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Prekyba poveikiu:
tariamos ir realios
grėsmės
Advokatas Liutauras Lukošius

Prekyba poveikiu (BK 226 str.)
• <...> 2016 m. užregistruota 14 prekybos poveikiu (tarpininko kyšininkavimo) atvejų (2015 m. - 29).
Iš jų 12 yra sunkūs nusikaltimai, kurių dalykas – didesnis nei 250 MGL vertės kyšis (2015 m. ‒ 14).
<...>
• <...> iš 2017 m. užregistruotų 32 prekybos poveikiu (tarpininko kyšininkavimas) nusikalstamos
veikos atvejų (2016 m. – 24), 3–sunkūs nusikaltimai, kurių dalykas –didesnės nei 250 MGL vertės
kyšis (2016 m. ‒14) <...>
• <...> 2018 m. užregistruoti 53 prekybos poveikiu (tarpininko kyšininkavimas) nusikalstamos veikos
atvejai (2017 m. – 32), iš jų 28 – sunkūs nusikaltimai, kurių dalykas – didesnės negu 250 MGL
vertės kyšis (2017 m. ‒ 3). Pagal BK 226 straipsnį dėl prekybos poveikiu pradėti 9 ikiteisminiai
tyrimai (2017 m. – 12). <...>
Papirkimas (BK 227 str.)
• <...> 2015 m. užregistruoti 934 papirkimo atvejai (2014 m. – 1103), iš kurių 3 kvalifikuotini kaip
sunkūs nusikaltimai, kurių dalykas – didesnės nei 250 MGL vertės kyšis (2014 m. – 4). <...>
• <...> 2018 m. užregistruoti 336 papirkimo nusikalstamos veikos atvejai (2017 m. ‒ 511), iš jų 14
kvalifikuoti kaip sunkūs nusikaltimai, kurių dalykas – didesnės negu 250 MGL vertės kyšis (2017 m.
‒ 4). <...>
Šaltinis: Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos ataskaita 2015, 2016, 2017, 2018 metų veiklos
ataskaitos. https://www.prokuraturos.lt/lt
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Dažniausiai visos tikslinės grupės
nurodė, kad kyšininkavimo
reiškinį stimuliuoja per mažos
bausmės: gyventojai – 58%,
įmonių vadovai – 51%, valstybės
tarnautojai – 38%.
Svarbiausiu informacijos šaltiniu
apie korupcijos procesus visose
tikslinėse grupėse išlieka
televizija (gyventojai - 55%,
įmonių vadovai - 51%, valstybės
tarnautojai - 39%).
Šaltinis:
https://www.stt.lt/lt/menu/tyrim
ai-ir-analizes/ / „Lietuvos
korupcijos žemėlapis 2018":
Tyrimo santrauka.

ESTIJA

LATVIJA

LIETUVA

3

Ar „baltosios
apykaklės“ ypatingi
asmenys?
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Prekyba
poveikiu/įtaka kilmė
• Ypatingi asmenys;
• Autoritetas, įtaka;
• „Interesų laukas“;
• Atlygintina/neatlygintina
paslauga;
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226 straipsnis.
Prekyba poveikiu

1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo
visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste,
pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės
institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų
valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų
atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės
tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar
neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar
trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per
tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės
atėmimu
iki
ketverių
metų.
2. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi,
tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina
arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar
įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės
tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų
naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką
pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo
duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą
instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam
prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar
neveiktų
vykdydami
įgaliojimus,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki
penkerių metų.
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Įtakingi asmenys

Sprendimų
priėmėjai

Suinteresuoti
asmenys

Sukčiai
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Kaip atpažinti
įtakingą asmenį?
Ar kyla atsakomybė
asmeniui, kuris įtaką
tikrą ar tariamą
imituoja (apgaulė)?
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Dažniausiai daro įtaką
Registruoti lobistai

42%

Įmonės

39%

Asociacijos

29%

Viešųjų ryšių agentūros

20%

Piliečiai

19%

Profesinės sąjungos

18%

Viešosios įstaigos

16%

Fondai

12%

Advokatų kontoros
Akademinės institucijos
Nežino/ neatsakė

9%
2%
15%

Q43. Jūsų nuomone, kurie iš šių asmenų ir organizacijų dažniausiai siekia daryti įtaką sprendimų priėmimui Lietuvoje?

Įmonės 2018
2018 m. gruodis – 2019 m. sausis
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Prekyba poveikiu pavojinga
veika
• Sąvokos „tikėtina įtaka“ ir „tariama įtaka“ nėra visiškai skirtingo
turinio ir neturėtų būti priešinamos. Tikėtina įtaka gali būti tiek reali,
tiek ir nereali, t. y. netikra, tariama, išgalvota. Todėl minėtas prekybos
poveikiu normos pakeitimas traktuotinas ne kaip kriminalizacijos
išplėtimas, bet kaip definicijos patikslinimas. Taigi tiek ankstesnė
(2005 m. birželio 23 d.), tiek galiojanti (2011 m. birželio 21 d.)
prekybos poveikiu normų redakcijos gali būti taikytos ir tiems
atvejams, kai kyšio davėjas apgaunamas dėl tarpininko galimybių ir
ketinimų paveikti adresatą.
• LAT 2014 m. lapkričio 4 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K368/2014
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• Parodo, kad jai iš tiesų gėda už tai, kas buvo pasakyta šių pokalbių metu,
tačiau realiai tuo metu daug nemąstydama kūrė ir pasakojo visokius
netikrus ir išgalvotus dalykus apie buvusius ir planuojamus susitikimus su
teisėju X1, tokių susitikimų tikslą ir turinį, apie pinigų sumas, įvairius savo
ketinimus ir veiksmus, tokiu būdu tik bandydama susireikšminti prieš X2 bei
patikrinti, kiek jis pats, bendraudamas su ja apie X3, blefuoja.
• Ji tik kalbėjo ir žadėjo pasidomėti X2 dominančiais klausimais, tačiau realiai
nieko nedarė ir jokių realių veiksmų neatliko, jai gėda, kad į X2 prašymus
reagavo visiškai nepagrįstais pažadais, melu, tuščiomis pagyromis ir
susireikšminimu. Jos blefavimas ir žadėjimas kažką padaryti baigėsi tuo, kad
buvo atleista iš tarnybos prokuratūroje ir yra kaltinama prekyba poveikiu.
Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2018 m. kovo 19 d.
nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-18-417/2018
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Koks tikslas?
• Taip pat, norėdamas gauti pinigų, O. T. melagingai nurodė, kad
prokuroras, su kuriuo kalbėjosi dėl ZZ2 bylos, jam perdavė, jog jeigu
ZZ2 nagrinėjant bylą teisme „nori prokuratūros palaikymo“, šiam
prokurorui reikia perduoti 3000 litų. Ką reiškia išsireiškimas
„prokuratūros palaikymas teisme“, O. T. jis neaiškino, šis to ir
neklausė, tačiau abiem buvo aišku, kad pinigų reikia už ZZ2 palankių
sprendimų jo baudžiamojoje byloje priėmimą.
Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2017 m. birželio 16
d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-25-238/2017
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• ZZ1 pasiteiravo: „Tai šiai dienai nieko nevešim? Su niekuo
nekalbėsim?“
• ZZ2 atsakė: „Aš gi šią savaitę neturiu pinigų. Laukiu kitą savaitę. Kitą
laukiu. Aš jau kaip ir šią sumą turėsiu...“. Tai išgirdęs, ZZ1 išreiškė
nuogąstavimą: „Kad nepavėluotumėm paskiau su visais šitais
reikalais“. ZZ2 paaiškino, kad jo advokato nuomone, kaltinamasis
aktas vis vien būtų buvęs toks koks yra. Po to pašnekovai patikslino,
kad ZZ2 byla bus nagrinėjama Vilniaus apylinkės teisme.
• ZZ1 nurodė, kad: “(...) dabar turiu eiti ir sužinoti, ką mes galime už tai
padaryti šioje byloje. Tai yra, susitarėm, kad palaikys prokuratūra“,
man reikia važiuoti ir kalbėtis. O taip va važiuoti ir kalbėtis, na...“
• Po to ZZ2 tęsia:“ Nes supraskite (...) Matai, na, aš juk noriu žinoti, kaip
jie kalbės. Na, aš duodu pinigus. Teisingai?“
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• Advokatas provokavo ir tiesiogiai reikalavo duoti savo naudai kyšį –
50 000 Litų, pažadėdamas asmenims kaltinamiems dalyvavus
nusikalstamo susivienijimo veikloje ir neteisėtu disponavimu labai
dideliu narkotinių medžiagų kiekiu, pažadėdamas už pinigus paveikti
teisėją taip, kad pastarasis teisėtai veiktų vykdydamas savo
įgaliojimus, t. y. priimdamas nuosprendį skirtų kaltinamiesiems su
laisvės
atėmimu
nesusijusias
bausmes.
Dalis kyšio – 20 000 Litų buvo priimta.
• Pareiškėja byloje parodė, kad vieno iš teismo posėdžių metu
prokurorė kaltinamiesiems ir jos sutuoktiniui pasiūlė skirti baudas. Po
šio teismo posėdžio, ji su sutuoktiniu pradėjo abejoti advokato
pasiūlymu dėl 50 000,00 Lt perdavimo už jiems palankaus teismo
sprendimo priėmimą, todėl nusprendė nedaryti nusikalstamos veikos
ir kreiptis į STT.
Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutartis
baudžiamojoje byloje Nr. 1A-14-307/2018
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„Žodžiai“
Pavojingi žodžiai?
Kam?
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Normų konkurencija?
227 straipsnis. Papirkimas
1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė,
pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam
prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą
valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar
neveikimą vykdant įgaliojimus <…>.
….numatyta atsakomybė tam, kas rezultato siekė ne pasinaudojant
įtaka, o paperkant valstybės tarnautoją….
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Kontaktai

Liutauras Lukošius
Advokatas
Tel. +370 5251 4444
liutauras.lukosius@tgsbaltic.com
Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius
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