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S a n t r a u k a  
 

Naujasis Lietuvos baudžiamasis kodeksas (toliau tekste – BK) reformavo daugelį anks-
tesniųjų baudžiamųjų įstatymų suformuluotų institutų, naujai apibrėžė nusikalstamas veikas. 
Novelos yra ir baudžiamosios atsakomybės nustatymas už netikrų mokėjimo instrumentų, 
skirtų atsiskaityti ne grynais pinigais, gaminimą arba neteisėtą disponavimą jais (BK 214 
str.) bei už neteisėto mokėjimo instrumento ar jo duomenų panaudojimą (BK 215 str.). Veikos, 
numatytos BK 214 ir BK 215 str., iš kitų nusikaltimo sudėčių išsiskiria specifiniu nusikalsta-
mos veikos dalyku, kuris ir yra šio straipsnio nagrinėjimo dalykas. 

Straipsnio tikslas – taikant loginį, lyginamąjį ir sisteminį teisės aiškinimo metodus, at-
skleisti nusikalstamų veikų, numatytų BK 215, 216 straipsniuose, dalyko sąvoką. Straipsnyje 
analizuojamos kai kurios problemos, susijusios su tiksliu minėtų veikų dalyko apibrėžimu: pi-
nigų, vertybinių popierių ir mokėjimo instrumentų sąvokų turinys, jų tarpusavio ryšys ir skir-
tumai, nusikalstamų veikų, numatytų BK 213, 214, 215 str., atskyrimo galimybės pasitelkiant 
jų dalykų sąvokas. Mokėjimo instrumento sąvoką siūloma vartoti kaip bendrąją įvairių atsi-
skaitymo priemonių sąvoką, nurodoma šios sąvokos teorinė reikšmė. Remiantis užsienio šalių 
patirtimi ir kitų Lietuvos teisės normų analize pateikiami kai kurie siūlymai tikslinti nusikals-
tamų veikų, numatytų BK 213, 214 ir 215 str., dalyką. 
 

Ekonomikos globalizacija ir spartus informaciniø technologijø vystymàsis lemia, kad 
finansiniuose atsiskaitymuose tradicinius grynuosius pinigus, suprantamus kaip popieriniai 
banknotai ir monetos, vis daþniau keièia atsiskaitymai kitokios prigimties – negrynaisiais pi-
nigais. Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais sparèiai populiarëja Lietuvoje. Lietuvos banko 
duomenimis [1], 2003 m. Lietuvoje atlikta 67,4 mln. mokëjimø negrynais pinigais operacijø, 
kuriø vertë – 313 mlrd. litø (62,5 proc. visø operacijø vertës), ir tokiø operacijø skaièius, paly-
ginti su 2002 m., iðaugo 23,8 proc. Lietuvoje itin sparèiai auga mokëjimø skaièius bankø 
kortelëmis: lyginant su 2000 m., 2003 m. atsiskaitymø skaièius ðiomis priemonëmis iðaugo 
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net 456 proc., o lyginant su 2002 m., – 52,1 proc. Nuolat didëjant atsiskaitymø negrynais pi-
nigais reikðmei Lietuvos finansø sistemoje, itin svarbu uþtikrinti tokiø atsiskaitymø saugumà, 
jiems naudojamø priemoniø tikrumà ir naudojimo teisëtumà. Jam garantuoti pasitelkiamos 
ávairiø teisës ðakø, ypaè – civilinës ir finansø teisës, normos. Taèiau ðiø teisës ðakø normos 
nenumato ir pagal savo prigimtá negali numatyti atsakomybës uþ nusikalstamà atsiskaitymø 
negrynaisiais pinigais priemoniø naudojimà, kuris daro didþiulæ þalà finansø sistemos 
stabilumui. Reaguojant á ðiandienines finansø sitemos funkcionavimo aktualijas ir siekiant ið-
vengti nebaudþiamumo uþ pavojingas veikas, susijusias su atsiskaitymais negrynaisiais pi-
nigais, ástatymø leidëjas á 2003 m. geguþës 1 d. ásigaliojusá Lietuvos baudþiamàjá kodeksà [2] 
átraukë nusikalstamø veikø sudëtis, numatytas BK 214 str. „Netikrø mokëjimo instrumentø, 
skirtø atsiskaityti negrynais pinigais, gaminimas ir neteisëtas disponavimas jais“ ir BK 215 
str. „Neteisëto mokëjimo instrumento ar jo duomenø panaudojimas“. Ðiø nusikalstamø veikø 
dalyku ávardijamø „mokëjimo instrumentø“ sàvoka yra naujadaras Lietuvos baudþiamojoje 
teisëje, todël jos turinio atskleidimas ypaè svarbus teisingam baudþiamojo ástatymo aiðkini-
mui ir taikymui, nusikalstamø veikø kvalifikavimui. Mokëjimo instrumentas taip pat yra poþy-
mis, padedantis atskirti BK 214 str. ir BK 215 str. numatytas veikas nuo kitø nusikalstamø 
veikø, numatytø BK 213 str. „Netikrø pinigø ar vertybiniø popieriø pagaminimas“ bei kituose 
BK skyriuose: nusikaltimø ir baudþiamøjø nusiþengimø nuosavybei, turtinëms teisëms ir turti-
niams interesams (vagystës, sukèiavimo, turto pasisavinimo), nusikaltimø ir baudþiamøjø 
nusiþengimø valdymo tvarkai, susijusiø su dokumentø klastojimu, nusikaltimø informatikai.  

Ðio straipsnio tikslas yra mokëjimo instrumento sàvokos analizë ir mokëjimo instru-
mento, kaip nusikalstamos veikos dalyko, apibrëþimo problema. Formuluojant iðkeltø pro-
blemø sprendinius, pasitelkiami ekonomikos teoretikø moksliniai darbai ir negausi Lietuvos 
teisinë literatûra, taip pat kitø valstybiø, ypaè Prancûzijos, teisës teorija, gana plaèiai anali-
zuojanti ávairius mokëjimo instrumentø klausimus. Kadangi mokëjimo instrumentas ið esmës 
yra civilinës ir finansø teisës institutas, keliamiems baudþiamosios teisës klausimams spræsti 
pasitelkiami minëtø teisës ðakø ðaltiniai – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – 
CK), Lietuvos Respublikos pinigø ástatymas, Lietuvos Respublikos mokëjimø ástatymas, taip 
pat kai kurie Europos Sàjungos teisës aktai, susijæ su atsiskaitymais negrynais pinigais.  
 
 

Mokëjimo instrumento samprata 
 

Lietuvos civilinëje, finansø teisëje „mokëjimo instrumento“ sàvoka nevartojama –finan-
siniams atsiskaitymams apibrëþti paplitusios „mokëjimo priemonës“ ir „atsiskaitymo prie-
monës“ sàvokos. Ekonomikos doktrinoje nurodoma, kad buvimas mokëjimo priemone yra 
viena pagrindiniø pinigø savybiø. Paþymima, kad pinigai yra vertës ekvivalentas, atliekantis 
mainø, vertës mato, kaupimo ir mokëjimo priemoniø funkcijas [3, p. 38; 4, p. 5]. Lietuvos ci-
vilinëje teisëje pinigams apibrëþti taip pat pasitelkiama jø pagrindinë – mokëjimo (atsiskai-
tymo) funkcija. CK [5] 1.100 str. pinigais, kaip civiliniø teisiø objektais, ávardijami banknotai, 
monetos ir lëðos sàskaitose, esantys teisëta atsiskaitymo priemone. Kadangi finansiniai atsi-
skaitymai civiliniuose santykiuose vyksta atliekant piniginius mokëjimus, manytina, kad ásta-
tyme vartojama „atsikaitymo priemoniø“ sàvoka tapati „mokëjimo priemoniø“ sàvokai. Todël 
kalbant apie finansinius atsiskaitymus, mokëjimo priemonë gali bûti vartojama kaip pinigø – 
tiek grynøjø (banknotai, monetos), tiek negrynøjø (lëðos sàskaitoje) pinigø sinonimas. Dël 
ðios prieþasties „mokëjimo priemonës“ sàvoka negali bûti tapatinama su mokëjimo instru-
mentu, kaip BK 214 str. ir 215 str. apibrëþtø nusikalstamø veikø dalyku, nes jie yra susijæ tik 
su neteisëtu disponavimu negrynais pinigais, o neteisëtas disponavimas grynais pinigais 
uþtraukia atsakomybæ pagal BK 213 str. „Netikrø pinigø ar vertybiniø popieriø pagaminimas, 
laikymas arba realizavimas“.  

Paþymëtina, kad „mokëjimo priemoniø“ sàvoka CK vartojama ir kiek kita, nei anksèiau 
minëta, prasme. CK 6.930 str. nurodoma, kad atsiskaitymai negrynais pinigais atliekami 
naudojant atsiskaitymų negrynais pinigais priemones – mokëjimo pavedimus, akredityvus, 
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èekius, vekselius, inkaso. Ástatyme pateikiamas atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemo-
niø sàraðas nëra baigtinis. Taigi apibrëþdamas atsiskaitymø negrynaisiais pinigais priemo-
nes ástatymø leidëjas pabrëþia ne pinigø funkcijà (kaip apibrëþiant pinigø sàvokà CK 1.100 
str.), o konkreèius objektus, kuriuos naudojant atliekami finansiniai atsiskaitymai negrynai-
siais pinigais. Tokiø objektø naudojimo bûtinybë finansiniuose santykiuose akivaizdi: negry-
nieji pinigai materialios formos neturi, jø srautø judëjimui inicijuoti, atlikti, priimti ir uþfiksuoti 
reikalingi kiti daiktai, kuriais nustatyta tvarka patvirtinama negrynøjø pinigø cirkuliacija. Ðie 
objektai savaime, be nustatyta tvarka nurodyto ryðio su konkreèia sàskaita, kurioje esanèio-
mis lëðomis (negrynais pinigais) atsiskaitoma, jokios vertës neturi. Minimø objektø paskirtis 
yra sudaryti sàlygas panaudoti mokëjimo priemones (negrynuosius pinigus). Kadangi kaip 
mokëjimo priemones ástatymø leidëjas ávardijo tiek grynuosius, tiek negrynuosius pinigus 
(CK 1.100 str.), objektai, kuriais naudojantis atliekami mokëjimai negrynaisiais pinigais, gali 
bûti vadinami „mokëjimo instrumentais“. Taèiau dël civiliniame ástatyme pateiktø atsiskai-
tymo priemoniø sàraðo nebaigtumo ir dël to, kad nëra suformuluoti poþymiai, leidþiantys pri-
skirti kitus objektus prie atsiskaitymø negrynaisiais pinigais priemoniø, CK 6.930 str. nepa-
kanka mokëjimo instrumentams, kaip BK 214 str. ir BK 215 str. apibrëþtø nusikalstamø veikø 
dalykams, paaiðkinti.  

Aiðkinantis mokëjimo instrumento sampratos turiná tikslinga paþvelgti á Prancûzijos tei-
sës doktrinà, kurioje ðis klausimas plaèiai nagrinëjamas. Taèiau ir ðioje valstybëje nëra vie-
nos nuomonës dël to, kas yra mokëjimo instrumentai, kokia jø teisinë prigimtis. Vieni autoriai 
nurodo, kad mokëjimo instrumentais (pranc. instruments de paiement) yra atsiskaityti nau-
dojami objektai: ir pinigø bilietai, monetos, tradiciðkai reiðkiantys tam tikrà vertybiná ekviva-
lentà („grynieji“ pinigai), ir vertybiniai popieriai, pavedimai, èekiai, vekseliai, banko kortelës, 
ágavæ mokëjimo instrumentø paskirtá plëtojantis finansø sistemai („negrynieji“ pinigai) [6, p. 
3–7]. Ðiam poþiûriui atstovaujantys autoriai mokëjimo instrumento sàvokà konstruoja atsi-
þvelgdami á jo naudojimo ypatybes ir mokëjimo instrumentu laiko teisëtai finansinëje apy-
vartoje esanèius materialius daiktus, kuriais patvirtinama piniginë vertë. Kadangi grynieji pi-
nigai – materialûs banknotai, monetos patvirtina piniginæ vertæ, jie taip pat laikomi mokëjimo 
instrumentais. Iðdëstytas mokëjimo instrumento supratimas niveliuoja grynuosius pinigus, 
esanèius piniginës vertës patvirtinimu per se, ir mokëjimo instrumentus, skirtus atsiskaityti 
negrynaisiais pinigais, kurie, be ryðio su negrynaisiais pinigais, jokios piniginës vertës nenu-
rodo. Aiðkiai nevienodos teisinës prigimties objektø tapatinimas laikytinas aptariamojo po-
þiûrio trûkumu. Be to, mokëjimo instrumentu laikomi tokie objektai, kurie, nors ir naudojami 
finansiniuose santykiuose, taèiau atlieka kità, ne mokëjimo, o kreditavimo funkcijà (pvz., 
vekseliai). Dël nurodytø prieþasèiø pastaraisiais metais aptartàjà pozicijà keièia kita, mokë-
jimo instrumentà apibrëþianti per jo atliekamas funkcijas. Ðiam poþiûriui atstovaujantys auto-
riai nurodo, kad mokëjimo intrumentais laikytini tik èekiai, tam tikros rûðies mokëjimo korte-
lës, mokamieji pavedimai, o visi kiti – vekseliai, kredito kortelës ir kt., yra kredito instrumentai 
[7, p. 199–203]. Tokiomis priemonëmis nelaikomi vadinami „grynieji“ pinigai – piniginiai bi-
lietai ir monetos (pranc. monnaie). Kaip pagrindinis „grynøjø“ pinigø ir komercijos priemoniø 
skirtumas nurodomas laiko tarpas ir papildomi asmens, disponuojanèio ðiais objektais, ir 
asmens, atliekanèio pavedimus pagal juos, veiksmai, bûtini atsiskaitymui ávykti [8, p. 51–52; 
9, p. 8–17]. Nurodoma, kad mokëjimo instrumentø pagrindinë ir vienintelë funkcija yra mo-
këjimo atlikimas. Kredito instrumentai atlieka kreditavimo funkcijà, kuri, anot autoriø, ir yra 
tokiø instrumentø esmë. Taigi ðioje teorijoje mokëjimo instrumentu ið esmës laikomi finansi-
nëje apyvartoje teisëtai esantys daiktai, leidþiantys atsiskaityti negrynaisiais pinigais ir tik to-
kie, kurie atlieka mokëjimo funkcijà. Dël akcentuojamo ryðio su negrynaisiais pinigais apta-
riama mokëjimo instrumentø samprata panaði á „atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemo-
niø“ sàvokà, átvirtintà Lietuvos CK 6.930 str. Taèiau Lietuvos teisëje, skirtingai nei ðiuolaik-
nëje Prancûzijos teisës doktrinoje, apibrëþiant mokëjimo negrynaisiais pinigais priemones, 
nesivadovaujama funkcijomis, kurias ðios priemonës atlieka, t. y. mokëjimo priemonëmis 
Lietuvoje ið esmës laikomi ir kredito instrumentai. Dël to aptartasis ðiuolaikinëje Prancûzijos 
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teisës doktrinoje vyraujantis poþiûris á mokëjimo instrumentus laikytinas aiðkesniu uþ átvir-
tintàjá Lietuvos teisëje. Taèiau ðis Prancûzijos teisës doktrinos pranaðumas negali bûti verti-
namas vienareikðmiðkai: grieþtas mokëjimo ir kreditavimo funkcijø atribojimas lëmë, kad á 
mokëjimo instrumentø kategorijà nepatenka tokie instrumentai, kurie atlieka abi – ir kredita-
vimo, ir mokëjimo funkcijas. Mokëjimo ir kreditavimo funkcijos bûdingos daliai banko korte-
liø. Atsiþvelgiant á bankø korteliø paplitimà, ðio instrumento priskyrimas mokëjimo instru-
mentams arba kredito instrumentams turi didelæ reikðmæ mokëjimo instrumento sampratos 
aiðkumui.  

Savotiðkas kompromisas tarp dviejø anksèiau iðdëstytø Prancûzijos teisës doktrinos 
mokëjimo instrumentø sampratø yra mokëjimo priemoniø (pranc. moyens de paiement) teo-
rija, átvirtinta 1984 m. vasario 24 d. Prancûzijos bankø ástatymo 4 str. [9, p. 381]. Minëta 
norma nurodo, kad mokëjimo priemonëmis yra visi instrumentai (pranc. instruments), kuriais 
naudojantis bet kokiu techniniu bûdu, bet kuris asmuo gali perkelti savo lëðas. Akivaizdu, 
jog ði doktrina kaip mokëjimo priemonës apibrëþimo kriterijø taip pat nurodo ðios priemonës 
funkcijà – sudaryti sàlygas atsiskaityti negrynaisiais pinigais. Taèiau dël apibrëþime varto-
jamo „instrumento“ ir „mokëjimo priemonës“ sàvokø konkurencijos ði teorija Prancûzijos tei-
sëje nëra populiari. 

Paþymëtina, kad Prancûzijoje tiek mokëjimo, tiek kredito instrumentai daþnai ávardijami 
kaip komercijos priemonës (pranc. effet du commerce). Tokiomis priemonëmis nelaikomi 
vadinamieji „grynieji“ pinigai – piniginiai bilietai ir monetos (pranc. monnaie). Kaip pagrindi-
nis „grynøjø“ pinigø ir komercijos priemoniø skirtumas nurodomas laiko tarpas bei papil-
domi asmens, disponuojanèio ðiais objektais, ir asmens, atliekanèio pavedimus pagal juos, 
veiksmai, bûtini atsiskaitymui ávykti [8, p. 51–52; 9, p. 8–17]. 

Apibendrinant tai, kad iðdëstyta, darytina iðvada, kad mokëjimo instrumento apibrëþi-
mas gali bûti konstruojamas atsiþvelgiant á ávairius kriterijus ir yra reikðmingas vertinant bei 
analizuojant skirtingas ðiø objektø savybes teoriniu aspektu. Mokëjimo instrumento apibrë-
þimo kriterijumi pasirinkæ nuolatiná daikto poþymá – galimybæ bet kokiu bûdu patvirtinti pini-
ginæ vertæ, mokëjimo instrumentu laikysime ir grynuosius pinigus – bilietus, monetas ir 
daiktus, skirtus disponuoti (mokëti arba kredituoti) negrynaisiais pinigais. Visi ðie daiktai gali 
bûti laikomi mokëjimo instrumentais plaèiàjà prasme. Mokëjimo instrumento apibrëþimo 
kriterijumi pasirinkæ daikto įgyjamą funkcijà finansiniuose atsiskaitymuose, mokëjimo instru-
mentais laikysime finansinëje apyvartoje esanèius daiktus, kuriuos naudojant galima atsi-
skaityti negrynaisiais pinigais. Visi ðie daiktai gali bûti laikomi mokëjimo instrumentais siau-
ràja prasme. Mokëjimo instrumento siauràja prasme apibrëþimas yra tikslesnis, nes grynieji 
pinigai, kurie yra piniginës vertës patvirtinimas per se, atskiriami nuo daiktø, kurie, nors sa-
vaime jokios vertës nepatvirtina, taèiau naudodamas su negrynaisiais pinigais, asmuo gali 
jais atsiskaityti.  

Apibrëþiant mokëjimo instrumentà pasirinkta ne „objekto“, o „daikto“ sàvoka, Jà var-
tojant galima labiau pabrëþti materialià mokëjimo instrumento iðraiðkà. Paþymëtina, kad mo-
këjimo instrumentas tiek plaèiàja, tiek siauràja prasme nurodo ne vienà konkretø daiktà, o 
apibrëþia tam tikrà jø grupæ. Kadangi baudþiamajai teisei ypaè svarbus sàvokø vienareikð-
miðkumas ir konkretumas, mokëjimo instrumento sàvokà tikslinga vartoti kaip bendràjà, 
apibûdinanèià ávairiø rûðiø objektus, teisëtai dalyvaujanèius finansinëje apyvartoje ir sutei-
kianèius galimybæ atsiskaityti negrynais pinigais: èekius, vekselius, banko korteles ir kita. 
Taèiau nustatant nusikalstamos veikos dalykà bûtina mokëjimo instrumentà konkretizuoti 
kaip atskirà daiktà – banko kortelæ, èeká ar kita. 
 

Mokëjimo instrumentas kaip nusikalstamos veikos dalykas 
 

Uþsienio ðaliø baudþiamuosiuose kodeksuose daþniausiai nëra konstruojamos nusi-
kalstamø veikø sudëtys, kuriø poþymiu – nusikalstamos veikos dalyku ávardijamas mokëjimo 
instrumentas. 
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Prancûzijoje uþ nusikalstamà mokëjimo instrumentø naudojimà baudþiama pagal skir-
tingus Baudþiamojo kodekso (toliau – Prancûzijos BK) [10] straipsnius, atsiþvelgus á veikos 
aplinkybes ir naudoto mokëjimo instrumento rûðá. Uþ vagystæ (Prancûzijos BK 311–1 str.) 
asmuo atsako tuo atveju, jei pasisavina mokëjimo instrumentà, kurio naudojimas nesiejamas 
su konkreèiu asmeniu, t. y. tokiu mokëjimo instrumentu (pavyzdþiui, kelionës èekiai) gali at-
siskaityti bet kuris asmuo. Kadangi Prancûzijos BK vagystæ apibrëþia kaip neteisëtà svetimo 
daikto pasisavinimà, ðios veikos dalyku negali bûti tokie mokëjimo instrumentai, kurie sa-
vaime nesuteikia ágijëjui jokiø teisiø á naudà (pavyzdþiui, mokëjimo kortelës). Svetimos 
banko mokëjimo kortelës naudojimas pasisavinant negrynuosius pinigus vertinamas kaip 
sukèiavimas (Prancûzijos BK 313–1 str.) [11]. Nusikalstami kredito kortelës savininko 
veiksmai pasisavinant kortelæ iðleidusios institucijos kredito pinigus arba ðià kortelæ naudo-
jant akivaizdþiai virð kredito limito, vertinami kaip piktnaudþiavimas pasitikëjimu (Prancûzijos 
BK 314–1 str.) [12]. Veiksmai áraðant netikrus mokëjimo instrumentø rekvizitus arba pakei-
èiant tikrus laikomi klastojimu (Prancûzijos BK 441–1 str.). Paþymëtina, kad Prancûzijos 
baudþiamosios teisës doktrinoje vyraujantis poþiûris, kad nusikalstamas mokëjimo instru-
mentø naudojimas neturi bûti apraðomas atskiruose baudþiamojo ástatymo straipsniuose, 
paremtas iðsamia teorine analize. Nusikalstamas veikas, susijusias su ávairiø mokëjimø inst-
rumentø naudojimu, analizuoja vadinamoji komercijos baudþiamoji teisë (pranc. droit pénale 
des affaires) [13]. Dël itin populiaraus atsiskaitymo èekiais bûdo Prancûzijoje daug dëmesio 
skiriama ir baudþiamajai èekiø teisei (pranc. droit pénal du chèque) [14, p. 1–17]. 

Naujajame Rusijos Federacijos baudþiamajame kodekse (toliau – Rusijos BK) [15] 
baudþiamoji atsakomybë numatyta uþ nusikalstamà konkreèiø mokëjimo instrumentø nau-
dojimà. Rusijos BK nusikaltimø ekonomikai skyriuje apibrëþtos netikrø pinigø ir vertybiniø 
popieriø gaminimo ir realizavimo sudëtys (Rusijos BK 186 str.), taip pat netikrø kredito arba 
atsiskaitymo korteliø ir kitø mokëjimo dokumentø, nesanèiø vertybiniais popieriais, gami-
nimo ir realizavimo sudëtys (Rusijos BK 187 str.). 

Iki 2003 m. geguþës 1 d. galiojusio 1961 m. Lietuvos Respublikos baudþiamojo ko-
dekso [16] nusikaltimø finansams skyriuje buvo numatyta baudþiamoji atsakomybë uþ dvi 
veikas, susijusias su mokëjimo instrumentais, – pinigø bilietais ir monetomis, vertybiniais 
popieriais, mokëjimo kortelëmis. Baudþiamoji atsakomybë buvo numatyta uþ netikrø pinigø 
ar vertybiniø popieriø pagaminimà, laikymà arba paleidimà apyvarton (1961 m. Lietuvos 
Respublikos BK 327 str.) ir netikrø mokëjimo korteliø gaminimà ir neteisëtà disponavimà jo-
mis (1961 m. Lietuvos Respublikos BK 327 1 str.). 

Ðiuo metu Lietuvoje galiojanèiame BK [2] baudþiamoji atsakomybë uþ nusikalstamas 
veikas, susijusias su ávairiø mokëjimo instrumentø naudojimu, nustatyta nusikaltimø ir bau-
dþiamøjø nusiþengimø finansø sistemai skyriuje (XXXII skyrius). Kadangi ðio straipsnio tiks-
las yra atskleisti mokëjimo instrumento sampratà ir konkretizuoti ðá instrumentà kaip nusi-
kalstamø veikø dalykà, toliau aptariamos kai kurios problemos, kylanèios nustatant nusi-
kalstamø veikø, apibrëþtø BK 213 str. „Netikrø pinigø ar vertybiniø popieriø pagaminimas, 
laikymas arba realizavimas“, BK 214 str. „Netikrø mokëjimo instrumentø, skirtø atsiskaityti ne 
grynais pinigais, gaminimas, ágijimas, laikymas ir realizavimas“ ir BK 215 str. „Neteisëto mo-
këjimo instrumento ar jo duomenø panaudojimas“, dalykà. 

BK 213 str. numato baudþiamàjà atsakomybæ uþ netikrø pinigø arba vertybiniø popie-
riø pagaminimà, ágijimà, laikymà, realizavimà, taip pat tikrø pinigø arba vertybiniø popieriø 
klastojimà. BK 214 str. numato baudþiamàjà atsakomybæ uþ netikrø ar suklastotø mokëjimo 
instrumentø, skirtø atsiskaityti negrynaisiais pinigais, gaminimà, ágijimà, laikymà ir realiza-
vimà. Paminëtos BK 213 ir 214 str. apraðytos nusikalstamos veikos skiriasi dalyku: kaip BK 
213 str. apraðytos nusikalstamos veikos dalykas nurodomi pinigai, vertybiniai popieriai, o 
kaip BK 214 str. dalykas – mokëjimo instrumentai, skirti atsiskaityti negrynaisiais pinigais. 
Nors sàvokos, kuriomis ávardyti ðiø nusikalstamø veikø dalykai, akivaizdþiai skiriasi, taèiau jø 
turinio analizë leidþia numatyti tam tikrus sunkumus, kurie gali kilti atskiriant BK 213 str. ap-
raðytos nusikalstamos veikos dalykà nuo apraðytojo BK 214 str., taigi – ir kvalifikuojant pa-
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darytas veikas. BK neapibrëþia „pinigø“, „vertybiniø popieriø“, „mokëjimo instrumentø, skirtø 
atsiskaityti negrynais pinigais“ sàvokø ir jø tarpusavio ryðio, todël ðiuo tikslu pasitelktini fi-
nansinius atsiskaitymus reguliuojantys ástatymai ir CK. Kaip minëta, mokëjimo instrumentas 
yra bendroji sàvoka, apibûdinanti objektus, teisëtai dalyvaujanèius finansinëje apyvartoje ir 
suteikianèius galimybæ atsiskaityti negrynaisais pinigais. Ðie instrumentai yra skirtingi ir pa-
gal iðorinæ iðraiðkà, ir pagal jø atliekamas funkcijas (mokëjimo, kreditavimo). Dalá mokëjimo 
instrumentø ávardija CK 6.930 str.: tai mokëjimo pavedimai, akredityvai, èekiai, vekseliai, in-
kaso. Nors CK 6.930 str. ðiems objektams apibûdinti vartojama atsiskaitymų negrynais pini-
gaisiais priemonių sàvoka, taèiau ávertinus objektø, kuriuos ði sàvoka apibrëþia, savybes 
(dalyvavimà finansinëje apyvartoje atsiskaitant negrynaisiais pinigais), galima daryti iðvadà, 
kad visi CK 6.930 str. ávardyti objektai yra mokëjimo instrumentai. CK 1.101 str. 1 d. kai ku-
riuos ið CK 6.930 str. apraðytø mokëjimo instrumentø – èekius, vekselius – ávardija kaip ver-
tybinius popierius. Todël galima daryti iðvadà, kad bent kai kurie vertybiniai popieriai (èekiai, 
vekseliai) yra mokëjimo instrumentai, todël jø klastojimas arba netikrø gaminimas, ágijimas, 
laikymas, realizavimas gali bûti kvalifikuojamas pagal BK 214 str. Kadangi vertybiniai popie-
riai nurodomi kaip BK 213 str. apraðytø analogiðkø nusikalstamø veikø dalykas, kyla ásta-
tymo aiðkumo ir tikslaus pritaikymo problema. Ðiai problemai spræsti tikslinga apibrëþti ver-
tybiniø popieriø, kurie gali bûti BK 214 str. dalyku, poþymius. BK 214 str. dispozicijoje nu-
matyta keletas su mokëjimo instrumentais susijusiø veikø: be minëtø netikrø mokëjimo inst-
rumentø gaminimo, laikymo, realizavimo ar tikrø klastojimo, nurodomas finansinės operaci-
jos inicijavimas netikru, suklastotu arba svetimu mokëjimo instrumentu. Ið normos turinio 
galima daryti iðvadà, kad mokëjimo instrumentui, kaip BK 214 str. dalykui, bûdingas gebėji-
mas inicijuoti finansinę operaciją. Todël vertybiniai popieriai, kuriais gali bûti inicijuotos fi-
nansinës operacijos, yra BK 214 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalykas, o tie, kuriais to-
kios operacijos inicijuoti negalima, – BK 213 str. apraðytø veikø dalyku. CK 1.101 str. 5 d. nu-
rodo, kad vertybiniai popieriai gali bûti piniginiai, nuosavybës ir prekiniai. To paties straips-
nio 6 d. nurodo, kad piniginiai vertybiniai popieriai (èekiai, vekseliai, obligacijos) suteikia 
teisæ gauti juose nurodytà pinigø sumà. Taigi piniginiai vertybiniai popieriai gali bûti verti-
nami kaip mokëjimo instrumentai, kuriais disponuojantis asmuo gali inicijuoti finansinæ ope-
racijà – ðiuose instrumentuose nurodytos sumos gavimà, todël jie ir laikytini BK 214 str. nu-
rodytos veikos dalyku. Kai kurie ið piniginiø vertybiniø popieriø pagal savo prigimtá laikytini 
ne mokëjimo, o kredito instrumentais, nes jø pagrindinë funkcija yra kreditavimas (pavyz-
dþiui, vekseliai, obligacijos). Kadangi BK 214 str. dispozicijoje nenurodyta, kokios prigimties 
finansinës operacijos gali bûti inicijuotos mokëjimo instrumentais, todël ðio straipsnio dalyku 
ávardijami „mokëjimo instrumentai“ turi bûti suprantami plaèiàja prasme – ir kaip mokėjimo, ir 
kaip kredito instrumentai, kuriais gali bûti inicijuotos finansinës operacijos. Pagal CK 1.101 
str. 7 d. nuosavybës vertybiniø popieriø (akcijos, akcijø sertifikatai) paskirtis yra ne teisës á 
konkreèià iðmokà sueikimas, o nuosavybës teisës á ámonës kapitalo dalá ir ámonës valdymà 
patvirtinimas. Todël nuosavybës vertybiniais popieriais negali bûti incijuota jokia finansinë 
operacija ir ði vertybiniø popieriø rûðis BK 214 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalykas ne-
gali bûti. CK 101.1 str. 8 d. nurodo, kad prekinis vertybinis popierius suteikia teisæ ne á ið-
mokà, o á daiktus – prekes, todël ðie vertybiniai popieriai taip pat negali bûti BK 214 str. ap-
raðytø nusikalstamø veikø dalyku. Nuosavybës ir prekiniai vertybiniai popieriai yra BK 213 
str. apraðytø nusikalstamø veikø dalykas.  

Taèiau BK 214 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalykas – mokëjimo instrumentas yra 
ne tik piniginiai vertybiniai popieriai. Ðiø veikø dalykui konkretizuoti taip pat reikia pasitelkti 
CK, kitø ástatymø normø analizæ. Kaip minëta, CK 6.930 str. mokëjimo priemonëmis ávardija 
mokëjimo pavedimus, akredityvus ir inkaso. Pagal CK 6.931 str. 1 d. mokëjimo pavedimo 
esmë yra nustatytos formos nurodymas pervesti lëðas ið vienos sàskaitos á kità, esanèià 
tame pat arba kitame banke. Todël mokëjimo pavedimas laikytinas bendru ávairiø mokëjimo 
priemoniø (mokëjimo instrumentø), kuriomis naudojantis teikiamas mokëjimo nurodymas 
kredito ástaigai, pavadinimu. Lietuvos Respublikos mokëjimø ástatymo [17] 2 str. 14 p. nu-
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statyta, kad mokëjimo nurodymas (mokëjimo pavedimas) yra mokëtojo ar gavëjo raðtu arba 
elektroninëmis mokëjimo priemonëmis sudarytas nurodymas kredito ástaigai pervesti lëðas 
gavëjui. Galima daryti iðvadà, kad mokëjimo instrumentai, kuriais atliekami pavedimai, yra 
nustatytos formos rašytiniai dokumentai ir elektroninės mokėjimo priemonės. Mokëjimø ásta-
tymo 2 str. 4 p. nurodyta, kad elektroninës mokëjimo priemonës yra nuotolinës prieigos mo-
këjimo priemonës (priemonës, leidþianèios naudotojui elektroniniu bûdu duoti nurodymus 
kredito ástaigai dël disponavimo jo sàskaitoje esanèiomis lëðomis: programinë ir telefoninio 
ryðio áranga, kredito ástaigos iðleista kortelë) ir elektroniniai pinigai (piniginës vertës iðraiðka, 
saugoma kredito ástaigos iðleistoje priemonëje – kortelës, kompiuterio arba kitos árangos 
atmintyje). Ðios sàvokos ið esmës atitinka Europos Komisijos rekomendacijos dël atsiskai-
tymo uþ sandorius elektroninëmis mokëjimo priemonëmis ir ypaè dël santykiø tarp jas iðda-
vusio ir turinèio asmens 97/489/EC [18] 2 str. bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 2560/2001 [19] dël tarptautiniø mokëjimø eurais 2 str. numatytas elektroniniø 
mokëjimo priemoniø sàvokas (paþymëtina, kad minëtuose Europos Sàjungos dokumen-
tuose anglø kalba vartojama „mokëjimo instrumentø“ (angl. payement instruments) sàvoka). 
Minëtuose teisës aktuose kaip viena ið elektroniniø mokëjimo priemoniø savybiø nurodoma 
bûtinybë naudoti tam tikrus identifikacinius duomenis (asmens kodo, slaptaþodþio ar kt.) fi-
nansinei operacijai atlikti.  

Akredityvu laikomas susitarimas dël mokëjimo atlikimo, jei tam tikslui pateikti doku-
mentai atitinka ðio susitarimo sàlygas [20, p. 351]. Inkaso reiðkia operacijas, kurias kliento 
pavedimu atlieka bankas su dokumentais norint gauti ámokà arba iðduoti dokumentus gavus 
ámokas [20, p. 366]. Tiek akredityvas, tiek inkaso gali bûti laikomi sàlyginiø mokëjimø rûðimi, 
nes mokëjimams nurodytais bûdais atlikti bûtina pateikti arba gauti tam tikrus dokumentus. 
Ðie dokumentai nepatvirtina jokios piniginës vertës, nëra skirti atsiskaityti, todël negali bûti 
laikomi mokëjimo instrumentais. Atsiskaitymams akredityvu ir inkaso daþniausiai naudojami 
ávairûs komerciniai dokumentai, patvirtinantys sandorio ávykdymà, sandorio dalyko kokybæ, 
draudimà ir kt. [20, p. 359]. Todël ðiø dokumentø klastojimas, netikrø pagaminimas siekiant 
gauti mokëjimà suklaidinus dël ðiuose dokumentuose neva patvirtintø aplinkybiø turi bûti 
vertinamas kaip sukèiavimas (BK 182 str.), o ne kaip nusikalstami veiksmai naudojant mokë-
jimo instrumentus (BK 213 str., 214 str.).  

Apibendrinant galima daryti iðvadà, kad kaip BK 214 str. apraðytø nusikalstamø veikø 
dalykas gali bûti nurodomi daiktai, skirti disponuoti (mokëti ar kredituoti) negrynaisiais pini-
gais. Todël BK 214 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalykas yra piniginiai vertybiniai popie-
riai (èekiai, vekseliai, obligacijos) ir nustatytos formos raðytiniai dokumentai bei elektroninës 
mokëjimo priemonës (nuotolinës prieigos mokëjimo priemonës ir elektroniniai pinigai), ku-
riomis atliekami pavedimai.  

BK apraðant nusikalstamas veikas, susijusias su mokëjimo instrumentais, vartojamos 
dvi sàvokos: „mokëjimo instrumentai, skirti atsiskaityti negrynais pinigais“ (BK 214 str.) ir 
„mokëjimo instrumentai“ (BK 215 str.). Ðiø sàvokø skirtumas gali sukelti tam tikros painia-
vos: BK 214 str. nurodoma mokëjimo instrumento paskirtis – atsiskaityti negrynaisiais pini-
gais – leidþia manyti, kad BK 215 str. apibrëþtø nusikalstamø veikø dalykas yra mokëjimo 
instrumentai, skirti atsiskaityti tiek grynaisiais, tiek negrynaisiais pinigais. Tokia prielaida yra 
klaidinga. CK 6.929 str. nurodo, kad atsiskaitymai Lietuvoje gali bûti atliekami grynaisiais ir 
negrynaisiais pinigais. Analogiðka nuostata átvirtinta Lietuvos Respublikos mokëjimø ásta-
tymo [17] 2 str. 13 p. ir 4 str. Lietuvos Respublikos pinigø ástatymo [21] 1 str. nurodo, kad 
grynieji pinigai yra litø banknotai ir monetos bei centø monetos. Taigi atsiskaitymo grynais 
pinigais instrumentu gali bûti tik pinigø bilietai ir monetos. Ðie daiktai yra BK 213 str. apra-
ðytø nusikalstamø veikø dalykas. Kaip minëta, mokëjimo instrumento sàvokos prasmë – pa-
brëþti ðio daikto funkcijà – galimybë disponuoti (atsiskaityti ar kredituoti) negrynaisiais pini-
gais. Todël BK 214 str. ir 215 str. átvirtintas mokëjimo instrumentø, kaip nusikalstamø veikø 
dalykø, sàvokø skirtumas laikytinas ástatymo netobulumu, kurá tikslinga iðtaisyti. Tiek BK 214 
str., tiek 215 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalyku ávardintinas mokëjimo instrumentas. 
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Paminëtina, kad BK 215 str. apraðytos veikos dalyku buvo ávardyta „mokëjimo priemonë“ 
[22]. Mokëjimo instrumentø sàvoka BK 215 str. atsirado pakeitus baudþiamàjá ástatymà [23]. 

Baudþiamajame kodekse átvirtinta „pinigø“, kaip BK 213 str. apraðytø veikø dalyko, sà-
voka taip pat gali sukelti painiavos. Pinigai iš esmės laikytini tam tikra verte, kuri bûtina eko-
nominiuose santykiuose, grástuose atsiskaitymu uþ prekes ir paslaugas. Ði vertë átvirtinama 
dviem bûdais: grynaisiais pinigais – pinigø bilietais ir monetomis (pranc. monnaie) ir negry-
naisiais pinigais – lëðomis, esanèiomis banko sàskaitoje. Negrynaisiais pinigais disponuo-
jama pasitelkus mokëjimo instrumentus (pranc. effet du commerce arba moyen de paie-
ment) – raðytinius dokumentus, elektronines mokëjimo priemones, piniginius vertybinius 
popierius. Nusikalstamai pagaminti, laikyti ir realizuoti ámanoma ne abstrakèià vertæ – pini-
gus, o jos materialiàjà iðraiðkà – pinigø bilietus, monetas ir mokëjimo instrumentus. Todël 
teisinio aiðkumo prasme BK 213 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalyku tikslinga ávardyti 
grynuosius pinigus ir, kaip minëta, nuosavybës ir prekinius vertybinius popierius. Ðiuo po-
þiûriu 1961 m. Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 327 str. vartotos pinigø (lito) bi-
lietø ir monetø sàvokos buvo tinkamesnës uþ „pinigø“ sàvokà, átvirtintà galiojanèio BK 213 
str. 
 
 

Iðvados 
 

1. Mokëjimo instrumentas yra bendroji sàvoka, apibûdinanti ávairiø rûðiø daiktus, teisë-
tai dalyvaujanèius finansinëje apyvartoje ir skirtus atsiskaityti negrynaisiais pinigais: èekius, 
vekselius, banko korteles ir kita. Kaip mokëjimo instrumento apibrëþimo kriterijø galima nu-
rodyti daikto įgyjamą funkcijà finansiniuose atsiskaitymuose – nustatyta tvarka inicijuoti, at-
likti, priimti ir uþfiksuoti negrynøjø pinigø judëjimà (cirkuliacijà). Ðie daiktai, skirtingai nei gry-
nieji pinigai, nëra vertës patvirtinimas per se, jie tampa vertës patvirtinimu tik kartu su negry-
naisiais pinigais – sàskaitoje esanèiomis lëðomis.  

2. Uþsienio ðaliø baudþiamuosiuose kodeksuose daþniausiai nëra konstruojamos nusi-
kalstamø veikø sudëtys, kuriø poþymiu – nusikalstamos veikos dalyku ávardijamas mokëjimo 
instrumentas. Nusprendus dël visø nusikalstamø veikø, apraðytø BK 213, 214 ir 215 str. 
kriminalizavimo bûtinybës, baudþiamojo ástatymo aiðkumo tikslais reikalinga tiksliau apibrëþ-
ti ðiø veikø dalykà. Tikslesnis dalyko apibrëþimas taip pat padëtø atskirti ðias nusikalstamas 
veikas. 

3. Kai kurie vertybiniai popieriai yra mokëjimo instrumentai, todël atskiriant BK 213 str. 
apraðytas veikas nuo apraðytøjø BK 214 str. reikëtø vadovautis vertybinio popierio poþymiu 
– gebëjimu inicijuoti finansinæ operacijà. Vertybiniai popieriai, kuriais gali bûti inicijuotos fi-
nansinës operacijos, yra BK 214 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalykas, o tie, kuriais to-
kios operacijos inicijuoti negalima, – BK 213 str. apraðytø veikø dalykas. Finansinæ operacijà 
galima inicijuoti piniginiais vertybiniais popieriais – èekiais, vekseliais, obligacijomis, todël jie 
ir laikytini BK 214 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalyku. BK 213 str. apraðytø nusikalstamø 
veikø dalykas yra nuosavybës ir prekiniai vertybiniai popieriai, kuriais finansinës operacijos 
nëra inicijuojamos. 

4. BK 214 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalykas yra piniginiai vertybiniai popieriai 
bei nustatytos formos raðytiniai dokumentai ir elektroninës mokëjimo priemonës (nuotolinës 
prieigos mokëjimo priemonës ir elektroniniai pinigai), kuriais naudojantis atliekami pavedi-
mai – perkeliami negrynieji pinigai. Akredityvas ir inkaso yra sàlyginiø mokëjimø rûðys, nes 
jiems atlikti bûtina pateikti arba gauti tam tikrus dokumentus. Ðie dokumentai nepatvirtina 
jokios piniginës vertës, nëra skirti atsiskaityti, todël negali bûti laikomi mokëjimo instrumen-
tais ir nëra BK 214 str. apraðytø nusikalstamø veikø dalykas. 

5. Baudþiamajame kodekse apraðant nusikalstamas veikas, susijusias su mokëjimo 
instrumentais, vartojamos dvi sàvokos: „mokëjimo instrumentai, skirti atsiskaityti negrynais 
pinigais“ (BK 214 str.) ir „mokëjimo instrumentai“ (BK 215 str.). Mokëjimo instrumento sàvo-
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kos prasmë – pabrëþti ðio daikto funkcijà – galimybæ disponuoti (atsiskaityti ar kredituoti) 
negrynaisiais pinigais. Todël BK 214 ir 215 str. átvirtintas mokëjimo instrumentø sàvokø skir-
tumas laikytinas ástatymo netobulumu. Tiek BK 214 str., tiek 215 str. apraðytø nusikalstamø 
veikø dalykas yra tie patys mokëjimo instrumentai – piniginiai vertybiniai popieriai, nustaty-
tos formos raðytiniai dokumentai ir elektroninës mokëjimo priemonës (nuotolinës prieigos 
mokëjimo priemonës ir elektroniniai pinigai). 

6. Nurodant BK 213 str. apraðytø veikø dalykà vietoj vartojamos „pinigø“ sàvokos tiks-
linga átvairtinti “grynøjø pinigø” sàvokà. Pinigai yra tam tikra vertë, átvirtinama grynaisiais ir 
negrynaisiais pinigais. Nusikalstamai pagaminti, laikyti ir realizuoti galima ne abstrakèià 
vertæ – pinigus, o jos materialiàjà iðraiðkà – pinigø bilietus, monetas (grynuosius pinigus) ir 
mokëjimo instrumentus (naudojamus atsiskaitant negrynaisiais pinigais).  
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SUMMARY 
 

Many of the institutions of the Criminal acts, which were formulated in the earlier Criminal 
acts, were reformed in the new Criminal code of Lithuania (hereafter – Criminal code). There were 
also new criminal acts determine in the Criminal code. The novels are also foreseen criminal 
responsibility for the production and illegal disposal of the counterfeit instruments of the payment, 
which are meant for the payment in non-cash (Art. 214 of the Criminal Code) and criminal 
responsibility for the illegal instruments of the payment or the using of the data of the illegal 
instruments of the payment (Art. 215 of the Criminal Code). The criminal acts, which are foreseen in 
Art. 214 and 215 of the Criminal Code, are distinguished by the object of the criminal act from other 
criminal acts of the Criminal Code. The object of the criminal acts, which are foreseen in Art. 214 
and 215 of the Criminal Code, is the subject of this article. 

The aim of the article is to disclose the concept of the object of the criminal acts, which are 
foreseen in Art. 214 and 215 of the Criminal code. The author used logical method, comparative 
method and the method of the systematic interpretation of the law to reach the aim of the article. The 
author analyses the problems, related to the detailed determination of the object of the mentioned 
criminal acts. The author discloses the content of the definition of the money, stocks and the 
instruments of the payment, they interconnection and the differences, the possibility to separate the 
criminal acts foreseen in the art. 213, 214 and 215 of the Criminal Code by using the definitions of 
they objects. There are presented the suggestions to use the definition of the instruments of the 
payment to describe any means of the payment and the theoretical meaning of the definition of the 
instruments of the payment. The author also presents suggestions to correct the object of the criminal 
acts, which are foreseen in the Art. 213, 214 and 215 of the Criminal Code. These suggestions were 
made on the grounds of the practice of the foreign countries and the analysis of other norms of the 
Lithuanian law. 
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