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S a n t r a u k a  

 

Šiame straipsnyje apžvelgiama Lietuvos teisinė kovos su kontrabanda politika 1990–2004 m. 

(teisinio poveikio grįžtamasis ryšys turi reikšmingų padarinių tolesnei teisės aktų raidai), pateikiami 

kai kurie vertinimai ir pasiūlymai dėl nacionalinės kontrabandos bei vengimo mokėti mokesčius kontro-

lės ir prevencijos strategijos (programos) parengimo Lietuvoje kintančiomis sąlygomis, inspiruojama 

teisės teoretikų ir praktikų diskusija straipsnyje nagrinėjamais klausimais. 

Straipsnio apžvalginės analizės objektas – teisės aktų, reglamentuojančių kontrabandą ir susi-

jusių su kontrabandos kontrole bei prevencija Lietuvoje, monitoringas. Analizės metodai – Lietuvos 

Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų analizė, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimo), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) priimtų programų lyginamoji analizė, statistika, moks-

linės literatūros apibendrinimas. 

 
 

„Teisinės politikos silpnumas ir vangumas gali būti 
tos pačios politikos problemų priežastis“. 

 

(dr. Jonas Čičinskas) [56, p. 20] 
 

 

Ávadinës pastabos 
 

Ðiandieniniai pokyèiai, susijæ su Lietuvos integracija á NATO (North Atlantic Treaty Organisation), 
Europos Sàjungà (toliau – ES) ir pasaulio globalizacija, apimanèia stiprëjanèios tarptautinës rinkos 
skverbimàsi á ðalies gyvenimà, didëjanèios pasaulinës prekybos, daugianacionaliniø versloviø bei te-
lekomunikacijos naujoviø kûrimàsi, skatina iðanalizuoti turimà teisinæ bazæ, jà ávertinti ir atsakingai 
modeliuoti ateitá. Lietuvai, kaip ir kitoms tranzitinëms valstybëms narëms, ypaè svarbûs besikeièiantys 
reikalavimai kintanèiomis sàlygomis uþtikrinti valstybinës sienos saugumà, sukurti nepalankias sàly-
gas kontrabandai, kitiems muitinës paþeidimams ir organizuotam nusikalstamumui. Naujausiame Eu-
ropos Komisijos (toliau – EK) praneðime dël Muitø sàjungos strategijos konstatuojama, kad spartëjant 
ir didëjant tarptautinei prekybai, kartu didëja ir ekonominis nusikalstamumas. Pavyzdþiui, kontra-
banda ir nedeklaruotas importas sudarë maþdaug 18 procentø (daugiau negu 10 000 eurø) visø þi-
nomø tradiciniø paþeidimø, apie kuriuos Bendrijai praneðë valstybës narës [69]. Anot Vakarø ekono-
mistø, kontrabanda yra daug pavojingesnë uþ kriminalinius nusikaltimus. „Pleèiantis integraciniams 
ryðiams ekonominis nusikalstamumas didës ir dël to, kad firmos daþnai pleèia savo uþsienio filialø 
tinklà turëdamos tik vienà tikslà – su transferinës kainodaros pagalba nuslëpti mokesèius“ [58, p. 31]. 
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Kintanèios sàlygos skatina á teisines kovos su kontrabanda priemones þvelgti ne tik kaip á nusikalsta-
mos veikos tyrimus, bet plaèiau, ið visumos pozicijø. Plaèiau analizuoti ðià nusikalstamà veikà bûtina 
ir todël, kad ligi ðiol kontrabanda Lietuvoje buvo nagrinëjama tik bendru teisës poþiûriu (daugiau dë-
mesio jai skyrë doc. dr. A. Abramavièius, S. Bagdonavièius, M. Ignotas, J. Misiûnas, prof. V. Pieslia-
kas, G. Ðulija, V. Ðulija, dr. A. Ðumskas). 
 
 

1. Teisës aktø, reglamentuojanèiø atsakomybæ uþ kontrabandà, apþvalga 
 

1990–2004 m. atsakomybæ uþ kontrabandà reglamentavæ teisës aktai – Lietuvos Respublikos 
baudþiamasis kodeksas [2; 3]1 (toliau – BK) ir Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø 
kodeksas [1]2 (toliau – ATPK) buvo nuolat tobulinami bei keièiami. 

Bûtø galima iðskirti du etapus:  
Pirmasis etapas: 1990–1993 m. – atsiribojimo nuo sovietinio kontrabandos reglamentavimo 

etapas, nes ástatymu „Dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo, pataisos darbø ir baudþiamojo proceso 
kodeksø pakeitimo ir papildymo“ [19] buvo panaikintas 77 straipsnis „Kontrabanda“ (buvæs BK skirs-
nyje „Valstybiniai nusikaltimai“) ir baudþiamoji atsakomybë uþ kontrabandà numatyta BK 312 straips-
nyje. Kontrabanda priskirta prie nusikaltimø ûkininkavimo tvarkai. 

Antrasis etapas: 1994–2004 m. teisës aktø, reglamentuojanèiø atsakomybæ uþ kontrabandà, to-
bulinimo, priartinimo prie Europos teisës tradicijø etapas. Svarbu paþymëti, kad per ðá etapà buvo 
rengiamas naujasis BK [3] (taip pat svarstomas ATPK projektas [66]).  

                                                 

1 1990 10 04 įstatymu [13] buvo padaryti du pakeitimai: BK 77 straipsnio „Kontrabanda“ dispozicijos sąvoka „karinės 
aprangos“ pakeista į „šaudmenų“, nebetaikoma sankcija ištrėmimas.  

1993 01 28 įstatymu [14] pakeista ir papildyta kontrabandos sudėtis. Gabenamas dalykas „prekės ir kitos vertybės“ 
pakeistas „prekių, pinigų, meno ar kitokių vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų“ gabenimu. Pakeistas alternatyvių 
požymių sąrašas: neliko požymio kaip kontrabanda, padaryta „pareigūno, pasinaudojant tarnybine padėtimi“, o įtrauktas naujas 
požymis „jeigu pateikiami vieni dokumentai, o gabenamos kitų pavadinimų prekės ir daiktai“. Požymis „slepiant daiktus 
specialiose saugyklose“ pakeistas į „slepiant vietose, apsunkinančiose aptikimą“. Požymis „apgaulingai panaudojant muitų ir 
kitokius dokumentus“ pakeistas į „naudojant suklastotus dokumentus“. Į kvalifikuotą sudėtį išskirti alternatyvūs požymiai: 
„kontrabanda stambiu mastu, arba, jeigu tai daro grupė asmenų, susiorganizavusių verstis kontrabanda“. Sankcijoje įtraukta 
nauja bausmės rūšis – bauda, kaip pagrindinė arba kaip papildoma bausmė. 

1993 06 10 įstatymu [18] modifikuota dispozicija: pirmojoje dalyje vietoj žodžių „nepateikiant muitinei“ įrašyti žodžiai „ne per 
muitines ar muitinių postus arba tokių daiktų gabenimas per muitines“. 

1994 07 19 įstatymu [19] BK 77 straipsnis „Kontrabanda“ panaikintas ir baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą numatyta 
BK 312 str. Kontrabanda buvo priskirta prie nusikaltimų ūkininkavimo tvarkai. 

1995 07 04 įstatymu [15] įsigaliojus BK 312 straipsniui numatytas vienas iš kontrabandos objektyviųjų požymių “pagal 
tranzitinius dokumentus įvežamų prekių neišvežimas iš Lietuvos Respublikos“. Taip pat minėtu įstatymu kontrabandos sudėtis 
papildyta dar vienu alternatyviu požymiu „kitaip išvengiant muitinės kontrolės“. 

1998 02 03 BK pakeitimais [16] atsisakyta kontrabanda laikyti prekių neišvežimą iš Lietuvos Respublikos: BK buvo 
papildytas nauju 312(1) straipsniu, kuris reglamentavo šią neteisėtą veiką. Šiais pakeitimais kaip kvalifikuojantis požymis buvo 
išskirtas kontrabandos dalyko gabenimas „ne per muitines“. Taip pat buvo papildytas kvalifikuoto dalyko sąrašas („sprog-
menimis, sprogstamosiomis ar kitomis strateginėmis prekėmis, psichotropinėmis medžiagomis bei prekursoriais“). Stambus 
mastas ir grupiškumas buvo perkelta į trečiąją straipsnio dalį ir tapo itin kvalifikuojančiais požymiais. 312 straipsnis dar buvo 
papildytas itin kvalifikuojančiais požymiais: pakartotinumu ir didelio kiekio šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar sprogs-
tamųjų medžiagų kontrabanda. Šiuo įstatymu taip pat buvo išaiškintos sąvokos „kontrabandos stambus mastas“ (t. y. 500 MGL) 
ir „didelio kiekio šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų kontrabanda“ (t. y. kai neteisėtai gabenama daugiau 
kaip 2 vienetai šaunamųjų ginklų, daugiau kaip 50 vienetų šaudmenų, daugiau kaip 0,1 kg sprogmenų ar sprogstamųjų 
medžiagų). 

2002 12 10 įstatymu [17] 312 straipsnyje atsisakyta pakartotinumo už kontrabandą ir kvalifikuojančio požymio „gabenant ne 
per muitines“. Straipsnio dispozicijoje nustatyta, kad kontrabandos dalyko gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną 
užtraukia atsakomybę tik tada, kai dalyko vertė viršija 250 MGL. Šio įstatymo pakeitimais įtvirtinta, kad už kontrabandą atsako ir 
juridinis asmuo. 

2 1992 05 26 įstatymas [6]. 
1994 02 15 įstatymu [7] ATPK 210 straipsnis papildytas punktu, kad kontrabanda laikoma ir „prekių, prekyba kuriomis be 

banderolių ar kitų specialių ženklų Lietuvos Respublikoje yra draudžiama, importas be banderolių ar kitų specialių ženklų“. 
1994 07 18 įstatymu [8] sankcijoje baudų dydžiai buvo nusakomi Lietuvos nacionaline valiuta: vietoj žodžių „rubliais“ įrašyta 

„litais“. 
1996 04 23 įstatymu [9] buvo užpildyta spraga ATPK 210 straipsnio 1 dalyje nurodant, kad administracinė atsakomybė 

galima, jeigu neteisėtai gabenamų krovinių (prekių, vertybių ar kitokių daiktų) vertė neviršija 100 MGL. Iki šio ATPK pakeitimo 
buvo sunku atriboti kontrabandos nusikaltimą nuo administracinio teisės pažeidimo, nes sudėtys buvo labai panašios. Jei veika 
buvo padaryta ne stambiu mastu ar grupės iš anksto susitarusių asmenų arba gabenant ginklus ir kitus pavojingus dalykus, 
galėjo būti taikoma tiek administracinė, tiek baudžiamoji atsakomybė. 

1997 07 01 įstatymu [10] ATPK 210 straipsnio 1 punkte buvo atsisakyta formuluotės „tai yra krovinių gabenimas ne per 
muitinės postus, pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus“ ir papildytas nuostata „deklaracijos ar neteisingų 
duomenų (pavadinimo, HS kodo, kiekio, vertės arba kitų duomenų) pateikimas deklaracijoje“. 

1999 02 02 įstatymas [11]. 
2002 12 10 įstatymas [12]. 
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Rengiant naujàjá BK, viename ið projektø kontrabandà buvo siûloma laikyti nusikalstama veika 
finansams, kitame – nusikalstama veika ekonomikai ir verslo tvarkai. 2000 m. rugsëjo 26 d. priimtame 
naujajame BK [3, p. 91] pripaþinta, kad pagrindinis ðios veikos objektas yra ekonomika, o finansø si-
stema – papildomas, nes:  

– siekiant sumaþinti ðiuo nusikaltimu daromà þalà, kontrabandiniø prekiø atþvilgiu turëtø bûti 
imtasi priemoniø, kurios uþtikrintø maksimalø valstybës interesø patenkinimà: prekës turi bûti 
konfiskuojamos, o visos uþ jas gautos lëðos turëtø bûti perduodamos á valstybës biudþetà. 
Ðiuo atveju valstybë galëtø uþtikrinti ne tik finansø sistemos tvarumà, bet ir gerëjimà; 

– kontrabandiniø prekiø realizavimas gali paþeisti kitø ûkio subjektø interesus ir sudaryti nely-
gias sàlygas konkuruoti, todël valstybë turëtø imtis priemoniø, kad ðios prekës bûtø nereali-
zuojamos arba sunaikinamos [61, p. 15–30]. 

Taigi kontrabanda reglamentuojama BK XXXI skyriuje „Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengi-
mai ekonomikai ir verslo tvarkai“. Naujojo BK straipsnio norma neiðskiria tokiø poþymiø kaip daiktø 
gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybës sienà, naudojant suklastotà muitinës deklaracijà ar 
kitus dokumentus, ir gabenimas kitø pavadinimø prekiø arba daiktø nei nurodyta muitinës deklaraci-
joje ar kituose dokumentuose, kurie buvo numatyti BK 1961 m. Nenustatomi kontrabandos nusikal-
timo sudëtá kvalifikuojantys poþymiai – pakartotinumas, grupë ið anksto susitarusiø asmenø, stam-
baus masto ir didelio kiekio ðaunamøjø ginklø, ðaudmenø, sprogmenø ar sprogstamøjø medþiagø 
kontrabandos. Straipsnis susideda ið trijø daliø. Pirmojoje dalyje átvirtinta bendroji norma, kad uþ 
kontrabandà atsako „tas, kas per Lietuvos Respublikos valstybës sienà gabendamas privalomus pa-
teikti muitinei daiktus, kuriø vertë virðija 250 MGL dydþio sumà, nepateikë jø muitinës kontrolei ar ki-
taip ðios kontrolës iðvengë“. Antrojoje dalyje numatyta kvalifikuota kontrabanda, kai nepateikiant mui-
tinës kontrolei ar kitaip jos iðvengiant arba neturint leidimo per Lietuvos Respublikos valstybës sienà 
gabenami ðaunamieji ginklai, ðaudmenys, sprogmenys, sprogstamosios, radioaktyvios medþiagos ar 
kitos strateginës prekës, nuodingosios, stipriai veikianèios, narkotinës, psichotropinës medþiagos 
arba jø pirmtakai (prekursoriai). Straipsnio treèiojoje dalyje numatyta atsakomybë uþ kontrabandà ir 
juridiniam asmeniui. Bûtina atkreipti dëmesá á tai, kad pagal 1977 m. birþelio 9 d. Nairobio tarptautinæ 
konvencijà „Dël tarpusavio administracinës pagalbos uþkertant kelià muitinës ástatymø paþeidimams, 
vykdant ðiø paþeidimø tyrimà ir su jais kovojant“ [54] kontrabandos sàvoka aiðkinama kaip muitinës 
ástatymø paþeidimas, kurá sudaro prekiø judëjimas per muitinës sienà bet kokiu slaptu bûdu. 
 
 

2. Teisës aktø, susijusiø su kontrabandos kontrole ir prevencija, apþvalga 
 

Paveiksle (þr. 1 pav.) matome teisës aktø, susijusiø su kontrabandos kontrole ir prevencija, kie-
kybinius duomenis1.  

Iðskirtini trys etapai: 
Pirmasis etapas: 1990–1993 m. Ðiuo laikotarpiu teisinë politika prieð kontrabandà dar tik atsiri-

bojo nuo sovietinës teisës ir pradëjo formuotis. Esant menkai teisinei bazei ir infrastruktûrai, kontra-
bandos latentiðkumo laipsnis buvo labai aukðtas (Informatikos ir ryðiø departamento prie Vidaus rei-
kalø ministerijos uþregistruotø nusikaltimø suvestinëje ðios rûðies nusikaltimø nedaug). 

Antrasis etapas: 1994–1999 m. teisinës politikos prieð kontrabandà Lietuvoje kûrimo laikotarpis. 
Buvo priimti: Prekybos [20, p. 2–10], Alkoholio kontrolës [5, p. 3–15], Tabako kontrolës [21, p.3–8] 
ástatymai, Lietuvos Respublikos muitinës kodeksas [4, p. 170]. 1996 m. pradëjo formuotis kontraban-
dos bylø teismø praktika [52, p. 130]. Taip pat ðiuo laikotarpiu buvo akcentuotas ir Vyriausybës stra-
teginis poþiûris á kontrabandà (þr. straipsnio 3 dalá). Atkreiptinas dëmesys á 1998 m priimtus teisës 
aktus. Ministras Pirmininkas iðleido potvarká „Dël darbo grupës sudarymo“ [26] kovos su kontrabanda 
ir nelegalia prekyba teisës aktams tobulinti. Ministerijos, Vyriausybës ástaigos privalëjo raðtiðkai infor-
muoti nurodytàjà darbo grupæ apie rengiamus minëtøjø teisës aktø projektus ir parengtus projektus 
pateikti darbo grupei ávertinti. Siekdama uþtikrinti teisëtumà ir atsiþvelgdama á tai, kad dar nepakan-
kamai apginamos valstybës teisës bei ástatymø saugomi interesai, o teisës paþeidëjai daþnai iðvengia 
atsakomybës, Vyriausybë priëmë nutarimà „Dël valstybës institucijø dalyvavimo ginant valstybës inte-
resus kontrabandos, mokesèiø, bankø ir kitose bylose“ [23, p. 30–31]. Finansø ministerijoje, Vidaus 
reikalø ministerijoje, Muitinës departamente prie Finansø ministerijos, Valstybinëje mokesèiø inspek-
cijoje buvo paskirti konkretûs asmenys, atsakingi uþ valstybës ir visuomenës interesø gynimà kontra-

                                                 

1 Paveiksle matome ir toliau bus analizuojami tik tie teisės aktai, kuriuose tiesiogiai įvardijama kontrabanda. 
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bandos, mokesèiø ir kitose finansinëse bylose. Teisingumo ministerijai buvo pavesta kas pusmetá tei-
kti Vyriausybei informacijà apie teismuose iðnagrinëtas kontrabandos baudþiamàsias bylas, administ-
racines bylas pagal skundus dël Valstybinës mokesèiø inspekcijos ir muitinës pareigûnø priimtø tei-
sës aktø bei veiksmø. Taip pat buvo sudaryta komisija ástatymø taikymo klausimams analizuoti. Tais 
paèiais metais Vyriausybë priëmë nutarimà „Dël kompleksiniø priemoniø teisinës atsakomybës uþ 
nusikaltimus ûkininkavimo tvarkai ir finansams veiksmingumui didinti, organizuotø nusikaltimø ir ko-
rupcijos prevencijai stiprinti“ [22, p. 79]. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui kartu su Tei-
sës institutu buvo pavesta sudaryti neþinybinæ ekspertø grupæ teisinës atsakomybës uþ kontrabandà, 
vengimà mokëti mokesèius, kitus nusikaltimus ûkininkavimo tvarkai ir finansams neveiksmingumo 
prieþastims bei sàlygoms analizuoti ir ávertinti. Prie svarbiø teisës aktø taip pat priskirtinas Vyriausybës 
nutarimas „Dël komisijos kovai su kontrabanda koordinuoti sudarymo“ [24, p. 20–21]. Ði komisija pri-
valëjo: a) iðklausyti institucijø vadovus apie kovos su kontrabanda priemoniø ágyvendinimà, teikti 
jiems privalomus pavedimus, b) kas ketvirtá iðsamiai informuoti Vyriausybæ apie kovos su kontra-
banda bûklæ, teikti jai iðvadas bei pasiûlymus, c) rinkti, analizuoti ir apibendrinti valstybës institucijø 
pasiûlymus dël kontrabandos prevencijos, teisësaugos ir valstybës institucijø veiklos ar teisës aktø 
tobulinimo. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Teisës aktø, susijusiø su kontrabandos kontrole ir prevencija Lietuvoje, raida 

 
 

Trečiasis etapas: 2000–2004 m. Ðis etapas – tai nacionalinës teisës derinimo prie ES teisës 
aktø etapas. 2000 m. rugsëjo 26 d. Lietuva ratifikavo Nairobio konvencijà „Dël tarpusavio administra-
cinës pagalbos uþkertant kelià muitinës ástatymø paþeidimams, vykdant ðiø paþeidimø tyrimà ir su jais 
kovojant“ [54, p. 47–57]. Ypaè atkreiptinas dëmesys á Vyriausybës nutarimà „Dël Lietuvos pasiren-
gimo narystei Europos Sàjungoje programos (Nacionalinë ACQUIS priëmimo programa) teisës deri-
nimo priemoniø ir ACQUIS ágyvendinimo priemoniø 2002 metø planø patvirtinimo“ [51, p. 115]. Plano 
„Kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, finansiniø interesø apsauga“ skyriuje buvo nu-
matyta priemonë „parengti kontrabandos ir vengimo mokëti mokesèius bei prevencijos programà“. 
Taèiau minëtai priemonei lëðos nebuvo skirtos. 
 

3. Vyriausybës (ir Seimo) strategijos prieð kontrabandà apþvalga 
 

Svarbu aptarti Vyriausybës akcentuotà politinæ valià kovoti su kontrabanda, nes siekis kontro-
liuoti ðios latentinës veikos srautus buvo konkretizuojamas ir detalizuojamas ne vienoje jos patvirtintø 
programø. 
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Iðskirtinos ðeðios Vyriausybës programos per nagrinëjamà laikotarpá: 
– 1994 m. liepos 12 d. Vyriausybës programos skyriuje „Socialinë politika“ raðoma: „(…) toliau 

tobulinti alkoholiniø gërimø ir tabako gaminiø áveþimo, gamybos bei prekybos jais tvarkà, pateikti 
Seimui pasiûlymus dël atsakomybës uþ alkoholiniø gërimø ir tabako gaminiø kontrabandà sugrieþti-
nimo, falsifikatø gamybà bei prekybos taisykliø paþeidimus. Priëmus ástatymà dël alkoholio monopo-
lio, atitinkamai patikslinti Vyriausybës nutarimus ðiais klausimais“ [28, p. 40]. Ði nuostata priskirta prie 
sveikatos politikos. 

– 1996 m. gruodþio 10 d. priimtoje Vyriausybës 1997–2000 metø veiklos programoje kontra-
bandos problema ávardijama kaip vidaus politikos problema ir jà siekiama spræsti tvarkant mokesèius, 
jø administravimà: „(…) padidinti biudþeto áplaukas uþkirtus kelià ðeðëlinei kuro, alkoholiniø gërimø 
bei tabako prekybai ir kontrabandai“ [29, p. 4]. 

– 1999 m. birþelio 10 d. priimtoje Vyriausybës 1999–2000 metø veiklos programoje sakoma: 
„Ávertindami ankstesnës Vyriausybës jau atliktà darbà ðioje srityje ir atsiþvelgdami á tai, kà dar realu 
padaryti tvarkant ir administruojant mokesèius, per likusius 18 mënesiø numatome: (…) tæsime kovà 
prieð ðeðëlinæ kuro, alkoholiniø gërimø bei tabako prekybà ir kontrabandà“ [30, p. 50–67]. 

– 1999 m. lapkrièio 11 d. Vyriausybës programoje, kaip ir dviejose ankstesnëse, prevencinë 
strategija prieð kontrabandà akcentuojama skyriuje „Vidaus politika“. Kontrabandos problemà nu-
matoma spræsti reformuojant teisinæ sistemà bei teisëtvarkà. „Bus siekiama nusikalstamumà suma-
þinti: aktyviai kovojant su svaigalø kontrabanda, nelegalia jø gamyba, prekyba. (…) Uþbaigsime ágy-
vendinti Mokesèiø teisinës bazës sutvarkymo programoje numatytas priemones, atsiþvelgdami á 
ankstesnës Vyriausybës nuveiktus darbus, tai yra: (…) toliau kovosime su ðeðëline kuro, alkoholiniø 
gërimø bei tabako prekyba ir kontrabanda“ [31, p. 26–43]. 

– Vyriausybës 2000–2004 metø veiklos programoje kontrabandos kontrolë ir prevencija pereina 
á skyriø „Asmens saugumas ir teisës sistema“: jà spræsti numatoma per þmogaus teisiø bei interesø 
gynimà, teisinæ apsaugà. „Teisësaugos srityje bus suformuota darni ir veiksminga kovos su korupcija, 
kontrabanda, ðeðëline ekonomika, narkomanija ir organizuotu nusikalstamumu sistema: èia kiekviena 
institucija turës savo aiðkias funkcijas, kompetencijos ribas ir atsakomybæ. Ðiø institucijø veikla bus 
koordinuojama“ [32, p. 4–15]. 

– Paskutiniojoje 2001 m. liepos 12 d. priimtoje Vyriausybës 2001–2004 metø veiklos progra-
moje kovos su kontrabanda strategija jau iðdëstoma keturiuose skyriuose: „Informacinës ir þiniø vi-
suomenës plëtra“, „Ûkio politika“, „Teisësauga ir teisëtvarka“, „Nacionalinis saugumas ir kraðto ap-
sauga“. Programoje numatoma: a) kuo greièiau ádiegti integruotà telekomunikaciná operatyvinio ryðio 
tinklà, kuris uþtikrintø efektyvià kovà su organizuotu nusikalstamumu, kontrabanda, narkobizniu, ne-
legalia migracija; b) parengti normatyvinius aktus, kaip kovoti su kontrabanda ir nepagrástu kuro kainø 
këlimu; c) sukurti darnià ir veiksmingà kovos su korupcija, kontrabanda bei organizuotu nusikalsta-
mumu sistemà; d) skirti ypatingà dëmesá kovai su ðeðëline ekonomika ir kontrabanda“ [33, p. 63–81]. 

Lentelëje matome (þr. 1 lentelæ) kitas Vyriausybës programas, kuriose, nors ir fragmentiðkai, 
taip pat yra numatyta kovos su kontrabanda strategija. 
 
 

1  l e n t e l ë . 1990–2004 m. kovos su kontrabanda strategija kitose Vyriausybës priimtose programose 

 

Programa Priëmimo data 
Vyriausybës 
nutarimo Nr. 

Ekonominiø nusikaltimø prevencijos ir kontrolës programa 1993 12 18 954 

Lietuvos sveikatos programa 1998 07 02 VIII–833 

Valstybës tabako kontrolës programa 1998 07 30 2010 (pub. Nr.) 

Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programa 1999 01 15 62 

Valstybës alkoholio kontrolës programa 1999 02 25 212 

Nacionalinë narkotikø kontrolës ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 
metø programa 

1999 09 06 970 

Nacionalinë kovos su korupcija programa 2002 01 17 IX–711 

Nacionalinë aplinkos sveikatinimo veiksmø 2003–2006 metø programa 2003 01 21 66 

Nacionalinë nusikaltimø prevencijos ir kontrolës programa 2003 03 20 IX–1383 

Valstybës visuomenës sveikatos stebësenos 2003–2005 metø programa 2003 12 10 1589 

Nacionalinë narkotikø ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metø 
programa 

2004 04 08 IX–2110 
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Ið visø lentelëje pateiktø programø iðskirtina Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos pre-
vencijos programa [39, p. 26–40]. Ðios programos ágyvendinimo priemoniø plane buvo numatyta stip-
rinti kovà su kontrabanda ir vengimu mokëti mokesèius bei parengti valstybinæ kontrabandos ir ven-
gimo mokëti mokesèius kontrolës bei prevencijos programà. Deja, ði priemonë nebuvo ágyvendinta.  

Fragmentiðkai kovos su kontrabanda strategija akcentuojama ir kitose Seimo bei Vyriausybës 
priimtose strategijose, metmenyse, t. y.: Ekonominiø nusikaltimø kontrolës programoje (metmenyse) 
[34, p. 26–32], Teisinës sistemos reformos metmenyse [43, p. 14–21], Þemës ûkio ir kaimo plëtros 
strategijoje [49], Nacionalinës visuomenës sveikatos prieþiûros strategijoje [44], Operatyvinës veiklos 
subjektø kovos su neteisëta narkotiniø ir psichotropiniø medþiagø apyvartos strategijoje [45, p. 59–
63], Nacionalinio saugumo strategijoje [46, p. 27–35], Valstybës ilgalaikës raidos strategijoje [47, p. 
4–34], Lietuvos Respublikos plëtros ir pagalbos 2003–2005 metams nuostatose [48, p. 6–9] ir Nacio-
nalinëje narkomanijos prevencijos ir narkotikø kontrolës 2004–2008 metø strategijoje [50, p. 71–74]. 
 
 

4. Teisinës kovos su kontrabanda politikos vertinimas 
 

Nacionalinës teisinës kovos su kontrabanda sistema nuolat tobulinama. Kokybiniai ðios srities 
teisinës bazës pokyèiai yra akivaizdûs: tai matyti ið naujojo BK [3, p. 91], ATPK [1] (ATPK projekto 
[66]), Vyriausybës priimtø programø, kitø teisës aktø. Straipsnio autorë preziumuoja, kad Lietuva per 
keturiolika metø perëjo sudëtingà iðbandymø, ieðkojimø laikotarpá, bet svarbiausia – sukaupë preven-
cinæ patirtá, iðkëlë vietinio pobûdþio (deja, labai dinamiðkas) problemas, uþdavinius ir tikslus, kuriø ið-
samesnë analizë galëtø padëti priimti konsekventiðkus sprendimus. Akivaizdu, kad ir modeliuojant at-
eitá NATO, ES iðlieka aktualios valstybës nacionalinio iðskirtinumo, geografinës padëties (Lietuvos 
Respublikos, Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinës sienos sutapimas su iðorine 
ES siena, kuri yra 902 kilometrø) ir kitos panaðios problemos.  

Apþvelgus Lietuvos kovos su kontrabanda teisinæ politikà 1990–2004 m., galima pastebëti 
ðiuos trûkumus: 

– Per visà nagrinëjamà laikotarpá nebuvo sukurta ilgalaikë strateginë kovos su kontrabanda po-
litika: sprendimai kontrolës ir prevencijos klausimais daþnai buvo priimami spontaniðkai, orientuojan-
tis á trumpalaikes priemones, neturint aiðkios strategijos, sistemos ir funkcijø pasiskirstymo. 

– Á kontrabandos kontrolës problemas buvo reaguojama pavëluotai ir kovojama tik su padari-
niais, nors daþnai galimybës uþkirsti kelià kontrabandai slypëjo jø iðtakose. 

– Vyriausybës priimtose programose nëra aiðkios, tæstinio pobûdþio kontrabandos kontrolës ir 
prevencijos strategijos: kontrabanda vienoje programoje ávardijama kaip socialinë problema, kitoje – 
kaip vidaus, dar kitoje – kaip asmens saugumo ir pan. 

– Kitose Seimo ir Vyriausybës patvirtintose programose kovos su kontrabanda strategija ak-
centuojama labai fragmentiðkai. 

– Kontrabandos dalykas priklauso nuo rinkos konjunktûros ir nuolat kinta, bet teisës aktø si-
stemoje nëra iðlaikytas balansas bei dëmesys vienu metu atskiriems ðios nusikalstamos veikos daly-
kams. Daþnai atsitinka taip, kad sustiprinus dëmesá vienai kontrabandos rûðiai, padidëja kita (arba at-
siranda nauja), o tyrimai, jø kaitos analizë neatliekama.  

– Ðiuo metu Lietuvoje veikianèios institucijos, susijusios su kontrabandos kontrole ir prevencija, 
dirba perdaug izoliuotai, nesudaro bendros sistemos bei neturi aiðkiø ilgalaikiø strateginiø nuostatø ir 
planø. Ðiø institucijø veikla nëra pakankamai finansuojama, taip pat neatliekamas vertinimas, kiek 
veiksmingos jø vykdomos iniciatyvos. 

– Teisës aktuose pasitaiko netinkamø apribojimø muitinës, valstybës sienos apsaugos parei-
gûnams, dël ðiø apribojimø jiems sudëtingiau atlikti pareigas, dël to maþiau sulaikoma kontrabandos. 
„(…) tikra kovos su paþeidimais veikla prasideda nuo aiðkiø ástatymø, kuriais gali naudotis verslininkai 
bei taikyti gerai parengti pareigûnai, remdamiesi reikiamais iðtekliais“ [68]. 
 
 

Baigiamosios pastabos 
 

Spartëjanèiø pokyèiø sàlygomis iðkyla bûtinybë naujai suvokti, kurti ir modifikuoti kontrabandos 
kontrolës bei prevencijos sistemà ir politikà, nes: 

– Lietuva yra ir visada iðliks tranzitine valstybe; 
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– Lietuvoje, neturinèioje þemyne analogiðkos geografinës padëties, per 1990–2004 m. jau susi-
klostë specifinës kontrabandos gabenimo tradicijos; 

– Lietuvai esant NATO, ES keièiasi Vyriausybës atsakomybës lygis sprendþiant ðios ypaè laten-
tinës nusikalstamos veikos problemas (kontrabanda ir korupcija buvo ávardytos kaip opiausios Lietu-
vos problemos stojant á ðias organizacijas) [60; 67]; 

– Lietuvos Respublikos valstybinë siena, ástojus á ES, sutampa su iðorine ES siena ir daugiausia 
dëmesio reikia skirti sienø su Rusijos Federacija bei Baltarusijos Respublika apsaugai, kurios sëkmæ 
lemia ne tik EK sprendimai ir rekomendacijos, bet ir vietinë teisinë bazë, jos infrastruktûra. EK prane-
ðime teigiama: „(…) kontrolë, ypaè ta, kuri taikoma, siekiant surinkti PVM iðoriniuose pasieniuose, yra 
svarbus elementas, uþtikrinantis, kad prekës patektø á mokesèiø sistemà, o ne dingtø juodojoje rin-
koje, ir uþkertant kelià paþeidimams, atsirandantiems dël fiktyvaus eksporto. (…) bet kokia grandis ið-
oriniame pasienyje yra kelias á visà Bendrijà“ [69]; 

– kontrabandininkai visø pirma pasirenka tas ES valstybes nares, kurios yra naujai ástojusios á 
Bendrijà ir dël radikaliai atnaujintos teisinës bazës paketo (pvz., Lietuvoje nuo 2004 m. birþelio 1 d. 
jau galioja Bendrijos muitinës kodeksas [68]) bei iðtekliø stokos ið dalies yra nepatyrusios; 

– Lietuvai teks suvokti ir taikyti naujus, pasaulyje taikomus metodus ir priemones prieð kontra-
bandà, keistis paþangia patirtimi; 

– tapusi Bendrijos nare, Lietuva privalo dalyvauti ir bendrai su kitomis ES narëmis kurti teisinës 
kovos su kontrabanda politikos priemones; 

– Lietuvoje jau du kartus buvo iðkelta idëja parengti atskirà kontrabandos ir vengimo mokëti 
mokesèius kontrolës bei prevencijos programà (þr. 2 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. Kontrabandos ir vengimo mokëti mokesèius kontrolës bei prevencijos programos Lietuvoje idëja 

 
 

Todël tikslinga parengti Lietuvoje kontrabandos ir vengimo mokëti mokesèius kontrolës bei 
prevencijos programà, nustatyti jos prioritetus. Tokià strategijà turëtø patvirtinti Seimas, nes jo politinë 
valia kontrabandos kontrolæ ir prevencijà daro prioritetinæ visoms ðalies teisësaugos institucijoms. Ði 
strategija uþtikrintø nuoseklià, ilgalaikæ teisinæ politikà, jos ágyvendinimo bûdus ir priemones. Strate-
gija bûtø orientuota á kompleksinæ sistemà, apimanèià nenutrûkstamà, cikliðkai atsinaujinantá analizës, 
rengimo, koregavimo ir ágyvendinimo procesà. Strategijoje reikëtø numatyti jos ágyvendinimo veiks-
mus, priemones, vykdytojus, ávykdymo terminus, finansavimo apimtá ir ðaltinius, kad didþiausia nauda 
bûtø pasiekta maþiausiomis sànaudomis. Strategija turëtø bûti vykdoma kartu su kitomis prevenci-
nëmis ðios srities programomis. Taip pat turëtø bûti numatomi skirtingi strategijos ágyvendinimo bûdai 
ir priemonës prie atskirø valstybës sienø, ypaè daug dëmesio skirta Lietuvos Respublikos valstybinës 
sienos ruoþui, sutampanèiam su iðorine ES siena. Manytina, kad jau paèios strategijos rengimas bûtø 
fundamentalus ir naudingas darbas, nes kontrabandos kontrolës bei prevencijos prioritetai, galimy-
bës bûtø iðanalizuotos plaèiausia prasme (atsiþvelgiant á mûsø valstybës, ES ir kitø uþsienio ðaliø pa-
tirtá). 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The article presents a review of the Lithuanian law policy against smuggling during the years 1990–2004, 
as the feedback of legal effect is of great significance for further development of legal regulations.  

The article analyzes legal regulations governing responsibility for smuggling (the Administrative Code of 
the Republic of Lithuania, the Criminal Code of the Republic of Lithuania) and legal regulations related to 
smuggling control and prevention (laws and agreements passed and ratified by the Seimas of the Republic of 
Lithuania; resolutions, programs and strategies of the Government of the Republic of Lithuania, etc.). 
Attention should be paid to the fact that throughout the entire period of investigation there was not formulated 
any long-term strategic policy against smuggling – decisions on control and prevention issues were often taken 
spontaneously with orientation towards short-term measures without any clear strategy, system or division of 
functions. It should be marked that for two times already (the Program for Organized Criminality and 
Corruption (January 15, 1999) and Lithuanian Government Resolution (February 27, 2002) “On Approval of 
Plans for the Law Harmonization Measures of the Program for Preparation of Lithuania for the EU 
Membership“ (National Program for the Adoption of the ACQUIS) and ACQUIS Implementation Measures 
for the Year 2002) there was produced an idea to develop in Lithuania a special program on control and 
prevention of smuggling and avoidance to pay taxes. Yet so far, such a program has not been designed. Current 
changes related to the membership of Lithuanian in the EU and NATO as well as worldwide globalization 
involving intense penetration of international market into the country’s life prompt analysis and evaluation of 
legislation on the issues of smuggling control and prevention, and modeling of the future with due care.  

Therefore it is purposeful to work out a priority-based preventive strategy (special program) against 
smuggling and avoidance to pay taxes in Lithuania. The strategy should be approved by the Seimas of the 
Republic of Lithuania because the political will of the Seimas makes smuggling control and prevention a top 
priority for all law enforcement institutions of Lithuania. The strategy should ensure sustainable, long-term law 
policy, as well as ways and measures for its implementation. It should be oriented towards a complex system as 
a permanent, continuously renewing process of analysis, preparation, adjustment and implementation. The 
strategy should offer actions and measures of its implementation, executives, implementation terms, scope and 
sources of financing. The strategy should be pursued as an integral part of other preventive programs in this 
area. Besides, different ways and measures should be planned for implementation of the strategy at separate 
state frontiers, putting special focus on the Republic of Lithuania frontier line coinciding with the outer frontier 
of the EU. Supposedly, preparation of the strategy would be a fundamental and useful work because smuggling 
control and prevention priorities, possibilities against smuggling would be analyzed in its widest sense (taking 
into account experience of our country, the EU and other foreign countries). 

 

 

 

 

 

 




