtui įsigyti“, kas gali išaiškėti atlikus patikrinimą mokesčių inspekcijoje, netgi nepakanka duomenų, kad turtas
sukauptas iš smulkių teisės pažeidimų. Turi būti nustatyti konkretūs duomenys, kad
turtas gautas būtent iš nusikalstamų veikų. Tai duomenys apie asmens nusikalstamos
veiklos tęstinumą, pvz., nusikalstamos veikos trukmė, jos pobūdis (aukšto lygio organizuotumas), daugkartiniai kontaktai ar ilgalaikiai ryšiai su nusikaltimus padariusiais
ar įtariamais padarius asmenimis ir pan. Be to, nepakanka vien nustatyti, kad asmuo
padarė nusikaltimų, iš kurių gavo naudos. Būtina įvertinti, kokie tai nusikaltimai, kokia
gali būti iš jų gaunama nauda, ar ji adekvati tam turtui, kurį turi kaltininkas, ir ar yra
realu, t. y. ar iš tiesų yra pagrindo manyti, kad iš tokių nusikalstamų veikų galėjo būti
sukauptas atitinkamas nepagrįstas turtas.
Šiuo metu išplėstinio konfiskavimo mechanizmas nėra taikomas Lietuvoje iš esmės
dėl to, kad panašios ar netgi didesnės apimties turto konfiskavimas yra kur kas paprasčiau pritaikomas BK 1891 straipsnio ir BK 72 straipsnių pagrindu.
BK 1891 straipsnyje Neteisėtas praturtėjimas naudos turėjimas kriminalizuojamas
net iki apysunkio nusikaltimo lygio net ir tuomet, kai veika, iš kurios gauta nauda, nėra
nusikalstama. Toks reguliavimas nėra nuoseklus ir sistemiškas, jis užtraukia nepagrįstai griežtą (neproporcingą) atsakomybę ir prasilenkia su ultima ratio principu.
Neteisėto praturtėjimo klausimus sprendžiant civilinės konfiskacijos procese, kur
būtų sprendžiama tik dėl turto paėmimo remiantis principu „iš neteisės negali kilti
teisė“ pagrįstumo, bet ne dėl asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, minėti
reguliavimo nuoseklumo, taikomų priemonių pasekmių asmeniui proporcingumo ir
ultima ratio principo keliami klausimai sukeltų daug mažiau abejonių.
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Laikyti, kad turtas, kuris yra neteisėto praturtėjimo dalykas, yra gautas iš nusikalstamos veikos, ir jį konfiskuoti šiuo pagrindu tuomet, kai nėra duomenų, kad turtas yra
gautas nusikalstamu būdu, nėra jokio pagrindo. Konfiskavimo pagrįstumo klausimas
galėtų būti vertinamas kitaip, jei nenusikalstamos kilmės turtui būtų taikomas konfiskavimas specialiame civiliniame procese, o ne tradicinis iš nusikalstamos veikos gauto
turto konfiskavimas (BK 72 straipsnio 3 dalis).
BK 1891 straipsnyje yra numatyta nusikaltimo sudėtis su negatyviai aprašytu požymiu – turtas nėra pagrįstas teisėtomis pajamomis. Negatyvieji sudėties požymiai preziumuojami iki jie yra paneigiami byloje surinktais duomenimis. O tai užprogramuoja negatyviaisiais požymiais aprašytų nusikaltimo sudėčių prieštaravimą nekaltumo
prezumpcijai.
Asmens turto neteisėtumo klausimą sprendžiant civilinio proceso tvarka, kai sprendžiami ne asmens baudžiamosios atsakomybės, o tik neteisėtai įgyto turto konfiskavimo
klausimai, negalioja nekaltumo prezumpcija, atitinkamai nekiltų jos pažeidimo grėsmė.
Siūlytina panaikinti BK 1891 straipsnį, o efektyvaus turto konfiskavimo problemas
spręsti taikant išplėstinį turto konfiskavimą bei įteisinant ir taikant konfiskavimą civiliniame procese.
Principinių kliūčių numatyti ir taikyti turto konfiskavimo bausmę Lietuvos teisėje nėra. Tačiau atsižvelgiant į išplėstinio turto konfiskavimo taikymo potencialą, tokio
poreikio šiuo metu nėra.
BK 42 straipsnio 3 dalyje numatytas draudimas taikyti daugiau nei vieną bausmę už
vieną nusikalstamą veiką yra nelogiškas ir nepagrįstas. Nėra logiška tai, kad ši taisyklė neleidžia taikyti turtinio pobūdžio bausmių sunkius savanaudiškus nusikaltimus padariusiems asmenims, kurie yra baudžiami laisvės atėmimo bausmėmis. Be to, ji be pagrindo
riboja teismo galimybes nuteistajam taikyti kelias tarpusavyje suderintas su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes, galinčias sudaryti realią alternatyvą laisvės atėmimo bausmei.
Civilinės konfiskacijos procesas dėl savo ypatumų (siauresnio tyrimo dalyko, taikomo žemesnio turto kilmės įrodinėjimo standarto, leistinų atsakovui nepalankių prezumpcijų, jį vykdančių pareigūnų specializacijos) nulemto efektyvumo ir operatyvumo
turi pranašumą lyginant su kitais žinomais turto konfiskavimo mechanizmais. Be to,
numačius tinkamas taikymo sąlygas bei sąžiningą procesą užtikrinančias garantijas,
šis mechanizmas iš esmės dera su proporcingumo principu tiek materialiniu, tiek procesiniu aspektu.
Civilinė konfiskacija derėtų bendroje turto konfiskavimo mechanizmų sistemoje ir
galėtų būti tinkama neteisėto praturtėjimo kriminalizacijos alternatyva.
Tiek tarptautiniu lygiu, tiek Europos Sąjungos valstybėse pastebimos tendencijos,
taip pat politiniai, akademiniai ir praktikų vertinimai yra iš esmės palankūs civilinės
konfiskacijos įteisinimui Lietuvoje.
Įteisinant civilinę konfiskaciją, reikėtų laikytis atsargaus požiūrio, viena, vengiant
pažeisti asmenų nuosavybės teisę nustačius neteisėtą turto kilmę nepakankamai pagrindžiančias taikymo sąlygas, o antra, siekiant padidinti sprendimų konfiskuoti turtą
pripažinimo kitose Europos Sąjungos valstybėse tikimybę.
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Pirmiausia svarstytina civilinę konfiskaciją taikyti tokių asmenų teisėtomis pajamomis
nepagrįstam turtui, kurie yra susiję su aukšto organizuotumo lygio nusikaltimais ir juos darančiais asmenimis (suvokiant, kad naudos gavimas yra pagrindinis šių nusikaltimų variklis,
ir visuotinai pripažintą visuomenės poreikį apsiginti nuo pavojingiausių nusikalstamumo
formų), taip pat tokiam teisėtomis pajamomis nepagrįstam turtui, kuris yra valdomas valstybės tarnyboje dirbančių asmenų (kadangi jiems keliami aukšti skaidrumo reikalavimai).
Mokesčių apskaičiavimas nėra ir negali būti diferencijuojamas apmokestinamų pajamų kilmės teisėtumo požiūriu, nes mokesčių teisėje galioja fiskalinio neutralumo
principas. Apibendrinant Lietuvoje galiojantį teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, galima konstatuoti, kad šis principas Lietuvoje yra įgyvendintas, t. y. nėra daroma
skirtumo tarp teisėtai ir neteisėtai gautų pajamų ir turto apmokestinimo. Šia prasme asmenys, gaunantys teisėtų ir neteisėtų pajamų, mokestine prasme traktuojami vienodai.
Mokesčių administratorius turi valdingus įgalinimus visų pirma reikalauti iš mokesčių mokėtojo pagrįsti savo išlaidas, antra, mokestinėmis priemonėmis turi realią galimybę apskaičiuoti mokesčio bazę pagal savo įvertinimą ir taip apmokestinti pajamas,
kurių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti gavęs (kai neaiškūs pajamų šaltiniai ir gavimo laikas). Dažniausiai mokesčio bazė nustatoma taikant išlaidų metodą, t. y. apskaičiuojant, kiek mokesčių mokėtojo išlaidos viršijo jo pajamas, t. y. pajamas, kurias mokesčių mokėtojas gali pagrįsti.
Įrodinėjant turto ir pajamų kilmę, mokesčių teisėje įrodinėjimo našta visų pirma
tenka mokesčių administratoriui, kuris, nors ir negalėdamas nustatyti mokesčio bazės
tiksliai, privalo nustatyti tokią mokesčio bazę, kuri atitiktų protingumo ir, kiek objektyviai įmanoma, teisingumo kriterijus.
Apskaičiuojant mokesčius pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, įvairios
įrodinėjimo priemonės vertinamos remiantis turinio viršenybės prieš formą principu.
Tiek civiliniai sandoriai, tiek baudžiamojoje byloje surinkti duomenys vertinami nepriklausomai nuo tokių sandorių ir duomenų teisėtumo pagal atitinkamai civilinės teisės
ar baudžiamojo proceso teisės nuostatas.
MAĮ įtvirtinta sankcija – bauda – yra kriminalinio pobūdžio bausmė Konvencijos,
taip pat, manytina, ir Chartijos prasme. Mokesčiai ir delspinigiai nepatenka į ne bis in
idem principo taikymo apimtį. Atitinkamai pastarosios priemonės ir baudžiamojo pobūdžio priemonės (bausmės ir nuobaudos) gali būti taikomos vienu metu dėl tų pačių
veiksmų, tai neprieštarauja nei Europos Sąjungos, nei tarptautinei, nei nacionalinei teisei.
Mokestinių baudų pritaikymas neturėtų eliminuoti griežtesnės administracinės ar
baudžiamosios atsakomybės už tą pačią veiką. Tačiau kartu turi būti pašalinami prieštaravimai ne bis in idem principui panaikinant mokestines baudas, jeigu jos yra švelnesnės nei gresiančios administracinės ar baudžiamosios sankcijos.
Iš nusikalstamų veikų gautų pajamų (turto) konfiskavimas ir to paties turto apmokestinimas prieštarauja proporcingumo principui, taip pat šių abiejų nebaudinio pobūdžio priemonių teisinei prigimčiai. Tuomet, kai turtas yra konfiskuojamas, turėtų būti
sprendžiama dėl mokestinės prievolės panaikinimo tuo pagrindu, kad, turtui perėjus
valstybei, sutampa mokestinis skolininkas ir kreditorius.
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inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391778&p_tr2=2>.
Konstitucinio Teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (2003 m. gruodžio 16 d. redakcija) 16
straipsnio 2 dalies 13 punkto, 18 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos
statuto 28 straipsnio (2007 m. gegužės 15 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2011, Nr. 84-4106.
Konstitucinio Teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 4 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija) nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ //
Žin., 2011, Nr. 42-1985.
Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 256 straipsnio 3 dalies (2000 m.
rugsėjo 19 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin.,
2008, Nr. 62-2353.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 8 dalies
(2004 m. kovo 9 d. redakcija), 34 straipsnio 17 dalies (2004 m. kovo 9 d., 2006 m.
balandžio 25 d. redakcijos), 41 straipsnio (2004 m. kovo 9 d. redakcija) atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 2008, Nr. 10-349. Prieiga per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/2008/n080121.htm>.
Konstitucinio Teismo 2007 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos
Prezidento 2003 m. liepos 22 d. dekreto Nr. 164 „Dėl apylinkių teismų teisėjų, teismų pirmininkų atleidimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai,
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 daliai,
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83 straipsnio 1, 2 dalims, 84 straipsnio 1,
6 dalims, 86 straipsnio 2 daliai, 90 straipsnio 6 daliai (2002 m. sausio 24 d. redakcija), taip pat dėl bylos dalies pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos teismo
prašymą ištirti šio Respublikos Prezidento dekreto atitiktį Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 90 straipsnio 7 daliai (2002 m. sausio 24 d. redakcija) nutraukimo (byla Nr. 10/04 - 12/04 - 18/04)“ // Žin., 2007, Nr. 7-287.
Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 3 dalies (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija), 139 straipsnio 2, 3 dalių (2000 m. rugsėjo 19 d. red.), Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnio (2004 m. liepos 8 d.
red.), 308 straipsnio (2006 m. birželio 1 d. red.) 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.),
324 straipsnio 12, 13 dalių (2002 m. kovo 14 d. red.), 377 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. red.) 9 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 448 straipsnio 7 dalies (2002 m.
kovo 14 d. red.), 454 straipsnio 5, 6 dalių (2002 m. kovo 14 d. red.), 460 straipsnio 4, 5 dalių (2002 m. kovo 14 d. red.), Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso 268 straipsnio 3 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 285 straipsnio 2, 5
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dalių (2002 m. vasario 28 d. red.), 286 straipsnio 1 dalies (2002 m. vasario 28 d.
red.), 288 straipsnio 4 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 289 straipsnio 2 dalies
(2002 m. vasario 28 d. red.), 303 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.),
320 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 325 straipsnio 2, 3 dalių (2002
m. vasario 28 d. red.), 358 straipsnio 2, 3 dalių (2002 m. vasario 28 d. red.) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl pareiškėjo - Seimo narių
grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 119 straipsnio 2
dalies 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 119 straipsnio 5 dalis (2002 m.
sausio 24 d. redakcija), 120 straipsnio (2003 m. sausio 21 d. redakcija) 1 punktas
(2002 m. sausio 24 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 19 d. dekretas Nr. 2067 „Dėl apygardos teismo teisėjo įgaliojimų pratęsimo“,
Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. birželio 18 d. dekretas Nr. 128 „Dėl
apygardų teismų skyrių pirmininkų skyrimo“ ta apimtimi, kuria nustatyta, kad
Vilniaus apygardos teismo teisėjas Konstantas Ramelis skiriamas šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininku, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2006, Nr. 102-3957.
11. Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4
dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 11
straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002
m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin.,
2006, Nr. 36-1292.
12. Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsėjo 11 d.
redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m.
balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412
straipsnio 2 ir 3 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies
(2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl pareiškėjo - Šiaulių
rajono apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo
proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin., 2006, Nr. 7-254.
13. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso1632
straipsnio (2002 m. liepos 5 d. redakcija) 5 dalies ir šio straipsnio(2003 m. liepos 4 d. redakcija) 6 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žinios, 2005, Nr. 134-4819. Prieiga per internetą: <Http://Www.Lrkt.Lt/Dokumentai/2005/N051110.Htm>.
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14. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimas Dėl
Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymo 21 straipsnio 2 dalies (2000 m.
kovo 16 d. redakcija), 3 dalies (2002 m. birželio 11 d. redakcija), 4 dalies (1999 m.
gegužės 11 d. redakcija), 7 dalies (2002 m. birželio 11 d. redakcija) ir dėl šio
įstatymo (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) 26 straipsnio 5, 7, 14 dalių atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 2005-11-05, Nr. 131-4743. Prieiga per
internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/2005/n051103.htm>.
15. Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3 straipsnio (2001 m.
birželio 26 d. redakcija), 4 straipsnio (2001 m. birželio 26 d., 2003 m. balandžio 3
d. redakcijos), 6 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies ir 8 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai // Žin., 2005, Nr. 1-7. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/
inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248156&p_tr2=2>.
16. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. birželio 10 d. nutarimas Dėl
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 45 straipsnio (1998 m. liepos 2 d.
redakcija) ir 312 straipsnio 3 dalies (1998 m. vasario 3 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 2003, Nr. 57-2552. Prieiga per internetą:
<http://lrkt.lt/dokumentai/2003/n030610.htm>.
17. Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 259 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ //
Žin., 1999-05-14, Nr. 42-1345.
18. Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos
įstatymo „Dėl SSSR Valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB)
vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ 1 ir 2
straipsnių, 3 straipsnio 2 dalies, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
SSSR valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir
šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Žin.,
1999, Nr. 23-666.
19. Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalių, 256 straipsnio 4
dalies, 260 straipsnio 4 dalies, 280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalių atitikimo Lietuvos
Respublikos Konstitucijai“. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 5 dalių, 256 straipsnio 4 dalies, 260 straipsnio 4 dalies,
280 straipsnio 1, 2 ir 6 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin.,
1999, Nr. 15-402.
20. Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnio pirmosios dalies
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 1997, Nr. 31-770. Prieiga
per internetą: <http://lrkt.lt/dokumentai/1997/n7l0408a.htm>.
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21. Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 465 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1993 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 124 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų, valstybinio arbitražo, prokuratūros bei valstybės kontrolės departamento
darbuotojų darbo apmokėjimo“ dalinio pakeitimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 46 straipsnio pirmajai
daliai, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 4 straipsnio pirmajai daliai,
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymui, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymui „Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei valstybės kontrolės departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų“ // Žin., 1995, Nr. 101-2264.
22. Konstitucinio Teismo 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 58 straipsnio antrosios dalies 3 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“// Žin., 1994, Nr. 91-1789.
23. Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148 straipsnio antrosios dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 1 ir 2 punktų atitikimo Lietuvos
Respublikos Konstitucijai // Žin., 1993, Nr. 70-1320.
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PRAKTIKA
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2AT-2-2013.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-679/2012.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-544/2012.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-531/2012.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-467/2012.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-P-84/2012.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-7-84/2012.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-534/2011.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-507/2011.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-368/2011.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-7-330/2011.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-284/2011.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-24/2011.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-400/2010.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-147/2010.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-102/2008.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-338/2007.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla Nr. 2K-P-444/2005.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-270/2004.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-322/2003.
Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą (BK 72 straipsnis) apžvalga //
Teismų praktika Nr. 32.
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LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAKTIKA
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19.
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22.
23.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A556-669/2013.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A602-27/2013.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A438-2923/2012.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A442-1984/2012.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A143-2619/2011.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A556-372/2011.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A438-201/2011.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A575-1852/2010.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A438-1103/2010.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A442-635/2010.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A556-945/2009.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A442-598/2009.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A442-388/2009.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A556-1832/2008.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A502-1305/2008.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A575-164/2008.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A11-603/2007.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A17-301/2007.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A6-238/2007.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A2-836/2006.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A15-39/2005.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. A11-648/2003.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių
administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (I dalis);
Administracinių teismų praktika, Nr. 21, p. 552–640.

LIETUVOS ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ PRAKTIKA

1. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-464311/2013.
2. Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas baudžiamojoje byloje
Nr. 1-2019-919/2012.
3. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis byloje Nr. 1-173-106/2011.
4. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis byloje Nr. 1-37-361/2010.
5. Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje
Nr. 1-36-416/2013.
6. Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-32389/2013.
7. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendis byloje Nr. 1-86-409/2011.
8. Vilniaus apygardos teismo nuosprendis byloje Nr. 1-268/2011.
9. Vilniaus apygardos teismo nuosprendis byloje Nr. 1-165/2011.
10. Vilniaus apygardos teismo nuosprendis byloje Nr. 1-128/2011.
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11. Vilniaus apygardos teismo nuosprendis byloje Nr. 1-105/2011.
12. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-518754/2013.
13. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-50296/2013.
14. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas baudžiamojoje byloje
Nr. 1-290-387/2011.
15. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nuosprendis byloje Nr. 1-453-754/2011.
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2. 2012 m. vasario mėnesio FATF rekomendacijų redakcija. Prieiga per internetą:
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Cutting off Criminal Gain. Classic and Modern Ways
to Confiscate Proceeds of Crime
SUMMARY

This research aims at creating a comprehensive and systematic piece of knowledge
which could serve as a background and a guideline for developing a system of legal instruments for confiscation of criminal assets in Lithuania. As it is well known, effective
confiscation of criminal gain helps ensuring security and prevalence of the rule of law.
On the other hand, it should comply with the high standards of protection of fundamental human rights.
The research is a fundamental and complex work which covers huge international
“baggage” of experience in confiscation of criminal assets. Firstly, it analyses fundamental values and principles which define requirements for confiscation of criminal
assets both from perspective of efficiency and protection of fundamental human rights.
Secondly, it examines confiscation from perspectives of constitutional, criminal, civil
and tax law, and also analyses complex interferences of these perspectives. Thirdly, it
covers experience and most recent developments in confiscation of criminal assets in
20 member states of European Union667 as well as developments of rules and recommendations at international and European Union level.
Principle of proportionality is a “red line” that serves as a starting point and a guidance for developing ideas and drawing conclusions in this research. This principle
requires evaluation and balancing of crucial constitutional perspectives: public security
and rule of law, on one hand, and the right to property, the principle ne bis in idem, presumption of innocence, and the right to fair trial, on the other.
Principle of proportionality is a complex one, as it contains material and procedural
aspects. In material sense it defines the extent of limitations to the right to property
and in procedural sense it defines the degree of intrusiveness of confiscation instruments into the area of human rights (in other words – safeguards in the proceedings of
confiscation).
On the one hand, different potential of confiscation regarding the amount of property lies in every legal instrument of confiscation. On the other hand, every instrument
has different level of intrusiveness into the right of property of alleged offender (inversely reflecting the level of procedural safeguards). Some legal instruments pose bigger
risk to infringe principle of proportionality because of the wide range of property that
could be targeted, others may be less risky on that point, but more risky because of their
higher intrusiveness. In order to draw reasonable conclusions on actual proportionality
of every instrument the combination of both characteristics should be evaluated.
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Case law of European Court of Human Rights and Lithuanian Constitutional
Court allows making some observation on the nature of material aspect of principle of
proportionality:
The decision whether the balance between public and individual interests has been
set reasonable and fair, is rather normative and not formal;
Upon making such a decision it is important to define in detail what public and individual interests are at stake;
Different attitude towards interests of different nature and significance (as well as
offences of different nature and dangerousness as well as different offenders) is required;
Judgment on proportionality requires comprehensive and holistic evaluation covering all (not only one specific) legal consequences that are applied in respect of offender,
It requires careful and sensitive examination of the personal burden imposed on
defendant,
The arguments should be based on certain circumstances and facts of the case.
Superficial and generalized assumptions in the decision making on proportionality of
confiscation should be avoided;
Question of proportionality should not be regarded as the question of the best solution for dealing with the problem;
Lawmakers and courts enjoy a wide margin of appreciation in implementing security policies. Therefore, in case of assessment whether means of confiscation set the right
balance between public interest and personal burden on defendant only decisions which
are manifestly without reasonable foundation may constitute infringement of principle
of proportionality.
Principle of proportionality of limitations on the right to property derives from
Article 1 of the First Protocol to the European Convention on Human Rights. The jurisprudence of the European Court of Human Rights reveals that confiscation of property is justified by the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest. The confiscation shall
be proportional to the aim sought. Proportionality is measured according inter alia to
the proceedings of the confiscation and the importance of the aim.
The procedural requirements of the Article 1 of the First Protocol to the Convention
are per se not infringed when the preventive, civil forfeiture is used to fight the crimes.
Such confiscation is applied on lesser standard of proof of illegality of property (or
existence of property subject to confiscation) than the standard to prove that the person is guilty of the crime (in criminal proceedings); presumptions unfavorable to the
person whose property is to be confiscated are used; burden of proof of legal origin of
the property is shifted on the person etc. Such conclusions are inferred directly from
the jurisprudence of the Court and the European Commission on Human Rights on
confiscation of property in fight against more serious crimes (organized crime, drug
trafficking etc.). Jurisprudence of the Strasbourg institutions allows assuming that
such conclusions are valid also in cases of other crimes. The confiscation is even more
justified when is applied to the person who was convicted of a crime. However, when
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deciding on the proportionality of confiscation all circumstances of the case should be
taken into account.
The procedural issues of confiscation of property primarily focus on the presumption of innocence enshrined in Article 6(2) of the Convention. It requires that when carrying out their duties, the members of a court should not start with the preconceived
idea that the accused has committed the offence, the burden of proof lies on the prosecution and any doubt should benefit the accused.
The paragraph is not applied in cases where confiscation proceedings are not relevant to the charging of a defendant. Whether the charges are criminal is decided upon
three criteria: how it is defined in the national law, the nature of the charge and the possible sanction. There is no such charge if the purpose of the proceedings is not to punish,
convict or acquit, and this is according to national law, consequences of the proceedings
have no impact on criminal records. Without criminal charge the property may be confiscated on preventive purposes, seeking to prevent the use of the property in committing crimes or to take to State’s disposition the property of illegal origin which might be
acquired by acts having objective elements of crime. In the latter cases the property may
be confiscated from the third parties too. The confiscation applied upon conviction for
the crime is part of sentencing procedure and per se is not deemed to be criminal charge.
This also applies to the extended powers of confiscation.
Presumption of innocence makes part of the right to fair criminal trial enshrined in
Article 6(1) of the Convention. This right and the presumption of innocence are not infringed when criminal charge rests on presumptions of fact and law unfavorable to the
defendant, also when the burden of proof is shifted on the defendant, if such presumptions and shifting of the burden stay within reasonable limits, according to the importance of the question under consideration, assuring rights to defense and opportunity
to refute the presumptions. This provision is even more relevant in the confiscation proceedings where no person is charged for criminal offence.
Article 6(2) of the Convention does not apply for confiscation proceedings where no
person is charged for criminal offence. In such proceedings requirements for right to
fair trial, enshrined in Article6(2), allow confiscation of the property under lesser standard of proof concerning illegal origin or existence of the property as well as shifting the
burden of proof on the defendant.
Lesser standards in confiscation proceedings are even more acceptable, when the
person was convicted for committing the crime. , extended powers of confiscation per
se are not incompatible with the provisions of the Article 6 of the Convention.
Case-law of the Court is not clear when it comes to the question if the confiscation
could be grounded on the facts that were insufficient to proof guilt of defendant in the
criminal proceedings. Analysis of the case-law of the Court has led to the conclusion
that Article 6(2) of the Convention would be infringed if the wording of the decision to
confiscate property would allow making one of following assumptions:
a) that a person committed a particular crime (offence) when the person is not found
guilty in criminal proceedings;
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b) that a person committed a particular illegal act which consisted of all elements of
crime though the person is not found guilty in criminal proceedings;
c) In all of the cases the Convention would be infringed not only when the person was
acquitted because it was not established beyond reasonable doubt that he or she had
committed the relevant act, but also when criminal proceedings concerning that act
were discontinued or even was not started.
These provisions do not preclude the confiscation of property where proof of illegal
origin of the property is based on lesser standard of proof or where it is grounded on
indirect evidence of unspecified illegal acquisitions.
The confiscation of property may be grounded on the evidence and factual circumstances which were used to substantiate criminal charge in criminal proceedings which
ended without conviction. The question of confiscation may be decided on lesser standard of proof by the same judges who try criminal charges. This is not per se incompatible with Article 6 of the Convention.
Tax obligations are not civil in nature according to the meaning of the Article 6.
Therefore, in taxing of income and property which might be acquired illegally lesser
standard of proof, unfavorable presumptions and shifting of the burden of proof may be
used as well in respect of the person.
Provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania and case-law of the
Constitutional Court of the Republic do not contradict to the aforementioned requirements of the Convention and should be interpreted taking them into account.
Since the adoption of the UN Palermo Convention in 2000 particular provisions
which recommend application of the instruments or elements of civil forfeiture in the
proceedings of confiscation of property may be observed.
Non-governmental organisations and initiatives of FATF, MONEYVAL, StaR and
European Commission support the implementation of certain mechanisms in the national legal systems which are based on presumption of property’s illegality and thus
supplement the confiscation mechanisms in criminal law which are difficult to apply
due to the high standards of proof. These new mechanisms include civil forfeiture and
criminal liability of illicit enrichment. However, the aforementioned organizations and
initiatives focus on the effectiveness of confiscation mechanisms. Duty to assess compatibility of these instruments with the fundamental national legal principles and standards of protection of human rights is left to the Member States.
European Union regulations on confiscation are compulsory to Member States
and they are quite detailed. Framework Decision 2005/212/JHA is the most comprehensive legal enactment regarding the issue of confiscation in the EU law so far.
Framework decision 2005/212/JHA establishes duty upon Member States to implement extended powers of confiscation in their national law in one of three alternative ways. Provision of alternatives was one of the reasons why Framework Decision
2005/212/JHA did not ensure the sufficient level of harmonization of confiscation procedures in the European Union.
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On 13 March 2012 the Commission submitted a proposal for a Directive of the
European Parliament and the Council on the freezing and confiscation of proceeds
of crime in the European Union. Directive is supposed to establish unified minimum
rules on the freezing and confiscation in particular related to confiscation per se (direct confiscation), confiscation of value of the property which is subject to confiscation,
extended powers of confiscation, non-conviction based confiscation and confiscation
from a third party. Nevertheless, this proposal does not include provisions on civil forfeiture. At the end of 2013, the Directive is still in the stage of elaboration.
In the 80’s and 90’s of XX century some of present Member States of the European
Union began to implement legal instruments of wider powers of confiscation or even
compositions of such instruments. This process accelerated after the enactment of framework decision 2005/212/JHA. At present, four legal instruments of wider powers of
confiscation may be found in laws of European Union Member States: extended powers
of confiscation, penalty of confiscation of all or part property belonging to offender, criminalization of illicit enrichment and civil forfeiture. Extended powers of confiscation
dominate among legal instruments of wider powers of confiscation as implementation
of them is mandatory for the Member States of the European Union.
Wider confiscation powers in some Member States of EU668
Extended powers
of confiscation

Civil forfeiture

Punishment
of confiscation

Criminal liability for
illicit enrichment668

Czech Republic
Slovenia
Bulgaria, Slovakia
England, Ireland, Italy, Romania
Latvia
France
Lithuania

Latvia
France
Lithuania

The Netherlands, Denmark,
Sweden, Finland, Estonia,
Poland, Germany, Austria,
Greece

Civil confiscation finds increasing approval among EU member states. It is already implemented in Italy (since 1982), Ireland (1996), England (2002), Romania (2007),
Slovakia (2011), Bulgaria (2012), Slovenia (2012). Conditions for civil forfeiture and the
range of property that might be confiscated in civil proceedings vary broadly. In some
countries property of only specific persons (i.e. civil servants in Romania or persons linked with mafia in Italy) may be subjected to civil forfeiture. In others countries it may be
applied for property of any person. The threshold of value of illegal property that makes
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civil forfeiture possible varies from ca. 0,5 million EUR in Slovakia to 10 thousand GBP
(12,5 thousand EUR) in Ireland and England. In Italy there is no threshold of value of
illegal assets for civil forfeiture as it may be applied only for property of specific group
of persons.
In Lithuania, the effectiveness of classic instruments of confiscation is rather low.
However it is not only the legal framework of confiscation to blame. Authorities sometimes lack competence to employ all possibilities of confiscation that are provided in the
criminal law. Sometimes prosecutors are reluctant to investigate if a defendant had obtained property through his criminal activities, to search for it and to find the evidence
of its illegal origin.
One of the major problems that significantly decrease the effectiveness of classic
confiscation of proceeds of crime is difficulties to find the property constituting proceeds of crime and to prove the link between the crime and that property. However, this
obstacle for confiscation could be overcome by wider implementation of confiscation of
value of the proceeds of crime.
Authorities face difficulties to prove what part of proceeds of crime had been received by every offender that participated in a crime. However, it is very doubtful whether
authorities should seek for a precision on this point. In the absence of direct proof the
decision should rest on evaluation of all the relevant circumstances of the case: the role
of the offender, duration of his participation in crime, etc.
The object of the offence may be regarded as proceeds of crime only when it appears
to be criminal gain of offender. Smuggled goods and money and also property which is
object of the crime of illegal enrichment may not be deemed as proceeds of crime and
confiscated as such unless there is ground to believe that these goods and other property
had been obtained from criminal activities.
Confiscation of proceeds of crime has restorative rather than punitive character.
Therefore, it is unacceptable to confiscate (by the means of confiscation alone or together with other means that do not have punitive character, i.e. taxes) the property, the
value of which exceeds the value of proceeds of crime.
Confiscation of instrumentalities of crime carries some punitive nature. Therefore,
it is subject to the application of principle of proportionality, especially when things do
not pose danger to public or when little risk exists that they could be used to commit
further crimes, also when they are not subject to restrictions to possess and distribute
them. Proportionality of confiscation of crime instrumentalities is particularly sensitive issue when the court confiscates the value of instrumentalities and the defendant is
a second role accomplice.
Article 72(3) of Criminal Code which defines grounds for extended powers of confiscation demands to show reasonable ground to believe that property which is possessed by defendant was acquired from criminal activities. In order to establish the ground
for extended confiscation it is insufficient to show that a defendant cannot provide legal
source of the property he possesses or even to show that the property is proceeds from
administrative infringements of law. It should be proven that property is proceeds from
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criminal activities. The circumstances of the case that could found such judgment could
be i.e. long duration of criminal activities for which defendant is found guilty, also high
level of organization of such activities, defendant’s close, repeated or long term contacts
with persons who are suspected or convicted for profit oriented crimes. Even if there is
proof that offender acquired some gain from criminal activities, the court should consider if it would be really reasonable to assume that all property of the offender origin of
which is not grounded by legal income was acquired from such crimes.
At present, authorities do not employ extended powers of confiscation. The main reason is that this legal instrument is ousted by a norm which provides criminal liability
for illicit enrichment. Present practice of law enforcement authorities shows that prosecution considers the combination of offence of illicit enrichment and classic confiscation of proceeds of crime as an instrument which allows confiscating property without
any proof of its criminal origin and therefore is much easier to apply.
Article 189(1) of Criminal Code defines illicit enrichment as a crime punishable by
up to four years of imprisonment even when the activity which was the source of defendant’s property was not criminal or even it was unknown. Taking into account that
any person may be subject to criminal liability for illicit enrichment, we regard such regulation provides for unreasonably (disproportionally) severe liability, as well it fails to
comply with the ultima ratio principle.
Assumption that any property where the owner could not show its legal source (and
subsequently was convicted for illicit enrichment) was proceeds of crime is unreasonable. Therefore, confiscation of such property under the provisions of CC which provide
for confiscation of proceeds of crime is unfounded unless prosecution proves criminal
origin of property in question.
Definition of crime of illicit enrichment in Article 1891 CC has negatively described
element – possession of property of which legal origin could not be shown. Negatively
defined elements of crime are presumed to be true until defendant proves the opposite.
The latter issue is subject to conflict with presumption of innocence.
Presumption of innocence is much less relevant in civil proceedings on confiscation as the authorities establish only the origin of property but not the guilt of defendant.
We propose to abolish Article 1891 of Criminal Code. Problems of effectiveness of
confiscation of proceeds of crime could be solved by application of extended powers
of confiscation, as well by establishing and applying confiscation in civil proceedings.
There are no constitutional obstacles to provide for punishment of confiscation of
property. However, purposefulness of such provision is doubtful as extended powers
of confiscation could have fairly the same effectiveness in combating organized crime.
Prohibition to impose more than one penalty for a single crime provided in Article
42 Section 3 of Criminal Code is illogical and unreasonable. First, this prohibition
prevents the court from imposing fines in addition to imprisonment for most serious profit oriented crimes. Secondly, this provision unreasonably deprives the court
from the chance to impose several non-custodial punishments as an alternative to
imprisonment.
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The efficiency and promptness of civil forfeiture process, determined by its specific
characteristics (narrower scope of investigation, lower standard of proof for the origin
of property, permitted unfavorable presumptions against the defendant, and specialization of officials conducting the legal proceedings), give civil forfeiture an advantage
over other known confiscation mechanisms. On the other hand, this procedure may
provide appropriate safeguards for ensuring fair process and proportionality of the measures employed.
Civil forfeiture would fit well in the overall system of property confiscation mechanisms and could serve as a good alternative for criminalization of illicit enrichment.
Trends in international and the EU law as well as in the laws of the EU Member
States together with positive attitude from Lithuanian political, academic circles and
legal practitioners favor idea of introduction of civil forfeiture into Lithuanian legal
system.
A cautious approach should be adopted when implementing civil forfeiture in
Lithuania. It is important to avoid of establishing conditions for application of civil forfeiture which give insufficient ground to believe that the origin of property is illicit.
Opportunistic way of introduction of civil forfeiture in Lithuania could result in violation of property rights of persons, and also it could diminish likelihood of recognition
of confiscation orders in other EU Member States.
The scope of application of civil forfeiture should primarily cover unjustified property of those persons who are involved in organized crime or have relations with members
of criminal gain oriented groups. The scope of civil forfeiture should also cover unjustified property owned by public officials, who are subject to high transparency standards.
The principle of fiscal neutrality as general principle in tax law establishes that taxable share of property (or income) and tax rate may not depend upon the legitimacy of
the origin of the property (or income). The principle of fiscal neutrality is consistently
implemented in Lithuanian tax legislation and case law of administrative courts.
Tax authorities have authoritative power to demand for relevant evidence for justification of the expenditures of the tax payer. On the other hand, they have authority to
calculate tax base of any taxpayer according to their own evaluation when the income
was not justified by the taxpayer. In the latter case, tax base is usually calculated on the
basis of expenditure that taxpayer had incurred (method of expenses).
The duty to establish amount of unspecified income spent for unjustified expenditure falls on the tax authorities who calculate tax base with regard to the principle of
rationality and fairness.
Principle of prevalence of substance over form applies in tax law. For taxation purposes both civil contracts and evidence collected during the criminal investigation are
evaluated without taking into account their formal legitimacy, but relying on the substance of those contracts and evidences which could be established from the all the circumstances of the case.
In respect of the Convention of Human Rights, tax penalties have nature of criminal
sanctions. In contrary, taxes themselves and interests of late tax payment may not be
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regarded as sanctions. Therefore, in contrast to tax penalties, they do not fall within the
scope of principle ne bis in idem. Consequently, in the context of principle of ne bis in
idem taxes, tax interests and criminal sanctions may be applied to the same property on
the basis of the same activities of a person.
Although application of the tax penalties should not eliminate application of more
strict administrative or criminal liability for the same offence, all possible conflicts in
the light of abuse of principle of ne bis in idem should be eliminated.
When applied cumulatively, confiscation and taxation of proceeds of crime are in
conflict with the principle of proportionality. The idea of eliminating of tax duty on the
property which is subject to confiscation should be considered. Legal basis to eliminate
taxation in such case may be the rule that tax duty ceases to exist when tax debtor and
the tax creditor of the same tax duty merge into the same person (the State).
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