


 



 
 

 

 

VIDAUS POLITIKOS GENERALINIS DIREKTORATAS 

C TEMINIS SKYRIUS. PILIEČIŲ TEISĖS IR KONSTITUCINIAI 
REIKALAI 

 
PILIEČIŲ LAISVĖS, TEISINGUMAS IR VIDAUS REIKALAI 

 
 

Tarybos pamatinis sprendimas dėl kovos 
su organizuotu nusikalstamumu.  

 Kokių priemonių reikėtų imtis siekiant 
tobulinti ES teisės aktus šioje srityje? 

 
 

SANTRAUKA 
 
 

Anotacija 
 
2008 m. pamatinis sprendimas dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 
yra kompleksiškas teisės aktas, kuriame nustatoma baudžiamoji 
atsakomybė už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje. Tačiau šį aktą 
reikia tobulinti turint mintyje tiek teisinį tikrumą ir jo taikymo sritį, tiek 
suderinamumo lygį, kurį jis gali padėti pasiekti. Pamatiniame sprendime 
vartojami bendri ir neapibrėžti terminai, todėl baudžiamoji atsakomybė 
gali būti taikoma pernelyg plačiai. Privaloma siekti kuo didesnio 
suderinamumo ne tik dėl to, kad visoms valstybėms narėms būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos, bet ir dėl to, kad būtų lengviau taikyti kitas 
ES baudžiamosios teisės nuostatas. Lisabonos sutartyje gausu nuostatų, 
kurios galėtų būti teisinis pagrindas toliau tobulinant šios srities teisės 
aktus. Visi nauji pasiūlymai turėtų remtis pamatinio sprendimo 
įgyvendinimo valstybėse narėse ir atitinkamų sąvokų išaiškinimo 
nacionaliniuose teismuose išsamiu įvertinimu.  
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SANTRAUKA 
 

Bendrosios aplinkybės 

Europos Sąjunga pirmoji pradėjo kurti išsamią baudžiamosios teisės sistemą kovai su 
organizuotu nusikalstamumu. Naujausias šios srities ES teisės aktas – 2008 m. pamatinis 
sprendimas dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu – atspindi sąveiką tarp ES ir 
tarptautinių organizacijų, pvz., Jungtinių Tautų, rengiant pasaulinius standartus šioje 
srityje. Pamatinis sprendimas yra kompleksiškas teisės aktas, kuriame nustatoma 
baudžiamoji atsakomybė už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje. Tačiau šį aktą 
reikia tobulinti turint mintyje tiek teisinį tikrumą ir jo taikymo sritį, tiek suderinamumo 
lygį, kurį jis gali padėti pasiekti.  
 

Tikslas 

Šiame informaciniame pranešime pateikiama pamatinio sprendimo analizė ir vertinimas. 
Pastarasis bus analizuojamas istoriniu ir kontekstiniu požiūriu, o jo pagrindinės nuostatos 
bus analizuojamos ir vertinamos kritiškai. Šiame informaciniame pranešime bus 
nagrinėjamas baudžiamosios atsakomybės už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje 
nustatymo poveikis teisiniam tikrumui ir pasiektam suderinamumo lygiui. Bus 
diskutuojama dėl suderinamumo būtinybės ne tik nacionalinėje baudžiamojoje teisėje, 
bet ir dėl to, kad būtų lengviau taikyti kitas ES baudžiamosios teisės nuostatas, įskaitant 
už kitus nusikaltimus skiriamas bausmes, abipusio pripažinimo principo taikymą 
baudžiamosiose bylose ir Europolo bei Eurojusto darbą. Informaciniame pranešime bus 
nagrinėjamos Lisabonos sutartyje siūlomos galimybės dėl tolesnių veiksmų siekiant 
suderinti baudžiamosios teisės aktus dėl organizuoto nusikalstamumo. 
 

SVARBIAUSIOS IŠVADOS 

 Europos Sąjunga pirmoji pradėjo kurti išsamią baudžiamosios teisės sistemą kovai 
su organizuotu nusikalstamumu.  

 Naujausias šios srities ES teisės aktas – 2008 m. pamatinis sprendimas dėl kovos 
su organizuotu nusikalstamumu – atspindi sąveiką tarp ES ir tarptautinių 
organizacijų, pvz., Jungtinių Tautų, rengiant pasaulinius standartus šioje srityje. 

 Pamatinis sprendimas yra kompleksiškas teisės aktas, kuriame nustatoma 
baudžiamoji atsakomybė už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje, tačiau šį 
aktą reikia tobulinti turint mintyje tiek teisinį tikrumą ir jo taikymo sritį, tiek 
suderinamumo lygį, kurį jis gali padėti pasiekti. 

 Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama suderinti du akivaizdžiai skirtingus tikslus: 
numatyti konkretų nusikaltimą (dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje), kuris 
skirtųsi nuo nacionalinėse baudžiamosios teisės sistemose numatytų kitų 
nusikaltimų (dalyvavimo nusikalstamuose susivienijimuose / narystės juose), ir 
sykiu neįtvirtinti pernelyg griežtos ir siauros organizuoto nusikalstamumo 
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apibrėžties, atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos organizacijos ne visuomet turi 
hierarchinę struktūrą. 

 Šių pastangų rezultatai – akivaizdžiai prieštaringa nusikalstamos organizacijos 
apibrėžtis, dėl kurios baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma pernelyg plačiai, 
nes nusikalstamos organizacijos elementai apibrėžti pernelyg plačiai vadovaujantis 
lanksčiais ir neaiškiais kriterijais. 

 Privaloma siekti kuo didesnio suderinamumo ne tik dėl to, kad visoms valstybėms 
narėms būtų užtikrintos vienodos sąlygos, bet ir dėl to, kad būtų lengviau taikyti 
kitas ES baudžiamosios teisės nuostatas. Čia kalbama apie abipusio pripažinimo 
principo taikymą baudžiamosiose bylose ir tokių institucijų kaip Europolas ir 
Eurojustas darbą. 

 Lisabonos sutartyje gausu nuostatų, kurios galėtų būti teisinis pagrindas toliau 
tobulinant šios srities teisės aktus. 

 Visi nauji pasiūlymai turėtų remtis 2008 m. pamatinio sprendimo įgyvendinimo 
valstybėse narėse ir atitinkamų sąvokų išaiškinimo nacionaliniuose teismuose 
išsamiu įvertinimu. 

 2008 m. pamatinio sprendimo dalinis pakeitimas turi padėti užtikrinti kuo didesnį 
suderinamumo lygį ir siauresnį baudžiamosios atsakomybės už dalyvavimą 
nusikalstamoje organizacijoje taikymą, kas leistų užtikrinti teisinį tikrumą ir 
pagrįstų, kad dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje reikia įtvirtinti kaip atskirą 
nusikaltimą palyginti su susijusiais nusikaltimais. 

 

REKOMENDACIJOS 

 1 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų prašyti Komisijos atlikti 2008 m. 
pamatinio sprendimo dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu įgyvendinimo 
valstybėse narėse išsamų vertinimą. Įvertinimas turėtų apimti tiek pamatinio 
sprendimo įgyvendinimą teisės aktais, tiek atitinkamų sąvokų išaiškinimą 
nacionaliniuose teismuose. 

 2 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų prašyti Komisijos pateikti išsamią 
informaciją apie kitų ES materialinės baudžiamosios teisės priemonių, pagal kurias 
dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje laikomas sunkinančia aplinkybe, 
įgyvendinimą. Ši informacija turėtų apimti įgyvendinimą teisės aktais ir 
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, kaip sunkinančios aplinkybės, 
išaiškinamą nacionaliniuose teismuose. 

 3 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų prašyti Komisijos pateikti išsamią 
informaciją, kaip ES valstybėse narėse taikomas organizuotų grupuočių įgytų 
pajamų plovimo draudimas. Informacija turėtų apimti įgyvendinimą teisės aktais 
ir teismų praktiką. 
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 4 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų prašyti Europolo pateikti išsamų 
paaiškinimą, kaip jis traktuoja organizuoto nusikalstamumo teisinę apibrėžtį (visų 
pirma dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje ir organizuotos nusikalstamos 
grupės apibrėžtį) savo operatyvinėje veikloje, ypač atlikdamas organizuoto 
nusikalstamumo grėsmės įvertinimus (OCTA). 

 5 rekomendacija. Europos Parlamentas turėtų prašyti Eurojusto pateikti išsamų 
paaiškinimą, kaip jis traktuoja organizuoto nusikalstamumo teisinę apibrėžtį (visų 
pirma dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje ir organizuotos nusikalstamos 
grupės apibrėžtį) savo operatyvinėje veikloje ir ar valstybėse narėse taikomos 
skirtingos apibrėžtys sudaro sunkumų Eurojusto darbui. 

 6 rekomendacija. Atsižvelgdamas į 2008 m. pamatinio sprendimo dėl kovos su 
organizuotu nusikalstamumu įgyvendinimo išsamaus įvertinimo rezultatus, 
Europos Parlamentas turėtų apsvarstyti galimybę pritarti pamatinio sprendimo 
daliniam pakeitimui. 

 7 rekomendacija. Svarstydamas pasiūlymus iš dalies pakeisti 2008 m. pamatinį 
sprendimą, Europos Parlamentas turėtų atsižvelgti į daugybę pirmiau minėtos 
baudžiamosios atsakomybės už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje 
numatymo tikslų ir funkcijų, taip pat į nekritiško baudžiamosios atsakomybės 
taikymo poveikį teisiniam tikrumui ir pagrindinėms teisėms. 

 8 rekomendacija. Svarstydamas pasiūlymus iš dalies pakeisti 2008 m. pamatinį 
sprendimą Europos Parlamentas turi siekti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis 
suderinamumo lygis ir siauresnis baudžiamosios atsakomybės už dalyvavimą 
nusikalstamoje organizacijoje taikymas. Tai leis užtikrinti teisinį tikrumą ir pagrįs, 
kad dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje reikia įtvirtinti kaip atskirą 
nusikaltimą palyginti su susijusiais nusikaltimais. 

 
 






