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 Įstaty o raidė ir įstaty o 
taikymas  

Klausi ai, susiję su ko fiskavi u 

• Ko fiskuoti o turto savi i kų i teresų 
gy i as pro esą už aigia t pro esą 

audžia uoju įsaky u 

• Pažeidi o prie o ių jų dalių  
konfiskavimo proporcingumas 

 

Sa k ijų audų  vykdy o pro le a 

 Užstato egrąži i o užskaity o  praktika 
užsie io ir kt?  piliečių ylose 

 



 Sa k ijų propor i gu o ir 
nuoseklumo problemos 

 

(3) Pel o, gauto iš eteisėtos igarečių 
apyvartos, konfiskavimo efektyvumas 
 

 



Ko fiskavi as audžia ojo įsaky o 
procese 

 

 
BPK 422 str. 2 d.:  

Jei kaltinamasis paduoda prašy ą reikalauda as sure gti ylos 
agri ėji ą teis e, teis o audžia asis įsaky as eįgyja teisi ės 

galios. Jei kaltinamasis šia teise epasi audoja, teis o 
audžia asis įsaky as įsiteisėja ir vykdo as šio Kodekso ustatyta 

tvarka. Įsiteisėjęs teis o audžia asis įsaky as yra esku džia as. 

 

• Apeliacinio teismo nutartis 1N-97/2012 

 (išplėstas BPK  str.  d. pir as sakinys) 

• Apeliacinio teismo nutartis 1N-220-197/2015 

 išplėstas BPK  str.  d. a tras saki ys  

Įstaty o BPK  
raidė  

vs. Teisė į i teresų teis i ę 
gy y ą  Ko stitu ijos  str.  



Pažeidi o prie o ių jų dalių  
konfiskavimo proporcingumas 

BK 72 straipsnis  

 2. Ko fiskuoti u turtu laiko as šio kodekso 
 uždraustos veikos įra kis, prie o ė ar rezultatas.  
Vokietijos BK  straips is „Proporcingumo principas“ 

• Teis ui leidžia a etaikyti prie o ės ar įra kio 
konfiskavimo, kai, atsižvelgia t į usikalti o su ku ą 
ir kalti i ko kaltės laips į, tai ūtų epropor i ga 
prie o ė. 

• Ko fiskavi as etaiko as, jei tų pačių tikslų galima  

pasiekti kito is, ažiau ri oja čio is prie o ė is 
(pašali a t ta  tikras o jekto savy es). 

• Gali ūti ko fiskuoja a dalis usikalti o prie o ės 
ar įra kio. 



Pažeidi o prie o ių jų dalių  
konfiskavimo proporcingumas 

 

„Kuro akų“ yla A-201/2013)  

€ 9  vertės igaretės vilkiko kuro akuose 

a) Vilkiko su puspriekabe konfiskavimas 

b) Vilkiko konfiskavimas 

c) Vilkiko kuro akų ko fiskavi as 

 

Vilkiko vertės ko fiskavi as?   

 



Sa k ijų audų  vykdy o pro le a 

Pro le a: paskirtų audų išieškoji as iš 
Rusijos/Baltarusijos piliečių 

 

 

 

Praktika: 

Užstatas skiria as su sąlyga, kad po 
uospre džio įsiteisėji o užstato su a us e 

grąži ta užstato davėjui, et užskaityta į 
okėti ą audą 

 

BPK 133 str.: 

. Kardo ąją prie o ę – užstatą  baigus 

taikyti, užstatas grąži a as užstato davėjui. 



Sa k ijų proporcingumo ir 

nuoseklumo problemos 

• Ad i istra i ių sa k ijų 
proporcingumas (1999-2016 m.) 

• ATPK 301 str. taiky o gali y ių ri otu as 

 LR KT  . lapkričio  d. spre di as: 

Atvejai, kai už ad i istra i ius teisės pažeidi us gali 
ūti skiria a ažes ė uo auda ei sa k ijoje 
u atytoji i i ali ar a paskirta švel es ė uo auda 

nei numatytoji sankcijoje, arba visai neskirta 

ad i istra i ė uo auda, turi ūti iši ti iai, sieti i su 
išskirti ių apli ky ių ko statavi u.  
 



Sa k ijų propor i gu o ir 
nuoseklumo problemos 

• Sa k ijų sistemos nenuoseklumas 

• Tik sunkus nusikaltimas 

• Vidurkio taisyklė 

(bauda 1-1500 MGL (€  , LA uo  ė . iki -8 m.)  

 BK 61 straipsnis 

. Teis as, įverti ęs atsako y ę le gvi a čias ir ar  
atsako y ę su ki a čias apli ky es, jų kiekį, po ūdį ir 
tarpusavio sa tykį, taip pat kitas  straips io  dalyje 

urodytas apli ky es, otyvuotai pare ka švel es ę ar 
griežtes ę aus ės rūšį, taip pat skiria os aus ės 
dydį, skaičiuoda as uo jos vidurkio. 



Pel o, gauto iš eteisėtos igarečių 
apyvartos, konfiskavimas 

 
Kiek sta es io pel o valdytojų 
patraukia a atsako y ė ? 

Kiek pelno smulkieji sukaupia?  

 

• Tradicinis konfiskavimas 

• Išplėsti is ko fiskavi as 

• Neteisėtas praturtėji as LR KT  

• Civili ė ko fiska ija ONUKĮ projektas  

 

 



 

 

Ačiū už dė esį! 
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