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I. 
______________________ 

Dr. Skirmantas Bikelis, dr. Justas Namavičius 
 
DĖL LIETUVOS  RESPUBLIKOS ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO  
IR KONTROLĖS ĮSTATYMO (ONKĮ) PROJEKTO  
 

 

Susipažinę su pateiktu Projektu, teikiame pastabas dėl dviejų esminių siūlymų. Pirmoje (I) išvados dalyje 
pasisakome dėl turtinio poveikio priemonių (turto arešto, turto deklaravimo, civilinės konfiskacijos), o 
antrojoje (II) – dėl siūlomo „atleidimo nuo baudžiamojo persekiojimo ir kaltės svarstymo“. 
 
I.  Dėl turtinio poveikio priemonių  (turto arešto, turto deklaravimo, civilinės konfiskacijos) 
 
Sveikiname iniciatyvą žengti pirmuosius žingsnius link civilinės konfiskacijos įdiegimo Lietuvoje. Su 
organizuotais nusikaltimais susiję asmenys yra viena pagrindinių asmenų grupių, kurių turto atžvilgiu 
būtų tikslinga taikyti šį teisinį instrumentą. Kita vertus, manome, kad siūlomas reguliavimas turėtų būti 
iš esmės tobulinamas. 

Civilinės konfiskacijos klausimas yra labai sudėtingas. Šio teisinio įrankio teorinį pagrįstumą 
ištyrė Lietuvos teisės instituto mokslininkai, bendradarbiaudami su Vilniaus universiteto 
mokslininkais, monografijoje „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: modernūs turto konfiskavimo 
mechanizmai“ (2014)1. Buvo nustatyta, kad toks teisinis instrumentas Lietuvos teisinėje sistemoje yra 
galimas ir perspektyvus. Tačiau norint atsakyti, kaip konkrečiai jis turėtų būti sureguliuotas, 
atsižvelgiant į Lietuvos teisinės ir teisėsaugos institucijų sistemų ypatumus ir užsienio valstybių 
praktikoje jau nustatytas problemas, būtinas papildomas mokslinis tyrimas. Jį Lietuvos teisės institute 
planuojame vykdyti 2016 metais – 2017 metų pradžioje. 

Dėl civilinės konfiskacijos klausimo kompleksiškumo ir su ja susijusių klausimų gausos, taip pat 
atsižvelgiant į tai, kad civilinė konfiskacija galėtų būti taikoma ne tik Organizuoto nusikalstamumo 
užkardymo (ir kontrolės) įstatymo (toliau – ONUĮ) pagrindu, svarstytina, ar neturėtų būti parengtas 
specialus civilinės konfiskacijos įstatymas. Toks įstatymas sureguliuotų finansinio tyrimo ir civilinės 
konfiskacijos procedūrą, konfiskuoto turto administravimo ir kitus klausimus. Visus šiuos klausimus 
sureguliuoti ONUĮ būtų sudėtinga ir netikslinga. ONUĮ galėtų tik apibrėžti finansinio tyrimo ir civilinės 
konfiskacijos pagrindus, susijusius su asmenų, susijusių su organizuotais nusikaltimais, turtu. 

Šiuo metu galime pateikti trumpas pastabas dėl su turtiniais klausimais susijusių Projekto 
nuostatų.  

Projekto 2 straipsnyje pateikiama organizuotos nusikalstamos grupės sąvoka. Manytina, kad nėra 
pagrįsta tai, kad tokios grupės būtinais požymiais yra numatyta prievarta ir bauginimas. Numačius 
tokius požymius, į įstatymo taikymo sritį nepatektų šiuolaikiniai gerai organizuoti susivienijimai ir 
grupės, kurios daro ekonominius – finansinius nusikaltimus (PVM grobstymo ir kitokios sukčiavimo 

                                                 
1
 S. Bikelis (ats. red.), B. Čepytė, M. Girdauskas, A. Medelienė, M. Mulevičius, R. Simaitis, T. Žėkas, Kad nusikaltimai 

neapsimokėtų. Klasikiniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai, - kolektyvinė monografija, Vilnius: Justitia, 2014. 412 p. 
http://www.teise.org/data/Kad_nusikaltimai_neapsimoketu_FINAL-0220.pdf  

http://www.teise.org/data/Kad_nusikaltimai_neapsimoketu_FINAL-0220.pdf
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schemos, kontrabanda ir kt.), nenaudodamos prievartos ir bauginimų, tačiau padarančios milžinišką 
žalą valstybei ir kitiems subjektams. Ši pastaba liečia visą įstatymą, kartu ji itin aktuali ir apibrėžiant 
turtinių priemonių taikymo sritį.  

Projekto 8 straipsnyje minima niekur nepaaiškinta santrumpa BSI. Nepaminėta priemonė – 
galimai neteisėto turto konfiskavimas. 

Projekto 19 straipsnyje minimas turto areštas. Manytina, sąvoka turėtų būti suderinta su BPK 
vartojama sąvoka „laikinas nuosavybės teisės apribojimas“. Nėra apibrėžta šios priemonės paskirtis ir 
neaišku, kokio turto nuosavybė galėtų būti laikinai apribojama (t. y. neaiškūs šios priemonės taikymo 
pagrindai).  

Projekto 20 straipsnyje turėtų būti apibrėžtas terminas, per kokį laikotarpį įsigytas turtas turimas 
omenyje. Pernelyg ilgas laikotarpis (nekalbant apie neribotą laikotarpį) gali sukelti didelių sunkumų 
net ir sąžiningam įgijėjui pagrįsti turto įsigijimo šaltinius. Manytina, kad galima būtų laikytis BK 723 
straipsnio nuostatos, kuri reikalauja pagrįsti šaltinius tokio turto, kuris gautas per penkerius metus iki 
nusikalstamos veikos padarymo (šiuo atveju – iki teismo įpareigojimo nustatymo). 

Projekto 20 straipsnio 3 dalis, yra aprašomojo, aiškinamojo pobūdžio ir neatitinka įstatymų 
teisinės technikos reikalavimų, ji apskritai vargu ar reikalinga. Siekiant maksimalios įstatymų darnos, 
siūlytina laikytis BK 723 straipsnyje vartojamos įrodinėjimo standartą apibrėžiančios formuluotės „kai 
yra pagrindas manyti“, kad asmens turtas yra įgytas neteisėtu būdu. 

Manytina, kad įpareigojimas deklaruoti turtą turėtų būti atskira priemonė (jei ji tikslinga 
apskritai). Tai galėtų būti palyginus švelni poveikio priemonė, prevenciškai taikytina, kai asmens turto 
finansinis tyrimas nėra perspektyvus ir yra pakankamos įprastinės asmens turto ir pajamų mokestinio 
patikrinimo procedūros.  

Savarankiška, daug sudėtingesnė ir dėl to atskirai reguliuotina priemonė – asmens turto finansinis 
tyrimas (ji Projekte neįvardinta). Būtent šios priemonės pagrindu būtų galima taikyti kitą itin griežtą 
priemonę – konfiskavimą civilinio proceso tvarka.  

Projekto 20 straipsnio 3-5 dalyse numatytas asmens neteisėtos kilmės turto išaiškinimo 
mechanizmas kelia didelių abejonių dėl jo efektyvumo.  

Kaip rodo užsienio šalių praktika (apie tai užsimena ir Lietuvos pareigūnai), siekdami išvengti 
galimo konfiskavimo, organizuoto nusikalstamumo atstovai slepia savo turtą, taip pat įregistruoja jį 
trečiųjų asmenų ar jų faktiškai valdomų bendrovių vardu. Būtina numatyti priemones, kurios padėtų 
spręsti šiuos sunkumus – surasti turtą ir nustatyti jo ryšius su faktiniu valdytoju. 

Norint nustatyti (surasti) turtą, kuris faktiškai priklauso asmeniui, ar nustatyti surasto turto 
ryšius su konkrečiu asmeniu (faktiniu turto savininku), būtinas aukštos kvalifikacijos intensyvus turto 
ir pajamų tyrimas. Vargu ar būtų efektyvus Projekte numatytas mechanizmas – išvados rengimas pagal 
VMI turimus duomenis, atsižvelgiant į asmens pateiktas deklaracijas.  

Toliau aptariami kai kurie klausimai, kuriuos, manytina, būtų tikslingiau sureguliuoti specialiame 
civilinės turto konfiskacijos įstatyme. 

1) Minimali nepagrįsto turto vertė 
Abejonių kelia Projekte siūloma nepagrįsto turto vertės riba, kurią peržengus būtų galimas 

finansinio tyrimo ir civilinės konfiskacijos proceso iniciavimas. Užsienio šalių patirtis rodo, kad asmens 
ir su juo susijusių fizinių bei juridinių asmenų turto tyrimas yra sudėtingas ir platus, daug teisėsaugos 
organizacinių ir finansinių resursų reikalaujantis procesas. Tad svarbu tinkamai nustatyti prioritetus, 
kad teisėsaugos institucijų resursų pakaktų stambiausiems finansų tyrimams. Be to, kaip pripažįstama 
literatūroje, apibendrinančioje užsienio valstybių patirtį, daugelis žemesnio lygmens organizuoto 
nusikalstamumo atstovų gyvena švaistūniškai, tad didelės vertės turto nesukaupia, dėl ko jų  turto ir 
pajamų tyrimas apčiuopiamo rezultato neatneštų2. Taip pat reikia turėti galvoje, kad tokių asmenų 

                                                 
2 Legislation meets practice: national and European perspectives in confiscation and forfeiture of assets, Sofia, 2015. 
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sąlyginai nedidelės vertės turto (dažnai tai yra automobiliai) administravimas ir realizavimas sukelia 
didelių organizacinių problemų ir išlaidų, o tokio turto vertė mažėja labai greitai.  
Dėl to siūlytina atsisakyti 15000 EUR ribos, kaip neracionaliai žemos. Jeigu manoma, kad būtina 
nustatyti minimalią nepagrįsto turto vertės ribą, ji turėtų būti kur kas aukštesnė (mažiausiai 100 000 
EUR).  

2) Turto neteisėtumo prezumpcijos ir įrodinėjimo standartas 
Atlikus išsamų asmens turto ir pajamų bei jų kilmės finansinį tyrimą, būtų galima inicijuoti 

civilinės konfiskacijos procesą, kuriame asmuo galėtų pamėginti paneigti surasto turto neteisėtumo 
prezumpcijas. Svarstytina, ar teismas turėtų vertinti įrodymus remdamasis tikimybių balanso ar 
kvalifikuoto tikimybių balanso standartu (t. y. keldamas aukštesnius reikalavimus turto neteisėtumo 
įrodinėjimui).  

Reguliuojant civilinę konfiskaciją, įstatyme reiktų aiškiai apibrėžti turto neteisėtos kilmės 
prezumpcijas.  

3) Turtinių priemonių konkurencijos sprendimas 
Įstatyme turėtų būti išspręstas konkurencijos tarp skirtingų teisinių į turtą nukreiptų priemonių 

klausimas. Dėl nepagrįsto/nedeklaruoto turto/pajamų asmeniui kyla mokestinė atsakomybė. Tas pats 
turtas gali būti ir konfiskavimo baudžiamajame procese dalyku. Projektu siūloma dar viena teisinė 
priemonė tokio turto atžvilgiu - turto civilinio konfiskavimo procesas. Būtina išspręsti, kuriai priemonei 
(procedūrai) turėtų būti teikiama pirmenybė. 

4) Konfiskuoto turto administravimo ir realizavimo gairės, principai 
Įstatyme turėtų būti išspręsti esminiai konfiskuoto turto administravimo klausimai. Iš 

organizuotų nusikaltėlių konfiskuotą turtą realizuoti yra labai sudėtinga. Ilgai besitęsiantis tokio turto 
administravimas ir realizavimas nemažai kainuoja valstybei, o turto vertė krenta. Realizavimas gali 
užtrukti, be kitų priežasčių, dėl to, kad tokio turto galimus pirkėjus baugina šio turto buvusių savininkų 
„šešėlis“. Antra, visad yra pavojus, kad nesant paklausos, turtas nesunkiai ir gan palankiomis sąlygomis 
grįš į organizuoto nusikalstamumo atstovų rankas. Dėl to, manytina, vertinga užsienio valstybių (pvz., 
Italijos) patirtis, kai konfiskuotą turtą siekiama panaudoti visuomeninėms socialinėms reikmėms.  

 
 

II. Dėl siūlomo „atleidimo nuo baudžiamojo persekiojimo ir kaltės svarstymo“ 
 

Nepritartina Projekto nuostatoms dėl atleidimo nuo baudžiamojo persekiojimo ir kaltės svarstymo 
(Projekto 25-28 str.).  
 
1. Principinės pastabos 

 
Jau iš pirmo žvilgsnio yra gana neįprasta, jog Projektas nesiekia integruoti siūlomų nuostatų į 
baudžiamąją teisę, nors pagal savo turinį jos artimiausios būtent šiai teisės šakai. Tai prasideda jau tuo, 
kad Projekte norima įvesti naujas sąvokas, visiškai nebūdingas Lietuvos teisei, nederančias su 
baudžiamojo proceso ir baudžiamosios teisės reguliavime naudojamomis sąvokomis.  
Visų pirma, nuo baudžiamojo persekiojimo negali būti „atleidžiama“. Gali būti atleidžiama nuo pareigos 
atsakyti (baudžiamosios ar kitokios atsakomybės) arba nuo bausmės. Yra priimami sprendimai 
atsisakyti pradėti arba nutraukti ikiteisminį tyrimą arba bylą.  

Antra, kaltė nėra „svarstoma“. Nuosprendyje yra sprendžiamas kaltės klausimas (BPK 307 str.). 
Taip pat pažymėtina, kad klausimai, kurie sprendžiami išimtinai nuosprendžiu, negali būti sprendžiami 
net neprasidėjus baudžiamajam procesui. Daugių daugiausiai, dėl ko gali būti nuspręsta nepradėjus 
baudžiamojo proceso – tai persekioti asmenį baudžiamąja tvarka ar nepersekioti.  
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Aiškinamajame rašte pasigendame įtikinamų argumentų, kodėl nėra pakankami dabartiniai 
teisiniai instrumentai, skatinantys asmenų, susijusių su organizuotais nusikaltimais, bendradarbiavimą 
su teisėsauga ir kodėl jų efektyvumo negalima būtų padidinti padarant tam tikras baudžiamojo ir 
baudžiamojo procesinio reguliavimo pataisas. Aiškinamajame rašte pateikta statistika Projekte siūlomo 
instrumento poreikio nepagrindžia.  

 Taipogi, manytume, kad rengiant tokį siūlymą, reikalingi išsamesni apmąstymai, kaip Projektas 
sąveikauja su (be kita ko ir konstituciniais) baudžiamosios teisės principais. Temos dalyko požiūriu 
Projekto ir atitinkamų BK nuostatų tikslai sutampa: konkrečiu atveju apriboti nubaudimą, siekiant 
išaiškinti kitas organizuoto nusikalstamumo kontekste daromas veikas. Tačiau skiriasi – ir itin smarkiai 
– tokio apribojimo mastas. Taigi jau vien įstatymo technikos požiūriu reikalingas atitinkamų nuostatų 
suderinimas, kad būtų  išvengta prieštaringų normų.  

Reikia pastebėti, jog „atleidžiant asmenį nuo persekiojimo ir kaltės svarstymo“ (toliau vartosime 
mūsų galva tikslesnę sąvoką – atsisakant asmenį persekioti baudžiamąja tvarka) atsisakoma bet kokio 
bausmės tikslų įgyvendinimo. Kitaip, nei teigiama aiškinamajame rašte, nesiekiama ir asmens 
resocializacijos, nes sutikimas bendradarbiauti gali būti duodamas grynai taktiniais sumetimais, ir 
nebūtinai rodyti asmens norą „pasitaisyti“ ar tapti „socialiai reikalingu“. Pastaruoju požiūriu 
nepritartina palyginimui su teisėsaugos institucijos užduoties vykdymu pagal BK 32 str. – nejaugi 
bendradarbiavimas su teisėsauga gali „atgaline tvarka“ panaikinti asmens padarytos veikos 
neteisėtumą? Jeigu nuosekliai vystysime šią mintį iki galo, ji reikštų, jog asmens dalyvavimas 
organizuotame nusikalstamume tam tikromis aplinkybėmis yra socialiai reikalingas.  

Be to, baudžiamoji teisė siekia ir kitų bausmės tikslų, kaip bendroji prevencija bei teisingumo 
atstatymas. Esant visiškam asmens nebaudžiamumui ir viena, ir kita netenka prasmės. Čia trumpai 
paminėtini esminiai teisės principai, kurių Projekto nuostatomis atsisakoma:  

Įstatymo viršenybės, teisingumo bei legalumo (Konstitucijos 28, 30, 31 str., BPK 1, 2 str., BK 2 str., 
41 str.). „[...] negalima teigti, kad visuomenė yra teisinga ir humaniška, jeigu nusikaltėliai gali elgtis 
laisviau negu žmonės, kurie laikosi įstatymų reikalavimų.“3 Nors baudžiamoji teisė savaime pagrįstai 
nesivadovauja radikaliu teisingumo atstatymo bei atsakomybės neišvengiamumo postulatu, tačiau 
pragmatinių, dispozicinių tikslingumo sumetimų įvedimas į baudžiamąjį procesą visuomet suvokiamas 
kaip kompromisas su bausmės tikslais (proporcingumas veikos sunkumo atžvilgiu, su tuo susijusi 
galimybė išspręsti konfliktą kitais būdais ir t. t.). Tuo tarpu Projektas siūlo visiškai atsisakyti 
persekiojimo kaip tik tokiose veikų grupėse, kurios paprastai priskiriamos prie pavojingiausių 
nusikalstamumo apraiškų, ir netgi iki sunkaus nusikaltimo laipsnio.  

Lygybės (Konstitucijos 29 str., BPK 6 str.). Šis principas pažeidžiamas dviejų asmenų grupių 
atžvilgiu: viena, tai nelygybė su kitais galimai įtariamais organizacijos nariais ar susijusiais asmenimis, 
kurie atsisako teikti informaciją. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodo pateisinama (kas „nusipelno“ 
paskatinimo, o kas ne), tačiau reikia imti domėn, jog baudžiamasis procesas pripažįsta ir gina 
įtariamojo asmens teisę neprisidėti prie savo paties baudžiamojo persekiojimo (nemo tenetur se ipsum 
accusare). Tad formali proceso teisė asmenį, kuris kooperuojasi, ir tą, kuris atsisako, iš esmės traktuoja 
lygiai. Antra, tai nelygybė su visais kitais įtariamaisiais, kurie Lietuvos Respublikoje persekiojami dėl 
nusikalstamų veikų, kurios padaromos be sąryšio su organizuotu nusikalstamumu. Gaunasi paradoksali 
situacija, jog neretai bus premijuojamas asmuo, kuris įstatymo požiūriu daro pavojingesnes veikas negu 
kiti, įtariami analogiškomis arba lengvesnėmis veikomis. 

  
 
 
 

                                                 
3
 Konstitucinio Teismo 1993-12-13, Nr. 7/93. 
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2. Klausimai dėl konkrečių Projekto nuostatų 
 

Projekte numatytas „atleidimo nuo baudžiamojo persekiojimo ir kaltės nustatymo“ institutas yra 
savaime gana prieštaringas: jei asmuo nepersekiojamas baudžiamąja tvarka, tampa sunku nustatyti 
aplinkybes, ar šiam asmeniui apskritai taikytini atitinkamo atleidimo kriterijai, pvz., ar jis yra susijęs su 
organizuotu nusikalstamumu, ar jo „galimai padaryta“ veika siekia „tik“ iki sunkaus nusikaltimo 
laipsnio, kaip ir kitas bylos aplinkybes, kurios turėtų įtakos teismo sprendimui, ar asmuo vertas taip toli 
siekiančio atleidimo. Iš teisinės valstybės principo kyla reikalavimas išsamiai išaiškinti bylą (BPK 
1 str.), ir jo apribojimai reikalauja svarių priežasčių, kurios bus tuo silpnesnės, kuo sunkesnė bus 
įtariama nusikalstama veika.  
Nors tai asmens teisinės padėties į blogąją pusę iš pirmo žvilgsnio nekeičia, procesiniu požiūriu 
sutikimas kooperuotis reiškia gynybos teisių atsisakymą. Tarkim, jeigu asmuo jam inkriminuojamos 
veikos iš tiesų nepadarė, sutikimas „bendradarbiauti“ mainais į imunitetą jam vis vien bus palankesnė 
strategija negu teisminis nagrinėjimas.  

Projekte aiškiai nepasakoma, ar tarp išaiškintinų organizuotos struktūros aplinkybių ir „galimai 
padarytų veikų“, dėl kurių atleidžiama, privalo būti ryšys. Teoriškai lieka įmanomas atleidimas ir už bet 
kokią kitą veiką, su organizuotu nusikalstamumu išvis nesusijusią. Kad toks ryšys turėtų būti, galima 
netiesiogiai spręsti iš Projekto 26 str. 1 d. Kita vertus, jeigu pagal Projekto nuostatas užtenka, kad 
asmuo būtų viso labo tik „susijęs su organizuotu nusikalstamumu“ (Projekto 2 str. 1 d.), jo galimos 
veikos nebūtinai turi būti padarytos organizacijos kontekste.  

Detalizavimo reikalauja požymis „kiti teisės pažeidimai“, dėl kurių asmuo nebūtų persekiojamas 
(Projekto 26 str. 5 d. 4 p.). Ar turimi galvoje administraciniai teisės pažeidimai? Tuomet būtų 
reikalingas 26 str. 6 d. patikslinimas.  

Ne visai aiški lieka ir situacija, jei vėliau (pvz., tiriant kitų asmenų bylas) paaiškėja, jog asmuo iš 
tiesų neatitinka atleidimo kriterijų, pvz., padarė labai sunkų nusikaltimą arba tiesiog nėra susijęs su 
organizuotomis struktūromis. Projekto 28 str. tik numato pasekmes, jei įtariamasis nesilaiko susitarimo 
su teisėsauga sąlygų, t.y. situaciją, jei bendradarbiavimas su teisėsauga nebuvo pakankamai nuoširdus. 
Tuo tarpu dėl imperatyvių įstatymo nuostatų „susitarti“ negalima (o tai, beje, Projekte numatytą 
„susitarimo“ konstrukciją daro apskritai abejotina).  
Reikia manyti, jog įtariamasis gali būti persekiojamas dėl sunkaus nusikaltimo, tačiau (jei 
bendradarbiavimas buvo nepriekaištingas) dėl „sutartos“ veikos ar veikų bet kokiu atveju išsaugo 
imunitetą.  

Kitas klausimas, ar asmuo gali būti persekiojamas ir dėl bet kokių kitų veikų, kurių sprendimas  
nepersekioti neapima. Sprendžiant iš Projekto 26 str. 5 d. 4 p., ko gero, taip. Taigi čia kiltų atribojimo 
problemos, kaip konkretizuoti veikas, dėl kurių asmuo nepersekiotinas, jeigu ikiteisminis tyrimas 
nebuvo pradėtas ar dar nebuvo pakankamai pažengusioje stadijoje, o teisminis nagrinėjimas apskritai 
nevykdomas.  

Priešingu atveju, jeigu įstatymas būtų aiškinamas taip, jog asmuo gali būti nepersekiojamas dėl 
visų galimai padarytų veikų, jei jos tik nesiekia labai sunkaus nusikaltimo laipsnio, tuomet asmeniui 
būtų suteikiamas jam patogus, tačiau konstituciniu ir procesiniu požiūriu nepagrįstas „tuščias blankas“, 
kuris šalintų jo atsakomybę dėl neriboto skaičiaus pavojingų veikų. 
Galbūt problemą bent jau iš dalies spręstų papildomas reikalavimas, jog bendradarbiaujant su 
teisėsauga privaloma visapusiškai atskleisti savo padarytas veikas, priešingu atveju panaikinant 
sprendimą asmens nepersekioti. Tačiau vargu ar tai padėtų, nes veikas reikėtų nurodyti dar prieš 
priimant atitinkamą sprendimą, o asmuo, nesant sprendimo, ko gero nesiryžtų rizikuoti prisipažinti.  

Projektas nenurodo aiškių kriterijų, kuriais turėtų vadovautis teismas priimdamas sprendimą. 
Lieka ne visai suprantama, ką konkrečiai reiškia atleidimo „būtinumas“ (Projekto 26 str. 3 d.), ir koks 
turėtų būti to būtinumo laipsnis. Ar tai bus vien taktiniai organizuotų struktūrų išaiškinimo sumetimai, 
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ar teismas turės įvertinti bylos aplinkybes ir bausmės tikslų kontekste? Įtariant sunkesnes veikas, 
pastarasis aspektas, ko gero, neišvengiamas.  

Aiškinamasis raštas be kita ko akcentuoja ir bendradarbiavimo proceso konfidencialumą. Šiame 
kontekste lieka neaišku, kodėl Projektas numato, jog teismo sprendimas gali būti priimtas „bet kuriame 
apygardos teisme“ (26 str. 4 d.), ir kaip tai turi pasitarnauti konfidencialumui. Konstitucijoje numatyta 
teisėjo garantija (Konstitucijos 30 str. 1 d., 31 str. 2 d.) be kita ko apima ir teismų žinybingumo 
nustatymą pagal objektyvius kriterijus. Tuo tarpu Projektas teismo pasirinkimą palieka teisėsaugai, kas 
galimai kelia „palankiausio teismo“ pasirinkimo pavojų (angl. forum-shopping). Taipogi nenumatyti 
teisminio nagrinėjimo ypatumai, jeigu asmens tapatybė bus įslaptinta pagal Projekto 25 str. 2 d. 
Beje, konfidencialumas yra gana dvilypis dalykas. Bent jau XVIII-XIX a. Europoje teisminio proceso 
viešumas teisininkų bendruomenės buvo traktuojamas kaip pasiekimas, ribojantis monarcho ir 
„slaptosios justicijos“ savivalę.4  
Be to, įslaptinus asmens tapatybę (Projekto 25 str. 2 d.) bei galimai proceso eigą, nukentėjusiajam, jeigu 
toks yra, gali būti apsunkintas žalos išieškojimas civiline tvarka. 

Neaiškumo turi atsisakymo persekioti panaikinimo apskundimo tvarka (Projekto 28 str. 4 d.).  
Pirma, Projekte numatoma, jog apygardos teismo įgaliotojo teisėjo sprendimas skundžiamas apygardos 
teismo pirmininkui. Taigi byla lieka toje pačioje instancijoje, apygardos teisme, kas verčia abejoti 
skundo nagrinėjimo nešališkumu.  

Antra, nenumatyta skundo galimybė, jeigu byloje dėl atsisakymo persekioti galutinis sprendimas 
buvo priimtas Lietuvos apeliacinio teismo, ir dabar šis atsisako panaikinti asmens atleidimą (Projekto 
28 str. 2 d., 27 str. 1 d.). Tačiau tokia nuostata savaime galima, nes ji asmens teisinės padėties 
neapsunkina.  

Trečia, Projektas nenumato galimybės apskųsti sprendimą atsisakyti persekioti panaikinantį 
sprendimą pačiam asmeniui. Teismo priimtas sprendimas atleisti nuo persekiojimo jam sukuria 
teisiškai palankią poziciją, tad teisinės valstybės požiūriu jos panaikinimas turėtų galėti būti 
skundžiamas.  

 
Nenumatyti teismų sprendimų apskundimo terminai. 

 

 

 

Išvada ( atsakant į 2015-11-20 raštą  Nr. S-2015-7320) pateikta  
Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui 
2015-12-18  raštu Nr. 2R-351-(1.9). 
 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Pvz., C. Beccaria, Apie nusikaltimus ir bausmes (1764), skyriai „Įrodymai, teismų formos“ ir „Slaptieji apkaltinimai“. 
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Teisės e-aktualijos. 2015 m. Nr. 3 (9) 

 
 

II. 
______________________ 

Dr. Lina Beliūnienė, dr. Inga Daukšaitė 
 

 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 169–1701 STR. 
DISPOZICIJŲ PAPILDYMO NEĮGALUMO IR AMŽIAUS POŽYMIAIS TIKSLINGUMO 

 
 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2015 m. gruodžio 8 d. rašte Nr. (1.39)7R-8411 Lietuvos teisės 
instituto prašoma pateikti nuomonę dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 
pakeitimo, konkrečiai – BK 169–1701 str. dispozicijų papildymo neįgalumo1 ir amžiaus požymiais, 
tikslingumo.   
 

1. Esamas teisinis reglamentavimas 
 

BK 169–1701 str. įtvirtinti XXV skyriuje, skirtame asmens lygiateisiškumo ir sąžinės laisvės apsaugai.  
BK 169 str. numatyta baudžiamoji atsakomybė už diskriminavimą dėl tautybės, rasės, lyties, 

kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės, būtent: 
Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, 

seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų [čia ir toliau paryškinta autorių] sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, 
ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai 
priklausančio asmens teises ir laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, 
arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 

BK 170 str. numatyta baudžiamoji atsakomybė už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, 
religinę ar kitokią žmonių grupę, būtent: 

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose 
tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai 
priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių 
grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba 
areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai 
priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki dvejų metų. 

                                                 
1 Atkreiptinas dėmesys, kad skirtingai nei BK (konkrečiai, 60 str. 1 d. 6, 12 p., 129 str. 2 d. 13 p., 135 str. 2 d. 13 p., 138  str. 2 
d. 13 p.), kai kuriuose kituose teisės aktuose, užtikrinančiuose, kad būtų įgyvendintos konstitucinės asmenų lygybę ir 
diskriminacijos draudimą įtvirtinančios nuostatos, vartojama ne „neįgalumo“, o „negalios“ sąvoka (pvz., Lietuvos Respublikos 
lygių galimybių įstatymas (pvz., 2 str. 1, 3–5, 7, 8 d. etc.). Šioje nuomonėje minėtos sąvokos vartojamos pagrečiui. 
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3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu 
dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, baudžiamas bauda arba 
laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 
BK 1701 str., kuriuo kodeksas papildytas 2009 m. liepos 9 d. įstatymu Nr. XI-3302, baudžiamoji 

atsakomybė numatyta už grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba 
kurstyti prieš ją, kūrimą ir veiklą, būtent: 

1. Tas, kas kūrė bendrininkų ar organizuotą grupę arba organizaciją, turinčią tikslą diskriminuoti 
žmonių grupę dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstyti prieš ją, arba dalyvavo tokios grupės ar organizacijos 
veikloje, arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią grupę ar organizaciją, baudžiamas bauda arba 
laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. 
Taigi, kaip matyti, visose minėtose straipsnių dispozicijose (BK 169 str., 170 str. 1–3 d., 1701 str. 1 

d.) minimi tokie patys – lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų – požymiai, tarp kurių neįgalumo (negalios) bei amžiaus 
požymių nėra.   

 
2.  Diskriminacija dėl neįgalumo (negalios) ir amžiaus  
      kaip galimi diskriminavimo pagrindai  

 
Nuomonei suformuluoti labiausiai turi įtakos išsiaiškinimas, ar negalios (neįgalumo) ir amžiaus kaip 
nediskriminavimo pagrindų neįtvirtinimas nurodytuose straipsniuose yra įstatymų leidėjo 
nenuoseklumas, ar skirtingo jų traktavimo nei pagrindų, įtvirtintų galiojančiose ginčijamose 
baudžiamojo įstatymo nuostatose, rezultatas. Siekiant rasti atsakymus į šiuos klausimus, reikalingas 
išsamus tyrimas, o dėl nenumatyto ilgesnio laiko jam atlikti toliau nurodomos kai kurios gairės, į ką 
galima atsižvelgti nagrinėjamame kontekste svarstant baudžiamojo įstatymo koregavimo idėją 
(rengiantis koreguoti baudžiamąjį įstatymą).   

Pirmiausia išsiaiškintina, ar galima nustatyti, kas vienija BK 169 str. (taip pat ir kituose minėtuose 
straipsniuose) išvardytus diskriminavimo pagrindus. Negalima teigti, kad lytį, seksualinę orientaciją, 
rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, nurodytus kaip 
diskriminavimo pagrindus, vienija juose įvardytų savybių (statuso ar padėties) nekintamumas, kad 
įvardytos yra tos savybės, kurių neįmanoma pasirinkti, nes tai ypač netaikytina, pvz., įsitikinimams ar 
pažiūroms kaip galinčiam būti labiliam pagrindui. Vadinasi, darytina prielaida, kad įtvirtintieji 
diskriminavimo pagrindai arba nustatyti remiantis kitokiu kriterijumi, arba neturi jas vienijančio 
kriterijaus. Numanomas antrasis variantas, juo labiau, kad galiojantis pagrindų sąrašas remiasi 
konstitucine nuostata, ją bėgant laikui papildžius seksualinės orientacijos pagrindu – Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos3 29 str. 2 d., būdama pirmosios dalies išvestinė, neleidžia pažeisti 
lygiateisiškumo4 – įtvirtinamas nediskriminavimo (diskriminacijos draudimo) ir privilegijų neteikimo 
principas: žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Seksualinės orientacijos pagrindo 
įtraukimas į siūlomą koreguoti BK 169 str. liudija, kad įstatymų leidėjo atsižvelgiama į visuomenėje 
                                                 
2 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170, 191, 192 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 1701 
straipsniu įstatymas Nr. XI-330, priimtas 2009 m. liepos 9 d. // Valstybės žinios, 2009, Nr. 87-3663. 
3 Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume // Valstybės 
žinios, 1992, Nr. 33-1014. 
4 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada.  



                   
- 12 - 

vykstančius pokyčius ir dėl to kylančią būtinybę „sureguliuoti tiek naujus, tiek pasikeitusius senus 
visuomeninius santykius“5 (ankstyvojoje konstitucinėje jurisprudencijoje Konstitucinio Teismo 
konstatuota, kad „diskriminacija dažniausiai suprantama kaip žmogaus teisių varžymas ar tam tikrų 
privilegijų teikimas atsižvelgiant į lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų požymius“6).  

Konstitucinė pamatinė asmenų lygiateisiškumo garantija įstatymų leidėjo „pratęsiama“ ir kituose 
kodifikuotuose įstatymuose kitais nei Konstitucinio Teismo cituotieji nediskriminavimo pagrindais, 
pvz., amžiaus, įtvirtintais galiojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 str. 1 d. 4 p. („[...] darbo 
teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės 
padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, 
aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis“). (Dar daugiau, amžius, negalia 
(neįgalumas) nurodyti BK 60 str. 1 d. 12 p., 129 str. 2 d. 13 p., 135 str. 2 d. 13 p., 138 str. 2 d. 13 p.). Tai, 
žvelgiant bendrosios diskriminacijos teorijos požiūriu, atspindi netradiciniais vadinamų 
diskriminacijos pagrindų, iš kurių yra ir siūlomi įtvirtinti diskriminacijos pagrindai – amžius, taip pat 
negalia, esantys asmeninėmis savybėmis, kurių neįmanoma pasirinkti,  (kiti pavyzdžiai: svoris, išvaizda, 
genetiniai duomenys bei pan.) – pripažinimo tendenciją, kuri įvairiose (tarptautinėse) jurisdikcijose 
išryškėjo XX a. paskutiniuoju dešimtmečiu7.  

Išdėstytos aplinkybės rodo galiojančio BK 169 str. (taip pat ir kitų susijusių straipsnių) 
koregavimo laikui bėgant neišvengiamumą, ypač visuomenėje esant fiksuojamoms tokio pobūdžio 
asmenų nelygybės apraiškoms (kurias pagal kompetenciją gali patvirtinti kitos nuomones dėl 
baudžiamojo įstatymo koregavimo tikslingumo teikiančios institucijos) bei baudžiamajame įstatyme 
esant įtvirtintam baigtiniam pagrindų sąrašui.  

Svarstant baudžiamojo įstatymo koregavimo idėją (rengiantis koreguoti baudžiamąjį įstatymą: 
plečiant diskriminacijos pagrindų sąrašą), reikalinga atkreipti dėmesį ir į tai, ar siūlomas „naujasis“ 
pagrindas neapima jau įtvirtintų pagrindų. Vertintinos ne tik atskiros pagrindų formuluotės, bet ir 
žvelgtina sistemiškai, jungiant pagrindus, vertinant jų sistemą. Svarbu ir kad atskirų pagrindų 
formuluotės nebūtų dviprasmiškos, ir kad įvairūs pagrindų deriniai nesuteiktų galimybės juos 
skirtingai interpretuoti. Juo labiau, kad, kaip nurodoma aiškinant diskriminacijos draudimo Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos8 14 str. ir šios Konvencijos papildomo 
protokolo Nr. 12 str. reguliavimą, reiktų atsižvelgti į tai, kad kokio nors papildomo pagrindo įtrauktis 
nesukeltų nepateisinamų a contrario ineterpretavimų dėl diskriminavimo dėl tokių neįtrauktų 
pagrindų9.  

Prisimintina, kad teikiant papildyti baudžiamąjį įstatymą jau užfiksuota praktika, kai siūlymų 
rengėjų buvo pagrindžiama, kad „baudžiamojo įstatymo pakeitimo ir papildymo projekte taip pat 

                                                 
5 „Vienas iš būdingų teisės sistemos ypatumų yra nuolatinė teisinio reguliavimo raida. Ji priklauso nuo visuomenėje 
vykstančių pokyčių ir dėl to atsirandančios būtinybės sureguliuoti tiek naujus, tiek pasikeitusius senus visuomeninius 
santykius. Atsižvelgiant į tokią teisinio reguliavimo įstatymais ir kitais teisės aktais būtinybę yra įtvirtinamos naujos, 
tobulinamos galiojančios ar pašalinamos pasenusios teisės normos“. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. 
lapkričio 13 d. nutarimas.  
6 Pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkričio 11 d. nutarimas.  
7 McCrudden С (ed.). Anti-Discrimination Law, 2 nd ed. Ashgate/Dartmouth, 2004, p. xxiv. Cituota iš: Milašiūtė V. Kiek gali 
būti plečiamas draudžiamos diskriminacijos pagrindų sąrašas pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją. Teisė, 2006, 61, p. 109.  
8 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, priimta 1950 m. lapkričio 4 d. (ratifikuota 1995 m. 
balandžio 27 d.) // Valstybės žinios, 1995, Nr. 40-987. 
9 Žr. Explanatory Report to the Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental  
Freedoms, Rome, 4.XI.2000. [žiūrėta 2015-12-17] 
 <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce48>.  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce48
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siūloma Lietuvos Respublikos BK 170 str. 1 d. ir 2 d. papildomai numatyti etniškumo kaip žmonių grupę 
kvalifikuojantį požymį, kurio galiojančioje šio įstatymo redakcijoje nėra. Normų dispozicijose esantis 
žmonių grupės kilmės požymis gali būti vertinamas dviprasmiškai, nes pagal savo semantinę prasmę 
labiau asocijuojasi su socialiniais, turtiniais, o ne su etninės žmogaus ar jų grupės priklausomybės 
požymiais“10. O, vertindamas šį pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės 
departamentas išreiškė abejonę: „Svarstytina, ar projektu siūloma naujos BK 170 straipsnio 1 ir 2 dalių 
sąvokos “etniškumas” neapima galiojančioje šio straipsnio redakcijoje naudojamos sąvokos “rasė”, 
“tautybė”, “kalba”, “kilmė”, “socialinė padėtis”, “tikėjimas”, “įsitikinimai” ir “pažiūros” (ypatingai – 
sąvokos “tautybė” ir “kilmė”)“11. 

 
 

3.  Dėl BK 169–1701 str. dispozicijų papildymo neįgalumo (negalios)  
      ir amžiaus požymiais tikslingumo  

 
Iš BK 169–1701 str. pavadinimų ir (ar) dispozicijų matyti, kad visas nagrinėjamas nusikalstamas veikas 
sieja diskriminavimo (diskriminacijos) požymis, antai – „diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, 
kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės“ (BK 169 str.), „dalykus, kuriuose tyčiojamasi, 
niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti“ (BK 170 str.), „grupę arba organizaciją, 
turinčią tikslą diskriminuoti“ (BK 1701 str.). Dėl šios priežasties manytina, kad nagrinėjamų – 
neįgalumo (negalios) ir amžiaus – požymių įtraukimo į minėtus baudžiamojo įstatymo straipsnius 
tikslingumas gali būti vertinamas kartu, o ne kiekvieno straipsnio atžvilgiu atskirai.    

Žmonių diskriminavimą draudžia tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai. Juose nurodytų 
diskriminavimo pagrindų skaičius (neretai pateikiamas net ne baigtinis diskriminavimo pagrindų 
sąrašas) ir tekstinė jų formuluotė ne visada sutampa, tačiau svarbiausiais aspektais kartojasi. Pvz., 
Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos12 2 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas turi teisę naudotis visomis 
šioje Deklaracijoje paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis be jokių skirtumų, pvz., dėl rasės, odos spalvos, 
lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, 
gimimo ar kitokios padėties. Pagal tos pačios Deklaracijos 7 str., visi žmonės yra lygūs įstatymui ir 
nediskriminuojami turi teisę į lygią įstatymo apsaugą, taip pat visi turi teisę į lygią apsaugą nuo visokios 
diskriminacijos, pažeidžiančios šią Deklaraciją, ir nuo visokio tokios diskriminacijos kurstymo. 

Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto13 2 str. 2 d. pažymėta, kad valstybės, 
šio Pakto Šalys, įsipareigoja užtikrinti, kad šiame Pakte išdėstytos teisės bus įgyvendinamos be jokio 
diskriminavimo dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių arba kokių nors kitų 
įsitikinimų, tautybės ar socialinės kilmės, turtinės padėties, gimimo ar dėl kokio nors kito požymio. 

                                                 
10 Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XP-3247 aiškinamasis 
raštas. Projektą parengė Seimo valdybos 2008 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 2227  sudaryta darbo grupė teisės aktų, 
susijusių su tautinės ir rasinės nesantaikos kurstymo apraiškomis, panašaus pobūdžio nusikaltimų prevencija, analizei 
atlikti ir siūlymams dėl jų tobulinimo pateikti. [žiūrėta 2015-12-17]  
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323982&p_tr2=2>. 
11 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 
straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui, 2008-07-08 Nr. XP-3247. [žiūrėta 2015-12-17] 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324156&p_tr2=2>.  
12 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Generalinės Asamblėjos priimta ir paskelbta 1948 m. gruodžio 10 d. rezoliucija 217 
A (III) // Valstybės žinios, 2006, Nr. 68-2497.  
13 Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, priimtas 1966 m. gruodžio 19 d. (prisijungta 1991 m. 
vasario 13 d.) // Valstybės žinios, 2002, Nr. 77-3290.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323982&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324156&p_tr2=2
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Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto14 26 str. nurodyta, kad visi žmonės yra lygūs 
įstatymui ir turi teisę į vienodą, be jokios diskriminacijos įstatymo apsaugą. Ten pat pažymėta, kad šiuo 
atžvilgiu įstatymas turi drausti bet kokią diskriminaciją ir užtikrinti visiems vienodą ir veiksmingą 
apsaugą nuo diskriminacijos rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių arba kokių nors 
kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, turtinės padėties, gimimo ar kokio nors kito požymio 
pagrindu. 

Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 111 „Dėl diskriminacijos darbo ir profesinės 
veiklos srityje“15 1 str. 1 d. apibrėžta, kad „diskriminacija“ šioje konvencijoje reiškia, be kita ko, bet kokį 
lygias darbo ir profesinės veiklos galimybes ir lygiateisius santykius pažeidžiantį arba panaikinantį 
išskyrimą, apribojimą ar pranašumo teikimą pagal rasę, odos spalvą, lytį, religiją, politinius įsitikinimus, 
tautinę ar socialinę kilmę. 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 str. expressis verbis 
pasakyta, kad naudojimasis šios Konvencijos pripažintomis teisėmis ir laisvėmis turi būti 
garantuojamas be jokios diskriminacijos dėl lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ir 
kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, 
gimimo ar kitokio statuso. 

Galiausiai remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos16 21 str., draudžiama bet kokia 
diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių 
bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, 
turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos.  

Diskriminacija, kaip minėta, draudžiama ir nacionalinių teisės aktų. Antai Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 18 str. numatyta, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, 29 str. 2 d. įtvirtinta, kad 
žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.  

Šiame kontekste verta atkreipti dėmesį į tai, kad BK 169–1701 str. bei Konstitucijos 29 str. 2 d. 
nuostatų palyginimas rodo, kad jose įtvirtintų diskriminavimo pagrindų sąrašas iš esmės sutampa, 
tačiau BK numatytasis yra platesnis, nes be visų paminėtųjų Konstitucijoje numato ir vieną papildomą – 
seksualinės orientacijos – pagrindą. 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad viename svarbiausių šiame kontekste – Lietuvos Respublikos 
lygių galimybių įstatyme17 (toliau – LGĮ) diskriminavimo pagrindų sąrašas yra dar platesnis. LGĮ (kurio 
paskirtis – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos ne tik minėtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 
nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir diskriminacijos draudimą, bet ir atitinkamų Europos 
Sąjungos bei kitų tarptautinių teisės aktų nuostatos (LGĮ 1 str.) 2 str. 1 d. diskriminacija apibrėžta kaip 
„tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės 
orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu“. 

Taigi, kaip matyti, tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos teisės aktuose ne tik pripažįstama, kad 
praktikoje galima žmonių grupės ar jai priklausančio asmens diskriminacija taip pat ir dėl neįgalumo 
(negalios) bei amžiaus, bet ir tokia diskriminacija draudžiama. Ne mažiau svarbu yra tai, kad 
neįgalumas (negalia) ir amžius yra išskirti kaip atskiri, savarankiški diskriminavimo pagrindai. 
Vadinasi, pripažįstama, kad šios asmenų grupės (pvz., psichinę ir (ar) fizinę negalią turintys asmenys, 

                                                 
14 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, priimtas 1966 m. gruodžio 19 d. (prisijungta 1991 m. kovo 12 d.) // 
Valstybės žinios, 2002, Nr. 77-3288.  
15 Tarptautinė darbo organizacijos konvencija Nr. 111 „Dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje“, priimta 1958 
m. birželio 25 d. (ratifikuota 1994 m. birželio 23 d.) // Valstybės žinios, 1996, Nr. 28-677.   
16 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija // Oficialusis leidinys, C 083, 30/03/2010, p. 0389-0403.  
17 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas Nr. IX-1826, priimtas 2003 m. lapkričio 18 d. // Valstybės žinios, 2003, Nr. 
114-5115.  
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(iki)pensinio amžiaus asmenys, reprodukcinio amžiaus moterys etc.) gali būti diskriminuojamos vien 
tik dėl jų negalios (amžiaus). Tačiau esamas baudžiamosios atsakomybės už BK 169–1701 str. 
numatytas nusikalstamas veikas reglamentavimas lemia tai, kad baudžiamojon atsakomybėn asmenys 
galėtų būti traukiami tik tada, jei neįgalų ar tam tikro amžiaus sulaukusį asmenį diskriminuotų ir kitu 
(pvz., lyties, seksualinės orientacijos, tautybės etc.) pagrindu. Kitaip tariant, neįgalaus ar tam tikro 
amžiaus asmens diskriminavimas vien tik dėl neįgalumo (negalios) ar amžiaus baudžiamosios 
atsakomybės neužtrauktų, nes neįgalumo (negalios) ir amžiaus neapima joks kitas BK 169–1701 str. 
dispozicijose nurodytas diskriminavimo pagrindas.  

Toks teisiškai skirtingas atskirų žmonių grupių ar joms priklausančių asmenų traktavimas, kai 
vienų jų diskriminavimas vertinamas kaip nusikalstamas, o kitų – ne (t. y. laikomas ne tokiu (mažiau) 
pavojingu) yra objektyviai nepateisinamas. Dėl šios priežasties ir visų aukščiau išdėstytų motyvų 
manytina, kad BK 169–1701 str. dispozicijas neįgalumo (negalios) ir amžiaus požymiais papildyti 
tikslinga.  

   
 
 
 
 

Išvada (atsakant į 2015-12-08 raštą Nr. (1.39)7R-8411) pateikta  
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai  
2015-12-18 raštu Nr. 2R-352-(1.9).   
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Teisės e-aktualijos. 2015 m. Nr. 3 (9) 

 
III. 

______________________ 

Dr. Gintautas Sakalauskas, dr. Justas Namavičius 
 

DĖL LYGTINIO PALEIDIMO, ATLYGINUS ŽALĄ (BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR. XIIP-3100), IR DĖL ASMENŲ SKYRIMO  
Į PROKURORUS TVARKOS (PROKURATŪROS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO  
PROJEKTAS NR. XIIP-2953(2) 
 
Susipažinę su Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-3100 ir 
Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 7, 10, 26 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-2953(2) ir 
išanalizavę su siūlomais pakeitimais susijusią teisinio reglamentavimo bei jo praktinio taikymo 
problematiką, remdamiesi žemiau išdėstytais argumentais, darome išvadą, kad nėra tikslinga priimti 
siūlomus įstatymų pakeitimus. 
 
1. Dėl Bausmių vykdymo kodekso1 157 straipsnio pakeitimo  
     įstatymo projekto Nr. XIIP-3100 
 
Įstatymo pakeitimo projektu siūloma lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų galimybę sieti su 
nusikaltimu padarytos žalos atlyginimu. Neneigiant, kad nusikaltimu padarytos žalos atlyginimas ir, 
vertinant platesne prasme, atkuriamasis teisingumas2 turi tapti ir būti viena iš baudžiamojo 
persekiojimo ir bausmių vykdymo proceso siekiamybių,3 jų negalima padaryti lygtinio paleidimo 
sąlyga, nes:  

1) lygtinis paleidimas (bausmės atlikimas laisvėje) būtent ir sudaro daugiau galimybių atlyginti 
žalą;  

2) nemaža dalis įkalintų asmenų nusikaltimu padarytos žalos neatlygina ne todėl, kad to nenori, o 
todėl, kad neturi tam galimybių; 

3) tokia sąlyga pažeistų lygybės principą (BVK 6 str.), būtų sudaromos palankesnės lygtinio 
paleidimo sąlygos geresnėje turtinėje padėtyje esantiems asmenims; 

4) toks reglamentavimas neabejotinai dar labiau sumažintų lygtinio paleidimo atvejų skaičių, 
kuris pastaraisiais metais ir taip yra mažiausias per visą pastarųjų dešimtmečių Lietuvos istoriją, tai 
sąlygotų dar blogesnę padėtį Lietuvos įkalinimo įstaigose4;  

5) didelė nusikaltimu padaryta žala dažniausiai savaime lemia laisvės atėmimo bausmės taikymą 
(pavyzdžiui, atėmus kitam žmogui gyvybę arba esant nusikaltimo sudėtį kvalifikuojančiam didelės žalos 
ar analogiškam požymiui), todėl turint mintyje tai, kad taikant bausmes ir jas vykdant iš dalies siekiama 
skirtingų tikslų (pastaruoju atveju – kad asmuo savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir 

                                                 
1 Toliau vadinama – BVK. 
2 Plačiau žr. vieną naujausių Europos mastu atliktų tyrimų šioje srityje: Dünkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. (eds.). 
Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie. Vol. 
50/1, 2. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015. Vertinant šio tyrimo išvadas galima konstatuoti, kad Lietuvoje 
atkuriamojo teisingumo įgyvendinimas, palyginus su dauguma kitų Europos šalių, vyksta labai vangiai. 
3 Į tai atkreipiamas dėmesys ir daugelyje pastarajame dešimtmetyje priimtų Europos Tarybos rekomendacijų. 
4 Įskaitant didėjantį kalinių skaičių, blogėjančias buitines sąlygas ir tikėtinai didesnį recidyvą. Plačiau žr. Sakalauskas G. 
Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir praktika // Teisės problemos, 2013, Nr. 4 
(82), p. 5–39. 
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priemonėmis), toks apribojimas nebūtų logiškas baudžiamosios teisės ir bausmių vykdymo teisės 
teorijų požiūriu; 

6) nuo 2012 m. liepos 1 d. veikianti nauja probacijos sistema sudaro galimybę lygtinai 
paleidžiamus asmenis įpareigoti atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą arba ją pašalinti, ir, kaip 
rodo statistika, šis įpareigojimas veiksmingai taikomas praktikoje; 

7) žalos atlyginimas kaip viena iš lygtinio paleidimo sąlygų Lietuvoje jau buvo numatyta 1999–
2002 m.5 tuo metu šį institutą reglamentavusiame Baudžiamajame kodekse, ši sąlyga neilgai trukus 
buvo panaikinta, nes jos taikymas patyrė visišką fiasko.6 

Pirmiausia, bet kokius naujus lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų sąlygų suvaržymus būtina 
įvertinti vis retesnio šios galimybės taikymo kontekste.7 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos 
Respublikos probacijos įstatymui ir BVK pakeitimams8 lygtinai paleidžiamų asmenų dalis Lietuvoje 
pastebimai sumažėjo – 2012 m. ji buvo mažiausia per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį: 
lygtinai buvo paleista tik 36,5 proc. nuo visų tais metais iš įkalinimo įstaigų paleistų asmenų, o 2013–
2014 m. ši dalis sumažėjo dar labiau – iki atitinkamai 34,2 proc. ir 30,8 proc., kai 1998–2010 m. 
lygtinai būdavo paleidžiama 50–65 proc. (2011 m. – 39,3proc.) nuo visų iš įkalinimo įstaigų 
paleidžiamų asmenų (žr. 1 pav., balta dalis stulpeliuose). 

 

1 pav. Paleidimas iš įkalinimo įstaigų Lietuvoje esant įvairiems pagrindams 1998–2014 m.  
             (absoliutūs skaičiai, kairėje skalėje – proc.)9

 

 

 

                                                 
5 Anuomet Baudžiamojo kodekso 542 straipsnio 4 dalis buvo papildyta nuostata, kad lygtinis paleidimas netaikomas 
asmenims, neatlyginusiems bent pusės nusikaltimu padarytos materialinės žalos, jei nusikaltimu tokia žala buvo padaryta. 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 543 straipsniu ir 43, 541, 542 straipsnių pakeitimo bei papildymo 
įstatymas Nr. VIII-995, priimtas 1998 m. gruodžio 22 d. // Žin., 1999, Nr. 1-2; Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
541, 542, 141, 2261, 2273 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 2082 straipsniu įstatymas Nr. IX-1036, 
priimtas 2002 m. liepos 4 d. // Žin., 2002, Nr. 73-3098. 
6 Plačiau žr. Švedas G. Laisvės atėmimo bausmė: baudžiamosios politikos, baudžiamieji teisiniai ir vykdymo aspektai. Vilnius: 
Teisinės informacijos centras, 2003, p. 84; Švedas G. Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. 
Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2006, p. 207. 
7 Plačiau žr. taip pat Sakalauskas G. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų įsigaliojus Probacijos įstatymui: teorija ir praktika 
// Teisės problemos, 2013, Nr. 4 (82), p. 5–39; Sakalauskas G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje? // 
Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 96–137. 
8 Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas Nr. XI-1860, priimtas 2011 m. gruodžio 22 d. (Žin., 2012, Nr. 4-108); Lietuvos 
Respublikos bausmių vykdymo kodekso 18, 19, 66, 90, 91, 126, 138, 140, 152, 154, 157, 158, 159, 164, 176 straipsnių 
pakeitimo ir 127, 160, 161, 162, 163, 179 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XI-1863, priimtas 2011 m. 
gruodžio 22 d. (Žin., 2012, Nr. 4-110). 
9 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Planavimo ir projektų valdymo skyriaus 
Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos 
suvestinė. 1998–2014 m. sausio–gruodžio mėn. 
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Kitas svarbus aspektas – kalinių galimybės atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, kurios, neturint 

pakankamai santaupų, pirmiausiai priklauso nuo gaunamų pajamų. Kalinių užimtumo darbine veikla 
rodikliai Lietuvos laisvės atėmimo vietose yra labai žemi10 (žr. 2 pav.), nuo 2004 m. neįvyko jokių 
teigiamų pokyčių: 2015 m. pradžioje gamybinį darbą dirbo tik 16,7 proc. laisvės atėmimu nuteistų 
asmenų, 13,2 proc. dirbo ūkio darbus.11 Tokia darbine veikla užimtų kalinių dalis yra viena mažiausių 
Europoje.12 Be to, net ir gamybinį darbą dirbančių asmenų darbo užmokestis yra santykinai nedidelis. 
 
2 pav. Dirbančių įkalintų nuteistųjų dalis Lietuvoje 1999–2015 m. (kiekvienų metų sausio 1 d.)13 
 

 
 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos turimi duomenys apie 

įkalintiems asmenims pareikštus ieškinius ir jų atlyginimą pavaizduoti 1 lentelėje. Joje matyti, kad 
paskutiniais metais maždaug 35–40 proc. nuteistųjų laisvės atėmimo bausme buvo pareikšti ieškiniai 
atlyginti nusikalstamomis veikomis padarytą žalą. 2015 m. pradžioje bendra ieškinių suma siekė beveik 
90 mln. litų (26 mln. eurų). Per 2014 m. laikotarpį tebuvo atlyginta tik labai maža žalos dalis: jei 
bendram paskaičiavimui imsime 2014 m. pradžioje buvusią sumą (48 mln. litų), tai matysime, kad iš 
jos, išskaičiavus iš darbo užmokesčio, arba savanoriškai, per 2014 m. tebuvo atlyginta tik truputį 
daugiau nei 2 proc. priteistos žalos, o ankstesniais metais ši dalis būdavo dar mažesnė. 
 

                                                 
10 Plačiau žr. Sakalauskas G. Kalinimo sąlygos ir kalinių resocializacijos prielaidos // Teisės problemos, 2015, Nr. 2, p. 5–53; 
Sakalauskas G. Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme užimtumas: padėtis ir galimybės. Mokslinė išvada, pateikta Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijai 2015 m. rugsėjo 21 d.; Bagdonaitė Ž., Kalpokaitė G. Nuteistųjų įdarbinimas laisvės atėmimo 
vietose: VĮ „Mūsų amatai” veiklos efektyvinimas. Siūlymai. 2015 m. gegužės mėn. 
11 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Socialinės reabilitacijos tarnybų veiklos 
ataskaita, 2014 m. sausio–gruodžio mėn. duomenys. 
12 Lankauskas M. Dirbančių nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo reguliavimo ypatumai ir perspektyvos Lietuvoje // 
Teisės problemos, 2012, Nr. 2 (76), p. 68–95. 
13 Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Socialinės reabilitacijos tarnybų 
veiklos ataskaitas 1999–2015 m. 
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1 lentelė. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys ir jų atlyginta žala 1999–2015 m.14 
 

Data Asmenys, turintys 
atlyginti 

nusikaltimu 
padarytą žalą (iš 
viso / proc. nuo 
visų įkalintųjų) 

(metų pradžioje) 

Bendra 
ieškinių 

suma (Lt)15 
(metų 

pradžioje) 

Išskaičiuota iš 
darbo 

užmokesčio 
ieškiniams 

sumokėti (Lt) 
(per praėjusius 

metus) 

Savanoriškai 
atlyginta 

žala 
(atvejai) 

(per 
praėjusius 

metus) 

Savanoriškai 
atlyginta žala 

(Lt) 
(per 

praėjusius 
metus) 

1999 6 189 (52,4 proc.) 79 334 000 ... 389 110 129 
2000 6 828 (56,4 proc.) 65 922 000 ... 741 298 409 
2001 4 163 (57,3 proc.) 71 078 000 434 003 490 163 602 
2002 4 802 (53,1 proc.) 36 483 000 483 478 338 120 801 
2003 4 180 (47,9 proc.) 33 700 000 479 173 195 67 893 
2004 2 400 (38,4 proc.) 28 396 835 380 491 68 19 7758 
2005 2 151 (34,6 proc.) 70 892 454 337 740 89 5 823 
2006 2 597 (41,4 proc.) 20 322 744 255 468 131 14 922 
2007 2 409 (37,6 proc.) 27 671 882 307 031 165 16 308 
2008 2 385 (38,2 proc.) 32 858 733 367 382 181 49 246 
2009 2 145 (34,2 proc.) 39 215 000 432 550 220 38 339 
2010 2 387 (34,7 proc.) 45 548 000 629 760 190 25 579 
2011 2 614 (35,7 proc.) 48 336 000 371 600 263 21 359 
2012 2 846 (35,7 proc.) 49 928 308 406 905 216 15 054 
2013 2 815 (35,0 proc.) 71 214 200 424 179 434 49 469 
2014 2 614 (35,7 proc.) 48 335 600 371 630 263 21 359 
2015 3 616 (49,9 proc.) 89 806 290 989 300 777 56 841 

 
Probacijos tarnybų įskaitose esantys asmenys (nuteistieji alternatyviomis bausmėmis, taip pat 

tie, kuriems laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas, lygtinai iš įkalinimo vietų paleistieji) 
atlygina didesnę nusikalstamomis veikomis padarytos žalos dalį (teismui paskyrus įpareigojimą 
atlyginti šią žalą), palyginus su įkalintaisiais asmenimis – atlyginama maždaug 30–40 proc. atlygintinos 
žalos, tai padaro iki 60 proc. asmenų, kuriems toks įpareigojimas buvo paskirtas. Tai detalizuojantys 
duomenys pavaizduoti 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Probacijos tarnybų įskaitoje buvę asmenys ir jų atlyginta žala 1998–2014m.16 

 
Metai Asmenys, kuriems per laikotarpį 

paskirtas įpareigojimas atlyginti 
nusikalstama veika padarytą žalą 
(iš viso / proc. nuo visų įskaitoje 

buvusių įkalintųjų) 

Bendra 
atlygintina 
suma (Lt) 

(per metus) 

Asmenys, 
įvykdę teismo 
įpareigojimą 
(per metus) 

Atlyginta 
žala (Lt) 

(per metus) 

1 2 3 4 5 
1998 2 058 (6,9 proc.) 7 058 005 1 040 2 367 453 
1999 2 121 (6,6 proc.) 6 826 124 1 151 2 301 713 
2000 1 738 (5,7 proc.) 7 267 205 896 2 611 515 
2001 1 800 (6,4 proc.) 6 117 775 851 2 166 923 
2002 2 000 (7,2 proc.) 4 899 677 951 1 256 651 

                                                 
14 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Informacinių sistemų ir projektų skyriaus 
parengta socialinės reabilitacijos tarnybų veiklos suvestinė už 1999–2015 m. 
15 1999–2003, 2009–2011, 2013–2014 m. suma suapvalinta iki tūkstančio litų. 
16 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administracijos reikalų skyriaus parengta 
Darbo su nuteistaisiais, esančiais regionų pataisos inspekcijų teritorinių padalinių įskaitoje, suvestinė už 1998–2011 m., 
Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaita už 2012–2014 m. 
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1 2 3 4 5 
2003 2 042 (7,5 proc.) 6 191 046 942 1 191 102 
2004 2 411 (10,1 proc.) 6 762 001 1 180 2 138 843 
2005 2 495 (11,7 proc.) 7 405 463 1 247 2 635 859 
2006 2 111 (11,0 proc.) 6 765 314 1 249 3 122 911 
2007 1 787 (9,9 proc.) 6 380 784 1 104 2 911 736 
2008 1 606 (9,1 proc.) 5 922 833 916 2 371 231 
2009 1 690 (9,6 proc.) 6 139 687 887 2 146 228 
2010 1 708 (9,1 proc.) 6 570 743 943 2 143 110 
2011 1 755 (9,4 proc.) 6 554 457 1 063 3 064 250 
2012 1 623 (7,9 proc.) 6 165 628 971 2 618 798 
2013 1 548 (7,2 proc.) 15 085 231 953 3 192 005 
2014 1 373 (6,4 proc.) 14 951 949  851 3 167 971 

 
Taigi kaštų prasme tai svarbus didesnio šių bausmių efektyvumo argumentas. Iš probacijos 

tarnybų įskaitoje esančių (taigi neįkalintų) asmenų maždaug pusė atlygina žalą per einamuosius metus. 
Sunku pasakyti, kodėl tik tokiam santykinai nedideliam nuteistųjų skaičiui (tarp 6 ir 12 proc.) buvo 
paskirtas toks įpareigojimas (tam reikėtų atskiro empirinio tyrimo). Taip pat pastebėtina, kad atlyginta 
žala šiuo atveju yra gerokai mažesnė už įkalintiesiems asmenims atlyginti priteistą žalą – panašiam 
skaičiui nuteistųjų tenka kelis kartus mažesnė suma. Pastebėtina ir tai, kad teisiniu požiūriu abiem 
atvejais nustatyta žala nėra tapati. Pirmuoju atveju (įkalinimo įstaigose) skaičiuojama teismo priteista 
žala (dažniausiai – baudžiamojoje byloje pareikštu civiliniu ieškiniu), o antruoju atveju (probacijos 
tarnybose) tai yra tik ta suma, kurią teismas nustatė atlyginti atskiru įpareigojimu. 

Apibendrinant galima teigti, jog realiai atlyginama tik labai nedidelė nusikalstamomis veikomis 
padarytos turtinės ir neturtinės žalos dalis. Nors apibendrinta statistika apie visą nusikalstamu elgesiu 
padarytą žalą (t. y. turtinę ir neturtinę) Lietuvoje nėra renkama, pagal esamus duomenis galima manyti, 
kad jos atlyginama ne daugiau kaip 20 proc.: ikiteisminio tyrimo metu atlyginama iki 10 proc. 
padarytos (tik) turtinės turtinėmis nusikalstamomis veikomis padarytos žalos,17 atliekantys laisvės 
atėmimo bausmę atlygina maždaug 1 proc. priteistos atlyginti žalos, probacijos tarnybų įskaitoje 
esantys asmenys, kuriems teismas paskyrė įpareigojimą atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, 
atlygina iki 60 proc. atlygintinos žalos (tačiau čia nėra įskaičiuoti civiliniai ieškiniai). Didžioji 
atlygintinos žalos dalis tenka įkalinimo įstaigose esantiems asmenims, o jie sugeba atlyginti tik 
maždaug 1 proc. žalos.  

2013 m. iš 74 lygtinai paleistų asmenų,18 kuriems buvo paskirtas įpareigojimas atlyginti arba 
pašalinti turtinę žalą, tokį įpareigojimą įvykdė 35 (beveik 50 proc., tiesa, tik 7 proc. visos sumos, žr. 
tekste toliau), 2014 m. – iš 107 tokį įpareigojimą įvykdė 66 (62 proc.). Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 
tokio įpareigojimo įvykdymo terminas nebūtinai turėjo baigtis nurodytais metais ir, palyginus šiuos 
rodiklius su 2 lentelėje pateiktais skaičiais, matyti, kad tokį įpareigojimą įvykdžiusių asmenų dalis 
bendrai kasmet siekia apie 60 proc., nors iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų socialinė ir ekonominė 
padėtis, taip pat galimybės įsidarbinti yra nepalankesnės, palyginus su laisvėje nuo pat pradžių 
bausmes atliekančiais asmenimis. 

Probacijos tarnybų renkama statistika apie lygtinai paleidžiamiems asmenims nustatytų 
įpareigojimų atlyginti arba pašalinti nusikaltimu padarytą žalą vykdymą rodo, kad lygtinis paleidimas 
gali būti svarbi žalos atlyginimo sąlyga: 2013 m. iš maždaug 15 mln. litų padarytos žalos, kurią buvo 
įpareigoti atlyginti visi probacijos tarnybų priežiūroje esantys nuteistieji, daugiau kaip 9 mln. litų 

                                                 
17 Plačiau žr. Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V. Pocienė A. Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai. 
Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 8. Vilnius: Teisės institutas, 2012, p. 156–161. 
18 Šie asmenys patenka tarp 2 lentelėje nurodytų asmenų, tačiau toks įpareigojimas lygtinai paleidžiamiems asmenims 
numatytas ir pradėtas taikyti tik nuo 2012 m. 
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(maždaug 60 proc.) teko būtent lygtinai paleistiems asmenims,19 iš kurių ją per metus atlygino beveik 
50 proc. lygtinai paleistųjų (35 iš 74 asmenų), tačiau tik 0,6 mln. litų bendros sumos (maždaug 7 proc.). 
Taigi likusiems 39 asmenims teko vidutiniškai po daugiau kaip 200 tūkst. litų atlygintinos sumos. 
Akivaizdu, kad tokią sumą ilgalaikėje perspektyvoje sąžiningai uždirbtais pinigais įmanoma atlyginti tik 
būnant laisvėje. Paminėtina tai, kad 2014 m. atlygintos žalos dalis nežymiai padidėjo iki 10,4 proc. (iš 
beveik 9 mln. litų buvo atlyginti 0,9 mln. litų). 

Įvertinus teorinius ir praktinius lygtinio paleidimo taikymo aspektus, taip pat buvusį 
reglamentavimą, galima daryti išvadą, kad siūlomam įstatymo pakeitimui neturėtų būti pritarta. 
Norint, kad didesnė dalis nusikaltimu padarytos žalos būtų atlyginta arba pašalinta, reikėtų: 

a) skatinti atkuriamojo teisingumo procedūras (mediaciją ir kitas žalos atlyginimo formas) visose 
baudžiamojo persekiojimo ir bausmių vykdymo stadijose; 

b) švelninti lygtinio paleidimo sąlygas, nes būnant laisvėje žalą atlyginti yra lengviau – tai liudija 
ir dabartinės praktikos statistika; 

c) didinti įdarbinimo galimybes įkalinimo įstaigose, įskaitant ir darbą už įkalinimo įstaigų ribų. 
 
 
2. Dėl Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 7, 10, 26 ir 34 straipsnių pakeitimo  
     įstatymo projekto Nr. XIIP-2953(2) 
 
Šio įstatymo projekto motyvai, laukiami rezultatai ir siekiami tikslai neaiškiai ir (arba) nepakankamai 
apibrėžti. Pagal siūlomą Prokuratūros įstatymo20 7 straipsnio 3 dalies pakeitimą naujasis reguliavimas 
turėtų užtikrinti institucijos nepriklausomumą bei funkcijų įgyvendinimą, tuo tarpu projekto 
aiškinamajame rašte akcentuojami skaidrumas bei objektyvumas. Be to, projekto aiškinamajame rašte 
tiesiog pažodžiui cituojama „The Group of States against Corruption“ (GRECO) 2012 m. gruodžio 12 d. 
ataskaita dėl korupcijos prevencijos,21 tik perimant bendrus teiginius ir nenurodant konkrečių 
priežasčių, kodėl iki šiol galiojanti atrankos tvarka galėtų būti neobjektyvi ar neskaidri. Įstatymo 
pakeitimams pagrįsti būtina nuodugnesnė analizė, apimanti prokurorų egzaminavimo tvarką, skyrimo 
praktiką, pareigūnų apklausas ir t. t. Įvertinus esamą situaciją, sekančiame žingsnyje būtų reikalingi ir 
motyvai, kaip siūlomi pakeitimai ją paveiktų. Siekis daugiau sprendimų pavesti priimti kolegialiems 
dariniams apima ir politinius bei administracinio tikslingumo aspektus, o jų neįmanoma atskleisti vien 
teisine analize. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys į keletą kitų aspektų: 
a) nors prokuratūra pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnį yra nepriklausoma 

institucija, ji, kaip valstybės kaltintojas, funkcionaliai artima vykdomajai valdžiai, o jos organizavimo 
pagrindas yra hierarchinis; 

b) prokurorų atrankos tvarka orientuojasi į bendrus valstybės tarnybos pagrindus, kurių teisinis 
privalomumas skaidrumo bei objektyvumo požiūriu savaime nepriklauso nuo sprendimo priėmimo 
pobūdžio (kas jį priima – generalinis prokuroras ar kolegija); sprendimai dėl paskyrimų yra saistomi 
administracinės diskrecijos ribomis ir gali būti skundžiami administraciniam teismui; 

                                                 
19 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administracijos reikalų skyriaus parengta 
Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaita už 2012–2014 m. 
20 Žin., 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919. 
21 GRECO 2014 m. gruodžio 12 d. ataskaita dėl parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencijos (šaltinis: 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2014)5_Lithuania_LT.pdf,  

žiūrėta 2015-09-23). 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2014)5_Lithuania_LT.pdf
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c) siekiant didesnio institucijos nepriklausomumo bei gero funkcionavimo derėtų atsižvelgti ir į 
tokius aspektus, kaip organizacinį stabilumą bei aiškų darbo bei kompetencijų paskirstymą; įstatymo 
projekte lieka neaišku, kaip siūloma kitoniška kolegijos sudėtis padėtų įgyvendinti iškeltus tikslus; 

Vertinant konkrečias siūlomas pakeisti įstatymo nuostatas, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad: 
a) įstatymo 7 straipsnio 3 dalies pakeitimas kelia neaiškumų dėl kolegijos struktūros: antrame 

sakinyje kalbama apie pakankamai plačią atstovų sudėtį (beje, jau pagal esamą reguliavimą šiuo metu 
kolegijoje yra 21 asmuo22), o trečiajame sakinyje teigiama, kad renkami 8 nariai; jeigu projektu norima 
išplėsti kolegijos sudėtį, tuomet atsiranda tam tikras dubliavimasis dėl generalinės prokuratūros bei 
apygardų prokuratūrų atstovų; taip pat nenumatyta, kas ir kaip kolegiją renka; 

b) dviprasmiška ir projekto 26 straipsnio 8 dalies nuostata dėl prokurorų skyrimo į pareigas, kur 
teigiama, kad generalinis prokuroras skiria asmenį į pareigas „vadovaudamasis Atrankos komisijos 
išvadomis“; kyla klausimas, ar kandidatą skiria komisija, o generalinis prokuroras tik tvirtina 
paskyrimą, ar generalinis prokuroras skiria savarankiškai, tačiau atsižvelgdamas į komisijos išvadas? 
Pastaruoju atveju projektu niekas iš esmės nekeičiama, palyginus su esama padėtimi, o jeigu kandidatus 
į pareigas skiria komisija, gali iškilti teisinių klausimų dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 
straipsnyje įtvirtinto prokuratūros veiklos nepriklausomumo: pačioje komisijoje be kitų dalyvauja 
atstovai, pasiūlyti Seimo, Prezidento bei Vyriausybės (Prokuratūros įstatymo 10 straipsnio 6 dalis); be 
to, ši nuostata kaip tik ribotų projektu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje iškeltą tikslą užtikrinti 
prokurorų nepriklausomumą; 

c) projektu keičiamo įstatymo 10 straipsnio 10 dalyje siūloma, kad komisijų veiklos nuostatus 
parengtų kolegija; kadangi jau pagal esamą reglamentavimą kolegiją sudaro daug atstovų, reikėtų 
patikslinti, kaip toks parengimas turėtų vykti; 

d) projektu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 6 dalyje siūloma įvesti naują 
darinį „prokurorų visuotinis susirinkimas“, tačiau aiškiau neapibrėžiant šio susirinkimo struktūros bei 
veiklos procedūrų; 

e) projektu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi siūloma įtvirtinti perteklinį ir nereikalingą 
požymį „Prokurorų nepriklausomumo pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įstatymus 
užtikrinimui, prokuratūros funkcijų įgyvendinimui <...>“, nes pozityvus nuostatos tikslo įtvirtinimas yra 
tautologinis, neturi jokios papildomos vertės požymių aiškinimui; 

f) pertekliniai ir tokie siūlomi pakeitimai, kaip „konkursinė atranka“, „atranka konkurso būdu“, 
arba žodžio „atranka“ pakeitimas žodžiu „konkursas“; kandidatų atrankos būdas savaime išplaukia iš 
bendrų valstybės tarnybos principų, tad atskiras paminėjimas nereikalingas; 

g) projektu keičiamo įstatymo 34 straipsnio 4 dalies formuluotė „pareigas prokuratūroje“ 
keičiamas į „pareigas toje darbo vietoje“ – nelabai aiški tokio pakeitimo prasmė. Ar „darbo vieta“ 
minimoms pareigoms užimti gali būti kita nei prokuratūra? 

Darytina išvada, kad Prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektui trūksta išsamios 
motyvacijos, siūlomos nuostatos neaiškios ir ne iki galo apgalvotos, todėl siūlytina projektui nepritarti. 
 
 
 
Išvada (atsakant į 2015-09-17 raštą Nr. S-2015-5394) pateikta  
Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui  
2015-09-30  raštu Nr. 2R -290-(1.9). 

                                                 
22 Generalinio prokuroro 2015 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. I-12 dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegijos sudėties 
(šaltinis: http://www.prokuraturos.lt/Strukt%C5%ABrairkontaktai/Kolegijakomisijos/tabid/172/Default.aspx, žiūrėta 2015-
09-24). 

http://www.prokuraturos.lt/Strukt%C5%ABrairkontaktai/Kolegijakomisijos/tabid/172/Default.aspx
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Teisės e-aktualijos. 2015 m. Nr. 3 (9) 

 

 
IV. 

______________________ 

Dr.  Justas Namavičius, dr. Skirmantas Bikelis 
 
 

DĖL GALIMYBĖS ATLEISTI NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS  
ASMENIS – PRANEŠĖJUS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS 
 

 
Į v a d a s 

 
Teisingumo ministerija 2014 m. lapkričio 24 d. rašte Nr. (1.39) 7R-7936 Lietuvos teisės institutui „Dėl 
pasiūlymų atlikti mokslinius tyrimus“, tarp kitų siūlymų, pateikė ir tokį:  

„įvertinti galimybę teisės aktais numatyti galimybę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės asmenį, 
padariusį korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, tačiau pranešusį apie kito asmens padarytą sunkesnę 
korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką“.  

Nors rašte nenurodyta, tačiau akivaizdu, kad šis pasiūlymas išplaukia iš Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012–2016 m. programos 435 punkte numatytos priemonės: 

„asmenims, pranešusiems apie korupcinius pažeidimus ir korupcinius nusikaltimus <…>, nustatytais 
atvejais suteiksime imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo“1. 

Vyriausybės programos nuostatos ištakas galime matyti Jungtinių Tautų konvencijos prieš 
korupciją (toliau – UNCAC) 37 straipsnyje, ypač jo trečiojoje dalyje: 

„37 straipsnis. Bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis 
1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi reikiamų priemonių, kad paskatintų asmenis, 

dalyvaujančius ar dalyvavusius darant šios Konvencijos nustatytą nusikaltimą, suteikti informaciją 
kompetentingoms institucijoms tyrimo ar parodymų davimo tikslais, taip pat faktinę konkrečią pagalbą, 
galinčią prisidėti atimant iš nusikaltusių asmenų nusikalstamu būdu įgytas pajamas ir išieškant tokias 
pajamas. 

2. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, svarsto galimybę tam tikrais atvejais leisti 
sušvelninti bausmę kaltinamajam, iš esmės bendradarbiaujančiam atliekant tyrimą ar vykdant 
baudžiamąjį persekiojimą šios Konvencijos nustatyto nusikaltimo byloje. 

3. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, svarsto galimybę pagal pagrindinius savo 
nacionalinės teisės principus leisti suteikti imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo bet kokiam 
asmeniui, iš esmės bendradarbiavusiam (angl. who provides substantial cooperation, tikslesnis vertimas 
būtų „kurio bendradarbiavimas buvo esminis“, – mūsų past.) atliekant tyrimą ar vykdant baudžiamąjį 
persekiojimą šios Konvencijos nustatyto nusikaltimo byloje. 

4. Tokie asmenys saugomi mutatis mutandis, kaip nustatyta šios Konvencijos 32 straipsnyje. 
5. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, esantis vienoje valstybėje, šios Konvencijos 

Šalyje, gali iš esmės bendradarbiauti su kitos valstybės, šios Konvencijos Šalies, kompetentingomis 
institucijomis, suinteresuotos valstybės, šios Konvencijos Šalys, gali svarstyti galimybę pagal savo 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Vyriausybės programos“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 149-7630. 
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nacionalinę teisę sudaryti sutartis ar susitarimus dėl galimybės kitai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, 
taikyti tokiam asmeniui šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą režimą.“2  

Visose šiose siūlymų formuluotėse išreiškiama iš esmės ta pati idėja, skiriasi tik keletas detalių. 
UNCAC rekomenduojama svarstyti ne tik imuniteto nuo baudžiamosios atsakomybės, bet ir bausmės 
švelninimo galimybes. Be to, siūloma svarstyti dėl tokių lengvatų tik tiems asmenims, kurių 
bendradarbiavimas atskleidžiant korupcinius nusikaltimus yra esminis. Vyriausybės programinėje 
nuostatoje ir Teisingumo ministerijos siūlyme įvertinti minimas vien tik atleidimas nuo baudžiamosios 
atsakomybės. Teisingumo ministerijos formuluotėje „esminio bendradarbiavimo“ sąlyga pakeista 
„pranešimo apie sunkesnę korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką“ sąlyga.  

Prie galimo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikaltimus 
sąlygų dar grįšime šios išvados pabaigoje. Prieš nagrinėdami šios priemonės tikslingumą ir pagrįstumą 
konkrečioje nusikalstamų veikų kategorijoje, pirma pateiksime platesnį kontekstą, kuris svarbus 
vertinant nusikalstamas veikas padariusių asmenų bendradarbiavimo skatinimą, jiems užtikrinant 
nuolaidas sprendžiant jų baudžiamosios atsakomybės klausimą.  

Išryškinsime esminius probleminius šio klausimo aspektus, pranašumus ir rizikas, apžvelgsime 
šios priemonės raidos tendencijas Vokietijoje, Lietuvos mokslininkų nuomones, Lietuvos teisinėje 
sistemoje egzistuojančius šios priemonės analogus. Remdamiesi šia analize, galiausiai pateiksime 
nuomonę dėl anksčiau išdėstytų siūlymų įgyvendinimo tikslingumo Lietuvoje. 

Susitarimai tarp pažeidėjo ir teisėsaugos institucijų dėl atsakomybės už nusikalstamą veiką (ar 
kitą pažeidimą) palengvinimo mainais į bendradarbiavimą išaiškinant pažeidimą (toliau – susitarimai) 
yra viena iš priemonių, gal net galima pavadinti – viena iš galimų strategijų, kuriomis gali būti 
sprendžiamos įvairios tyrimo problemos. Tokie susitarimai gali padėti efektyviau spręsti smulkių 
pažeidimų bylas, susidoroti su jų gausa. Jie gali padėti ir visai kitokio pobūdžio bylose – tokiose, kurių 
nėra labai gausu, bet jų tyrimas yra labai sudėtingas (globalizacijos laikais, vis plėtojantis 
ekonominiams-finansiniams santykiams, tokių bylų skaičius nuolat auga ir jų pasitaiko vis 
komplikuotesnių). Dar į atskirą atvejį galima išskirti pažeidimus, kurie yra latentiški, ir yra nemaža 
tikimybė, kad jie nepateks į teisėsaugos akiratį. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos visų pirma 
priskirtinos trečiajai pažeidimų grupei, taip pat ir antrajai. 

Susitarimais visų pirma siekiama padidinti pažeidimų tyrimo efektyvumą. Juos pasitelkiant 
norima išaiškinti kaltuosius asmenis (pvz., bendrininkus, organizatorius), kurie kitu atveju galbūt 
nebūtų apskritai tapę žinomi teisėsaugos institucijoms. Susitarimai esą galėtų padėti išspręsti 
įrodinėjimo problemas, kai sudėtingoje byloje patikimai įrodyti tam tikras aplinkybes gali būti labai 
ribotos galimybės. Padidėjęs bylų tyrimo efektyvumas gali taupyti ir teisėsaugos resursus, ypač laiko. 
Be to, greičiau tiriant bylas, efektyviau įgyvendinama kiekvieno asmens teisė į greitą jo bylos 
nagrinėjimą.  

Kita vertus, susitarimai kelia ir tam tikrų pavojų – apriboti asmens teises arba tiesiog nepasiekti 
laukiamo tyrimo efekto. Žadamas tyrimo efektyvumas gali tapti arba teisiškai neįmanomas, jei 
susitarimo institutas prieštarautų fundamentaliems teisės principams (I išvados dalis), arba nerealus, 
jei proceso spartumas būtų pasiektas kokybės kaina (II dalis). O ir justicijos resursų stoka ar noras 
taupyti savaime yra greičiau priežastys nei susitarimų praktikos pateisinimas. III išvados dalyje bus 
nušviečiamas esamas reglamentavimas Lietuvoje, o IV dalyje pateikiama nuomonė dėl korupcinio 
pobūdžio veikų.   

Kalbant apie įvairius reglamentavimo atvejus, mokslinėje išvadoje taikoma ganėtinai plati 
„susitarimo“ samprata: tai bet koks įtariamojo ar kaltinamojo asmens teisinių pasekmių palengvinimas, 
jei šis bendradarbiauja atskleisdamas nusikalstamą veiką, nesvarbu, ar savo, ar kitų asmenų. Taip pat ir 

                                                 
2 Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją // Valstybės žinios, 2006, Nr. 136-5145.  
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pats bendradarbiavimas gali būti skirtingų laipsnių, nuo prisipažinimo padarius veiką iki išsamios 
pagalbos išaiškinant kompleksines bylas, kaip, tarkim, organizuotame nusikalstamume. 

 

I. 
 

Susitarimų institutas riboja teisingumo, legalumo bei kaltės principus3. Konkrečiai iš jų išplaukia, jog 
bausmė, viena vertus, negali viršyti veikos sunkumo masto, tačiau, kita vertus, jo ir nenuvertinti. 
Pastaruoju atveju įtariamojo teisinės padėties palengvinimas iš esmės verčia daryti kompromisą. 
Atitinkamų nuostatų tikslas, kaip ir minėta, yra grynai procesiniai baudžiamojo persekiojimo arba 
visuomenės saugumo sumetimai, ir jie iš esmės neturi ryšio su padarytos veikos pavojingumu ar 
asmens kalte. Todėl literatūroje pagrįstai teigiama, jog atsakomybės palengvinimas bet kokiu atveju 
neturėtų būti gerokai mažesnis nei veikos sunkumas4 . 

Be to, mainais į bendradarbiavimą kaltininkui suteikiant reikšmingų atsakomybės lengvatų, jo 
atžvilgiu gali būti nepasiekti bausmės tikslai. 

Specialiosios prevencijos požiūriu kaltininkas gali nepajusti pakankamo poveikio, kuris jį paveiktų 
nebedaryti nusikalstamų veikų5. Kooperavimasis tik taktiniais sumetimais nebūtinai reikš ir nuteistojo 
gailėjimąsi bei norą ką nors ateityje keisti6. Kita vertus, šio tikslo atitinkamos nuostatos nelabai ir 
siekia, nes jų esminis tikslas yra nusikalstamų veikų išaiškinimo efektyvumas, bet ne poveikis 
kaltinamajam.  

Baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamas veikas turi ir visuomeninę reikšmę, jeigu bausme 
siekiama bendrosios prevencijos. Nepakankamai pagrįstas kaltininko atleidimas nuo baudžiamosios 
atsakomybės arba paskirtos sankcijos menkumas lyginant su pareikštais kaltinimais gali nuvertinti 
visuomenės pasitikėjimą įstatymo viršenybe ir teisėsaugos institucijomis, sukelti abejonių dėl 
baudžiamuoju įstatymu ginamų vertybių svarbos7. Tiesa, lieka abejonių, kiek bendroji prevencija 
apskritai tinka argumentavimui: ji turi esminę teorinę problemą, kad valstybės priemonių poveikis, 
kaip ir legitimacija, yra matuojami visuomenės reakcija8. Tarkim, jei ši į susitarimų praktiką žvelgtų 
palankiai, tuomet bendrosios prevencijos požiūriu ji būtų skatintina.   

Nepakankamai pagrįstai taikomos atsakomybės lengvatos gali pažeisti ir asmenų lygybės 
principą. Viena, gali išryškėti pernelyg dideli skirtumai tarp atsakomybės tų, kurie bendradarbiauja su 
teisėsauga, ir tų, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių, kartais objektyvių (pvz., neturi vertingos 
informacijos apie nusikalstamos veikos organizatorius), to nedaro ar negali daryti. Ši nelygybė iš pirmo 
žvilgsnio atrodo savaime suprantama (kas „nusipelno paskatinimo“, o kas ne), tačiau reikia turėti 
omenyje, jog baudžiamasis procesas pripažįsta ir gina įtariamojo asmens teisę neprisidėti prie savo 
paties baudžiamojo persekiojimo (nemo tenetur se ipsum accusare). Tad formali proceso teisė asmenį, 
kuris kooperuojasi, ir tą, kuris atsisako, iš esmės traktuoja lygiai. Žvelgiant iš šios perspektyvos 
paskatinimas kooperuotis kaltinamajam sukuria netiesioginį spaudimą šios savo teisės atsisakyti. 
Antra, susitarimų galimybės gali būti nevienodai prieinamos kaltinamiesiems – išgalintys sau leisti 
kvalifikuotesnę teisinę gynybą turėtų realesnes galimybes pasinaudoti susitarimų lengvatomis nei tie, 
kurie kvalifikuotos gynybos sau leisti negalėtų9. Trečia, susitarimas gali sukurti paradoksalią situaciją, 

                                                 
3 „<...> negalima teigti, kad visuomenė yra teisinga ir humaniška, jeigu nusikaltėliai gali elgtis laisviau negu žmonės, kurie 
laikosi įstatymų reikalavimų“, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 7/93. 
4 Streng (2013), § 46b Rn. 4–5.  
5 Note (1970), p. 1397; Rauxloh (2014), p. 398; Lippke (2006). 
6 Rauxloh (2014), p. 399. 
7 Murmann (2009), p. 532.  
8 Plačiau Namavičius (2007), p. 80. 
9 Rauxloh (2014), p. 399. 
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jog tas, kuris „derasi“ dėl bendradarbiavimo (ypač dėl prisipažinimo), yra privilegijuojamas lyginant su 
tuo, kuris kooperuojasi visiškai savanoriškai, nedarydamas jokių išlygų10.  

 

II. 
 

Taip pat susitarimai gali turėti neigiamos įtakos nustatant tiesą. Savaime baudžiamasis procesas 
reikalauja išsamaus bylos aplinkybių išaiškinimo, kurias teismas atlieka ex officio (BPK 1 str. 1 d., 
241 str. 2 d.). Tačiau susitarime slypi pavojus, kad bendradarbiavimas gali būti naudojamas tik kaip 
gynybinė taktika, ir atsakomybės lengvatų perspektyva gali skatinti teikti neteisingus duomenis apie 
savo arba kitų asmenų dalyvavimą nusikalstamoje veikoje. Iš kitos pusės, pačiam įtariamajam siūloma 
susitarimo perspektyva gali versti jį nepagrįstai kaltinti save, ir, vengiant neteisingo arba 
neprognozuojamai sunkaus teismo sprendimo rizikos (ypač, jei jam daromas tyrėjų spaudimas) bei 
taupant laiką ir energiją, pasirinkti „lengvatinę“ atsakomybę11. Ne mažiau ydingas yra ir galimas 
proceso iškreipimas, jei nuteisiamas įtariamas ar kitas asmuo, nors ir „kaltas“, tačiau iš tiesų padaręs 
kitokio pobūdžio veiką, nei konstatuojama apkaltinamajame nuosprendyje.  

Tam tikra apimtimi susitarimas iškreipia jau pačią baudžiamojo proceso prasmę, apversdamas 
aukštyn kojomis bylos nagrinėjimo eigą: teisinės pasekmės numatomos iš anksto, ir tai jau nebėra 
galutinis proceso rezultatas12. Tai gali atsiliepti ir teisėjo vertinimui, nes esant susitarimui jis jau nuo 
pat pradžių norom nenorom užfiksuos tam tikrą bylos rezultatą ir kartu atitinkamą bylos aplinkybių 
interpretaciją. Patikrinti bei kvestionuoti gautą informaciją kitomis priemonėmis tampa psichologiškai 
sunkiau. Tai apsunkintų iš teismų nepriklausomumo principo išplaukiantį teisėjo neutralumą.  

Iš esmės susitarimas visus proceso dalyvius (tiek justicijos, tiek gynybos) stumia į abipusę 
priklausomybę, sukurdamas pagundą „pasilengvinti“ darbą, pernelyg nesistengiant ieškoti kitų, 
alternatyvių, šaltinių bylai išaiškinti13. Tokia „interesų harmonija“ ne visuomet bus kaltinamojo naudai. 
Be to, ji riboja rungimosi principą (BPK 7 str.) ir gerokai modifikuoja gynėjo vaidmenį, kuris gali būti ne 
tik kaltinamojo interesų atstovu, bet ir savotišku tarpininku tarp pastarojo ir teisėsaugos14.  

Kitas aspektas, į kurį taip pat reikėtų atsižvelgti, yra tas, jog įtariamasis ne visada turės 
apsisprendimo laisvę, ar jis nori kooperuotis, ar ne. Daug kas priklauso ir nuo bylos eigos atsitiktinumų, 
kurių jis negali paveikti, pvz., ikiteisminio tyrimo pareigūnų jau surinkta informacija, kitų proceso 
dalyvių parodymai ir t. t. Taigi bendradarbiavimo efektyvumas atskleidžiant nusikalstamas veikas tam 
tikra prasme lieka įtariamojo rizika15. 

Taigi sprendimas dėl susitarimų taikymo pagrįstumo, taip pat dėl susitarimų sąlygų turi būti 
daromas įvertinant tiek susitarimo pridėtinę vertę, tiek su susitarimais susijusias rizikas. 

Be to, būtina turėti galvoje, kad susitarimai yra tik viena iš daugelio priemonių, kuriomis gali būti 
siekiama efektyvesnių (greitesnių, sėkmingesnių) tyrimų. Kitų priemonių (pagreitinto proceso formų, 
tyrimo metodikų tobulinimo, tyrėjų kvalifikacijos kėlimo ir bendrai investicijų į personalą, smulkių 
pažeidimų dekriminalizavimo ir pan.) veiksmingumas taip pat turi būti vertinamas, ir dėl susitarimų 
poreikio turi būti sprendžiama šių priemonių kontekste. Kitaip gali susidaryti įspūdis, kad susitarimais 
siekiama užmaskuoti nesugebėjimą sukurti veiksmingai dirbančią teisėsaugos institucijų sistemą16.  

                                                 
10 Murmann (2009), p. 533. 
11 König (2012), p. 1916–1917. 
12 Eschelbach (2015), § 257c Rn. 1–1.2. 
13 Ten pat, § 257c Rn. 1.4–1.5.  
14 König (2009), p. 2483. 
15 Jeßberger (2015), p. 1162–1163. 
16 Rauxloh (2014), p. 399.  
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Taip pat derėtų pridurti, kad susitarimo modelis turi dvi puses: kaip kaltininkas kooperuojasi su 
teisėsauga, taip ir teisėsauga kooperuojasi su juo. Taigi pernelyg plačiai taikomi susitarimai teisinei 
valstybei ilgainiui gali kelti tam tikrą „susikorumpavimo“ efektą.  

 Tradiciškai susitarimai baudžiamajame procese laikomi išskirtiniu anglų ir amerikiečių teisinės 
sistemos požymiu. Šioje teisinėje sistemoje susitarimai žinomi ir taikomi jau daugiau nei 150 metų17. 
Kai kuriais skaičiavimais, net apie 90–95 proc. visų baudžiamųjų procesų JAV baigiama remiantis 
susitarimais18. Europoje susitarimų elementai taip pat vis plačiau įteisinami ir (arba) imami naudoti 
praktikoje. Kaip dar 2007 metais pastebėjo G. Goda, susitarimo elementų esama (ir vis plačiau randasi) 
daugelio kontinentinės teisinės sistemos valstybių baudžiamajame procese ir šiuo požiūriu skirtumų 
tarp šių teisinių sistemų baudžiamųjų procesų vis mažėja19. G. Goda nurodo, kad susitarimai plačiai 
taikomi Lenkijos, Italijos, Vokietijos baudžiamojoje justicijoje20. Kita vertus, pavyzdžiui, Vokietijos teisė 
numato gana siaurus susitarimo taikymo kriterijus: proceso teisėje įtvirtintas susitarimas21 galimas dėl 
sankcijos dydžio, tačiau pats neliečia atitinkamame BK straipsnyje numatytų bausmės rėmų. Galimybę 
paskirti švelnesnę, nei įstatymo nustatyta, bausmę ar atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės 
įteisinama VFR baudžiamajame kodekse22, tačiau, kitaip negu proceso nuostata, be kaltinamojo 
prisipažinimo reikalauja išsamaus bendradarbiavimo su teisėsauga, atskleidžiant kitų asmenų sunkias 
nusikalstamas veikas. Atitinkamų veikų sąrašas yra baigtinis ir, be kita ko, apima sunkaus 
kyšininkavimo atvejus, kai valstybės tarnautojas suteikia neteisėtą paslaugą23.  

Viename naujesnių Vokietijos procesinės praktikos apibendrinimų nurodoma, kad esama itin 
didelio spaudimo iš „apačios“, iš žemesniųjų grandžių praktikų, plačiai naudoti susitarimus24. Nors 
Vokietijos BPK § 275c nustato gana griežtas formalias susitarimų sudarymo taisykles, Vokietijos 
Konstituciniam Teismui pateiktas empirinis tyrimas apie šio įstatymo taikymą Šiaurės Reino-Vestfalijos 
teismuose parodė, kad šio įstatymo ribojančių reikalavimų nesilaikymas yra labai plačiai toleruojamas. 
Net 59 % apklaustų teisėjų pripažino, kad toleruoja susitarimus, sudarytus nesilaikant BPK formaliųjų 
reikalavimų25. Straipsnio, kuriame analizuojama Vokietijos praktika, autorė nurodo, kad pagrindinė 
tokios praktikos paskata – pareigūnų siekis susidoroti su dideliu bylų kiekiu26. Iš straipsnio negalime 
spręsti, ar ši situacija liečia ir korupcinio pobūdžio bylas, tačiau ji gerai iliustruoja didelį praktikos 
poreikį siekiant mažiau formalizuoto, efektyvesnio proceso. Tiesa, kartu kyla susirūpinimas, ar tokiu 
keliu einant deramai užtikrinama žmogaus teisių apsauga, ar nedaromos pernelyg didelės išimtys iš 
šioje išvadoje jau minėtų teisinių principų. Bet kuriuo atveju situacija Vokietijoje tik dar kartą patvirtina 
ankstesnius mokslininkų pastebėjimus, kad vis platesnis susitarimų taikymas kontinentinių valstybių 
baudžiamajame procese, nepaisant ganėtinai masyvios kritikos, yra labai aiški tendencija. 

Lietuvos teisės moksle principinių prieštaravimų susitarimo institutui nėra reiškiama, jam iš 
esmės pritariama. R. Jurgaitis dar 2002 metais (galiojant 1961 m. BPK) rašė: „Nors Lietuvoje apie 
kaltinamojo prisipažinimą kaltu, kaip esminę tolesnio baudžiamojo proceso supaprastinimo sąlygą, 
nėra plačiai diskutuojama, tačiau nustačius tam tikras procesinių principų (tokių kaip išsamus ir 
nešališkas baudžiamosios bylos aplinkybių ištyrimas, teisminio nagrinėjimo viešumas ir kt.) išimtis bei 
tinkamai sureglamentavus procesines kaltinamojo garantijas ir atsižvelgus į nukentėjusiojo interesus 

                                                 
17 Jurgaitis (2002), p. 40, Vogel (2008), p. 200. 
18 Lippke (2006), p. 3, Kim (2009), p. 263. 
19 Goda (2007), p. 58. 
20 Ten pat, p. 60.  
21 VFR BPK § 257c. 
22 § 46b. 
23 BK § 46b str. 1 d., BPK § 100a str. 2 d. 1 p. lit. t. 
24 Rauxloh (2014), p. 402–403. 
25 Federalinis Konstitucinis Teismas, 2013-03-19, 2 BvR 2628/10, p. 49. 
26 Rauxloh (2014), p. 402–403. 
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būtų atvertas kelias patobulinti galiojantį BPK ir ypač naująjį BPK. Šia prasme tektų pakoreguoti 
atskirus BPK straipsnius arba netgi sukurti atskirą institutą supaprastintai baudžiamajai procesinei 
formai, kai kaltinamasis prisipažįsta kaltu, reglamentuoti.“27 G. Goda 2007 m. rašė: „[P]aminėti Lenkijos, 
Italijos ir Vokietijos teisinio reguliavimo ir teismų praktikos pavyzdžiai rodo, kad proceso optimizavimo 
galimybės Lietuvoje dar nėra išnaudotos. Atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį, Lietuvoje taip pat vertėtų 
diskutuoti, pavyzdžiui, dėl kaltinamojo teisių, siekiant jam palankesnės bausmės, išplėtimo, dėl 
galimybės nutraukti procesą, kai procesą baigti priimant kaltinamąjį nuosprendį nėra tikslinga.“28 

 

III. 
 

Šiame skyriuje pateikiama apžvalga, kaip susitarimo institutas ar panašios formos įtvirtinti Lietuvos 
baudžiamuosiuose įstatymuose.  

Itin plačias galimybes numato BK 391 str. veikoms, susijusioms su organizuotu nusikalstamumu29: 
šiose bylose susitarimai gali būti taikomi su minimaliais apribojimais, o nuolaida kaltininkui maksimali 
– atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Išimtys daromos tik tyčiniam nužudymui bei kaltinant 
jau kartą atleistus asmenis bei organizacijos vadovus. Organizuotų nusikaltimų pavojingumas (įskaitant 
teroristinių grupių nusikaltimus), jų išaiškinimo sudėtingumas ir maksimalus efektyvaus tokių bylų 
tyrimo poreikis iš esmės gali pateisinti susitarimais daromas nuolaidas kitiems teisės principams, 
tačiau konkreti nuostata turi du trūkumus: pirma, kaip galimybė atleisti nuo baudžiamosios 
atsakomybės ji, kitaip nei sankcijos sušvelninimas, numato tik gana kategorišką „arba-arba“ rezultatą, o 
tai užkerta kelią galimam atsakomybės diferencijavimui remiantis kaltės principu. Antra, tokia norma 
kelia abejonių dėl lygybės principo laikymosi, nes ji privilegijuoja asmenis, kurie dalyvauja 
organizuotame nusikalstamume, lyginant su visais kitais, kurių veikos šiuo požiūriu yra ne tokios 
sunkios30. Dėl bendros susitarimo instituto problematikos motyvas jį apriboti tik tam tikromis 
nusikalstamumo apraiškomis yra suprantamas, tačiau toks radikalus įgyvendinimas, kaip galimybė 
visiškai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, vargu ar atitinka lygybės principą.  

Likusiais atvejais Lietuvos įstatymų leidėjas laikosi gana konservatyvios pozicijos.  
BK 61 straipsnio 4 dalyje nustatyta bendra bausmės švelninimo taisyklė, taikytina visiems 

asmenims, bendradarbiavusiems su teisėsaugos institucijomis. Tačiau jos taikymą gan stipriai riboja 
papildomos sąlygos, o labiausiai – reikalavimas, kad byloje nebūtų nustatyta atsakomybę sunkinančių 
aplinkybių. Paminėtina, kad tokių aplinkybių ratas BK 60 straipsnyje yra platus, o tokios atsakomybę 
sunkinančios aplinkybės, kaip nusikalstamos veikos padarymas bendrininkų ar organizuotoje grupėje, 
jos padarymas iš savanaudiškų paskatų ar apsvaigus, labai stipriai riboja realaus šios normos 
pritaikymo galimybes.  

BK 62 str. 1 d. nustato, jog teismas gali paskirti švelnesnę, negu įstatyme nustatyta, bausmę, jei (be 
kita ko) asmuo padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, bent jau iš dalies 
atlygindamas turtinę žalą, jei ši buvo padaryta. Tačiau šios (gana neaiškiai suformuluotos) nuostatos 
taikymas yra labai apribotas, nes, be šių sąlygų, ji papildomai reikalauja, kad asmuo „savo noru atvyko 
ar pranešė apie nusikalstamą veiką, prisipažino ją padaręs <...>“. Taigi norma, viena, apims tik tą veiką, 
kurią padarė pats asmuo ir, antra, iš esmės tik atvejus, kai veika tampa žinoma teisėsaugai dėl asmens 
savanoriško „atvykimo“31. Taigi ši nuostata yra labiau artimesnė aktyviai atgailai (ir tuo sumažėjusiam 

                                                 
27 Jurgaitis (2002), p. 47. 
28 Goda (2007), p. 60. 
29 Panašią, bet iki šiol praktikai neaktualią nuostatą numato BK 114 str. 3 d. valstybės perversmui. 
30 Pal. Kaspar/Wengenroth (2010), p. 459–461, dėl analogiškos nuostatos VFR BK. 
31 Vien pagalba išaiškinant veiką yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė pagal BK 59 str. 1 d. 2 p. 
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specialiosios prevencijos poreikiui) negu tikslingam susitarimui siekiant efektyvesnio veikos 
išaiškinimo.  

„Tikras“ susitarimo atvejis yra BK 62 str. 4 d., kuris leidžia tam tikromis aplinkybėmis sušvelninti 
bausmę dalyvavus tyčia nužudant, jeigu asmuo padeda atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo 
susivienijimo narių padarytą tyčinį nužudymą. Ši nuostata tam tikra prasme papildo BK 391 straipsnį, 
kuris tokiems atvejams nesuteikia galimybės atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės (2 d.).  

2013 metais BK buvo papildytas 641 straipsniu32, kuris nustato labai savotišką paskirtosios 
bausmės švelninimo vienu trečdaliu taisyklę asmenims, kurie prisipažįsta dėl jiems inkriminuojamos 
nusikalstamos veikos, ir byla išnagrinėjama pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų 
tyrimą arba baigiama baudžiamuoju įsakymu. Taisyklės savotiškumas pasireiškia tuo, kad nėra aišku, 
koks yra bausmės švelninimo atskaitos taškas: ja teismui nesunku manipuliuoti, kad jis galų gale vis 
vien gautų „pageidautiną“ rezultatą33. Ši norma artima susitarimo institutui, bet ji neapima nors kiek 
didesnio kaltininko bendradarbiavimo su teisėsaugos institucija, ji siejama tik su prisipažinimu34. Todėl 
nėra aiški ir jos sisteminė vieta greta BK 59 str. 1 d. 2 p. bei 61 str. 4 d. Be to, nuostata bent jau pagal 
įstatymo raidę gali būti taikoma tik bylose, kuriose aplinkybės yra „aiškios“. Tad iš esmės ši lengvata 
galėtų būti pritaikoma tik labai nesudėtingose bylose dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimų. Beje, 
aukščiau paminėti proceso falsifikavimo pavojai, ypač sutrumpinto įrodymų tyrimo atveju, lieka. Taip 
pat nuostatoje esama vidinio prieštaravimo: kuo aiškesnės yra bylos aplinkybės, tuo mažiau reikalingas 
kaltininko prisipažinimas. Tikrasis šio įstatymo tikslas (o drauge ir problematika) yra menkai užslėpti: 
būtent prisipažinimas turi tapti gana svarbia priemone bylos „aiškumui“ pasiekti, o kartu ir pagreitinti 
procesą.   

Susitarimas buvo įteisintas ir abejotino racionalumo neteisėtą praturtėjimą kriminalizuojančioje 
normoje (BK 1891 str. 2 d.). Nors jau apskritai baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą kelia 
didelių abejonių35, šia norma susitarimo taikymo galimybė yra itin apribota. Ji taikoma tik pasyviesiems 
(turtą gavusiems) asmenims, kurie nėra padarę tos neteisėtos veikos, iš kurios turtas buvo pelnytas, ir 
tik su sąlyga, kad asmuo „iki pranešimo apie įtarimą įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos 
institucijoms“. Turint galvoje, kad abejotinos kilmės turtą gavę asmenys dažnai neturi duomenų apie jo 
kilmę, juolab nusikalstamą, situacija, kai dar iki įtarimų pareiškimo asmuo praneštų teisėsaugos 
institucijoms apie jam patikėtą neaiškios (nežinomos) kilmės turtą, yra mažai tikėtina.  

Galiausiai panaši į susitarimą taisyklė yra numatyta kai kuriuose korupcinio pobūdžio nusikaltimų 
bylose. Bet vėlgi labai ribotai. Asmens atleidimas yra galimas tik vadinamojo aktyviojo kyšininkavimo – 
siekio pasinaudoti poveikiu ir papirkimo – atvejais (226 str. 6 d., BK 227 str. 5 d.). Ir tik įvykdžius 
griežtas sąlygas: tik buvus provokacijai ar reikalavimui duoti kyšį ir dar esant papildomai sąlygai, kad 
asmuo per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai 
apie tai pranešė teisėsaugos institucijai36.  

                                                 
32 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 641 straipsniu įstatymas // Valstybės žinios, 2013, Nr. 75-3770. 
33 Sakalauskas (2014), p. 104.  
34 Istoriniu požiūriu kaltinamojo prisipažinimo akcentavimas baudžiamajame procese yra žingsnis atgal link inkvizicinio 
proceso formalizuotų įrodinėjimo taisyklių, kuriose prisipažinimas turėjo didelę reikšmę. Atsisakymas nuostatos, jog 
kaltinamasis privalo prisidėti prie savo nuteisimo, reformuotame procese laikytas pasiekimu; apie tai rašo Stübinger (2008), 
p. 800, kuris nurodo, kad inkviziciniame procese prisipažinimas bent jau tarnavo kaip tiesos išaiškinimo priemonė (tegul ir 
ne visuomet racionali), o štai „postmodernus“ procesas jame daugiau mato tik priemonę pagreitinti procesą.   
35 Bikelis (2014), p. 310–321. 
36 2015-11-19 BK pakeitimais šios galimybės atleisti asmenis nuo baudžiamosios atsakomybės buvo dar apribotos. Jei veika 
padaryta dėl to, kad tarptautinės organizacijos pareigūnas prievartavo ar reikalavo kyšio, kyšį davęs asmuo negali būti 
atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, net jei jis skubiai praneša teisėsaugos pareigūnams apie padarytą 
nusikalstamą veiką. Toks BK papildymas rodo įstatymo leidėjo principinę poziciją, kad susitarimai bylose dėl korupcinių 
nusikalstamų veikų jam nepriimtini.  
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Tokia norma negali padėti išaiškinti korupcijos atvejų, kuriuose provokacijų ar reikalavimų 
nebuvo. Pažymėtina, kad provokacijos ar reikalavimai yra labai nerafinuotos korupcijos apraiškos ir, 
manytina, rimtuose, stambaus masto korupciniuose santykiuose jų pasitaiko nedažnai. Be to, ji negali 
paskatinti ir asmens, dirbančio korumpuotoje sistemoje, padėti teisėsaugos institucijoms šios sistemos 
narius patraukti baudžiamojon atsakomybėn, nebent tarp linkusio bendradarbiauti ir kitų sistemos 
narių nusistovėję ryšiai siektų organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo lygį (tuomet būtų 
plačios galimybės taikyti BK 391 straipsnį). 

 
 

IV. 
 

Nagrinėjant įvade iškeltą klausimą, ar ir kaip vertėtų įtvirtinti susitarimo institutą korupcinėms 
veikoms, visų pirma reikėtų pakartoti, jog pats susitarimo institutas savaime turi daug probleminių 
aspektų. Jis daro dideles nuolaidas fundamentiniams teisingumo bei lygybės principams ir yra 
savotiškas svetimkūnis mūsų kontinentinėje baudžiamojo proceso tradicijoje: baudžiamasis procesas 
pasistūmėja iš viešosios į dispozicinę plotmę, ribodamas legalumo bei rungimosi principus. Be to, 
susitarime slypi proceso falsifikavimo pavojai nustatant bylos aplinkybes, kaip ir bendrai tam tikras 
valstybės ir nusikaltėlių interesų persipynimo momentas.     

Be to, esamo reglamentavimo poveikis, kaip ir apskritai tokio instituto reikalingumas, nėra 
empiriškai ištirtas. Vien tik persekiojimo efektyvumas ar darbo palengvinimas savaime nėra 
argumentai, ypač jei tai būtų vykdoma baudžiamojo proceso principų ar kokybės sąskaita. „Teisinėje 
valstybėje teisė apibrėžia praktiką, o ne praktika teisę.“37 Todėl reikia atsargiai žiūrėti į argumentus, esą 
susitarimo institutas yra būtinai reikalingas nusikalstamų veikų išaiškinimui38. Viena, teisinė valstybė 
netiria nusikaltimų „bet kokia kaina“. Antra, jeigu toks „padidinto laipsnio“ reikalingumas apskritai yra, 
tai nebent tiriant nusikalstamumą organizuotose struktūrose, pasižyminčiose dideliu uždarumu. Taigi 
čia reikėtų pagrįsti, kuo kyšininkavimas, jei jis nėra nevykdomas organizuotai, yra „ypatingas“, lyginant 
su bet kokiomis kitomis nusikalstamų veikų grupėmis.   

Atsižvelgiant į anksčiau išsakytus argumentus, darytina išvada, jog speciali nuostata, 
privilegijuojanti kaltinamąjį asmenį, padėjusį išaiškinti korupcinio pobūdžio veikas, nėra siektina. 

Jei susitarimas tam tikrais atvejais ir gali turėti kokią nors legitimaciją, jis turėtų likti išimtimi, bet 
netapti proceso kasdienybe.  

Galimos reformos kryptys svarstytinos BK bendrojoje dalyje, ir ne tiek atleidimo nuo 
baudžiamosios atsakomybės (kaip BK 391 str.), kiek bausmių skyrimo srityje, tai suteiktų platesnes 
galimybes diferencijuoti atsakomybę. Be to, esminiam atsakomybės palengvinimui turėtų turėti įtakos 
ne pasiūlyme minimas asmens „pranešimas“ ir net ne prisipažinimas, tačiau visapusiškas 
bendradarbiavimas atskleidžiant nusikalstamą veiką. O visiškas imunitetas nuo baudžiamojo 
persekiojimo teisingumo sumetimais būtų įmanomas tik mažiau pavojingo pobūdžio veikų atvejais (o 
tai, kita vertus, tokios nuostatos tikslą iš dalies daro beprasmį). Taip pat galimas susitarimas turėtų likti 
integruotas teismo procese, neapsiribodamas ikiteisminio tyrimo stadija.  

 
 
 
 
 

                                                 
37 Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas, 2013-03-19, 2 BvR 2628/10, p. 119. 
38 Stuckenberg (2013), § 257c Rn. 2 Fn. 43, nurodo, jog Aliaskos valstijoje 1975–1993 m. galiojo generalinio prokuroro 
įsakymas netaikyti jokių susitarimų. Panašu, jog baudžiamasis persekiojimas nuo to nesubyrėjo.   
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